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 สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้มีร่องมรสุมผาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาร์และลาวในวันที่ 26 พ.ค. 63 และร่องมรสุมค่อยๆ 
เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียง ใต ้
พัดน้ าความชื้น เข้ าสู่ บริ เวณปร ะ เทศ ไทยตอนบนในช่วงครึ่ งแรกของสัปดาห์  ส่งผลให้บริ เวณภาคเหนือ ตอนล่ าง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ต่อมา ในช่วง 
ครึ่งหลังของสัปดาห์ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดน้าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริ เวณ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่ ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ 
ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝน
ตกหนักมากบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ 227 มิลลิเมตร จังหวัดหนองคาย 180 มิลลิเมตร และจังหวัดน่าน 163 มิลลิเมตร 

 น้้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 31,570 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 45% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 8,279 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่
มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤตทั้งหมด 24 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่งัด (18%) เขื่อนแม่กวง (24%) เขื่อนกิ่วคอหมา 
(27%) เขื่อนแควน้อย (25%) เขื่อนแม่มอก (23%) เขื่อนล้าตะคอง (29%) เขื่อนล้าพระเพลิง (8%) เขื่อนอุบลรัตน์ (14%) เขื่อนจุฬา
ภรณ์ (25%) เขื่อนห้วยหลวง (21%) เขื่อนล้านางรอง (15%) เขื่อนมูลบน (18%) เขื่อนน้้าพุง (25%) เขื่อนล้าแซะ (14%) 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (12%) เขื่อนกระเสียว (18%) เขื่อนทับเสลา (20%) เขื่อนบางพระ (16%) เขื่อนหนองปลาไหล (23%) เขื่อน
คลองสียัด (12%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (12%) เขื่อนประแสร์ (8%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (22%) และเขื่อนปราณบุรี (29%) 

 น้้าในแม่น้้าล้าคลอง :จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในช่วงสัปดาห์นี้ พบว่าระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักของ
ภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าน้อยวิกฤต และพบสถานการณ์น้้าล้นตลิ่งบริเวณแม่น้้าเข็ก (ว้งทอง) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง 
จ.พิษณุโลก ในช่วงวันที่ 31 พ.ค. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าน้อย โดยเฉพาะบริเวณต้นน้้าแม่ของแม่น้้าชี ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก และมีน้้าล้นตลิ่งบริเวณปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุนสูงที่สสถานีคลอง มหาชัย 
วัดพันท้ายนรสิงห์ อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย ส่วนปริมาณฝนที่ตก
หนักในช่วงนี้ท้าให้เกิดน้้าหลากและน้้าล้นตลิ่งคลองชี ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

สถำนกำรณป์จัจบุนั 

คำดกำรณ์ 

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า 

คาดการณ์ฝน : วันที่ 1-3 มิ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย 
ประกอบกับลมใต้พัดน้าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ วันที่ 4-7 มิ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและ
ประเทศไทยจะมีก้าลังแรงขึ้น ประกอบกับลมใต้ที่ยังคงพัดน้าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมี
ฝนตกต่อเนื่อง ส่วนด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น 

คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้ า  (องค์การมหาชน ) คาดว่าวันที่  2 มิ .ย . 63 บริ เวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ  
น้้าลงต่้าสุด เวลา 11.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.75 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุด เวลา 02.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเล 
ปานกลาง 0.58 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุด 09.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.78 เมตร และน้้า
ขึ้นสูงสุดเวลา 02.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.93 เมตร  

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 1-7 มิ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมี
ก้าลังปานกลาง ส่งผลให้คลื่นลมทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ต่อมาในวันที่ 4-7 พ.ค. 63 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก้าลังแรงขึ้นโดยเริ่มจากบริเวณทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทย ส่งผลให้บริเวณทะเลอันดามันและ 
อ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร  3 



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

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

26 พ.ค. 63 07:00 น. 27 พ.ค. 63 07:00 น. 28 พ.ค. 63 07:00 น. 

29 พ.ค. 63 07:00 น. 30 พ.ค. 63 07:00 น. 31 พ.ค. 63 07:00 น. 

1 มิ.ย. 63 07:00 น. 

4 

 สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีเมฆปกคลุมเบาบางกระจายตัวเกือบทั้งสัปดาห์ และมีกลุ่มเมฆ 
ปกคลุมหนาแน่นเพิ่มขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่น
ในช่วงวันที่ 28-31 พ.ค. 63 ภาคเหนือมีเมฆปกคลุมหนาแน่นในช่วงวันที่ 29-31 พ.ค. 63 ภาคกลางและ 
ภาคตะวันออกมีเมฆปกคลุมหนาแน่นเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 29-30 พ.ค. 63 และปริมาณเมฆลดลงในวันที่ 1 
มิ.ย. 63 ส่วนภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุมกระจายตัวเกือบทั้งสัปดาห์กับเมฆปกคลุมหนาแน่นในช่วงกลางสัปดาห์ 

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


 สัปดาห์นี้มีร่องมรสุมผาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาร์และลาวในวันที่ 26 พ.ค. 63 และร่องมรสุม
ค่อยๆ เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ 
ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดน้าความช้ืนเข้าสู่บริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ 
ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตก
เล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ลมตะวันออกเฉียงใต้
และลมใต้พัดน้าความช้ืนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่ ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ 
ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตก 
ปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์  

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

26 พ.ค. 63 07:00 น. 27 พ.ค. 63 07:00 น. 28 พ.ค. 63 07:00 น. 

29 พ.ค. 63 07:00 น. 30 พ.ค. 63 07:00 น. 31 พ.ค. 63 07:00 น. 

1 มิ.ย. 63 01:00 น. 



 เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและ กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์ล้าพูน เรดาร์ตาคลี เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สุราษฎร์ธานี ตรวจพบฝนตกเล็กน้อยถึง 
ปานกลางกระจายตัวในหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ภาคกลางมีฝนตก
ปานกลางถึงตกหนักกระจายในบางพื้นตลอดทั้งสัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มฝนตกปานกลางถึงตกหนัก
บางพื้นที่ในช่วงกลางสัปดาห์และมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบางพื้นที่ในช่วงปลายสัปดาห์ ภาคตะวันออกมีฝนตก
ปานกลางถึงตกหนักเพิ่มขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์หลังจากนั้นปริมาณฝนตกกระจายตัวในบางพื้นที่ ในช่วง  
ปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

6 

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

เรดาร์ขอนแก่น 

เรดาร์สัตหีบ 

เรดาร์สุราษฎร์ธานี 

เรดาร์ล้าพูน 
26 พ.ค. 63 27 พ.ค. 63 28 พ.ค. 63 29 พ.ค. 63 30 พ.ค. 63 31 พ.ค. 63 1 มิ.ย. 63 

เรดาร์ตาคลี 
26 พ.ค. 63 27 พ.ค. 63 28 พ.ค. 63 29 พ.ค. 63 30 พ.ค. 63 31 พ.ค. 63 1 มิ.ย. 63 

26 พ.ค. 63 27 พ.ค. 63 28 พ.ค. 63 29 พ.ค. 63 30 พ.ค.63 31 พ.ค. 63 1 มิ.ย. 63 

26 พ.ค. 63 27 พ.ค. 63 28 พ.ค. 63 29 พ.ค. 63 30 พ.ค.63 31 พ.ค. 63 1 มิ.ย. 63 

26 พ.ค. 63 27 พ.ค. 63 28 พ.ค. 63 29 พ.ค. 63 30 พ.ค. 63 31 พ.ค. 63 1 มิ.ย. 63 



 สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ 
หลังจากนั้นมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวบางพื้นที่ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และมี
ปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นบริเวณตอนบนของภาคในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝน
ตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ของภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้
มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยบริเวณที่มีปริมาณฝนตกหนัก
มาก ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยอง ตราด น่าน และตรัง 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

7 
ที่มา: คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 

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

26 พ.ค. 63 07:00 น. 27 พ.ค. 63 07:00 น. 28 พ.ค. 63 07:00 น. 29 พ.ค. 63 07:00 น. 

30 พ.ค. 63 07:00 น. 31 พ.ค. 63 07:00 น. 1 มิ.ย. 63 07:00 น. 



 สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก และภาคใต้ ส่วนพื้นที่  
ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีปริมาณฝนใกล้เคียงกันสัปดาห์ที่ผ่านมา 
โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ 227 มิลลิเมตร จังหวัดหนองคาย 180 มิลลิเมตร และจังหวัดน่าน 163 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 มีปริมาณฝนต่้ากว่าปกติมากถึงต่้ากว่าเกณฑ์ปกติบริเวณตอนบนของภาค ส่วนภาคเหนือ
ตอนล่างมีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติกับมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติ
เล็กน้อยบางพื้นที่ 

o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยกับมีปริมาณฝนสูงกว่า
เกณฑ์ปกติบริเวณจังหวัดหนองบัวล้าภูและขอนแก่น และมีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติบริเวณด้าน
ตะวันตกของภาค 

o ภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติกับมีปริมาณฝนสูงกว่า
ปกติเล็กน้อยบางพื้นที่ของภาคกลางตอนบน  

o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ 
o ภาคใต้ มีปริมาณฝนสูงกว่าปกติเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง ส่วนตอนกลางของภาคมี

ปริมาณฝนต่้ากว่าปกติเล็กน้อย 
o กรุงเทพฯและปริมณฑล มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติ 

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 

25 พ.ค. 63 14:00 น. 26 พ.ค. 63 14:00 น. 27 พ.ค. 63 14:00 น. 28 พ.ค. 63 14:00 น. 

29 พ.ค. 63 14:00 น. 30 พ.ค. 63 14:00 น. 31 พ.ค. 63 14:00 น. 

 แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมช่วงเวลา 14.00 น. ระหว่างวันที่ 25-
31 พ.ค. 63 พบว่าบริเวณภาคเหนือมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงในช่วงวันที่ 25-27 พ.ค. 63 หลังจากนั้นความชื้น
ค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้น โดยเริ่มจากบริเวณตอนบนของภาคเหนือและมีความชื้นสูงเป็นบริเวณกว้างในวันที่ 31 พ.ค. 63 
เนื่ องจากมีฝนตกปานกลางถึงตกหนั กบริ เ วณภาค เหนือตอนบน ในช่วงวั นที่  28  พ.ค . -1 มิ .ย .  63  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นในอากาศสูงมากบริเวณตอนกลางของภาคในวันที่ 25 พ.ค. 63 หลังจากนั้น 
ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น โดยมีความชื้นในอากาศสูงในช่วงวันที่ 26-31 
พ.ค. 63 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ด้านตะวันตกของภาคมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง 
ภาคกลางมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงบริเวณตอนบนของภาคกับมีความชื้นในอากาศสูงบริเวณตอนล่างของภาค
เกือบทั้งสัปดาห์ ยกเว้นวันที่ 27 พ.ค. 63 ที่มีความชื้นในอากาศลดลง ภาคตะวันออกมีความชื้นในอากาศสูงตลอดทั้ง
สัปดาห์กับมีความชื้นในอากาศสูงมากในวันที่ 25-26 พ.ค. 63 ส่วนภาคใต้มีความชื้นในอากาศสูงมากเป็นระยะๆ ในช่วง
วันที่ 26 29 และ 31 พ.ค. 63 เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่ 



 วันที่ 24 พ.ค. 63 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีควำมชื้นผิวดินเพิ่มสูงขึ้น โดยบริเวณ
ภำคเหนือตอนล่ำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ตอนบนมี
ควำมชื้นผิวดินเพิ่มสูงขึ้น มีเพียงภำคเหนือตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำงที่มีควำมชื้นผิวดินลดลงจำก
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 63 ที่ผ่ำนมำ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

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

วันที่ 17 พ.ค. 2563 วันที่ 24 พ.ค. 2563 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 

12 

 ปัจจุบัน เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประ เทศ  
มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 31,570 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 45% ของความจุ สถานการณ์อยู่ ใน เกณฑ์น้้ า 
น้อย โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 8,279 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ ในเกณฑ์น้้าน้อย
วิ ก ฤตทั้ ง หมด  24 เ ขื่ อ น  ไ ด้ แ ก่  เ ขื่ อ น แ ม่ งั ด  (18%) 
เขื่อนแม่กวง (24%) เขื่อนกิ่วคอหมา (27%) เขื่อนแควน้อย 
(25%) เขื่อนแม่มอก (23%) เขื่อนล้าตะคอง (29%) 
เขื่อนล้าพระเพลิง (8%) เขื่อนอุบลรัตน์ (14%) เขื่อนจุฬา
ภรณ์ (25%) เขื่อนห้วยหลวง (21%) เขื่อนล้านางรอง 
(15%) เขื่อนมูลบน (18%) เขื่อนน้้าพุง (25%) เขื่อนล้าแซะ 
(14%) เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ (12%) เขื่อนกระเสียว (18%) 
เขื่อนทับเสลา (20%) เขื่อนบางพระ (16%) เขื่อนหนองปลา
ไหล (23%) เขื่อนคลองสียัด (12%) เขื่อนขุนด่านปราการชล 
(12%) เขื่อนประแสร์ (8%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (22%) และ
เขื่อนปราณบุรี (29%) 
 

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



สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ 
 วันที่ 1มิ.ย.63 ปริมำณน ้ำกักเก็บในเขื่อนขนำดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 31,570 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ทั้งนี้หำกเปรียบเทียบข้อมูลรำยภำคจะพบว่ำปริมำณน ้ำกักเก็บของปี 2563 ภำคกลำง
ภำคตะวันออก และภำคใต้มีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยที่สุด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือ  
มีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยสุดเป็นอันดับที ่ 2 รองจำกปี 2559 ภำคตะวันตกมีปริมำณน ้ำกักเก็บ 
น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจำกปี 2559 และปี 2558 ส ำหรับปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี
ปริมำณ 20,409 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ สะสมที่น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 
รองจำกปี 2559 และปริมำณน ้ำระบำยสะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมำณ 12,400 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งเป็น
ปริมำณน ้ำระบำยสะสมที่น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจำกปี 2559 และ 2558 ตำมล ำดับ 
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ที่มำ : คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ 

สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 

14 

 วันที่ 1 มิ.ย. 63 เขื่อนขนำดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ มีปริมำณน ้ำกักเก็บ
รวมกัน 7,967 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งเป็นมีปริมำณน ้ำกักเก็บเท่ำกับปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงใน
พื้นที่ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ และมีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยกว่ำปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยู่ 695 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร โดยเป็นปริมำณน ้ำใช้กำรเพียง 1,271 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งถือเป็นปริมำณน ้ำที่
เหลืออยู่น้อยมำก ทั้งนี้ประมำณกำรควำมต้องกำรใช้น ้ำในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2563 
ส ำหรับอุปโภค-บริโภค กำรเกษตร และรักษำระบบนิเวศอยู่ที่ 12,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ดังนั้นจึง
ต้องกักเก็บน ้ำเพิ่มอีก 10,729 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

ที่มำ : คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 



ระดับน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก 
 จำกกำรตรวจวัดข้อมูลระดับน ้ำในแม่น ้ำสำยหลักในช่วงสัปดำห์นี ้ พบว่ำระดับน ้ำในแม่น ้ำสำยหลักของ
ภำคเหนือมีระดับน ้ำน้อยถึงน ้ำน้อยวิกฤต และพบสถำนกำรณ์น ้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น ้ำเข็ก (ว้งทอง) ต.วังนกแอ่น 
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ในช่วงวันที่ 31 พ.ค. 63 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้ำน้อย โดยเฉพำะบริเวณต้นน ้ำแม่
ของแม่น ้ำชี ภำคกลำงและภำคตะวันออกมีระดับน ้ำปำนกลำงถึงน ้ำมำก และมีน ้ำล้นตลิ่งบริเวณปำกแม่น ้ำในช่วงน ้ำ
ทะเลหนุนสูงที่สสถำนีคลองมหำชัย วัดพันท้ำยนรสิงห์ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร ส่วนภำคใต้มีระดับ
น ้ำปำนกลำงถึงน ้ำน้อย ส่วนปริมำณฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ท ำให้เกิดน ้ำหลำกและน ้ำล้นตลิ่งคลองชี ต .เขำวิเศษ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

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

26 พ.ค. 63 05:00 น. 27 พ.ค. 63 05:00 น. 28 พ.ค. 63 05:00 น. 29 พ.ค. 63 05:00 น. 

30 พ.ค. 63 05:00 น. 31 พ.ค. 63 05:00 น. 1 มิ.ย. 63 05:00 น. 



 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 1 มิ.ย. 63 จากอิทธิพล
ความกดอากาศต้่าปกคลุมภาคเหนือตอนบน ในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังปานกลางที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและประเทศไทย ท้า ให้บริ เวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ในช่วงวันที่ 30 พ.ค.-ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน ้าท่วม
ฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื นที่จังหวัดเลยและจังหวัดพิษณุโลก รวม 3 อ้าเภอ 5 ต้าบล 
9 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 123 ครัวเรือน ซึ่งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 
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วันท่ี 30 พ.ค.  63 เกิดน ้าไหลหลากบริเวณ 
จังหวัดเลยในพื นท่ี 2 อ้าเภอ 3 ต้าบล  

บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 85 ครัวเรือน 

วันท่ี 30 พ.ค.  63 เกิดน ้าไหลหลากท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
ในพื นท่ี 1 อ้าเภอ 2 ต้าบล  

บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 38 ครัวเรือน 



อุณหภมูิผวิน ้ำทะเล 
 สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลอันดามันมี
อุณหภูมิประมาณ 26-28 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 
25 พ.ค. 63 18:00 น. 26 พ.ค. 63 18:00 น. 27 พ.ค. 63 18:00 น. 28 พ.ค. 63 18:00 น. 

29 พ.ค. 63 18:00 น. 30 พ.ค. 63 18:00 น. 31 พ.ค. 63 18:00 น. 

ฝั่งอันดามนั 
25 พ.ค. 63 18:00 น. 26 พ.ค. 63 18:00 น. 27 พ.ค. 63 18:00 น. 28 พ.ค. 63 18:00 น. 

29 พ.ค. 63 18:00 น. 30 พ.ค. 63 18:00 น. 31 พ.ค. 63 18:00 น. 



 สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 
1-1.5 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 
25 พ.ค. 63 18:00 น. 26 พ.ค. 63 18:00 น. 27 พ.ค. 63 18:00 น. 28 พ.ค. 63 18:00 น. 

29 พ.ค. 63 18:00 น. 30 พ.ค. 63 18:00 น. 31 พ.ค. 63 18:00 น. 

25 พ.ค. 63 18:00 น. 26 พ.ค. 63 18:00 น. 27 พ.ค. 63 18:00 น. 28 พ.ค. 63 18:00 น. 

29 พ.ค. 63 18:00 น. 30 พ.ค. 63 18:00 น. 31 พ.ค. 63 18:00 น. 



 จำกกำรตรวจวัดค่ำควำมเค็มในแม่น ้ำสำยหลัก พบว่ำ บริเวณแม่น ้ำเจ้ำพระยำที่สถำนีส ำแลมีค่ำ 
ควำมเค็มเกินเกณฑ์มำตรฐำนน ้ำดิบเพื่อผลิตน ้ำประปำ 0.50 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ตลอดสัปดำห์ และมีค่ำ
ควำมเค็มสูงสุด 1.02 กรัม/ลิตร ในวันที่ 30 พ.ค. 63 แม่น ้ำแม่กลองที่สถำนีอัมพวำมีค่ำควำมเค็มเกินเกณฑ์
มำตรฐำนน ้ำดิบเพื่อกำรเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ในช่วงครึ่งแรกของสัปดำห์ และค่ำควำมเค็มลดลง
อยู่ในเกณฑ์ปกติในช่วงวันที่ 31 พ.ค. -1 ม.ิย. 63 ส่วนแม่น ้ำท่ำจีนที่สถำนีกระทุ่มแบนและแม่น ้ำบำงปะกงที่สถำนี
บ้ำนสร้ำงมีค่ำควำมเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดำห ์

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

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

แม่น ำ้บำงปะกง ณ สถำนบีำ้นสรำ้ง (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ 

แม่น ำ้ทำ่จนี ณ สถำนกีระทุม่แบน (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ 

แม่น ำ้แมก่ลอง ณ สถำนอีมัพวำ (เกณฑม์ำตรฐำนน ำ้ดบิเพือ่กำรเกษตร 2.00 กรัม/ลติร) 



แผน/ผลกำรเพำะปลูกพืชในชว่งฤดูฝน ปี 2563 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรปลูกข้ำวนำปีและพืชไร่-พืชผัก ทั้งสิ้น 1.50 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็น 8.68% 

เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำมีกำรเพำะปลูกข้ำวนำปี 1.47 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็น 8.78% โดยพื้นที่ที่มี
กำรเพำะปลูกข้ำวนำปีมำกที่สุด ได้แก่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.77% ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ 10.55% และ
ภำคตะวันออก 9.76% และมีกำรเพำะปลูกพืชไร่-พืชผักไปแล้ว 30,000 ไร่ หรือคิดเป็น 5.56% โดยลุ่มน ้ำ
เจ้ำพระยำมีกำรเพำะปลูกมำกที่สุด 13.13% ภำคตะวันออก 12.35% และภำคกลำง 6.56% ตำมล ำดับ 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

ที่มำ : กรมชลประทำน  ข้อมูล ณ วันท่ี 27 พฤษภำคม 2563 
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แผน (ลา้นไร่) ผล (ลา้นไร่) % แผน (ลา้นไร่) ผล (ลา้นไร่) % แผน (ลา้นไร่) ผล (ลา้นไร่) %

เหนือ 2.37 0.049 2.06 0.05 0.001 1.62 2.41 0.050 2.05

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.48 0.480 13.77 0.03 0.002 4.59 3.52 0.481 13.68

กลาง 0.01 0.001 4.01 0.01 0.001 6.56 0.03 0.002 5.27

ตะวันออก 0.92 0.090 9.76 0.02 0.003 12.35 0.95 0.093 9.83

ตะวันตก 1.26 0.001 0.08 0.27 0.006 2.22 1.53 0.007 0.45

ใต้ 0.64 0.00 0.03 0.001 3.71 0.66 0.001 0.14

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.10 0.854 10.55 0.13 0.017 13.13 8.23 0.871 10.59

ทัง้ประเทศ 16.79 1.474 8.78 0.54 0.030 5.56 17.33 1.504 8.68

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร-่พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้ 
 วันที่ 1-3 มิ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก ำลังปำนกลำงพัดปกคลุมทะเลอันดำมันและประเทศไทย 
ประกอบกับลมใต้พัดน ำควำมชื้นเข้ำสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำคกลำง และภำคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบำงพื้นที่ 

 วันที่ 4-7 มิ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมันและประเทศไทยจะมีก ำลัง  
แรงข้ึน ประกอบกับลมใต้ที่ยังคงพัดน ำควำมชื้นเข้ำสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบน
จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนด้ำนตะวันตกของภำคกลำงและภำคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมำณฝนเพิ่ม
มำกข้ึน 

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

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

4 มิ.ย. 63 

1 มิ.ย. 63 2 มิ.ย. 63 3 มิ.ย. 63 

5 มิ.ย. 63 6 มิ.ย. 63 7 มิ.ย. 63 



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ 
จำกกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น ้ำขึ ้น-น ้ำลงบริเวณทะเลอ่ำวไทย โดยสถำบันสำรสนเทศ 

ทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) คำดว่ำวันที่ 2 มิ.ย. 63 บริเวณสถำนีกองบัญชำกำรกองทัพเรือ  
น ้ำลงต ่ำสุด เวลำ 11.00 น. ต ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.75 เมตร และน ้ำขึ้นสูงสุด เวลำ 02.00 น. 
สูงกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.58 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ำน ้ำลงต ่ำสุด 09.00 น. ต ่ำ
กว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.78 เมตร และน ้ำขึ้นสูงสุดเวลำ 02.00 น. สูงกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 
0.93 เมตร  

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

หน้ำกองบญัชำกำรกองทพัเรอื 

ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 
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ที่มำ:สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) 

หน้ำกองบญัชำกำรกองทพัเรอื 

ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล 

 คำดกำรณ์ควำมสูงคลื่นในช่วงวันที่ 1-7 มิ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ประเทศไทยมีก ำลังปำนกลำง ส่งผลให้คล่ืนลมทั้งทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยจะมีคลื่นสูงประมำณ 1-1.5 
เมตร ต่อมำในวันที ่ 4-7 พ.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก ำลังแรงขึ ้นโดยเริ ่มจำกบริเวณ  
ทะเลอันดำมันและฝั่งทะเลอ่ำวไทย ส่งผลให้บริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยจะมีคลื่นสูงประมำณ 2-3 
เมตร 

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำทะเล 
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กำรคำดกำรณ์ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล ระหว่ำงวันที่ 1-7 มิ.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 


