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สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีก าลังแรงขึ้น 
ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีอากาศเย็นและมีลมแรง ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบา งแห่ง 
หลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต ่าที่สลายตัวจากพายุ “หว่ามก๋อ” บริเวณตอนบนของประเทศเวียดนาม ปะทะกับ
บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจากประเทศจีน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตก
เล็กน้อยถึงปานกลาง

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 44,379 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 63% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 20,837 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้าเกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100% ของความจุ) มีอยู่ 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าตะคอง (114%) 
เขื่อนมูลบน (107%) และเขื่อนหนองปลาไหล (108%) และมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100% ของ
ความจุ) จ านวน 9 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าพระเพลิง (100%) เขื่อนสิรินธร (90%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (94%) เขื่อนล านางรอง 
(83%) เขื่อนล าแซะ (87%) เขื่อนทับเสลา (89%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (100%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (82%) และเขื่อน
ปราณบุรี (93%)

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 16-18 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนเริ่มมีก าลังอ่อนลง ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีก า ลังอ่อนลง 
ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส าหรับ
พายุหว่ามก๋อ บริเวณตอนบนของประเทศเวียดนาม อ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต า่ก าลังแรง จากนั้นจะปะทะกับ
บริเวณความกดอากาศสูงท าให้สลายตัวต่อไป ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือมีฝนเล็กน้ อย
ถึงปานกลางบางแห่ง ในวันที่ 16 พ.ย. 63 ส่วนในช่วงวันที่ 19-22 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่
ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอ่อนก าลังลง ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและ
ภาคใต้อ่อนก าลังลง ส่งผลให้ภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : วันที่ 17 พ.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ น ้าลงต ่าสุด 
เวลา 03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.94 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 09.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
0.90 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 00.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.63 เมตร และน ้าขึ้น
สูงสุดเวลา 07.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.35 เมตร 

คาดการณ์คลื ่น : คาดการณ์ความสูงคลื ่นในช่วงวันที่ 16-22 พ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ
ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอนัดามัน อ่าวไทย และปรเทศไทยมีปานกลาง ส่งผลให้ทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนล่าง
มีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้มีพายุที่ก่อตัวขึ้นบริเวณด้านมหาสมุทรแปซิฟิกและเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยจ านวน 
2 ลูก ได้แก่
1. พายุโซนร้อน “เอตาว” (ETAU) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของประเทศ
ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63 และเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 7 พ.ย. 63 หลังจากนั้น
พายุได้เคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้พร้อมกับทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เอตาว” ในวันที่ 9 พ.ย. 
63 และพายุค่อยๆ อ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันพร้อมกับเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนล่าง
ในวันต่อมา ก่อนที่จะสลายตัวไปในบริเวณประเทศกัมพูชาในวันที่ 11 พ.ย. 63
2. พายุไต้ฝุ่น “หว่ามก๋อ” (VAMCO) ก่อตัวขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อ
วันที่ 8 พ.ย. 63 โดยที่พายุค่อยๆ ทวีก าลังแรงขึ้นและเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ ในขณะที่เป็นพายุ
ไต้ฝุ่นระดับ 2 ในวันที่ 11 พ.ย. 63 หลังจากนนั้นพายุได้เคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้และทวีก าลังแรงขึ้นเป็น
พายุไต้ฝุ่นระดับ 4 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63 ต่อมาพายุได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 1 พร้อมกับ
เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 15 พ.ย. 63 หลังจากนั้นพายุได้อ่อนก าลังลง
ต่อเนื่องจนสลายตัวบริเวณประเทศลาวในวันที่ 16 พ.ย. 63

ที่มา: The background image is from NASA.

VAMCO
ETAU



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีกลุ่มเมฆปกคลุมเป็นระยะๆ โดยเริ่มจากบริเวณภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกในวันที่ 10 พ.ย. 63 และมีกลุ่มเมฆปกคลุมกระจายตัวเป็นบริเวณ
กว้างในวันที่ 11-12 พ.ย. 63 เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เอตาว” ที่อ่อนก าลังลงเป็น
หย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาในวันที่ 11 พ.ย. 63 และมีกลุ่มเมฆปก
คลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 15-16 พ.ย. 63 จากพายุโซนร้อน “หว่ามก๋อ” ที่อ่อน
ก าลังเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณประเทศลาวในวันที่ 16 พ.ย. 63 ส่วนภาคใต้มี
กลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์



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

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

10 พ.ย. 63 07:00 น. 11 พ.ย. 63 07:00 น. 12 พ.ย. 63 01:00 น.

13 พ.ย. 63 07:00 น. 14 พ.ย. 63 07:00 น. 15 พ.ย. 63 07:00 น.

16 พ.ย. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริ เวณ
ประเทศไทยตอนบน ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที ่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้
ตอนบนมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีอากาศเย็นและมีลมแรง ส่วนภาคใต้มี ฝนตก
ต่อเนื ่องและม ีฝนตกหนักได ้ ในบางแห ่ง หลังจากนั ้นหย่อมความกดอากาศต ่าที ่สลายตัวจาก
พายุ “หว่ามก๋อ” บริเวณตอนบนของประเทศเวียดนาม ปะทะกับบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจาก
ประเทศจีน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร 
ได้แก่ เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์อุบลราชธานี เรดาร์สัตหีบ เรดาร์ชุมพร และเรดาร์สุราษฎร์ธานี ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนัก
กระจายตัวอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. 63 และวันที่ 14-15 พ.ย. 63 เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรง ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริเวณภาคใต้ด้านฝั่ง
ตะวันออกตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักในช่วงวันที่ 12-13 พ.ย. 63

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

เรดารส์ตัหบี
10 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63 13 พ.ย. 63 14 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63

เรดารช์ุมพร
10 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63 13 พ.ย. 63 14 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63

เรดารอ์บุลราชธานี
10 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63 13 พ.ย. 63 14 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63

เรดารข์อนแก่น
10 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63 13 พ.ย. 63 14 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63

เรดารส์รุาษฎรธ์านี
10 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63 13 พ.ย. 63 14 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63



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

9 พ.ย. 63 07:00 น. 10 พ.ย. 63 07:00 น. 11 พ.ย. 63 07:00 น. 12 พ.ย. 63 07:00 น.

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

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ กับมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในช่วงวันที่ 11-15 พ.ย. 63



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

9 พ.ย. 63 14:00 น. 10 พ.ย. 63 14:00 น. 11 พ.ย. 63 14:00 น. 12 พ.ย. 63 14:00 น.

13 พ.ย. 63 14:00 น. 14 พ.ย. 63 14:00 น. 15 พ.ย. 63 14:00 น.

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 9-15 พ.ย. 63 พบว่า ภาคเหนือด้านฝั ่งตะวันตกมีความชื ้นในอากาศค่อนข้างสูงในช่วงวันที่ 
9 พ.ย. 63 หลังจากนั้นความช้ืนค่อยๆ ลดลง และเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของภาคในช่วง
วันที่ 12 พ.ย. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงเกือบตลอดทั้งสั ปดาห์ 
โดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของภาคในช่วงวันที่ 11-12 พ.ย. 63 และด้านฝั่งตะวันออกของภาคในช่วงวันที่ 
15 พ.ย. 63 ส่วนภาคตะวันออกและภาคกลางมีความชื้นสูงมากในช่วงวันที่ 11-12 พ.ย. 63 และภาคใต้มี
ความช้ืนสูงมากตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักในบางแห่ง



วันที ่ 15 พ.ย. 63 บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีความชื ้นผิวดินลดลงจาก
วันที่ 8 พ.ย. 63 โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านฝั่งตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออกมีความชื ้นผิวดิ น
เพิ่มขึ้นจากวันดังกล่าว

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่8 พ.ย. 2563 วันที ่15 พ.ย. 2563

11



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

12

ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 44,379 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 63% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ ในเกณฑ์
ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 20,837 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้าเกินความจุอ่างฯ 
(มากกว่า 100% ของความจุ) มีอยู่ 3 เขื ่อน ได้แก่ เขื่อน
ล าตะคอง (114%) เขื ่อนมูลบน (107%) และเขื ่อนหนอง
ปลาไหล (108%) และมีเขื ่อนที ่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ใน
เกณฑ์น ้ามาก (80-100% ของความจุ) จ านวน 9 เขื ่อน
ได้แก่ เขื่อนล าพระเพลิง (100%) เขื่อนสิรินธร (90%) เขื่อน
จุฬาภรณ์ (94%) เขื ่อนล านางรอง (83%) เขื ่อนล าแซะ 
(87%) เขื ่อนทับเสลา (89%) เข ื ่อนขุนด่านปราการชล 
(100%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (82%) และเขื่อนปราณบุรี 
(93%)

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



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 16 พ.ย. 63 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 44,379 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทั ้งน ี ้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2563
ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมู ลตั้งแต่ปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับที ่ 3 รองจากปี 2560 และ 2559
ภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561 และ 2560 ภาคเหนือมีปริมาณ
น ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2558 และ 2562 ส าหรับปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้น
ปีมี 25,632 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
ปี 2558 และปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 21,495 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยเป็นอันดับที่ 2 รอง
จากปี 2559

13
ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

14

วันที่ 16 พ.ย. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 12,707 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรง
อยู่ 1,767 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การ 6,011 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้แผนการ
ใช้น ้าส าหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564 อยู่ที่ 
3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยตั ้งแต่วันที ่  1 พ.ย. 2563 ถึงปัจจุบ ัน ระบายน ้าไปแล้วรวม 
212 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



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
▪ 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 
▪ แม่น ้าชี ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
▪ แม่น ้ามูล ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

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

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สัปดาห์นี้ทั ้งบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศา
เซลเซียส 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
10 พ.ย. 63 18:00 น. 11 พ.ย. 63 18:00 น. 12 พ.ย. 63 18:00 น. 13 พ.ย. 63 18:00 น.

14 พ.ย. 63 18:00 น. 15 พ.ย. 63 18:00 น. 16 พ.ย. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
10 พ.ย. 63 18:00 น. 11 พ.ย. 63 18:00 น. 12 พ.ย. 63 18:00 น. 13 พ.ย. 63 18:00 น.

14 พ.ย. 63 18:00 น. 15 พ.ย. 63 18:00 น. 16 พ.ย. 63 18:00 น.



สัปดาห์นี ้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื ่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื ่นสูง
ประมาณ 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
10 พ.ย. 63 18:00 น. 11 พ.ย. 63 18:00 น. 12 พ.ย. 63 18:00 น. 13 พ.ย. 63 18:00 น.

14 พ.ย. 63 18:00 น. 15 พ.ย. 63 18:00 น. 16 พ.ย. 63 18:00 น.

10 พ.ย. 63 18:00 น. 11 พ.ย. 63 18:00 น. 12 พ.ย. 63 18:00 น. 13 พ.ย. 63 18:00 น.

14 พ.ย. 63 18:00 น. 15 พ.ย. 63 18:00 น. 16 พ.ย. 63 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแล มีความเค็ม
อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณแม่น ้าท่าจีน สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเคม็เกินเกณฑ์เฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าดิบเพื ่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ตลอดทั ้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุดอยู ่ที่  
0.29 กรัม/ลิตร และบริเวณแม่น ้าบางปะกง สถานีบางแตนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อ
ผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ในช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. 63 และ 14-15 พ.ย. 63 โดยมีค่าความเค็ม
สูงสุดอยู่ที่ 0.45 กรัม/ลิตร ในวันที่ 15 พ.ย. 63 เวลา 04.00 น.

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 (เกินเกณฑเ์ฝา้ระวงัคณุภาพน า้ดิบเพือ่ผลติน า้ประปา 0.25 กรัม/ลติร)

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



ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว 26 วัน มีการเพาะปลูกไปเพียง 9.62% จากแผนที่วางไว้ และ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ภาคเหนือมีการเพาะปลูกมากที่สุด 19.60 % จากแผนที่วางไว้ ส่วน
บริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยามีการเพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 20.37% จากแผนที่วางไว้

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563

19

แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) %

เหนือ 0.20 0.040 19.60 0.16 0.0047 2.89 0.37 0.044 12.12

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.43 0.000 0.01 0.04 0.00 0.46 0.000 0.01

กลาง 0.01 0.000 0.00 0.02 0.0000 0.00 0.03 0.000 0.00

ตะวันออก 0.12 0.000 0.00 0.02 0.0008 4.62 0.13 0.001 0.58

ตะวันตก 0.08 0.000 0.00 0.23 0.0000 0.00 0.31 0.000 0.00

ใต้ 0.28 0.03 0.0001 0.23 0.31 0.000 0.02

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 0.104 0.05 0.0111 20.37 0.05 0.115 210.65

ท้ังประเทศ 1.12 0.144 12.80 0.54 0.0167 3.06 1.67 0.160 9.62

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 16-18 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนเริ่มมีก าลังอ่อนลง ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
จะมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ ในบางแห่ง
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส าหรับพายุหว่ามก๋อ บริเวณตอนบนของประเทศเวียดนาม อ่อนก าลัง
ลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรง จากนั้นจะปะทะกับบริเวณความกดอากาศสูงท าให้สลายตัว
ต่อไป ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง
ในวันที่ 16 พ.ย. 63

▪ ช่วงวันที่ 19-22 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศ
ไทยตอนบนอ่อนก าลังลง ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้
อ่อนก าลังลง ส่งผลให้ภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง

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

19 พ.ย. 63

16 พ.ย. 63 17 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63

20 พ.ย. 63 21 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 17 พ.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.94 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 09.00 น. 
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.90 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 00.00 น. 
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.63 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 07.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.35 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า

21

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื ่นในช่วงวันที ่ 16-22 พ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ
ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และปรเทศไทยมีปานกลาง ส่งผลให้ทะเลฝั่งอันดามัน
และอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 
1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 16-22 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


