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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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▪ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นังกา” (NANGKA) ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคตะวันออก
ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนในช่วงต้นสัปดาห์ และอิทธิพลจากพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ประกอบ
กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ ทะเลอันดามัน และอ่าวไทยในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้
เกิดสถานการณ์น ้าท่วมฉับพลันและน ้าไหลหลากในช่วงวันที่ 13-19 ต.ค. 63 จ านวนทั้งสิ้น 26 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สระแก้ว ชัยนาท สิงห์บุรี ฉะเชิ งเทรา จันทบุรี 
ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสาคร กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และสงขลา

▪ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องบริเวณภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตก ท าให้ตั ้งแต่วันที ่ 13-19 ต.ค. 63 มีปริมาณน ้าไหลลงอ่างสะสม
ของเขื่อนล าตะคอง 65 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนล าพระเพลิง 52 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนหนองปลาไหล 
11 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลใหป้รมิาณน า้กกัเก็บของทัง้ 3 เขื่อนดังกล่าวเกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100%
ของความจุอ่างฯ) คือ เขื่อนล าตะคองมี 102% เขื่อนล าพระเพลิง 109% และเขื่อนหนองปลาไหล 107%

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

วันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 18.00 น. เกิดน ้าท่วมขังในหลาย
พื้นที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 ต.ค. 63 เกิดน ้าป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วม
ถนนสายหลัก สระแก้ว-จันทบุรี ระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเข้าสู่
หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณประเทศลาวตอนล่างและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างตลอดทั้งสัปดาห์ กับมี พายุ
โซนร้อน “นังกา” (NAGMKA) ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลัง
ปานกลางกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณ
ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงแต่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 41,577 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 
59% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 18,035 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมี
เขื่อนที่มีปริมาณน ้าเกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100% ของความจุ) มีอยู่ 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าตะคอง (102%) เขื่อนล าพระ
เพลิง (109%) และเขื่อนหนองปลาไหล (107%) และมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100% ของความจุ) 
จ านวน 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนสิรินธร (84%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (89%) เขื่อนมูลบล (84%) และเขื่อนขุนด่านปราการชล (98%)

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

▪ คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 19-21 ต.ค. 63 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก 
ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน ท าให้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังคงมีก าลังแรง สง่ผลให้
ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง
ตอนล่าง ด้านตะวันตกของประเทศ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จึงควรเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมที่อาจก่อให้เกิดน ้าหลากได้
ง่าย จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผา่นบริเวณ
ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง ส่วนช่วงวันที่ 22-
25 ต.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท าให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศจะมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้
ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 20 ต.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 04.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.87 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 09.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 0.86 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 02.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.50 เมตร 
และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.20 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 19-25 ต.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันมีก าลังแรง ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีก าลังแรงขึ ้น โดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ส่วน
ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้อิทธิพลของพายุโซนร้อน “นังกา” (NANGKA) ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝน
เพิ่มมากขึ้น โดยพายุดังกล่าวก่อตัวขึ้นบริเวณชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์และทวีก าลังแรงขึ้นเป็น
พายุดีเปรสชันเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 63 โดยพายุเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกและได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็น
พายุโซนร้อน “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่ 12 ต.ค. 63 ก่อนจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะ
ไหหล าลงสู่อ่าวตังเกี๋ยในวันที่ 13 ต.ค. 63 หลังจากนั้นพายุได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนใต้ของ
เมืองฮานอย ประเทศเวียดนามวันที่ในวันที่ 14 ต.ค. 63 และอ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน
ในวันเดียวกัน ก่อนจะอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณประเทศลาว
ตอนบนในวันที่ 15 ต.ค. 63

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

13 ต.ค. 63 07:00 น. 14 ต.ค. 63 07:00 น. 15 ต.ค. 63 07:00 น.

16 ต.ค. 63 07:00 น. 17 ต.ค. 63 07:00 น. 18 ต.ค. 63 07:00 น.

19 ต.ค. 63 08:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีกลุ่มเมฆปกคลุม
กระจายตัวในบางพื้นที ่ในช่วงครึ ่งแรกของสัปดาห์และมีเมฆปกคลุมเพิ ่มมากขึ ้นในช่ วงวันที่ 
16-18 ต.ค. 63 หลังจากนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกลุ่มเมฆปกคลุม
ลดลงส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นเกือบทั้งสัปดาห์กับมีกลุ่มเมฆ
ลดลงในวันที่ 19 ต.ค. 63

https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php
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สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเข้ าสู่
หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณประเทศลาวตอนล่างและชายฝั ่งประเทศเวียดนามตอนล่าง ตลอด
ทั้งสัปดาห์ กับมีพายุโซนร้อน “นังกา” (NAGMKA) ที่เคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหล าลงสู่อ่าวตังเกี๋ยและเคลื่อน
ขึ ้นฝั ่งบริเวณทางตอนใต้ของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามในวันที ่ 14 ต.ค. 63 และอ่อนก าลังลง
เป็นพายุดีเปรสชันในวันเดียวกัน ในวันต่อมาพายุอ่อนก าลังลงอีกครั้งเป็นหย่อมความกดอากาศต ่า
ปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน กับมีหย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ทวีก าลังแรง
ขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนทางทิศตะวันตกและอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่า บริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่ 17 ต.ค. 63 ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้  และอ่าวไทยมีก  าล ังปานกลางกับมีลมตะว ันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนมีฝนลดลงแต่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร 
ได้แก่ เรดาร์พิษณุโลก เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ เรดาร์สุราษฎร์ธานี และเรดาร์สงขลา ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนัก
เพิ่มขึ ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงวันที่ 15-18 ต.ค. 63 ภาคกลาง
และภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในวันที่ 13 ต.ค. 63 และช่วงวันที่ 16-17 ต.ค. 63 ส่วนภาคใต้มี
ฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงต้นสัปดาห์และปริมาณฝนค่อย ๆ ลดลงในช่วงปลายสัปดาห์

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

12 ต.ค. 63 07:00 น. 13 ต.ค. 63 07:00 น. 14 ต.ค. 63 07:00 น. 15 ต.ค. 63 07:00 น.

16 ต.ค. 63 07:00 น. 17 ต.ค. 63 07:00 น. 18 ต.ค. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในบางพื้นที่เกือบทั้ง
สัปดาห์กับมีกลุ่มฝนตกหนักบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันแรกของสัปดาห์
และบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีปริมาณฝนเพิ่ม
มากขึ้นกับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 15-17 ต.ค. 63 เนื่องจากอิทธิพลของพายุ “นังกา” 
ทีอ่่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณประเทศลาวในวันที่ 15 ต.ค. 63 ส่วนภาคใต้
มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เกือบทั้งสัปดาห์และปริมาณฝนลดลง
เล็กน้อยในวันที่ 16 ต.ค. 63 และ 18 ต.ค. 63 โดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมาก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 
สิงห์บุรี ชัยนาท ราชบุรี นครปฐม อ านาจเจริญ มุกดาหาร สระแก้ว ตราด จันทบุรี พังงา และตรัง



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

10

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคใต้มีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีปริมาณฝนตกหนักในหลายพื้นที่



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/imageview.aspx?regionid=seasia

>600สูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก 
400-600 สูงกว่าเกณฑ์ปกติ 
150-400 สูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย 
80-150 ใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
50-80 ต ่ากว่าเกณฑ์ปกติ 
<=50 ต ่ากว่าเกณฑ์ปกติมาก

สภำวะฝนที่ผิดปกติ
(ในช่วงวันที ่12-18 ต.ค. 63)

o ภาคเหนือ มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติมากถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนสูงกว่าปกติเล็กน้อยกับมีปริมาณฝนสูงกว่าปกติ

บริเวณจังหวัดนครราชสีมา
o ภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยกับมีปริมาณฝนใกล้เคียง

เกณฑ์บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี
o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย
o ภาคใต้ มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ตอนบนและมีปริมาณฝนต ่า

กว่าเกณฑ์ปกติถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
o กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย



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

12 ก.ย. 63 14:00 น. 13 ก.ย. 63 14:00 น. 14 ก.ย. 63 14:00 น. 15 ก.ย. 63 14:00 น.

16 ก.ย. 63 14:00 น. 17 ก.ย. 63 14:00 น. 18 ก.ย. 63 14:00 น.

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 12-18 ต.ค. 63 พบว่าบริเวณภาคเหนือมีความชื้นในอากาศต ่าในช่วงต้นสัปดาห์และความชื้นค่อยๆ 
เพิ่มขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นในอากาศสู งมากเกือบ
ทั้งสัปดาห์กับมีความชื้นลดลงเล็กน้อยในวันที่ 14-15 ก.ย. 63 ภาคกลางและภาคตะวันออกมีความชื้น
ในอากาศค่อนข้างสูงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และความชื้นเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์และ
วันที่ 13 ต.ค. 63 เนื่องจากมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงดังกล่าว ส่วนภาคใต้มีความชื้นในอากาศสูง
เกือบทั้งสัปดาห์



วันที่ 11 ต.ค. 63 บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีความชื้นผิวดินลดลง จากวันที่ 
4 ต.ค. 63 โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนบริเวณ
ภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกมีความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้น

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



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 41,577 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 59% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ ใน เกณฑ์
ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 18,035 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้าเกินความจุอ่างฯ 
(มากกว่า 100% ของความจุ) มีอยู่ 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล า
ตะคอง (102%) เขื่อนล าพระเพลิง (109%) และเขื่อนหนอง
ปลาไหล (107%) และมีเขื ่อนที ่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู ่ใน
เกณฑ์น ้ามาก (80-100% ของความจุ) จ านวน 4 เขื ่อน
ได้แก่ เขื ่อนสิรินธร (84%) เขื ่อนจุฬาภรณ์ (89%) เขื ่อน
มูลบน (84%) และเขื่อนขุนด่านปราการชล (98%)

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



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 19 ต.ค. 63 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 41,577 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทั ้งน ี ้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2563
ภาคตะวันตกและภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับที ่ 3 รองจากปี 2560 และ 2559
ภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561 และ 2560 ภาคเหนือมีปริมาณ
น ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2558 ส าหรับปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 
21,484 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2558 
และปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 20,368 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
ปี 2559

15
ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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วันที่ 19 ต.ค. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 12,162 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรง
อยู่ 1,456 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การ 5,466 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็น
ปริมาณน ้าที่เหลืออยู่ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ประมาณการความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้น
ฤดูฝนของปี 2564 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที ่ 12,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 6,534 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
▪ แม่น ้าพรม ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 
▪ ห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
▪ แม่น ้ามูล ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
▪ ล าปะเทีย ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
▪ แม่น ้ามูล ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 

ภาคตะวันออก
▪ คลองพระปรง ต.ศาลาล าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
▪ คลองพระสะทึง ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
▪ คลองพรมโหด ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
▪ แม่น ้าปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
▪ แม่น ้าบางปะกง ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

ภาคใต้
▪ คลองอิปัน ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
▪ แม่น ้าตาปี ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 
▪ คลองชี ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
▪ คลองนางน้อย ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สัปดาห์นี้ทั ้งบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศา
เซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

18

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
13 ต.ค. 63 18:00 น. 14 ต.ค. 63 18:00 น. 15 ต.ค. 63 18:00 น. 16 ต.ค. 63 18:00 น.

17 ต.ค. 63 18:00 น. 18 ต.ค. 63 18:00 น. 19 ต.ค. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
13 ต.ค. 63 18:00 น. 14 ต.ค. 63 18:00 น. 15 ต.ค. 63 18:00 น. 16 ต.ค. 63 18:00 น.

17 ต.ค. 63 18:00 น. 18 ต.ค. 63 18:00 น. 19 ต.ค. 63 18:00 น.



สัปดาห์นี ้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื ่นสูงประมาณ 1 เมตร ในช่วงวันที ่ 13-15 ต.ค. 63 
หลังจากนั้นความคลื่นลดลงเหลือ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรในช่วง
วันที่ 13-15 ต.ค. 63 หลังจากนั้นลดลงเหลือ 1-1.5 เมตร จนถึงปลายสัปดาห์

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
13 ต.ค. 63 18:00 น. 14 ต.ค. 63 18:00 น. 15 ต.ค. 63 18:00 น. 16 ต.ค. 63 18:00 น.

17 ต.ค. 63 18:00 น. 18 ต.ค. 63 18:00 น. 19 ต.ค. 63 18:00 น.

13 ต.ค. 63 18:00 น. 14 ต.ค. 63 18:00 น. 15 ต.ค. 63 18:00 น. 16 ต.ค. 63 18:00 น.

17 ต.ค. 63 18:00 น. 18 ต.ค. 63 18:00 น. 19 ต.ค. 63 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแล มีความเค็ม
อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณแม่น ้าท่าจีน สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่ 
0.35 กรัม/ลิตร ในวันที่ 18-19 ต.ค. 63 และบริเวณแม่น ้าบางปะกง สถานีบางแตน มีความเค็ม เกินเกณฑ์
เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ในช่วงวันที่ 16-18 ต.ค. 63 โดยมีค่าความเค็ม
สูงสุดที่วัดได้อยู่ที่ 0.41 กรัม/ ลิตร ในวันที่ 18 ต.ค. 63 เวลา 01.00 น.

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 สถานบีางแตน (เกณฑ์เฝา้ระวงัคณุภาพน า้ดบิเพือ่ผลติน า้ประปา 0.25 กรัม/ลติร)

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



ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผักไปแล้วทั้งหมด 14.38 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
82.98% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 14.04 ล้านไร่ หรือ
คิดเป็น 83.63% โดยพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ 
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 97.99% รองลงมาคือ ภาคเหนือ 92.05% และภาคตะวันตก 92.00%
ส่วนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไร่-พืชผักมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภาคตะวันออก 
79.20% รองลงมาคือ ภาคตะวันตก 77.12% และภาคกลาง 69.16%

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

21

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

เหนือ 2.37 2.18 92.05 0.010 0.267 0.05 0.026 55.67 0.0028 2.41 2.20 91.36 0.010 0.270

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.48 3.41 97.99 0.002 0.023 0.03 0.015 45.97 0.0000 3.52 3.43 97.51 0.002 0.023

กลาง 0.01 0.05 326.14 0.011 0.01 0.010 69.16 0.0010 0.03 0.06 199.61 0.00 0.012

ตะวันออก 0.92 0.80 86.88 0.001 0.220 0.02 0.020 79.20 0.0003 0.95 0.82 86.68 0.001 0.221

ตะวันตก 1.26 1.16 92.00 0.097 0.27 0.206 77.12 0.0537 1.53 1.37 89.41 0.00 0.150

ใต้ 0.64 0.19 30.02 0.040 0.03 0.005 19.43 0.0023 0.66 0.20 29.62 0.00 0.042

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.10 6.24 77.11 2.399 0.13 0.056 43.86 0.0174 8.23 6.30 76.59 2.416

ท้ังประเทศ 16.79 14.04 83.63 0.013 3.056 0.54 0.337 62.64 0.0775 17.33 14.38 82.98 0.013 3.134

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงว ันท ี ่  19-21 ต.ค. 63 ร ่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคตะว ันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน ท าให้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ประเทศไทยยังคงมีก าลังแรง ส่งผลให้ยังคงมีฝนตกต่อเนื ่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง ด้านตะวันตกของประเทศ และ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จึงควรเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมที่อาจก่อให้เกิดน ้าหลากได้ง่าย จากนั้นบริเวณ
ความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริ เวณ
ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง

▪ ช่วงวันที่ 22-25 ต.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้
บริเวณตอนบนของประเทศจะมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื ่องและมีฝนตกหนักได้
ในบางแห่ง

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

22 ต.ค. 63

19 ต.ค. 63 20 ต.ค. 63 21 ต.ค. 63

23 ต.ค. 63 24 ต.ค. 63 25 ต.ค. 63



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 20 ต.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 04.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.87 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 09.00 น. 
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.86 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 02.00 น. 
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.50 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.20 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 19-25 ต.ค. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันมีก าลังแรง ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีก าลังแรงขึ้น โดยจะมีคลื่ นสูงประมาณ 
1-2 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล

24

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 19-25 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


