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สารบัญ

สภาพอากาศ
5 สถานการณ์พายุ

6 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม
7 แผนที่ความกดอากาศ
8 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

11 สภาวะฝนที่ผิดปกติ
12 ความชื้นในอากาศ
สถานการณน์ า้
13 ความชื้นผิวดิน

14 สถานการณ์น ้าในเขื่อน

• น ้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น ้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา

17 ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลัก

18 สถานการณ์อุทกภัย

19 สถานการณ์น ้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน ้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น ้าเค็มรุก

22 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
23 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า
สถานการณน์ า้
24 คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา
25 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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HIGHTLIGHT

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า
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▪ จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต ่าที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนกับ
อิทธิพลของพายุโซนร้อน “หลิ ่นฟา” ท าให้ม ีฝนตกหนักในหลายพื ้นท ี ่  โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคตะวันออก ท าให้เขื ่อนหนองปลาไหลมีปริมาณน ้ากักเก็บเกินความจุเขื่อน โดยมีปริ มาณน ้า
กักเก็บ 103% ของความจุเขื่อน



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้ในช่วงต้นสัปดาห์ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่
หย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ในวันที่ 6 ต.ค. 63 ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ร่องมรสุมเลื่อนลงมา
พาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ทะเลอ่าวไทย และภาคตะวันออก หลังจากนั้นร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่ 12 ต.ค. 63 กับมีหย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรงท่ีก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้
ทวีก าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 7 ต.ค. 63 ก่อนที่อ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าในวันต่อมาและเคลื่อน
ผ่านภาคตะวันออกลงสู่ทะเลอ่าวไทยในวันที่ 9 ต.ค. 63 ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นกับมีฝน
ตกหนักบางพื้นที่เกือบทั้งสัปดาห์

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 39,877 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 56% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 16,335 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซ่ึงมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้าเกินความจุเขื่อน คือ เขื่อนหนองปลาไหล (103%) และมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก 
ได้แก่ เขื่อนล าพระเพลิง (95%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (84%) เขื่อนสิรินธร (80%) และเขื่อนขุนด่านปราการชล (97%) ทั้งนี้เขื่อน
คลองสียัดเป็นเขื่อนเดียวที่ยังคงมีปริมาณน ้าอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยวิกฤตโดยมีปริมาณน ้ากักเก็บเพียง 29%

น ้าในแมน่ า้ล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบวา่ ระดับน ้าในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับ
น ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมีน ้าล้นตลิ่งต า่บริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน ้าน้อย
ถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระแก้ว ตรัง และสตูล

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณฝ์น : ช่วงวันที่ 12-14 ต.ค. 63 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้
ตอนบน ประกอบกับพายุหลิ่นฟาที่ปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนล่างและจะอ่อนก าลังลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ ยังคงมี
ฝนตกต่อเนื่องในบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมไปถึงด้านตะวันออกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับพายุดีเปรสชั่น EIGHTTEEN บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน
แนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยและประเทศเวียดนามตอนบน จากนั้นจะปะทะกับบริเวณความกดอากาศสูงท า ให้อ่อน
ก าลังลงอย่างรวดเร็ว แต่จะท าให้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและซีกตะวันตก
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี มีฝนตกหนักบางแห่ง ต่อมาในช่วงวันที่ 15-18 ต.ค. 63 หย่อมความกดอากาศต ่าที่
อ่อนก าลังลงจากพายุดีเปรสชั่น EIGHTTEEN ท าให้ร่องมรสุมเลื ่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนล่างมีก าลังปานกลาง ส่งผล
ให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 13 ต.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 09.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.59 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 17.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 0.68 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 07.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.01 เมตร 
และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 16.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.22 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 12-18 ต.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันมีจะก าลังแรงส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันจะมี คลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงวันที่ 12-14 ต.ค. 63
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้มีพายุโซนร้อนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคือ พายุโซนร้อน “หลิ่นฟา” (LINFA) 
ก่อตัวขึ้นและทวีก าลังเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 63 และทวี
ก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน”หลิ่นฟา” เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 63 เวลา 01.00 น. และในวันเดียวกันนี้
พายุดังกล่าวได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางงาย ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นพายุได้อ่อน
ก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมประเทศลาวในวันที่ 12 ต.ค. 63
ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น
ตลอดทั้งสัปดาห์

ที่มา: The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA



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

6 ต.ค. 63 07:00 น. 7 ต.ค. 63 07:00 น. 8 ต.ค. 63 07:00 น.

9 ต.ค. 63 07:00 น. 10 ต.ค. 63 07:00 น. 11 ต.ค. 63 07:00 น.

12 ต.ค. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี ้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมี
เมฆปกคลุมกระจายตัวในบางพื้นที่ในช่วงต้นสัปดาห์และมีกลุ่มเมฆปกคลุมเพิ่มมากขึ้นในช่วงตั้งแต่
กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์

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


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

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

6 ต.ค. 63 07:00 น. 7ต.ค. 63 07:00 น. 8 ต.ค. 63 07:00 น.

9 ต.ค. 63 07:00 น. 10 ต.ค. 63 07:00 น. 11 ต.ค. 63 07:00 น.

12 ต.ค. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้ในช่วงต้นสัปดาห์ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ในวันที่ 6 ต.ค. 63 ต่อมาในช่วงกลาง
สัปดาห์ร่องมรสุมเลื ่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ทะเลอ่าวไทย และ
ภาคตะวันออก หลังจากนั้นร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่ 
12 ต.ค. 63 กับมีหย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรงท่ีก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ทวีก าลังแรงเป็นพายุ
ดีเปรสชันในวันที่ 7 ต.ค. 63 ก่อนที่อ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าในวันต่อมาและเคลื่อน
ผ่านภาคตะวันออกลงสู่ทะเลอ่าวไทยในวันที่ 9 ต.ค. 63 ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกือบทั้งสัปดาห์



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์พิษณุโลก เรดาร์อุบลราชธานี เรดาร์สัตหีบ เรดาร์นครศรีธรรมราช และเรดาร์สงขลา ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนัก
บริ เวณภาคเหนือตอนล่างในช่วงต้นส ัปดาห์และปริมาณฝนลดลงในช่วงกลางสัปดาห์ถ ึงปลายสัปดาห์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงกลางสัปดาห์ ภาคตะวันออกมีฝน
ตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงวันที่ 7-11 ต.ค. 63 และภาคใต้มีฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์

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

เรดาร์สัตหีบ

เรดาร์พิษณุโลก

เรดาร์อุบลราชธานี

เรดาร์นครศรีธรรมราช

6 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63 8 ต.ค. 63 9 ต.ค. 63 10 ต.ค. 63 11 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63

6 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63 8 ต.ค. 63 9 ต.ค. 63 10 ต.ค. 63 11 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63

เรดาร์สงขลา

6 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63 8 ต.ค. 63 9 ต.ค. 63 10 ต.ค. 63 11 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63

6 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63 8 ต.ค. 63 9 ต.ค. 63 10 ต.ค. 63 11 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63

6 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63 8 ต.ค. 63 9 ต.ค. 63 10 ต.ค. 63 11 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63



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

5 ต.ค. 63 07:00 น. 6 ต.ค. 63 07:00 น. 7 ต.ค. 63 07:00 น. 8 ต.ค. 63 07:00 น.

9 ต.ค. 63 07:00 น. 10 ต.ค. 63 07:00 น. 11 ต.ค. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือมีกลุ่มฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณ
ภาคเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 5-6 ต.ค. 63 และมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนล่างฝนช่วงวันที่ 7-8 
ต.ค. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงกลางสัปดาห์ ภาคกลาง
และภาคตะวันออกมีฝนตกกระจายตัวในบางพื้นที่เกือบทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักเป็นบริ เวณกว้าง
ในช่วงกลางสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกเกือบทั ้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริ เวณด้าน
ตะวันตกของภาคในวันท่ี 11 ต.ค. 63



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
สัปดาห์นี ้บริเวณประเทศไทยตอนล่างมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ ้นจากสัปดาห์ที ่ ผ่านมา 

โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
และภาคใต้ ส่วนประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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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

สภำวะฝนที่ผิดปกติ
(ในช่วงวันที ่5-11 ต.ค. 63)

o ภาคเหนือ มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติถึงใกล้เคียงเกณฑ์

ปกติกับมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยบริเวณด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค
o ภาคกลาง มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย
o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย
o ภาคใต้ มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ตอนบนและมีปริมาณฝน

ใกล้เคียงเกณฑ์ปกติบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
o กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

12

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

5 ก.ย. 63 14:00 น. 6 ก.ย. 63 14:00 น. 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.

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 5-11 ต.ค. 63 พบว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงในช่วงต้นสัปดาห์
กับมีความชื ้นในอากาศเพิ่มสูงขึ ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
และภาคตะว ันออกในช ่วงกลางส ัปดาห ์  เน ื ่ องจากม ีฝนตกหน ักในบร ิ เวณด ังกล ่าว  ส ่วน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความชื้นลดลงในช่วงวันที่ 10-11 ต.ค. 63 ส่วนภาคใต้มีความชื้นใน
อากาศสูงตลอดทั้งสัปดาห์กับมีความช้ืนสูงในหลายพื้นท่ีในช่วงปลายสัปดาห์



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่4 ต.ค. 2563 วันที ่11 ต.ค. 2563

13

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 11 ต.ค. 63 บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความชื้น

ผิวดินลดลงจากเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 63 ส่วนภาคใต้มีความชื้นผิวดินเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคใต้ตอนบน 



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 39,877 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 56% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช ้การได้จริง
16,335 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้า
เกินความจุเขื่อน คือ เขื่อนหนองปลาไหล (103%) และมี
เขื ่อนที ่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู ่ในเกณฑ์น ้ามาก ได้แก่ 
เขื่อนล าพระเพลิง (95%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (84%) เขื่อนสิ
รินธร (80%) และเขื่อนขุนด่านปราการชล (97%) ทั้งนี้
เขื่อนคลองสียัดเป็นเขื่อนเดียวที่ยังคงมีปริมาณน ้าอยู่ใน
เกณฑ์น ้าน้อยวิกฤตโดยมีปริมาณน ้ากักเก็บเพียง 29%

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

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 12 ต.ค. 63 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู่ 39,877 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูล
รายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2563 ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บ
น้อยที่สุด ภาตะวันออกและภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2558 ภาคเหนือมีปริมาณ
น ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับ 2 รองจากที่ 2559 และภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 
2561 และ 2562 ส าหรับปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 19,484 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณ
น ้าไหลลงอ่างฯ สะสมน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2558 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 20,082 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าระบายสะสมที่น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2559



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 12 ต.ค. 63 เขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื ่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

11,952 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงถึง 1,713 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่น้อยกว่าปี 
2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 4,016 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การเพียง 
5,256 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็นปริมาณน ้าที่เหลืออยู่น้อยมาก ทั้งนี้ประมาณการความต้องการใช้น ้า
ในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2564 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่ 
12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 6,744ล้านลูกบาศก์เมตร



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้า ในแม่น ้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 าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
▪ น ้าล้นตลิ่งบริเวณล าปะเทีย ต าบลอีสานเขต อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
▪ น ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองปลายมาศ ต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ภาคตะวันออก
▪ น ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองพระสะทึง ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ภาคใต้
▪ น ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองชี ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
▪ น ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองนางน้อย ต าบลนาโยงใต้ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
▪ น ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองละงู ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล
▪ น ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองฉลุง ต าบลฉลุง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

17
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ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ข่าว 3 มิติ

วันที่ 8 ต.ค. 63 ฝนตกต่อเนื่อง ท าให้น ้าจากเขาใหญ่ไหลเข้าท่วมพื้น
จ.นครราชสีมา รวม 10 อ าเภอ 24 ต าบล 64 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 444 ครัวเรือน 

จากอิทธิพลของพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผล
ให้เกิดน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และวาตภัย ในช่วงวันที่ 7-12 ต.ค. 63 จ านวน 11 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี ชัยนาท เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ รวม 35 อ าเภอ 81 ต าบล 262 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,309
ครัวเรือน 

วันที่ 10 ต.ค. 63 เกิดฝนตกหนักน ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ จ.ราชบุรี อ.สวนผ้ึง รวมพ้ืนที่ 4 อ าเภอ 11 ต าบล 
78 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 982 ครัวเรือน

วันที่ 10 ต.ค. 63 เกิดฝนตกหนักน ้าไหลหลากเข้าท่วม จ.เพชรบุรี ในพื้นที่ 4 อ าเภอ 10 ต าบล 24 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 238 ครัวเรือน



สัปดาห์นี้ทั้งบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 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
6 ต.ค. 63 18:00 น. 7 ต.ค. 63 18:00 น. 8 ต.ค. 63 18:00 น. 9 ต.ค. 63 18:00 น.

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

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

10 ต.ค. 63 18:00 น. 11 ต.ค. 63 18:00 น. 12 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
6 ต.ค. 63 18:00 น. 7 ต.ค. 63 18:00 น. 8 ต.ค. 63 18:00 น. 9 ต.ค. 63 18:00 น.

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

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

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



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแล มีความเค็ม
อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่ 0.17 กรัม/ลิตร ในช่วงวันที่ 7 ต.ค. 63 
ส่วนบริเวณแม่น ้าท่าจีน สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดบิเพื่อผลิตน ้าประปา 
0.25 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ท่ี 0.31 กรัม/ลิตร ในวันที่ 8-9 ต.ค. 63 และ 
11-12 ต. 63 และบริเวณแม่น ้าบางปะกง สถานีฉะเชิงเทรา มีความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมี
ค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่ 0.19 กรัม/ ลิตร ในวันท่ี 10-11 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 14.22 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
82.09% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 13.89 ล้านไร่ หรือ
คิดเป็น 82.72% โดยพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ 
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 97.99% รองลงมาคือ ภาคตะวันตก 92.00% และภาคเหนือ 91.59%
ส่วนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไร่-พืชผักมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภาคตะวันออก 
79.20% รองลงมาคือ ภาคตะวันตก 76.59% และภาคกลาง 69.16%

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน  ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2563

22

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

เหนือ 2.37 2.17 91.59 0.234 0.05 0.026 57.44 0.0015 2.41 2.19 90.94 0.00 0.236

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.48 3.41 97.99 0.002 0.021 0.03 0.015 45.97 0.0000 3.52 3.43 97.51 0.002 0.021

กลาง 0.01 0.04 271.18 0.011 0.01 0.010 69.16 0.0000 0.03 0.05 171.71 0.00 0.011

ตะวันออก 0.92 0.80 86.88 0.001 0.217 0.02 0.020 79.20 0.0003 0.95 0.82 86.68 0.001 0.217

ตะวันตก 1.26 1.16 92.00 0.097 0.27 0.204 76.59 0.0331 1.53 1.37 89.32 0.00 0.130

ใต้ 0.64 0.17 26.06 0.036 0.03 0.005 19.43 0.0022 0.66 0.17 25.81 0.00 0.039

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.10 6.13 75.75 2.214 0.13 0.055 43.23 0.0164 8.23 6.19 75.25 2.230

ท้ังประเทศ 16.79 13.89 82.72 0.003 2.830 0.54 0.336 62.38 0.0535 17.33 14.22 82.09 0.003 2.883

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 12-14 ต.ค. 63 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้
ตอนบน ประกอบกับพายุหลิ่นฟาที่ปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนล่างและจะอ่อนก าลังลงอย่ าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ยังคงมีฝนตกต่อเนื ่องในบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้
ฝั ่งตะวันตก รวมไปถึงด้านตะวันออกของภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ ส าหรับพายุดีเปรสชั ่น 
EIGHTTEEN บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะทวีก าลังแรงขึ ้นเป็นพายุโซนร้อนแนวโน้มเคลื ่อนตั ว
เข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยและประเทศเวียดนามตอนบน จากนั้นจะปะทะกับบริเวณความกดอากาศสูงท า ให้
อ่อนก าลังลงอย่างรวดเร็ว แต่จะท าให้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรงขึ้น ส่ งผลให้ภาคใต้
ฝ่ังตะวันตกและซีกตะวันตกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี มีฝนตกหนักบางแห่ง

▪ ช่วงวันที่ 15-18 ต.ค. 63 หย่อมความกดอากาศต ่าที่อ่อนก าลังลงจากพายุดีเปรสชั่น EIGHTTEEN 
ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบ
กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนล่างมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้ประเทศไทย
ตอนบนมีฝนเพิ่มมากข้ึนกับมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง

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

15 ต.ค. 63

12 ต.ค. 63 13 ต.ค. 63 14 ต.ค. 63

16 ต.ค. 63 17 ต.ค. 63 18 ต.ค. 63



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 13 ต.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 09.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.59 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 17.00 น. 
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.68 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 07.00 น. 
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.01 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 16.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.22 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 12-18 ต.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันมีจะก าลังแรงส่งผลให้คล่ืนลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังแรง โดยบริเวณทะเลอัน
ดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร 
ในช่วงวันที่ 12-14 ต.ค. 63

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล

25

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 12-18 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


