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สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้

สารบัญ

สภาพอากาศ
4 สถานการณ์พายุ
5 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม
6 แผนที่ความกดอากาศ
7 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

10 สภาวะฝนที่ผิดปกติ
11 ความชื้นในอากาศ
สถานการณน์ า้
12 ความชื้นผิวดิน

13 สถานการณ์น ้าในเขื่อน

• น ้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น ้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา

16 ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลัก

17 สถานการณ์น ้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน ้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น ้าเค็มรุก

20 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
21 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า
สถานการณน์ า้
22 คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา
23 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้อิทธิพลของพายุไซโคลน “อ าพัน” ที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ 19-
20 พ.ค. 63 และเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งและปกคลุมบริเวณชายฝั่งของประเทศอินเดียและบังคลาเทศในวันที่ 21 พ.ค. 63 ท าให้
ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก าลัง แรงขึ้น ประกอบกับลมใต้ยังคงพัดน าความชื้นเข้าสู่
ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและด้านตะวันตกของประเทศมีฝนเพิ่มขึ้น

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 32,013 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 45% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 8,718 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมี
เขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยวิกฤตทั้งหมด 23 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่งัด (18%) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
(24%) เขื่อนกิ่วคอหมา (27%) เขื่อนแควน้อย (26%) เขื่อนแม่มอก (23%) เขื่อนล าตะคอง (29%) เขื่อนล าพระเพลิง (8%) 
เขื่อนอุบลรัตน์ (14%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (25%) เขื่อนห้วยหลวง (21%) เขื่อนล านางรอง (15%) เขื่อนมูลบน (19%) เขื่อนน ้าพุง 
(26%) เขื่อนล าแซะ (14%) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (12%) เขื่อนกระเสียว (18%) เขื่อนทับเสลา (20%) เขื่อนบางพระ (17%) เขื่อน
หนองปลาไหล (18%) เขื่อนคลองสียัด (12%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (13%) เขื่อนประแสร์ (7%) และเขื่อนนฤบดินทรจินดา 
(25%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้า
ในแม่น ้าสายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงน ้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้ อยโดยเฉพาะบริเวณ
ต้นน ้าของแม่น ้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก และมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริ เวณปากแม่น ้าในช่วง
น ้าทะเลหนุนสูงบริเวณสถานีคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ส่ วนภาคใต้
มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้าน้อย

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที ่ 25-27 พ.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับ
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ท าให้เกิดการพัดสอบกัน 
ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากได้ในบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 พ.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและ
ประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคกลาง ท าให้เกิดการพัดสอบกัน ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง 
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนเพิ่มมากขึ้น

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 26 พ.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 16.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.20 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 22.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 0.62 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 14.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.77 เมตร 
และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 21.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.13 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 25-31 พ.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ประเทศไทยยังคงมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีก าลังปานกลาง โดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 
1 เมตร ในช่วงวันที่ 25-27 พ.ค. 63 หลังจากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมประเทศไทยยังคงมีก าลั งแรงขึ้น 
ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีก าลังแรง โดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วง
วันที่ 28-31 พ.ค. 63
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สถำนกำรณพ์ำยุ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

วันที่ 16 พ.ค. 63 หย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลมีก าลังแรงขึ้น 
และทวีก าลังเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 17 พ.ค. 63 โดยพายุดังกล่าวเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือและ
ในช่วงเย็นของวันที่ 17 พ.ค. 63 พร้อมทั้งทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอล 
และต่อมาได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน “อ าพัน” ในวันเดียวกัน โดยเคลื่อนที่ต่อไปทางทิศ
เหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนในวันที่ 20 พ.ค. 63 และเคลื่อนที่ต่อไปทาง
ทิศตะวันออกเข้าสู่บริเวณชายฝั่งของประเทศอินเดียและบังคลาเทศในวันที่ 21 พ.ค. 63 หลังจาก
นั้นค่อยๆ อ่อนก าลังลง และสลายตัวไปในวันเดียวกัน

ที่มา: University College London 



ลักษณะกลุ่มเมฆจำกภำพถำ่ยดำวเทียม

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

19 พ.ค. 63 07:00 น. 20 พ.ค. 63 07:00 น. 21 พ.ค. 63 07:00 น.

22 พ.ค. 63 07:00 น. 23 พ.ค. 63 07:00 น. 24 พ.ค. 63 07:00 น.

25 พ.ค. 63 07:00 น.

5

สัปดาห์นี้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยในช่วงวั นที่ 
19 พ.ค. 63 และค่อยๆ เคลื่อนตัวลงมาปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกในช่วง
วันที่ 20-21 พ.ค. 63 ส่วนบริเวณภาคหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมบาง
เบาในช่วงต้นสัปดาห์ กับมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ในช่วงวันที่ 22-23 พ.ค. 63 และปกคลุมหนาแน่นทั่วทั้งบริเวณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ในวันที่ 24 พ.ค. 63 หลังจากนั้นมีกลุ่มเมฆปกคลุมบางเบาบริ เวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ในวันที่ 25 พ.ค. 63 



แผนที่อำกำศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/

hmain.php?page=/TyphoonTracking/show_weather_map.php

19 พ.ค. 63 07:00 น. 20 พ.ค. 63 07:00 น. 21 พ.ค. 63 07:00 น.

22 พ.ค. 63 07:00 น. 23 พ.ค. 63 07:00 น. 24 พ.ค. 63 07:00 น.

25 พ.ค. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้อิทธิพลของพายุไซโคลน “อ าพัน” ที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วง
วันที ่ 19-20 พ.ค. 63 และเคลื ่อนตัวขึ ้นฝั ่งและปกคลุมบริเวณชายฝั ่งของประเทศอินเดียและ
บังคลาเทศในวันที่ 21 พ.ค. 63 ท าให้ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย
มีก าลังแรงขึ้นประกอบกับลมใต้ยังคงพัดน าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนและด้านตะวันตกของประเทศมีฝนเพิ่มขึ้น



สถำนกำรณฝ์นจำกภำพเรดำรต์รวจอำกำศ
เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 

เรดาร์พิษณุโลก เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์ชัยนาท เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สุราษฎร์ธานี ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 19-21 พ.ค. 63 และ 23-
25 พ.ค. 63 ส่วนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : http://www.thaiwater.net/v3/hydro

เรดารช์ัยนาท
19 พ.ค. 63 20 พ.ค. 63 21 พ.ค. 63 22 พ.ค. 63 23 พ.ค. 63 24 พ.ค. 63 25 พ.ค. 63

เรดารส์ตัหบี
19 พ.ค. 63 20 พ.ค. 63 21 พ.ค. 63 22 พ.ค. 63 23 พ.ค. 63 24 พ.ค. 63 25 พ.ค. 63

เรดารข์อนแก่น
19 พ.ค. 63 20 พ.ค. 63 21 พ.ค. 63 22 พ.ค. 63 23 พ.ค. 63 24 พ.ค. 63 25 พ.ค. 63

เรดารพ์ิษณโุลก
19 พ.ค. 63 20 พ.ค. 63 21 พ.ค. 63 22 พ.ค. 63 23 พ.ค. 63 24 พ.ค. 63 25 พ.ค. 63

เรดารส์รุาษฎรธ์านี
19 พ.ค. 63 20 พ.ค. 63 21 พ.ค. 63 22 พ.ค. 63 23 พ.ค. 63 24 พ.ค. 63 25 พ.ค. 63



ปริมำณฝนรำยวันจำกสถำนีตรวจอำกำศ
สัปดาห์นี ้บริเวณประเทศไทยตอนบนและด้านตะวันตกของประเทศมีฝนตกต่อเนื ่องตลอด

ทั้งสัปดาห์ เนื่องจากอิทธิพลของพายุไซโคลน “อ าพัน” โดยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัว
อยู่ทั ่วทั้งประเทศไทย กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 18-21 พ.ค. 63
ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 23-
24 พ.ค. 63 โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน่าน ล าปาง ล าพูน แพร่ แม่ฮ่องสอน  อุทัยธานี กาญจนบุรี 
ราชบุรี ระยอง จันทบุรี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล าภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ยโสธร อุบลราชธานี และ
บุรีรัมย์ ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงวันที่ 18-21 พ.ค. 63 และค่อยๆ 
เพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 22-24 พ.ค. 63 โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พังงา กระบี่ พัทลุง 
สงขลา สตูล และนราธิวาส

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

8ที่มา: คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.nhc.in.th/product/latest/img/rain24.jpg

18 พ.ค. 63 07:00 น. 19 พ.ค. 63 07:00 น. 20 พ.ค. 63 07:00 น. 21 พ.ค. 63 07:00 น.

22 พ.ค. 63 07:00 น. 23 พ.ค. 63 07:00 น. 24 พ.ค. 63 07:00 น.



ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี ้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ ้นจากสัปดาห์ที ่ ผ่านมา 

โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันตก 
รวมไปถึงบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตก โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบ
โทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ 
183 มิลลิเมตร จังหวัดพังงา 126 มิลลิเมตร และจังหวัดนราธิวาส 123 มิลลิเมตร

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

9

สัปดาหท์ีแ่ลว้ สัปดาหน์ี้

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



สภำวะฝนที่ผิดปกติ

o ภาคเหนือ มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติมากถึงใกล้เคียงเกณฑ์

ปกติบริเวณตอนบนของภาค ส่วนบริเวณตอนล่างมีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
o ภาคกลาง มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
o ภาคใต้ บริเวณตอนบนของภาคมีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติมาก ส่วนบริเวณ

ตอนล่างของภาคมีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
o กรุงเทพฯและปริมณฑล มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยถึงใกล้เคียงเกณฑ์

ปกติ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

10

(ในช่วงวันที ่11-17 พ.ค. 63)

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

>600    สูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก 
400-600 สูงกว่าเกณฑ์ปกติ 
150-400 สูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย 
80-150   ใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
50-80 ต่่ากว่าเกณฑ์ปกติ 
<=50 ต่่ากว่าเกณฑ์ปกติมาก



ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื ้นในอากาศของประเทศไทยสะสมช่วงเวลา 

14.00 น. ระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค. 63 พบว่า ด้านตะวันตกของบริเวณภาคเหนือความชื้นค่อยๆ 
เพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะๆ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63 และเพิ่มสูงขึ้นมากทั่วทั้งภาคในวันที่ 19 พ.ค. 63
หลังจากนั้นด้านตะวันออกของภาคความชื้นค่อยๆ ลดต ่าลงในช่วงวันที ่ 20 พ.ค. 63 จนถึง
ปลายสัปดาห์ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นค่อนข้างสูงในช่วงวันที่ 18-19 พ.ค. 63
และค่อยๆ ลดต ่าลงจนถึงวันที่ 23 พ.ค. 63 หลังจากนั้นความชื้นกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งทั่วทั้งภาค
ในวันที่ 24 พ.ค. 63 และบริเวณภาคกลางมีความชื้นสูงค่อนข้างสูงมากในช่วงวันที่ 19 พ.ค. 63 
หลังจากนั้นความชื้นบริเวณตอนบนของภาคค่อยๆ ลดลง แต่บริเวณตอนล่างของภาคยังคอ่นข้าง
สูงอยู่ในช่วงวันที่ 20-21 พ.ค. 63 และ 23 พ.ค. 63 และกลับมาสูงเกือบทั่วทั้งภาคในช่วงวันที่ 
24 พ.ค. 63 ส่วนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้มีความชื้นค่อนข้างสูงเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ 
โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 21-24 พ.ค. 63

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

11
ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/radar/show_tempImg.php

18 พ.ค. 63 14:00 น. 19 พ.ค. 63 14:00 น. 20 พ.ค. 63 14:00 น. 21 พ.ค. 63 14:00 น.

22 พ.ค. 63 14:00 น. 23 พ.ค. 63 14:00 น. 24 พ.ค. 63 14:00 น.



ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 17 พ.ค. 63 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีความชื้นผิวดินลดลงจากสัปดาห์

ที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงบริเวณภาคใต้
ตอนบน ส่วนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออกมีความชื้นเพิ่มขึ้ นจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมา

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่10 พ.ค. 2563 วันที ่17 พ.ค. 2563

12



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

13

ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 32,013 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 45% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ ในเกณฑ์
น ้าน้อย โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 8,718 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์
น ้าน้อยวิกฤตทั้งหมด 23 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่งัด (18%) 
เขื ่อนแม่กวงอุดมธารา (24%) เขื ่อนกิ ่วคอหมา (27%) 
เขื่อนแควน้อย (26%) เขื่อนแม่มอก (23%) เขื่อนล าตะคอง 
(29%) เขื่อนล าพระเพลิง (8%) เขื่อนอุบลรัตน์ (14%) เขื่อน
จุฬาภรณ์ (25%) เขื่อนห้วยหลวง (21%) เขื่อนล านางรอง 
(15%) เขื่อนมูลบน (19%) เขื่อนน ้าพุง (26%) เขื่อนล าแซะ 
(14%) เขื ่อนป่าสักชลสิทธิ์ (12%) เขื่อนกระเสียว (18%) 
เขื ่อนทับเสลา (20%) เขื ่อนบางพระ (17%) เขื ่อนหนอง
ปลาไหล (18%) เขื ่อนคลองสียัด (12%) เขื ่อนขุนด่าน
ปราการชล (13%) เขื่อนประแสร์ (7%) และเขื่อนนฤบดินทร
จินดา (25%)

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



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ
วันที่ 25 พ.ค. 63 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 32,014 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2563 ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2559 และภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บ
มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2562 และปี 2561 ส าหรับปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี
มีปริมาณ 2,235 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
ปี 2559 และปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมาณ 11,878 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้า
ระบายสะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2559 และ 2558 ตามล าดับ

14

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพื้นทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

15

วันที่ 25 พ.ค. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 8,124 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยู่
970 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่ม
น ้าเจ้าพระยาอยู่ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การเพียง 1,428 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งถือเป็นปริมาณน ้าที่เหลืออยู่น้อยมาก ทั้งนี้ประมาณการความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วง
ต้นฤดูฝนของปี 2563 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่ 12,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 10,572 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



ระดับัน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก
จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ า ระดับน ้า

ในแม่น ้าสายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงน ้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อย
โดยเฉพาะบริเวณต้นน ้าของแม่น ้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้า มาก และ
มีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูงบริเวณสถานีคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้าน้อย

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

16

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.nhc.in.th/product/history/map/water_level

19 พ.ค. 63 05:00 น. 20 พ.ค. 63 05:00 น. 21 พ.ค. 63 05:00 น. 22 พ.ค. 63 05:00 น.

23 พ.ค. 63 05:00 น. 24 พ.ค. 63 05:00 น. 25 พ.ค. 63 05:00 น.



อุณหภมูิผิวน ้ำทะเล
สัปดาห์นี้ทั้งบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส 

ตลอดทั้งสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

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

ฝั่งอา่วไทย
19 พ.ค. 63 18:00 น. 20 พ.ค. 63 18:00 น. 21 พ.ค. 63 18:00 น. 22 พ.ค. 63 18:00 น.

23 พ.ค. 63 18:00 น. 24 พ.ค. 63 18:00 น. 25 พ.ค. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
19 พ.ค. 63 18:00 น. 20 พ.ค. 63 18:00 น. 21 พ.ค. 63 18:00 น. 22 พ.ค. 63 18:00 น.

23 พ.ค. 63 18:00 น. 24 พ.ค. 63 18:00 น. 25 พ.ค. 63 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนทะเลอันดามัน
มีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร ในช่วงวันที่ 19-21 พ.ค. 63 เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุไซโคลน 
“อ าพัน” ท าให้ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น หลังจากนั้น
คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล
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
19 พ.ค. 63 18:00 น. 20 พ.ค. 63 18:00 น. 21 พ.ค. 63 18:00 น. 22 พ.ค. 63 18:00 น.

23 พ.ค. 63 18:00 น. 24 พ.ค. 63 18:00 น. 25 พ.ค. 63 18:00 น.

19 พ.ค. 63 18:00 น. 20 พ.ค. 63 18:00 น. 21 พ.ค. 63 18:00 น. 22 พ.ค. 63 18:00 น.

23 พ.ค. 63 18:00 น. 24 พ.ค. 63 18:00 น. 25 พ.ค. 63 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแ ล 
มีสถานการณ์เกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร เป็นระยะๆ โดยค่าความเค็ม
ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปลายสัปดาห์ โดยค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้ 0.84 กรัม/ลิตร ณ วันที่ 24 พ.ค. 63
เวลา 01.10 น. บริเวณแม่น ้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบ
เพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ในช่วงวันที่ 24-25 พ.ค. 63 เวลา 21.00 น. - 3.00 น. โดยค่า
ความเค็มสูงสุดที่วัดได้ 0.31 กรัม/ลิตร ณ วันที่ 25 พ.ค. 63 เวลา 01.00 น. ส่วนบริเวณแม่น ้าบางปะกง 
ณ สถานีฉะเชิงเทรามีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์

น ้ำเคม็รกุ
สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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ที่มา:คลังข้อมูลน ้าและอากาศแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/salinity

แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (เกณฑม์าตรฐานน า้ดบิเพือ่ผลติน า้ประปา 0.50 กรัม/ ลิตร)

แม่น า้บางปะกง ณ สถานฉีะเชิงเทรา (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

แม่น ้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มแบน (เกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร)



แผน/ผลกำรเพำะปลกูพชืในชว่งฤดฝูน ปี 2563
ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผักไปแล้วทั้งหมด 1.10 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 

6.35% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 1.07 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
6.39% โดยพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.84% รองลงมา
คือ บริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.23% และภาคตะวันออก 7.26% ส่วนพื้นที่ที ่มีการปลูกพืชไร่-พืชผัก
มากที่สุด ได้แก่ บริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา 12.54% รองลงมาคือ ภาคตะวันออก 12.35% และภาคกลาง 
6.56%

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน  ข้อมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563

20

แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) %

เหนือ 2.37 0.030 1.27 0.05 0.000 0.96 2.41 0.030 1.26

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.48 0.308 8.84 0.03 0.001 2.44 3.52 0.309 8.78

กลาง 0.01 0.001 4.01 0.01 0.001 6.56 0.03 0.002 5.27

ตะวันออก 0.92 0.067 7.26 0.02 0.003 12.35 0.95 0.070 7.39

ตะวันตก 1.26 0.000 0.00 0.27 0.006 2.21 1.53 0.006 0.39

ใต้ 0.64 0.00 0.03 0.001 3.71 0.66 0.001 0.14

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.10 0.667 8.23 0.13 0.016 12.54 8.23 0.683 8.30

ท้ังประเทศ 16.79 1.072 6.39 0.54 0.028 5.23 17.33 1.100 6.35

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 25-27 พ.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับลมตะวันออก
เฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ท าให้เกิดการ
พัดสอบกัน ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคง
มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่ง 

▪ ช่วงวันที่ 28-31 พ.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลัง
แรงขึ้น ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
และภาคกลาง ท าให้เกิดการพัดสอบกัน ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนเพิ่มมากข้ึน

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

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

28 พ.ค. 63

25 พ.ค. 63 26 พ.ค. 63 27 พ.ค. 63

29 พ.ค. 63 30 พ.ค. 63 31 พ.ค. 63



คำดกำรณส์ภำวะระดบััน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 26 พ.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 16.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.20 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 22.00 น. 
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.62 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 14.00 น. 
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.77 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 21.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.13 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล
คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 25-31 พ.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุม

ประเทศไทยยังคงมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีก าลังปานกลาง 
โดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ในช่วงวันที่ 25-27 พ.ค. 63 หลังจากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมประเทศไทยยังคงมีก าลังแรงข้ึน ส่งผลให้คล่ืนลมในอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมี
ก าลังแรง โดยจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงวันที่ 28-31 พ.ค. 63

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 25-31 พ.ค. 63

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



โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรู้น ้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ
www.thaiwater.net

ThaiWater mobile application


