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สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้

สารบัญ

สภาพอากาศ
5 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม

6 แผนที่ความกดอากาศ

7 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

10 ความชื้นในอากาศ

สถานการณน์้า้
11 ความชื้นผิวดิน

12 สถานการณ์น้้าในเขื่อน

• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่รายภาค
• น้้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา

16 ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก

17 สถานการณ์น้้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น้้าเค็มรุก

20 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน

สภาพอากาศ
21 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์้า้

22 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา

23 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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HIGHLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

“เขื่อนแม่มอก” มีปริมาณน ้ากักเก็บสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ถึง 121.20 ล้านลูกบาศก์เมตร (110%) ในวันที่ 
17 กันยายน 2564 และมีปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สูงสุด 17.55 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 16 กันยายน 2564
เน ื ่องจากได้ร ับอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทย ท าให้เกิดฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยมีฝนตกหนักตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรต่อวัน ได้แก่ 
บริเวณจังหวัดล าปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี อุดรธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระแก้ว ระยอง 
จันทบุรี และตราด

ปริมาณน า้กกัเกบ็

ปริมาณน า้ไหลลงอา่งฯ

วันท่ี 17 กันยายน 2564
ปริมาณน ้ากักเก็บสูงสุด 121.20 ล้าน ลบ.ม.

วันท่ี 16 กันยายน 2564
ปริมาณน ้ากักเก็บสูงสุด 17.55 ล้าน ลบ.ม.



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยมีก าลัง
แรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคใต้ และด้านตะวันตกของประเทศ

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 39,990 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 56% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 16,448 ล้านลูกบาศก์
เมตร มีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (มากกว่า 80-100% ของความจุ) จ านวน 6 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่มอก 
(97.33%) เขื่อนประแสร์ (85.56%) เขื่อนหนองปลาไหล (85.15%) เขื่อนล าพระเพลิง (85.11%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา
(83.77%) และเขื่อนขุนด่านปราการชล (80.68%) และมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30% ของ
ความจุ) จ านวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (23.00%) และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (18.88%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้า
ปานกลาง ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดั บน ้าปาน
กลาง และพบน ้าล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ 

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 13-15 ก.ย. 64 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล ะ
ภาคกลาง ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยมีก าลังแรง 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวั นออก 
ภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที ่  16-19 ก.ย. 64 ร่องมรสุมจะเลื ่อนขึ ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน อ่าวไทย แล ะประเทศ
ไทยเร ิ ่มมีก าลังอ่อนลง ส ่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ย ังคงมีฝนตกหนักได ้ในบางบริเวณของภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 13-19 ก.ย. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการ
กองทัพเรือ น ้าลงต ่าสุดในวันที่ 19 ก.ย. 64 เวลา 12.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.96 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุด 
เวลา 19.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.82 เมตร ในวันเดียวกัน ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุดใน
วันที่ 19 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.51 เมตรและน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 18.00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.33 เมตร ในวันเดียวกัน 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที่ 13-19 ก.ย. 64 คาดว่า ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยจะมีก าลังแรง ส่งผลให้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่ นสูงประมาณ  
1-1.5 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นคลื่นสูงต ่ากว่า 1 เมตร จนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 20 ก.ย. 64 และค่อยๆ ลดลงเหลือประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงกลางสัปดาห์ หลังจากนั้นคลื่น
จะกลับมาสูงมากกว่า 2 เมตร อีกคร้ังจนถึงปลายสัปดาห์
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยในช่วงต้นสัปดาห์ 
หลังจากนั้นกลุ่มเมฆค่อยๆ เบาบางลง แต่ยังปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก รวม ไปถึง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 18-19 ก.ย. 64 และกลุ่มเมฆกลับมาปกคลุมหนาแน่น
ทั่วทั้งเทศไทยอีกครั้งในช่วงวันที่ 20 ก.ย. 64

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 
จัดท าโดย: Digital Typhoon

ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-09-20/50/141

14 ก.ย. 64 08:00 น. 15 ก.ย. 64 09:00 น. 16 ก.ย. 64 08:00 น.

17 ก.ย. 64 09:00 น. 18 ก.ย. 64 07:00 น. 19 ก.ย. 64 07:00 น.

20 ก.ย. 64 13:00 น.



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-09-20/13/22

14 ก.ย. 64 07:00 น. 15 ก.ย. 64 07:00 น. 16 ก.ย. 64 07:00 น.

17 ก.ย. 64 07:00 น. 18 ก.ย. 64 07:00 น. 19 ก.ย. 64 07:00 น.

20 ก.ย. 64 07:00 น.

สัปดาห์น ี ้ร ่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก เกือบตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยมีก าลังแรงในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้ประเทศ ไทย
มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตก รวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑล



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของส านักระบายน ้ากรุงเทพมหานครและกรมฝนหลวง
การบินและการเกษตร ได้แก่ เรดาร์ล าพูน เรดาร์สกลนคร เรดาร์หนองจอก และเรดาร์ชุมพร 
พบว่า ในช่วงต้นสัปดาห์ประเทศไทยมีกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่  โดยเฉพาะ
บริ เวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะว ันออก รวมไป
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากนั้นกลุ่มฝนค่อยๆ ลดลง แต่ยังคงกระจุกตัวในบางบริ เวณ
จนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักกระจายตัวในหลาย
พื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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เรดารล์า้พนู
14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64 16 ก.ย. 64 17 ก.ย. 64 18 ก.ย. 64 19 ก.ย. 64 20 ก.ย. 64

เรดารห์นองจอก
14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64 16 ก.ย. 64 17 ก.ย. 64 18 ก.ย. 64 19 ก.ย. 64 20 ก.ย. 64

ที่มา: ส านักระบายน ้า กรุงเทพมหานครและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/radar

เรดารส์กลนคร
14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64 16 ก.ย. 64 17 ก.ย. 64 18 ก.ย. 64 19 ก.ย. 64 20 ก.ย. 64

14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64 16 ก.ย. 64 17 ก.ย. 64 18 ก.ย. 64 19 ก.ย. 64 20 ก.ย. 64
เรดารช์ุมพร



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

13 ก.ย. 64 07:00 น. 14 ก.ย. 64 07:00 น. 15 ก.ย. 64 07:00 น. 16 ก.ย. 64 07:00 น.

17 ก.ย. 64 07:00 น. 18 ก.ย. 64 07:00 น. 19 ก.ย. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวอยู่ทั ่วทุกภาค 
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคกลาง รวมไปถึงบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีฝนตกหนักตั้งแต่ 90 มิลลิเมตร
ต่อวัน ได้แก่ บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 263 มิลลิเมตร ตราด 234 มิลลิเมตร สุรินทร์ 
179 มิลลิเมตร ตาก 164 มิลลิเมตร สระแก้ว 131 มิลลิเมตร บุรีรัมย์ 130 มิลลิเมตร สุโขทัย 
130 มิลลิเมตร ระยอง 121 มิลลิเมตร เพชรบูรณ์ 118 มิลลิเมตร จันทบุรี 110 มิลลิเมตร
อุดรธานี 106 มิลลิเมตร นครราชสีมา 99 มิลลิเมตร และล าปาง 91 มิลลิเมตร ส่วนบริเวณภาคใต้
ด้านฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สตูล สุราษฎร์ธานี และ
ปัตตานี



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

9

สัปดาหท์ีแ่ลว้ สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

สัปดาห์นี้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก ด้านฝั่งตะวันตกของ
ประเทศไทยตอนบน รวมไปถึงบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออกมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์
ที่ผ่านมา ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตก 
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 
ระหว่างวันที ่ 13-19 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยตอนบนมีความชื ้นค่อนข้างสูงในช่วงวันที่
14-16 ก .ย . 64 หลังจากน ั ้นบร ิ เวณภาคกลาง ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือตอนล่าง และ
ภาคตะวันออกความชื้นค่อยๆ ลงลง และลดลงทั่วทั้งประเทศในวันที่ 18 ก.ย. 64 และกลับมาเพิ่ม
สูงขึ ้นอีกครั้งบริเวณภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่ 19 ก.ย. 64
ส่วนบริเวณภาคใต้มีความชื้นค่อนข้างสูงในช่วงต้นสัปดาห์ และค่อยๆ ลดลงในช่วงปลายสัปดาห์

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

13 ก.ย. 64 14:00 น. 14 ก.ย. 64 14:00 น. 15 ก.ย. 64 14:00 น. 16 ก.ย. 64 14:00 น.

17 ก.ย. 64 14:00 น. 18 ก.ย. 64 14:00 น. 19 ก.ย. 64 14:00 น.



วันที่ 12 ก.ย. 64 ประเทศไทยตอนบนมีความชื้นผิวดินลดลงจากวันที่ 5 ก.ย. 64
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนด้านฝั่งตะวันตก 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกตอนล่าง รวมไปถึงภาคใต้ตอนบน ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่างมี
ความชื้นเพิ่มขึ้นจากวันดังกล่าว

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 ่5 ก.ย. 64 วันที ่12 ก.ย. 64



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 41,941 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 59% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 18,399 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าล้นเขื่อน (มากกว่า 100% ของความจุ) เพียงเขื่อน
เดียว คือ เขื่อนแม่มอก (104.07%) เขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (มากกว่า 80% - 100% ของ
ความจุ) จ านวน 5 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนหนองปลาไหล (92.64%) เขื่อนประแสร์ (87.65%) เขื่อนมูลบน (82.73%) 
เขื่อนขุนด่านปราการชล (82.59%) และเขื่อนนฤบดินทรจินดา (81.54%) และเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ใน
เกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30% ของความจุ) เพียงเข่ือนเดียว คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา (20.55%)

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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วันที่ 20 ก.ย. 64 ปริมาณน ้ากักเก็บเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 41,941 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การได้จริง 18,399 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาทั้ง
ปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การได้จริง ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้ งแต่ต้นปีมี 
23,425 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วค่อนข้างมาก และปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี 
21,213 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 20 ก.ย. 64 ภาคเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บและ
ปริมาณน ้าใช้การน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563 ส่วนภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บและ
ปริมาณน ้าใช้การมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน ้าระบายสะสมและ
ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี 2564 กับข้อมูลย้อนหลังตั ้งแต่ปี 2560 พบว่า ปี 2564
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 
2563 ส่วนภาคกลางมีปริมาณน ้าระบายสะสมน้อยที่สุดเมื ่อเทียบข้อมูลย้อนหลังตั ้งแต่ ปี 2560 
ภาคเหนือและภาคตะวันออกมีปริมาณน ้าระบายสะสมน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563 ส่วนภาคใต้มี
ปริมาณน ้าระบายสะสมมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

14ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

15

วันที่ 20 ก.ย. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 10,475 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน ้าใช้การ 3,779 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ ่งถือเป็น
ปริมาณน ้าที่เหลืออยู่ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ประมาณความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝน
ของปี 2565 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่ 12,000 ล้านลูกบาศก์
เมตร ดังนั้นจึงต้องการกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 8,221 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมาระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อย
ถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับ
น ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และพบน ้าล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ ดังนี้

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ภาคกลาง
- คลองส าโรง ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- คลองจระเข้ใหญ่ ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- แม่น ้าวงก์ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร
- คลองบางบาล ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- แม่น ้าชี ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
- แม่น ้าชี ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 
- แม่น ้ามูล ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ภาคใต้
- คลองชี ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
- คลองละงู ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

ภาคเหนือ
- แม่น ้าแควน้อย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
- แม่น ้ายม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก า จ.พิษณุโลก
- คลองบ้านลาด ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
- แม่น ้าป่าสัก ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- แม่น ้าป่าสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- แม่น ้าป่าสัก ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
- แม่น ้าป่าสัก ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออก
- คลองพระปรง ต.ศาลาล าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
- แม่น ้านครนายก ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
- แม่น ้าบางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
- แม่น ้าบางปะกง ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
- แม่น ้าประแสร์ ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
- คลองวังโตนด ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- คลองวังโตนด ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-09-20/64/175



สัปดาห์นี ้ทะเลอ่าวไทยตอนบนอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ในช่วงต้นสัปดาห์
หลังจากนั้นอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมี
อุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส และทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส 
ในช่วงต้นสัปดาห์ และเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ในช่วงปลายสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

17
ที่มา: Oceanweather, Inc.

ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/143
http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/146

ฝั่งอา่วไทย
13 ก.ย. 64 18:00 น. 14 ก.ย. 64 18:00 น. 15 ก.ย. 64 18:00 น. 16 ก.ย. 64 18:00 น.

17 ก.ย. 64 18:00 น. 18 ก.ย. 64 18:00 น. 19 ก.ย. 64 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
13 ก.ย. 64 18:00 น. 14 ก.ย. 64 18:00 น. 15 ก.ย. 64 18:00 น. 16 ก.ย. 64 18:00 น.

17 ก.ย. 64 18:00 น. 18 ก.ย. 64 18:00 น. 19 ก.ย. 64 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 ในช่วงวันที่ 6-7 ก.ย. 64
หลังจากนั้นคล่ืนลดลงเหลือประมาณ 1 เมตร จนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่น
สูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นคลื่นลดลงเหลือประมาณ 1-1.5 เมตร จนถึง
ปลายสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

18
ที่มา: Oceanweather, Inc.

ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/24
http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/23

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอา่วไทย
13 ก.ย. 64 06:00 น. 14 ก.ย. 64 06:00 น. 15 ก.ย. 64 06:00 น. 16 ก.ย. 64 06:00 น.

17 ก.ย. 64 06:00 น. 18 ก.ย. 64 06:00 น. 19 ก.ย. 64 06:00 น.

13 ก.ย. 64 06:00 น. 14 ก.ย. 64 06:00 น. 15 ก.ย. 64 06:00 น. 16 ก.ย. 64 06:00 น.

17 ก.ย. 64 06:00 น. 18 ก.ย. 64 06:00 น. 19 ก.ย. 64 06:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า สถานีส าแลมีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ ตลอดทั้ง
สัปดาห์ ซึ่งค่าความเค็มค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

19

ที่มา: http://www.thaiwater.net/water/quality

แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ



ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่ -พืชผักไปทั้งหมด 15.44 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
88.78% ของแผน ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปี 15.01 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 89.20% โดยภาคกลางมีการปลูก
ข้าวนาปีเกินแผนไปแล้วกว่าเท่าตัว หรือคิดเป็น 121.21% และภาคตะวันตกปลูกเกินแผนไปแล้ว 5.90%
ส่วนภาคเหนือมีการปลูกพืชไร่-พืชผักมากที่สุด คิดเป็น 88.64% รองลงมา คือ ภาคกลาง 86.06% และ
ภาคตะวันตก 82.33%

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กันยายน 2564
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▪ ช่วงวันที่ 20-22 ก.ย. 64 ร่องมรสุมพาดบริเวณผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับหย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามที่มีแนวโน้ม
เข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนกลาง และประเทศลาว ท าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมทะเ ล
อันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยจะเริ่มมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตก
หนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง 
และภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

▪ ช่วงวันที่ 23-26 ก.ย. 64 ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และ
ประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

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

23 ก.ย. 64

20 ก.ย. 64 21 ก.ย. 64 22 ก.ย. 64

24 ก.ย. 64 25 ก.ย. 64 26 ก.ย. 64



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 20-26 ก.ย. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุดในวันที่ 20 ก.ย. 64 เวลา 13.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.96 เมตร และน ้าขึ้น
สูงสุด เวลา 20.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.80 เมตร ในวันเดียวกัน ส่วนบริเวณ
ป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุดในวันที่ 20 ก.ย. 64 เวลา 11.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.56 เมตรและน ้าข้ึนสูงสุดเวลา 18.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.28 เมตร ในวันเดียวกัน 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า

22

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที่ 20-26 ก.ย. 64 คาดว่า ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยจะเริ่มมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ ในช่วงต้น
สัปดาห์บริเวณทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร หลังจากนั้นคลื่นเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1-2 เมตร 
ในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงต ่ากว่า 1 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้น
ความสูงข้ึนเพิ่มขึ้นประมาณ 1 เมตร จนถึงปลายสัปดาห์

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ย. 64

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



โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรู้น ้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ
www.thaiwater.net

ThaiWater mobile application


