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สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้ 

สารบัญ 

สภาพอากาศ 
4 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม 

5 แผนที่ความกดอากาศ 

6 สถานการณ์ฝน 
• เรดาร์ตรวจอากาศ 
• สถานีตรวจอากาศ 
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์ 

9 สภาวะฝนท่ีผิดปกติ 

10 ความชื้นในอากาศ 
 

สถานการณน์้า้ 
11 ความชื้นผิวดิน 

12 สถานการณ์น้้าในเขื่อน 

• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ 
• น้้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

15 ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก 

16 สถานการณ์น้้าทะเล 
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล 
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล 
• น้้าเค็มรุก 

19 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง 

สภาพอากาศ 
20 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า 

สถานการณน์้า้ 

21 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา 

22 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล 
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 สภาพอากาศ : สัปดาห์น้ีบริเวณประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมตลอดท้ังสัปดาห์และมีลมใต้และลม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดน้าความชื้นเข้าสู่บริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ในช่วงวันท่ี 7-10 และ 12-13 เม.ย. 63 ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้น และ
มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงรวมถึงมีลูกเห็บตกในบางพื้นท่ีของประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมทะเล
อ่าวไทยและภาคใตมีก้าลังอ่อนลง ท้าให้ภาคใต้มีฝนลดลง ท้ังน้ีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ท่ีวัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี 134 มิลลิเมตร จังหวัดศรีสะเกษ 92 มิลลิเมตร  
และจังหวัดบึงกาฬ 77 มิลลิเมตร 

 น้้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ท้ัง 35 แห่งท่ัวประเทศ มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 35,233 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 50% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 11,910 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมี
เขื่อนท่ีมีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤตท้ังหมด 18 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่งัด (20%) เขื่อนแม่กวง (23%) เขื่อนแม่มอก 
(24%) เขื่อนล้าพระเพลิง (9%) เขื่อนอุบลรัตน์ (15%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (24%) เขื่อนห้วยหลวง (26%) เขื่อนล้านางรอง (16%) 
เขื่อนมูลบน (21%) เขื่อนล้าแซะ (18%) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์(16%) เขื่อนกระเสียว (18%) เขื่อนทับเสลา (20%) เขื่อนบางพระ (23%) 
เขื่อนหนองปลาไหล (13%) เขื่อนคลองสียัด (13%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (21%) และเข่ือนประแสร์ (15%) 

 น้้าในแม่น้้าล้าคลอง : จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในหน่ึงสัปดาห์ท่ีผ่านมา พบว่า ระดับน้้า 
ในแม่น้้าสายหลักในภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าน้อยโดยเฉพาะต้นน้้าของแม่น้้าชี  
ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก และมีน้้าล้นตล่ิงต่้าบริเวณปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุนสูงบริเวณคลอง
มหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ และบริเวณเมืองสมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร บริเวณแม่น้้าบางปะกง ต.ท่าสะอ้าน 
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย 

สถำนกำรณป์จัจบุนั 

คำดกำรณ์ 

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า 

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันท่ี  13-15 เม.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน  
ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน้าความชื้นเข้าสู่บริเวณประเทศไทยตอนบน ท้าให้เกิดการยกตัวของมวลอากาศ ส่งผล
ให้มีพายุฤดูร้อนเกิดข้ึนบริเวณประเทศไทตอนบน โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นท่ี โดยเฉพาะ
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนลมตะวันออกและ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังแรงข้ึน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น ต่อมาช่วงวันท่ี 16-19 
เม.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน้า
ความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนลมตะวันออกและลม
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้จะยังคงมีก้าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักต่อเน่ือง 

คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันท่ี 14 เม.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ น้้าลงต่้าสุด เวลา 
18:00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.83 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 09:00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.57 เมตร 
ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุด 15:00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.48 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 07:00 
น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.73 เมตร  

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคล่ืนในช่วงวันท่ี 13-19 เม.ย. 63 ลมะวันออกและลมใต้มีก้าลังค่อนข้างแรง ท้าให้
คล่ืนลมในทะเลอ่าวไทยและอันดามันจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร และมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณชายฝั่งของจังหวัด
ชุมพรในวันท่ี 15 เม.ย. 63 
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University. 
ข้อมลูเพิม่เตมิ: https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php 

http://nhc.in.th/web/index.php?model=mtsat&agency_id=A0004 
 

7 เม.ย. 63 14:00 น. 8 เม.ย. 63 07:00 น. 9 เม.ย. 63 08:00 น. 

10 เม.ย. 63 09:00 น. 11 เม.ย. 63 10:00 น. 12 เม.ย. 63 10:00 น. 

13 เม.ย. 63 07:00 น. 
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 สัปด าห์ นี้ ภ าค เหนือมี กลุ่ ม เ มฆปกคลุม เบ าบ างกร ะจายตั ว ในบางพื้ นที่ เ กื อบทั้ งสั ปดาห์ 
กับมีเมฆปกคลุมหนาแน่นในวันที่ 12-13 เม.ย. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมเบาบางกระจาย
ตัวในหลายพื้นที่กับมีเมฆปกคลุมหนาแน่นในช่วงวันที่ 9 และ 12 เม.ย. 63 ภาคกลางและภาคตะวันออกมีกลุ่ม
เมฆปกคลุมเบาบางกระจายตัวในบางพื้นที่เกือบทั้งสัปดาห์กับมีเมฆปกคลุมเพิ่มมากขึ้นในวันที่ 13 เม.ย. 63 
ภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นในหลายพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาหาห์และมีเมฆปกคลุมลดลงในวันที่ 12 เม.ย. 63 

https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php
https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php
https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php
https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php


 สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์และมีลมใต้
และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน้าความช้ืนเข้าสู่บริ เวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความ  
กดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ในช่วงวันที่ 7-10 และ 12-13
เม.ย. 63 ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงรวมถึงมี
ลูกเห็บตกในบางพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต
มีก้าลังอ่อนลง ท้าให้ภาคใต้มีฝนลดลง 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา  
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/hmain.php?page=/TyphoonTracking/show_weather_map.php 

7 เม.ย. 63 07:00 น. 8 เม.ย. 63 07:00 น. 9 เม.ย. 63 07:00 น. 

10 เม.ย. 63 07:00 น. 11 เม.ย. 63 07:00 น. 12 เม.ย. 63 07:00 น. 

13 เม.ย. 63 01:00 น. 



 เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและ กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์ตาคลี เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สุราษฎร์ธานี ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ
ตอนล่างในช่วงวันที่ 9 และ 12 เม.ย. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในหลาย
พื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ภาคกลางมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในช่วงกลางสัปดาห์ ภาคตะวันออกมีฝน
ตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในบางพื้นที่ในช่วงครี่งแรกของสัปดาห์หลังจากนั้นปริมาณฝนตกกระจายตัวเพิ่ม
มากขึ้นในหลายพื้นที่ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในบางพื้นที่
เกือบทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในวันที่ 8 เม.ย. 63 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 
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ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยาและ กรมฝนหลวงการบนิและการเกษตร  
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/v3/hydro 

เรดาร์ขอนแก่น 

เรดาร์สัตหีบ 

7 เม.ย. 63  8 เม.ย. 63 9 เม.ย. 63 10 เม.ย. 63 11 เม.ย. 63 12 เม.ย. 63 13 เม.ย. 63 

เรดาร์สุราฎร์ธานี 

เรดาร์ตาคลี 
7 เม.ย. 63  8 เม.ย. 63 9 เม.ย. 63 10 เม.ย. 63 11 เม.ย. 63 12 เม.ย. 63 13 เม.ย. 63 

7 เม.ย. 63  8 เม.ย. 63 9 เม.ย. 63 10 เม.ย. 63 11 เม.ย. 63 12 เม.ย. 63 13 เม.ย. 63 

7 เม.ย. 63  8 เม.ย. 63 9 เม.ย. 63 10 เม.ย. 63 11 เม.ย. 63 12 เม.ย. 63 13 เม.ย. 63 



 สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือและภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงวันที่ 9-10 และ 12 เม.ย. 
63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ 
ภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในวันที่ 7 เม.ย. 63 หลังจากนั้นปริมาณฝนลดลงเล็กน้อยในช่วง
วันที่ 8-9 เม.ย. 63 และมีปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อย
ถึงปานกลางกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคใตฝั่งตะวันตก โดยบริเวณที่มีฝนตกหนัก ได้แก บริเวณ
จังหวัดบึงกาฬ นครราชสีมา ศรีสะเกษ เพรชบุรี อุบลราชธานี ระนอง ชลบุรี จันทบุรี ตรัง อุทัยธานี 
นครพนม อ้านาจเจริญ นครนายก สระแก้ว พิษณุโลก เพชรบูรณ์ หนองบัวล้าภู และบุรีรัมย์ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

7 

ที่มา: คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.nhc.in.th/product/latest/img/rain24.jpg 

6 เม.ย. 63 07:00 น. 7 เม.ย. 63 07:00 น. 8 เม.ย. 63 07:00 น. 9 เม.ย. 63 07:00 น. 

10 เม.ย. 63 07:00 น. 11 เม.ย. 63 07:00 น. 12 เม.ย. 63 07:00 น. 



 สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด โดยมี
ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
จังหวัดเพชรบุรี 134 มิลลิเมตร จังหวัดศรีสะเกษ 92 มิลลิเมตร และจังหวัดบึงกาฬ 77 มิลลิเมตร 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/site/content/fs_show_top7.html?type=rain_acc&sort_type=max 
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สัปดาหท์ีแ่ล้ว สัปดาหน์ี้ 



o ภาคเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมากถึงต่้ากว่าเกณฑ์ปกติ ยกเว้นบริเวณด้าน
ตะวันออกของภาคเหนือตอนล่างที่มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย 

o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย 
ยกเว้นบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ยังคงมีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 

o ภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมากและมีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูง
กว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยบริเวณด้านตะวันออกของภาค 

o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติ 
o ภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมากกับมีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติกระจายตัวใน

บางพื้นที่และมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ตอนล่าง 
o กรุงเทพฯและปริมณฑล มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

9 
ที่มา: https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/imageview.aspx?regionid=seasia 

>600    สูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก  
400-600 สูงกว่าเกณฑ์ปกติ  
150-400 สูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย  
80-150   ใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ 
 50-80   ต ่ากว่าเกณฑ์ปกติ  
<=50     ต ่ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/radar/show_tempImg.php 

6 เม.ย. 63 14:00 น. 7 เม.ย. 63 14:00 น. 8 เม.ย. 63 14:00 น. 
 

9 เม.ย. 63 14:00 น. 

10 เม.ย. 63 14:00 น. 11 เม.ย. 63 14:00 น. 12 เม.ย. 63 14:00 น. 
 

 แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมช่วงเวลา 14.00 น. ระหว่าง
วันที่ 6-12 เม.ย. 63 พบว่า ภาคเหนือตอนล่างมีความช้ืนในอากาศสูงกว่าบริเวณภาคเหนือตอนบนเนื่องจาก
ภาคเหนือตอนล่างมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวเกือบตลอดทั้งสั้ปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ส่วนใหญ่มีความช้ืนในอากาศค่อนข้างสูงกับมีความช้ืนในอากาศสูงบริเวณด้านตะวันออกของภาคในช่วง
วันที่ 7-9 เม.ย. และวันที่ 12 เม.ย. 63 เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา ภาคกลางมีความช้ืนใน
อากาศค่อนข้างสูงตลอดทั้งสัปดาห์ ภาคตะวันออกมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงเกือบทั้งสัปดาห์กับมีความช้ืน
ในอากาศสูงเป็นบริเวณกว้างในช่วงวันที่ 10-11 เม.ย. 63 ส่วนภาคใต้มีความช้ืนในอากาศค่อนข้างสูงตลอดทั้ง
สัปดาห์ 
 



 วันที่ 5 เม.ย. 63 บริเวณภำคเหนือและภำคกลำงมีควำมชื้นผิวดินใกล้เคียงกับสัปดำห์ที่ผ่ำน
มำ ส่วนบำงพื้นที่ของบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้มีควำมชื้นผิวดิน
เพิ่มขึ้นจำกเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 63  

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

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

วันที่ 29 ม.ีค. 2563 วันที่ 5 เม.ย. 2563 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 
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ที่มา: คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
ข้อมูลเพิม่เตมิ : http://watersituation.thaiwater.net/v1/public/report/dam 

 ปัจจุบัน เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประ เทศ  
มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 35,233 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 50% ของความจุ สถานการณ์อยู่ ใน เกณฑ์น้้ า 
ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 11,910 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้า
น้อยวิกฤตทั้งหมด 18 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่งัด (20%) 
เขื่อนแม่กวง (23%) เขื่อนแม่มอก (24%) เขื่อนล้าพระเพลิง 
(9%) เขื่อนอุบลรัตน์ (15%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (24%) เขื่อน
ห้วยหลวง (26%) เขื่อนล้านางรอง (16%) เขื่อนมูลบน 
(21%) เขื่อนล้าแซะ (18%) เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ (16%) 
เขื่อนกระเสียว (18%) เขื่อนทับเสลา (20%) เขื่อนบางพระ 
(23%) เขื่อนหนองปลาไหล (13%) เขื่อนคลองสียัด (13%) 
เขื่อนขุนด่านปราการชล (21%) และเขื่อนประแสร์ (15%) 



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ 
 วันที่ 13 เม.ย. 63 ปริมาณน้้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 35,233 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน้้ากักเก็บของปี 2563 ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยที่สุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีปริมาณน้้า
กักเก็บน้อยสุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2559 และภาคตะวันตกมีปริมาณน้้ากักเก็บมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 
รองจากปี 2562 และปี 2561 ส้าหรับปริมาณน้้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมาณ 1,396 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้้าไหลลงอ่างฯ สะสมน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2559 และปริมาณ
น้้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมาณ 8,472 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้้าระบายสะสมที่น้อยเป็น
อันดับที่ 3 รองจากปี 2559 และ 2558 ตามล้าดับ 

13 

ที่มา : คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 

14 

 วันที่ 13 เม.ย. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้้าเจ้าพระยา มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน
8,997 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรนอยู่ 2,142 และยัง
มีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยาอยู่ 432 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การเพียง 2,301 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้แผนการใช้น้้าส้าหรับอุปโภค-บริโภค 
และรักษาระบบนิเวศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563 อยู่ที่ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยตั้งแต่
วันที่ 1 พ.ย. 2562 ถึงปัจจุบัน ระบายน้้าไปแล้วรวม 3,304 ล้านลูกบาศก์เมตร  

ที่มา : คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 



สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 
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ที่มำ: คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.nhc.in.th/product/history/map/water_level 

ระดับน ำ้ในแม่น ้ำสำยหลัก 
 จำกกำรตรวจวัดข้อมูลระดับน ้ำในแม่น ้ำสำยหลักในหนึ่งสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ระดับน ้ำ  
ในแม่น ้ำสำยหลักในภำคเหนือมีระดับน ้ำน้อยถึงน ้ำน้อยวิกฤต ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้ำ
น้อยโดยเฉพำะต้นน ้ำของแม่น ้ำชี ภำคตะวันออกและภำคกลำงมีระดับน ้ำปำนกลำงถึงน ้ำมำก และมี 
น ้ำล้นตลิ่งต ่ำบริเวณปำกแม่น ้ำในช่วงน ้ำทะเลหนุนสูงบริเวณคลองมหำชัย วัดพันท้ำยนรสิงห์ 
และบริเวณเมืองสมุทรสำคร อ.เม ืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร บริเวณแม่น  ้ำบำงปะกง 
ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำส่วนภำคใต้มีระดับน ้ำปำนกลำงถึงน ้ำน้อย 

7 เม.ย. 63 05:00 น. 8 เม.ย. 63 05:00 น. 9 เม.ย. 63 05:00 น. 10 เม.ย. 63 05:00 น. 

11 เม.ย. 63 05:00 น. 12 เม.ย. 63 05:00 น. 12 เม.ย. 63 05:00 น. 



อุณหภมูิผวิน ้ำทะเล 
 สัปดาห์นี้ทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอุณหูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส ตลอดทั้ง
สัปดาห์ 

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

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

ฝั่งอา่วไทย 
6 เม.ย. 63 18:00 น. 7 เม.ย. 63 18:00 น. 8 เม.ย. 63 18:00 น. 9 เม.ย. 63 18:00 น. 

10 เม.ย. 63 18:00 น. 11 เม.ย. 63 18:00 น. 12 เม.ย. 63 18:00 น. 

ฝั่งอันดามนั 
6 เม.ย. 63 18:00 น. 7 เม.ย. 63 18:00 น. 8 เม.ย. 63 18:00 น. 9 เม.ย. 63 18:00 น. 

10 เม.ย. 63 18:00 น. 11 เม.ย. 63 18:00 น. 12 เม.ย. 63 18:00 น. 



 สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ 

ควำมสงูและทิศทำงคลื่นทะเล 
สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล 
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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 

ฝั่งอันดามนั 

ฝั่งอา่วไทย 
6 เม.ย. 63 18:00 น.  7 เม.ย. 63 18:00 น. 8 เม.ย. 63 18:00 น. 9 เม.ย. 63 18:00 น. 

10 เม.ย. 63 18:00 น. 11 เม.ย. 63 18:00 น. 12 เม.ย. 63 18:00 น. 

6 เม.ย. 63 18:00 น.  7 เม.ย. 63 18:00 น. 8 เม.ย. 63 18:00 น. 9 เม.ย. 63 18:00 น. 

10 เม.ย. 63 18:00 น. 11 เม.ย. 63 18:00 น. 12 เม.ย. 63 18:00 น. 



 จำกกำรตรวจวัดค่ำควำมเค็มในแม่น ้ำสำยหลัก ตรวจพบสถำนกำรณ์ควำมเค็มเกินเกณฑ์เฝ้ำระวัง
คุณภำพน ้ำดิบเพื่อผลิตน ้ำประปำบริเวณแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ณ สถำนีส ำแล ในช่วงวันที่ 12-13 เม.ย. 63 และ
บริเวณแม่น ้ำท่ำจีน ณ สถำนีกระทุ่มแบน ควำมเค็มค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนเกินเณฑ์ในช่วงครึ่งหลังของสัปดำห์ ส่วนที่
บริเวณแม่น ้ำบำงปะกง ณ สถำนีบำงแตน สถำนกำรณค์วำมเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดำห ์

น ้ำเคม็รกุ 
สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำทะเล 
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ที่มำ:คลังข้อมูลน ้ำและอำกำศแห่งชำติ 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/salinity 

แม่น ้ำเจ้ำพระยำ ณ สถำนีส ำแล (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร) 

แม่น ำ้บำงปะกง ณ สถำนบีำงแตน (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ 

แม่น ้ำท่ำจีน ณ สถำนีกระทุ่มแบน (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร) 



แผน/ผลกำรเพำะปลูกพืชในชว่งฤดแูล้ง ปี 2562 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรปลูกข้ำวนำปรังและพืชไร่-พืชผักเกินจำกแผนที่วำงไว้ โดยมีกำรเพำะปลูก

ทั้งสิ้น 167.44% โดยพื้นที่ที่มีกำรเพำะปลูกเกินจำกแผนที่วำงไว้ ได้แก่ ภำคเหนือเกินจำกแผน 32.90% 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเกินจำกแผน 9.88% และภำคตะวันออกเกินจำกแผน 8.90% และเมื่อพิจำรณำ 
ในรำยละเอียด พบว่ำ มีกำรปลูกข้ำวนำปรังเกินจำกแผนไปแล้ว 82.01% โดยพื้นที่ที่มีกำรเพำะปลูกเกิน 
จำกแผนที่วำงไว้ ได้แก่ ภำคเหนือเกินจำกแผน 54.46% ภำคตะวันออกเกินจำกแผน 14.26% และ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเกินจำกแผน 13.18% ส่วนกำรเพำะปลูกพืชไร่-พืชผักเกินจำกแผนไปแล้ว
2.83%  ซึ่งภำคเหนือมีกำรเพำะปลูกเกินจำกแผนที่วำงไว้ 6.10% 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

ที่มำ : กรมชลประทำน  ข้อมูล ณ วันท่ี  8 เมษำยน 2563 
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สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้ 
 ช่วงวันที่  13-15 เม.ย. 63 บริเวณควำมกดอำกำศสูงแผ่ลงมำปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน   
ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน ำควำมชื้นเข้ำสู่บริเวณประเทศไทยตอนบน  ท ำให้เกิด
กำรยกตัวของมวลอำกำศ ส่งผลให้มีพำยุฤดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทตอนบน  โดยจะมีฝนฟ้ำ
คะนอง ลมกระโชกแรง และอำจจะมีลูกเห็บตกในบำงพื้นที่ โดยเฉพำะบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำคตะวันออก ภำคกลำง รวมทั้งกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ่ำวไทยและภำคใต้มีก ำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภำคใต้มีฝนตกเพิ่มมำกข้ึน 

 ช่วงวันที่  16-19 เม.ย. 63 บริเวณควำมกดอำกำศสูงยังคงแผ่ลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบน  
ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน ำควำมชื้นเข้ำสู่ประเทศไทยตอนบน  ส่งผลให้บริเวณ
ตอนบนของประเทศมีฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอ่ำวไทยและภำคใต้จะยังคงมีก ำลังแรง ส่งผลให้ภำคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง 

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สภำพอำกำศ 
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ที่มำ: สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://live1.haii.or.th/wrf_image/index.php 

16 เม.ย.63 

13 เม.ย.63 14 เม.ย.63 15 เม.ย.63 

17 เม.ย.63 18 เม.ย.63 19 เม.ย.63 



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ 
จำกกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น ้ำขึ ้น-น ้ำลงบริเวณทะเลอ่ำวไทย โดยสถำบันสำรสนเทศ 

ทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) คำดว่ำวันที่ 14 เม.ย. 63 บริเวณสถำนีกองบัญชำกำรกองทัพเรือ  
น ้ำลงต ่ำสุด เวลำ 18:00 น. ต ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.83 เมตร และน ้ำขึ้นสูงสุดเวลำ 09:00 น.  
สูงกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.57 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ำน ้ำลงต ่ำสุด 15:00 น.  
ต ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 1.48 เมตร และน ้ำขึ ้นสูงสุดเวลำ 07:00 น. สูงกว่ำระดับน ้ำทะเล 
ปำนกลำง 0.73 เมตร  

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

หน้ำกองบญัชำกำรกองทพัเรอื 

ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 
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ที่มำ:สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) 



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล 

 คำดกำรณ์ควำมสูงคลื่นในช่วงวันที่ 13-19 เม.ย. 63 ลมะวันออกและลมใต้มีก ำลังค่อนข้ำงแรง 
ท ำให้คลื่นลมในทะเลอ่ำวไทยและอันดำมันจะมีคลื่นสูงประมำณ  1-1.5 เมตร และมีคลื่นสูงประมำณ 2 
เมตร บริเวณชำยฝั่งของจังหวัดชุมพรในวันที่ 15 เม.ย. 63 

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำทะเล 
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กำรคำดกำรณ์ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล ระหว่ำงวันที่ 13-19  เม.ย. 63 

ที่มำ: สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/wrf/swan 



โดย 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รู้น ้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ 
www.thaiwater.net 

ThaiWater mobile application 


