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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 สถานการณ์น้้าทะเล
• อุณหภูมิพ้ืนผิวน้้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น้้าเค็มรุก

20 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
21 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์้า้

22 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา

23 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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HIGHLIGHT

3

▪ ปัจจบุนัปรมิาณน า้ตน้ทนุของ 4 เขื่อนหลักลุม่น า้เจ้าพระยายังคงมีค่อนข้างน้อย ถึงแม้จะมีฝนตก
ต่อเนื่องในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน
กันยายน จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าว แต่กลับมีปริมาณน ้าไหลลงอ่าง
ฯ สะสมตั้งแต่ต้นเดือน เพียง 685 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั้น ท าให้ยังคงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีกถึง 
8,623 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝน
ของปี 2564

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า
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กราฟแสดงปริมาณไหลลงอา่งฯ สะสม ของ 4 เขื่อนหลกัลุม่น า้เจา้พระยา

วันที่ 31 ส.ค. 63 วันที่ 14 ก.ย. 63



สภาพอากาศ : สัปดาห์น้ีร่องมรสุมเล่ือนขึ้นพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน ประเทศลาวตอนบน ประเทศเวียดนาม
ตอนบน หลังจากน้ันร่องมรสุมได้เล่ือนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง
วันท่ี 11-14 ก.ย. 63 ท้าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยมีก้าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักใน
บางแห่ง โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ท่ีวัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
จังหวัดพังงา 254 มิลลิเมตร จังหวัดน่าน 250 มิลลิเมตร และจังหวัดภูเก็ต 237 มิลลิเมตร

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 34,340 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 48% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย ซึ่งมีปริมาณน ้าใช้การได้จริงเพียง 10,912 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามากเพียงเขื่อนเดียวเท่านั้น ได้แก่ เขื่อนหนองปลาไหล (86%) และมีเขื่อน
ที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยวิกฤตจ านวนทั้งสิ้น 12 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแควน้อย (30%) เขื่อนแม่มอก (23%) 
เขื่อนล าพระเพลิง (28%) เขื่อนอุบลรัตน์ (19%) เขื่อนล านางรอง (17%) เขื่อนมูลบน (20%) เขื่อนล าแซะ (16%) เขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ (7%) เขื่อนกระเสียว (21%) เขื่อนทับเสลา (22%) เขื่อนบางพระ (25%) และเขื่อนคลองสียัด (17%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้าในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดั บน ้าปานกลาง 
ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าป านกลาง 
ซ่ึงมีน ้าล้นตลิ่ง น ้าล้นตลิ่งต ่าตามธรรมชาติ และมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 14-16 ก.ย. 63 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ท าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก าลังแรง นอกจากนี้หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ในช่วงวันที่ 15-16 ก.ย. 63 จะส่งผลให้ประเทศไทยมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก ภาคใต้ 
และด้านตะวันตกของประเทศ ส่วนในช่วงวันที่ 17-20 ก.ย. 63 หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มจะ
ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งของประเทศเวียดนาม ท าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักได้ ในบางแห่ง 
โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 15 ก.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 11.00-12.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.86 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 19.00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.73 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 10.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.29 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 18.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.32 เมตร 

คาดการณ์คลื่น คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 14-20 ก.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันและประเทศไทยมีก าลังปานกลางในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอด
ทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในช่วงวันที่ 15-16 ก.ย. 63 หลังจากนั้นลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ทวีก าลังแรงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ ท าให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีก าลังแรงขึ้น ส่ง ผลให้บริเวณทะเล
อันดามันมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 17-20 ก.ย. 63
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php

8 ก.ย. 63 07:00 น. 9 ก.ย. 63 07:00 น. 10 ก.ย. 63 07:00 น.

11 ก.ย. 63 07:00 น. 12 ก.ย. 63 07:00 น. 13 ก.ย. 63 20:00 น.

14 ก.ย. 63 12:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณพื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมีเมฆปกคลุมหนาแน่น ในช่วงวันที่ 
8 ก.ย. 63 หลังจากนั้นกลุ่มเมฆค่อยๆ เบาบางลง และเคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณภาคเหนือด้านฝั่ง
ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 9-10 ก.ย. 63 และกลับมาปกคลุมกระจายตัว
ทั่วทั้งประเทศไทยในช่วงวันที่ 13-14 ก.ย. 63

NO DATA



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

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

8 ก.ย. 63 07:00 น. 9 ก.ย. 63 07:00 น. 10 ก.ย. 63 07:00 น.

11 ก.ย. 63 07:00 น. 12 ก.ย. 63 07:00 น. 13 ก.ย. 63 07:00 น.

14 ก.ย. 63 01:00 น.

สัปดาห์นี ้ร่องมรสุมเลื ่อนขึ้นพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน ประเทศลาวตอนบน 
ประเทศเวียดนามตอนบน หลังจากนั้นร่องมรสุมได้เลื ่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ 
ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 11-14 ก.ย. 63 ท าให้ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในบางแห่ง



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์เชียงราย เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สงขลา สามารถตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักกระจุกตัวบริเวณ
ภาคเหนือตอนบนในช่วงวันที ่ 8 ก.ย. 63 และ 12-14 ก.ย. 63 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกตรวจ รวมไปถึงบริเวณภาคใต้ของประเทศพบกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากกระจุกตัวในหลายพื้นที่
ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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เรดาร์ขอนแก่น

เรดาร์สัตหีบ

เรดาร์เชียงราย

เรดาร์สงขลา

8 ก.ย. 63 9 ก.ย. 63 10 ก.ย. 63 11 ก.ย. 63 12 ก.ย. 63 13 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63

8 ก.ย. 63 9 ก.ย. 63 10 ก.ย. 63 11 ก.ย. 63 12 ก.ย. 63 13 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63

8 ก.ย. 63 9 ก.ย. 63 10 ก.ย. 63 11 ก.ย. 63 12 ก.ย. 63 13 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63

8 ก.ย. 63 9 ก.ย. 63 10 ก.ย. 63 11 ก.ย. 63 12 ก.ย. 63 13 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63

ที่มา:กรมอุตนิุยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : http://www.thaiwater.net/v3/hydro



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

7 ก.ย. 63 07:00 น. 8 ก.ย. 63 07:00 น. 9 ก.ย. 63 07:00 น. 10 ก.ย. 63 07:00 น.

11 ก.ย. 63 07:00 น. 12 ก.ย. 63 07:00 น. 13 ก.ย. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ของประเทศ 
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางบริเวณของภาคเหนือตอนบน ภาคกลางด้านฝั่งตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันตก และภาคตะวันออก รวมไปถึงบริเวณภาคใต้ด้านฝั่ง
ตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน แพร่ ตาก 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี หนองคาย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ฉะเชิ งเทรา 
สระแก้ว จันทบุรี ตราด ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ ตสุราษฎร์
ธานี พังงา พัทลุง ตรัง กระบี่ สตูล ระนอง ยะลา สงขลา นราธิวาส และปัตตานี



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

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยบริเวณภาคเหนือ

ตอนบน ภาคกลางด้านฝั่งตะวันตก และภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์
ที่ผ่านมา ส่วนบางพื้นที่ของภาคกลางมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณฝน
สะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ จังหวัดพังงา 254 มิลลิเมตร จังหวัดน่าน 250 มิลลิเมตร และจังหวัดภูเก็ต 237 มิลลิเมตร



สภำวะฝนที่ผิดปกติ

▪ ภาคเหนือ มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยถึงต ่ากว่าเกณฑ์ปกติมาก
▪ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยบริเวณตอนบน

ของภาค ส่วนบริเวณตอนล่างมีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
▪ ภาคกลาง มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย
▪ ภาคตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงต ่ากว่าเกณฑ์

ปกติเล็กน้อย
▪ ภาคใต้ มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย
▪ กรุงเทพฯและปรมิณฑล มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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(ในช่วงวันที ่31 ส.ค. – 6 ก.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 ต ่ากว่าเกณฑ์ปกติ 
<=50 ต ่ากว่าเกณฑ์ปกติมาก



ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมช่วงเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 7-13 ก.ย. 63 พบว่า ประเทศไทยมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงตลอดทั้งสัปดาห์ 
โดยบริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านฝั่งตะวันตกมีความชื้นในอากาศสูงมากในช่วงวันที่
8 ก.ย. 63 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีความชื้นในอากาศสูงมากในช่วง
วันที่ 8 ก.ย. 63 และ 13 ก.ย. 63 ส่วนภาคใต้มีความชื้นผิวดินสูงมากเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ 
โดยเฉพาะบริเวณด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้ช่วงวันที่ 10-12 ก.ย. 63

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

11

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

7 ก.ย. 63 14:00 น. 8 ก.ย. 63 14:00 น. 9 ก.ย. 63 14:00 น. 10 ก.ย. 63 14:00 น.

11 ก.ย. 63 14:00 น. 12 ก.ย. 63 14:00 น. 13 ก.ย. 63 14:00 น.



ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 6 ก.ย. 63 พบว่า ประเทศไทยมีความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันตก 
รวมไปถึงภาคใต้ของประเทศมีความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที ่ผ่านมา เนื่องจาก
ปริมาณฝนที ่ตกต่อเน ื ่องและตกหนักในบริเวณดังกล่าว ส ่วนบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันออก มีความชื้นผิวดินลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่30 ส.ค. 2563 วันที ่6 ก.ย. 2563

12



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 34,340 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 48% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย 
ซึ่งมีปริมาณน ้าใช้การได้จริงเพียง 10,912 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยมเีขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก
เพียงเขื่อนเดียวเท่านั้น ได้แก่ เขื่อนหนองปลาไหล (86%)
และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยวิกฤต
จ านวนทั้งสิ้น 12 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแควน้อย (30%) เขื่อน
แม่มอก (23%) เขื่อนล าพระเพลิง (28%) เขื่อนอุบลรัตน์ 
(19%) เขื่อนล านางรอง (17%) เขื่อนมูลบน (20%) เขื่อน
ล าแซะ (16%) เขื ่อนป่าสักชลสิทธิ ์ (7%) เขื ่อนกระเสียว 
(21%) เขื่อนทับเสลา (22%) เขื่อนบางพระ (25%) และเขื่อน
คลองสียัด (17%)

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



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ
วันที่ 14 ก.ย. 63 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 34,340 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ทั ้งน ี ้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2563
ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที ่สุดเมื ่อเปรียบเทียบข้อมู ลตั ้งแต่
ปี 2558 ภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับที ่  3 รองจากปี 2558 และ 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2558 ส าหรับ
ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 12,413 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ 
สะสมที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 และปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 
18,746 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2559

14
ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพื้นทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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วันที่ 14 ก.ย. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 10,073 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรง
อยู่ 1,183 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การ 3,377 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็น
ปริมาณน ้าที ่ เหลืออยู ่ค ่อนข้างน้อย ทั ้งน ี ้ประมาณการความต้องการใช้น  ้าในช่ว งฤดูแล้ง
และช่วงต้นฤดูฝนของปี 2564 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่ 12,000 
ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 8,623 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



ระดับัน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก
จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้า ในแม่น ้า

สายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึง
ระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับ
น ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ซึ่งมีน ้าล้นตลิ่ง น ้าล้นตลิ่งต ่าตามธรรมชาติ และมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณ
ปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ดังนี้

ภาคเหนือ
• บริเวณแม่น ้าน่าน ต าบลล้าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
• บริเวณแม่น ้าเข็ก ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
• บริเวณคลองโกรงเกรง ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม

ภาคใต้
• บริเวณคลองชี ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
• บริเวณคลองละงู ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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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
8 ก.ย. 63 18:00 น. 9 ก.ย. 63 18:00 น. 10 ก.ย. 63 18:00 น. 11 ก.ย. 63 18:00 น.

12 ก.ย. 63 18:00 น. 13 ก.ย. 63 18:00 น. 14 ก.ย. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
8 ก.ย. 63 18:00 น. 9 ก.ย. 63 18:00 น. 10 ก.ย. 63 18:00 น. 11 ก.ย. 63 18:00 น.

12 ก.ย. 63 18:00 น. 13 ก.ย. 63 18:00 น. 14 ก.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
8 ก.ย. 63 18:00 น. 9 ก.ย. 63 18:00 น. 10 ก.ย. 63 18:00 น. 11 ก.ย. 63 18:00 น.

12 ก.ย. 63 18:00 น. 13 ก.ย. 63 18:00 น. 14 ก.ย. 63 18:00 น.

8 ก.ย. 63 18:00 น. 9 ก.ย. 63 18:00 น. 10 ก.ย. 63 18:00 น. 11 ก.ย. 63 18:00 น.

12 ก.ย. 63 18:00 น. 13 ก.ย. 63 18:00 น. 14 ก.ย. 63 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแล มีความเค็ม
อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที ่ 0.23 กรัม/ลิตร ในช่วงวันที่ 12-
14 ก.ย. 63 เวลา 10.00-11.00 น. ส่วนบริเวณแม่น ้าท่าจีน สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่ 0.31
กรัม/ลิตร ในวันที่ 8 ก.ย. 63 เวลา 00.00 น. และบริเวณแม่น ้าบางปะกง สถานีฉะเชิงเทรา มีความเค็มเกินเกณฑ์
เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้
อยู่ที่ 0.46 กรัม/ ลิตร ในวันที่ 8 ก.ย. 63 เวลา 00.00-02.00 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 (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

แม่น า้บางปะกง ณ สถานฉีะเชิงเทรา (เกณฑ์เฝา้ระวงัคณุภาพน า้ดบิเพือ่ผลติน า้ประปา 0.25 กรัม/ลติร)

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



แผน/ผลกำรเพำะปลกูพชืในชว่งฤดฝูน ปี 2563
ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผักไปแล้วทั้งหมด 12.66 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 

73.06% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 12.38 ล้านไร่ หรือคิด
เป็น 73.77% โดยพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 97.75% รองลงมาคือ ภาคเหนือ 89.21% และภาคกลาง 83.95% ส่วนพื้นที่ที่
มีการปลูกพืชไร่-พืชผักมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภาคตะวันออก 68.48%
รองลงมาคือ ภาคตะวันตก 61.03% และภาคเหนือ 55.67%

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 กันยายน 2563
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แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่)

เหนือ 2.37 2.11 89.21 0.0365 0.05 0.026 55.67 0.0001 2.41 2.14 88.57 0.0366

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.48 3.40 97.75 0.03 0.015 45.85 0.0000 3.52 3.42 97.27 0.000

กลาง 0.01 0.01 83.95 0.0032 0.01 0.001 7.25 0.0000 0.03 0.01 46.18 0.0032

ตะวันออก 0.92 0.74 80.50 0.0017 0.02 0.017 68.48 0.0001 0.95 0.76 80.19 0.0018

ตะวันตก 1.26 0.78 61.45 0.0007 0.27 0.163 61.03 0.0050 1.53 0.94 61.37 0.0057

ใต้ 0.64 0.11 17.36 0.03 0.005 19.42 0.0010 0.66 0.12 17.44 0.0010

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.10 5.23 64.53 0.9939 0.13 0.048 37.19 0.0132 8.23 5.27 64.10 1.0071

ท้ังประเทศ 16.79 12.38 73.77 1.0360 0.54 0.274 50.91 0.0194 17.33 12.66 73.06 1.0555

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 14-16 ก.ย. 63 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ท าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก าลังแรง นอกจากนี้หย่อมความกดอากาศ
ต ่าบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ในช่ว งวันที่ 15-
16 ก.ย. 63 จะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก ภาคใต้ และด้านตะวันตกของประเทศ

▪ ช่วงวันที่ 17-20 ก.ย. 63 หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มจะทวีก าลังแรงขึ้นเป็น
พายุดีเปรสชั่นและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งของประเทศเวียดนาม ท าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตก
หนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

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

17 ก.ย. 63

14 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63 16 ก.ย. 63

18 ก.ย. 63 19 ก.ย. 63 20 ก.ย. 63



คำดกำรณส์ภำวะระดบััน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 15 ก.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 11.00-12.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.86 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 
19.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.73 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 
10.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.29 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 18.00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.32 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า

22

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล
คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 14-20 ก.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม

ทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังปานกลางในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่ นสูง
ประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ในช่วงวันที่ 15-16 ก.ย. 63 หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทวีก าลังแรงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ 
ท าให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ในช่วงวันที่ 17-20 ก.ย. 63

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 14-20 ก.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


