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HIGHTLIGHT

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โคะงุมะ” ในช่วงวันที่ 11-13 มิ.ย. 64 ประกอบกับร่องมรสุม
ที่พาดผ่านภาคเหนือ ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ โดยสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติภายใต้คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติตรวจวัดปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (ณ วันที่ 14 มิ.ย. 
64) สูงสุด ที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 250 มม. อ.เชียงกลาง จ.น่าน 240 มม. และอ.ปง จ.พะเยา 205 
มม. ท าให้ในวนัที ่14 ม.ิย. 64 ระดับน า้แม่น ้าน่าน บริเวณอ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพิ่มสูงขึ้น 
5 เมตร ภายในเวลา 14 ชั่วโมง และแม่น ้าเงิน บริเวณอ าเภอปง จังหวัดพะเยา เพิ่มสูงขึ้น 2 เมตร 
ภายในเวลา 11 ชั่วโมง และระดับน ้าทั้งสองสายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

สถานสีะพานน า้เงนิ ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา

สถานทีา่วงัผา ต. ท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน

ระดับน า้เพิม่สงูขึน้ 5 เมตร
และยงัมแีนวโนม้สงูขึน้

ระดับน า้เพิม่สงูขึน้ 2 เมตร
และยงัมแีนวโนม้สงูขึน้



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน ตลอดทั้งสัปดาห์ และ ใน
วันที่ 11 มิ.ย. 64 หย่อมความกดอากาศต า่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนตัวทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือและทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน“โคะงุมะ” (KOGUMA) ในวันที่ 12 มิ.ย. 64 และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ
ประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 13 มิ.ย. 64 หลังจากนั้นพายุอ่อนก าลังปกคลุมบริเวณประเทศลาว ประกอบกับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้นในช่วงคร่ึงหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝน
ตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตลอดทั้งสัปดาห์
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงปลายสัปดาห์

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 32,197 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 45% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 8,655  ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
มีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (มากกว่า 80-100% ของความจุ) เพียงเขื่อนเดียว คือ เขื่อนหนองปลาไหล 
(85%) และมีเขื ่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู ่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30 % ของความจุเขื ่อน) มี 10 เขื ่อน ได้แก่ 
เขื่อนแม่กวง (20%) เขื่อนกิ่วคอหมา (29%) เขื่อนแควน้อย (25%) เขื่อนล าปาว (29%) เขื่อนห้วยหลวง (30%) เขื่อนป่าสักฯ 
(12%) เขื่อนคลองสียัด (13%) เขื่อนทับเสลา (22%) เขื่อนขุนด่าน (13%) และเขื่อนนฤบดินทรจินดา (30%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที ่ผ่านมา พบว่ าภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีระดับน ้าปานกลางถึง
ระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง

สถานการณป์จัจุบัน

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 14-16 มิ.ย. 64 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน ท า
ให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทะเลอ่าวไทย และประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมี
ฝนตกต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวั นออก และ
ด้านตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ 
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด จันทบุรี ระยอง ตาก กาญจนบุรี ระนอง และพังงา และใน 
ช่วงวันที่ 17-20 มิ.ย. 64 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนาม
ตอนบน ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยยังคงมีก าลังแรง ส่ งผลให้
ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ

คาดการณร์ะดับน า้ในแมน่ า้เจา้พระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า14-20 มิ.ย. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือน ้าลง
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1 เมตร ในช่วงวันที่ 14-17 พ.ค. 64 โดยมีระดับน ้าต ่าสุดวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 16:00 น. 
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.30 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 23:00 น.  สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
0.58 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1 เมตร ในช่วงวันที่ 14-18 มิ.ย. 64 โดย
น ้าลงต ่าสุดวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 14:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.71 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 14 มิ.ย. 64
เวลา 21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.05 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่  14-20 มิ.ย. 64 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีก าลังแรงขึ้น 
ท าให้ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ 
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อ
วันที่ 11 มิ.ย. 64 และเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เข้าสู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ยและทวีก าลังแรง
ขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “โคะงุมะ” (KOGUMA) ในวันที่ 12 มิ.ย. 64 ต่อมาพายุได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ
ประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 13 มิ.ย.64 และอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่า
ปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอบนในช่วงค ่าของวันเดียวกัน

ที่มา: The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA
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สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีเมฆปกคลุมกระจายตัวในหลายพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์กับมี
กลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 12 มิ.ย. 64 และกลุ่มเมฆเลื่อน
มาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกในวันที่ 12 มิ.ย. 64 หลังจากนั้นในวันที่ 14
มิ.ย. 64 กลุ่มเมฆที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลดลง โดยมีกลุ่มปกคลุมบริเวณภาคเหนือและ
ภาคกลาง ส่วนภาคใต้มีเมฆปกคลุมกระจายตัวบางพื้นที ่ในช่วงวันที่ 8-13 มิ.ย. 64 และเมฆ
ปกคลุมลดลงในวันที่ 14 มิ.ย. 64

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-05-11/50/141

8 มิ.ย. 64 07:00 น. 9 มิ.ย. 64 07:00 น. 10 มิ.ย. 64 07:00 น.

11 มิ.ย. 64 07:00 น. 12 มิ.ย. 64 07:00 น. 13 มิ.ย. 64 07:00 น.

14 มิ.ย. 64 07:00 น.



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-02-23/13/22

8 ม.ิย. 64 07:00 น. 9 มิ.ย. 64 07:00 น. 10 มิ.ย. 64 07:00 น.

11 มิ.ย. 64 13:00 น. 12 มิ.ย. 64 13:00 น. 13 มิ.ย. 64 07:00 น.

14 มิ.ย. 64 01:00 น.

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน ตลอดทั้งสัปดาห์ 
และในวันที่ 11 มิ.ย. 64 หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็น
พายุดีเปรสชันเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน“โคะงุมะ” 
(KOGUMA) ในวันที่ 12 มิ.ย. 64 และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 13 
มิ.ย. 64 หลังจากนั้นพายุอ่อนก าลังปกคลุมบริเวณประเทศลาว ประกอบกับลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของ
สัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตลอดทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงปลายสัปดาห์



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุน ิยมวิทยา ได้แก่ เรดาร์เช ียงราย
เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สุราษฎร์ธานี ตรวจพบกลุ่มฝนตกกระจายตัวบริเวณภาคเหนือ
ในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์และมีฝนตกหนักบริเวณด้านตะวันออกของภาคในช่วงปลายสัปดาห์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ ภาคกลางมีฝนตกปานกลาง
กระจายตัวบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมี
ฝนตกหนักมากในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ 

8

เรดารข์อนแกน่

เรดารเ์ชยีงราย

8 มิ.ย. 64 9 มิ.ย. 64 10 มิ.ย. 64 10 ม.ิย. 64 11 มิ.ย. 64 12 มิ.ย. 64 13 มิ.ย. 64

8 มิ.ย. 64 9 มิ.ย. 64 10 มิ.ย. 64 11 มิ.ย. 64 12 มิ.ย. 64 13 มิ.ย. 64 14 ม.ิย. 64

ที่มา:กรมอุตนิุยมวิทยา, กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : http://www.thaiwater.net/weather/radar

เรดารส์ตัหบี

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

8 ม.ิย. 64 9 มิ.ย. 64 10 ม.ิย. 64 11 มิ.ย. 64 12 มิ.ย. 64 13 มิ.ย. 64 14 มิ.ย. 64

8 ม.ิย. 64 9 ม.ิย. 64 10 มิ.ย. 64 11 มิ.ย. 64 12 ม.ิย. 64 13 มิ.ย. 64 14 มิ.ย. 64

เรดารส์รุาษฎรธ์านี
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สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวบางพื้นที่
ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์กับมีกลุ่มฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วง
วันที่ 12-13 มิ.ย. 64 และภาคเหนือมีฝนตกหนักมากบริเวณด้านตะวันออกของภาคในวันที่ 13 
มิ.ย. 64 เนื่องจากได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โคะงุมะ” ที่อ่อนก าลังเป็นหย่อมความกดอากาศ
ต ่าปกคลุมบริเวณประเทศลาวในช่วงดังกล่าว ภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีฝนตก
หนักบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมี
ฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพะเยา ล าพูน เชียงราย น่าน อ านาจเจริญ บึงกาฬ นครพนม
ตราด จันทบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และพังงา

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.nhc.in.th/product/latest/img/rain24.jpg

7 มิ.ย. 64 07:00 น. 8 มิ.ย. 64 07:00 น. 9 มิ.ย. 64 07:00 น. 10 มิ.ย. 64 07:00 น.

11 มิ.ย. 64 07:00 น. 12 มิ.ย. 64 07:00 น. 13 มิ.ย. 64 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะบริเวณ

ด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-02-22/9/1

7 มิ.ย. 64 14:00 น. 8 มิ.ย. 64 14:00 น. 9 มิ.ย. 64 14:00 น. 10 มิ.ย. 64 14:00 น.

11 มิ.ย. 64 14:00 น. 12 มิ.ย. 64 14:00 น. 13 มิ.ย. 64 14:00 น.

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 7-13 มิ.ย. 64 พบว่าบบริเวณภาคเหนือมีความช้ืนในอากาศค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้น และมีความช้ืนสูงมาก
บริเวณด้านตะวันออกของภาคในวันที่ 13 มิ.ย. 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นในอากาศสูง
ตลอดทั้งสัปดาห์และมีความชื้นในอากาศสูงมากเป็นบริเวณกว้างในวันที่ 12-13 มิ.ย. 64 ภาคกลางมี
ความช้ืนในอากาศสูงแต่มีความช้ืนลดลงเล็กน้อยในช่วงวันที่ 8-10 มิ.ย. 64 ภาคตะวันออกมีความชื้นใน
อากาศสูงตลอดทั้งสัปดาห์ และภาคใต้มีความชื ้นสูงเกือบทั ้งสัปดาห์กับมีความชื ้นสูง มากในวันที่
11 มิ.ย. 64

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ



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

วันที ่6 ม.ิย. 64 วันที ่13 มิ.ย. 64

12

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที ่  13 มิ.ย. 64 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และบริเวณ

ตอนกลางของภาคใต้มีความชื้นผิวดินเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกในบริเวณดังกล่ าวตลอดทั้ง
สัปดาห์ ส่วนภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างมีความชื้นลดลงจากเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 64

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 32,197 ล ้ า นล ู กบาศก์
เมตร คิดเป็น 45% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์น ้าน้อย โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 8,655  
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ใน
เกณฑ์น ้ามาก (มากกว่า 80-100% ของความจุ) เพียง
เขื่อนเดียว คือ เขื่อนหนองปลาไหล (85%) และมีเขื่อนที่มี
ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30 %
ของความจุเขื่อน) มี 10 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (20%) 
เขื่อนกิ่วคอหมา (29%) เขื่อนแควน้อย (25%) เขื่อนล า
ปาว (29%) เขื่อนห้วยหลวง (30%) เขื่อนป่าสักฯ (12%) 
เขื่อนคลองสียัด (13%) เขื ่อนทับเสลา (22%) เขื่อนขุน
ด่าน (13%) และเขื่อนนฤบดินทรจินดา (30%)

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : http://www.thaiwater.net/water

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า



14

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 14 มิ.ย. 64 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู่ 32,198 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563 เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 2560  แต่มีปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี  5,381 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลง
อ่าง ฯ สะสมมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2563 และปี 2562 และมีปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี 
13,767 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาค พบว่าภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อย
ที่สุด ภาคเหนือและภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2563 ภาคกลางและภาค
ตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยสุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2563 และปี 2562 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีปริมาณน ้ากักเก็บมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2560

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 14 มิ.ย. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 7,920 

ล ้านล ูกบาศก์ เมตร โดยม ีปร ิมาณน ้าก ักเก ็บมากกว ่าป ี  2563 ท ี ่ เก ิดภ ัยแล ้งในช ่วงต ้นป ีอย ู ่180
ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2559  ที่เกิดภัยแล้ง 125 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ปี 2564 
มีปริมาณน ้าใช้การ 1,224 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยประมาณความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝน
ของปี 2565 ส าหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึง
ต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 10,776 ล้านลูกบาศก์เมตร

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น  ้าสายหลักในหนึ ่งสัปดาห์ท ี ่ผ ่านมา พบว่าภาคเหนื อ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมี
ระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง

16

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.nhc.in.th/product/history/map/water_level

8 มิ.ย. 64 07:00 น. 9 มิ.ย. 64 07:00 น. 10 มิ.ย. 64 07:00 น. 11 มิ.ย. 64 07:00 น.

12 มิ.ย. 64 07:00 น. 13 มิ.ย. 64 07:00 น. 14 มิ.ย. 64 07:00 น.



สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลอันดามันมี
อุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส เกือบทั้งสัปดาห์กับมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศา
เซลเซียส บริเวณตอนบนของทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 7-8 มิ.ย. 4

17

ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: https://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_sst.php

https://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_amdsst.php

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า



สัปดาห์นี ้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื ่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื ่นสูง
ประมาณ 2-3 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

18

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_wave.php?zone=Ind 

http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_wave.php?zone=scs



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่าแม่น ้าเจ้าพระยาบริเวณสถานีส าแลเกินเกณฑ์เฝ้า
ระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 
0.36 กรัม/ลิตร ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 09:30 น. แม่น ้าท่าจีนบริเวณสถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็มเกิน
เกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร และมีค่าความเค็มเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะๆ จนถึงปลาย
สัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 7.27 กรัม/ลิตร ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 02:30น. ส่วนแม่น ้าบางปะกงมีค่า
ความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดสัปดาห์ 
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ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/salinity

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

แม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

แม่น ้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มแบน เกิน (เกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร)

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร )



ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนและมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่ -พืชผักไปแล้วทั้งหมด 6.7  ล้านไร่ 
หรือคิดเป็น 38.93% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่ามีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 6.63 ล้านไร่ 
หรือคิดเป็น 39.81% โดยพื้นที่ที ่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุด ได้แก่ ภาคตะวันออก 62.59%
รองลงมาคือ ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 52.77% และภาคกลาง 47.07% และมีการปลูกพืชไร่-พืชผักไปแล้ว 
72,000 ไร ่  หร ือค ิดเป ็น  12.89% โดยล ุ ่มน  ้ า เจ ้าพระยาม ีการเพาะปล ูกมากท ี ่ส ุด  33.35%
ภาคตะวันออก 21.14% และภาคเหนือ 20.57% ตามล าดับ

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2564
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▪ ช่วงวันที่ 14-16 มิ.ย. 64 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน ท าให้
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทะเลอ่าวไทย และประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผล
ให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื ่องและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื ้นที ่บริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด จันทบุรี ระยอง ตาก กาญจนบุรี ระนอง และพังงา

▪ ช่วงวันที่  17-20 ม.ิย. 64 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน และ
ประเทศเวียดนามตอนบน ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และ
ประเทศไทยยังคงมีก าลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางพื้ นที่ 
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ

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

27 พ.ค. 64

24 พ.ค. 64 25 พ.ค. 64 26 พ.ค. 64

28 พ.ค. 64 29 พ.ค. 64 30 พ.ค. 64



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
(องค์การมหาชน) คาดว่า14-20 มิ.ย. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือน ้าลงต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง  1 เมตร ในช ่ ว งว ันท ี ่  14-17 พ.ค .  64 โดยม ีร ะด ับน  ้ าต  ่ าส ุดว ันท ี ่  14 ม ิ . ย .  64
เวลา 16:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.30 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 23:00 น.  
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.58 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1 เมตร ในช่วงวันที่ 14-18 มิ.ย. 64 โดยน ้าลงต ่าสุดวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 14:00 น. ต ่ากว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.71 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.05 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่  14-20 มิ.ย. 64 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีก าลังแรงขึ้น 
ท าให้ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร 
ตลอดทั้งสัปดาห์ 
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 14-20 พ.ค. 64

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

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล



โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรู้น ้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ
www.thaiwater.net

ThaiWater mobile application


