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สถานการณน์ า้
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17 สถานการณ์น ้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน ้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น ้าเค็มรุก

20 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
21 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์ า้
22 คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา
23 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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▪ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนื อ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ 
ท าให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน ้าหลากบริเวณจังหวัด
สุราษฎรธ์าน ีนอกจากนีแ้มว้า่ตอนบนของประเทศมฝีนลดลง แต่ยังมนี ้าท่วมหลายแห่งบริเวณจังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว จากฝนที่ตกก่อนหน้านี้

วันที่ 25 ต.ค. 63 น ้าป่าไหลหลาเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายอ าเภอ
ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับน ้าสูง 30-100 ซม.

วันที่ 25 ต.ค. 63 น ้าป่าไหลหลาเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายอ าเภอ
ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับน ้าสูง 30-100 ซม.



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้เข้าสู ่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลจี นใต้
ตอนล่างตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางแห่งของภาคใต้ตลอดทั้ งสัปดาห์ 
ส่วนบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้บริเวณภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีปริมาณฝนลดลง ส่วนพายุโซนร้อน “โซเดล” บริเวณด้าน
ตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่ 21 ต.ค. 63 และทวี
ก าลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นในวันที่ 23 ต.ค. 63 และวันต่อมาพายุได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนที่จะอ่อนก าลังเป็น
พายุดีเปรสชันพร้อมกับเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 26 ต.ค. 63 ส่งผลให้บริเวณด้านตะวันออก
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์ 

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 42,659 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 60% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 19,117 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซ่ึงมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้าเกินความจุอ่างฯ มี 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าตะคอง (110%) เขื่อนล าพระเพลิง (101%) และเขื่อนหนอง
ปลาไหล (108%) และเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก มี 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนสิรินธร (85%) เขื่อนจุฬาภรณ์ 
(94%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (100%) และเขื่อนมูลบน (92%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : สัปดาห์ที่ผ่านมาระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในบริเวณภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้า
ปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามากและอาจมีน ้าล้นตลิ่ง
ต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งบางแห่ง โดย
มีน ้าล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ สระแก้ว ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี  นครปมม ตรัง 
และสุราษฎร์ธานี

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 26-28 ต.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตก
ต่อเนื ่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง ส่วนพายุโซเดลจะเคลื ่อนตัวเข้าสู ่ประเทศไทยบริเวณด้านตะวันออกขอ ง
ภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือและปะทะกับบริเวณความกดอากาศสูง ท  าให ้อ ่อนก าล ังลงอย่างรวดเร ็ว ส ่งผลให้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาค รวมทั้งมีฝนตกในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ 
และด้านตะวันตกของประเทศ  และช่วงวันที่ 29 ต.ค.-1 พ.ย. 63 พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” บริเวณทะเลจีนใต้ จะทวีก าลังแรงขึ้น
และเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 28-29 ต.ค. 63 จากนั้นปะทะกับบริเวณความกดอากาศสูง
ท าให้พายุอ่อนก าลังลงอย่างรวดเร็ว แต่อาจท าให้มีฝนตกหนักในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในช่วงวันที่ 29-
31 ต.ค. 63

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 27 ต.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 09.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.40 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 17.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 0.68 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 08.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.79 เมตร 
และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 16.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.02 เมตร 

คาดการณค์ลืน่ : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทีพ่ัดปกคลุม
ทะเลอันดามันมีก าลังแรงขึ้น ท าให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีก าลังแรง ส่งผลให้ทะเลอันดาตอนล่างมันมีคลื่นสูงประมาณ 1-
1.5 เมตร ในช่วงวันที่ 26-29 ต.ค. 63 หลังจากนั้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงวันที่ 
30 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ 4



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้มีพายุที่ก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจ านวน 2 ลูก ซึ่งคาดว่าพายุดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนของประเทศไทย ดังนี้
1. พายุโซนร้อน “โซเดล” (SAUDEL) ที่ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณด้านตะวันออก
ของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 และทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “โซเดล” พร้อมกับ
เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 20-21 ต.ค. 63 และทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงวันที่ 22-23 ต.ค. 63 หลังจากนั้นพายุค่อยๆ อ่อนก าลังเป็นพายุ
ดีเปรสชันก่อนจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 26 ต.ค. 63 และคาดว่าจะ
เคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับอ่อนก าลังลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 27
ต.ค. 63
2. พายุโซนร้อน “โมลาเบ” (Molave) ทวีก าลังเป็นพายุดีเปรสชันและพายุโซนร้อนบริเวณด้าน
ตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 63 และทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นพร้อมกับ
เคลื ่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ วันที ่ 25-26 ต.ค. 63 โดยคาดวว่าจะเคลื ่อนผ่านทะเลจีนใต้
ตอนกลางเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ลาว และประเทศไทยต่อไป

ที่มา: https://www.wunderground.com/hurricane?index_region=wp
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ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php

20 ต.ค. 63 07:00 น. 21 ต.ค. 63 07:00 น. 22 ต.ค. 63 08:00 น.

23 ต.ค. 63 07:00 น. 24 ต.ค. 63 07:00 น. 25 ต.ค. 63 07:00 น.

26 ต.ค. 63 08:00 น.

ส ัปดาห ์น ี ้ ปร ะ เทศไทยม ี เมฆปกคล ุมกระจายต ัวบางพ ื ้ นท ี ่ เก ื อบท ั ้ งส ัปดาห์
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆปกคลุมกระจายตัวบางพื้นที่เกือบทั้งสัปดาห์กับมีกลุ่มเมฆ
ปกคลุมหนาแน่นในช่วงวันที่ 20-21 ต.ค. 63 และวันที่ 25 ต.ค. 63 ภาคกลางและภาคตะวันออกมี
เมฆปกคลุมกระจายตัวในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์หลังจากั้นกลุ่มเมฆที่ปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวค่อย 
ๆ ลดลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีเมฆปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์

https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/

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

20 ต.ค. 63 07:00 น. 21 ต.ค. 63 07:00 น. 22 ต.ค. 63 01:00 น.

23 ต.ค. 63 07:00 น. 24 ต.ค. 63 07:00 น. 25 ต.ค. 63 07:00 น.

26 ต.ค. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเ ลจีนใต้
ตอนล่างตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางแห่งของภาคใต้
ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีปริมาณฝนลดลง ส่วน
พายุโซนร้อน “โซเดล” บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ ลง
สู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันท่ี 21 ต.ค. 63 และทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นในวันที่ 23 ต.ค. 63 และวันต่อมา
พายุได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนที่จะอ่อนก าลังเป็นพายุดีเปรสชันพร้อมกับเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่ง
ประเทศเวียดนามตอนบนในวันท่ี 26 ต.ค. 63 ส่งผลให้บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ส่วนพายุดีเปรสชันบริเวณด้านตะวันออกของประเทศ
ฟิลิปปินส์ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “โมลาเบ” ในวันที่ 25 ต.ค. 63 เคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์และ
ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นในวันที่ 26 ต.ค. 63



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์อมก๋อย เรดาร์พิมาย เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์ชุมพร ตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคเหนือ
ในวันที่ 22-23 ต.ค. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวบางแห่งในช่วงต้นสัปดาห์และมีกลุ่มฝน
ตกปานกลางเป็นบริเวณกว้างในวันที่ 25 ต.ค. 63 ภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งในช่วงวันที่ 
20-22 ต.ค. 63 และภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

8

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

เรดาร์สัตหีบ

เรดาร์อมก๋อย

เรดาร์พิมาย

เรดาร์ชุมพร

20 ต.ค. 63 21 ต.ค. 63 22 ต.ค. 63 23 ต.ค. 63 24 ต.ค. 63 25 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63

20 ต.ค. 63 21 ต.ค. 63 22 ต.ค. 63 23 ต.ค. 63 24 ต.ค. 63 25 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63

20 ต.ค. 63 21 ต.ค. 63 22 ต.ค. 63 23 ต.ค. 63 24 ต.ค. 63 25 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63

20 ต.ค. 63 21 ต.ค. 63 22 ต.ค. 63 23 ต.ค. 63 24 ต.ค. 63 25 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63



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

19 ต.ค. 63 07:00 น. 20 ต.ค. 63 07:00 น. 21 ต.ค. 63 07:00 น. 22 ต.ค. 63 07:00 น.

23 ต.ค. 63 07:00 น. 24 ต.ค. 63 07:00 น. 25 ต.ค. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลาง
ถึงตกหนักในช่วงวันที่ 20-25 ต.ค. 63 เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตลอดทั้งสัปดาห์ กับ
มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

10

สัปดาหท์ีแ่ลว้ สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณ

ตอนกลางของประเทศ ส่วนภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสมีปริมาณ
ฝนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย



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

19 ต.ค. 63 14:00 น. 20 ต.ค. 63 14:00 น. 21 ต.ค. 63 14:00 น. 22 ต.ค. 63 14:00 น.

23 ต.ค. 63 14:00 น. 24 ต.ค. 63 14:00 น. 25 ต.ค. 63 14:00 น.

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 19-25 ต.ค. 63 พบว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีความชื้นในอากาศสูงในช่วงต้นสัปดาห์หลัง
จากนั ้นความชื ้นบริเวณด้านตะวันออกของประเทศไทยค่อยๆ ลดลง โดยเร ิ ่มลดลงจากบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และค่อยๆ ขยายกว้างขึ้นจนมีความช้ืนในอากาศลดลงทั่วทั้งบริเวณตอนบนของ
ประเทศไทยในวันที่ 25 ต.ค. 63 กับมีความชื้นในอากาศสูงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างใน
วันที่ 25 ต.ค. 63 เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีความชื้นในอากาศสูงเกือบทั้ งสัปดาห์กับมี
ความช้ืนในอากาศสูงมากเป็นระยะ ช่วงวันที่ 22-23 ต.ค. 63 และวันที่ 25 ต.ค. 63



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่11 ต.ค. 2563 วันที ่18 ต.ค. 2563

12

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 18 ต.ค. 63 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีความชื้นผิวดินลดลงจากวันที่ 11 ต.ค. 

63 โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 63



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 42,659 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 60% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช ้การได้จริง
19,117 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้า
เกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100% ของความจุ) มี 3 
เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าตะคอง (110%) เขื่อนล าพระเพลิง 
(101%) และเขื ่อนหนองปลาไหล (108%) และเขื ่อนที่
ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100%) มี 4 
เขื่อน ได้แก่ เขื่อนสิรินธร (85%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (94%) 
เขื่อนขุนด่านปราการชล (100%) และเขื่อนมูลบน (92%) 
นอกจากนี ้ยังคงมีเขื ่อนที ่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู ่ใน
เกณฑ์น ้าน้อย (30-50%) 9 เขื ่อน ได้แก่ เขื ่อนภูมิพล 
(40%) เขื่อนกิ่วลม (44%) เขื่อนแม่กวง (40) เขื่อนแคว
น้อย (49%) เขื่อนแม่มอก (38%) เขื่อนล าปาว (47%) 
เขื ่อนน ้าอูน (46%) เขื ่อนห้วยหลวง (47%) และเขื ่อน
คลองสียัด (48%)

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

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 26 ต.ค. 63 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู่ 42,659 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูล
รายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2563 ภาคตะวันตกและภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที ่สุด 
ภาคเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2558 ภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็น
อันดับ 3 รองจากปี 2561 และปี 2560 ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็น
อันดับที่ 3 รองจากปี 2560 และ 2559 ส าหรับปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 22,871 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2558 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสม
ตั้งแต่ต้นปีมี 20,627 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าระบายสะสมที่น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 
2559



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 26 ต.ค. 63 เขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื ่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

12,369 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงเพียง 1,485 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่น้อย
กว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาถึง 5,419 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน ้าใช้
การเพียง 5,673 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็นปริมาณน ้าที่เหลืออยู่น้อยมาก ทั้งนี้ประมาณการความต้องการ
ใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2564 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่ 
12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 6,327 ล้านลูกบาศก์เมตร



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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
▪ แม่น ้ามูล ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
▪ แม่น ้ามูล  ต าบลนิคม อ าเภอสตึก ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดบุรีรัมย์
▪ แม่น ้าชี ต าบลตระแสง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
▪ ห้วยทับทัน ต าบลห้วยทับทัน อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
▪ ล าปะเทีย ต าบลอีสานเขต อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคตะวันออก
▪ คลองพระปรง ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
▪ แม่น ้าบางปะกง ต าบลบางเตย อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
▪ แม่น ้าปราจีนบุรี ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
▪ แม่น ้านครนายก ต าบลบางเตย อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ภาคกลาง
▪ แม่น ้าท่าจีน ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
▪ คลองสองพี่น้อง ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
▪ แม่น ้าท่าจีน ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปมม

ภาคใต้
▪ คลองชี ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
▪ คลองอิปัน ต าบลไทรขึง อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สัปดาห์นี้ทั ้งบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศา
เซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

17

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
19 ต.ค. 63 18:00 น. 20 ต.ค. 63 18:00 น. 21 ต.ค. 63 18:00 น. 22 ต.ค. 63 18:00 น.

23 ต.ค. 63 18:00 น. 24 ต.ค. 63 18:00 น. 25 ต.ค. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
19 ต.ค. 63 18:00 น. 20 ต.ค. 63 18:00 น. 21 ต.ค. 63 18:00 น. 22 ต.ค. 63 18:00 น.

23 ต.ค. 63 18:00 น. 24 ต.ค. 63 18:00 น. 25 ต.ค. 63 18:00 น.



สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และทะเลฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-
1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

18

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

19 ต.ค. 63 18:00 น. 20 ต.ค. 63 18:00 น. 21 ต.ค. 63 18:00 น. 22 ต.ค. 63 18:00 น.

23 ต.ค. 63 18:00 น. 24 ต.ค. 63 18:00 น. 25 ต.ค. 63 18:00 น.

19 ต.ค. 63 18:00 น. 20 ต.ค. 63 18:00 น. 21 ต.ค. 63 18:00 น. 22 ต.ค. 63 18:00 น.

23 ต.ค. 63 18:00 น. 24 ต.ค. 63 18:00 น. 25 ต.ค. 63 18:00 น.

ฝั่งอา่วไทย

ฝั่งอันดามนั



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแล มีความเค็ม
อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณแม่น ้าท่าจีน สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเคม็เกินเกณฑ์เฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยค่าความเค็มสูงสุดที่ วัดได้อยู่ที่ 
0.34 กรัม/ลิตร ในวันที่ 20-21 ต.ค. 63 หลังจากนั้นค่าความเค็มค่อยๆ ลดลง แต่ยังคงเกินเกณฑ์เฝ้าระวัง
จนถึงปลายสัปดาห์และบริเวณแม่น ้าบางปะกง สถานีบางแตน มีความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อ
ผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ในวันท่ี 21 ต.ค. 63 และวันที่ 26 ต.ค. 63 โดยมีค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่ 
0.26 กรัม/ ลิตร

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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ที่มา:คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
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 14.49 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
83.64% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 14.15 ล้านไร่ หรือ
คิดเป็น 84.30% โดยพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ 
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 97.99% รองลงมาคือ ภาคเหนือ 92.30% และภาคตะวันตก 92.00%
ส่วนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไร่-พืชผักมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภาคตะวันออก 
79.20% รองลงมาคือ ภาคตะวันตก 76.87% และภาคกลาง 69.16%

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2563

20

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 92.30 0.010 0.448 0.05 0.026 55.67 0.0061 2.41 2.21 91.61 0.010 0.454

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.48 3.41 97.99 0.002 0.037 0.03 0.015 45.97 0.0000 3.52 3.43 97.51 0.002 0.037

กลาง 0.01 0.04 276.28 0.011 0.01 0.010 69.16 0.0000 0.03 0.05 174.30 0.00 0.011

ตะวันออก 0.92 0.80 86.88 0.001 0.203 0.02 0.020 79.20 0.0005 0.95 0.82 86.68 0.001 0.203

ตะวันตก 1.26 1.16 92.00 0.098 0.27 0.205 76.87 0.0591 1.53 1.37 89.36 0.00 0.158

ใต้ 0.64 0.22 34.19 0.064 0.03 0.007 28.26 0.0024 0.66 0.23 33.96 0.00 0.066

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.10 6.33 78.18 2.802 0.13 0.057 44.37 0.0211 8.23 6.39 77.66 2.823

ท้ังประเทศ 16.79 14.15 84.30 0.013 3.663 0.54 0.339 63.06 0.0892 17.33 14.49 83.64 0.013 3.752

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 26-28 ต.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผล ให้
ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง ส่วนพายุโซเดลจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ป ระเทศไทย
บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและปะทะกับบริเวณความกดอากาศสูง ท าให้
อ ่อนก าลังลงอย่างรวดเร ็ว ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะ
ด้านตะวันออกของภาค รวมทั้งมีฝนตกในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และด้านตะวันตกของประเทศ  

▪ ช่วงวันที่ 29 ต.ค.-1 พ.ย. 63 พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” บริเวณทะเลจีนใต้ จะทวีก าลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัว
ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 28-29 ต.ค. 63 จากนั้นปะทะกับบริเวณความกดอากาศ
สูงท าให้อ่อนก าลังลงอย่างรวดเร็ว แต่อาจท าให้มีฝนตกหนักในบริเวณภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ
ตอนล่าง ในช่วงวันที่ 29-31 ต.ค. 63

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

29 ต.ค. 63

26 ต.ค. 63 27 ต.ค. 63 28 ต.ค. 63

30 ต.ค. 63 31 ต.ค. 63 1 พ.ย. 63



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 27 ต.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 09.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.40 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 17.00 น. 
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.68 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 08.00 น. 
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.79 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 16.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.02 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามันมีก าลังแรงขึ ้น ท าให้คลื ่นลมในทะเลอันดามันมีก าลังแรง ส่งผลให้ ทะเล
อันดาตอนล่างมันมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงวันที่ 26-29 ต.ค. 63 หลังจากนั้นบริเวณทะเล
อันดามันตอนบนมีคล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงวันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทย
มีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล

23

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. – 1 พ.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


