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สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้

สารบัญ

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

9 สภาวะฝนที่ผิดปกติ
10 ความชื้นในอากาศ
สถานการณน์ า้
11 ความชื้นผิวดิน

12 สถานการณ์น ้าในเขื่อน

• น ้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น ้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา

15 ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลัก

16 สถานการณ์น ้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน ้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น ้าเค็มรุก

19 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
20 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า
สถานการณน์ า้
21 คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา
22 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังปานกลาง
ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามในวันที่ 16 มิ.ย. 63 ท าให้บริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเกิดฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง
ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังอ่อนลงส่ง ผลให้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลงโดยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้
มีก าลังปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์ส่งผลให้เกิดฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมี ปริมาณ
ฝนสะสม 7 วัน ที ่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดน่าน 
187 มิลลิเมตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 179 มิลลิเมตา และจังหวัดนราธิวาส 130 มิลลิเมตร

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 30,744 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 43% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 7,464 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยวิกฤตจ านวนทั้งสิ้น 25 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (30%) เขื่อนแม่งัด 
(18%) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา (24%) เขื่อนกิ่วคอหมา (26%) เขื่อนแควน้อย (21%) เขื่อนแม่มอก (22%) เขื่อนล าตะคอง 
(28%) เขื่อนล าพระเพลิง (10%) เขื่อนอุบลรัตน์ (13%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (27%) เขื่อนห้วยหลวง (19%) เขื่อนล านางรอง 
(15%) เขื่อนมูลบน (17%) เขื่อนน ้าพุง (21%) เขื่อนล าแซะ (13%) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (11%) เขื่อนกระเสียว (17%) เขื่อน
ทับเสลา (20%) เขื่อนบางพระ (15%) เขื่อนคลองสียัด (11%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (14%) เขื่อนประแสร์ (9%) เขื่อน
นฤบดินทรจินดา (24%) เขื่อนแก่งกระจาน (28%) และเขื่อนปราณบุรี (26%)

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 : ช่วงวันที่ 22-24 มิ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมี
ก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก ภาคใต้  
และด้านตะวันตกของประเทศ ส่วนช่วงวันที่ 25-28 มิ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและ
ประเทศไทยจะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออ ก และ
ด้านตะวันตกของประเทศ

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 23 มิ.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 15.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.40 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 22.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 0.63 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 13.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.87 เมตร 
และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 21.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.19 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 22-28 มิ.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีก าลังอ่อน โดยจ ะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

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

16 มิ.ย. 63 07:00 น. 17 มิ.ย. 63 07:00 น. 18 มิ.ย. 63 07:00 น.

19 มิ.ย. 63 07:00 น. 20 มิ.ย. 63 07:00 น. 21 มิ.ย. 63 07:00 น.

22 มิ.ย. 63 07:00 น.
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สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นในช่วงครึ่งแรกของ
สัปดาห์หลังจากนั้นปริมาณเมฆลดลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ยกเว้นวันที่ 21 มิ.ย. 63 ทีมีกลุ่มเมฆ
ปกคลุมหนาแน่นบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นในหลายพื้นที่ในครึ่งแรกของสัปดาห์หลังจากนั้นปริมาณเมฆ
ปกคลุมลดลงแต่ยังคงมีกลุ่มเมฆปกคลุมกระจายตัวในบางพื้นที่จนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีกลุ่มเมฆ
ปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์

https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php


สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังปานกลาง
ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามในวันที่ 16 มิ.ย. 63
ท าให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเกิดฝนตกปานกลางถึง
ตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางแห่งในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังอ่อนลงส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลงโดยมี
ฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์
ส่งผลให้เกิดฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์

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

16 มิ.ย. 63 07:00 น. 17 มิ.ย. 63 07:00 น. 18 มิ.ย. 63 07:00 น.

19 มิ.ย. 63 07:00 น. 20 มิ.ย. 63 07:00 น. 21 มิ.ย. 63 07:00 น.

22 มิ.ย. 63 07:00 น.



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์เชียงราย เรดาร์พิษณุโลก เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สงขลา ตรวจพบกลุ่มฝนตกปากลางถึง
ตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์หลังจากนั้นปริมาณ
ฝนค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในบางพื้นที่
เกือบทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในวันที่ 22 มิ.ย. 63 ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอด
ทั้งสัปดาห์

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

เรดาร์ขอนแก่น

เรดาร์สัตหีบ

เรดาร์เชียงราย
16 มิ.ย. 63 17 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 63 19 มิ.ย. 63 20 มิ.ย. 63 21 มิ.ย. 63 22 มิ.ย. 63

เรดาร์พิษณุโลก

16 มิ.ย. 63 17 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 63 19 มิ.ย. 63 20 มิ.ย. 63 21 มิ.ย. 63 22 มิ.ย. 63

16 มิ.ย. 63 17 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 63 19 มิ.ย. 63 20 มิ.ย. 63 21 มิ.ย. 63 22 มิ.ย. 63

16 มิ.ย. 63 17 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 63 19 มิ.ย. 63 20 มิ.ย. 63 21 มิ.ย. 63 22 มิ.ย. 63

เรดาร์สงขลา
16 มิ.ย. 63 17 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 63 19 มิ.ย. 63 20 มิ.ย. 63 21 มิ.ย. 63 22 มิ.ย. 63



สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักใน
หลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์หลังจากนั้นปริมาณฝนค่อยๆ ลดลง
จนถึงปลายสัปดาห์ ภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางกระจายตัวเกือบทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ในช่วงกลางสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้บริเวณที่มี
ปริมาณฝนตกหนักมาก ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล

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

15 มิ.ย. 63 07:00 น. 16 มิ.ย. 63 07:00 น. 17 มิ.ย. 63 07:00 น. 18 มิ.ย. 63 07:00 น.

19 มิ.ย. 63 07:00 น. 20 มิ.ย. 63 07:00 น. 21 มิ.ย. 63 07:00 น.



ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยบริเวณภาคเหนือ

ด้านฝั่งตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออกมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น
จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีปริมาณฝนลดลงจาก
สัปดาห์ที ่ผ่านมา โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที ่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน ้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดน่าน 187 มิลลิเมตร จังหวัด
อุตรดิตถ์ 179 มิลลิเมตา และจังหวัดนราธิวาส 130 มิลลิเมตร

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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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 มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติบริเวณด้านตะวันตกของภาค ส่วนด้าน
ตะวันออกของภาคมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย

o ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ และในบาง
บริเวณของด้านตะวันตกของภาคมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย

o ภาคกลาง มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
o ภาคใต้ ด้านตะวันตกของภาคมีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ ส่วนบริเวณด้าน

ตะวันออกของภาคมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย
o กรุงเทพฯและปริมณฑล มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยถึงใกล้เคียงเกณฑ์

ปกติ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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(ในช่วงวันที ่8-14 มิ.ย. 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 15-21 มิ.ย. 63 พบว่า ประเทศไทยตอนมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง
ในช่วงวันที่ 15-19 มิ.ย. 63 เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน
ของประเทศ ส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักในพื้นที ่ โดยบริเวณภาคเหนือความชื้น
ในอากาศค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้น และสูงมากในช่วงวันที่ 18 มิ.ย. 63 หลังจากนั้นความชื้นในอากาศ
ค่อยๆ ลดลงในช่วงวันที่ 20-21 มิ.ย. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกาง และภาคตะวันออก
มีความชื้นสูงมากในช่วงวันที่ 17 มิ.ย. 63 หลังจากนั้นความชื้นในอากาศค่อยๆ ลดลงในช่วง
วันที่ 20-21 มิ.ย. 63 ส่วนบริเวณภาคใต้มีความชื้นสูงตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้
ตอนบนในช่วงวันที่ 15-16 มิ.ย. 63

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/radar/show_tempImg.php

15 มิ.ย. 63 14:00 น. 16 มิ.ย. 63 14:00 น. 17 มิ.ย. 63 14:00 น. 18 มิ.ย. 63 14:00 น.

19 มิ.ย. 63 14:00 น. 20 ม.ิย. 63 14:00 น. 21 มิ.ย. 63 14:00 น.



ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 21 มิ.ย. 63 ประเทศไทยตอนบนมีความชื้นผิวดินลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และ
ภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตก ส่วนบริเวณภาคกลางตอนล่างมีความชื้นผิวดินเพิ่ม ขึ้นจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมา

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่14 ม.ิย. 2563 วันที ่21 มิ.ย. 2563
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

12

ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 30,744 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 43% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย 
โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 7,464 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ ในเกณฑ์น ้าน้อย
วิกฤตจ านวนทั้งสิ ้น 25 เขื่อน ได้แก่ เขื ่อนภูมิพล (30%) 
เขื ่อนแม่งัด (18%) เขื ่อนแม่กวงอุดมธารา (24%) เขื ่อน
กิ ่วคอหมา (26%) เขื ่อนแควน้อย (21%) เขื ่อนแม่มอก
(22%) เขื ่อนล าตะคอง (28%) เขื ่อนล าพระเพลิง (10%) 
เข ื ่อนอุบลรัตน์ (13%) เข ื ่อนจุฬาภรณ์ (27%)  เข ื ่อน
ห้วยหลวง (19%) เขื ่อนล านางรอง (15%) เขื ่อนมูลบน
(17%) เขื่อนน ้าพุง (21%) เขื่อนล าแซะ (13%) เขื่อนป่าสัก
ชลสิทธ์ิ (11%) เขื่อนกระเสียว (17%) เขื่อนทับเสลา (20%) 
เขื่อนบางพระ (15%) เขื่อนคลองสียัด (11%) เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล (14%) เขื่อนประแสร์ (9%) เขื ่อนนฤบดินทร
จินดา (24%) เขื่อนแก่งกระจาน (28%) และเขื่อนปราณบุรี 
(26%)

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



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ
วันที่ 22 ม.ิย. 63 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 30,744 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2563 ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุด ภาคกลางมีปริมาณน ้ากักเก็บ
น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 ภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจาก
ปี 2559 และ 2558 และภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2559 ส าหรับปริมาณ
น ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมาณ 3,044 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ 
สะสมที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 และปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี
ปริมาณ 13,643 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าระบายสะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 
2559 และ 2558

13

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพื้นทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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วันที่ 22 มิ.ย. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 7,689 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยู่ 
106 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน ้า
เจ้าพระยาอยู่ 92 มิลลิเมตร โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การเพียง 993 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็น
ปริมาณน ้าที่เหลืออยู่น้อยมาก ทั้งนี้ประมาณการความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝน
ของปี 2563 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่ 12,000 ล้านลูกบาศก์
เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 11,007 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



ระดับัน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก
จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้า ในแม่น ้า

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

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

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. 22 มิ.ย. 63 05:00 น.



อุณหภมูิผิวน ้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
16 มิ.ย. 63 18:00 น. 17 ม.ิ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. 22 มิ.ย. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
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. 22 มิ.ย. 63 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนทะเลอันดามัน
มีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

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
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. 22 มิ.ย. 63 18:00 น.

16 มิ.ย. 63 18:00 น. 17 ม.ิ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. 22 มิ.ย. 63 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแ ล 
มีความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ในช่วงวันที่ 
16-17 มิ.ย. 63 โดยค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที ่ 0.27 กรัม/ลิตร ในวันที่ 16 มิ.ย. 63 เวลา 06.00-
06.10 น. และวันที่ 17 มิ.ย. 63 เวลา 06.30-06.50 น. ส่วนบริเวณแม่น ้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความ
เค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยค่าความเค็ม
สูงสุดที่วัดได้ 0.36 กรัม/ลิตร ใน วันที่ 20-22 มิ.ย. 63 เวลา 21.00-10.00 น. ส่วนบริเวณแม่น ้าบางปะกง 
ณ สถานีบ้านสร้าง มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์

น ้ำเคม็รกุ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

18

ที่มา:คลังข้อมูลน ้าและอากาศแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/salinity

แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (เกณฑเ์ฝา้ระวงัคณุภาพน า้ดบิเพือ่ผลติน า้ประปา 0.25 กรัม/ลติร)

แม่น า้บางปะกง ณ สถานบีางแตน (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

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



แผน/ผลกำรเพำะปลกูพชืในชว่งฤดฝูน ปี 2563
ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผักไปแล้วทั้งหมด 4.49 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 

25.89% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 4.43 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
26.40% โดยพื้นที่ที ่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ ละพื้นที่ ได้แก่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50.46% รองลงมาคือ ภาคตะวันออก 49.75% และบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
23.29% ส่วนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไร่-พืชผักมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ 
ภาคตะวันออก 42.97% รองลงมาคือ บริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา 21.39% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
10.77%

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน  ข้อมูล ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2563
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แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) %

เหนือ 2.37 0.311 13.13 0.05 0.002 4.61 2.41 0.313 12.97

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.48 1.757 50.46 0.03 0.004 10.77 3.52 1.761 50.09

กลาง 0.01 0.001 8.28 0.01 0.001 7.25 0.03 0.002 7.77

ตะวันออก 0.92 0.459 49.75 0.02 0.011 42.97 0.95 0.470 49.58

ตะวันตก 1.26 0.001 0.11 0.27 0.008 2.83 1.53 0.009 0.58

ใต้ 0.64 0.016 2.57 0.03 0.001 2.58 0.66 0.017 2.57

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.10 1.886 23.29 0.13 0.027 21.39 8.23 1.914 23.26

ท้ังประเทศ 16.79 4.433 26.40 0.54 0.053 9.83 17.33 4.485 25.89

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 22-24 มิ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมี
ก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริ เวณ
ภาคตะวันออก ภาคใต้  และด้านตะวันตกของประเทศ

▪ ช่วงวันที ่ 25-28 มิ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย
จะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก 
และด้านตะวันตกของประเทศ

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

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

25 มิ.ย. 63

22 มิ.ย. 63 23 มิ.ย. 63 24 มิ.ย. 63

26 มิ.ย. 63 27 มิ.ย. 63 28 มิ.ย. 63



คำดกำรณส์ภำวะระดบััน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 23 มิ.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 15.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.40 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 22.00 น. 
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.63 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 13.00 น. 
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.87 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 21.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.19 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล
คาดการณ์ความสูงคลื ่นในช่วงวันที่ 22-28 มิ.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม

ทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมี ก าลัง
อ่อน โดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 22-28 มิ.ย. 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


