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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 : สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับลม
ตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้ประเทศ
ไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าว และมีบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตั้งแต่ช่วง
กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ 
ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 131 มิลลิเมตร จังหวัดเชียงใหม่ 128 มิลลิเมตร และจังหวัดน่าน 
119 มิลลิเมตร 

 น้้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 34,038 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 48% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 10,726 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่
มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤตทั้งหมด 19 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่งัด (17%) เขื่อนแม่กวง (23%) เขื่อนแม่มอก (23%) 
เขื่อนกิ่วคอหมา (29) เขื่อนล้าพระเพลิง (9%) เขื่อนอุบลรัตน์ (14%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (23%) เขื่อนห้วยหลวง (25%) เขื่อน 
ล้านางรอง (16%) เขื่อนมูลบน (20%) เขื่อนล้าแซะ (16%) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (14%)เขื่อนกระเสียว (18%) เขื่อนทับเสลา (20%) 
เขื่อนบางพระ (21%) เขื่อนหนองปลาไหล (15%) เขื่อนคลองสียัด (13%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (17%) และเขื่อนประแสร์ (10%) 

 น้้า ในแม่น้้าล้าคลอง : จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน้้า  
ในแม่น้้าสายหลักในภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าน้อยโดยเฉพาะบริเวณต้นน้้าของ
แม่น้้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก และมีน้้าล้นตลิ่งต่้าบริเวณปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุนสูงบริเวณ
สถานีคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย 

สถำนกำรณป์จัจบุนั 

คำดกำรณ์ 

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า 

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. 63 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ 
ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดน้าความชื้นเข้ามาสู่ประเทศไทยตอนบน ท้าให้เกิดการยกตัวของมวลอากาศจึงมี
พายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนฟ้าคะนอลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง จากนั้น 
ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศจะอ่อนก้าลังลง ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง ส่วนลม
ตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก้าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ต่อมาในช่วงวันที่ 30 
เม.ย. - 3 พ.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศอ่อนก้าลังลง ส่งผลให้บริเวณ
ตอนบนของประเทศมีฝนลดลง ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก้าลังแรงขึ้น ส่งผลให้
ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง 

คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 28 เม.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ น้้าลงต่้าสุด เวลา 
16.00-17.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.94 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุด เวลา 23.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 
0.63 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุด 14.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.64 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุด
เวลา 22.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.04 เมตร  

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 27 เม.ย. - 3  พ.ค. 63 คาดการณ์ว่าในช่วงต้นสัปดาห์ลม
ตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก้าลังปานกลาง ท้าให้คลื่นลมในอ่าวไทยมีก้าลังปานกลาง ส่งผล
ให้บริเวณตอนล่างของภาคใต้มีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. 63 ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ลมตะวันออกและ
ลมตะวันออกเฉียงใต้มีก้าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทะเลฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ค. 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 
 

21 เม.ย. 63 07:00 น. 22 เม.ย. 63 07:00 น. 23 เม.ย. 63 07:00 น. 

24 เม.ย. 63 07:00 น. 25 เม.ย. 63 07:00 น. 26 เม.ย. 63 10:00 น. 

27 เม.ย. 63 07:00 น. 
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 สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ 
โดยภาคเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่ม
เมฆปกคลุมหนาแน่นในช่วงวันที่ 23-25 เม.ย. 63 หลังจากนั้นปริมาณเมฆลดลงเล็กน้อยในวันที่ 26 เม.ย. 
63 และกลับมามีเมฆปกคลุมมากขึ้นในวันที่ 27 เม.ย. 63 ภาคกลางมีเมฆปกคลุมหนาแน่นในช่วงวันที่ 23-24 
และ 27 เม.ย. 63 ภาคตะวันออกมีเมฆปกคลุมเป็นระยะๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีกลุ่มเมฆหนาปกคลุม
กระจายตัวในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ 

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


 สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ 
ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าว และมี บริ เวณ 
ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ถึง 
ปลายสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลัง
แรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ 

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

21 เม.ย. 63 07:00 น. 22 เม.ย. 63 07:00 น. 23 เม.ย. 63 07:00 น. 

24 เม.ย. 63 07:00 น. 25 เม.ย. 63 07:00 น. 26 เม.ย. 63 07:00 น. 

27 เม.ย. 63 01:00 น. 



 เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและ กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์เชียงราย เรดาร์ตาคลี เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ และเรดารน์ราธิวาส ตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึงตก
หนักบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 22-27 เม.ย. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจาย
ตัวในช่วงกลางสัปดาห์ ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงกลางสัปดาห์ถึง 
ปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ 

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

เรดาร์ขอนแก่น 

เรดาร์สัตหีบ 

เรดาร์นราธิวาส 

เรดาร์เชียงราย 
21 เม.ย. 63  22 เม.ย. 63 23 เม.ย. 63 24 เม.ย. 63 25 เม.ย. 63 26 เม.ย. 63 27 เม.ย. 63 

เรดาร์ตาคลี 
21 เม.ย. 63  22 เม.ย. 63 23 เม.ย. 63 24 เม.ย. 63 25 เม.ย. 63 26 เม.ย. 63 27 เม.ย. 63 

21 เม.ย. 63  22 เม.ย. 63 23 เม.ย. 63 24 เม.ย. 63 25 เม.ย. 63 26 เม.ย. 63 27 เม.ย. 63 

21 เม.ย. 63  22 เม.ย. 63 23 เม.ย. 63 24 เม.ย. 63 25 เม.ย. 63 26 เม.ย. 63 27 เม.ย. 63 

21 เม.ย. 63  22 เม.ย. 63 23 เม.ย. 63 24 เม.ย. 63 25 เม.ย. 63 26 เม.ย. 63 27 เม.ย. 63 



 สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือเริ่มมีฝนตกตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์กับมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากในช่วงวันที่ 25-27 เม.ย. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงกลางสัปดาห์ 
ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตก
เล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวเกือบตลอดทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่ในช่วง
ปลายสัปดาห์ ทั้งนี้บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ได้แก่ บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร อ่างทอง 
สระบุรี เชียงราย น่าน เชียงใหม่ พะเยา ล้าปาง แพร่ ก้าแพงเพชร นครสวรรค์ กาญจนบุรี ตาก แม่ฮ่องสอน 
ล้าพูน อุทัยธานี มุกดาหาร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี นราธิวาส สระแก้ว เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี 
ระยอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสงขลา 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

7 

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

21 เม.ย. 63 07:00 น. 22 เม.ย. 63 07:00 น. 23 เม.ย. 63 07:00 น. 24 เม.ย. 63 07:00 น. 

25 เม.ย. 63 07:00 น. 26 เม.ย. 63 07:00 น. 27 เม.ย. 63 07:00 น. 



 สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ ยกเว้นบางพื้นที่ของจังหวัดชัยนาท 
สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ
ศรีสะเกษ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 131 มิลลิเมตร จังหวัดเชียงใหม่ 128 มิลลิเมตร และจังหวัดน่าน 119 
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 พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือตอนบนมีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมากกับมีปริมาณฝนใกล้
เคียเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็ก้น้อยบางพื้นที่ ส่วนภาคเหนือตอนล่างมีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์
ปกติเล็กน้อยถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ 

o ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติกับมีปริมาณฝน
สูงกว่าปกติเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนครพนมและบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

o ภาคกลาง มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยบริเวณตอนบนของภาคและมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์
ปกติเล็กน้อยถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติบริเวณตอนล่างของภาค 

o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติ 
o ภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก และมีปริมาณฝนต่้า

กว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
o กรุงเทพฯและปริมณฑล มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย 

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 

20 เม.ย. 63 14:00 น. 21 เม.ย. 63 14:00 น. 22 เม.ย. 63 14:00 น. 
 

23 เม.ย. 63 14:00 น. 

24 เม.ย. 63 14:00 น. 25 เม.ย. 63 14:00 น. 26 เม.ย. 63 14:00 น. 
 

 แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมช่วงเวลา 14.00 น. ระหว่าง
วันที่ 20-27 เม.ย. 63 พบว่าภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีความช้ืนในอากาศค่อนข้างต่้า
ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ หลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกปานกลางถึงตก
หนักท้าให้ความช้ืนในอากาศเพิ่มสูงขึ้น โดยภาคเหนือมีความช้ืนสูงมากในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 25-26 เม.ย. 63 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความช้ืนสูงวันที่ 24-25 เม.ย. 63 ภาคกลางและภาคตะวันออกมีความช้ืนสูงมากใน
วันที่ 25 เม.ย. 63 ส่วนภาคใต้มีความชื้นสูงมากในหลายพื้นที่ในวันที่ 23 และ 26 เม.ย. 63 เนื่องจากภาคใต้มีฝน
ตกกระจายตัวในช่วงเวลาดังกล่าว 



 วันที่ 19 เม.ย. 63 บำงพื้นที่ของภำคเหนือตอนบน ภำคกลำงตอนล่ำง และภำคใต้มีควำมชื้น
ผิวดินเพิ่มขึ้นจำกเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 63 ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีควำมชื้นผิวดินลดลงจำก
เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 63 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

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

วันที่ 12 เม.ย. 2563 วันที่ 19 เม.ย. 2563 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 

12 

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

 ปัจจุบัน เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประ เทศ  
มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 34,038 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 48% ของความจุ สถานการณ์อยู่ ใน เกณฑ์น้้ า 
น้อย โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 10,726 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ ในเกณฑ์น้้าน้อย
วิ กฤตทั้ ง หมด 19  เ ขื่ อ น  ไ ด้ แ ก่  เ ขื่ อ น แม่ งั ด  (17%) 
เขื่อนแม่กวง (23%) เขื่อนแม่มอก (23%) เขื่อนกิ่วคอหมา 
(29) เขื่อนล้าพระ เพลิง (9%) เขื่อนอุบลรัตน์ (14%) 
เขื่อนจุฬาภรณ์ (23%) เขื่อนห้วยหลวง (25%) เขื่อน 
ล้านางรอง (16%) เขื่อนมูลบน (20%) เขื่อนล้าแซะ (16%) 
เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ (14%)เขื่อนกระเสียว (18%) เขื่อนทับเสลา 
(20%) เขื่อนบางพระ (21%) เขื่อนหนองปลาไหล (15%) 
เขื่อนคลองสียัด (13%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (17%) และ
เขื่อนประแสร์ (10%) 



สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ 
 วันที่ 27 เม.ย. 63 ปริมำณน ้ำกักเก็บในเขื่อนขนำดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 34,038 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ทั้งนี้หำกเปรียบเทียบข้อมูลรำยภำคจะพบว่ำปริมำณน ้ำกักเก็บของปี 2563 ภำคกลำง
ภำคตะวันออก และภำคใต้มีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยที่สุด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือ  
มีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจำกปี 2559 และภำคตะวันตกมีปริมำณน ้ำกักเก็บ 
มำกที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจำกปี 2562 และปี 2561 ส ำหรับปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี 
มีปริมำณ 1,611 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ สะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจำก
ปี 2559 และปริมำณน ้ำระบำยสะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมำณ 9,629 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมำณน ้ำ
ระบำยสะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจำกปี 2559 และ 2558 ตำมล ำดับ 
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ที่มำ : คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ 

สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 

14 

 วันที่ 27 เม.ย. 63 เขื่อนขนำดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ มีปริมำณน ้ำกักเก็บ
รวมกัน 8,698 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยมีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยกว่ำปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยู่
1,987 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และยังมีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยกว่ำปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่
ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำอยู่ 121 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยเป็นปริมำณน ้ำใช้กำรเพียง 2,002 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร ซึ่งถือเป็นปริมำณน ้ำที่เหลืออยู่น้อยมำก ทั้งนี้แผนกำรใช้น ้ำส ำหรับอุปโภค-บริโภค และรักษำ
ระบบนิเวศ ตั ้งแต่ว ันที ่  1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563 อยู ่ท ี ่  3,500 ล ้ำนลูกบำศก์เมตร  
โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ถึงปัจจุบัน ระบำยน ้ำไปแล้วรวม 2,751 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  

ที่มำ : คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 



ระดับน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก 
 จำกกำรตรวจวัดข้อมูลระดับน ้ำในแม่น ้ำสำยหลักในหนึ่งสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ระดับน ้ำ  
ในแม่น ้ำสำยหลักในภำคเหนือมีระดับน ้ำน้อยถึงน ้ำน้อยวิกฤต ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้ำน้อย
โดยเฉพำะบริเวณต้นน ้ำของแม่น ้ำชี ภำคตะวันออกและภำคกลำงมีระดับน ้ำปำนกลำงถึงน ้ำมำก และ  
มีน ้ำล้นตลิ่งต ่ำบริเวณปำกแม่น ้ำในช่วงน ้ำทะเลหนุนสูงบริเวณสถำนีคลองมหำชัย วัดพันท้ำยนรสิงห์ 
อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร ส่วนภำคใต้มีระดับน ้ำปำนกลำงถึงน ้ำน้อย 

สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 

15 

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

21 เม.ย. 63 05:00 น. 22 เม.ย. 63 05:00 น. 23 เม.ย. 63 05:00 น. 24 เม.ย. 63 05:00 น. 

25 เม.ย. 63 05:00 น. 26 เม.ย. 63 05:00 น. 27 เม.ย. 63 05:00 น. 



อุณหภมูิผวิน ้ำทะเล 
 สัปดาห์นี้ทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอุณหูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส 
ตลอดทั้งสัปดาห์ 

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 
20 เม.ย. 63 18:00 น. 21 เม.ย. 63 18:00 น. 22 เม.ย. 63 18:00 น. 23 เม.ย. 63 18:00 น. 

24 เม.ย. 63 18:00 น. 25 เม.ย. 63 18:00 น. 26 เม.ย. 63 18:00 น. 

ฝั่งอันดามนั 
20 เม.ย. 63 18:00 น. 21 เม.ย. 63 18:00 น. 22 เม.ย. 63 18:00 น. 23 เม.ย. 63 18:00 น. 

24 เม.ย. 63 18:00 น. 25 เม.ย. 63 18:00 น. 26 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 
20 เม.ย. 63 18:00 น.  21 เม.ย. 63 18:00 น. 22 เม.ย. 63 18:00 น. 23 เม.ย. 63 18:00 น. 

24 เม.ย. 63 18:00 น. 25 เม.ย. 63 18:00 น. 26 เม.ย. 63 18:00 น. 

20 เม.ย. 63 18:00 น. 21 เม.ย. 63 18:00 น. 22 เม.ย. 63 18:00 น. 23 เม.ย. 63 18:00 น. 

24 เม.ย. 63 18:00 น. 25 เม.ย. 63 18:00 น. 26 เม.ย. 63 18:00 น. 



 จำกกำรตรวจวัดค่ำควำมเค็มในแม่น ้ำสำยหลัก พบว่ำ บริเวณแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ณ สถำนีส ำแล  
มีสถำนกำรณ์เกินเกณฑ์มำตรำฐำนน ้ำดิบเพื่อผลิตน ้ำประปำ 0.50 กรัม/ ลิตร เป็นระยะๆ โดยค่ำควำมเค็ม
ค่อยๆ เพิ่มสูงขึ ้นในช่วงวันที ่ 25-27 เม.ย. 63 โดยค่ำควำมเค็มสูงสุดที ่วัดได้ 0.83 กรัม/ลิตร ณ วันที่  
27 เม.ย. 63 เวลำ 10.30 น. บริเวณแม่น ้ำท่ำจีน ณ สถำนีกระทุ่มแบนมีค่ำควำมเค็มเกินเกณฑ์เฝ้ำระวัง
คุณภำพน ้ำดิบเพื่อผลิตน ้ำประปำ 0.25 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ในช่วงวันที่ 24-27 เม.ย. 63 โดยค่ำควำมเค็ม
สูงสุดที่วัดได้ 0.48 กรัม/ลิตร เวลำ 10.00 น. ส่วนบริเวณแม่น ้ำบำงปะกง ณ สถำนีบำงแตนมีค่ำควำมเค็ม 
เกินเกณฑ์มำตรำฐำนน ้ำดิบเพื่อกำรเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดำห ์

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

แม่น ำ้เจำ้พระยำ ณ สถำนสี ำแล (เกณฑม์ำตรำฐำนน ำ้ดบิเพือ่ผลติน ำ้ประปำ 0.50 กรัม/ ลิตร) 

แม่น ำ้บำงปะกง ณ สถำนบีำงแตน (เกณฑ์มำตรำฐำนน ำ้ดบิเพือ่กำรเกษตร 2.00 กรัม/ลติร) 

แม่น ้ำท่ำจีน ณ สถำนีกระทุ่มแบน (เกณฑ์เฝ้ำระวังคุณภำพน ้ำดิบเพื่อผลิตน ้ำประปำ 0.25 กรัม/ลิตร) 



แผน/ผลกำรเพำะปลูกพืชในชว่งฤดแูล้ง ปี 2562 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรปลูกข้ำวนำปรังและพืชไร่-พืชผักเกินจำกแผนที่วำงไว้ โดยมีกำรเพำะปลูก

ไปแล้วทั้งสิ้น 167.56% ซึ่งบริเวณที่มีกำรเพำะปลูกเกินจำกแผนที่วำงไว้ ได้แก่ ภำคเหนือเกินจำกแผน 
32.89% ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเกินจำกแผน 9.93% และภำคตะวันออกเกินจำกแผน 8.90% และเมื่อ
พิจำรณำในรำยละเอียด พบว่ำ มีกำรปลูกข้ำวนำปรังไปแล้ว 182.11% โดยภำคที่มีกำรเพำะปลูกเกิน 
จำกแผนที่วำงไว้ ได้แก่ ภำคเหนือเกินจำกแผน 54.98% ภำคตะวันออกเกินจำกแผน 14.24% และ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเกินจำกแผน13.22% ส่วนพืชไร่-พืชผักมีกำรเพำะปลูกไปแล้ว 103.05% โดย
ภำคเหนือมีกำรเพำะปลูกเกินจำกแผนที่วำงไว้ 5.42% 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

ที่มำ : กรมชลประทำน  ข้อมูล ณ วันท่ี 22 เมษำยน 2563 
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แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % เสียหาย เก่ียว (ล้านไร)่ แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % เสียหาย เก่ียว (ล้านไร)่

เหนือ 0.25 0.38 154.98 0.001 0.20 0.20 0.21 105.42 0.18 0.44 0.59 132.89 0.001 0.39
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 0.59 0.67 113.22 0.45 0.04 0.03 63.10 0.02 0.63 0.70 109.93 0.000 0.47
กลาง 0.03 0.01 38.48 0.001 0.002 0.0002 10.13 0.00 0.03 0.01 36.96 0.00 0.001
ตะวันออก 0.20 0.23 114.24 0.00 0.21 0.03 0.02 74.84 0.01 0.23 0.25 108.90 0.00 0.22
ตะวันตก 0.98 0.92 93.43 0.10 0.22 0.22 97.18 0.01 1.20 1.13 94.12 0.00 0.11
ใต้ 0.26 0.02 6.87 0.01 0.03 0.009 31.46 0.00 0.29 0.03 9.16 0.00 0.01
ลุ่มน ้าเจ้าพระยา - 1.98 0.027 1.81 - 0.05 0.03 - 2.04 0.027 1.84

ทั้งประเทศ 2.31 4.21 182.11 0.028 2.79 0.52 0.54 103.05 0.25 2.83 4.74 167.56 0.028 3.03

ภาค
ขา้วนาปรัง พืชไร-่พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้ 
 ช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. 63 ควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนแผ่ลงมำปกคลุมบริเวณตอนบนของ
ประเทศ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดน ำควำมชื้นเข้ำมำสู่ประเทศไทยตอนบน  
ท ำให้เกิดกำรยกตัวของมวลอำกำศจึงมีพำยุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมี  
ฝนฟ้ำคะนอลมกระโชกแรง และอำจมีลูกเห็บตกในบำงแห่ง จำกนั้นควำมกดอำกำศสูงที่ปกคลุมบริเวณ
ตอนบนของประเทศจะอ่อนก ำลังลง ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง ส่วนลมตะวันออก
เฉียงใต้และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภำคใต้และอ่ำวไทยมีก ำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภำคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น 

 ช่วงวันที่ 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 63 บริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนที่ปกคลุมบริเวณตอนบน
ของประเทศอ่อนก ำลังลง ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้และ 
ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภำคใต้และอ่ำวไทยมีก ำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภำคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝน  
ตกหนักในบำงแห่ง 

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

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

30 เม.ย. 63 

27 เม.ย. 63 28 เม.ย. 63 29 เม.ย. 63 

1 พ.ค. 63 2 พ.ค. 63 3 พ.ค. 63 



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ 
จำกกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น ้ำขึ ้น-น ้ำลงบริเวณทะเลอ่ำวไทย โดยสถำบันสำรสนเทศ 

ทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) คำดว่ำวันที่ 28 เม.ย. 63 บริเวณสถำนีกองบัญชำกำรกองทัพเรือ  
น ้ำลงต ่ำสุด เวลำ 16.00-17.00 น. ต ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.94 เมตร และน ้ำขึ ้นสูงสุด 
เวลำ 23.00 น. สูงกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.63 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ำน ้ำลง
ต ่ำสุด 14.00 น. ต ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 1.64 เมตร และน ้ำขึ้นสูงสุดเวลำ 22.00 น. สูงกว่ำ
ระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 1.04 เมตร  

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

หน้ำกองบญัชำกำรกองทพัเรอื 

ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 
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ที่มำ:สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) 

หน้ำกองบญัชำกำรกองทพัเรอื 

ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล 

 คำดกำรณ์ควำมสูงคลื่นในช่วงวันที่ 27 เม.ย. - 3  พ.ค. 63 คำดกำรณ์ว่ำในช่วงต้นสัปดำห์ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภำคใต้และอ่ำวไทยมีก ำลังปำนกลำง ท ำให้คลื่นลม
ในอ่ำวไทยมีก ำลังปำนกลำง ส่งผลให้บริเวณตอนล่ำงของภำคใต้มีคลื่นสูงประมำณ 1-2 เมตร ในช่วง
วันที่ 27-29 เม.ย. 63 ส่วนในช่วงปลำยสัปดำห์ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้มีก ำลังแรงขึ้น 
ส่งผลให้ทะเลฝ่ังอันดำมันมีคล่ืนสูงประมำณ 2-3 เมตร ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ค. 63 

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำทะเล 
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กำรคำดกำรณ์ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล ระหว่ำงวันที่ 27 เม.ย. - 3 พ.ค. 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 


