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สารจากผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ 
ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 

 สวัสดีชาว สบอ.เดือนมีนาคมครับ เดือนนี้ทางกรมอุตุฯ ได้พยากรณ์สภาพอากาศในครึ่งแรก
ของเดือนว่าจะมีอากาศร้อน และอุณหภูมิอาจสูงไปถึง 40- 43 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนทางภาคใต้อากาศร้อน
อบอ้าวและยังคงมีฝนตกครับ ในด้านการบริหารจัดการน้้าเพ่ือการเกษตร สบอ.เราได้จัดประชุมวางแผนจัดสรร
น้้าฤดูแล้ง โดยมีนายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้ เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้้า ผ่ านระบบ Video Conference ไปยัง
ส้านักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รายงานถึงปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้า โดยภาพรวม
น้้าต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่อย่างไรก็ตามจากการคาดการณ์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า (สสน.) พบว่า 
ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 ปริมาณฝนจะต่้ากว่าค่าปกติ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ก้าชับให้ส้านักงานชลประทานในพ้ืนที่วางแผนบริหารจัดการน้้าในช่วงฤดูแล้งนี้
อย่างประณีต พร้อมตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยงปัญหาขาดแคลนน้้า โดยให้จัดท้าแผนเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง 
รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ เพ่ือให้สามารถเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ได้ทันที ที่ส้าคัญให้ปฏิบัติตาม 10 
มาตรการรองรับฤดูแล้งที่กองอ้านวยการน้้าแห่งชาติ (กอนช.) ก้าหนดอย่างเคร่งครัด  ในส่วนของพ้ืนที่ภาคใต้ 
อาจจะมีปริมาณฝนตกเพ่ิมในพื้นที่ จึงขอให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้้าอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหาร
จัดการน้้าในช่วงปลายฤดูฝนให้สอดคล้องกับสถานกการณ์ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้้า ตรวจสอบและรักษาระดับ
น้้าในพรุให้สมดุล เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากท่ีสุดครับ 

จุลสารฯ ฉบับนี้น้าเสนอเรื่อง “เหตุการณ์อุทกภัยในลุ่มน้้าเจ้าพระยาปี 2565” ของศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทานภาคกลาง ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถน้าไปใช้เป็นฐานข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ในงานอ่ืนๆ ของ สบอ.  
ต่อไปครับ 

 

        นายธเนศร์  สมบูรณ์ 
                   ผส.บอ. 
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ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง  

เหตุการณ์อุทกภัยในลุ่มน ้าเจ้าพระยาปี 2565 

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวมทั้งสิ้น 20,523.42 ตร.กม. 
(ไม่รวมลุ่มน้้าปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีน) พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 17 จังหวัด  ได้แก่ 
นครสวรรค์ พิจิตร ก้าแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม  นครนายก
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ลักษณะลุ่มน้้าวางตัว
ตามแนวเหนือ - ใต้ ทิศเหนือติดกับลุ่มน้้าปิงและน่าน ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้้าท่าจีน 
และลุม่น้้าสะแกกรัง และทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้้าป่าสักและลุ่มน้้าบางปะกง 
 แม่น้้าเจ้าพระยามีจุดก้าเนิดอยู่ที่ต้าบลปากน้้าโพ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไหลจากทิศเหนือ 
ลงสู่อ่าวไทย ผ่านที่ราบภาคกลาง สภาพลุ่มน้้าทางฝั่งตะวันออกในเขตจังหวัดนครสวรรค์และลพบุรี  เป็นที่ 
ราบสูงมีเนินเขาเตี้ยๆ เป็นสันปันน้้ากั้นระหว่างลุ่มน้้าเจ้าพระยาและลุ่มน้้าป่าสัก ส่วนทางตอนล่างลงมา ซึ่งอยู่ 
ในเขตจังหวัดสระบุรีและฉะเชิงเทราจะเป็นที่ราบลาดเขาลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยา และเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล  
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สภาพลุ่มน้้าทางฝั่งตะวันตกของลุ่มน้้าเจ้าพระยา ตอนบนเป็นที่ราบและตอนล่าง
เป็นทีร่าบลุ่ม ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับลุ่มน้้าท่าจีนลาดลงไปจรดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 
 ลุ่มน้้าเจ้าพระยามีแม่น้้าสายหลัก คือ แม่น้้าเจ้าพระยา โดยมีแม่น้้าสะแกกรังไหลมาบรรจบ  
เหนือเขื่อนเจ้าพระยา ล้าน้้าสาขาที่ส้าคัญของแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ แม่น้้าน้อย แยกออกจากแม่น้้าเจ้าพระยา
บริเวณจังหวัดชัยนาท แล้วไหลกลับเข้าแม่น้้าเจ้าพระยาอีกครั้ งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้้าท่าจีน 
แยกออกจากแม่น้้าเจ้าพระยาและไหลขนานคู่กันไปจนออกสู่อ่าวไทย คลองบางแก้วเป็นคลองสายสั้นๆ  
แยกออกจากแม่น้้าเจ้าพระยาที่จังหวัดอ่างทอง แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้้าลพบุรีซึ่งแยกออกมาจาก  
แม่น้้าเจ้าพระยาท่ีจังหวัดสิงห์บุรีเช่นกัน โดยจุดบรรจบอยู่ในเขตอ้าเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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รูปที่ 1 ผังน้้าลุ่มน้้าเจ้าพระยา 
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พายุหมุนเขตร้อนมักเกิดบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร ซึ่งในประเทศไทยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นพายุหมุน 
เขตร้อนที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือในทะเลจีนใต้ที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือภาคเหนือในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน แต่โดยมากพายุนี้มักอ่อนก้าลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน 
หรือสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าเสียก่อน เนื่องจากพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินจะอ่อนก้าลังลง
เมือ่ปะทะกับลักษณะภูมิประเทศเทือกเขาสูงแถบประเทศเวียดนาม กัมพูชา และเทือกเขาชายแดนของประเทศไทย
เสียก่อน แต่ก็อาจมีพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวในเขตมหาสมุทรอินเดียได้ด้วยเช่นกัน และไม่ค่อยพบว่าเคลื่อนตัว
เข้าสู่ประเทศไทยบ่อยมากนัก หรือที่เคลื่อนเข้ามาก็มักอ่อนก้าลังลงมาก เนื่องจากพายุพัดผ่านสิ่งกีดขวาง  
ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย มีแนวเทือกเขาสูงชัน ทอดตัวยาวตลอดแนว  
ซึ่งเป็นแนวกันพายุได้ดี ส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งทิศตะวันออกไม่มีแนวก้าลังดังกล่าว ท้าให้เกิดความเสียหายจาก
พายุได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
 โดยทั่วไปประเทศไทยมักจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันมากท่ีสุด โดยเฉลี่ยปีละ 3 - 4 ลูก ส้าหรับ
การเกิดพายุหมุนเขตร้อนในประเทศไทยโดยปกติมักเกิดในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จนถึง 
เดือนตุลาคม โดยอาจเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้นในบริเวณมหาสมุทรอินเดียหรือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
และทะเลจีนใต้ ดังนี้ 

1. ช่วงเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝน อาจจะมีพายุไซโคลนจากอ่าวเบงกอล เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย
ทางด้านทิศตะวันตก ท้าให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันตกของประเทศ 

2. ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน อาจจะมีพายุใต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกพัดผ่านเข้ามา 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท้าให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน 

3. ช่วงเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามา 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท้าให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันออก ภาคกลางภาคเหนือตอนล่าง  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4. ช่วงต้นฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมกราคม มักมีความกดอากาศต่้าในตอนล่างของทะเล 
จีนใต้พัดผ่านเข้ามาในอ่าวไทย ท้าให้มีผลกระทบต่อภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป 

 
รูปที่ 2 ทิศทางลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน 
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 การเกิดอุทกภัยในเขตพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาปี 2565 ที่ผ่านมาเกิดในช่วงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 
ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นเวลาที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านและพายุหมุนเขตร้อนที่พัดเข้ามา  
สู่ประเทศไทย ซึ่งท้าให้เกิดฝนตกหนักในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคตะวันออก การเกิดอุทกภัย
ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยาปี 2565 มีสาเหตุมาจากดังต่อไปนี้ 

1.) สภาพอากาศ  ในช่วงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2565 มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน
และมีพายุหมุนเขตร้อนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยตอนบน 4 ลูก 
 

 
รูปที่ 3 ช่วงเวลาการเกิดร่องมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนในปี 2565 

 

  

รูปที่ 4 แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยและบริเวณที่ฝนตกในช่วงวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2565 
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รูปที่ 5 เส้นทางพายุโซนร้อนมู่หลาน (MULAN) และบริเวณท่ีฝนตกในช่วงวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2565 

 

 

รูปที่ 6 แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยและบริเวณที่ฝนตกในช่วงวันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2565 
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รูปที่ 7 เส้นทางพายุโซนร้อนหมาอ๊อน(MA-ON) และบริเวณท่ีฝนตกในช่วงวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 

 

 

รูปที่ 8 แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยและบริเวณที่ฝนตกในช่วงวันที่ 1 - 15 กันยายน 2565 
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รูปที่ 9 แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยและบริเวณที่ฝนตกในช่วงวันที่ 17 - 27 กันยายน 2565 

 

 

รูปที่ 10 เส้นทางพายุใต้ฝุ่นโนรู(NORU) และบริเวณท่ีฝนตกในช่วงวันที่ 28 - 30 กันยายน 2565 
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รูปที่ 11 แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยและบริเวณท่ีฝนตกในช่วงวันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2565 
 

 

รูปที่ 12 เส้นทางพายุโซนร้อนเซินกา(SONCA)และบริเวณที่ฝนตกในช่วงวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2565 
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 2.) สภาพน ้าฝน จากร่องมรสุมที่พาดผ่านและพายุที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในเดือนสิงหาคม - 
พฤศจิกายน ท้าให้ปี 2565 ปริมาณฝนที่ตกในภาคเหนือและภาคกลางอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 

 

รูปที่ 13 สถานีตรวจวัดปริมาณฝน 37 สถานีที่ใช้ข้อมูลในการหาค่าเฉลี่ย 

 

รูปที่ 14 กราฟปริมาณฝนสะสมรายวันลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนบน 



  
มีนาคม 2566 
 

12 12 

 

รูปที่ 15 กราฟปริมาณฝนสะสมรายวันลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนบน (คิดเฉพาะภาคเหนือตอนบน) 

 

รูปที่ 16 กราฟปริมาณฝนสะสมรายวันลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนบน (คิดเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง) 



  
มีนาคม 2566 
 

13 13 

 

รูปที่ 17 กราฟปริมาณฝนสะสมรายเดือนลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

 จากปริมาณฝนที่ตกในภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ  ท้าให้ปริมาณน้้าที่ ไหล 
จากแม่น้้าปิงและแม่น้้าน่านมารวมกันที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณสูงสุด 3 ,105 ลบ.ม./วิ. 
และเมื่อรวมกับปริมาณน้้ าจากแม่น้้ าสะแกกรัง  ท้าให้ เขื่อนเจ้าพระยา (สถานี C.13) จ้าเป็นต้องเพ่ิม 
การระบายน้้าโดยระบายสูงสุดอยู่ที่ 3,180 ลบ.ม./วิ. ซึ่งเกินศักยภาพของล้าน้้าที่จะรับน้้าได้ ท้าให้เกิดน้้าล้นตลิ่ง
ท่วมพ้ืนที่บ้านเรือนชุมชนในพ้ืนที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยในพ้ืนที่ต้าบลหัวเวียง อ้าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นพ้ืนที่ถูกน้้าท่วมสูงจากระดับตลิ่ง 3.04 เมตร ระยะจากระดับน้้าเริ่มล้นตลิ่งจนถึงระดับน้้า
ลงต่้ากว่าตลิ่ง 103 วันซึ่งเป็นระดับน้้าท่วมที่สูงที่สุดและท่วมยาวนานที่สุด 

 

รูปที่ 18 กราฟระดับน้้าสูงสุดสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ 



  
มีนาคม 2566 
 

14 14 

 

รูปที่ 19 กราฟระดับน้้าสูงสุดสถานี C.13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 
 

 

รูปที่ 20 พ้ืนที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
 

 

รูปที่ 21 พ้ืนที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 



  
มีนาคม 2566 
 

15 15 

 

รูปที่ 22 พ้ืนที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

รูปที่ 23 พ้ืนที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

รูปที่ 24 พ้ืนที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ชุมชนวัดบันไดช้าง ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา



จุลสารส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 

  
วัตถุประสงค ์ - รวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละส่วนให้อยู่ในที่เดียวกัน  
 ง่ายต่อการค้นคว้า และน้าไปใช้ประโยชน์ 
  - เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ของหน่วยงานภายในส้านักให้กับผู้ อ่าน 

ทั้งภายใน  และภายนอกองค์กรเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน
ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานในองค์กร 
- เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และน้าเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ 
และสร้างสรรค์  

  
ที่ปรึกษา  ผู้อ้านวยการส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา  
 ผู้อ้านวยการส่วนบริหารจัดการน้้า 
 ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา   
 ผู้อ้านวยการส่วนการใช้น้้าชลประทาน 
 ผู้อ้านวยการส่วนปรับปรุงบ้ารุงรักษา  
 ผู้อ้านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน 
 ผู้อ้านวยการส่วนยุทธศาสตร์ 
 ผู้อ้านวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้้า 
 ผู้อ้านวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคฯ 
 ผู้อ้านวยการส่วนบริหารทั่วไป 

  
บรรณาธิการ นายสถาพร  นาคคนึง 
 
กองบรรณาธิการ นางสาวสะแกวัลย์  คันธะเรศย์ 
 นางสาววัชรภรณ์  ประทุมโพธิ์ 
  

สถานที่ติดต่อ : ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน โทร 0-2241-2360 
 : Fax. 0-2241-2360 http://water.rid.go.th/hydhome/   
 : ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้้าชลประทาน โทร./Fax. 0-2241-4794   
 : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง โทร.0-5640-5101  
 : E-mail: sakaefang@gmail.com 
 
 
 
 
 



  จุลสารส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 
 

 

 

 
   
    
 
 


