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5 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม 
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7 สถานการณ์ฝน 
• เรดาร์ตรวจอากาศ 
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17 สถานการณ์น้้าทะเล 
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล 
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล 
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สภาพอากาศ 
21 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า 

สถานการณน์้า้ 

22 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา 

23 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล 
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 สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และวันสุดท้าย
ของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้มีอากาศร้อนและมี
ฝนตกปานกลางถึงตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุม
ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างและมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงวันที่ 7-8 พ.ค. 63 เนื่องจาก 
หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงบริเวณเกาะสุมาตราในช่วงดังกล่าว โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 151 มิลลิเมตร จังหวัดพังงา 145 มิลลิ เมตร 
และจังหวัดสงขลา 130 มิลลิเมตร 

 น้้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 32,514 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 46% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 9,220 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่
มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤตทั้งหมด 23 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่งัด (18%) เขื่อนแม่กวง (24%) เขื่อนกิ่วคอหมา 
(27%) เขื่อนแควน้อย (27%) เขื่อนแม่มอก (23%) เขื่อนล้าตะคอง (29%) เขื่อนล้าพระเพลิง (9%) เขื่อนอุบลรัตน์ (14%) เขื่อนจุฬา
ภรณ์ (25%) เขื่อนห้วยหลวง (21%) เขื่อนล้านางรอง (15%) เขื่อนมูลบน (19%) เขื่อนน้้าพุง (28%) เขื่อนล้าแซะ (15%) 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (13%) เขื่อนกระเสียว (18%) เขื่อนทับเสลา (20%) เขื่อนบางพระ (18%) เขื่อนหนองปลาไหล (18%) 
เขื่อนคลองสียัด (12%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (14%) เขื่อนประแสร์ (7%) และเขื่อนนฤบดินทรจินดา (27%) 

 น้้าในแม่น้้าล้าคลอง :จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในช่วงสัปดาห์นี้ พบว่าระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักของ
ภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าน้อย โดยเฉพาะบริเวณต้นน้้าแม่ของแม่น้้าชี ภาคกลาง
และภาคตะวันออกมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก และมีน้้าล้นตลิ่งบริเวณปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุนสูงที่สสถานีคลอง มหาชัย 
วัดพันท้ายนรสิงห์ อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย 

สถำนกำรณป์จัจบุนั 

คำดกำรณ์ 

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า 

คาดการณ์ฝน : วันที่ 18-20 พ.ค. 63 พายุไซโคลน “อ้าพัน” ที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลได้ทวีก้าลังแรงขึ้นเป็นพายุ
ไซโคลนระดับ 4 และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบน ท้าให้ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมี
ก้าลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ พัด 
น้าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและด้านตะวันตกของประเทศจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น มีฝนฟ้า
คะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ ต่อมาในช่วงวันที่ 21-24 พ.ค. 63 พายุไซโคลน 
“อ้าพัน” บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณชายฝั่งของประเทศอินเดียและบังคลาเทศ ท้าให้ลมตะวันตก และ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก้าลังอ่อนลง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน้าความชื้นเข้าสู่ประเทศ
ไทย ส่งผลให้ประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง 

คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้ า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่  19 พ.ค. 63 บริ เวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ  
น้้าลงต่้าสุด เวลา 12.00  น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.76 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุด เวลา 04.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเล 
ปานกลาง 0.43 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุด 10.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.98 เมตร 
และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 03.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.60 เมตร  

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 18-24 พ.ค. 63 บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1-2 เมตร เนื่องจากอิทธิพลของพายุไซโคลน “อ้าพัน” บริเวณอ่าวเบงกอลเหนี่ยวน้าให้ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีก้าลังแรงตลอดช่วง 
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 
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 วันที่ 16 พ.ค. 63 หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางมีก้าลังแรงขึ้นเป็น
พายุโซนร้อนในวันที่ 17 พ.ค. 63 โดยพายุดังกล่าวเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือและในช่วงเย็นของวันที่ 17 พ.ค. 63 
พายุได้ทวีก้าลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน “อ้าพัน” โดยมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ต่อไปทางทิศเหนือเข้าสู่อ่าวเบงกอล
ตอนบนและคาดว่าจะเข้าสู่บริเวณชายฝั่งของประเทศอินเดียและบังคลาเทศต่อไป 

ที่มา: University College London 



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

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

12 พ.ค. 63 07:00 น. 13 พ.ค. 63 07:00 น. 14 พ.ค. 63 07:00 น. 

15 พ.ค. 63 07:00 น. 16 พ.ค. 63 07:00 น. 17 พ.ค. 63 07:00 น. 

18 พ.ค. 63 07:00 น. 
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 สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมเบาบางเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์และ 
ปลายสัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมกระจายตัวเป็นระยะๆ เกือบทั้งสัปดาห์กับมีกลุ่มเมฆ
ปกคลุมหนาแน่นในหลายพื้นที่ในวันที่ 18 พ.ค. 63 ภาคกลางและภาคตะวันออกมีเมฆปกคลุมเบาบางในช่วง 
ต้นสัปดาห์หลังจากนั้นปริมาณเมฆลดลงในช่วงกลางสัปดาห์และกลับมามีกลุ่มเมฆปกคลุมเพิ่มมากขึ้นในช่วง
ปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นเกือบทั้งสัปดาห์ ยกเว้นช่วงวันที่ 14-15 พ.ค. 63 ที่มี
ปริมาณเมฆน้อยกว่าวันอ่ืนๆ  

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


 สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และประเทศไทย
ตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ปะรกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน้าความช้ืนเข้าสู่ประเทศ
ไทยตอนบน ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวันออก ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนก้าลังลงแต่ยังคงมี
ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง 
แต่ยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ ส่วนหย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณเกาะสุมาตราค่อยๆ ทวีก้าลังแรงขึ้น
จนถึงระดับพายุไซโคลน “อ้าพัน” บริเวณอ่าวเบงกอลในวันที่ 18 พ.ค. 63 ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝน
ตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ นอกจากนี้พายุไซโคลน “อ้าพัน” ยังท้าให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดปกคลุมภาคต ะวันออกเฉียงเหนือมีก้ าลังแรง ขึ้น ท้ า ให้บริ เวณดังกล่าวมีฝน เพิ่มมากขึ้ น 
ในวันที่ 18 พ.ค. 63 

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

12 พ.ค. 63 07:00 น. 13 พ.ค. 63 07:00 น. 14 พ.ค. 63 07:00 น. 

15 พ.ค. 63 07:00 น. 16 พ.ค. 63 07:00 น. 17 พ.ค. 63 07:00 น. 

18 พ.ค. 63 01:00 น. 



 เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและ กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์เชียงราย เรดาร์ตาคลี เรดาร์พิมาย เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สุราษฎร์ธานี ตรวจพบกล่มฝนตกเล็กน้อยถึง 
ปานกลางกระจายตัวในบางพื้นที่ของภาคเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีฝนตก  
ปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในบางพื้นที่เกือบทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ในช่วงปลายสัปดาห์  
ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์ 

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

เรดาร์พิมาย 

เรดาร์สัตหีบ 

เรดาร์สุราษฎร์ธานี 

เรดาร์เชียงราย 
12 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 14 พ.ค. 63 15 พ.ค. 63 16 พ.ค. 63 17 พ.ค. 63 18 พ.ค. 63 

เรดาร์ตาคลี 
12 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 14 พ.ค. 63 15 พ.ค. 63 16 พ.ค. 63 17 พ.ค. 63 18 พ.ค. 63 

12 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 14 พ.ค. 63 15 พ.ค. 63 16 พ.ค.63 17 พ.ค. 63 18พ.ค. 63 

12 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 14 พ.ค. 63 15 พ.ค. 63 16 พ.ค.63 17 พ.ค. 63 18 พ.ค. 63 

12 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 14 พ.ค. 63 15 พ.ค. 63 16 พ.ค. 63 17 พ.ค. 63 18 พ.ค. 63 



 สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในวันแรกของสัปดาห์และปริมาณฝนค่อยๆ 
ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในวันแรกของสัปดาห์หลัง
จากนั้นปริมาณฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกปานกลางกระจายตัวในบางพื้นที่ช่วงกลางสัปดาห์และมีฝนตกเพิ่มมาก
ขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์เนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ภาคกลาง
มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในวันแรกของสัปดาห์หลังจากนั้นปริมาณฝนลดลงในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลาย
สัปดาห์ภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวเป็นระยะๆ เกือบทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตก 
ปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ เพิ่มมากขึ้นในวันที่ 
18 พ.ค. 63 เนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้มีก้าลังแรงขึ้น 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

8 
ที่มา: คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 

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

11 พ.ค. 63 07:00 น. 12 พ.ค. 63 07:00 น. 13 พ.ค. 63 07:00 น. 14 พ.ค. 63 07:00 น. 

15 พ.ค. 63 07:00 น. 16 พ.ค. 63 07:00 น. 17 พ.ค. 63 07:00 น. 



 สัปดาห์นี้บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมา ต่างกับภาคเหนือและภาคกลางที่มีปริมาณฝนลดลง ส่วนภาคใต้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมาพียงเล็กน้อย โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 151 มิลลิเมตร จังหวัดพังงา 145 มิลลิเมตร และจังหวัด
สงขลา 130 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 มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมากถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติบริเวณชายขอบของภาค  และมี
ปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยบริเวณตอนกลางของภาค 

o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมากถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติบริเวณตอนกลาง
ของภาค ส่วนด้านตะวันตกและบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์
ปกติเล็กน้อย 

o ภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย ส่วนบริเวณ
ภาคกลางตอนล่างมีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 

o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ 
o ภาคใต้ มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมากถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติบริเวณตอนบนของภาค ส่วนภาคใต้

ตอนล่างมีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย 
o กรุงเทพฯและปริมณฑล มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

10 
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 

11 พ.ค. 63 14:00 น. 12 พ.ค. 63 14:00 น. 13 พ.ค. 63 14:00 น. 14 พ.ค. 63 14:00 น. 

15 พ.ค. 63 14:00 น. 16 พ.ค. 63 14:00 น. 17 พ.ค. 63 14:00 น. 

 แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมช่วงเวลา 14.00 น. ระหว่าง
วันที่ 11-17 พ.ค. 63 พบว่าบริเวณภาคเหนือมีความช้ืนค่อนข้างสูงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และความช้ืน
ลดลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีความช้ืนในอากาศค่อนข้าง
สูงเกือบทั้งสัปดาห์กับมีความช้ืนในอากาศสูงถึงสูงมากในวันที่ 11 14 และ 17 พ.ค. 63 เนื่องจากมีฝนตก 
ปานกลางถึงตกหนักในช่วงเวลาดังกล่าว ภาคตะวันออกมีความช้ืนในอากาศสูงเกือบทั้งสัปดาห์กับมีความช้ืนใน
อากาศสูงมากในช่วงวันที่ 11 และ 17 พ.ค. 63 เนื่องจากมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้
มีความช้ืนในอากาศสูงมากเป็นระยะๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ 



 วันที่ 10 พ.ค. 63 ภำคเหนือ ภำคกลำง พื้นที่ส่วนใหญ่ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภำคใต้ตอนล่ำงมีควำมชื้นผิวดินเพิ่มมำกขึ้นจำกเมื่อวันที่  3 พ.ค. 63  ส่วนภำคตะวันออกและ
ภำคใต้ตอนบนมีควำมชื้นผิวดินลดลงจำกเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 63 เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

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

วันที่ 3 พ.ค. 2563 วันที่ 10 พ.ค. 2563 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 

13 

 ปัจจุบัน เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประ เทศ  
มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 32,514 ล้านลูกบาศก์ เมตร  
คิดเป็น 46% ของความจุ สถานการณ์อยู่ ใน เกณฑ์น้้ า 
น้อย โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 9,220 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ ในเกณฑ์น้้าน้อย
วิ ก ฤตทั้ ง หมด  23 เ ขื่ อ น  ไ ด้ แ ก่  เ ขื่ อ น แ ม่ งั ด  (18%) 
เขื่อนแม่กวง (24%) เขื่อนกิ่วคอหมา (27%) เขื่อนแควน้อย 
(27%) เขื่อนแม่มอก (23%) เขื่อนล้าตะคอง (29%) เขื่อนล้า
พระเพลิง (9%) เขื่อนอุบลรัตน์ (14%) เขื่อนจุฬาภรณ์ 
(25%) เขื่อนห้วยหลวง (21%) เขื่อนล้านางรอง (15%) 
เขื่อนมูลบน (19%) เขื่อนน้้าพุง (28%) เขื่อนล้าแซะ (15%) 
เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ (13%) เขื่อนกระเสียว (18%) เขื่อนทับ
เสลา (20%) เขื่อนบางพระ (18%) เขื่อนหนองปลาไหล 
(18%) เขื่อนคลองสียัด (12%) เขื่อนขุนด่านปราการชล 
(14%) เขื่อนประแสร์ (7%) และเขื่อนนฤบดินทรจินดา (27%) 
 

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



สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ 
 วันที่ 18 พ.ค. 63 ปริมำณน ้ำกักเก็บในเขื่อนขนำดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 32,514 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ทั้งนี้หำกเปรียบเทียบข้อมูลรำยภำคจะพบว่ำปริมำณน ้ำกักเก็บของปี 2563 ภำคกลำง
ภำคตะวันออก และภำคใต้มีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยที่สุด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือ  
มีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยสุดเป็นอันดับที ่ 2 รองจำกปี 2559 ภำคตะวันตกมีปริมำณน ้ำกักเก็บ 
มำกที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจำกปี 2561 และปี 2562 ส ำหรับปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี 
มีปริมำณ 2,075 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ สะสมที่น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 
รองจำกปี 2559 และปริมำณน ้ำระบำยสะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมำณ 11,323 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งเป็น
ปริมำณน ้ำระบำยสะสมที่น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจำกปี 2559 และ 2558 ตำมล ำดับ 
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ที่มำ : คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ 

สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 

15 

 วันที่ 18 พ.ค. 63 เขื่อนขนำดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ มีปริมำณน ้ำกักเก็บ
รวมกัน 8,247 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งเป็นมีปริมำณน ้ำกักเก็บที่มำกกว่ำปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรง
ในพื้นที่ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำอยู่เพียง 3 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แต่ยังคงมีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยกว่ำปี 
2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยู่1,296 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยเป็นปริมำณน ้ำใช้กำรเพียง 1,551 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ซึ่งถือเป็นปริมำณน ้ำที่เหลืออยู่น้อยมำก ทั้งนี้ประมำณกำรควำมต้องกำรใช้น ้ำในช่วง
ฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2563 ส ำหรับอุปโภค-บริโภค กำรเกษตร และรักษำระบบนิเวศอยู่ที่ 
12,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้ำเพิ่มอีก 10,449 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

ที่มำ : คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 



ระดับน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก 
 จำกกำรตรวจวัดข้อมูลระดับน ้ำในแม่น ้ำสำยหลักในช่วงสัปดำห์นี ้ พบว่ำระดับน ้ำในแม่น ้ำสำยหลักของ
ภำคเหนือมีระดับน ้ำน้อยถึงน ้ำน้อยวิกฤต ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้ำน้อย โดยเฉพำะบริเวณต้นน ้ำแม่ของ
แม่น ้ำชี ภำคกลำงและภำคตะวันออกมีระดับน ้ำปำนกลำงถึงน ้ำมำก และมีน ้ำล้นตลิ่งบริเวณปำกแม่น ้ำในช่วงน ้ำทะเล
หนุนสูงที่สสถำนีคลองมหำชัย วัดพันท้ำยนรสิงห์ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร ส่วนภำคใต้มีระดับน ้ำ
ปำนกลำงถึงน ้ำน้อย 

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

12 พ.ค. 63 05:00 น. 13 พ.ค. 63 05:00 น. 14 พ.ค. 63 05:00 น. 15 พ.ค. 63 05:00 น. 

16 พ.ค. 63 05:00 น. 17 พ.ค. 63 05:00 น. 18 พ.ค. 63 05:00 น. 



อุณหภมูิผวิน ้ำทะเล 
 สัปดาห์นี้ท ะ เลอ่าวไทยและทะ เลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 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 
11 พ.ค. 63 18:00 น. 12 พ.ค. 63 18:00 น. 13 พ.ค. 63 18:00 น. 14 พ.ค. 63 18:00 น. 

15 พ.ค. 63 18:00 น. 16 พ.ค. 63 18:00 น. 17 พ.ค. 63 18:00 น. 

ฝั่งอันดามนั 
11 พ.ค. 63 18:00 น. 12 พ.ค. 63 18:00 น. 13 พ.ค. 63 18:00 น. 14 พ.ค. 63 18:00 น. 

15 พ.ค. 63 18:00 น. 16 พ.ค. 63 18:00 น. 17 พ.ค. 63 18:00 น. 



 สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนทะเลอันดามันมี
คลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ หลังจากนั้นลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้
มีก้าลังแรงขึ้น ท้าให้คลื่นลมในทะเลอันดามันสูงขึ้น โดยมีความสูงคลื่นประมาณ 2 เมตร ในช่วงครึ่งหลัง
ของสัปดาห ์

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 
11 พ.ค. 63 18:00 น. 12 พ.ค. 63 18:00 น. 13 พ.ค. 63 18:00 น. 14 พ.ค. 63 18:00 น. 

15 พ.ค. 63 18:00 น. 16 พ.ค. 63 18:00 น. 17 พ.ค. 63 18:00 น. 

11 พ.ค. 63 18:00 น. 12 พ.ค. 63 18:00 น. 13 พ.ค. 63 18:00 น. 14 พ.ค. 63 18:00 น. 

15 พ.ค. 63 18:00 น. 16 พ.ค. 63 18:00 น. 17 พ.ค. 63 18:00 น. 



 จำกกำรตรวจวัดค่ำควำมเค็มในแม่น ้ำสำยหลัก พบว่ำ บริเวณแม่น ้ำเจ้ำพระยำที่สถำนีส ำแลมีค่ำควำม
เค็มเกินเกณฑ์มำตรำฐำนน ้ำดิบเพิ่มผลิตน ้ำประปำในช่วงต้นสัปดำห์หลังจำกนั้นค่ำควำมเค็มค่อยๆ ลดลง
จนถึงปลำยสัปดำห์ และมีควำมเค็มสูงสุด 0.89 กรัม/ลิตร ในวันที่ 11 พ.ค. 63 แม่น ้ำท่ำจีนที่สถำนีกระทุ่มแบนมี
ค่ำควำมเค็มเกินเกณฑ์มำตรำฐำนน ้ำดิบเผื่อผลิตน ้ำประปำในช่วงวันที่ 11 และ 14 พ.ค. 63 โดยมีค่ำควำมเค็ม
สูงสุด 0.63 กรัม/ลิตร ในวันที่ 14 พ.ค. 63 ส่วนแม่น ้ำบำงปะกงที่สถำนีบำงแตนและแม่น ้ำแม่กลองที่สถำนี 
อัมพวำมีค่ำควำมเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดำห ์

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 (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ 

แม่น ำ้ทำ่จนี ณ สถำนกีระทุม่แบน (เกณฑม์ำตรำฐำนน ำ้ดบิเพือ่ผลติน ำ้ประปำ 0.50 กรัม/ ลิตร) 

แม่น ำ้แมก่ลอง ณ สถำนอีมัพวำ (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ 



แผน/ผลกำรเพำะปลูกพืชในชว่งฤดแูล้ง ปี 2562 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรปลูกข้ำวนำปรังและพืชไร่-พืชผักเกินจำกแผนที่วำงไว้ โดยมีกำรเพำะปลูก

ไปแล้วทั้งสิ้น 167.69% ซึ่งบริเวณที่มีกำรเพำะปลูกเกินจำกแผนที่วำงไว้ ได้แก่ ภำคเหนือเกินจำกแผน 
33.57% ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเกินจำกแผน 9.93% และภำคตะวันออกเกินจำกแผน 8.90% และเมื่อ
พิจำรณำในรำยละเอียด พบว่ำ มีกำรปลูกข้ำวนำปรังไปแล้ว 182.27% โดยภำคที่มีกำรเพำะปลูกเกิน 
จำกแผนที่วำงไว้ ได้แก่ ภำคเหนือเกินจำกแผน 56.21% ภำคตะวันออกเกินจำกแผน 14.24% และ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเกินจำกแผน13.22% ส่วนพืชไร่-พืชผักมีกำรเพำะปลูกไปแล้ว 103.05% โดย
ภำคเหนือมีกำรเพำะปลูกเกินจำกแผนที่วำงไว้ 5.42% % นอกจำกนี้ ในส่วนของลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำที่กรม
ชลประทำนได้ประกำศให้งดกำรเพำะปลูกข้ำวนำปรัง แต่กลับมีเกษตรกรปลูกข้ำวไปถึง 1.98 ล้ำนไร่ 
รวมถึงมีกำรปลูกพืชไร่-พืชผักไปแลว้ถึง 0.05 ล้ำนไร่  

สถำนกำรณ์น ้ำ 

ที่มำ : กรมชลประทำน  ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภำคม 2563 
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แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % เสียหาย เก่ียว (ลา้นไร)่ แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % เสียหาย เก่ียว (ล้านไร่)

เหนือ 0.25 0.38 156.21 0.001 0.26 0.20 0.21 105.42 0.21 0.44 0.59 133.57 0.001 0.47

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.59 0.67 113.22 0.0003 0.63 0.04 0.03 63.10 0.03 0.63 0.70 109.93 0.0003 0.65

กลาง 0.03 0.01 38.48 0.01 0.002 0.0002 10.13 0.00 0.03 0.01 36.96 0.00 0.01

ตะวันออก 0.20 0.23 114.24 0.00 0.22 0.03 0.02 74.84 0.01 0.23 0.25 108.90 0.00 0.23

ตะวันตก 0.98 0.92 93.43 0.18 0.22 0.22 97.18 0.02 1.20 1.13 94.12 0.00 0.19

ใต้ 0.26 0.02 7.06 0.01 0.03 0.009 31.46 0.002 0.29 0.03 9.33 0.00 0.02

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา - 1.98 0.027 1.90 - 0.05 0.03 - 2.04 0.027 1.93

ทัง้ประเทศ 2.31 4.21 182.27 0.028 3.21 0.52 0.54 103.05 0.28 2.83 4.75 167.69 0.028 3.49

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก หักลบพื นทีใ่นเขตลุ่มน ้าเจ้าพระยา ทีใ่ช้น ้าจากอา่งเกบ็น ้าภูมพิล, อา่งเกบ็น ้าสิริกต์ิิ, อา่งเกบ็น ้าแควน้อยบ้ารุงแดน และอา่งเกบ็น ้าป่าสักชลสิทธิ์

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร-่พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้ 
 วันที่ 18-20 พ.ค. 63 พำยุไซโคลน “อ ำพัน” ที่ปกคลุมบริเวณอ่ำวเบงกอลได้ทวีก ำลังแรงขึ้นเป็นพำยุ
ไซโคลนระดับ 4 และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้ำสู่อ่ำวเบงกอลตอนบน ท ำให้ลมตะวันตกและลมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก ำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมควำมกดอำกำศต ่ำปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน ำควำมชื้นเข้ำสู่ประเทศไทยตอนบน 
ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและด้ำนตะวันตกของประเทศจะมีฝนตกเพิ่มมำกขึ้น มีฝนฟ้ำคะนอง
และลมกระโชกแรงในบำงพื้นที่โดยเฉพำะบริเวณด้ำนตะวันตกของประเทศ 

 วันที่ 21-24 พ.ค. 63 พำยุไซโคลน “อ ำพัน” บริเวณอ่ำวเบงกอลตอนบนจะเคลื่อนตัวเข้ำสู่บริเวณ
ชำยฝั่งของประเทศอินเดียและบังคลำเทศ ท ำให้ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศ
ไทยมีก ำลังอ่อนลง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน ำควำมชื้นเข้ำสู่ประเทศไทย ส่งผล
ให้ประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง 

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

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

21 พ.ค. 63 

18 พ.ค. 63 19 พ.ค. 63 20 พ.ค. 63 

22 พ.ค. 63 23 พ.ค. 63 24 พ.ค. 63 



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ 
จำกกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น ้ำขึ ้น-น ้ำลงบริเวณทะเลอ่ำวไทย โดยสถำบันสำรสนเทศ 

ทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) คำดว่ำวันที่ 19 พ.ค. 63 บริเวณสถำนีกองบัญชำกำรกองทัพเรือ  
น ้ำลงต ่ำสุด เวลำ 12.00  น. ต ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.76 เมตร และน ้ำขึ้นสูงสุด เวลำ 04.00 น. 
สูงกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.43 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ำน ้ำลงต ่ำสุด 10.00 น. ต ่ำ
กว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.98 เมตร และน ้ำขึ้นสูงสุดเวลำ 03.00 น. สูงกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 
0.60 เมตร  

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

หน้ำกองบญัชำกำรกองทพัเรอื 

ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 
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ที่มำ:สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) 

หน้ำกองบญัชำกำรกองทพัเรอื 

ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล 

 คำดกำรณ์ควำมสูงคลื่นในช่วงวันที่ 18-24 พ.ค. 63 บริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยจะมีคลื่น
สูงประมำณ 1-2 เมตร เนื่องจำกอิทธิพลของพำยุไซโคลน “อ ำพัน” บริเวณอ่ำวเบงกอลเหนี่ยวน ำให้ลม
ตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยจะมีก ำลังแรงตลอดช่วง 

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำทะเล 
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กำรคำดกำรณ์ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล ระหว่ำงวันที่ 18-24 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 


