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• ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา มีพายุที่ส่งผลประเทศไทยทั้งโดยตรงและโดยอ้อมก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายลูก 
และถึงแม้ปัจจุบันพื้นที ่ตอนบนของประเทศ ทั ้งภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคตะวันออก ได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ ่งโดยปกติเป็นช่วงที่พายุจะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้ นที่ภาคใต้ แต่
ปัจจุบันกลับยังคงมีพายุที่อาจส่งผลต่อพื้นที่ตอนบนของประเทศเกิดขึ้น (พายุเอตาวและพายุหว่ามกว๋อ) 
ประกอบกับเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง ยังอยู่ในสถานการณ์น ้าล้นเขื่อน (ล าตะคอง 114% หนองปลาไหล 
109% มูลบน 109%) และมเีขื่อนทีอ่ยูใ่นเกณฑน์ า้มากอกี 9 แห่ง ซึ่งตั้งอยูใ่นพืน้ทีท่ีอ่าจไดร้บัผลกระทบจาก
พายุ และอาจท าให้สถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 

• ส าหรับภาคใต้ อิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลท า ให้มีฝนตกหนักและ
เกิดน ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองขนาน ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563

วันที่ 9 พ.ย. 63 เกิดฝนตกหนักน ้าล้นตลิ่งคลองขนาน เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ม.17 และ ม.18
ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนบน
ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงและมีฝนตกบางแห่ง ส่วนร่องมรสุมได้เลื่อนลงไปพาดผ่านบริ เวณภาคใต้
ตอนล่างในช่วงวันที่ 3-4 พ.ย. 63 กับมีหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณช่องแคบมะละกาในช่วงวันที่ 5-6 พ.ย. 63 
และลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตก
ปานกลางถึงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนพายุโซนร้อน “โคนี” ( GONI) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเคลื่อนตัวทางทิศ
ตะวันตกและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 6 พ.ย. 63 ในขณะที่เป็นพายุดีเปรสชันและอ่อนก าลังลงเป็น
หย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณภาคตะวันออกในช่วงปลายสั ปดาห์ 
ส่วนพายุโซนร้อน “เอตาว” (ETAU) ก่อตัวขึ้นบริเวณชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์วันที่ 8 พ.ย. 63 และทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุ
ดีเปรสชันและพายุโซนร้อน “เอตาว” วันที่ 9 พ.ย. 63

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 44,246 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 62% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 20,703 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซ่ึงมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้าเกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100% ของความจุ) มี 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าตะคอง (114%) เขื่อนมูลบล 
(109%) และเขื่อนหนองปลาไหล (109%)

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 ้าล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ปราจจีนบุรี สุพรรณบุรี และตรัง

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 9-11 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปก
คลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลั งแรงขึ้น 
ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช และ
กระบี่ ในวันที่ 9 พ.ย. 63 หลังจากนั้นช่วงวันที่ 12-15 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุม
บริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยตอนบน และภาคใต้มีก าลัง
แรงขึ้น กับมีพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้เคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามและกัมพูชา ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมี
ฝนตกหนักบางแห่ง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 10 พ.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 06.00-07.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.61 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา15.00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.66 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 04.00-05.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง -1.02 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 14.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.18 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 9-15 พ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
ทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังปานกลาง ส่งผลให้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะ
มีคล ื ่นส ูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงวันที ่  9-12 พ.ย. 63 หลังจากนั ้นในช่วงวันที ่  13-15 พ.ย. 63 ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีก าลังแรงขึ ้น ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคใต้
ตอนล่างและเลื่อนขึ้นมาถึงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 14-15 พ.ย. 63
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สัปดาห์นี้มีพายุที่ก่อตัวฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก จ านวน 3 ลูก โดยมีพายุ 2 ลูกที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้และ
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ได้แก่
1. พายุโซนร้อน “โคน”ี (GONI) ก่อตัวขึ้นบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 27
ต.ค. 63 ในวันต่อมาพายุได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและทวีก าลังแรงขึ้นต่อเนื่องจนถึงระดับ
พายุโซนร้อนในวันที่ 29 ต.ค. 63 และระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นในวันที่ 30 ต.ค. 63 พร้อมกับเคลื่อนตัวทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศฟิลิปปินส์พายุได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุไต้ฝุ่น
ระดับ 4 พร้อมกับคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 1 พ.ย. 63 หลังจากนั้นพายุได้อ่อนก าลังลง
อย่างรวดเร็วเป็นพายุโซนร้อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันเดียวกันและอ่อนก าลังลงเป็ นพายุ
ดีเปรสชันในวันต่อมา หลังจากนั้นพายุได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่ 6 พ.ย. 63 และอ่อน
ก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63 ส่งผลให้
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงดังกล่าว
2. พายุโซนร้อน “เอตาว” (ETAU) เป็นพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางบริเวณชายฝั่ง
ของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 8 พ.ย. 63 หลังจากนั้นได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เอตาว” วันที่ 
9 พ.ย. 63 โดยคาดว่าพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันที่ 10-11 พ.ย. 63 และจะ
อ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมควากดอากาศต ่าบริเวณประเทศกัมพูชา  อาจส่งผลให้
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรง
ในช่วงดังกล่าว

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

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

3 พ.ย. 63 07:00 น. 4 พ.ย. 63 07:00 น. 5 พ.ย. 63 07:00 น.

6 พ.ย. 63 07:00 น. 7 พ.ย. 63 07:00 น. 8 พ.ย. 63 07:00 น.

9 พ.ย. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีเมฆปกคลุมเบาบางในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมี
กลุ่มเมฆหนาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนในวันที่ 5 พ.ย. 63 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
วันที่ 6 พ.ย. 63 และภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่ 8 พ.ย. 63 ส่วนภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุม
หนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์

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

3 พ.ย. 63 07:00 น. 4 พ.ย. 63 07:00 น. 5 พ.ย. 63 07:00 น.

6 พ.ย. 63 07:00 น. 7 พ.ย. 63 07:00 น. 8 พ.ย. 63 07:00 น.

9 พ.ย. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนบน
ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงและมีฝนตกบางแห่ง ส่วนร่องมรสุมได้เลื่อนลงไปพาดผ่าน
บริเวณภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 3-4 พ.ย. 63 กับมีหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณช่องแคบ
มะละกาในช่วงวันที่ 5-6 พ.ย. 63 และลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลัง
แรงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนพายุโซน
ร้อน “โคนี” ( GONI ) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศ
เวียดนามตอนกลางในวันที ่  6 พ.ย. 63 ในขณะที ่เป ็นพายุดีเปรสชันและอ่อนก าลังลงเป็นหย่อม
ความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณภาคตะวันออกในช่ วงปลาย
สัปดาห์ ส่วนพายุโซนร้อน “เอตาว” (ETAU) ก่อตัวขึ้นบริเวณชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์วันที่ 8 พ.ย. 63 และ
ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุโซนร้อน “เอตาว” วันที่ 9 พ.ย. 63



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์อมก๋อย เรดาร์สัตหีบ เรดาร์สุราษฎร์ธานี และเรดาร์สงขลา ตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตวั
บริเวณภาคเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์กับมีฝนตกหนักมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคในวันที่ 4 พ.ย. 63
ภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยในช่วงวันที่ 7-8 พ.ย. 63 ภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงกลางสัปดาห์ 
ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

8

ที่มา:กรมอุตนิุยมวิทยา, กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : http://www.thaiwater.net/v3/hydro

เรดาร์สุราษฎร์ธานี

เรดาร์อมก๋อย

เรดาร์สัตหีบ

เรดาร์สงขลา

3 พ.ย. 63 4 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63 6 พ.ย. 63 7 พ.ย. 63 8 พ.ย. 63 9 พ.ย. 63

3 พ.ย. 63 4 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63 6 พ.ย. 63 7 พ.ย. 63 8 พ.ย. 63 9 พ.ย. 63

3 พ.ย. 63 4 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63 6 พ.ย. 63 7 พ.ย. 63 8 พ.ย. 63 9 พ.ย. 63

3 พ.ย. 63 4 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63 6 พ.ย. 63 7 พ.ย. 63 8 พ.ย. 63 9 พ.ย. 63



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

2 พ.ย. 63 07:00 น. 3 พ.ย. 63 07:00 น. 4 พ.ย. 63 07:00 น. 5 พ.ย. 63 07:00 น.

6 พ.ย. 63 07:00 น. 7 พ.ย. 63 07:00 น. 8 พ.ย. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายตัวในบางพื้นที่ โดยบริเวณภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อย
ถึงปานกลางในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และปริมาณฝนลดลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์กั บมีฝน
ตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากความกดอากาศสูงที ่แผ่ลงมาปกคลุมบริ เวณ
ประเทศไทยตอนบน ภาคตะวันออกและภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในวันที่ 7 พ.ย. 63
เนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต ่าที่อ่อนก าลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โคนี” บริเวณ
ประเทศเวียดนามในวันดังกล่าว ส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีฝนตกหนักบาง
พื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและ
ภาคใต้ตลอดทั้งสัปดาห์



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาหท์ีแ่ลว้ สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงค่อนข้างมาก ยกเว้ นบริเวณ

ภาคเหนือตอนบนที่มีฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและภาคใต้ตอนล่างที่มีฝนตกเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก



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

2 พ.ย. 63 14:00 น. 3 พ.ย. 63 14:00 น. 4 พ.ย. 63 14:00 น. 5 พ.ย. 63 14:00 น.

6 พ.ย. 63 14:00 น. 7 พ.ย. 63 14:00 น. 8 พ.ย. 63 14:00 น.

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 2-8 พ.ย. 63 พบว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีความช้ืนในอากาศค่อนข้างสูงเกือบท้ังสัปดาห์กับมี
ความชื้นในอากาศสูงบริเวณภาคเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 3-5 พ.ย. 63 เนื่องจากมีฝนตกเล็กน้อยถึง
ปานกลางในช่วงดังกล่าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นในอากาศสูงในช่วงวันที่ 6-7 พ.ย. 63
ภาคกลางและภาคตะวันออกมีความชื้นสูงในวันที่ 7 พ.ย. 63 เนื่องจากมีฝนตกเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของ
หย่อมความกดอากาศต ่าที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามในวันที่ 7 พ.ย. 63 ส่วนภาคใต้มีความชื้นใน
อากาศสูงเกือบทั้งสัปดาห์กับมีความชื้นนในอากาศสูงมากบริเวณภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 3-4
พ.ย. 63 และ 7 พ.ย. 63



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่25 ต.ค. 2563 วันที ่1 พ.ย. 2563

12

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที ่ 1 พ.ย. 63 พื ้นที ่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีความชื้นผิวดินเพิ่มสูงขึ้น ส่วนบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน
และภาคใต้ตอนล่างยังคงมีความชื้นใกล้เคียงกับเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

13

ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 44,246 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 62% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช ้การได้จริง
20,703 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้า
เกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100% ของความจุ) มี 3 
เข ื ่อน ได ้แก ่ เข ื ่อนล าตะคอง (114%)  เข ื ่อนมูลบน 
(109%) และเขื ่อนหนองปลาไหล (109%) และเขื ่อนที่
ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100%) มี 9
เขื ่อน ได้แก่ เขื ่อนล าพระเพลิง (100%) เขื ่อนสิรินธร 
(90%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (94%) เขื่อนล านางรอง (82%) 
เขื่อนล าแซะ (84%) เขื่อนทับเสลา (87%) เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล (100%) เขื ่อนนฤบดินจินดา (82%) และ
เข ื ่อนปราณบุรี (92%) นอกจากนี ้ยังคงมีเข ื ่อนที ่มี
ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย (30-50%) 9 
เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (42%) เขื่อนกิ่วลม (50%) เขื่อน
แม่กวง (42%) เข ื ่อนแควน้อย (50%) เข ื ่อนแม่มอก 
(41%) เขื ่อนล าปาว (50%) เขื ่อนน ้าอูน (48%) เขื ่อน
ห้วยหลวง (50%) และเขื่อนคลองสียัด (50%)

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : http://web.thaiwater.net/thaiwater30/

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 9 พ.ย. 63 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 44,246 ล้านลูกบาศก์

เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นปริมาณน ้ากกัเก็บน้อยที่สุดเป็นอันดับ 
2 รองจากปี 2558 ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2563 ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2560 และ ปี 2559 ภาคตะวันตกและ
ภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุด ภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2561 และ
ปี 2560 ภาคเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2558 และ ปี 2562 ส าหรับปริมาณน ้าไหล
ลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 25,138 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมน้อยที่สุดเป็น
อันดับ 2 รองจากปี 2558 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 21,209 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณ
น ้าระบายสะสมที่น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2559



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 9 พ.ย. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 12,688 

ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรง 1,752 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การ 5,992 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้แผนการใช้น ้าส าหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบ
นิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63-30 เม.ย. 64 อยู่ที่ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 –ปัจจุบันมี
การระบายน ้าไปแล้ว 118 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
▪ ห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 
▪ แม่น ้ามูล  ต.นิคม อ.สตึก ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม และต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
▪ แม่น ้ามูล ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
▪ ล าปะเทีย ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
▪ แม่น ้ามูล ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

ภาคตะวันออก
▪ แม่น ้านครนายก ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจจีนบุรี

ภาคกลาง
▪ คลองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
▪ แม่น ้าท่าจีน ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ภาคใต้
▪ คลองชี ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สัปดาห์นี้อุณหภูมิผิวน ้าทะเลทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 26-28
องศาเซลเซียส 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
2 พ.ย. 63 18:00 น. 3 พ.ย. 63 18:00 น. 4 พ.ย. 63 18:00 น. 5 พ.ย. 63 18:00 น.

6 พ.ย. 63 18:00 น. 7 พ.ย. 63 18:00 น. 8 พ.ย. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
2 พ.ย. 63 18:00 น. 3 พ.ย. 63 18:00 น. 4 พ.ย. 63 18:00 น. 5 พ.ย. 63 18:00 น.

6 พ.ย. 63 18:00 น. 7 พ.ย. 63 18:00 น. 8 พ.ย. 63 18:00 น.



สัปดาห์นี ้ทะเลฝั ่งอันดามันมีคลื ่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยมีคลื ่นสูง
ประมาณ 1 เมตร

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

ฝั่งอา่วไทย

ฝั่งอันดามนั

2 พ.ย. 63 18:00 น. 3 พ.ย. 63 18:00 น. 4 พ.ย. 63 18:00 น. 5 พ.ย. 63 18:00 น.

6 พ.ย. 63 18:00 น. 7 พ.ย. 63 18:00 น. 8 พ.ย. 63 18:00 น.

2 พ.ย. 63 18:00 น. 3 พ.ย. 63 18:00 น. 4 พ.ย. 63 18:00 น. 5 พ.ย. 63 18:00 น.

6 พ.ย. 63 18:00 น. 7 พ.ย. 63 18:00 น. 8 พ.ย. 63 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยาที่สถานีส า แล และแม่น ้า
บางปะกงที่สถานีบางแตนมีความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณแม่น ้าท่าจีนที่สถานีกระทุ่ม
แบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ในช่วงต้นสัปดาห์และ
ปลายสัปดาห์ โดยค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่ 0.28 กรัม/ลิตร ในวันที่ 3 พ.ย. 63 เวลา 13.00 น. แม่น ้าแม่
กลองที่สถานีอัมพวามีความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร ในวันที่ 8 พ.ย. 63 
เวลา 14.00-18.00 น. และวันที่ 9 พ.ย. 63 เวลา 14.00 น. โดยมีค่าความเค็มสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่ 4.18 กรัม/ 
ลิตร วันที่ 8 พ.ย. 63 เวลา 15.00 น.

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

แม่น า้บางปะกง ณ สถานบีางแตน  (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

แม่น า้ทา่จนี ณ สถานีกระทุ่มแบน (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร)

แม่น ้าแม่กลอง ณ สถานีอัมพวา (เกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร)

ที่มา:คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/salinity



ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผักไปแล้วทั้งหมด 14.65 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
84.57% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 14.31 ล้านไร่ หรือ
คิดเป็น 85.25% โดยพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ 
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 97.99% รองลงมาคือ ภาคตะวันตก 93.89% และภาคเหนือ 92.43%
ส่วนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไร-่พืชผักมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภาคตะวันออก 
81.41% รองลงมาคือ ภาคตะวันตก 76.87% และภาคกลาง 69.16%

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 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 2.19 92.43 0.010 0.753 0.05 0.03 55.72 0.014 2.41 2.21 91.73 0.010 0.767

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.48 3.41 97.99 0.007 0.133 0.03 0.02 45.97 0.000 3.52 3.43 97.51 0.007 0.133

กลาง 0.01 0.04 293.89 0.012 0.01 0.01 69.16 0.000 0.03 0.05 183.24 0.00 0.012

ตะวันออก 0.92 0.79 86.08 0.001 0.257 0.02 0.02 81.41 0.001 0.95 0.81 85.96 0.001 0.258

ตะวันตก 1.26 1.19 93.89 0.175 0.27 0.21 76.87 0.076 1.53 1.39 90.92 0.00 0.251

ใต้ 0.64 0.26 41.12 0.092 0.03 0.01 28.26 0.002 0.66 0.27 40.63 0.00 0.095

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.10 6.42 79.34 3.239 0.13 0.06 44.37 0.028 8.23 6.48 78.79 3.266

ท้ังประเทศ 16.79 14.31 85.25 0.019 4.661 0.54 0.34 63.16 0.121 17.33 14.65 84.57 0.019 4.782

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 9-11 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
บริเวณประเทศไทยตอนบน ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มี
ก าลังแรงขึ ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุ มพร 
สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช และกระบี่ ในวันที่ 9 พ.ย. 63

▪ ช่วงวันที่ 12-15 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศ
ไทยตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้มี
ก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

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

12 พ.ย. 63

9 พ.ย. 63 10 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63

13 พ.ย. 63 14 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 10 พ.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 06.00-07.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.61 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา
15.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.66 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 
04.00-05.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง -1.02 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 14.00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.18 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 9-15 พ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
ทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังปานกลาง ส่งผลให้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร 
ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงวันที่ 9-12 พ.ย. 63 หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 
13-15 พ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า 2
เมตร โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคใต้ตอนล่างและเลื่อนขึ้นมาถึงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 
14-15 พ.ย. 63

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 9-15 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


