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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ประเทศไทยมีฝนเพิ่มข้ึนโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงในภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตก ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาว
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถงึหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ 
ลาดเชิงเขาใกลทางน้ำไหลผานและพื้นที่ลุมในระยะนี้ สำหรับคล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยมีกำลังคอนขางแรง ทะเลอันดามัน
ตอนบนมคีลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคล่ืนสูงมากกวา 3 เมตร สวนอาวไทยตอนบนหางฝงมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคล่ืนสูงมากกวา 2 เมตร ขอใหชาวเรือเดินเรือดวยความระมดัระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟา
คะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝงจนถงึวันที่ 9 ส.ค. 65 
 ทั้งนี้เนื่องจากรองมรสุมพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
บริเวณทะเลจีนใตตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวนัตกเฉียงใตกำลังคอนขางแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย 

 
แผนท่ีอากาศ วันที่ 8 ส.ค. 2565 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถายดาวเทียม วนัที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 13.00 น. 
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2. ปรมิาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตนุิยมวิทยา) 

     

3. ปรมิาณฝนสะสมของพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผานมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

รหัสสถานี จุดตรวจวดั 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
STN0573 บานหนองปลา ต.ทาหิน อ.สวี จ.ชุมพร 503.5 
STN0605 บานปางมะกง ทต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 302.5 
STN1095 บานนำ้ยาง ต.บานกลาง อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก 148.0 
STN0901 บานหวยคอม ต.น้ำไผ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ 132.0 
STN1178 บานมุงเหนือ ต.บานมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 127.0 
STN1296 บานปางสาน ต.ยอด อ.สองแคว จ.นาน 126.0 
STN1420 บานตาม ต.บอสวก อ.เมืองนาน จ.นาน 123.0 
STN1107 บานถ้ำพริก ต.บานแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 117.0 
STN0342 บานผาหลกั ต.ยอด อ.สองแคว จ.นาน 117.0 
STN0787 บานคลองพราว ต.เกาะชาง อ.เกาะชาง จ.ตราด 110.0 

4. คาความชื้นในดนิ (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินที่แหงสนิท และ 100 หมายถงึ ดินท่ีอิ่มน้ำ 

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.เชียงใหม (ดอยอางขาง) 80.8 
จ.นาน (สกษ.) 70.1 
จ.อุบลราชธานี (สกษ.) 67.0 
จ.จันทบุร ี 66.2 
จ.รอยเอ็ด 63.4 
จ.นครราชสีมา (โชคชัย) 55.8 
จ.อำนาจเจริญ 55.6 

ภูมิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ก.ค. 65 ความชื้นในดิน [-] 6 ส.ค. 65 แนวโนม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 

กลาง 20-40 40-60 เพิ่มข้ึน 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 40-60 40-60 ทรงตัว 

ตะวันออก 40-60 40-60 ทรงตัว 

ตะวันตก 20-40 20-40 ทรงตัว 

ใต 40-60 40-60 ทรงตัว 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. สถานีขอนแกน เวลา 09.15 น. 

จากเรดารตรวจอากาศพบวามีกลุมเมฆฝนกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. แผนภาพคาดการณฝนลวงหนา 3 วัน (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้ (องคการมหาชน)) 

   

8 สิงหาคม 2565 9 สิงหาคม 2565 10 สิงหาคม 2565 

7. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2565 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
7.1  ปริมาตรน้ำในอางฯ 40,221 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 57 (ปริมาตรน้ำใชการได 16,684 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 

รอยละ 35) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2564 (35,560 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 50) มากกวาป 2564 จำนวน 
4,662 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 176.82 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 134.46 ลาน ลบ.ม. 
สามารถรับน้ำไดอีก 30,705 ลาน ลบ.ม. 

 
 

อางเก็บน้ำ 
ความจุที่ 

รนก.  
(ลาน ลบ.

ม.) 

ปรมิาตร 
นำ้ในอาง 

ปรมิาตร 
นำ้ใชการได 

ปรมิาตร 
นำ้ไหลลงอาง 

ปรมิาตร 
น้ำระบาย 

ปริมาตร
น้ำรับได

อีก 
(ลาน ม.3) 
(ความจุที่ รนก.-
ปริมาตรน้ำ
ปจจุบัน) 

ปรมิาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ำ
เก็บ
กัก 

ปรมิาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ำใช
การ 

วันนี ้
(ลาน ม.

3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.

3) 

วันนี ้
(ลาน ม.

3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 13,462 5,866 44 2,056 21 23.11 27.84 7.00 7.00 7,596 
2.สิริกิติ์ 9,510 4,146 44 1,295 19 15.15 16.17 8.99 9.00 5,364 
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3.จุฬาภรณ 164 95 58 59 46 0.30 0.51 0.53 0.53 69 
4.อุบลรัตน 2,431 972 40 391 21 10.59 11.47 13.83 14.73 1,459 
5.ลำปาว 1,980 1,016 51 915 49 6.67 8.63 3.90 3.90 964 
6.สิรินธร 1,966 1,173 60 341 30 7.84 14.09 3.04 3.03 793 
7.ปาสักชลสิทธิ ์ 960 397 41 394 41 11.76 11.77 6.97 6.98 563 
8.ศรีนครินทร 17,745 13,781 78 3,516 47 27.03 33.14 20.02 20.06 3,964 
9.วชิราลงกรณ 8,860 4,884 55 1,872 32 23.77 20.97 15.00 14.93 3,976 
10.ขุนดานปราการชล 224 78 35 74 34 3.01 1.05 0.31 0.19 146 
11.รัชชประภา 5,639 3,377 60 2,026 47 7.87 12.08 19.44 19.10 2,262 
12.บางลาง 1,454 888 61 611 52 6.07 4.80 12.13 12.13 566 

7.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 3,331 ลาน ลบ.ม. (65%) ปริมาณน้ำใชการ 2,944 ลาน ลบ.ม. (62%) 
7.3 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ำรวม 5,583 ลาน ลบ.ม. (66%) 
7.4 อางเก็บนำ้ขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แหง ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำปริมาณน้ำปจจบุัน 158 ลาน ลบ.ม. (67%) 

ภูมิภาค 
จำนวน  
(แหง) 

ปริมาณ
รวม 
(ลาน 
ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 

เดือน ปจจุบัน 

 ก.พ. 
2565 

 มี.ค. 
2565 

  เม.ย. 
2565 

  พ.ค. 
2565 

 มิ.ย. 
2565 

 ก.ค. 
2565 

 1 ส.ค. 
2565 

รอยละ 

เหนือ 17,249 1,103 712.06 673.51 592.16 544.02 609.69 573.06 651.49 65 

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

54,547 3,564 2,972.42 2,781.99 2,601.81 2,475.05 2,809.74 2,543.91 3,012.32 67 

กลาง 16,367 1,137 1,213.14 1,152.17 1,082.41 967.38 940.45 867.54 898.36 55 

ตะวันออก 7,804 635 774.23 740.39 690.32  610.15  588.09 534.23 659.98 60 

ตะวันตก 2,506 711 160.82 159.15 153.72  140.58  136.34 132.03 120.19 60 

ใต 3,626 1,319 283.36 305.38 307.38  278.66  266.50 250.30 240.57 67 

รวม 102,099.00 8,470 6,116.04 5,812.59 5,427.80  5,015.83 5,350.80 4,901.08 5,582.91 66 

8. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 5 – 8 สิงหาคม 2565 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 
เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง 

ศุกร เสาร อาทิตย จันทร 

5 
ส.ค. 

6 
ส.ค. 

7 
ส.ค. 

8 
ส.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.50 1.72 2.00 1.70 ลดลง -2.00 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.68 0.30 0.23 0.75 เพ่ิมขึ้น -4.45 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 4.52 4.60 4.73 4.97 เพ่ิมขึ้น -2.33 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 3.78 3.44 3.81 4.36 เพ่ิมขึ้น -5.51 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 19.47 19.39 19.28 19.20 ลดลง -7.00 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 9.59 9.59 10.06 10.06 ทรงตัว -6.28 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย 7.95 5.74 5.71 5.68 5.67 ลดลง -2.28 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.50 2.07 2.08 2.06 1.93 ลดลง -1.57 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 4.44 4.47 4.50 4.70 เพ่ิมขึ้น -2.30 

M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.32 4.22 4.36 4.66 เพ่ิมขึ้น -2.64 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 8.12 8.58 9.96 8.06 ลดลง -9.07 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 27.86 27.85 27.84 27.83 ลดลง -6.13 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.64 18.64 18.61 *** *** *** 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 8.74 8.53 8.14 7.77 ลดลง -3.93 
*** ยังไมไดรับรายงาน 



๕ 

9. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2565 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 

แนวโนม 
4 

ส.ค. 
5 

ส.ค. 
6 

ส.ค. 
7 

ส.ค. 
8 

ส.ค. 
3 วัน 

ยอนหลัง 
5 วัน

ยอนหลัง 

อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 3.85 3.50 3.04 2.97 3.20 -9.6 0.16 -0.65 เพิ่มขึ้น 

อ.เชยีงคาน จ.เลย  194.118 16.00 8.07 8.18 8.29 8.40 8.26 -7.74 -0.03 0.19 ลดลง 

อ.เมอืง จ.หนองคาย 153.648 12.20 5.13 5.22 5.26 5.48 5.76 -6.44 0.50 0.63 เพิ่มขึ้น 

อ.เมอืง จ.นครพนม 132.680 12.00 5.59 5.61 5.59 5.98 6.42 -5.58 0.83 0.83 เพิ่มขึ้น 

อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 124.219 12.50 5.24 5.38 5.43 5.50 6.10 -6.4 0.67 0.86 เพิ่มขึ้น 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 89.030 14.50 6.32 6.49 6.71 6.74 7.15 -7.35 0.44 0.83 เพ่ิมขึ้น 

***ไมมีสถานการณ 

10. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2565 (กรมทรัพยากรน้ำ)  

การแจงเตือน สถาน ี การแจงเตือน ชวงเวลา 
เตือนสีแดง 
(อพยพ) 

บานปางสาน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดนาน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 120.5 มิลลิเมตร 8 ส.ค.65/01.38 น. 

เตือนสีเหลือง 
(เตือนภัย) 

บานคลองสน ตำบลเกาะชาง อำเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 
บานคลองพราว ตำบลเกาะชาง อำเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 
บานวังไผ ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 
บานหวยเลา ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 
บานผาสิงห ตำบลผาสิงห อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
บานทาฟาเหนือ ตำบลสระ อำเภอเชยีงมวน จังหวัดพะเยา 
บานแมวังชาง ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
บานหวยละเบายา ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
บานยาบนาเลิม ตำบลแมขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน 
บานตาม ตำบลบอสวก อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
บานปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาตติระการ จ.พิษณุโลก 
บานทุงนาดี ตำบลวังยาง อำเภอเนนิมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
บานมุงเหนือ ตำบลบานมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
บานน้ำยาง ตำบลบานกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
บานถ้ำพรกิ ตำบลบานแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก 
บานชมภูเหนือ ตำบลชมพ ูอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
บานน้ำพ ุตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 
บานปางตนฆอง ตำบลมะลิกา อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
บานผาหลัก ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 129.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 141.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 105.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มลิลิเมตร 
คาระดับน้ำ 6.41 เมตร ระดบัวกิฤติ 7.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 101.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 101.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 98.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 103.5 มิลลิเมตร 
คาระดับน้ำ 4.30 เมตร ระดบัวกิฤติ 5.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 99.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 104.0 มิลลิเมตร 
คาระดับน้ำ 5.24 เมตร ระดบัวกิฤติ 7.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 99.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 101.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 98.0 มลิลิเมตร 

8 ส.ค.65/09.09 น. 
8 ส.ค.65/09.04 น. 
8 ส.ค.65/08.41 น. 
8 ส.ค.65/08.36 น. 
8 ส.ค.65/07.05 น. 
8 ส.ค.65/05.56 น. 
8 ส.ค.65/05.53 น. 
8 ส.ค.65/04.14 น. 
8 ส.ค.65/04.06 น. 
8 ส.ค.65/03.33 น. 
8 ส.ค.65/03.04 น. 
8 ส.ค.65/01.57 น. 
8 ส.ค.65/01.21 น. 
8 ส.ค.65/01.01 น. 
8 ส.ค.65/00.35 น. 
7 ส.ค.65/23.58 น. 
7 ส.ค.65/23.48 น. 
7 ส.ค.65/23.37 น. 
7 ส.ค.65/22.54 น. 
7 ส.ค.65/22.21 น. 

เตือนสีเขียว 
(เฝาระวัง) 

บานหวยตลาด ตำบลทาดวง อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 
บานผาน้ำยอย ตำบลพญาแกว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 
บานถ้ำเวยีงแก ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 
บานศรีวังมูล ตำบลบวัสลี อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 
บานแมสูนนอย ตำบลแมสูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
บานสะโทย ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
บานเขื่อนแกว ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
บานผาฮี้ (อาขา) ตำบลโปงงาม อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
บานดงเจริญ ตำบลปาออดอนชยั อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
บานแมสรวย ตำบลแมสรวย อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
บานปางผักหม ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
บานแสนขัน ตำบลบอทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 
บานผาตูบ ตำบลผาสิงห อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
บานหวยสะแตง ตำบลงอบ อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 
บานสองแคว ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 

ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.5 มิลลิเมตร 
คาระดับน้ำ 4.02 เมตร ระดับวิกฤติ 5.50 เมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
คาระดับน้ำ 3.01 เมตร ระดับวิกฤติ 4.00 เมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
คาระดับน้ำ 3.48 เมตร ระดับวิกฤติ 5.40 เมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 
คาระดับน้ำ 4.52 เมตร ระดับวิกฤติ 6.00 เมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.0 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
คาระดับน้ำ 3.00 เมตร ระดับวิกฤติ 4.00 เมตร 

8 ส.ค.65/07.40 น. 
8 ส.ค.65/07.29 น. 
8 ส.ค.65/07.20 น. 
8 ส.ค.65/07.10 น. 
8 ส.ค.65/07.07 น. 
8 ส.ค.65/07.06 น. 
8 ส.ค.65/07.03 น. 
8 ส.ค.65/06.09 น. 
8 ส.ค.65/06.04 น. 
8 ส.ค.65/06.01 น. 
8 ส.ค.65/05.51 น. 
8 ส.ค.65/05.41 น. 
8 ส.ค.65/05.16 น. 
8 ส.ค.65/05.09 น. 
8 ส.ค.65/04.57 น. 



๖ 

การแจงเตือน สถาน ี การแจงเตือน ชวงเวลา 
บานน้ำสอด ตำบลและ อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 
บานหินประกาย ตำบลบานกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
บานแมสาย (บานถ้ำผาจม) ต.เวียงพางคำ อ.แมสาย จ.เชียงราย 
บานใหมรุงเจริญ ตำบลบานคา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
บานดานดู ตำบลโปง อำเภอดานซาย จังหวัดเลย 
บานซำรู ตำบลหวยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
บานแกงไฮ ตำบลหนองกะทาว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
บานสองแคว ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 
บานซำทองพัฒนา ตำบลบานกลาง อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก 
บานทาขาม ตำบลวังนกแอน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
บานมูเซอปากลวย ตำบลแมฟาหลวง อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 
บานทอสมาน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร 
บานหวยยาโน ตำบลปาตึง อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
บานวังไผ ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 
บานสลักเพชรเหนือ ตำบลเกาะชางใต อำเภอก่ิงเกาะชาง จ.ตราด 

ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
คาระดับน้ำ 1.97 เมตร ระดับวิกฤติ 2.90 เมตร 
คาระดับน้ำ 2.27 เมตร ระดับวิกฤติ 4.50 เมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.0 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
คาระดับน้ำ 2.61 เมตร ระดับวิกฤติ 4.00 เมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 89.5 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 

8 ส.ค.65/04.38 น. 
8 ส.ค.65/04.34 น. 
8 ส.ค.65/03.51 น. 
8 ส.ค.65/03.36 น. 
8 ส.ค.65/03.19 น. 
8 ส.ค.65/03.01 น. 
8 ส.ค.65/02.39 น. 
8 ส.ค.65/02.08 น. 
8 ส.ค.65/02.07 น. 
8 ส.ค.65/01.23 น. 
8 ส.ค.65/01.15 น. 
8 ส.ค.65/00.19 น. 
7 ส.ค.65/23.16 น. 
7 ส.ค.65/23.00 น. 
7 ส.ค.65/16.05 น. 

***สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทีเ่กี่ยวของไดดำเนินการแจงอาสาสมัครและเครือขาย รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลว 

11. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 2565 (กรมทรัพยากรธรณี)  

เนื่องจากในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลมมีฝนตกตอเนื่อง ประกอบกับมีพ้ืนที่คาดการณปริมาณน้ำฝนที่อาจกอใหเกิดดินถลม
ลวงหนา โดยเฉพาะ ในบริเวณภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน ตาก เพชรบูรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ชัยภูมิ ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงไดทำการเฝาระวังและติดตามสถานการณธรณีพิบัติภัย
ดินถลมและนำ้ปาไหลหลากเปนพิเศษ และจะทำการแจง อาสาสมัครเครือขายในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอไป 
12. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

ไมมีสถานการณ 

13. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 (ปภ.) 

อุทกภัย 

รองมรสุมพาดผานบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเขาสูหยอมความกดอากาศต่ำ 
บริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย
และอาวไทย มีกําลังแรงขึ้น ระหวางวันที่ 7-8 สิงหาคม 2565 เกิดสถานการณน้ำทวมฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก และน้ำทวมขัง 
ในพื้นท่ี 4 จังหวัด (เพชรบูรณเลย จันทบุรีตราด) 8 อำเภอ 13 ตำบล 28 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 57 ครวัเรือน 
ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลวทุกจังหวัด 

14. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2565) 
  ในชวงวันที่ 7 – 9 ส.ค. 65 รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 
เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลัง
คอนขางแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนน้ีทำใหประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้น และมีฝนตก
หนักถึงหนักมากบางแหงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาค
ตะวันออก และภาคใต สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยมีกำลังแรงข้ึน โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร สวนบริเวณอาวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่
มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สวนในชวงวันที่ 10 – 13 ส.ค. 65 รองมรสุมจะเลื่อนข้ึนไปพาดผานบริเวณ
ประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยจะมีกำลังออนลง แตยังคงทำใหประเทศไทยมีฝนตก
หนักบางแหงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาว
ไทยจะมกีำลังออนลง โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอาวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่น
สูงมากกวา 2 เมตร สวนบริเวณทะเลอันดามันตอนลางและอาวไทยตอนลางคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟา
คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 



๗ 

 อนึ่ง ในชวงวันที่ 7 – 8 ส.ค. 65 หยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใตตอนบน จะทวีกำลังแรงขึ้นเปนพายุหมุน
เขตรอนในระยะตอไป และคาดวาจะเคลื่อนขึ้นฝงบริเวณประเทศจีนตอนใต ในชวงวันที่ 10 - 11 ส.ค. 65 โดยไมสงผล
กระทบโดยตรงตอลักษณะอากาศของประเทศไทย 

15.ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
   ความชวยเหลือในพื้นทีป่ระสบปญหาภัยแลง ตั้งแตวันที่ 1 ตลุาคม 2564 - 4 สิงหาคม 2565 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 
(ลิตร) 

น้ำดื่มบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชนท่ีไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 

ลำปาง 397,800 2,186,747 7,940 167,678 447,852 2,100 
ลำพูน 339,000 - - - - 1,000 

เชียงใหม - 160,614 600 21,201 87,675 - 
แมฮองสอน - 157,602 - 9,248 60,986 - 

เชียงราย 182,000 467,947 960 57,671 179,277 - 

กำแพงเพชร - 156,247 - 44,125 179,310 - 

ภาค 2 

นครสวรรค 1,769,040 36,000 - 1,474 1,600 1,900 

เพชรบูรณ 217,080 - - 477 - 800 

สระบุร ี - 96,000 - - 300 - 

ภาค 3 

อุดรธานี 3,496,600 132,000 - 5,505 17,749 1,270 

เลย 48,000 - - 445 1,377 2,000 

สกลนคร 1,067,000 - - 135 135 6,500 

ภาค 4 
ขอนแกน 1,469,880 - - 2,543 9,673 - 

มหาสารคาม 476,180 - - 1,720 5,559 - 

ภาค ๕ 

นครราชสีมา 1,283,000 - - 4,226 15,841 4,800 

ศรีสะเกษ 42,000 - - 49 244 - 

บุรีรมัย 300,000 - - 1,035 4,095 - 

ภาค 6 

ปราจีนบุรี 1,808,000 - - 2,050 6,250 1,580 

จันทบุรี 3,358,800 - - 3,287 7,716 5,122 

ระยอง 77,600 - - 269 528 580 

สระแกว 739,200 - - 16,910 50,000 - 

ภาค ๗ 
กาญจนบุรี 12,960 - - 10 30 500 

ราชบุร ี 68,040 - - 90 168 - 

ภาค 8 
นครศรีธรรมราช 445,500 - - 1,115 3,354 8,550 

ยะลา 228,420 - - 650 2,500 1,500 

ภาค 9 

นาน - 39,350 - - 95 - 

อุตรดิตถ 196,960 337,250 1,008 3,506 10,333 - 

พิษณโุลก 173,760 - 7,300 96 2,150 - 

สุโขทัย 144,000 - 620 200 570 2,000 

พิจิตร 52,560 - - 70 350 - 

แพร 3,491,920 - - 1,160 3,110 7,500 
ภาค 10 สุราษฎรธาน ี 1,308,800 468,000 - 150 688 3,100 

ภาค 11 

อำนาจเจริญ 188,900 - - 3,401 9,011 83 

ยโสธร 34,320 - - 523 1,700 20 

อุบลราชธานี 51,200 - - 861 3,400 20 
 35 จังหวดั  23,468,520   4,237,757   18,428   351,880   1,113,626   50,925  

 



๘ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายภาดล ถาวรกฤชรัตน 
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                                  ประธานคณะทำงานศนูยปฏิบัติการ 

       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานทรัพยากรน้ำ) 


