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20 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน

สภาพอากาศ
21 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์ า้
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HIGHTLIGHT

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

ช่วงวันที่ 9-11 ก.ค. 65 ประเทศไทยเกิดน ้าท่วมและดินสไลด์ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น
นครราชสมีา จันทบรุ ีชุมพร และระนอง รวมพืน้ที ่4 อ าเภอ 6 ต าบล 7 หมู่บ้าน เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ก าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย และมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ ่งจังหวัดที่มีปริมาณฝนสะสม 3 วัน มากกว่า 100 
มิลลิเมตร ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด นครนายก ลพบุรี 
ปราจีนบุรี ตราด ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และพังงา 

ทั้งนี้จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรง ท าให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และมีคลื่น
สูงกว่า 3 เมตร บริเวณที่ฝนตก 

ปัจจัยที่ท าให้ฝนในช่วงนี้มีค่าสูงกว่าปกติ เกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
1) ลมค้าที่มีก าลังแรงขึ้น อุณหภูมิของน ้าทะเลในแปซิฟิกตะวันออกมีค่าเป็นลบ (ดัชนี ONI เป็นลบ:ลานีญา) ดัชนี PDO
เป็นลบ และปรากฎการณ์ MJO มีก าลังค่อนข้างแรงตั้งแต่วันที่ 2-8 ก.ค. 65 ท าให้เกิดการแปรปรวนของสภาพอากาศและ
เกิดหย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับร่องมรสุมปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนสูงกว่าปกติ 
2) ลมมรสุมด้านมหาสมุทรอินเดียมีก าลังแรงและอุณหภูมิผิวน ้าทะเลฝั่งอินเดียตะวันออกสูงกว่าฝั่งตะวันตก (ดัชนี DMI
เป็นลบ) ท าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรง ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง

ดัชนีสมุทรศาสตร์ ลมมรสุม
ฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย

ลมมรสุม
ฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฎการณ์ MJO

MJO มีก ำลังแรง
ช่วงวันที่ 2-8 ก.ค. 65



สภาพอากาศ :สัปดาห์นี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุม
บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 5-9 ก.ค. 65 และมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมา  
ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลจีนใต้
ตอนบน ในช่วงวันที ่ 10-11 ก.ค. 65 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื ่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

น ้าในเขื ่อน : ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 37,841 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53.35% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 
14,299 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีเขื่อนที่มีปริมาณกักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก จ านวน 1 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนกิ่วคอหมา 
(83.08%) ส่วนเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยวิกฤต จ านวน 7 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนห้วยหลวง (28.72%) เขื่อนน ้าพุง 
(27.88%) เขื ่อนแควน้อยบ ารุงแดน (27.09%) เขื ่อนนฤบดินทรจินดา (26.76%) เขื ่อนคลองสียัด (25.36%) 
เขื่อนขุนด่านปราการชล (20.41%) และเขื่อนป่าสักฯ (16.90%) 

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณแม่น ้าฝาง ต าบลแม่สูน
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลางและภาคตะวันออกมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามากและมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณ
คลองโตนด ที ่ ต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว และต าบลวังใหม่ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง

สถานการณป์ัจจุบนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 11-14 ก.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 
และอ่าวไทยมีก าลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ ่มขึ ้นและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ 
ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และด้านตะวันตกของประเทศ จากนั้นในช่วงวันที่ 15-17 ก.ค. 65 มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีก าลังอ่อนลง แต่ยังคงส่งผลให้ประเทศไทย
มีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที ่  11-18 ก.ค. 65 บริเวณสถานี
กองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 15 ก.ค. 65 เวลา 15:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.84 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดในวันที ่ 15 ก.ค. 65 เวลา  22:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.92 เมตร
ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 16 ก.ค. 65 เวลา 14:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 2.39 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 15 ก.ค. 65 เวลา 21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.54
เมตร ซึ่งอาจท าให้เกิดน ้าท่วมบริเวณพื้นที่ปากแม่น ้าเจ้าพระยาในช่วงวันที่ 15-17 ก.ค. 65

คาดการณ์คลื่น  : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทย มีก าลังแรง 
ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร 
ตลอดทั้งสัปดาห์
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

สัปดาห์นี ้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีกลุ ่มเมฆ
ปกคลุมหนาแน่นในช่วงวันที่ 6-11 ก.ค. 65 ส่วนภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-07-11/50/141

05 ก.ค. 65 07:00 น. 06 ก.ค. 65 07:00 น. 07 ก.ค. 65 07:00 น.

08 ก.ค. 65 07:00 น. 09 ก.ค. 65 07:00 น. 10 ก.ค. 65 07:00 น.

11 ก.ค. 65 03:00 น.



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุม
บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 5-9 ก.ค. 65 และมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่าน
ประเทศเมียนมา ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความ
กดอากาศต ่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงวันที่ 10-11 ก.ค. 65 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตก
ต่อเนื ่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-07-11/13/22

05 ก.ค. 65 07:00 น. 06 ก.ค. 65 07:00 น. 07 ก.ค. 65 07:00 น.

08 ก.ค. 65 07:00 น. 09 ก.ค. 65 07:00 น. 10 ก.ค. 65 07:00 น.

11 ก.ค. 65 07:00 น.



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวบางแห่งและมีฝนตกปานกลางถึงตก
หนักบริเวณภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 6-10 ก.ค. 65 ภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 4-9
ก.ค. 65 ภาคกลางในช่วงวันที่ 8-9 ก.ค. 65 และภาคใต้ในช่วงวันที่  8-10 ก.ค. 65

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวบางแห่ ง
ในช่วงตอนสัปดาห์และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง และ
ภาคตะวันออกในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ภาคกลางมีฝนตกหนักในวันที่ 8 ก.ค. 65 
ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีฝนหนักมากบริเวณจังหวัดน่าน ล าปาง 
อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม อ านาจเจริญ ปราจีนบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ จันทบุ รี ตราด 
ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-07-11/64/180

04 ก.ค. 65 07:00 น. 05 ก.ค. 65 07:00 น. 06 ก.ค. 65 07:00 น. 07 ก.ค. 65 07:00 น.

08 ก.ค. 65 07:00 น. 09 ก.ค. 65 07:00 น. 10 ก.ค. 65 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคกลางฝนมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์
ที่ผ่านมา

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 4-10 ก.ค. 65 พบว่า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีความชื้น
ค่อนข้างสูงในช่วงต้นสัปดาห์และมีความชื้นเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่ 7-10 ก.ค. 65 โดยมีความชื้นสูง
มากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 7 ก.ค. 65 ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้มี
ความชื้นสูงตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/22022-07-11/9/1

04 ก.ค. 65 14:00 น. 05 ก.ค. 65 14:00 น. 06 ก.ค. 65 14:00 น. 07 ก.ค. 65 14:00 น.

08 ก.ค. 65 14:00 น. 09 ก.ค. 65 14:00 น. 10 ก.ค. 65 14:00 น.



ที่มา: USDA (United States Department of Agriculture)
ที่มา: https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/imageview.aspx?regionid=seasia

วันที ่26 ม.ิย. 65 วันที ่3 ก.ค. 65

11

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 3 ก.ค. 65 ประเทศไทยมีความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้นบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก 

ส่วนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีความชื้น
ลดลงจากเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 65

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ
ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 37,841 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53.35% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็น
ปริมาณน ้าใช้การได้จริง 14,299 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีเขื่อนที่มีปริมาณกักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้า
มาก จ านวน 1 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนกิ่วคอหมา (83.08%) ส่วนเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยวิกฤต 
จ านวน 7 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนห้วยหลวง (28.72%) เขื่อนน ้าพุง (27.88%) เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน 
(27.09%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (26.76%) เขื่อนคลองสียัด (25.36%) เขื่อนขุนด่านปราการชล 
(20.41%) และเขื่อนป่าสักฯ (16.90%) 

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

-

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 11 ก.ค. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู่ 37,841 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การได้ 14,299 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาส่วนปริมาณน ้าไหล
ลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี มี 10,373 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสม มากเป็นอันดับที่ 
2 รองจากปี 2561 และมีปริมาณน ้าระบายน ้าสะสมตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ 22,537 ล้านลูกบาศก์เมตร 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่รำยภำค
จากการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2565 พบว่า ณ วันที่ 11 ก.ค. 65 

ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การมากเป็นอันดับที่ 2 
รองจากปี 2561 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การมากเป็นอันดับที่ 2
รองจากปี 2564 และเมื่อพิจารณาปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่าภาคใต้ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมมากที่สุด เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลั ง 10 ปี ส่วน
ปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีพบว่า ภาคใต้และภาคกลางมีปริมาณน ้าระบายสะสมมากที่สุด

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 11 ก.ค. 65 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 9,573 

ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน ้าใช้การ 2,877 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีประมาณการความต้องการใช้น ้า
ในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่
12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 9,123 ล้านลูกบาศก์เมตร

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที ่ผ่านมา พบว่าภาคเหนื อและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณแม่น ้าฝาง ต.แม่สูน
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคกลางและภาคตะวันออกมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามากและมีน ้าล้นตลิ่ งบริเวณ
คลองโตนด ที่ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว และต. วังใหม่ อ.นายายอาม จังหวัดจันทบุรี ส่วนภาคใต้มี
ระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-07-11/64/175

05 ก.ค. 65 07:00 น. 06 ก.ค. 65 07:00 น. 07 ก.ค. 65 07:00 น. 08 ก.ค. 65 07:00 น.

09 ก.ค. 65 07:00 น. 10 ก.ค. 65 07:00 น. 11 ก.ค. 65 07:00 น.

16
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

สัปดาห์นี ้ทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลอันดามันมี
อุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส 

ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/143

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/146

ฝั่งอา่วไทย

ฝั่งอันดามนั

04 ก.ค. 65 18:00 น. 05 ก.ค. 65 18:00 น. 06 ก.ค. 65 18:00 น. 07 ก.ค. 65 18:00 น.

08 ก.ค. 65 18:00 น. 09 ก.ค. 65 18:00 น. 10 ก.ค. 65 18:00 น.

04 ก.ค. 65 18:00 น. 05 ก.ค. 65 18:00 น. 06 ก.ค. 65 18:00 น. 07 ก.ค. 65 18:00 น.

08 ก.ค. 65 18:00 น. 09 ก.ค. 65 18:00 น. 10 ก.ค. 65 18:00 น.

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/143
http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/146
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 
1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร 

ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/143

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/146

ฝั่งอา่วไทย

ฝั่งอันดามนั

04 ก.ค. 65 18:00 น. 05 ก.ค. 65 18:00 น. 06 ก.ค. 65 18:00 น. 07 ก.ค. 65 18:00 น.

08 ก.ค. 65 18:00 น. 09 ก.ค. 65 18:00 น. 10 ก.ค. 65 18:00 น.

04 ก.ค. 65 18:00 น. 05 ก.ค. 65 18:00 น. 06 ก.ค. 65 18:00 น. 07 ก.ค. 65 18:00 น.

08 ก.ค. 65 18:00 น. 09 ก.ค. 65 18:00 น. 10 ก.ค. 65 18:00 น.

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/143
http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/146


จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่าแม่น ้าเจ้าพระยา มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์
ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ 

19

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/salinity

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)



ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่ -พืชผัก ในช่วงฤดูฝนไปทั้งหมด 12.04 ล้านไร่ 
หรือคิดเป็น 69% ของแผนการเพาะปลูก ซึ ่งมีการปลูกข้าวนาปี 11.79 ล้านไร่ คิดเป็น 70% โดย
ภาคกลางมีการเพาะปลูกเกินจากแผนไปแล้ว 92% ส่วนการปลูกพืชไร่-พืชผัก มีการเพราะปลูก 250,000
ไร่ คิดเป็น 45% ของแผน โดยลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกสูงสุด 87% รองลงมาคือ ภาคกลาง 81% 
และภาคเหนือ 64% ตามล าดับ

แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน

20

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565

หน่วย : ล้านไร่

แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่)

เหนือ 2.39 1.32 55 0.000 0.04 0.03 64 0.00 2.43 1.35 55 0.000
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.53 2.56 73 0.03 0.01 25 3.56 2.57 72 0.00
กลาง 0.01 0.02 192 0.01 0.01 81 0.03 0.03 136 0.000
ตะวันออก 0.95 0.87 92 0.03 0.01 34 0.98 0.88 90 0.00
ตะวันตก 1.29 0.23 18 0.28 0.06 22 1.57 0.29 19 0.00
ใต้ 0.61 0.09 14 0.02 0.01 48 0.00 0.63 0.09 15 0.000
ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.05 6.70 83 0.003 0.15 0.13 87 0.001 8.19 6.82 83 0.003

ท้ังประเทศ 16.83 11.79 70 0.003 0.56 0.25 45 0.00 17.39 12.04 69 0.003

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 11-13 ก.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมี
ก าลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้
ประเทศไทยมีฝนเพิ ่มขึ ้นและมีฝนตกหนักได้ ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และด้านตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ล าพูน ล าปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ก าแพงเพชร ตาก กาญจนบุ รี 
เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครนายก ประจีนบุรี สร ะแก้ว ตราด 
จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ประจบคีรีขันธ์ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
รวมท้ังบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

▪ ช่วงวันที่ 14-17 ก.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอา่วไทยมี
ก าลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทยมี
ฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง จากนั้นวันที่ 15 ก.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีก าลังอ่อนลง แต่ยังคงส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตก
ต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

21



▪ ช่วงวันที่ 11-13 ก.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมี
ก าลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้
ประเทศไทยมีฝนเพิ ่มขึ ้นและมีฝนตกหนักได้ ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และด้านตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ล าพูน ล าปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ก าแพงเพชร ตาก กาญจนบุ รี 
เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครนายก ประจีนบุรี สร ะแก้ว ตราด 
จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ประจบคีรีขันธ์ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
รวมท้ังบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

▪ ช่วงวันที่ 14-17 ก.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอา่วไทยมี
ก าลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทยมี
ฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง จากนั้นวันที่ 15 ก.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีก าลังอ่อนลง แต่ยังคงส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตก
ต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ
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จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
(องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที่ 11-18 ก.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดใน
วันที่ 15 ก.ค. 65 เวลา 15:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.84 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 15 ก.ค. 
65 เวลา  22:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.92 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้า
ต ่าสุดในวันที่ 16 ก.ค. 65 เวลา 14:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 2.39 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 
15 ก.ค. 65 เวลา 21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.54 เมตร ซึ่งอาจท าให้เกิดน ้าท่วมบริเวณพื้นที่
ปากแม่น ้าเจ้าพระยาในช่วงวันที่ 15-17 ก.ค. 65

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

23

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การ
มหาชน) คาดว่า ในช่วงวันที ่  11-13 ก.ค. 65 บริเวณสถานีเจ ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ 
มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 13 ก.ค. 65 เวลา 19:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.44 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 11 ก.ค. 65 เวลา 09:00 น. และวันที่ 13 ก.ค. 65 เวลา 
11:00 น. ซึ ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.62 เมตร ส่วนบริเวณสถานีสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 18:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.21 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุด ในวันที่ 13 ก.ค. 65 เวลา 10:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.38 เมตร และทั้งนี้ระดับน ้าทะเลที่ยกตัวสูงบริเวณอ่าวไทย จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ก าลังแรง ส่งผลให้มีน ้าทะเลยกตัวสูงกว่าปกติประมาณ 0.3-0.4 เมตร และอาจท าให้เกิดน ้าทะเล
ซัดเข้าท่วมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

24

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีจา้พระยา

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานสีัตหบี

หมายเหต ุ: ระดับนน ้าทะเลสุทธิ คือ ระดับน ้าท่ีรวมอิทธิพลของระดับน ้าข้ึนน ้าลง คลื่นซัดฝั่ง และคลื่นยกตัว
ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทย มีก าลังแรง ส่ งผลให้คลื่น
ลมในทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร 
ตลอดทั้งสัปดาห์
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 11-17 ก.ค. 65

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/wrf/swan
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