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สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้ 

สารบัญ 

สภาพอากาศ 
4 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม 

5 แผนที่ความกดอากาศ 

6 สถานการณ์ฝน 
• เรดาร์ตรวจอากาศ 
• สถานีตรวจอากาศ 
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์ 

9 สภาวะฝนท่ีผิดปกติ 

10 ความชื้นในอากาศ 
 

สถานการณน์้า้ 
11 ความชื้นผิวดิน 

12 สถานการณ์น้้าในเขื่อน 

• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ 
• น้้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

15 ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก 

16 สถานการณ์อุทกภัย 

17 สถานการณ์น้้าทะเล 
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล 
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล 
• น้้าเค็มรุก 

20 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง 

สภาพอากาศ 
21 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า 

สถานการณน์้า้ 

22 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา 

23 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล 
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 สภาพอากาศ : สัปดาห์น้ีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก้าลังปานกลาง ส่งผลให้ มี 
ฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตก 
เฉียงใต้กับลมใต้ก้าลังปานกลางพัดปกคลุมตลอดท้ังสัปดาห์ ส่งผลให้เบริเวณภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนัก
มากบางพื้นท่ีตลอดท้ังสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ท่ีวัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดแพร่ 173 มิลลิเมตร จัหวัดนราธิวาส 157 มิลลิเมตร และจังหวัดพังงา 153 มิลลิเมตร 

 น้้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ท้ัง 35 แห่งท่ัวประเทศ มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 30,283 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 43% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 7,007 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนท่ี
มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤตท้ังหมด 25 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (29%) เขื่อนแม่งัด (20%) เขื่อนแม่กวงอุดม
ธารา (28%) เขื่อนก่ิวคอหมา (24%) เขื่อนแควน้อย (16%) เขื่อนแม่มอก (22%) เขื่อนล้าตะคอง (28%) เขื่อนล้าพระเพลิง (13%) 
เขื่อนอุบลรัตน์ (13%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (27%) เขื่อนห้วยหลวง (18%) เขื่อนล้านางรอง (15%) เขื่อนมูลบน (16%) เขื่อนน้้าพุง 
(22%) เขื่อนล้าแซะ (14%) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (10%) เขื่อนกระเสียว (17%) เขื่อนทับเสลา (20%) เขื่อนบางพระ (13%) 
เขื่อนคลองสียัด (11%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (21%) เขื่อนประแสร์ (16%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (27%) เขื่อนแก่งกระจาน 
(28%) และเข่ือนปราณบุรี (26%) 

 น้้า ในแม่น้้าล้าคลอง :จากการตรวจวัดระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในหน่ึงสัปดาห์ท่ีผ่านมา พบว่า ระดับน้้าในแม่น้้า 
สายหลักในภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าน้อยวิกฤตแต่มีน้้าล้นตล่ิงต่้าตามธรรมชาติบริเวณแม่น้้าเข็ก (ว้งทอง) อ.วังทอง 
จ.พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าน้อยโดยเฉพาะบริเวณต้นน้้าของแม่น้้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับ น้้า 
ปานกลางถึงน้้ามาก และมีน้้าล้นตล่ิงต่้าบริเวณปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุนสูงโดยมีน้้าล้นตล่ิงบริเวณสถานีบางปะหัน อ.บางปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธยาและสถานีคลองมหาชยั วัดพันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลาง
ถึงน้้าน้อยกับมีน้้าล้นตล่ิงต่้าบริเวณสถานีตะก่ัวป่าอ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 

สถำนกำรณป์จัจบุนั 

คำดกำรณ์ 

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า 

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันท่ี 13-15 ก.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก้าลังแรง
ขึ้น ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านตะวันออกของภาคเหนือ ส่งผลให้บริเวณ
ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ ภาคเหนือ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ต่อมาในช่วงวันท่ี 16-19 ก.ค. 63 ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก้าลังปานกลาง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝน
ตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ 

คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันท่ี 14 ก.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ น้้าลงต่้าสุดเวลา 
07.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.72 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 00.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.43 เมตร 
ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุด 06.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.76 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 
00.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.62 เมตร  

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคล่ืนในช่วงวันท่ี 13-19 ก.ค. 63 ลมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยมีก้าลังแรงข้ึน ส่งผลให้คล่ืนลมในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงข้ึน โดยมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร 
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

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

7 ก.ค. 63 07:00 น. 8 ก.ค. 63 07:00 น. 9 ก.ค. 63 07:00 น. 

10 ก.ค. 63 07:00 น. 11 ก.ค. 63 07:00 น. 12 ก.ค. 63 07:00 น. 

13 ก.ค. 63 08:00 น. 
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 สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นบริเวณตอนของภาคในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์
ต่อมามีปริมาณเมฆปกคลุมเพิ่มมากขึ้นโดยมีเมฆปคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมกระจายตัวบางพื้นที่ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์กับมีเมฆปกคลุม
หนาแน่นในหลายพื้นที่ในวันที่ 13 ก.ค. 63 ภาคกลางมีกลุ่มเมฆปกคลุมกระจายตัวบางพื้นที่เกือบทั้งสัปดาห์
กับมีเมฆปกคลุมหนาแน่นในวันที่ 11 และ 13 ก.ค. 63 ภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นในวันที่ 
12-13 ก.ค. 63 ส่วนภาคใต้มีกลุ่มเมฆหนาปกคลุมกระจายตัวเกือบทั้งสัปดาห์โดยเฉพาะวันที่ 13 ก.ค. 63 ที่
มีกลุ่มเมฆปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่ 

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


 สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก้าลังปานกลาง 
ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริ เวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงใต้กับลมใต้ก้าลังปานกลางพัดปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ 
ส่งผลให้เบริเวณภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ 

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

7 ก.ค. 63 07:00 น. 8 ก.ค. 63 07:00 น. 9 ก.ค. 63 07:00 น. 

10 ก.ค. 63 07:00 น. 11 ก.ค. 63 07:00 น. 12 ก.ค. 63 07:00 น. 

13 ก.ค. 63 01:00 น. 



 เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและ กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์เชียงราย เรดาร์พิษณุโลก เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สงขลา ตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึง
ตกหนักบางพื้นที่ของภาคเหนือกับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในวันที่ 12 ก.ค. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตก
ปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ภาคกลางมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบางพื้นที่ของ
ภาคกลางตอนล่างในวันที่ 7 และ 13 ก.ค. 63 ภาคตะวันออกมีกลุ่มฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวตลอดทั้ง
สัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักหลายพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ 

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

เรดาร์ขอนแก่น 

เรดาร์สัตหีบ 

เรดาร์เชียงราย 
7 ก.ค. 63 8 ก.ค. 63 

 
9 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 11 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 

เรดาร์พิษณุโลก 

เรดาร์สงขลา 

7 ก.ค. 63 8 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 11 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 

7 ก.ค. 63 8 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 11 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 

7 ก.ค. 63 8 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 11 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 

7 ก.ค. 63 8 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 11 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 



 สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในช่วง
วันที่ 7 และ 12 ก.ค. 63 ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยกับมีฝนตกปานกลางกระจายตัวบาง
พื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยพื้นที่ที่มีฝน
ตกหนักมาก ได้แก่ บริเวณจังหวัดเชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ ยะลา นราธิวาส และพังงา  

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

6 ก.ค. 63 07:00 น. 7 ก.ค. 63 07:00 น. 8 ก.ค. 63 07:00 น. 9 ก.ค. 63 07:00 น. 

10 ก.ค. 63 07:00 น. 11 ก.ค. 63 07:00 น. 12 ก.ค. 63 07:00 น. 



 สัปดาห์นี้บริ เวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 
ส่วนด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่าน
มา โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดแพร่ 173 มิลลิเมตร จัหวัดนราธิวาส 157 มิลลิเมตร และจังหวัดพังงา 
153 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 ด้านตะวันออกของภาคมีปริมาณฝนสูงกว่าปกติเล็กน้อย ส่วนด้านตะวันตกของภาคและ
ตอนล่างของภาคมีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงต่้ากว่าเกณฑ์ปกติกับมีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์
ปกติมากบางพื้นที่ 

o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย และมีปริมาณใกล้เคียง
เกณฑ์ปกติบางพื้นที่ของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

o ภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงต่้ากว่าเกณฑ์ปกติกับมีปริมาณฝนต่้ากว่า
เกณฑ์ปกติมากบริเวณด้านตะวันตกของภาค 

o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย 
o ภาคใต้ ด้านตะวันออกของภาคมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย ส่วนด้านตะวันตกของภาคมีปริมาณ

ฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงต่้ากว่าเกณฑ์ปกติ 
o กรุงเทพฯและปริมณฑล มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ 

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 

6 ก.ค. 63 14:00 น. 7 ก.ค. 63 14:00 น. 8 ก.ค. 63 14:00 น. 9 ก.ค. 63 14:00 น. 

10 ก.ค. 63 14:00 น. 11 ก.ค. 63 14:00 น. 12 ก.ค. 63 14:00 น. 

 แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมช่วงเวลา 14.00 น. ระหว่าง
วันที่ 6-12 ก.ค. 63 พบว่าภาคเหนือมีความช้ืนค่อนข้างสูงเกือบทั้งสัปดาห์กับมีความช้ืนสูงบริเวณตอนบนของ
ภาคในวันที่ 8 และ 10-12 ก.ค. 63 เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความช้ืนเพิ่ม
สูงขึ้นในวันที่ 7 ก.ค. 63 หลังจากนั้นความช้ืนค่อยๆ ลดลงจนถึงวันที่ 10 ก.ค. 63 และกลับมามีความช้ืน
เพิ่มขึ้นโดยมีความช้ืนสูงในช่วงวันที่11-12 ก.ค. 63 เนื่องจากมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในวันที่ 12 ก.ค. 63 
ภาคกลางมีความช้ืนค่อนข้างสูงในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์และมีความช้ืนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลาย
สัปดาห์และมีความช่ืนสูงในวันที่ 7 ก.ค. 63 เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ภาคตะวันออกมี
ความชื้นสูงเกือบทั้งสัปดาห์กับมีความช้ืนสูงมากในวันที่ 7 ก.ค. 63 ส่วนภาคใต้มีความชื้นสูงตลอดทั้งสัปดาห์ 



ควำมชืน้ผิวดนิ 
 วันท ี ่  5 ก.ค. 63 ด ้ำนตะว ันออกของภำคเหนือ ภำคตะว ันออกเฉียงเหนือ  
และภำคตะวันออกมีควำมชื้นผิวดินเพิ่มขึ้นจำกเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 63 ส่วนด้ำนตะวันตกของ
ภำคเหนือและภำคกลำงมีควำมชื้นผิวดินลดลงมำกเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 63 ส่วนภำคใต้มี
ควำมชื้นผิวดินลดลงเล็กน้อย 

สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สภำพอำกำศ 

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

วันที ่28 ม.ิย.  2563 วันที ่5 ก.ค. 2563 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ 

สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 

12 

 ปัจจุบันเขื ่อนขนำดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ  
มีปริมำณน ้ำกักเก็บรวมกัน 30,283 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
คิดเป็น 43% ของควำมจุ สถำนกำรณ์อยู ่ ในเกณฑ์  
น ้ำน้อย โดยเป็นปริมำณน ้ำใช้กำรได้จริง 7,007 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ซ่ึงมีเขื่อนที่มีปริมำณน ้ำกักเก็บอยู่ในเกณฑ์
น ้ำน้อยวิกฤตทั้งหมด 25 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (29%) 
เขื่อนแม่งัด (20%) เขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ (28%) เขื่อนกิ่ว
คอหมำ (24%) เขื่อนแควน้อย (16%) เขื่อนแม่มอก (22%) 
เขื่อนล ำตะคอง (28%) เขื่อนล ำพระเพลิง (13%) เขื่อนอุบล
รัตน์ (13%) เขื่อนจุฬำภรณ์ (27%) เขื่อนห้วยหลวง (18%) 
เขื่อนล ำนำงรอง (15%) เขื ่อนมูลบน (16%) เขื ่อนน ้ำพุง 
(22%) เขื ่อนล ำแซะ (14%) เขื ่อนป่ำสักชลสิทธิ ์  (10%) 
เขื่อนกระเสียว (17%) เขื่อนทับเสลำ (20%) เขื่อนบำงพระ 
(13%) เขื ่อนคลองสียัด (11%) เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล 
(21%) เขื่อนประแสร์ (16%) เขื่อนนฤบดินทรจินดำ (27%) 
เขื่อนแก่งกระจำน (28%) และเขื่อนปรำณบุรี (26%) 

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



สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ 
 วันที่ 13 ก.ค. 63 ปริมำณน ้ำกักเก็บในเขื่อนขนำดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 30,283 ล้ำน
ล ูกบำศก์ เมตร ท ั ้ งน ี ้หำกเปร ียบเท ียบข ้อม ูลรำยภำคจะพบว่ำปร ิมำณน ้ำก ักเก ็บของปี 2563 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้มีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยที่สุด ภำคเหนือและภำคกลำงมีปริมำณน ้ำกัก
เก็บน้อยสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจำกปี 2558 ภำคตะวันตกมีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รอง
จำกปี 2559 ส่วนภำคตะวันออกมีปริมำณน ้ำกักเก็บน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจำกปี 2558 และปี 2559 
ส ำหรับปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 4,007 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ 
สะสมที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 และปริมำณน ้ำระบำยสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 14,879 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ ่งเป็นปริมำณน ้ำระบำยสะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจำกปี 2559 และ 2558 
ตำมล ำดับ 
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ที่มำ : คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ 

สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 
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 วันที่ 13 ก.ค. 63 เขื่อนขนำดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ มีปริมำณน ้ำกักเก็บ
รวมกัน 7,474 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยมีปริมำณน ้ำกักเก็บมำกกว่ำปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรง 
ประมำณ 191 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และมีปริมำณน ้ำกักเก็บใกล้เคียงกับปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรง
ในพื้นที่ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ โดยเป็นปริมำณน ้ำใช้กำรเพียง 778 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งถือเป็นปริมำณ
น ้ำที่เหลืออยู่น้อยมำก ทั้งนี้ประมำณกำรควำมต้องกำรใช้น ้ำในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 
2563 ส ำหรับอุปโภค-บริโภค กำรเกษตร และรักษำระบบนิเวศอยู่ที่ 12,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้ำเพิ่มอีก 11,222 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

ที่มำ : คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 



ระดับน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก 
 จำกกำรตรวจวัดระดับน ้ำในแม่น ้ำสำยหลักในหนึ่งสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ระดับน ้ำในแม่น ้ำ 
สำยหลักในภำคเหนือมีระดับน ้ำน้อยถึงน ้ำน้อยวิกฤตแต่มีน ้ำล้นตลิ่งต ่ำตำมธรรมชำติบริเวณแม่น ้ำเข็ก 
(ว้งทอง) อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้ำน้อยโดยเฉพำะบริเวณต้นน ้ำของ
แม่น ้ำชี ภำคตะวันออกและภำคกลำงมีระดับน ้ำปำนกลำงถึงน ้ำมำก และมีน ้ำล้นตลิ่งต ่ำบริเวณปำก
แม่น ้ำในช่วงน ้ำทะเลหนุนสูงโดยมีน ้ำล้นตลิ่งบริเวณสถำนีบำงปะหัน อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ
และสถำนีคลองมหำชัย วัดพันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร ส่วนภำคใต้มีระดับน ้ำ
ปำนกลำงถึงน ้ำน้อยกับมีน ้ำล้นตลิ่งต ่ำบริเวณสถำนีตะกั่วป่ำอ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ 

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

7 ก.ค. 63 05:00 น. 8 ก.ค. 63 05:00 น. 9 ก.ค. 63 05:00 น. 10 ก.ค. 63 05:00 น. 

11 ก.ค. 63 05:00 น. 12 ก.ค. 63 05:00 น. 13 ก.ค. 63 05:00 น. 



 จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใ ต้ที่พัดปกคลุมท ะ เลอันดามันและประ เทศ ไทย ต้ังแต่ วันที่ 
6 ก.ค.-ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้้าไหลหลากในพิ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง และ
ชลบุรี ได้รับผลกระทบ 5 อ้าเภอ 10 ต้าบล 23 หมู่บ้าน 1 เขตการปกครองพิเศษ (เมืองพัทยา) โดยมี
ประชาชนได้รับผลกระทบ 112 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 
ทุกจังหวัด 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น้้า 
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วันท่ี 8 ก.ค. 63 เกิดฝนตกหนักในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ท้าให้น้้าป่าไหลตามล้าห้วยเข้าท่วมบ้านเรือน
ชาวบ้านต้นงุ้น ม. 3 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง 

วันท่ี 8 ก.ค. 63 จากฝนท่ีตกหนักตลอดคืนวันท่ี 7 ก.ค. ท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลากท่วมถนน 
กม.ท่ี 31-32 เชียงใหม่-เชียงรย รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ 

ที่มำ: กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย,ไทยรัฐ 



อุณหภมูิผวิน ้ำทะเล 
 สัปดาห์นี้ทั้งบริเวณทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส และทะเลอันดามันมี
อุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์  

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น้้าทะเล 
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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 
6 ก.ค. 63 18:00 น. 7 ก.ค. 63 18:00 น. 8 ก.ค. 63 18:00 น. 9 ก.ค. 63 18:00 น. 

10 ก.ค. 63 18:00 น. 11 ก.ค. 63 18:00 น. 12 ก.ค. 63 18:00 น. 

ฝั่งอันดามนั 
6 ก.ค. 63 18:00 น. 7 ก.ค. 63 18:00 น. 8 ก.ค. 63 18:00 น. 9 ก.ค. 63 18:00 น. 

10 ก.ค. 63 18:00 น. 11 ก.ค. 63 18:00 น. 12 ก.ค. 63 18:00 น. 



 สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีความสูงคลื่นประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 
1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์  

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล 
สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น้้าทะเล 
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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 
6 ก.ค. 63 18:00 น. 7 ก.ค. 63 18:00 น. 8 ก.ค. 63 18:00 น. 9 ก.ค. 63 18:00 น. 

10 ก.ค. 63 18:00 น. 11 ก.ค. 63 18:00 น. 12 ก.ค. 63 18:00 น. 

6 ก.ค. 63 18:00 น. 7 ก.ค. 63 18:00 น. 8 ก.ค. 63 18:00 น. 9 ก.ค. 63 18:00 น. 

10 ก.ค. 63 18:00 น. 11 ก.ค. 63 18:00 น. 12 ก.ค. 63 18:00 น. 



 จำกกำรตรวจวัดค่ำควำมเค็มในแม่น ้ำสำยหลัก พบว่ำ บริเวณแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ณ สถำนีส ำแล  
มีควำมเค็มเกินเกณฑ์เฝ้ำระวังมำตรฐำนน ้ำดิบเพื่อผลิตน ้ำประปำ 0.25 กรัม/ ลิตร เป็นระยะๆ ตลอดทั้งสัปดำห์ 
โดยมีควำมเค็มสูงสุดที่วัดได้ 0.31 กรัม/ลิตร ในวันที่ 8 ก.ค. 63 เวลำ 03.00-03.50 น. และ 09.00-09.30 น. 
ส่วนบริเวณแม่น ้ำท่ำจีน ณ สถำนีกระทุ่มแบนมีค่ำควำมเค็มเกินเกณฑ์เฝ้ำระวังมำตรฐำนน ้ำดิบเพื่อผลิต
น ้ำประปำ 0.25 กรัม/ ลิตร ตลอดทั้งสัปดำห์ โดยค่ำควำมเค็มสูงสุดที่วัดได้ 0.47 กรัม/ลิตร ใน วันที่9 ก.ค. 63 
เวลำ 02.00 น. และวันที่ 10 ก.ค. 63 เวลำ 02.00-03.00 น. ส่วนบริเวณแม่น ้ำบำงปะกง ณ สถำนีบำงแตนมีค่ำ
ควำมเค็มเกินมำตรฐำนน ้ำดิบเพื่อกำรเกษตร 2.00 กรัม/ ลิตร วันที่ 9 ก.ค. 63 เวลำ 20.00 น. 
 

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

แม่น ำ้เจำ้พระยำ ณ สถำนสี ำแล (เกณฑเ์ฝำ้ระวงัคณุภำพน ำ้ดบิเพือ่ผลติน ำ้ประปำ 0.25 / ลิตร) 

แม่น ้ำบำงปะกง ณ สถำนีบำงแตน (เกณฑ์มำตรฐำนน ้ำดิบเพื่อกำรเกษตร 2.00 กรัม/ ลิตร) 

แม่น ้ำท่ำจีน ณ สถำนีกระทุ่มแบน (เกณฑ์เฝ้ำระวังคุณภำพน ้ำดิบเพื่อผลิตน ้ำประปำ 0.25 / ลิตร) 



แผน/ผลกำรเพำะปลูกพืชในชว่งฤดฝูน ปี 2563 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรปลูกข้ำวนำปีและพืชไร่-พืชผักไปแล้วทั้งหมด 7.07 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็น 

40.81% ของแผน เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียด พบว่ำ มีกำรปลูกข้ำวนำปีไปแล้ว 6.97 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็น 
41.53% โดยพื้นที่ที ่มีกำรเพำะปลูกข้ำวนำปีมำกที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วำงไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่  
ภำคตะวันออก 78.22% รองลงมำคือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 76.02% และบริเวณลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ 
32.46% ส่วนพื้นที่ที ่มีกำรปลูกพืชไร่-พืชผักมำกที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วำงไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่  
ภำคตะวันออก 59.96% รองลงมำคือ บริเวณลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ 31.54% และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
19.83% 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

ที่มำ : กรมชลประทำน  ข้อมูล ณ วันท่ี 8 กรกฎำคม 2563 
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แผน (ลา้นไร่) ผล (ลา้นไร่) % แผน (ลา้นไร่) ผล (ลา้นไร่) % แผน (ลา้นไร่) ผล (ลา้นไร่) %

เหนือ 2.37 0.740 31.29 0.05 0.004 9.42 2.41 0.745 30.87

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.48 2.648 76.02 0.03 0.007 19.83 3.52 2.654 75.50

กลาง 0.01 0.005 31.56 0.01 0.001 7.25 0.03 0.006 19.59

ตะวันออก 0.92 0.722 78.22 0.02 0.015 59.96 0.95 0.737 77.75

ตะวันตก 1.26 0.132 10.47 0.27 0.027 10.02 1.53 0.159 10.39

ใต้ 0.64 0.096 15.02 0.03 0.005 18.45 0.66 0.101 15.15

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.10 2.629 32.46 0.13 0.040 31.54 8.23 2.669 32.45

ทัง้ประเทศ 16.79 6.972 41.53 0.54 0.098 18.30 17.33 7.070 40.81

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร-่พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้ 
คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

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

2 ก.ค. 63 

29 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63 

3 ก.ค. 63 4 ก.ค. 63 5 ก.ค. 63 

 ช่วงวันที่ 13-15 ก.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมันและประเทศไทยมีก ำลังแรงขึ้น 
ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ำมำปกคลุมภำคตะวันออกเฉียงเหนือและด้ำนตะวันออกของภำคเหนือ 
ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีปริมำณฝนเพิ่มมำกขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมำกได้บำงแห่ง โดยเฉพำะบริเวณ 
ด้ำนตะวันตกของประเทศ ภำคเหนือ ภำคใต้ฝั่งตะวันตก รวมถึงบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคตะวันออก 

 ช่วงวันที่ 16-19 ก.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมันและประเทศไทยมีก ำลังปำนกลำง 
ส ่งผลให ้บริ เวณประเทศไทยจะม ีฝนตกต่อเน ื ่องและม ีฝนตกหน ักบำงแห่ง โดยเฉพำะบริเวณภำคเหนือ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภำคตะวันออก และด้ำนตะวันตกของประเทศ 



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ 
จำกกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น ้ำขึ ้น-น ้ำลงบริเวณทะเลอ่ำวไทย โดยสถำบันสำรสนเทศ 

ทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) คำดว่ำวันที่ 14 ก.ค. 63 บริเวณสถำนีกองบัญชำกำรกองทัพเรือ  
น ้ำลงต ่ำสุด เวลำ 07.00 น. ต ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.72 เมตร และน ้ำขึ้นสูงสุดเวลำ 00.00 น. 
สูงกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.43 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ำน ้ำลงต ่ำสุด 06.00 น. 
ต ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.76 เมตร และน ้ำขึ ้นสูงสุดเวลำ 00.00 น. สูงกว่ำระดับน ้ำทะเล 
ปำนกลำง 0.62เมตร  

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

หน้ำกองบญัชำกำรกองทพัเรอื 

ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 
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ที่มำ:สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) 



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล 
 คำดกำรณ์ควำมสูงคลื่นในช่วงวันที่ 13-19 ก.ค. 63 ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล 
อันดำมันและอ่ำวไทยมีก ำลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันมีคล่ืนสูงข้ึน โดยมี
คล่ืนสูงประมำณ 1-1.5 เมตร 

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำทะเล 
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กำรคำดกำรณ์ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล ระหว่ำงวันที่  13-19 ก.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 


