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สภาพอากาศ
5 สถานการณ์พายุ
6 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม
7 แผนที่ความกดอากาศ
8 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์
11 ความชื้นในอากาศ

คำดกำรณ์สปั ดำห์หน้ำ

สภาพอากาศ
21 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า
สถานการณ์นา้
22 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยา
23 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล

สถานการณ์นา้
12 ความชื้นผิวดิน
13 สถานการณ์น้าในเขื่อน
• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น้า้ ในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา
16 ระดับน้้าในแม่น้าสายหลัก

17 สถานการณ์น้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น้้าเค็มรุก
20 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง
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สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

HIGHLIGHT
จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประกอบกับความกดอากาศสูงจากประเทศจี นแผ่ลงมาปกคลุ ม
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทาให้เกิดแนวปะทะของมวลอากาศเย็น
และอากาศร้อนบริเวณดังกล่าว ทาให้ในคืนวันที่ 31 ต.ค. 63 เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลา
หลายชั่วโมงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ซึ่งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติสามารถวัดฝนสะสมรายวันของวันที่ 31 ต.ค. 63 บริเวณ
สถานี อบต. วังหมี วัดได้ 118 มิลลิเมตร และสถานี อบต.วังน้าเขียว วัดได้ 148 มิลลิเมตร และ
ฝนสะสมรายชั่วโมง ณ วันที่ 1 พ.ย. 63 เวลา 01.00 น. วัดได้สูงถึง 57 มิลลิเมตร จนเป็นเหตุทา
ให้เกิดน้าป่าไหลหลากจากคลองยาง อีกทั้งน ้าป่าไหลหลากจากอ่างเก็บน ้าล าเชี ยงสา ต. อุดิ
มทรัพย์ อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา ส่งผลให้เกิดนา้ ท่วมในพื้นที่ อ. วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา
รวมถึงอุโมงค์เชื่อมพื้นป่าเขาใหญ่-ทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
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สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า
สถานการณ์ปจั จุบนั

สภาพอากาศ : สั ป ดาห์ น ี้ บ ริเวณความกดอากาศสู งจากประเทศจี นแผ่ ล งมาปกคลุ มบริ เวณภาคเหนื อ และ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ท าให้ ร ่ อ งมรสุ ม เลื ่ อ นลงมาพาดผ่ า นบริ เ วณภาคใต้ ส่ ง ผลให้ ภ าคใต้
มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนพายุ “โมลาเบ” ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามใน
วัน ที่ 28 ต.ค. 63 และเคลื่ อนตัวเข้า สู่ ประเทศไทยบริ เวณจั งหวัดอุบลราชธานีในวัน ที ่ 29 ต.ค. 63 ส่ งผลให้ บ ริ เวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึ งหนักมาก
ในบางแห่ง หลังจากนั้นพายุได้อ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าและเคลื่อนตัวผ่านภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคกลาง และลงสู่ทะเลอันดามันในวันที่ 30 ต.ค. 63
น้าในเขื่อน :ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้ากักเก็บรวมกัน 43,581 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็น 61% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้าใช้การได้จริง 20,039 ล้านลูกบาศก์เมตร
โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้าเกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100% ของความจุ) มีอยู่ 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนลาตะคอง (115%) เขื่อน
ลาพระเพลิง (112%) เขื่อนมูลบน (109%) และเขื่อนหนองปลาไหล (110%) และมีเขื่อนที่ปริมาณน้ากักเก็บอยู่ ในเกณฑ์น้า
มาก (80-100% ของความจุ) จานวน 7 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนสิรินธร (89%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (95%) เขื่อนลานางรอง (81%)
เขื่อนทับเสลา (83%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (100%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (81%) และเขื่อนปราณบุรี (90%)
น้าในแม่น้าลาคลอง : จากการตรวจวัดระดับน้าในแม่น้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ า ระดับน้าในแม่น้า
สายหลักในภาคเหนือมีระดับน้าน้อยถึงระดับน้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับ
น้าปานกลางถึงระดับน้ามาก และอาจมีน้าล้นตลิ่งต่าบริเวณปากแม่น้าในช่วงน้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน้าน้าน้อย
ถึงระดับน้าปานกลาง และมีน้าล้นตลิ่ง

คาดการณ์
คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 2-4 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศ
ไทยตอนบน ทาให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ มีฝน
ตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 5-8 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ยังคง
แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทาให้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมี ฝนตก
ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง
คาดการณ์ระดับ น ้า ในแม่น ้า เจ้า พระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น -น ้าลงบริเวณทะเลอ่า วไทย
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 2 พ.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพ เรือ
น้าลงต่าสุด เวลา 02.00 น. ต่ากว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 0.72 เมตร และน้าขึ้นสูงสุดเวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน้าทะเล
ปานกลาง 0.82 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้าลงต่าสุด 00.00 น. ต่ากว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 1.28 เมตร
และน้าขึ้นสูงสุดเวลา 07.00 น. สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 1.22 เมตร
คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 2-8 พ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันมีกาลังแรงขึ้น ทาให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีกาลังแรง ส่งผลให้ทะเลอันดามีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วง
วันที่ 3-4 พ.ย. 63 หลังจากนั้นความสูงคลื่นลดลงเป็น 1 เมตร จนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยมีคลื่ นสูงประมาณ
1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
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สัปดาห์ที่ผ่านมา

สภาพอากาศ

สัป ดาห์น ี้พายุโ ซนร้อน “โคนี ” (Goni) ก่อตัวขึ้น จากหย่อมความกดอากาศต ่าบริ เวณ
ทะเลฟิลิปปินส์ ในวันที่ 27 ต.ค. 63 และได้ทวีกาลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวัน เดียวกัน โดยได้
เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก และทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “โคนี” ในวันที่ 29 ต.ค. 63
หลังจากนั้นได้ทวีก าลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุไต้ฝุ่นในวันเดียวกัน ก่อนที่จะขึ้ นฝั่งบริเวณประเทศ
ฟิลิปปินส์ ใน 1 พ.ย. 63 พร้อมทั้งอ่อนกาลังลงเป็นพายุโซนร้อนในวันเดียวกัน และได้ เคลื่อนลงสู่
ทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วในวันที่ 2 พ.ย. 63 และคาดว่าจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกก่อนขึ้ นฝั่ง
บริเ วณประเทศเวีย ดนามตอนกลางในช่ วงวั น ที่ 4-5 พ.ย. 63 ซึ ่งอาจจะส่งผลท าให้บ ริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้น

ที่มา: University College London
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สัปดาห์ที่ผ่านมา

สภาพอากาศ

บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมไป
ถึงภาคใต้ตอนบนมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นในช่วงวันที่ 28-29 ต.ค. 63 เนื่องจากอิทธิพลของ
พายุ “โมลาเบ” (Molave) หลังจากนั้น กลุ่ม เมฆกระจุกตัวปกคลุม บริเวณภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ในช่วงวันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63
27 ต.ค. 63 07:00 น.

28 ต.ค. 63 07:00 น.

29 ต.ค. 63 07:00 น.

30 ต.ค. 63 07:00 น.

31 ต.ค. 63 07:00 น.

1 พ.ย. 63 07:00 น.

2 พ.ย. 63 07:00 น.

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดทาโดย Kochi University.
ข้อมูลเพิม่ เติม: https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php
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สัปดาห์ที่ผ่านมา

สภาพอากาศ

สั ป ดาห์ น ี ้ บ ริ เ วณความกดอากาศสู ง จากประเทศจี น แผ่ ล งมาปกคลุ ม บริ เ วณภาคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทาให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภา คใต้มี
ฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนพายุ “โมลาเบ” ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศ
เวี ย ดนามในวั นที ่ 28 ต.ค. 63 และเคลื ่ อ นตั วเข้ า สู ่ ประเทศไทยบริ เ วณจั ง หวั ด อุ บลราชธานี ใ นวั น ที่
29 ต.ค. 63 ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งด้านตะวันตกของประเทศไทย
มีฝนตกเพิ่ มขึ้ น และมีฝนตกหนั กถึงหนักมากในบางแห่ง หลังจากนั้นพายุได้อ่ อนก าลังลงเป็ นหย่อ ม
ความกดอากาศต่าและเคลื่อนตัวผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และลงสู่ทะเลอันดามันในวันที่
30 ต.ค. 63
27 ต.ค. 63 07:00 น.

28 ต.ค. 07:00 น.

29 ต.ค. 63 01:00 น.

30 ต.ค. 63 07:00 น.

31 ต.ค. 63 07:00 น.

1 พ.ย. 63 07:00 น.

2 พ.ย. 63 07:00 น.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/
hmain.php?page=/TyphoonTracking/show_weather_map.php

7

สัปดาห์ที่ผ่านมา

สภาพอากาศ

เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิท ยาและกรมฝนหลวงการบิน และการเกษตร
ได้แก่ เรดาร์พิษณุโลก เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์อุบลราชธานี เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สุราษฎร์ธานี ตรวจพบกลุ่มฝนตก
หนักมากกระจายตัวอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 28-29 ต.ค. 63 เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลจากพายุ “โมลาเบ” หลังจากนั้นกลุ่มฝนยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางแห่งจนถึงวันที่ 31 ต.ค. 63 และภาคกลาง
ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 29-31 ต.ค. 63 ส่วนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ตรวจพบกลุ่ม
ฝนตกหนักถึงหนักมากกระจุกตัวในหลายพื้นที่เกือบตลอดทั้งสัปดาห์

เรดาร์พิษณุโลก
27 ต.ค. 63

เรดาร์ขอนแก่น
27 ต.ค. 63

เรดาร์อบุ ลราชธานี
27 ต.ค. 63

เรดาร์สตั หีบ

27 ต.ค. 63

เรดาร์สรุ าษฎร์ธานี
27 ต.ค. 63

28 ต.ค. 63

29 ต.ค. 63

30 ต.ค. 63

31 ต.ค. 63

1 พ.ย. 63

2 พ.ย. 63

28 ต.ค. 63

29 ต.ค. 63

30 ต.ค. 63

31 ต.ค. 63

1 พ.ย. 63

2 พ.ย. 63

28 ต.ค. 63

29 ต.ค. 63

30 ต.ค. 63

31 ต.ค. 63

1 พ.ย. 63

2 พ.ย. 63

29 ต.ค. 63

30 ต.ค. 63

29 ต.ค. 63

30 ต.ค. 63

28 ต.ค. 63

28 ต.ค. 63

31 ต.ค. 63

31 ต.ค. 63

1 พ.ย. 63

1 พ.ย. 63

2 พ.ย. 63

2 พ.ย. 63

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/v3/hydro
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สัปดาห์ที่ผ่านมา

สภาพอากาศ

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ตลอดทั้ งสัปดาห์ กับมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในช่ วง
วันที่ 27-31 ต.ค. 63 โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย อานาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ เลย นครราชสีมา อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ตราด ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝน
ตกปานกลางถึงหนักตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคี รีขันธ์
และพังงา
26 ต.ค. 63 07:00 น. 27 ต.ค. 63 07:00 น. 28 ต.ค. 63 07:00 น. 29 ต.ค. 63 07:00 น.

30 ต.ค. 63 07:00 น. 31 ต.ค. 63 07:00 น.

1 พ.ย. 63 07:00 น.

ที่มา: คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.nhc.in.th/product/latest/img/rain24.jpg
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริ เวณ
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมไปถึงภาคใต้ตอนบน
ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณฝนน้อยกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา

สัปดาห์ทผี่ า่ นมา

สัปดาห์นี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://tiwrmdev.haii.or.th/DATA/REPORT/php/radar/show_NHCRainContour.php
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ควำมชืน้ ในอำกำศ

แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง
วันที่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 พบว่า ภาคเหนือมีความชื้นในอากาศสูงมากในช่วงวันที่ 27 ต.ค. 63 และวันที่
29-30 ต.ค. 63 หลังจากนั้นความชื้นค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ บริเวณภาคตะวันออก ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ และสูงมากที่ สุดในช่วงวันที่
29 ต.ค. 63 หลังจากนั้นค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนบริเวณภาคใต้มีความชื้นในอากาศสูง
ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาค
26 ต.ค. 63 14:00 น.

27 ต.ค. 63 14:00 น.

30 ต.ค. 63 14:00 น.

28 ต.ค. 63 14:00 น.

31 ต.ค. 63 14:00 น.

29 ต.ค. 63 14:00 น.

1 พ.ย. 63 14:00 น.

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/radar/show_tempImg.php
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

วันที่ 25 ต.ค. 63 บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้น จากวันที่
18 ต.ค. 63 โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ
ภาคตะวัน ออก ส่ว นบริเวณภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้
ตอนบนมีความชื้นผิวดินลดลงจากวันดังกล่าว
วันที่ 18 ต.ค. 2563

วันที่ 25 ต.ค. 2563

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

ปั จ จุ บ ั น เขื ่ อ นขนาดใหญ่ ท ั ้ ง 35 แห่ ง ทั ่ ว ประเทศ
มีปริมาณน้ากักเก็บรวมกัน 43,581 ล้านลูกบาศก์ เมตร
คิ ด เป็ น 61% ของความจุ สถานการณ์ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์
ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้าใช้การได้จริง 20,039 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้าเกินความจุอ่างฯ
(มากกว่า 100% ของความจุ) มีอยู่ 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่ อน
ลาตะคอง (115%) เขื่อนลาพระเพลิง (112%) เขื่อนมูลบน
(109%) และเขื ่ อ นหนองปลาไหล (110%) และมี เ ขื ่ อ นที่
ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100% ของ
ความจุ) จ านวน 7 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนสิรินธร (89%) เขื่อน
จุฬาภรณ์ (95%) เขื่อนล านางรอง (81%) เขื่อนทับเสลา
(83%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (100%) เขื่อนนฤบดินทร
จินดา (81%) และเขื่อนปราณบุรี (90%)
ที่มา: คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิม่ เติม : http://watersituation.thaiwater.net/v1/public/report/dam
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น้า

วันที่ 2 พ.ย. 63 ปริมาณน้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 43,581 ล้าน
ลู ก บาศก์ เ มตร ทั ้ ง นี ้ ห ากเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล รายภาคจะพบว่ า ปริ ม าณน ้ า กั ก เก็ บ ของปี 2563
ภาคตะวันตกและภาคใต้มีปริมาณน้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ ปี 2558 ภาคกลาง
และภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือมีปริม าณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับ ที่ 3 รองจากปี 2560 และ 2559
ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ากักเก็บมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561 และ 2560 ภาคเหนือมีปริมาณ
น้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2558 และ 2562 สาหรับปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้น
ปีมี 24,136 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ สะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี
2558 และปริมาณน้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 20,927 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
ปี 2559

ที่มา : คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น้า

วันที่ 2 พ.ย. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 12,479 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้ากักเก็บมากกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรง
อยู่ 1,531 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน้าใช้การ 5,783 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้ง นี้แผนการ
ใช้น้าสาหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564 อยู่ที่
3,500 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร โดยตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 พ.ย. 2563 ถึ ง ปั จ จุ บ ั น ระบายน ้ า ไปแล้ ว รวม
19 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น้า

จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้า ในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวั นออก
และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่ น ้าในช่วง
น้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน้าน้าน้อยถึงระดับน้าปานกลาง และมีน้าล้นตลิ่ง ดังต่อไปนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
▪ ห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
▪ แม่น้ามูล ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
▪ ลาปะเทีย ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
▪ แม่น้ามูล ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
▪ แม่น้าชี ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
▪ แม่น้ามูล ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ภาคตะวันออก
▪ คลองพระปรง ต.ศาลาลาดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
▪ แม่น้าปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
▪ แม่น้าบางปะกง ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
▪ แม่น้าปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ภาคกลาง
▪ แม่น้าท่าจีน ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
▪ คลองสองพีน่ ้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ภาคใต้
▪ แม่น้าตาปี ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
▪ คลองชี ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
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สัปดาห์ที่ผ่านมา

สถานการณ์น้าทะเล

สัป ดาห์น ี้ท ั้งบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีอุณหภูม ิประมาณ 26-28 องศา
เซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

ฝั่งอ่าวไทย
27 ต.ค. 63 18:00 น.

28 ต.ค. 63 18:00 น.

31 ต.ค. 63 18:00 น.

29 ต.ค. 63 18:00 น.

1 พ.ย. 63 18:00 น.

30 ต.ค. 63 18:00 น.

2 พ.ย. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามัน
27 ต.ค. 63 18:00 น.

28 ต.ค. 63 18:00 น.

31 ต.ค. 63 18:00 น.

29 ต.ค. 63 18:00 น.

1 พ.ย. 63 18:00 น.

30 ต.ค. 63 18:00 น.

2 พ.ย. 63 18:00 น.

ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่ เติม: https://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_sst.php
https://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_amdsst.php
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สัปดาห์ที่ผ่านมา

สถานการณ์น้าทะเล

สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนทะเลอันดามัน
มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1-1.5 เมตร จนถึงปลาย
สัปดาห์

ฝั่งอ่าวไทย
27 ต.ค. 63 18:00 น.

28 ต.ค. 63 18:00 น.

31 ต.ค. 63 18:00 น.

29 ต.ค. 63 18:00 น.

1 พ.ย. 63 18:00 น.

30 ต.ค. 63 18:00 น.

2 พ.ย. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามัน
27 ต.ค. 63 18:00 น.

28 ต.ค. 63 18:00 น.

31 ต.ค. 63 18:00 น.

29 ต.ค. 63 18:00 น.

1 พ.ย. 63 18:00 น.

30 ต.ค. 63 18:00 น.

2 พ.ย. 63 18:00 น.

ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_wave.php?zone=Ind
http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_wave.php?zone=scs
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น้าทะเล

จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น้าเจ้าพระยา สถานีสาแล มี ความเค็ม
อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณแม่น้าท่าจีน สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 63 โดยมีค่าความเค็ มสูงสุดอยู่ที่
0.27 กรัม/ลิตร และบริเวณแม่น้าบางปะกง สถานีบางแตนมีความอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่า
ความเค็มสูงสุดอยู่ที่ 0.25 กรัม/ลิตร ในวันที่ 27 ต.ค. 63
แม่นา้ เจ้าพระยา ณ สถานีสาแล (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

แม่นา้ ท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มแบน (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้าดิบเพื่อผลิตน้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร)

แม่นา้ บางปะกง ณ สถานีบางแตน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

ที่มา: คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.thaiwater.net/v3/salinity
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สถานการณ์น้า

ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่ -พืชผักไปแล้วทั้งหมด 14.54 ล้านไร่ หรือคิดเป็น
83.93% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 14.20 ล้านไร่ หรือ
คิดเป็น 84.60% โดยพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 97.99% รองลงมาคือ ภาคเหนือ 92.38% และภาคตะวันตก 92.00%
ส่วนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไร่-พืชผักมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภาคตะวันออก
81.41% รองลงมาคือ ภาคตะวันตก 76.87% และภาคกลาง 69.16%
ภาค

ข้าวนาปี
แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เสียหาย

พืชไร่-พืชผัก
เกีย่ ว (ล้านไร่)

รวม

แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) %

เกีย่ ว (ล้านไร่)

แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เสียหาย

เกีย่ ว (ล้านไร่)

เหนือ

2.37

2.19

92.38 0.010

0.569

0.05

0.03

55.72 0.010

2.41

2.21

91.68 0.010

0.579

ตะวันออกเฉียงเหนือ

3.48

3.41

97.99 0.007

0.050

0.03

0.02

45.97 0.000

3.52

3.43

97.51 0.007

0.050

กลาง

0.01

0.04

276.28

0.011

0.01

0.01

69.16 0.000

0.03

0.05

174.30

0.00

0.011

ตะวันออก

0.92

0.81

87.57 0.001

0.246

0.02

0.02

81.41 0.001

0.95

0.83

87.41 0.001

0.246

ตะวันตก

1.26

1.16

92.00

0.132

0.27

0.21

76.87 0.071

1.53

1.37

89.36 0.00

0.203

ใต้

0.64

0.23

35.69

0.086

0.03

0.01

28.26 0.002

0.66

0.24

35.41 0.00

0.089

ลุม่ น้าเจ้าพระยา

8.10

6.36

78.58

2.971

0.13

0.06

44.37 0.022

8.23

6.42

78.04

2.993

ทัง้ ประเทศ

16.79

14.20

84.60 0.019

4.065

0.54

0.34

63.16 0.107

17.33

14.54

83.93 0.019

4.172

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563

20

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

▪ ช่วงวันที่ 2-4 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบน ทาให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง
ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง
▪ ช่ว งวัน ที่ 5-8 พ.ย. 63 บริเ วณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ท าให้ ร ่อ งมรสุ ม ยั ง คงพาดผ่ า นบริเ วณภาคใต้ ส่ ง ผลให้ ภ าคใต้ ย ั งคงมี ฝ น
ตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง
2 พ.ย. 63

5 พ.ย. 63

3 พ.ย. 63

6 พ.ย. 63

4 พ.ย. 63

7 พ.ย. 63

8 พ.ย. 63

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://live1.haii.or.th/wrf_image/index.php
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คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น้า

จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น -น ้า ลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบัน สารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 2 พ.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรื อ
น้าลงต่าสุด เวลา 02.00 น. ต่ากว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 0.72 เมตร และน้าขึ้นสูงสุดเวลา 08.00 น.
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.82 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 00.00 น.
ต ่ากว่าระดับ น ้าทะเลปานกลาง 1.28 เมตร และน ้าขึ้น สูงสุดเวลา 07.00 น. สูงกว่าระดับ น ้า ทะเล
ปานกลาง 1.22 เมตร

หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
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คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น้าทะเล

คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 2-8 พ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันมีกาลังแรงขึ้น ทาให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีกาลังแรง ส่งผลให้ทะเลอันดามีคลื่นสูงประมาณ
1-1.5 เมตร ในช่วงวันที่ 3-4 พ.ย. 63 หลังจากนั้นความสูงคลื่นลดลงเป็น 1 เมตร จนถึงปลายสัปดาห์
ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 2-8 พ.ย. 63

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.thaiwater.net/v3/wrf/swan
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รู้น้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ
www.thaiwater.net
ThaiWater mobile application

โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ (องค์การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

