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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
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▪ เดือนกนัยายน 2563 ปริมาณน า้ตน้ทนุของ 4 เขื่อนหลกัลุม่น า้เจา้พระยามปีรมิาณเพิม่ขึ้น เนื่องจากปริมาณ
ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้มีปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ เพิ่มขึ้นถึง 2,160 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร แต่ถึงแม้ว่าปริมาณน ้าไหลลงอ่างสะสมจะเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณน ้ากักเก็บยังคงมีค่อนข้าง
น้อย และต้องกักเก็บเพิ่มอีก 7,099 ล้าน ลบ.ม. เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในช่วงฤดูแล้งและต้นฤดูฝนของ
ปี 2564 และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปีที่ผ่านมา (30 ก.ย. 62) พบว่า มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2562 
อยู่ 899 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มากกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยู่ 1,665 ล้านลูกบาศก์เมตร

▪ เฝ้าติดตามหย่อมความกดอากาศต ่าในทะเลจีนใต้ที่อาจทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุ และเคลื่อนตัวผ่านประเทศ
เวียดนามและประเทศกัมพูชาลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนบน อาจส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออก 
ภาคกลางตอนล่าง รวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า
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กราฟแสดงปริมาณไหลลงอา่งฯ สะสม ของ 4 เขื่อนหลกัลุม่น า้เจา้พระยา

วันที่ 31 ส.ค. 63 วันที่ 30 ก.ย. 63



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี ้ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนเข้าสู ่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนกลาง โดยร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข ้าสู ่หย่อม
ความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ประกอบกับลมมรสุมตะวั นตก
เฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก
ในหลายพื้นที่เกือบทั้งสัปดาห์

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 38,239 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 54% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 14,696 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามากจ านวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ (81%) เขื่อนหนองปลาไหล (97%) 
และเขื่อนขุนด่านปราการชล (97%) และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยวิกฤตจ านวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อน
ล านางรอง (30%) เขื่อนล าแซะ (23%) และเขื่อนคลองสียัด (22%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้าในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับ
น ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน ้าน้อย
ถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่ง

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณฝ์น : ช่วงวันที่ 5-7 ต.ค. 63 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังปานกลาง ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวันออก จะมีฝนเพิ่มขึ ้นและฝนตกหนักบางแห่งตามแนวร่องมรสุม ส่วนในช่วงวันที่ 8-11 ต.ค. 63 บริเวณ
หย่อมความกดอากาศต ่าในทะเลจีนใต้ที่อาจทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุ และเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนาม กั มพูชา ลงสู่
อ่าวไทยตอนบน ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน 
ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้มี ฝนตกหนัก
ในภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง รวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 6 ต.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 04.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.69 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 09.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 0.75 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 02.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.20 เมตร 
และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.05 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 5-11 ต.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง มีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร 
ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีก า ลังแรงขึ้น 
ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังแรง โดยจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

5

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

29 ก.ย. 63 08:00 น. 30 ก.ย. 63 09:00 น. 1 ต.ค. 63 07:00 น.

2 ต.ค. 63 07:00 น. 3 ต.ค. 63 07:00 น. 4 ต.ค. 63 07:00 น.

5 ต.ค. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีกลุ่มเมฆปกคลุมกระจายตัวในบางพื้นที่เป็นระยะๆ โดยมี
กลุ ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที ่ 29 ก.ย. 63 วันที ่ 3 และ 5 ต.ค. 63
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมในช่วงวันที่ 1 3 และ 5 ต.ค. 63 ภาคกลางมีเมฆ
ปกคลุมหนาแน่นในช่วงวันที่ 3 และ 5 ก.ย. 63 ภาคตะวันออกมีเมฆปกคลุมเพิ่มมากข้ึนในช่วงกลาง
สัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีกลุ ่มเมฆปกคลุมเกือบทั้งสัปดาห์กับมีกลุ่ มเมฆลดลง
เล็กน้อยในวันที่ 30 ก.ย. 63



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

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

29 ก.ย. 63 07:00 น. 30 ก.ย. 63 07:00 น. 1 ต.ค. 63 07:00 น.

2 ต.ค. 63 07:00 น. 3 ต.ค. 63 07:00 น. 4 ต.ค. 63 07:00 น.

5 ต.ค. 63 07:00 น.

สัปดาห์น ี ้ร ่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนเข้าสู ่หย่อมความกดอากาศต ่า
บร ิ เ วณทะ เลจ ีน ใต ้ตอนกลาง  โดยร ่องมรส ุมพาดผ ่านบร ิ เ วณภาคเหน ือตอนล ่ าง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่ วงต้น
สัปดาห์ หลังจากนั้นร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
และภาคตะวันออกในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก
ในหลายพื้นที่เกือบทั้งสัปดาห์



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์อมก๋อย เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สงขลาตรวจพบกลุ่มฝนตกบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 29-
30 ก.ย. 63  และช่วงวันที่ 3-4 ต.ค. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกปานกลางเกือบทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนัก
เป็นบริเวณกว้างในวันที่ 2 และ 5 ต.ค. 63 ภาคกลางมีฝนตกหนักในช่วงกลางสัปดาห์ ภาคตะวันออกมีฝนตกหนัก
เกือบทั้งสัปดาห์โดยเฉพาะวันที่ 2 ต.คง 63 ที่มีฝนตกเหนักในหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก
ในช่วงกลางสัปดาห์และปริมาณฝนลดลงในช่วงปลายสัปดาห์

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

28 ก.ย. 63 07:00 น. 29 ก.ย. 63 07:00 น. 30 ก.ย. 63 07:00 น. 1 ต.ค. 63 07:00 น.

2 ต.ค. 63 07:00 น. 3 ต.ค. 63 07:00 น. 4 ต.ค. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี ้ประเทศไทยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวเกือบทั ้งสัปดาห์ โดย
ภาคเหนือและภาคกลางมีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในช่วงต้นสัปดาห์และปริมาณฝนลดลง
ในช่วงกลางสัปดาห์ หลังจากนั้นปลายสัปดาห์ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักเกือบทั้ งสัปดาห์
กับมีฝนตกหนักในหลายพื ้นที ่ ในวันที ่  2 ต.ค. 63 โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัด
อุบลราชธานี ระนอง ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ ระยอง พังงา นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี และ
ล าปาง



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

9

สัปดาห์นี ้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ ่มมากขึ ้นในหลายพื้นที ่ท ั ้งภาคเหนือตอนล่าง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง ส่วนภาคเหนือตอนบน
และภาคใต้ตอนบนมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อย



o ภาคเหนือ มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติบริเวณภาคเหนือตอนบน และมี
ปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติบริเวณภาคเหนือตอนล่าง

o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์
ปกติ

o ภาคกลาง มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติ
o ภาคใต้ มีปริมาณฝนต ่าว่าเกณฑ์ปกติถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
o กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

10

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



แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 
ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-4 ต.ค. 63 พบว่าประเทศไทยตอนบนมีความชื้นในอากาศสูงมากเกือบทั้ ง
สัปดาห์ ยกเว้นบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีความชืน้ใน
อากาศลดลงในวันที่ 1 ต.ค. 63 ภาคตะวันออกมีความชื้นในอากาศสูงมากเป็นระยะๆ ในช่วงวันที่ 
28-29 ก.ย. 63 และ ช่วงวันที่ 2-3 ต.ค. 63 เนื่องจากมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักหลายพื้นที่ของ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีความชื้นใน
อากาศสูงมากเกือบทั้งสัปดาห์กับมีความชื้นในอากาศสูงมากในหลายพื้นที่ในช่วงวันที่ 28 ก.ย. 
63 

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

28 ก.ย. 63 14:00 น. 29 ก.ย. 63 14:00 น. 30 ก.ย. 63 14:00 น. 1 ต.ค. 63 14:00 น.

2 ต.ค. 63 14:00 น. 3 ต.ค. 63 14:00 น. 4 ต.ค. 63 14:00 น.



วันที่ 27 ก.ย. 63 พบว่า บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีความชื้นผิวดินลดลงจาก
วันที่ 20 ก.ย. 63 โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมไปถึงบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออก

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่20 ก.ย. 2563 วันที ่27 ก.ย. 2563

12



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 38,239 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 54% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 14,696 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์
น ้ามากจ านวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ (81%) เขื่อน
หนองปลาไหล (97%) และเขื่อนขุนด่านปราการชล (97%) 
และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยวิกฤต
จ านวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล านางรอง (30%) เขื่อนล าแซะ 
(23%) และเขื่อนคลองสียัด (22%)

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



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 5 ต.ค. 63 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 38,239 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทั ้งน ี ้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2563
ภาคตะวันตกและภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 ภาคกลางมี
ปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2558 และ 2561 ภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บ
มากเป็นอันดับที ่ 3 รองจากปี 2561 และ 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีปริมาณ
น ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2558 ส าหรับปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 
17,491 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 2558 และปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 19,767 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยเป็นอันดับที่ 2
รองจากปี 2559

14
ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

15

วันที่ 5 ต.ค. 63 เขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 11,597 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรง
อยู่ 1,719 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การ 4,901 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็น
ปริมาณน ้าที่เหลืออยู่ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ประมาณการความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้น
ฤดูฝนของปี 2564 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที ่ 12,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 7,099 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้าในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวั นออก 
และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่ น ้าในช่วง
น ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่ง ดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ
▪ น ้าล้นตลิ่งบริเวณแม่น ้าป่าสัก ต าบลหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
▪ น ้าล้นตลิ่งบริเวณล าชี ต าบลตระแสง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
▪ น ้าล้นตลิ่งบริเวณล าปะเทีย ต าบลอีสานเขต อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
▪ น ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองปลายมาศ ต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ภาคใต้
▪ น ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองชี ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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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
29 ก.ย. 63 18:00 น. 30 ก.ย. 63 18:00 น. 1 ต.ค. 63 18:00 น. 2 ต.ค. 63 18:00 น.

3 ต.ค. 63 18:00 น. 4 ต.ค. 63 18:00 น. 5 ต.ค. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
29 ก.ย. 63 18:00 น. 30 ก.ย. 63 18:00 น. 1 ต.ค. 63 18:00 น. 2 ต.ค. 63 18:00 น.

3 ต.ค. 63 18:00 น. 4 ต.ค. 63 18:00 น. 5 ต.ค. 63 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนทะเลอันดามัน
มีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

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
29 ก.ย. 63 18:00 น. 30 ก.ย. 63 18:00 น. 1 ต.ค. 63 18:00 น. 2 ต.ค. 63 18:00 น.

3 ต.ค. 63 18:00 น. 4 ต.ค. 63 18:00 น. 5 ต.ค. 63 18:00 น.

29 ก.ย. 63 18:00 น. 30 ก.ย. 63 18:00 น. 1 ต.ค. 63 18:00 น. 2 ต.ค. 63 18:00 น.

3 ต.ค. 63 18:00 น. 4 ต.ค. 63 18:00 น. 5 ต.ค. 63 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแล มีความเค็ม
อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่ 0.21 กรัม/ลิตร ในช่วงวันที่ 29 ก.ย. 63 
และ 1 ต.ค. 63 ส่วนบริเวณแม่น ้าท่าจีน สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบ
เพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที ่ 0.31 กรัม/ลิตร 
ในวันที่ 2 ต.ค. 63 เวลา 03.00 น. และบริเวณแม่น ้าบางปะกง สถานีฉะเชิงเทรา มีความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ท่ี 0.17 กรัม/ ลิตร ในวันที่ 1 ต.ค. 63

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 (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

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



ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผักไปแล้วทั้งหมด 14.09 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
81.32% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 13.76 ล้านไร่ หรือ
คิดเป็น 81.96% โดยพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ 
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 97.99% รองลงมาคือ ภาคตะวันตก 92.00% และภาคเหนือ 91.29%
ส่วนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไร่-พืชผักมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภาคตะวันออก 
79.20% รองลงมาคือ ภาคตะวันตก 76.59% และภาคกลาง 69.16%

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เสียหาย เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เสียหาย เก่ียว (ล้านไร่)

เหนือ 2.37 2.16 91.29 0.154 0.05 0.026 55.67 0.0001 2.41 2.19 90.62 0.00 0.1536

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.48 3.41 97.99 0.008 0.03 0.015 45.96 0.0000 3.52 3.43 97.51 0.000 0.0077

กลาง 0.01 0.01 83.98 0.011 0.01 0.010 69.16 0.0000 0.03 0.02 76.68 0.00 0.0109

ตะวันออก 0.92 0.80 86.88 0.001 0.158 0.02 0.020 79.20 0.0003 0.95 0.82 86.68 0.001 0.1580

ตะวันตก 1.26 1.16 92.00 0.097 0.27 0.204 76.59 0.0220 1.53 1.37 89.32 0.00 0.1187

ใต้ 0.64 0.15 22.88 0.012 0.03 0.005 19.43 0.0020 0.66 0.15 22.75 0.00 0.0136

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.10 6.06 74.86 2.011 0.13 0.051 40.11 0.0164 8.23 6.11 74.32 2.0269

ท้ังประเทศ 16.79 13.76 81.96 0.001 2.449 0.54 0.331 61.48 0.0407 17.33 14.09 81.32 0.001 2.4893

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 5-7 ต.ค. 63 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ประกอบก ับลมมรส ุมตะว ันตกเฉ ียง ใต ้ก  าล ั งปานกลาง ส ่ งผลให ้ภาคเหน ือ  ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งตามแนวร่องมรสุม 

▪ ช่วงวันที่ 8-11 ต.ค. 63 หย่อมความกดอากาศต ่าในทะเลจีนใต้ที่อาจทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุ และ
เคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลงสู่อ่าวไทยตอนบน ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่าน
บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนตกหนักในภาคตะ วันออก 
ภาคกลางตอนล่าง รวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

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

8 ต.ค. 63

5 ต.ค. 63 6 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63

9 ต.ค. 63 10 ต.ค. 63 11 ต.ค. 63



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 6 ต.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 04.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.69 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 09.00 น. 
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.75 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 02.00 น. 
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.20 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.05 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 5-11 ต.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง มี คลื่น
สูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันและประเทศไทยจะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก า ลังแรง 
โดยจะมีคล่ืนสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 5-11 ต.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


