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 สภาพอากาศ : สัปดาห์ น้ีลมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก้าลังแรงประกอบกับ มี 
หย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณตอนบนของอ่าวเบงกอลในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตก
เพิ่มมากข้ึนกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ต่อมาในช่วงคร่ึงหลังของสัปดาห์มีหย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมบริเวณประเทศลาวจนถึง 
ปลายสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีก้าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้
ตอนบนในวันท่ี 12 มิ.ย. 63 โดยพายุเคล่ือนท่ีทางทิศเหนือและมีก้าลังแรงข้ึนเป็นพายุโซนร้อน “นูรี” ในวันท่ี 13 มิ.ย. 63 และอ่อน
ก้าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันพร้อมกับเคล่ือนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนในวันท่ี 14 มิ.ย. 63 และสลายตัวไปในวันท่ี 
15 มิ.ย. 63 ส่งผลให้ในช่วงปลายสัปดาห์ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตก 
ปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ท่ีวัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 128 มิลลิเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 115 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 
104 มิลลิเมตร 

 น้้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ท้ัง 35 แห่งท่ัวประเทศ มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 30,886 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 44% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 7,602 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนท่ี
มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้า้นอ้ยวิกฤตท้ังหมด 25 เขื่อน ได้แก่ เข่ือนแม่งัด (18%) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา (24%) เขื่อนก่ิวคอ
หมา (26%) เขื่อนแควน้อย (22%) เขื่อนแม่มอก (22%) เขื่อนล้าตะคอง (28%) เขื่อนล้าพระเพลิง (8%) เขื่อนอุบลรัตน์ (13%) 
เข่ือนจุฬาภรณ์ (26%) เข่ือนห้วยหลวง (20%) เข่ือนล้านางรอง (15%) เข่ือนมูลบน (17%) เข่ือนน้้าพุง (22%) เข่ือนล้าแซะ 
(14%) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (11%) เขื่อนกระเสียว (18%) เขื่อนทับเสลา (20%) เขื่อนบางพระ (14%) เขื่อนหนองปลาไหล (29%) 
เขื่อนคลองสียัด (11%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (12%) เขื่อนประแสร์ (8%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (23%) เขื่อนแก่งกระจาน 
(29%) และเข่ือนปราณบุรี (27%) 

 น้้า ในแม่น้้าล้าคลอง :จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในหน่ึงสัปดาห์ ท่ีผ่านมา พบว่า ระดับน้้า 
ในแม่น้้าสายหลักในภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าน้อยโดยเฉพาะบริเวณต้นน้้าของ
แม่น้้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก และมีน้้าล้นตล่ิงต่้าบริเวณปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุนสูงบริเวณ
สถานีคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย 

สถำนกำรณป์จัจบุนั 

คำดกำรณ์ 

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า 

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันท่ี 15-17 มิ.ย. 63 พายุนูรีเคล่ือนตัวขึ้นฝั่งและปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนล่าง ประกอบกับ
ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน ท้าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท่ี 
พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก้าลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเน่ือง และมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคกลางช่วงวันท่ี 18-21 มิ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ี 
พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีก้าลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน ประเทศลาว
ตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยจะยังคงมีฝนต่อเน่ือง และมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ 

คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันท่ี 16 มิ.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ น้้าลงต่้าสุด เวลา 
10.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.73 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 02.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.41 เมตร 
ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุด 08.00-09.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.83 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 
01.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.60 เมตร  

คาดการณค์ลืน่ : คาดการณ์ความสูงคล่ืนในช่วงวันท่ี 15-21 มิ.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอนัดามัน
และประเทศไทยมีก้าลังปานกลาง ส่งผลให้คล่ืนลมในอา่วไทยและทะเลอนัดามันมีก้าลังปานกลางโดยจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร  3 
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 วันที่ 11 มิ.ย. 63 หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงบริเวณตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ทวีก้าลัง
แรงขึ้น เป็นพายุดี เปรสชันบริ เวณตอนเหนือของประ เทศฟิลิปปินส์ และทวีก้ าลังแรงขึ้นจนถึงระดับ 
พายุโซนร้อน “นูรี” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่ 12 มิ.ย. 63 โดยพายุเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือ หลังจากนั้น
พายุโซนร้อน “นูรี” อ่อนก้าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในขณะที่ก้าลังเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง 
ประเทศจีนในวันที่ 15 มิ.ย. 63 และจะอ่อนก้าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าในระยะต่อไป 

ที่มา: University College London 



 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

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

9 มิ.ค. 63 07:00 น. 10 มิ.ค. 63 07:00 น. 11 มิ.ค. 63 07:00 น. 

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

15 มิ.ค. 63 07:00 น. 
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 สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมกระจายตัวในบางพื้นที่ในช่วงต้นสัปดาห์หลังจากนั้น
ปริมาณเมฆที่ปกคลุมเพิ่มมากขึ้นและมีกลุ่ม เมฆปกคลุมหนาแน่นในหลายพื้นที่ ในช่วงปลายสัปดาห์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นเป็นระยะๆ เกือบทั้งสัปดาห์ โดยมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่น
ในช่วงวันที่ 10-11 มิ.ย. 63 และวันที่ 14-15 มิ.ย. 63 ภาคกลางมีกลุ่มเมฆปกคลุมเพิ่มมากขึ้นในช่วงกลาง
สัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์กับมีเมฆปกคลุมหนาแน่นในช่วงปลายสัปดาห์ ภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆปกคลุม
หนาแน่นในช่วงวันที่ 14-15 มิ.ย. 63 ส่วนภาคใต้มีกลุ่มเมฆหนาปกคลุมกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์ 

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


 
 สัปดาห์นี้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก้าลังแรงประกอบกับมี
หย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณตอนบนของอ่าวเบงกอลในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณด้านตะวันตก
ของประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์มี 
หย่อมคว ามกดอาก าศต่้ า ปกคลุ มบริ เ วณปร ะ เ ทศล าวจนถึ งปล ายสั ปด าห์  ป ร ะ กอบกั บ 
หย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีก้าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้
ตอนบนในวันที่ 12 มิ.ย. 63 โดยพายุเคลื่อนที่ทางทิศเหนือและมีก้าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “นูรี” 
ในวันที่ 13 มิ.ย. 63 และอ่อนก้าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันพร้อมกับเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง 
ประเทศจีนในวันที่ 14 มิ.ย. 63 และสลายตัวไปในวันที่ 15 มิ.ย. 63 ส่งผลให้ในช่วงปลายสัปดาห์ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตก
หนักมากบางแห่ง 

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

9 มิ.ย. 63 07:00 น. 10 มิ.ย. 63 07:00 น. 11 มิ.ย. 63 07:00 น. 

12 มิ.ย. 63 07:00 น. 13 มิ.ย. 63 07:00 น. 14 มิ.ย. 63 07:00 น. 

15 มิ.ย. 63 07:00 น. 



 
 เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและ กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์อมก๋อย เรดาร์ตาคลี เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สุราษฎร์ธานี ตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึง
ตกหนักบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือในช่วงวันที่ 9-11 มิ.ย. 63 หลังจากนั้นปริมาณฝนลดลงในช่วง 
กลางสัปดาห์และกลับมามีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่ในช่วงปลายสัปดาห์ ภาคกลางมีฝนตกปานกลาง
ถึงตกหนักบริเวณด้านตะวันตกของภาคในวันที่ 9 มิ.ย. 63 หลังจากนั้นปริมาณฝนลดลงในช่วงกลางสัปดาห์และ
กลับมามีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ 
ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์ 

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

เรดาร์ขอนแก่น 

เรดาร์สัตหีบ 

เรดาร์สุราษฎร์ธานี 

เรดาร์อมก๋อย 
9 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63 11 มิ.ย. 63 12 มิ.ย. 63 13 มิ.ย. 63 14 มิ.ย. 63 15 มิ.ย. 63 

เรดาร์ตาคลี 
9 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63 11 มิ.ย. 63 12 มิ.ย. 63 13 มิ.ย. 63 14 มิ.ย. 63 15 มิ.ย. 63 

9 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63 11 มิ.ย. 63 12 มิ.ย. 63 13 มิ.ย. 63 14 มิ.ย. 63 15 มิ.ย. 63 

9 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63 11 มิ.ย. 63 12 มิ.ย. 63 13 มิ.ย. 
63 

14 มิ.ย. 63 15 มิ.ย. 63 

9 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63 11 มิ.ย. 63 12 มิ.ย. 63 13 มิ.ย. 63 14 มิ.ย. 63 15 มิ.ย. 63 



 

 สัปดาห์นี้ด้านตะวันตกของประเทศไทยบริเวณภาคเหนือถึงภาคกลางมีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก 
บางแห่ง เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก้าลังแรง
ในช่วงต้นสัปดาห์ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ปริมาณฝนลดลง และกลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักมาก
บางแห่งในช่วงปลายสัปดาห์เนื่องจากพายุโซนร้อน “นูรี” เหนี่ยวน้าให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศ
ไทยมีก้าลังแรงขึ้น ส่วนภาคตะตัวออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตก
หนักบางแห่งในช่วงวันที่ 13-14 มิ.ย. 63 ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวตลอดทั้ง
สัปดาห์ โดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากได้แก่ บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ พังงา ภูเก็ต 
และนครศรีธรรมราช  

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

8 มิ.ย. 63 07:00 น. 9 มิ.ย. 63 07:00 น. 10 มิ.ย. 63 07:00 น. 11 มิ.ย. 63 07:00 น. 

12 มิ.ย. 63 07:00 น. 13 มิ.ย. 63 07:00 น. 14 มิ.ย. 63 07:00 น. 



 

 สัปดาห์นี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณฝนใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ยกเว้นภาคตะวันออก
และภาคใต้ที่มีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบ 
โทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 128 มิลลิเมตร 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 115 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 104 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 พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติกับมีปริมาณฝนมากกว่า
ปกติเล็กน้อยบริเวณบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือ 

o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมากถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติบริเวณ 
ด้านตะวันออกของภาค และมีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติบริเวณตอนบนของภาค ส่วนตอนล่างของ
ภาคมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย 

o ภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยกับมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติถึง
สูงกว่าเกณฑ์ปกติมากบางพื้นที่ของภาคกลางตอนล่าง 

o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ 
o ภาคใต้ มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย 
o กรุงเทพฯและปริมณฑล มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 
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(  1-7 . . 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   ต ่ากว่าเกณฑ์ปกติ  
<=50     ต ่ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 



ควำมชืน้ผิวดนิ 
 วันที่ 7 มิ.ย. 63 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีควำมชื้นผิวดินเพิ่มขึ้นจำกสัปดำห์
ที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ เนื่องจำกลมใต้และ  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน ำควำมชื้นเข้ำสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยด้ำนฝั่ง
ตะวันตกมฝีนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที ่ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือด้ำนฝั่งตะวันออกมีควำมชื้น
ผิวดินลดลงจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สภำพอำกำศ 

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

วันที ่31 พ.ค. 2563 วันที ่7 มิ.ย. 2563 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ 

สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 

12 

 ปัจจุบันเขื ่อนขนำดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ  
มีปริมำณน ้ำกักเก็บรวมกัน 30,886 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
คิดเป็น 44% ของควำมจุ  สถำนกำรณ์อยู ่ ในเกณฑ์  
น ้ำน้อย โดยเป็นปริมำณน ้ำใช้กำรได้จริง 7,602 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ซ่ึงมีเขื่อนที่มีปริมำณน ้ำกักเก็บอยู่ในเกณฑ์
น ้ำน้อยวิกฤตทั้งหมด 25 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่งัด (18%) 
เขื ่อนแม่กวงอุดมธำรำ (24%) เขื ่อนกิ ่วคอหมำ (26%) 
เขื่อนแควน้อย (22%) เขื่อนแม่มอก (22%) เขื่อนล ำตะคอง 
(28%) เขื่อนล ำพระเพลิง (8%) เขื่อนอุบลรัตน์ (13%) เขื่อน
จุฬำภรณ์ (26%) เขื่อนห้วยหลวง (20%) เขื่อนล ำนำงรอง 
(15%) เขื่อนมูลบน (17%) เขื่อนน ้ำพุง (22%) เขื่อนล ำแซะ 
(14%) เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ (11%) เขื่อนกระเสียว (18%) 
เขื ่อนทับเสลำ (20%) เขื ่อนบำงพระ (14%) เขื ่อนหนอง 
ปลำไหล (29%) เขื ่อนคลองสียัด (11%) เข ื ่อนขุนด่ำน
ปรำกำรชล (12%) เขื ่อนประแสร์ (8%) เขื ่อนนฤบดินทร
จินดำ (23%) เขื่อนแก่งกระจำน (29%) และเขื่อนปรำณบุรี 
(27%) 

ที่มำ: คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : http://watersituation.thaiwater.net/v1/public/report/dam 



สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ 
 วันที่ 15 ม.ิย. 63 ปริมำณน ้ำกักเก็บในเขื่อนขนำดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 30,886 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ทั้งนี้หำกเปรียบเทียบข้อมูลรำยภำคจะพบว่ำปริมำณน ้ำกักเก็บของปี 2563 ภำคกลำง
ภำคตะวันออก ภำคเหนือ และภำคใต้มีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยที ่สุด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจำกปี 2559 และภำคตะวันตกมีปริมำณน ้ำกักเก็บ 
น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจำกปี 2559 และปี 2558 ส ำหรับปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี 
มีปริมำณ 2,766 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ สะสมที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 และปริมำณน ้ำระบำยสะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมำณ 13,288 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่ง
เป็นปริมำณน ้ำระบำยสะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจำกปี 2559 และ 2558 ตำมล ำดับ 

13 

ที่มำ : คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ 

สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 
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 วันที่ 15 มิ.ย. 63 เขื่อนขนำดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ มีปริมำณน ้ำกักเก็บ
รวมกัน 7,726 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยมีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยกว่ำปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยู่
252 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แต่มีปริมำณน ้ำกักเก็บใกล้เคียงปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน ้ำ
เจ้ำพระยำ โดยเป็นปริมำณน ้ำใช้กำรเพียง 1,030 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ ่งถือเป็นปริมำณน ้ำ 
ที่เหลืออยู ่น้อยมำก ทั้งนี้ประมำณกำรควำมต้องกำรใช้น ้ำในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของ  
ปี 2563 ส ำหรับอุปโภค-บริโภค กำรเกษตร และรักษำระบบนิเวศอยู่ที่ 12,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้ำเพิ่มอีก 10,970 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

ที่มำ : คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 



ระดับน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก 
 จำกกำรตรวจวัดระดับน ้ำในแม่น ้ำสำยหลักในหนึ่งสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ระดับน ้ำในแม่น ้ำ  
สำยหลักในภำคเหนือมีระดับน ้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 
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ที่มำ: คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.nhc.in.th/product/history/map/water_level 

15 มิ.ย. 63 05:00 น. 16 มิ.ย. 63 05:00 น. 17 มิ.ย. 63 05:00 น. 18 มิ.ย. 63 05:00 น. 

19 มิ.ย. 63 05:00 น. 20 มิ.ย. 63 05:00 น. 21 มิ.ย. 63 05:00 น. 



อุณหภมูิผวิน ้ำทะเล 
 สัปดาห์นี้ทั้งบริเวณทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส และทะเลอันดามันมี
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 
15 มิ.ย. 63 18:00 น. 16 ม.ิย. 63 18:00 น. 17 มิ.ย. 63 18:00 น. 18 มิ.ย. 63 18:00 น. 

19 ม.ิย. 63 18:00 น. 20 ม.ิย. 63 18:00 น. 21 มิ.ย. 63 18:00 น. 

ฝั่งอันดามนั 
15 มิ.ย. 63 18:00 น. 16 มิ.ย. 63 18:00 น. 17 มิ.ย. 63 18:00 น. 18 มิ.ย. 63 18:00 น. 

19 มิ.ย. 63 18:00 น. 20 มิ.ย. 63 18:00 น. 21 มิ.ย. 63 18:00 น. 



 สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนทะเลอันดามัน 
มีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นความสูงคลื่นลดลงเหลือ 1-1.5 เมตร 
ในช่วงปลายสัปดาห ์

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 
15 มิ.ย. 63 18:00 น. 16 มิ.ย. 63 18:00 น. 17 มิ.ย. 63 18:00 น. 18 มิ.ย. 63 18:00 น. 

19 มิ.ย. 63 18:00 น. 20 มิ.ย. 63 18:00 น. 21 มิ.ย. 63 18:00 น. 

15 มิ.ย. 63 18:00 น. 16 มิ.ย. 63 18:00 น. 17 มิ.ย. 63 18:00 น. 18 มิ.ย. 63 18:00 น. 

19 ม.ิย. 63 18:00 น. 20 มิ.ย. 63 18:00 น. 21 มิ.ย. 63 18:00 น. 



 จำกกำรตรวจวัดค่ำควำมเค็มในแม่น ้ำสำยหลัก พบว่ำ บริเวณแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ณ สถำนีส ำแล  
มีควำมเค็มเกินเกณฑ์มำตรฐำนน ้ำดิบเพื ่อผลิตน ้ำประปำ 0.50 กรัม/ ลิตร เป็นระยะๆ ในช่วงวันที่   
9-11 ม.ิย. 63 โดยค่ำควำมเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่ 0.39 กรัม/ลิตร ใน วันที่ 10 มิ.ย. 63 เวลำ 03.50-04.10 น. 
ส่วนบริเวณแม่น ้ำท่ำจีน ณ สถำนีกระทุ่มแบนมีค่ำควำมเค็มเกินเกณฑ์มำตรฐำนน ้ำดิบเพื่อผลิตน ้ำประปำ  
0.50 กรัม/ ลิตร ตลอดทั้งสัปดำห์ โดยค่ำควำมเค็มสูงสุดที่วัดได้ 0.38 กรัม/ลิตร ใน วันที่ 10 มิ.ย. 63 เวลำ 
02.00 น. ส่วนบริเวณแม่น ้ำบำงปะกง ณ สถำนีบำงแตน มีค่ำควำมเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดำห ์

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 สถำนบีำงแตน (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ 

แม่น ้ำท่ำจีน ณ สถำนีกระทุ่มแบน (เกณฑ์มำตรฐำนน ้ำดิบเพื่อผลิตน ้ำประปำ 0.50 กรัม/ ลิตร) 



แผน/ผลกำรเพำะปลูกพืชในชว่งฤดฝูน ปี 2563 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรปลูกข้ำวนำปีและพืชไร่-พืชผักไปแล้วทั้งหมด 3.36 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็น 

19.40% ของแผน เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียด พบว่ำ มีกำรปลูกข้ำวนำปีไปแล้ว 3.31 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็น 
19.73% โดยพื้นที่ที ่มีกำรเพำะปลูกข้ำวนำปีมำกที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วำงไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่  
ภำคตะวันออก 45.95% รองลงมำคือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 33.40% และบริเวณลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ 
18.98% ส่วนพื้นที่ที ่มีกำรปลูกพืชไร่-พืชผักมำกที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วำงไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่  
ภำคตะวันออก 39.49% รองลงมำคือ บริเวณลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ 20.28% และภำคกลำง 17.07% 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

ที่มำ : กรมชลประทำน  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2563 
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แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ %
เหนือ 2.37 0.184 7.76 0.05 0.002 4.14 2.41 0.186 7.69
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 3.48 1.163 33.40 0.03 0.003 8.90 3.52 1.166 33.18
กลาง 0.01 0.001 8.28 0.01 0.002 17.07 0.03 0.004 12.61
ตะวันออก 0.92 0.424 45.95 0.02 0.010 39.49 0.95 0.434 45.78
ตะวันตก 1.26 0.001 0.09 0.27 0.005 1.72 1.53 0.006 0.38
ใต้ 0.64 0.001 0.22 0.03 0.001 3.72 0.66 0.002 0.35
ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.10 1.537 18.98 0.13 0.026 20.28 8.23 1.563 19.00

ทั้งประเทศ 16.79 3.312 19.73 0.54 0.049 9.02 17.33 3.361 19.40

ภาค
ขา้วนาปี พืชไร-่พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้ 
 ช่วงวันที่ 15-17 มิ.ย. 63 พำยุนูรีเคล่ือนตัวขึ้นฝั่งและปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนล่ำง ประกอบกับ
ร่องมรสุมพำดผ่ำนบริเวณภำคเหนือตอนบน ประเทศลำวตอนบน และประเทศเวียดนำมตอนบน ท ำให้
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมันและประเทศไทยมีก ำลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทย  
จะมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักได้ในบำงแห่งบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ภำคตะวันออก และภำคกลำง 

 ช่วงวันที่ 18-21 มิ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมันและประเทศไทยยังคงมี
ก ำลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมพำดผ่ำนบริเวณภำคเหนือตอนบน ประเทศลำวตอนบน และประเทศ
เวียดนำมตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยจะยังคงมีฝนต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักได้ในบำงแห่ง โดยเฉพำะ
บริเวณ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภำคตะวันออก และด้ำนตะวันตกของประเทศ 

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

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

18 มิ.ย. 63 

15 มิ.ย. 63 16 มิ.ย. 63 17 มิ.ย. 63 

19 มิ.ย. 63 20 มิ.ย. 63 21 มิ.ย. 63 



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ 
จำกกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น ้ำขึ ้น-น ้ำลงบริเวณทะเลอ่ำวไทย โดยสถำบันสำรสนเทศ 

ทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) คำดว่ำวันที่ 16 มิ.ย. 63 บริเวณสถำนีกองบัญชำกำรกองทัพเรือ  
น ้ำลงต ่ำสุด เวลำ 10.00 น. ต ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.73 เมตร และน ้ำขึ้นสูงสุดเวลำ 02.00 น. 
สูงกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.41 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ำน ้ำลงต ่ำสุด 08.00- 
09.00 น. ต ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.83 เมตร และน ้ำข ึ ้นสูงสุดเวลำ 01.00 น. สูงกว่ำ
ระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.60 เมตร  

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

หน้ำกองบญัชำกำรกองทพัเรอื 

ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 
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ที่มำ:สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) 



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล 
 คำดกำรณ์ควำมสูงคลื ่นในช่วงวันที่ 15-21 มิ.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม 
ทะเลอันดำมันและประเทศไทยมีก ำลังปำนกลำง ส่งผลให้คลื ่นลมในอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันมี  
ก ำลังปำนกลำงโดยจะมีคล่ืนสูงประมำณ 1 เมตร 

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำทะเล 
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กำรคำดกำรณ์ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล ระหว่ำงวันที่ 15-21 มิ.ย. 63 

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



 
National Hydroinformatics and Climate Data 

Center 

โดย 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน) 

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

ThaiWater mobile application 


