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HIGHTLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

บันทึกความรู้
ช่วงสัปดาห์นี้ความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเลด้านมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก (NINO 3.4 เป็นลบ) มี

สภาวะลานีญา ประกอบกับลมตะวันออกจากทะเลจีนใต้ (ดัชนีลมมรสุมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เป็นลบ) ท าให้
การพัดพาความชื้นมาสะสมตามแนวร่องมรสุม ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริวเวณประเทศไทยตอนบน

ควำมผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้ำทะเล 
วันที่ 21-27 ส.ค. 65

NINO 3.4 = -0.71
(22-28 Aug )DMI = -0.80

(22-28 Aug )

ปริมาณฝนะสม 3 วัน (24-26 ส.ค. 65)

29 ส.ค. 65 น ้ำล้นตลิ่งแม่น ้ำชี เข้ำท่วม
พื้นที่อ.เมือง จ.ยโสธร

ที่มา : PPTV

27 ส.ค. 65 น ้ำป่ำไหลหลำกเข้ำทว่มพ้ืนที่
อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย

ที่มา :NationTV

อิทธิพลของรอ่งมรุสมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และลมมรุสมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรง
ขึ้นประกอบกับอิทธิพลของพายุ “หมาอ๊อน” ที่แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง แต่ส่งผลให้มีฝนตก
หนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ในช่วงวันที่ 24-26 ส.ค. 65  โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 3 วัน ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี 185 มิลลิเมตร ล าปาง 
146 มิลลิเมตร และระยอง 144 มิลลิเมตร และเกิดน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และน ้าล้นตลิ่ง บริเวณจังหวัด
ล าปาง ตาก อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม นครราชสีมา เลย จันทบุรี สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง เพชรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี กระบี่ และภูเก็ต รวมพื้นที่ 39 อ าเภอ 141 ต าบล และ 571 หมู่บ้าน มี
บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 19,077 ครัวเรือน อย่างไรก็ตามปริมาณฝนที่ตกหนัก ท าให้ในช่วงวันที่ 24-29 
ส.ค. 65 เขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศไทย มีน ้าไหลลงเขื่อนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนอุบลรัตน์ และ
เขื่อนภูมิพลที่มีน ้าไหลเข้าเกิน 200 ล้านลูกบาศก์เมตร

ดัชนีมีค่ำน้อยกว่ำปกติ

ดัชนีลมมรสุมมหำสมุทรแปซิฟิกตะวันตก

25 ส.ค. 65 น ้ำล้นตลิ่งแม่น ้ำมูลเข้ำท่วมพ้ืนที่
ลุ่มต ่ำ จ.อุบลรำชธำนี ที่มา :guideubon

26 ส.ค. 65 น ้ำป่ำจำกเขตห้ำมลำ่สตัว์ป่ำดอย
พระบำท ไหลเข้ำท่วมพ้ืนที่ อ.แจ่ห่ม จ.ล ำปำง



สภาพอากาศ :สัปดาห์นี้ร่องมรสุมท่ีพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบนในวันที่ 24 
ส.ค. 65 ได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อน “หมาอ๊อน” (MA-ON) ในช่วงวันที่ 25-
26 ส.ค. 65 ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้สัปดาห์นี้ปร ะเทศไทยมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

น ้าในเขื ่อน : ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 44,786 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 63.14% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 
21,249 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก จ านวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่งัด 
(84.72%) และเขื่อนหนองปลาไหล (82.34%) ทั้งนี้ยังคงมีเขื่อนที่อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย จ านวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนจุฬา
ภรณ์ (49.30%) เขื่อนน ้าพุง (48.56%) และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (39.61%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือมี
ระดับน ้าน้อยถึงน ้าปานกลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีระดับน ้าปานกลา งถึงน ้า
มาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
นครสวรรค์ เลย อุบลราชธานี สกลนคร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สุร ินทร์ บุร ีร ัมย์ นครนายก ปราจีนบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา

สถำนกำรณป์จัจบุัน

คำดกำรณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 29 - 31 ส.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ
ไทย และอ่าวไทยมีก าลังอ่อน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยมี
ฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ และในช่วงวันท่ี 1 - 4 
ก.ย. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้
ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคกลาง และภาคใต้ 

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา :จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที ่ 30 ส.ค.-5 ก.ย. 65 บริเวณสถานี
กองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 29 ส.ค. 65 เวลา 15:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.26 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดใน วันที่29 ส.ค. 65 เวลา 22:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.74 เมตร 
ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 5 ก.ย. 65 เวลา 04:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.58 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดใน วันที่ 30ส.ค. 65 เวลา 20:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.07 เมตร 

คาดการณ์คลื่น :คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที่ 29 ส.ค.-4 ก.ย. 65 มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังอ่อน ส่งผลให้ทะเลอันดามันจะมีคลื่ นสูงประมาณ 
1-1.5 เมตร และทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 0.5-1 เมตร
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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พายุโซนร้อน “หมาอ๊อน” (MA-ON) ที่ก่อตัวขึ้นบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ 
ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันวันที่ 22 ส.ค. 65 และทวีก าลังแรงขึ้นอีกครั้งเป็นพายุโซนร้อน 
แล้วเคล่ือนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 23 ส.ค. 65 โดยเคล่ือนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ขึ้นฝั่งบริเวณเมืองเหมาหมิง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในวันที่ 25 ส.ค. 65 แล้วค่อยๆ อ่อนก าลัง
ลง และสลายตัวไปบริเวณประเทศลาวในวันที่ 26 ส.ค. 65 โดยพายุส่งผลทางอ้อมต่อประเทศไทย 
ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 25-26 ส.ค. 65

ที่มา: The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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แผนที่อำกำศ
สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยมีกลุ่มเมฆปกคลุมเพิ่มมากข้ึนในช่วงวันที่ 24-26 ส.ค. 65 โดยมี

กลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นทั่วทุกภาคในวันที่ 25-26 ส.ค. 65 และกลุ่มเมฆค่อยๆ ลดลงจนถึงวันที่ 
28 ส.ค. 65 หลังจากนั้นบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นเพิ่มขึ้น
ในวันที่ 29 ส.ค. 65

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-08-29/50/141

23 ส.ค. 65 23:00 น. 24 ส.ค. 65 23:00 น. 25 ส.ค. 65 23:00 น.

26 ส.ค. 65 23:00 น. 27 ส.ค. 65 23:00 น. 28 ส.ค. 65 23:00 น.

29 ส.ค. 65 22:00 น.
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

23 ส.ค. 65 07:00 น. 24 ส.ค. 65 07:00 น. 25 ส.ค. 65 07:00 น.

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

29 ส.ค. 65 07:00 น.

ลักษณะกลุ่มเมฆจำกภำพถำ่ยดำวเทียม
สัปดาห์นี้ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบนในวันที่ 

24 ส.ค. 65 ได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อน “หมาอ๊อน” (MA-
ON) ในช่วงวันที่ 25-26 ส.ค. 65 ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าว 
ส่งผลให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-08-29/13/22



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ และภาคเหนือมีกลุ่ม
ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 24-27 ส.ค. 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกปานกลางถึงตก
หนักในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์และมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 24 และ 28 ส.ค. 65 ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงวันที่ 24-26 ส.ค. 65 ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลาง
ถึงตกหนักบางแห่งในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ 

สถำนกำรณฝ์นจำกภำพเรดำรต์รวจอำกำศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

หมายเหต ุ: ภาพถ่ายแสดงปริมาณฝนจากเรดาร์คอมโพสิต
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

22 ส.ค. 65 07:00 น. 23 ส.ค. 65 07:00 น. 24 ส.ค. 65 07:00 น. 25 ส.ค. 65 07:00 น.

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

8

http://live1.hii.or.th/product/latest/radar/daily_radar_th.html
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ปริมำณฝนรำยวันจำกสถำนีตรวจอำกำศ
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยทั่วประเทศไทย และมีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก

บริเวณภาคเหนือในวันที่ 22 ส.ค. 65 และช่วงวันที่ 24-27 ส.ค. 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงวันที่ 24-
26 ส.ค. 65 และปริมาณฝนลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก
กระจายตัวบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุโขทัย ล าปาง 
เชียงราย อุตรดิตถ์ น่าน ปราจีนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ระยอง เลย สุราษฎร์ธานี  กระบี่ และ
สงขลา 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-08-29/64/180

22 ส.ค. 65 07:00 น. 23 ส.ค. 65 07:00 น. 24 ส.ค. 65 07:00 น. 25 ส.ค. 65 07:00 น.

26 ส.ค. 65 07:00 น. 27 ส.ค. 65 07:00 น. 28 ส.ค. 65 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคกลางและภาคใต้ ส่วนภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังคงมีฝนตก
หนักกระจายตัวในบางพื้นที่

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 22-28 ส.ค. 65 ประเทศไทยมีความชื้นสูงทั่วทุกภาคในวันที่ 22 ส.ค. 65 และความชื้น
ลดลงบริเวณภาคเหนือและภาคกลางในช่วงวันที่ 23-24 ส.ค. 65 และกลับมามีความชื้นเพิ่มมากขึ้น
ในช ่วงว ันท ี ่  25-26 ส.ค. 65 และความช ื ้นค ่อยๆ ลดลงจนถ ึงปลายส ัปดาห ์  ส ่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีความชื้นลดลงในวันที่ 23 ส.ค. 65 และกลับมามีความชื้น
เพิ ่มขึ ้นช่วงวันที ่ 24-26 ส.ค. 65 หลังจากนั ้นความชื ้นค่อย ๆ ลดลง จนถึงปลายสัปดาห์ 
ส่วนภาคใต้มีความชื้นสูงตลอดทั้งสัปดาห์กับมีความชื้นสูงมากในช่วงวันที่ 25-26 ส.ค. 65

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/22022-08-29/9/1

22 ส.ค. 65 14:00 น. 23 ส.ค. 65 14:00 น. 24 ส.ค. 65 14:00 น. 25 ส.ค. 65 14:00 น.

26 ส.ค. 65 14:00 น. 27 ส.ค. 65 14:00 น. 28 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 ่21 ส.ค. 65 วันที ่ 28 ส.ค. 65

12

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันท ี ่   28 ส.ค. 65 ประเทศไทยม ีความชื ้นผ ิวด ินลดลงบร ิเวณภาคเหนือตอนบน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง ส่วนบริเวณภาคกลางตอนบนมี
ความชื้นเพิ่มขึ้นจากวันที่ 21 ส.ค. 65 เล็กน้อย

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ
ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 44,786 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 63.14% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็น
ปริมาณน ้าใช้การได้จริง 21,249 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์
น ้ามาก จ านวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่งัด (84.72%) และเขื่อนหนองปลาไหล (82.34%) ทั้งนี้ยังคงมี
เขื่อนที่อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย จ านวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ (49.30%) เขื่อนน ้าพุง (48.56%)
และเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ (39.61%)

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

-

-

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 29 ส.ค. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู ่ 44,786 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การได้ 21,249 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2561
และปี 2560 ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี มี 24,453 ล้านลูกบาก์์เมตร มากที่สุดเป็นอันดับ 3
รองจากปี 2561 และปี 2560 เช่นกัน ส่วนปริมาณน ้าระบายน ้าสะสมตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ 29,233 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่รำยภำค
จากการเปร ียบเท ียบข ้อม ูลย ้อนหล ังต ั ้ ง แต ่ป ี  2561 ถ ึ งป ี  2565 พบว ่าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การมากที่สุด เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
ปี 2561 ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การมากที่สุดเป็น
อันดับที่ 2 รองจากปี 2561 และภาคกลางมีปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การมากเป็นอันดับที่ 3 รอง
จากปี 2561 และปี 2562 และเมื ่อพิจารณาปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมมากที่สุด ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 
2561 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่าภาคกลางและภาคใต้มีการระบายน ้าสะสม
มากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 29 ส.ค. 65 เขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื ่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

13,258 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การ 6,562 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดู
ฝนของปี 2565 จะต้องมีน ้าเพื่อใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ ประมาณ 12,000 ล้าน
ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 5,438 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

17

ภาคเหนอื
แม่น ้าฝาง ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.จ.เชียงใหม่
แม่น ้าแควน้อย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
แม่น ้ายม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก า จ.พิษณุโลก
แม่น ้าป่าสัก ต.นาเฉลียง อ.หนองฟไผ่ จ.เพชรบูรณ์
คลองเกรียงไกร ต.บางเคียน อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
แม่น ้าเลย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
ล าาโดมใหญ่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
แม่น ้าสงคราม ต.โพนงาม อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร
ห้วยหลวง ต. หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ล าน ้าพอง ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
แม่น ้าชี ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
แม่น ้ามูล ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ล าปะเทีย ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ภาคกลาง
แม่น ้านครนายก ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
แม่น ้าปราจีนบุรี ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง และต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
คลองบางหลวง ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-08-22/64/175
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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

สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลฝั่งอันดามัน
มีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

อุณหภมูิผิวน ้ำทะเล

ฝั่งอา่วไทย
22 ส.ค. 65 18:00 น. 23 ส.ค. 65 18:00 น. 24 ส.ค. 65 18:00 น. 25 ส.ค. 65 18:00 น.

26 ส.ค. 65 18:00 น. 27 ส.ค. 65 18:00 น. 28 ส.ค. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
22 ส.ค. 65 18:00 น. 23 ส.ค. 65 18:00 น. 24 ส.ค. 65 18:00 น. 25 ส.ค. 65 18:00 น.

26 ส.ค. 65 18:00 น. 27 ส.ค. 65 18:00 น. 28 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 0.5-1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 
2-3 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล

19

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
22 ส.ค. 65 18:00 น. 23 ส.ค. 65 18:00 น. 24 ส.ค. 65 18:00 น. 25 ส.ค. 65 18:00 น.

26 ส.ค. 65 18:00 น. 27 ส.ค. 65 18:00 น. 28 ส.ค. 65 18:00 น.

22 ส.ค. 65 18:00 น. 23 ส.ค. 65 18:00 น. 24 ส.ค. 65 18:00 น. 25 ส.ค. 65 18:00 น.

26 ส.ค. 65 18:00 น. 27 ส.ค. 65 18:00 น. 28 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 พบว่า แม่น ้าเจ้าพระยามีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์
ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ 

น ้ำเคม็รกุ

20

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 15.66 ล้านไร่ หรือคิด

เป็น 90% ของแผนการเพาะปลูก ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปี 15.14 ล้านไร่ คิดเป็น 90% โดยภาคกลางมีการ
เพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้ 320% และภาคเหนือเกินจากแผน 1% ส่วนการปลูกพืชไร่-พืชผัก มีการ
เพราะปลูก 520,000 ไร่ คิดเป็น 93% ของแผน ซึ่งมีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้ ได้แก่ ภาคกลาง
เกินจากแผน 65% ภาคเหนือเกินจากแผน 29% และลุ่มน ้าเจ้าพระยาเกินจากแผน 1%

สถานการณ์น ้า
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ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2565

หน่วย : ล้านไร่



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 29 - 31 ส.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอา่วไทยมี
ก าลังอ่อน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก
ได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

▪ ช่วงวันที่ 1 - 4 ก.ย. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมี
ก  าลังแรงข ึ ้น ส ่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ ่มข ึ ้นและอาจมีฝนตกหนักได้ ในบางแห่งบริ เวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ 

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

1 ก.ย. 65

29 ส.ค. 65 30 ส.ค. 65 31 ส.ค. 65

2 ก.ย. 65 3 ก.ย. 65 4 ก.ย. 65



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที่ 30 ส.ค.-5 ก.ย. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้า
ต ่าสุดในวันที่ 29 ส.ค. 65 เวลา 15:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.26 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดใน วันที่
29 ส.ค. 65 เวลา 22:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.74 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามี
ระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 5 ก.ย. 65 เวลา 04:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.58 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดใน 
วันที่ 30ส.ค. 65 เวลา 20:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.07 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื
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ป้อมพระจลุจอมเกล้า

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์ลืน่ซดัฝั่ง
จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า

(องค์การมหาชน) คาดว่า ในช่วงว ันที ่  29-31 ส.ค. 65 บริเวณสถานีเกาะม ัตโพน 
จังหวัดชุมพร มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่  30 ส.ค. 65 เวลา 00:00 น. ซึ่งสูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.63 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 30 ส.ค. 65 เวลา 
08:00-09:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.36 เมตร ส่วนบริเวณสถานีระโนด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 29 ส.ค. 65 เวลา 22:00 
น. ซึ ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.43 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุด ในวันที่ 
30 ส.ค. 65 เวลา 17:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.4 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า
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กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีกาะมตัโพน

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานรีะโนด 

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



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล
คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที่ 29 ส.ค.-4 ก.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่

พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังอ่อน ส่งผลให้ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 
1-1.5 เมตร และทะเลอ่าวไทยจะมีคล่ืนสูงประมาณ 0.5-1 เมตร
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คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 29 ส.ค.-4 ก.ย. 65

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




