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ประจ ำวันที่ 1 สิงหำคม 2565



สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้

สารบัญ

สภาพอากาศ
4 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม

5 แผนที่ความกดอากาศ

6 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

9 ความชื้นในอากาศ

สถานการณน์้า้
10 ความชื้นผิวดิน

11 สถานการณ์น้้าในเขื่อน

• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่รายภาค
• น้้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา

15 ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก

16 สถานการณ์น้้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น้้าเค็มรุก

19 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
20 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์้า้

21 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา

22 คาดการณ์คลื่นซัดฝ่ัง

23 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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สภาพอากาศ : ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังอ่อน ลง 
ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง 
แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และทะเล
อ่าวไทยเร่ิมมีก าลังแรงขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 39,902 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 56.26% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 16,365 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก 1 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนกิ่วคอหมา (81.65%) และมีเขื่อนที่มีปริมาณ
น ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยวิกฤต 1 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนนฤบดินทรจินดา (29.47%)

น ้าในแม่น  ้าล าคลอง : ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้า ปานกลาง 
ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก ส่วน
ภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งในบางพื้นที่

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 1-3 ส.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าว
ไทยเริ่มมีก าลังแรงขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน บน และ
ภาคเหนือของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังแรง 
ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และ
ประเทศลาวตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งโดยเฉพาะบริ เวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 1-7 ส.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 22.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.98 เมตร และน ้าลงต ่าสุดในวันเดียวกันของ
เวลา 15.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.62 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 1 ส.ค. 65 
เวลา 21.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.24 เมตร และลงต ่าสูงสุดในวันเดียวกันของเวลา 14.00 น. ต ่ากว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.78 เมตร

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที่ 1-7 ส.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีก าลังค่อนข้างแรงในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันจะมี
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

4

ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นกระจุกตัวในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นทั่วทุก
พื้นที่ของประเทศในช่วงวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 65

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 
จัดท าโดย: Digital Typhoon

ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-08-01/50/141

26 ก.ค. 65 07:00 น. 27 ก.ค. 65 07:00 น. 28 ก.ค. 65 07:00 น.

29 ก.ค. 65 07:00 น. 30 ก.ค. 65 07:00 น. 31 ก.ค. 65 07:00 น.

1 ส.ค. 65 07:00 น.



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-08-01/13/22

26 ก.ค. 65 07:00 น. 27 ก.ค. 65 07:00 น. 28 ก.ค. 65 07:00 น.

29 ก.ค. 65 07:00 น. 30 ก.ค. 65 07:00 น. 31 ก.ค. 65 07:00 น.

1 ส.ค. 65 01:00 น.

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง 
ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้
ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และทะเลอ่าวไทยเริ่มมีก าลังแรงขึ้น ประกอบกับมีร่ องมรสุม
พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึงหนักกระจุกตัวในบางบริเวณของภาคเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้เป็นระยะๆ ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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25 ก.ค. 65 07:00 น. 26 ก.ค. 65 07:00 น. 27 ก.ค. 65 07:00 น. 28 ก.ค. 65 07:00 น.

29 ก.ค. 65 07:00 น. 30 ก.ค. 65 07:00 น. 31 ก.ค. 65 07:00 น.

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

หมายเหต ุ: ภาพถ่ายแสดงปริมาณฝนจากเรดาร์คอมโพสิต
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-06-27/64/180

25 ก.ค. 65 07:00 น. 26 ก.ค. 65 07:00 น. 27 ก.ค. 65 07:00 น. 28 ก.ค. 65 07:00 น.

29 ก.ค. 65 07:00 น. 30 ก.ค. 65 07:00 น. 31 ก.ค. 65 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
ในบางพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งวั ด
ปริมาณน ้าฝนรายวันที่จังหวัดสระแก้วได้สูงถึง 300 มิลลิเมตร กรุงเทพมหานคร 136 มิลลิเมตร 
อุตรดิตถ์ 124 ม ิลลิเมตร บ ึงกาฬ 116 มิลลิ เมตร เพชรบูรณ์ 113 มิลลิเมตร สุร ินทร์
106 มิลลิเมตร เลย 104 มิลลิเมตร นนทบุรี 95 มิลลิเมตร สุพรรณบุรี 93 มิลลิเมตร และตราด 
91 มิลลิเมตร ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ
จังหวัดพังงา 212 มิลลิเมตร กระบี ่ 177 มิลลิเมตร นครศรีธรรมราช 101 มิลลิเมตร ภูเก็ต 
101 มิลลิเมตร ยะลา 97 มิลลิเมตร ตรัง 96 มิลลิเมตร นราธิวาส 95 มิลลิเมตร



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ
บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน แต่ถึงแม้
ฝนจะลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในทุกภาค ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝน
เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว

สัปดาหน์ี้สัปดาหท์ีแ่ลว้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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แผนภาพแสดงการกระจายต ัวของความช ื ้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 
14.00 น. ระหว่างวันที่ 25-31 ก.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยมีความชื้นค่อนข้างสูงเกือบตลอดทั้ง
สัปดาห์ โดยภาคเหนือมีความชื ้นสูงในช่วงปลายสัปดาห์ และสูงสุดในช่วงวันที ่ 31 ก.ค. 65
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีความชื ้นสูงมากในช่วงวันที่ 26 ก.ค. 65 ส่วนภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีความชื้นค่อนข้างสูงตลอดทั้งสัปดาห์

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-06-27/9/1

25 ก.ค. 65 14:00 น. 26 ก.ค. 65 14:00 น. 27 ก.ค. 65 14:00 น. 28 ก.ค. 65 14:00 น.

29 ก.ค. 65 14:00 น. 30 ก.ค. 65 14:00 น. 31 ก.ค. 65 14:00 น.



วันที่ 17 ก.ค. 65 ประเทศไทยด้านฝั่งตะวันตกมีความชื้นลดลงจากวันที่ 10 ก.ค. 65 
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน ส่วนบริเวณภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่างมีความชื้นเพิ่มขึ้นจากวันดังกล่าว

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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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



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

11

ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 39,902 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 56.26% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริ ง 
16,365 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก 1 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนกิ่วคอหมา 
(81.65%) และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยวิกฤต 1 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนนฤบดินทรจินดา 
(29.47%)

-



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

12

วันที่ 1 ส.ค. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 39,902 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การได้จริง 16,365 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การ
มากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561 และ ปี 2560 เมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ส่วนปริมาณน ้า
ไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 14,927 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561
และ ปี 2560 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 24,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากเป็นอันดับ
ที่ 2 รองจากปี 2561

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 1 ส.ค. 65 พบว่า ทุกภาคของประเทศไทยมีปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การมาก 
มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 และเมื่อพิจารณาปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี 
พบว่า ภาคใต้มากท ี ่ส ุดเม ื ่อเปร ียบเท ียบข้อม ูลย้อนหลังต ั ้ งแต ่ป ี  2561 ส่วนภาคเหน ือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 ส่วนปริมาณน ้า
ระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า ภาคกลางและภาคใต้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 
2561 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

13
ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

14

วันที่ 1 ส.ค. 65 เขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 10,649 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การ 3,953 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีประมาณการ
ความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร 
และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 8,047 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออก
และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าปานกลางถึ งน ้ามาก 
ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่ง ดังนี้
- แม่น ้าแควน้อย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
- แม่น ้าป่าสัก ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
- ห้วยหลวง ต าบลหมูม่น อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- คลองนาน้อย ต าบลนาโยงใต้ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส และทะเลอันดามันมีอุณหภูมิ 26-
28 องศาเซลเซียส

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

16

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

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

ฝั่งอา่วไทย
25 ก.ค. 65 18:00 น. 26 ก.ค. 65 18:00 น. 27 ก.ค. 65 18:00 น. 28 ก.ค. 65 18:00 น.

29 ก.ค. 65 18:00 น. 30 ก.ค. 65 18:00 น. 31 ก.ค. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
25 ก.ค. 65 18:00 น. 26 ก.ค. 65 18:00 น. 27 ก.ค. 65 18:00 น. 28 ก.ค. 65 18:00 น.

29 ก.ค. 65 18:00 น. 30 ก.ค. 65 18:00 น. 31 ก.ค. 65 18:00 น.



สัปดาห์นี ้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื ่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื ่นสูง
ประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นช่วงปลายสัปดาห์บริเวณทะเลอันดามัน
ตอนล่างมีคล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตร

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

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

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอา่วไทย
26 ก.ค. 65 06:00 น. 27 ก.ค. 65 06:00 น. 28 ก.ค. 65 06:00 น. 29 ก.ค. 65 06:00 น.

30 ก.ค. 65 06:00 น. 31 ก.ค. 65 06:00 น. 1 ส.ค. 65 06:00 น.

26 ก.ค. 65 06:00 น. 27 ก.ค. 65 06:00 น. 28 ก.ค. 65 06:00 น. 29 ก.ค. 65 06:00 น.

30 ก.ค. 65 06:00 น. 31 ก.ค. 65 06:00 น. 1 ส.ค. 65 06:00 น.



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

18

จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแลมีค่าความ เค็มอยู่ใน
เกณฑ์ปกตติลอดทั้งสัปดาห์

แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

ที่มา: การประปานครหลวง
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://rwc.mwa.co.th/page/graph/

คว
ำม
เค็ม

 (ก
รัม

/ล
ิตร
)



ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผักไปแล้วทั้งหมด 13.54 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
78% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 13.20 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
78%  โดยภาคกลางมีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากกว่าแผนที่วางไว้ถึง 172% ส่วนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไร่-
พืชผักมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ บริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา 97% รองลงมาคือ 
ภาคกลาง 81% และภาคเหนือกับภาคตะวันออก 78%

สถานการณ์น ้า

19

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2565

หน่วย : ล้านไร่

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

เหนือ 2.39 1.83 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



▪ ช่วงวันที่ 1-3 ส.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าว ไทย
เริ่มมีก าลังแรงขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ
ตอนบน และภาคเหนือของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้
ในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และ
ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

▪ ช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าว ไทยมี
ก าลังแรง ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนบนของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากได้ในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

20

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/forecast/wrf/history

4 ส.ค. 65

1 ส.ค. 65 2 ส.ค. 65 3 ส.ค. 65

5 ส.ค. 65 6 ส.ค. 65 7 ส.ค. 65



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 1-7 ส.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 22.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.98 เมตร และน ้าลง
ต ่าสุดในวันเดียวกันของเวลา 15.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.62 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระ
จุลจอมเกล้าน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 21.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.24 เมตร 
และลงต ่าสูงสุดในวันเดียวกันของเวลา 14.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.78 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า



จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การ
มหาชน) คาดว่า ในช่วงวันที่ 1-3 ส.ค. 65 บริเวณสถานีเกาะมัตโพน จังหวัดชุมพร มีระดับน ้าทะเลสุทธิ
ยกตัวสูงสุดในวันที ่  1 ส.ค. 65 เวลา 01.00 น. ซึ ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.83 เมตร 
และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันเดียวกันของเวลา 10.00 น. ซึ ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
0.59 เมตร ส่วนบริเวณสถานีสงขลามีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 12.00 น.
ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.45 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 2 ส.ค. 65 เวลา
17.00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.34 เมตร 

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

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานสีงขลา

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีกาะมตัโพน



คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที่ 1-7 ส.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีก าลังค่อนข้างแรงในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ คลื่นลม
ในทะเลฝ่ังอันดามันจะมีคล่ืนสูงมากกว่า 2 เมตร และทะเลฝ่ังอ่าวไทยจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล

23

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค. 65

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/forecast/swan/history
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