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17 สถานการณ์น ้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน ้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น ้าเค็มรุก

20 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน

สภาพอากาศ
21 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์ า้
22 คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา
23 คาดการณ์คลื่นซัดฝ่ัง

24 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล



HIGHTLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5-8 ส.ค. 65 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็น
บริเวณกว้างบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เนื่องมาจากอิทธิพลของหย่อม
ความกดอากาศต  ่ าบร ิ เวณทะเลจ ีนใต ้  ประกอบก ับร ่องมรส ุมเล ื ่อนลงมาพาดผ่านภาคเหน ือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทะเลอ่าวไทย และประเทศไทยมี
ก าลังแรง ซึ่งวัดปริมาณฝนสะสม 4 วัน สูงสุดได้ที่จังหวัดตราด สูงถึง 371 มิลลิเมตร จันทบุรี 276 มิลลิเมตร และ
หนองคาย 175 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และน ้าท่วมขังบริเวณจังหวัดเชียงราย 
ล าปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์เลย มหาสารคาม ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด รวม 17 อ าเภอ 35 ต าบล 96 หมู่บ้าน 
และประชาชนไดรับผลกระทบ 362 ครัวเรือน

บันทึกความรู้
ฝนที่ตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากดัชนีลมมรสุมด้านมหาสมุทรอินเดียสูงกว่าปกติต่อเนื่อง ดัชนีลมมรสุมด้าน
มหาสมุทรแปซิฟิกเพิ่มสูงขึ้นและสูงกว่าปกติ ประกอบกับความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเลฝั่งอินเดียตะวันออกสูงกว่าฝั่ง
ตะวันตก (ดัชนี DMI เป็นลบ) และความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเลด้านมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกมีสภาวะลานีญาแรง
ขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา (NINO 3.4 เป็นลบ) ท าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรงน าความชื้นเข้ามาเสริมในแนวร่อง
มรสุมรวมถึงท าให้หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลจีนใต้มีก าลังแรง

ควำมผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้ำทะเล 
วันที่ 31 ก.ค.-6 ส.ค. 65

NINO 3.4 = -0.57
(1-7 Aug )DMI = -0.80

(1-7 Aug )ดัชนีสูงกว่ำปกติต่อเนื่อง ค่ำดัชนีเพิ่มสูงขึ้นและ
สูงกว่ำปกติ

ดัชนีลมมรสุมมหสมทุรอินเดีย ดัชนีลมมรสุมมหสมทุรแปซิฟิก

ปริมาณฝนะสม4 วัน (5-8ส.ค. 65)

ฝนหนักใน จ.จันทบุรี ท ำน ้ำในคลองน ้ำใสเอ่อ
ท่วมบ้ำนเรือนประชำชนชุมชนริมคลอง

ที่มา : มติชนออนไลน์

วันที่ 7 ส.ค. 65 น ้ำป่ำไหลหลำกท่วมบ้ำนเรื่อง
ประชำชนและถนนหลำยสำยใน จ.ตรำด

ที่มา :แนวหนา้ออนไลน์

8 ส.ค. 65 น ้ำป่ำจำกเทือกเขำเพชรบูรณ์หลำก
เข้ำท่วมในพื้นที่หลำยหมู่บำ้น
อ.เนินมะปรำง จ.พิษณุโลก

ที่มา :แนวหนา้ออนไลน์

8 ส.ค. 65 น ้ำป่ำจำกเทือกเขำจ.เพชรบูรณ์
และอ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย ไหลท่วมบ้ำนเรือนและ
พื้นที่เกษตรกรรม จ.เพชรบูรณ์

ที่มา :กรงุเทพธรุกจิ



สภาพอากาศ :  สัปดาห์นี้ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวั นที่ 
2 ส.ค. 65 ค่อยๆ เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 
3-5 ส.ค. 65 และเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 7 ส.ค. 65
และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังแรงในช่วงครึ่ งหลังของ
สัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก ตลอดท้ังสัปดาห์

น ้าในเขื ่อน : ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 40,326 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 56.86% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 
16,789 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก คือเขื่อนหนองปลาไหล (82.71%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือมี
ระดับน ้าน้อยถึงน ้าปานกลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีระดับน ้าปานกลา งถึงน ้า
มาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดเชียงราย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุพรรณบุรี และตราด

สถำนกำรณป์จัจบุัน

คำดกำรณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน :  ช ่วงว ันท ี ่  8 - 10 ส.ค. 65 ร ่องมรส ุมพาดผ่านบร ิ เวณภาคเหน ือตอนบนและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 
และอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบา งแห่งบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ต่อมาในช่วงวันที่  11 - 14 ส.ค. 65
ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่า
บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมี
ฝนตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คาดการณร์ะดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา :จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที ่  9-15 ส.ค. 65 บริเวณสถานี
กองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 13 ส.ค. 65 เวลา 15:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.76 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 12 ส.ค. 65 เวลา  21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.0 เมตร ส่วน
บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 13 ส.ค. 65 เวลา 13:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
2.27 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันท่ี 13 ส.ค. 65 เวลา 20:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.54 เมตร 

คาดการณ์คลื่น :คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที่ 8-14 ส.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันจะมีก าลังแรง ส่งผลให้ทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 8-11
ส.ค. 65 และความสูงคลื่นค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร 
ตลอดทั้งสัปดาห์
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

5

แผนที่อำกำศ
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นทั่วทุกภาคตลอดทั้งสัปดาห์

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

2 ส.ค. 65 23:00 น. 3 ส.ค. 65 23:00 น. 4 ส.ค. 65 23:00 น.

5 ส.ค. 65 23:00 น. 6 ส.ค. 65 23:00 น. 7 ส.ค. 65 23:00 น.

8 ส.ค. 65 22:00 น.



6

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-08-08/50/141

2 ส.ค. 65 07:00 น. 3 ส.ค. 65 07:00 น. 4 ส.ค. 65 07:00 น.

5 ส.ค. 65 07:00 น. 6 ส.ค. 65 07:00 น. 7 ส.ค. 65 07:00 น.

8 ส.ค. 65 07:00 น.

ลักษณะกลุ่มเมฆจำกภำพถำ่ยดำวเทียม
สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมี

ก าลังแรงในช่วงครึ ่งหลังของสัปดาห์ ประกอบกับร่องมรสุมที ่พาดผ่านบริเวณภาคเหนื อและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที ่ 2 ส.ค. 65 ค่อยๆ เลื ่อนขึ ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา 
ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 3-5 ส.ค. 65 และเลื ่อนลงมาพาดผ่าน
ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 7 ส.ค. 65 ส่งผลให้มีฝนตกหนัก
บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ตลอดทั้งสัปดาห์



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ และมีกลุ่ม
ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่  2-3 ส.ค. 65 และวันที่ 7 ส.ค. 65 ภาคกลางและ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักในวนัที่ 1 ส.ค. 65 และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในวันที่ 1 ส.ค. 65 และ
ช่วงวันที่ 6-7 ส.ค. 65 

สถำนกำรณฝ์นจำกภำพเรดำรต์รวจอำกำศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

หมายเหต ุ: ภาพถ่ายแสดงปริมาณฝนจากเรดาร์คอมโพสิต
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1 ส.ค. 65 07:00 น. 2 ส.ค. 65 07:00 น. 3 ส.ค. 65 07:00 น. 4 ส.ค. 65 07:00 น.

5 ส.ค. 65 07:00 น. 6 ส.ค. 65 07:00 น. 7 ส.ค. 65 07:00 น.
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ปริมำณฝนรำยวันจำกสถำนีตรวจอำกำศ
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่ตลอดทั้ง กับ

มีกลุ่มฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ 1 ส.ค. 
65 และภาคตะวันออกในช่วงวันที ่ 6-7 ส.ค. 65 โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน่าน พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ หนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา หนองบัวล าภู นครพนม มุกดาหาร สุพรรณบุ รี 
ตราด ระนอง พังงา และกระบี่

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-08-08/64/180

1 ส.ค. 65 07:00 น. 2 ส.ค. 65 07:00 น. 3 ส.ค. 65 07:00 น. 4 ส.ค. 65 07:00 น.

5 ส.ค. 65 07:00 น. 6 ส.ค. 65 07:00 น. 7 ส.ค. 65 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วทุกภาค โดยเฉพาะ

ภาคตะวันออกที่มีปริมาณฝนมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด และมีฝนสะสมมากกว่า 
300 มิลลิเมตร ที่จังหวัดตราด

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 1-8 ส.ค. 65 ประเทศไทยมีความชื้นสูงทั่วทุกภาค และมีความชื้นสูงมากบริเวณภาค
กลางและภาคใต้ในช่วงวันที่ 1-2 ส.ค. 65 ภาคตะวันออกมีความชื้นสูงมากในวันที่ 1 ส.ค. 65 และ
ช่วงวันที่ 5-7 ส.ค. 65 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นสูงมากบริเวณด้านตะวันออกของ
ภาคในวันที่ 7 ส.ค. 65

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/22022-08-08/9/1

1 ส.ค. 65 14:00 น. 2 ส.ค. 65 14:00 น. 3 ส.ค. 65 14:00 น. 4 ส.ค. 65 14:00 น.

5 ส.ค. 65 14:00 น. 6 ส.ค. 65 14:00 น. 7 ส.ค. 65 14:00 น.



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

วันที ่24 ก.ค. 65 วันที ่31 ก.ค. 65

11

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 31 ก.ค. 65 ประเทศไทยมีความชื้นผิวดินลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือ

ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้านตะวันตกของภาคกลาง ส่วนพื้นที่ที่มีความชื้นผิว
ดินเพิ่มสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 40,326 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 56.86% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็น
ปริมาณน ้าใช้การได้จริง 16,789 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์
น ้ามาก คือเขื่อนหนองปลาไหล (82.71%)

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

-

-
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 8 ส.ค. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 40,326 ล้านลูกบาศก์

เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การได้ 16,789 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ 
สะสมตั้งแต่ต้นปี มี 16,356 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสม มากที่สุดเป็นอันดับ 3 รอง
จากปี 2561 และปี 2560 และมีปริมาณน ้าระบายน ้าสะสมตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ 25,796 ล้านลูกบาศก์เมตร มากเป็น
อันดับที่ 2 รองจากปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่รำยภำค
จากการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2565 พบว่า ภาคเหนือ ภาคกลาง

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การมากที่สุด
เป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 และเมื่อพิจารณาปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสม
มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 ภาคกลางมีปริมาณน ้าไหลลงเขื่อนมากเป็นอันดับที่ 3
รองจากปี 2561 และปี 2564 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่าภาคกลางและภาคใต้มี
การระบายน ้าสะสมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 8 ส.ค. 65 เขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื ่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

10,898 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน ้าใช้การ 4,202 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีประมาณการความต้องการใช้
น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่
12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 7,798 ล้านลูกบาศก์เมตร

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



ระดับน ำ้ในแม่น ้ำสำยหลัก
จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือมีระดับน ้า

น้อยถึงน ้าปานกลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้า
มาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งดังนี้

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

16

ภาคเหนอื
แม่น ้าลาว ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
แม่น ้าแควน้อย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
แม่น ้าป่าสัก ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ภาคกลาง
คลองสองพี่น้องและแม่น ้าท่าจีน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ภาคตะวนัออก
แม่น ้าตราด ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-08-08/64/175
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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

สัปดาห์นี้ทะเลฝั่งอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลอ่าวไทยมี
อุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 1-5 ส.ค. 65 และอุณหภูมิลดลง 1-2 องศา
เซลเซียส ในช่วงวันที่ 6-7 ส.ค. 65

อุณหภมูิผิวน ้ำทะเล

ฝั่งอา่วไทย
1 ส.ค. 65 18:00 น. 2 ส.ค. 65 18:00 น. 3 ส.ค. 65 18:00 น. 4 ส.ค. 65 18:00 น.

5 ส.ค. 65 18:00 น. 6 ส.ค. 65 18:00 น. 7 ส.ค. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
1 ส.ค. 65 18:00 น. 2 ส.ค. 65 18:00 น. 3 ส.ค. 65 18:00 น. 4 ส.ค. 65 18:00 น.

5 ส.ค. 65 18:00 น. 6 ส.ค. 65 18:00 น. 7 ส.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 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่น
สูงประมาณ 2-3 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล

18

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

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

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

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอ่าวไทย
1 ส.ค. 65 18:00 น. 2 ส.ค. 65 18:00 น. 3 ส.ค. 65 18:00 น. 4 ส.ค. 65 18:00 น.

5 ส.ค. 65 18:00 น. 6 ส.ค. 65 18:00 น. 7 ส.ค. 65 18:00 น.

1 ส.ค. 65 18:00 น. 2 ส.ค. 65 18:00 น. 3 ส.ค. 65 18:00 น. 4 ส.ค. 65 18:00 น.

5 ส.ค. 65 18:00 น. 6 ส.ค. 65 18:00 น. 7 ส.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
เกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ 

น ้ำเคม็รกุ

19

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

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

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)



แผน/ผลกำรเพำะปลกูพชืในชว่งฤดฝูนป ี2565
ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผัก ในช่วงฤดูฝนไปแล้ว 14.68 ล้านไร่ หรือคิด

เป็น 84% ของแผนการเพาะปลูก ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปี 14.21 ล้านไร่ คิดเป็น 84% โดยภาคกลางมีการ
เพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้ 260% ส่วนการปลูกพืชไร่-พืชผัก มีการเพราะปลูก 470,000 ไร่ คิดเป็น 
83% ของแผน ซึ่งมีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้ ได้แก่ ภาคกลางเกินจากแผน 65% ภาคเหนือเกิน
จากแผน 16% และลุ่มน ้าเจ้าพระยามีการเพาะปลูกครบ 100%

สถานการณ์น ้า

20

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2565

หน่วย : ล้านไร่

แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % เก่ียว (ลา้นไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % เก่ียว (ลา้นไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % เก่ียว (ลา้นไร่)

เหนือ 2.39 2.26 95 0.02 0.04 0.05 116 0.01 2.43 2.31 95 0.02
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.53 3.24 92 0.03 0.01 52 0.000 3.56 3.25 92 0.00
กลาง 0.01 0.04 360 0.000 0.01 0.02 165 0.00 0.03 0.07 261 0.000
ตะวันออก 0.95 0.90 95 0.03 0.03 78 0.000 0.98 0.93 95 0.00
ตะวันตก 1.29 0.39 31 0.00 0.28 0.20 70 0.0003 1.57 0.59 38 0.00
ใต้ 0.61 0.10 16 0.02 0.01 58 0.00 0.63 0.11 17 0.000
ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.05 7.27 90 0.29 0.15 0.15 100 0.01 8.19 7.41 90 0.31

ทั้งประเทศ 16.83 14.21 84 0.31 0.56 0.47 83 0.02 17.39 14.68 84 0.33

ภาค
ขา้วนาปี พืชไร-่พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 8 - 10 ส.ค. 65 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังแ รงขึ้น 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ ่มข ึ ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก กาญจนบุรี เลย หนองคาย 
บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อ านาจเจริญ ศรี สะเกษ 
อุบลราชธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด รวมทั ้งกรุงเทพมหานครแล ะ
ปริมณฑล

▪ ช่วงวันที่  11 - 14 ส.ค. 65 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน เข้า
สู่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและ
อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ ในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://live1.haii.or.th/wrf_image/index.php

11 ส.ค. 65

8 ส.ค. 65 9 ส.ค. 65 10 ส.ค. 65

12 ส.ค. 65 13 ส.ค. 65 14 ส.ค. 65



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที่ 9-15 ส.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดใน
วันที่ 13 ส.ค. 65 เวลา 15:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.76 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 12 ส.ค. 
65 เวลา  21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.0 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้า
ต ่าสุดในวันที่ 13 ส.ค. 65 เวลา 13:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 2.27 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 
13 ส.ค. 65 เวลา 20:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.54 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื
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ป้อมพระจลุจอมเกล้า

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์ลืน่ซดัฝั่ง
จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า

(องค์การมหาชน) คาดว่า ในช่วงวันที ่ 8-10 ส.ค. 65 บริเวณสถานีเจ้าพระยา จังหวัด
สมุทรปราการ มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 10 ส.ค. 65 เวลา 18:00 น. ซึ่งสูง
กว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.44 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 10 ส.ค. 65
เวลา 10:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.56 เมตร ส่วนบริเวณสถานีแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 9 ส.ค. 65 เวลา 21:00 น. ซึ่งสูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.74 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุด ใน วันที่ 10 ส.ค. 65 เวลา 
07:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.86 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า
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กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีจา้พระยา

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานแีหลมสิงห์

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



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล
คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที่ 8-14 ส.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่

พัดปกคลุมทะเลอันดามันจะมีก าลังแรง ส่งผลให้ทะเลฝั ่งอันดามันจะมีคลื ่น สูงมากกว่า 2 เมตร 
ในช่วงวันที่ 8-11 ส.ค. 65 และความสูงคลื่นค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมี
คล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
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คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล

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

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 8-14 ส.ค. 65




