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HIGHTLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

บันทึกความรู้
ฝนที่ตกหนักในกรุงเทพมหานครเกิดจากดัชนีมรสุมด้านมหาสมุทรอินเดียสูงกว่าปกติและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดน า
ความชื้นเข้าปกคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีก าลังแรง รวมทั้งมีแนวปะทะของลมที่ ระดับ
ความสูง 1.5 กม. จากระดับน ้าทะเล (850 hPa) จากการเหนี ่ยวน าของกระแสลมชั ้นบนระดับความสูง 10.5 กม.
จากระดับน ้าทะเล (250 hPa) โดยแนวปะทะอยู่บริเวณกรุงเทพมหานคร และจากการวิเคราะห์พบว่าความสัมพันธ์ของฝนใน
พื้นที่ตอนบนของประเทศมีความผกผันกับความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกต ะวันออก 
(ONI เป็น ลบ1)

20 ก.ค. 65 07:00 น. 21 ก.ค. 65 07:00 น.

20 ก.ค. 65 07:00 น. 21 ก.ค. 65 07:00 น.

1 ONI เป็น ลบ คือ สภาวะลานีญา ซึ่งหมายถึงมีแนวโน้มฝนตกมาก

วันท่ี 20-21 ก.ค. 65 ร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคเหนือ 
ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศไทยมีฝนตกหนักบริเวณตอนกลำงของ
ประเทศไทยและภำคเหนือตอนนน

ในช่วงสภำวะลำนีญำ

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีก ำลังแรงขึ้น

น ้ำท่วมขังบนถนนหลักในกรุงเทพฯ 
มำกกว่ำ 20 เส้นทำง

ควำมผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้ำทะเลวันที่ 20 ก.ค. 65

ลมมรุสมฝั่งมหำสมุทรอินเดีย

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงรวมทั้งเกิดการเหนี่ยวน าให้หย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมพื้ นที่ภาคกลาง 
ท าใหช้ว่งค า่ของวนัที่ 20 ก.ค. 65 จนถึงชว่งเชา้ของวนัที่ 21 ก.ค. 65 เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในเกือบทุกพื้นที่
ของกรงุเทพมหานคร ซึ่งมปีรมิาณฝนสะสมเฉลี่ยทั้งพื้นที่รวมเป็นฝนรายวันมากถึง 51% เมื่อเทียบกับค่าปกติของ
ฝนกรุงเทพมหานครในเดือนกรกฎาคมทั้งเดือน โดยมีฝนตกหนักสุดที่เขตมีนบุรีและเขตวัฒนา ตรวจวัดปริมาณ
ฝนตกหนักได้มากที่สุดถึง 165 มิลลิเมตร ทั้งสองเขต รองลงมาคือบริเวณเขตสะพานสูงที่ตรวจวัดฝนได้ 163 
มิลลิเมตร (ปริมาณฝนสะสมช่วงเวลา 07.00 น. ของวันที่ 20 ก.ค. 65 ถึงเวลา 07.00 น. ของวันที่ 21 ก.ค. 65)
หากนับเฉพาะพื้นที่ที่ฝนตกหนัก พบว่ามีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติทั้งเดือนของเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้ยัง
พบว่าที่เขตบางนาช่วงเวลา 21.00 น. เกิดฝนตกหนักมีความเข้มถึง 90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเข้มฝน 
(intensity) เกินศักยภาพในการระบายของระบบระบายน ้าที่ออกแบบไว้  ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลท าให้เกิดน ้า ท่วมขัง
บริเวณเขตวัฒนา สะพานสูง ดินแดง วังทองหลาง และคลองเตย



สภาพอากาศ :  สัปดาห์นี ้ร่องมรสุมเลื ่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 20-23 ก.ค. 65 ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรง ส่งผลให้มี
ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
รวมถึงบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 39,457 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 55.63% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 
15,920 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก คือ เขื่อนกิ่วคอหมา (95.72%) 
ส่วนเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยวิกฤต จ านวน 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนคลองสียัด (29.48%) เขื่อนขุนด่านปราการ
ชล (29.08%) เขื่อนป่าสักฯ (28.85%) และเขื่อนนฤบดินทรจินดา (27.17%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือ
และมีระดับน ้าน้อยถึงน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีระดับน ้าปานกลางถึง
น ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงนะดับน ้าปานกลาง และพบน ้าล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดพิ ษณุโลก เพชรบูรณ์ 
จันทบุรี บุรีรัมย์ และอุดรธานี รวมถึงกรุงเทพมหานคร

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

คำดกำรณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 25-28 ก.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 
และอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผล ให้
ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้ ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวันออก จากนั้นในช่วงวันที่ 29 - 31 ก.ค. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ
ไทย และอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา :จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที ่ 26 ก.ค.-1 ส.ค. 65 บริเวณสถานี
กองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 30 ก.ค. 65 มิ.ย. 65 เวลา 15:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.63 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 28 ก.ค. 65 เวลา  21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.83 
เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 30 ก.ค. 65 เวลา 13:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.98 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดในวันที ่ 28 ก.ค. 65 เวลา 19:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.27 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที่ 25-27 ก.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้ทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1.5 
- 2 เมตร หลังจากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทะเลฝั่งอันดามันมีความสูงคลื่นเพิ่มสูงขึ้นเป็น 
2-3 เมตร ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

5

แผนที่อำกำศ
สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีเมฆปกคลุมหนาแน่นบริเวณภาคเหนือและมีกลุ่ มเมฆ

ปกคลุมบริเวณภาคกลางในวันที่ 19 ก.ค. 65 หลังจากนั้นมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นทั่วทุกภาค
ของประเทศไทยในช่วงวันที ่ 20-21 ก.ค. 65 และกลุ ่มเมฆค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ 
ส่วนภาคใต้มีเมฆปกคลุมกระจายตัวบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์กับมีเมฆปกคลุมหนา แน่นในช่วง
กลางสัปดาห์

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-07-25/13/22

19 ก.ค. 65 07:00 น. 20 ก.ค. 65 07:00 น. 21 ก.ค. 65 07:00 น.

22 ก.ค. 65 07:00 น. 23 ก.ค. 65 07:00 น. 24 ก.ค. 65 07:00 น.

25 ก.ค. 65 07:00 น.



6

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-07-25/50/141

19 ก.ค. 65 07:00 น. 20 ก.ค. 65 07:00 น. 21 ก.ค. 65 07:00 น.

22 ก.ค. 65 07:00 น. 23 ก.ค. 65 07:00 น. 24 ก.ค. 65 07:00 น.

25 ก.ค. 65 07:00 น.

ลักษณะกลุ่มเมฆจำกภำพถ่ำยดำวเทียม
สัปดาห์นี ้ร่องมรสุมเลื ่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 20-23 ก.ค. 65 ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลัง
แรง ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมถึงบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบน
ในช่วงวันที่ 19-24 ก.ค. 65 และมีกลุ่มฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคใต้บางพื้นที่ ในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ และภาคกลางรวมถึงบริ เวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักในวันที่ 20 ก.ค. 65

สถำนกำรณ์ฝนจำกภำพเรดำร์ตรวจอำกำศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://live1.hii.or.th/product/latest/radar/daily_radar_th.html

หมายเหต ุ: ภาพถ่ายแสดงปริมาณฝนจากเรดาร์คอมโพสิต
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

18 ก.ค. 65 07:00 น. 19 ก.ค. 65 07:00 น. 20 ก.ค. 65 07:00 น. 21 ก.ค. 65 07:00 น.

22 ก.ค. 65 07:00 น. 23 ก.ค. 65 07:00 น. 24 ก.ค. 65 07:00 น.
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ปริมำณฝนรำยวันจำกสถำนีตรวจอำกำศ
สัปดาห์นี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงวันที่ 

19-22 ก.ค. 65 ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 19-21 ก.ค. 
65 ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์และมีฝนตกหนักบริเวณด้ าน
ตะวันตกของภาคในวันที่ 20 ก.ค. 65 โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่าน เชียงใหม่ แพร่ 
ล าปาง เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา สระบุรี อุบลราชธานี หนองคาย เ ลย 
ชลบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-07-25/64/180

18 ก.ค. 65 07:00 น. 19 ก.ค. 65 07:00 น. 20 ก.ค. 65 07:00 น. 21 ก.ค. 65 07:00 น.

22 ก.ค. 65 07:00 น. 23 ก.ค. 65 07:00 น. 24 ก.ค. 65 07:00 น.
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สัปดาห์ทีผ่่านมา สัปดาห์นี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องคก์ารมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี ้ประเทศไทยมีฝนเพิ ่มขึ ้นบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ด้านตะวันตกของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื ้นที ่ส ่วนใหญ่ของภาคตะวันออก ส่วนด้านตะวันออกของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ที ่ถึงแม้ปริมาณฝนจะลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักมาก
ในหลายพื้นที่

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ควำมชื้นในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 18-24 ก.ค. 65 พบว่าประเทศไทยมีความชื้นเพิ่มสูงขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ โดยมี
ความชื้นสูงมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกในวันที่ 21 ก.ค. 65 
และภาคเหนือมีความชื้นสูงมากในวันที่ 22 ก.ค. 65 หลังจากนั้นความชื้นบริเวณประเทศไทย
ตอนบนค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีความชืน้สงูเกือบทั้งสัปดาห์และมีความชืน้สงู
มากในกลางสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/22022-07-04/9/1

18 ก.ค. 65 14:00 น. 19 ก.ค. 65 14:00 น. 20 ก.ค. 65 14:00 น. 21 ก.ค. 65 14:00 น.

22 ก.ค. 65 14:00 น. 23 ก.ค. 65 14:00 น. 24 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 ่10 ก.ค. 65 วันที ่17 ก.ค. 65

11

ควำมชื้นผิวดิน
วันที่ 17 ก.ค. 65 ประเทศไทยมีความชื้นเพิ่มขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ 

ส่วนพื้นท่ีส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้มีความชื้นลดลงจากวันที่ 10 ก.ค. 65

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สถำนกำรณ์น ้ำในเขื่อนขนำดใหญ่ทั้งประเทศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 39,457 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 55.63% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็น
ปริมาณน ้าใช้การได้จริง 15,920 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์
น ้ามาก คือ เขื่อนก่ิวคอหมา (95.72%) ส่วนเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยวิกฤต มี 4 เขื่อน ได้แก่ 
เข ื ่อนคลองสียัด (29.48%) เข ื ่อนขุนด่านปราการชล (29.08%) เข ื ่อนป่าสักฯ (28.85%) 
และเขื่อนนฤบดินทรจินดา (27.17%)

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

-
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สถำนกำรณ์น ้ำในเขื่อนขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 25 ก.ค. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 39,457 

ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การได้ 15,920 ล้านลูกบาก์์ เมตร ซึ ่งมากกว่าปีที ่ผ่านมา 
ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี มี 13,608 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลง
อ่าง ฯ สะสม มากที่สุดเป็นอันดับที่  3 รองจากปี 2561 และปี 2560 และมีปริมาณน ้าระบายน ้าสะสมตั้งแต่
ต้นปี อยู่ที่ 24,041 ล้านลูกบาศก์เมตร มากท่ีสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
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สถำนกำรณ์น ้ำในเขื่อนขนำดใหญ่รำยภำค
จากการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2565 พบว่า ณ วันที่ 25 ก.ค. 65 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การมากที่สุดเมื่อ เทียบกับข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บและน ้า
ใช้การได้มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 และเมื่อพิจารณาปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสม
ตั้งแต่ต้นปี พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมมากที่สุด
เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า ภาคกลางและภาคใต้
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้าระบาย
สะสมตั้งแต่ต้นปีมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาต ิ
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สถำนกำรณ์น ้ำในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ
วันที่ 25 ก.ค. 65 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

10,274 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน ้าใช้การ 3,578 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีประมาณการความต้องการใช้
น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่
12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 8,422 ล้านลูกบาศก์เมตร

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



ระดับน ้ำในแม่น ้ำสำยหลัก
จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที ่ผ่านมา พบว่าภาคเหนื อและ

มีระดับน ้าน้อยถึงน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีระดับ น ้า
ปานกลางถึงน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงนะดับน ้าปานกลาง และพบน ้าล้นตลิ่งดังนี้
แม่น ้าแควน้อย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
แม่น ้าป่าสัก ต. นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
คลองวังโตนด ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
คลองโตนด ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
คลองแสนแสบ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ล าปะเทีย ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
คลองหลวง ต.นาค า อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

16
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ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/143

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

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส ส่วน
ทะเลอันดามันตอนบนมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิผิวน ้ำทะเล

ฝั่งอ่าวไทย
18 ก.ค. 65 18:00 น. 19 ก.ค. 65 18:00 น. 20 ก.ค. 65 18:00 น. 21 ก.ค. 65 18:00 น.

22 ก.ค. 65 18:00 น. 23 ก.ค. 65 18:00 น. 24 ก.ค. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
18 ก.ค. 65 18:00 น. 19 ก.ค. 65 18:00 น. 20 ก.ค. 65 18:00 น. 21 ก.ค. 65 18:00 น.

22 ก.ค. 65 18:00 น. 23 ก.ค. 65 18:00 น. 24 ก.ค. 65 18:00 น.

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


สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3
เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล

18

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/24

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/23

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอ่าวไทย
18 ก.ค. 65 18:00 น. 19 ก.ค. 65 18:00 น. 20 ก.ค. 65 18:00 น. 21 ก.ค. 65 18:00 น.

22 ก.ค. 65 18:00 น. 23 ก.ค. 65 18:00 น. 24 ก.ค. 65 18:00 น.

18 ก.ค. 65 18:00 น. 19 ก.ค. 65 18:00 น. 20 ก.ค. 65 18:00 น. 21 ก.ค. 65 18:00 น.

22 ก.ค. 65 18:00 น. 23 ก.ค. 65 18:00 น. 24 ก.ค. 65 18:00 น.

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/24
http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/23


จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่าทั้งแม่น ้าเจ้าพระยา มีค่าความ เค็มอยู่ใน
เกณฑ์ปกติตลอดท้ังสัปดาห์ 

น ้ำเค็มรุก

19

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

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

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)



แผน/ผลกำรเพำะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2565
ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผัก ในช่วงฤดูฝนไปทั้งหมด 13.54 ล้านไร่ หรือ

คิดเป็น 78% ของแผนการเพาะปลูก ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปี 13.20 ล้านไร่ คิดเป็น 78% โดยภาคกลางมี
การเพาะปลูกเกินจากแผนท่ีวางไว้ 172% ส่วนภาคตะวันออกและลุ่มน ้าเจ้าพระยามีการเพาะปลูกมากถึง 
95% และ87% ตามล าดับ ส่วนการปลูกพืชไร่-พืชผัก มีการเพาะปลูก 330,000 ไร่ คิดเป็น 59% ของแผน 
โดยลุ่มน ้าเจ้าพระยามีการเพาะปลูกสูงสุด 97% รองลงมาคือ ภาคกลาง 81% และภาคเหนือ 78%
ตามล าดับ

สถานการณ์น ้า

20

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

หนว่ย : ล้านไร่

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

เหนือ 2.39 1.83 77 0.000 0.04 0.03 78 0.00 2.43 1.86 77 0.000
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.53 3.04 86 0.03 0.01 43 3.56 3.05 86 0.00
กลาง 0.01 0.03 272 0.01 0.01 81 0.00 0.03 0.04 175 0.000
ตะวันออก 0.95 0.90 95 0.03 0.03 78 0.000 0.98 0.92 94 0.00
ตะวันตก 1.29 0.31 24 0.28 0.10 35 1.57 0.41 26 0.00
ใต้ 0.61 0.09 15 0.02 0.01 49 0.00 0.63 0.10 16 0.000
ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.05 7.01 87 0.07 0.15 0.14 97 0.01 8.19 7.15 87 0.08

ท้ังประเทศ 16.83 13.20 78 0.07 0.56 0.33 59 0.01 17.39 13.54 78 0.08

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



สถำนกำรณ์ฝน 7 วัน ข้ำงหน้ำ
▪ ช่วงวันที่ 25-27 ก.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมี
ก าลังอ่อนลง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยมี
ฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

▪ ช่วงวันที่ 28-31 ก.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมี
ก าลังอ่อนลง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง 
จากนั้นในช่วงวันที่ 29 - 31 ก.ค. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

คาดการณ์สัปดาหห์น้า สภาพอากาศ
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องคก์ารมหาชน)
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://live1.haii.or.th/wrf_image/index.php

28 ก.ค. 65

25 ก.ค. 65 26 ก.ค. 65 27 ก.ค. 65

29 ก.ค. 65 30 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65



คำดกำรณ์สภำวะระดับน ้ำในแม่น ้ำเจ้ำพระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที่ 26 ก.ค.-1 ส.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้า
ต ่าสุดในวันที่ 30 ก.ค. 65 มิ.ย. 65 เวลา 15:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.63 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุด
ในวันที ่ 28 ก.ค. 65 เวลา  21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.83 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระ
จุลจอมเกล้ามีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 30 ก.ค. 65 เวลา 13:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.98
เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 28 ก.ค. 65 เวลา 19:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.27 เมตร 

คาดการณ์สัปดาหห์น้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรือ
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ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณ์คลื่นซัดฝั่ง
จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การ

มหาชน) คาดว่า ในช่วงวันที ่  25-27 ก.ค. 65 บริเวณสถานีเจ ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ 
มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 19:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.12 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 10:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.46 เมตร ส่วนบริเวณสถานีสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสู งสุด ในวันที่ 
26 ก.ค. 65 เวลา 21:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.84 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุด 
ในวันท่ี 26 และ 27 ก.ค. 65 เวลา 09:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.99 เมตร

คาดการณ์สัปดาหห์น้า สถานการณ์น ้า
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กราฟคลื่นซดัฝัง่สถานเีจา้พระยา

กราฟคลื่นซดัฝัง่สถานสีัตหีบ

หมายเหต ุ: ระดับนน ้าทะเลสุทธิ คือ ระดับน ้าที่รวมอิทธิพลของระดับน ้าขึ้นน ้าลง คลื่นซัดฝั่ง และคลื่นยกตัว
ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องคก์ารมหาชน)



คำดกำรณ์ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล
คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที่ 25-27 ก.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่

พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้ทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1.5 - 2 เมตร หลังจากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทะเลฝั่ง อันดามันมี
ความสูงคลื่นเพิ่มสูงขึ้นเป็น 2-3 เมตร ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันท่ี 25 -31 ก.ค. 65

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องคก์ารมหาชน)
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/wrf/swan

คาดการณ์สัปดาหห์น้า สถานการณ์น ้าทะเล




