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สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้

สารบัญ

สภาพอากาศ
5 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม

6 แผนที่ความกดอากาศ

7 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

10 สภาวะฝนท่ีผิดปกติ

11 ความชื้นในอากาศ

สถานการณน์้า้
12 ความชื้นผิวดิน

13 สถานการณ์น้้าในเขื่อน

• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น้้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา

16 ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก

17 สถานการณ์อุทกภัย

18 สถานการณ์น้้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น้้าเค็มรุก

21 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
22 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์้า้

23 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา

24 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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HIGHLIGHT
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▪ สัปดาห์นี้เกิดน ้าล้นตลิ่งบริเวณแม่น ้าป่าสัก ต าบลหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 2 ครั้ง เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องบริเวณพื้นที่เหนือน ้า

▪ และถึงแม้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู ่ในหลายพื้นที่ จนท าให้เกิดน ้า ท่วมและ
น ้าป่าไหลหลาก แต่ปรมิาณน ้าไหลลงอ่างฯ ก็ยังคงมีค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะบริเวณเขื่อนภูมิพล 
และเขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศมีการ
ระบายน ้ามากกว่าปริมาณไหลลงอ่างฯ อยู่ประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร

▪ คุณภาพน ้าดิบเพื ่อการผลิตน ้าประปา ณ สถานีส าแล อยู ่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง เนื ่องจาก
คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยพัดเตรงข้าสู่ปากแม่น ้าเจ้าพระยา ท าให้ความเค็มรุกคืบเข้าไปในล าน ้า 
ส่งผลให้ความเค็มในแม่น ้าเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังแรง ประกอบ
กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนัก
ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้
โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 201 มิลลิเมตร จังหวัดจันทบุรี 169 มิลลิเมตร และจังหวัดเลย 148 มิลลิเมตร

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 30,093 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 42% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 6,824 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยวิกฤตจ านวนทั้งสิ้น 25 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (29%) เขื่อนแม่งัด 
(20%) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา (28%) เขื่อนกิ่วคอหมา (22%) เขื่อนแควน้อย (15%) เขื่อนแม่มอก (22%) เขื่อนล าตะคอง 
(28%) เขื่อนล าพระเพลิง (20%) เขื่อนอุบลรัตน์ (13%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (30%) เขื่อนห้วยหลวง (18%) เขื่อนล านางรอง 
(15%) เขื ่อนมูลบน (18%) เขื ่อนน ้าพุง (21%) เขื ่อนล าแซะ (14%) เขื ่อนป่าสักชลสิทธิ์ (10%) เขื ่อนกระเสียว (17%) 
เขื่อนทับเสลา (20%) เขื่อนบางพระ (12%) เขื่อนคลองสียัด (11%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (23%) เขื่อนประแสร์ (17%) 
เขื่อนนฤบดินทรจินดา (27%) เขื่อนแก่งกระจาน (28%) และเขื่อนปราณบุรี (26%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้าในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงน ้าน้อยวิกฤต และมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณแม่น ้าป่าสัก ต าบลหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยโดยเฉพาะบริเวณต้นน ้าของแม่น ้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลาง
มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก และมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูงบริเวณ สถานีคลองมหาชัย 
วัดพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้าน้อย

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 20-22 ก.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามัน ประกอบ
ก ับลมตะว ันออกเฉ ียงใต ้จ ะพ ัดปกคล ุมบร ิ เวณประ เทศไทยตอนบน ท  า ให ้ เก ิดการพ ัดสอบก ัน ส ่งผลให้
มีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้
ฝั่งตะวันตก ส่วนในช่วงวันที่ 23-26 ก.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประ เทศไทย 
ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนัก
ได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 21 ก.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 14.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.43 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 21.00-22.00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.67 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 12.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.85 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 20.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.30 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 22-28 ก.ค. 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

14 ก.ค. 63 07:00 น. 15 ก.ค. 63 07:00 น. 16 ก.ค. 63 07:00 น.

17 ก.ค. 63 07:00 น. 18 ก.ค. 63 07:00 น. 19 ก.ค. 63 07:00 น.

20 ก.ค. 63 07:00 น.
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สัปดาห์นี้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่น
ในช่วงวันที่ 14-15 ก.ค. 63 ส่วนช่วงวันที่ 16-18 ก.ค. 63 ปริมาณเมฆลดลงมากแต่ยังคงมีปกคลุมในบาง
พื้นที่ของภาคเหนือและภาคใต้ หลังจากนั้นกลุ่มเมฆหนาได้กระจายตัวปกคลุมเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่ 
19-20 ก.ค. 63 โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้

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


สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก้าลังแรง ประกอบกับ
มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น และ
มีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันตก 
ภาคตะวันออก และภาคใต้

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/

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

14 ก.ค. 63 07:00 น. 15 ก.ค. 63 07:00 น. 16 ก.ค. 63 07:00 น.

17 ก.ค. 63 07:00 น. 18 ก.ค. 63 07:00 น. 19 ก.ค. 63 07:00 น.

20 ก.ค. 63 07:00 น.



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร
ได้แก่ เรดาร์เชียงราย เรดาร์พิษณุโลก เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สงขลา ได้ตรวจพบกลุ่มฝนตก
ปานกลางถึงหนักบริเวณภาคเหนือตอนล่างในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 16-
17 ก.ค. 63 ที่ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักมากในพื้นที่ ส่วนภาคกลางมีกลุ่มฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงวันที่ 
14-16 ก.ค. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจุกตัวในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 
14 ก.ค. 63,16 ก.ค. 63 และ 18-20 ก.ค. 63 ภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ 
ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในช่วงวันที่ 14-19 ก.ค. 63

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

7

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

เรดาร์ขอนแก่น

เรดาร์สัตหีบ

เรดาร์เชียงราย
14 ก.ค. 63 15 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 17 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 20 ก.ค. 63

เรดาร์พิษณุโลก

เรดาร์สงขลา

14 ก.ค. 63 15 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 17 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 20 ก.ค. 63

14 ก.ค. 63 15 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 17 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 20 ก.ค. 63

14 ก.ค. 63 15 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 17 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 20 ก.ค. 63

14 ก.ค. 63 15 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 17 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 20 ก.ค. 63



สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคกลางมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ 
ล้าพูน เพชรบูรรณ์ อุทัยธานี ก้าแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ ขอนแก่น อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี 
ยโสธร บุรีรัมย์ นครราชสีมา นครพนม เลย ชัยภูมิ อุดรธานี หนองบัวล้าภู สุพรรณบุรี นครนายก สระแก้ว 
ปราจีนบุรี  จันทบุรี  และตราด ส่วนบริ เวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะบริ เวณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี สตูล สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พัทลุง 
ปัตตานี ยะลา ในช่วงวันที่ 13 ก.ค. 63 16-19 ก.ค. 63

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

8

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

13 ก.ค. 63 07:00 น. 14 ก.ค. 63 07:00 น. 15 ก.ค. 63 07:00 น. 16 ก.ค. 63 07:00 น.

17 ก.ค. 63 07:00 น. 18 ก.ค. 63 07:00 น. 19 ก.ค. 63 07:00 น.



ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณ

ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคใต้
ตอนล่างมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จาก
ระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 201 มิลลิเมตร จังหวัดจันทบุรี 169 มิลลิเมตร และจังหวัดเลย 148 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 ภาคเหนือตอนบนมีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย ส่วนบริเวณ
ภาคเหนือตอนล่างมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติถึงต ่ากว่า
เกณฑ์ปกติมาก ส่วนบริเวณด้านฝั่งตะวันตกของภาคมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์
ปกติเล็กน้อย

o ภาคกลาง มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก
o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
o ภาคใต้ ด้านตะวันตกของภาคมีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ ส่วนบริเวณด้าน

ตะวันออกของภาคมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย
o กรุงเทพฯและปริมณฑล มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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(ในช่วงวันที ่13-19 ก.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
แผนภาพแสดงการกระจายตัวความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมช่วงเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 13-19 ก.ค. 63 พบว่า ประเทศไทยมีความชื้นค่อนข้างสูงบริเวณด้านฝั่งตะวันตกของ
ประเทศ ในช่วงวันที่ 13 ก.ค. 63 หลังจากนั้นความชื้นค่อยๆ ลดลงบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง
ด้านฝั่งตะวันตก และภาคใต้ ในช่วงวันที่ 14-17 ก.ค. 63 และกลับมาเพิ่มสูงขึ้นบริเวณภาคเหนือ
ตอนบนในช่วงวันที่ 18-19 ก.ค. 63 ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความชื้น
เพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 14-16 ก.ค. 63 และค่อยๆ ลดลงอีกครั้งในช่วงวันที่ 18-19 ก.ค. 63

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

11

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

13 ก.ค. 63 14:00 น. 14 ก.ค. 63 14:00 น. 15 ก.ค. 63 14:00 น. 16 ก.ค. 63 14:00 น.

17 ก.ค. 63 14:00 น. 18 ก.ค. 63 14:00 น. 19 ก.ค. 63 14:00 น.



ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 19 ก.ค. 63 ประเทศไทยตอนบนมีความชื้นผิวดินลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านฝั่งตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง
ด้านฝั่งตะวันตก และภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออก ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างและภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่12 ก.ค. 2563 วันที ่19 ก.ค. 2563

12



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

13

ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 30,093 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 42% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย 
โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 6,824 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ ในเกณฑ์น ้าน้อย
วิกฤตจ านวนทั้งสิ ้น 25 เขื่อน ได้แก่ เขื ่อนภูมิพล (29%) 
เขื ่อนแม่งัด (20%) เขื ่อนแม่กวงอุดมธารา (28%) เขื ่อน
กิ ่วคอหมา (22%) เขื ่อนแควน้อย (15%) เขื ่อนแม่มอก
(22%) เขื ่อนล าตะคอง (28%) เขื ่อนล าพระเพลิง (20%) 
เข ื ่อนอุบลรัตน์ (13%) เข ื ่อนจุฬาภรณ์ (30%)  เข ื ่อน
ห้วยหลวง (18%) เขื ่อนล านางรอง (15%) เขื ่อนมูลบน
(18%) เขื่อนน ้าพุง (21%) เขื่อนล าแซะ (14%) เขื่อนป่าสัก
ชลสิทธ์ิ (10%) เขื่อนกระเสียว (17%) เขื่อนทับเสลา (20%) 
เขื่อนบางพระ (12%) เขื่อนคลองสียัด (11%) เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล (23%) เขื่อนประแสร์ (17%) เขื่อนนฤบดินทร
จินดา (27%) เขื่อนแก่งกระจาน (28%) และเขื่อนปราณบุรี 
(26%)

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



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ
วันที่ 20 ก.ค. 63 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 30,093 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2563 ภาคกลางมี
ปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2562 และ 2558 ภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บ
น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2559 ภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 
2558 และ 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
ตั้งแต่ปี 2558 ภาคเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอับดับที่ 2 รองจากปี 2559 ส าหรับปริมาณน ้า
ไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมาณ 4,316 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสม
ที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 และปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมาณ 
15,319 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าระบายสะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2559

14
ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพื้นทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

15

วันที่ 20 ก.ค. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 7,416 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยู่ 
239 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน ้า
เจ้าพระยาอยู่ 71 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การเพียง 720 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือ
เป็นปริมาณน ้าที่เหลืออยู่น้อยมาก ทั้งนี้ประมาณการความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดู
ฝนของปี 2563 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่ 12,000 ล้านลูกบาศก์
เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 11,280 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



ระดับัน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก
จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้า ในแม่น ้า

สายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงน ้าน้อยวิกฤต และมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณแม่น ้าป่าสัก ต าบลหล่มสัก 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยโดยเฉพาะบริเวณต้นน ้าของ
แม่น ้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก และมีน ้าล้นตลิ ่งต ่า บริเวณ
ปากแม่น ้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

14 ก.ค. 63 05:00 น. 15 ก.ค. 63 05:00 น. 16 ก.ค. 63 05:00 น. 17 ก.ค. 63 05:00 น.

18 ก.ค. 63 05:00 น. 19 ก.ค. 63 05:00 น. 20 ก.ค. 63 05:00 น.



จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่
6-20 ก.ค. 63 ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน ้าไหลหลาก โดยมีพื ้นที ่ได้ร ับผลกระทบ 
7 จังหวัด 8 อ าเภอ 14 ต าบล 27 หมู ่ 1 องค์กรปกครองส่งท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 222 ครัวเรือน ถนน 7 สาย สะพานไม้ช ารุด 1 แห่ง คอสะพาน 8 แห่ง 
ฝาย 12 แห่งพื้นที่การเกษตร 10 ไร่ และโค 2 ตัว ซึ ่งปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด 
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า

17

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,แนวหน้า

เวลา 19.00 น.วนัที ่16 กรกฎาคม 2563 หลังจากทีม่ฝีนตกลงมากวา่ 3 ชั่วโมง 
ท าให้หมู่บ้านหลายแห่งใน ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีน ้าท่วมภายในหมู่บ้านสูงถึง 40-50 ซม. 

ท าให้ประชาชนเข้าไปในบ้านของตนเองไม่ได้ ต้องจอดรถอยู่หน้าหมู่บ้านเป็นจ านวนมาก



อุณหภมูิผิวน ้ำทะเล
สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 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
14 ก.ค. 63 18:00 น. 15 ก.ค. 63 18:00 น. 16 ก.ค. 63 18:00 น. 17 ก.ค. 63 18:00 น.

18 ก.ค. 63 18:00 น. 19 ก.ค. 63 18:00 น. 20 ก.ค. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
14 ก.ค. 63 18:00 น. 15 ก.ค. 63 18:00 น. 16 ก.ค. 63 18:00 น. 17 ก.ค. 63 18:00 น.

18 ก.ค. 63 18:00 น. 19 ก.ค. 63 18:00 น. 20 ก.ค. 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
14 ก.ค. 63 18:00 น. 15 ก.ค. 63 18:00 น. 16 ก.ค. 63 18:00 น. 17 ก.ค. 63 18:00 น.

18 ก.ค. 63 18:00 น. 19 ก.ค. 63 18:00 น. 20 ก.ค. 63 18:00 น.

14 ก.ค. 63 18:00 น. 15 ก.ค. 63 18:00 น. 16 ก.ค. 63 18:00 น. 17 ก.ค. 63 18:00 น.

18 ก.ค. 63 18:00 น. 19 ก.ค. 63 18:00 น. 20 ก.ค. 63 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแล มีความเค็ม
เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยค่าความ
เค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่ 0.29 กรัม/ลิตร ในวันที่ 14 ก.ค. 63 เวลา 04.10-04.30 น. วันที่ 16 ก.ค. 63 เวลา 
04.00 น. วันที่ 17 ก.ค. 63 10.10-11.50 น. และวันที่ 18 ก.ค. 63 เวลา 13.40 น. ส่วนบริเวณแม่น ้าท่าจีน 
สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็มค่อนข้างสูงในช่วงต้นสัปดาห์ และค่อยๆ ลดลงในช่วงปลายสัปดาห์ แต่ยังคงเกิน
เกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ และบริเวณแม่น ้าบางปะกง 
สถานีบางแตนมีความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร เป็นระยะๆ เกือบ
ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่ 1.19 กรัม/ ลิตร ในวันที่ 17 ก.ค. 63 เวลา 15.00 น. 

น ้ำเคม็รกุ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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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 (เกณฑ์มาตรฐานน า้ดบิเพือ่ผลติน า้ประปา 0.50 กรัม/ ลิตร)

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



แผน/ผลกำรเพำะปลกูพชืในชว่งฤดฝูน ปี 2563
ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผักไปแล้วทั้งหมด 8.21 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 

47.36% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 8.09 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
48.17% โดยพื้นที่ที ่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ ละพื้นที่ ได้แก่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 82.10% รองลงมาคือ ภาคตะวันออก 80.11% และภาคกลาง 78.11%
ส่วนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไร่-พืชผักมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภาคตะวันออก 
67.41% รองลงมาคือ บริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา 31.19% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22.86%

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน  ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563

21

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

เหนือ 2.37 1.131 47.77 0.000 0.05 0.010 21.19 2.41 1.140 47.27 0.000

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.48 2.859 82.10 0.03 0.008 22.86 3.52 2.867 81.55 0.000

กลาง 0.01 0.012 78.11 0.01 0.001 7.25 0.03 0.013 43.22 0.000

ตะวันออก 0.92 0.739 80.11 0.02 0.017 67.41 0.95 0.756 79.78 0.000

ตะวันตก 1.26 0.239 18.94 0.27 0.038 14.38 1.53 0.278 18.15 0.000

ใต้ 0.64 0.097 15.12 0.03 0.005 18.80 0.66 0.101 15.26 0.000

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.10 3.010 37.17 0.010 0.13 0.040 31.19 8.23 3.050 37.08 0.010

ท้ังประเทศ 16.79 8.087 48.17 0.010 0.54 0.118 21.92 17.33 8.205 47.36 0.010

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 20-22 ก.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามัน ประกอบกับ
ลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิดการพัดสอบกัน ส่งผลใ ห้
มีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก 
และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

▪ ช่วงวันที่ 23-26 ก.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย 
ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มีฝนตก
ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

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

23 ก.ค. 63

20 ก.ค. 63 21 ก.ค. 63 22 ก.ค. 63

24 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63



คำดกำรณส์ภำวะระดบััน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 21 ก.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 14.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.43 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 21.00-
22.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.67 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 
12.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.85 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 20.00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.30 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล
คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 20-26 ก.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม

ทะเลอันดามันและอ่าวไทย ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีก าลังปานกลาง โดยจะมีคลื่น
สูงประมาณ 1 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล

24

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 20-26 ก.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


