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HIGHTLIGHT

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า
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จากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ท า ให้เกิดฝน
ตกหนักต่อเนื่อง โดยโทรมาตรอัตโนมัติของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าวัดปริมาณฝนตกสะสมที่
สถานีหาดใหญ่ 103 มิลลิเมตร ในวันที่ 21 พ.ย. 63 และสถานีตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สถานี
อบต.พิจิตร 99 มิลลิเมตร ในวันที่ 22 พ.ย. 63 ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมฉับพลันและน ้าป่าไหลหลากเข้าท่วม
พื้นที่ อ.เมือง อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา และอ.นาหม่อม จ.สงขลาในช่วงวันดังกล่าว

วันที่ 21-22 พ.ย. 63 เกิดฝนตกหนักน ้าป่าไหลหลากในพื้นทีอ่.สะเดา อ.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ 
และอ.เมือง จ.สงขลา 



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก าลังอ่อนลง 
ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ประกอบกับช่วงปลายสัปดาห์มีลมตะวันออกพัด
น าความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ส่งผลให้
บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ 
ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างตลอดทั้งสัปดาห์

น ้าในเขื ่อน :ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 44,359 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 63% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้ จริง 
20,817 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้าเกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100% ของความจุ) มี 3เขื่อน ได้แก่ 
เขื่อนล าตะคอง (114%) เขื่อนมูลบน (106%) และเขื่อนหนองปลาไหล (107%) และเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ใน
เกณฑ์น ้ามาก (80-100%) มี 9เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าพระเพลิง (100%) เขื่อนสิรินธร (90%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (95%) 
เขื่อนขุนด่านปราการชล (100%) เขื่อนล านางรอง (83%) เขื่อนล าแซะ (88%) เขื่อนทับเสลา (90%) เขื่อนนฤบดินทร
จินดา (82%) และเขื่อนปราณบุรี (93%) นอกจากนี้ยังคงมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย (30-
50%) 8 เขื่อน ได้แก่เขื่อนภูมิพล (42%) เขื่อนแม่กวง (43%) เขื่อนแควน้อย (49%) เขื่อนแม่มอก (40%) เขื่อนล าปาว 
(50%) เขื่อนน ้าอูน (48%)เขื่อนห้วยหลวง (48%) และเขื่อนคลองสียัด (49%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง :สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับ
น ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมี
น ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้า
ล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน :ช่วงวันที่ 23-25 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดน าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทย
ตอนบนมีฝนตกและลมแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของ
ประเทศ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมี
ฝนตกหนักในภาคใต้ตอนล่าง ต่อมาในช่วงวันที่ 26-29 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศ
จีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และ
อ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง 

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 24 พ.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการ
กองทัพเรือ น ้าลงต ่าสุด เวลา 07.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.46 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 14.00-
15.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.64 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 05.00 น. ต ่า
กว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.77 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 14.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.97 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 23-29 พ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วง
ต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นทะเลฝั่งอันดามันมีความสูงคลื่นมากกว่า 2 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Digital Typhoon

17 พ.ย. 63 07:00 น. 18 พ.ย. 63 07:00 น. 19 พ.ย. 63 07:00 น.

20 พ.ย. 63 07:00 น. 21 พ.ย. 63 07:00 น. 22 พ.ย. 63 09:00 น.

23 พ.ย. 63 08:00 น.

สัปดาห์นี้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในวันที่ 
22 พ.ย. 63 และภาคกลางในช่วงวันที่ 22-23 พ.ย. 63 ส่วนภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุมกระจายตัว
บริเวณตอนล่างของภาคเกือบทั้งสัปดาห์กับมีกลุ่มเมฆปกคลุมทั้วทั้งภาคในวันที่ 22 พ.ย. 63



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

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

17 พ.ย. 63 07:00 น. 18 พ.ย. 63 07:00 น. 19 พ.ย. 63 07:00 น.

20 พ.ย. 63 07:00 น. 21 พ.ย. 63 07:00 น. 22 พ.ย. 63 07:00 น.

23 พ.ย. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก าลังอ่อนลง ท าให้
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ประกอบกับช่วงปลายสัปดาห์มีลมตะวันออกพัดน า
ความช้ืนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ส่งผลให้
บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและ
ภาคใต้ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างตลอด
ทั้งสัปดาห์



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ เรดาร์สุราษฎร์ธานี และเรดาร์สงขลา ตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 21-22 พ.ย. 63 ภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 20-
21 พ.ย. 63 และมีกลุ่มฝนตกเป็นบริเวณกว้างในวันที่ 22 พ.ย. 63 ภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วง
วันที่ 20-21 พ.ย. 63 ส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างเกือบ
ทั้งสัปดาห์และบริเวณภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 21-22 พ.ย. 63

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

เรดาร์สุราษฎร์ธานี

เรดาร์ขอนแก่น

เรดาร์สัตหีบ

เรดาร์สงขลา

17 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63 19 พ.ย. 63 20 พ.ย. 63 21 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63

17 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63 19 พ.ย. 63 20 พ.ย. 63 21 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63

17 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63 19 พ.ย. 63 20 พ.ย. 63 21 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63

17 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63 19 พ.ย. 63 20 พ.ย. 63 21 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

8

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

16 พ.ย. 63 07:00 น. 17 พ.ย. 63 07:00 น. 18 พ.ย. 63 07:00 น. 19 พ.ย. 63 07:00 น.

20 พ.ย. 63 07:00 น. 21 พ.ย. 63 07:00 น. 22 พ.ย. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีฝนตกหนักกระจายตัวบริเวณ
ภาคใต้ตอนล่างเกือบทั้งสัปดาห์และมีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนบนในช่วงปลายสัปดาห์ 
โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสงขลาและตรัง เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกในช่วงปลายสัปดาห์ เนื ่องจากมีลม
ตะวันออกพัดน าความชื้นเข้ามาในบริเวณดังกล่าว



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาหท์ีแ่ลว้ สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี ้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่างมี

ปริมาณฝนเพิ่มมากข้ึนจากสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ตอนบนมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วเพียงเล็กน้อย



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

16 พ.ย. 63 14:00 น. 17 พ.ย. 63 14:00 น. 18 พ.ย. 63 14:00 น. 19 พ.ย. 63 14:00 น.

20 พ.ย. 63 14:00 น. 21 พ.ย. 63 14:00 น. 22 พ.ย. 63 14:00 น.

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 16-22 พ.ย. 63 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีความชื้นในอากาศค่อนขา้งสูงกับมี
ความช้ืนในอากาศสูงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 16 พ.ย. 63 หลังจากนั้นความชื้น
ค่อยๆ ลดลง โดยภาคเหนือตอนบนมีความชื้นลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ และความชื้นเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
บริเวณภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย. 63 ภาคกลางมีความชื้นเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 21-22 
พ.ย. 63 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นเพิ่มขึ้นในวันที่ 22 พ.ย. 63 ส่วนภาคใต้มีความชื้น
สูงตลอดทั้งสัปดาห์กับมีความชื้นสูงมากในช่วงวันที่ 20-21 พ.ย. 63 เนื่องจากมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
ในพื้นที่ดังกล่าว



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

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 15 พ.ย. 63 ประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคใต้ตอนบนมคีวามชื้นผิวดินลดลงจากเมื่อ

วันที่ 8 พ.ย. 63 โดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ตาก ก าแพงเพชร และ
กาญจนบุรี ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีความชื้นผิวดินใกล้เคียงกันกับเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 63



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

12

ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 44,359 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 63% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช ้การได้จริง
20,817 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้า
เกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100% ของความจุ) มี 3
เข ื ่อน ได ้แก ่ เข ื ่อนล าตะคอง (114%)  เข ื ่อนมูลบน 
(106%) และเขื ่อนหนองปลาไหล (107%) และเขื ่อนที่
ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100%) มี 9
เขื ่อน ได้แก่ เขื ่อนล าพระเพลิง (100%) เขื ่อนสิรินธร 
(90%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (95%) เขื่อนขุนด่านปราการชล 
(100%) เขื ่อนล านางรอง (83%) เขื ่อนล าแซะ (88%) 
เขื่อนทับเสลา (90%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (82%) และ
เข ื ่อนปราณบุรี (93%) นอกจากนี ้ยังคงมีเข ื ่อนที ่มี
ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย (30-50%) 8 
เขื่อน ได้แก่เขื่อนภูมิพล (42%) เขื่อนแม่กวง (43%) เขื่อน
แควน้อย (49%)  เข ื ่อนแม่มอก (40%)  เข ื ่อนล าปาว 
(50%) เขื ่อนน ้าอูน (48%)เขื ่อนห้วยหลวง (48%) และ
เขื่อนคลองสียัด (49%)

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

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 23 พ.ย. 63 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู่ 44,359 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุด
เป็นอันดับ 2 รองจากปี 2558 ทั้งนี ้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2563
ภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2562 ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณ
น ้ากักเก็บมากสุดเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2560 และปี 2559 ภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บมากสุดเป็น
อันดับ 3 รองจากปี 2561 และปี 2560 ภาคเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยสุดเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2558 และ
ปี 2562 และภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุด ส าหรับปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้ งแต่ต้นปีมี 
26,014 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2558 ส่วน
ปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 21,830 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าระบายสะสมที่น้อยที่สุดเป็น
อันดับที่ 2 รองจากปี 2559



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 23 พ.ย. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื ่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

12,648 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ ่งเป็นปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรง 1,727 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การ 5,952 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้แผนการใช้น ้าส าหรับอุปโภค-บริโภค 
และรักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63-30 เม.ย. 64 อยู่ที่ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 
63 – ปัจจุบันมีการระบายน ้าไปแล้ว 337 ล้านลูกบาศก์เมตร



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 ้ามูล ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
▪ แม่น ้ามูล ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
▪ แม่น ้าชี ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
▪ แม่น ้ามูล ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สัปดาห์นี้ทั ้งบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศา
เซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

16

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
17 พ.ย. 63 18:00 น. 18 พ.ย. 63 18:00 น. 19 พ.ย. 63 18:00 น. 20 พ.ย. 63 18:00 น.

21 พ.ย. 63 18:00 น. 22 พ.ย. 63 18:00 น. 23 พ.ย. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
17 พ.ย. 63 18:00 น. 18 พ.ย. 63 18:00 น. 19 พ.ย. 63 18:00 น. 20 พ.ย. 63 18:00 น.

21 พ.ย. 63 18:00 น. 22 พ.ย. 63 18:00 น. 23 พ.ย. 63 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

17

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
17 พ.ย. 63 18:00 น. 18 พ.ย. 63 18:00 น. 19 พ.ย. 63 18:00 น. 20 พ.ย. 63 18:00 น.

21 พ.ย. 63 18:00 น. 22 พ.ย. 63 18:00 น. 23 พ.ย. 63 18:00 น.

17 พ.ย. 63 18:00 น. 18 พ.ย. 63 18:00 น. 19 พ.ย. 63 18:00 น. 20 พ.ย. 63 18:00 น.

21 พ.ย. 63 18:00 น. 22 พ.ย. 63 18:00 น. 23 พ.ย. 63 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแล และบริเวณ
แม่น ้าบางปะกง สถานีบางแตนมีความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณแม่น ้าท่าจีน สถานี
กระทุ่มแบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ตลอดทั้ง
สัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุดอยู่ที่ 0.30 กรัม/ลิตร ณ วันท่ี 17 พ.ย. 63

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 31 วัน มีการเพาะปลูกไปแล้ว 13.85% จากแผนที่วางไว้ และ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าภาคเหนือมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังมากที่สุด 30.66 % จากแผนที่
วางไว้ ส่วนบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยามีการเพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 21.91% จากแผนที่วางไว้

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

19

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

เหนือ 0.20 0.062 30.66 0.16 0.0101 6.14 0.37 0.072 19.68

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 0.001 0.90 0.02 0.0008 4.62 0.13 0.002 1.37

ตะวันตก 0.08 0.000 0.02 0.23 0.0005 0.20 0.31 0.0005 0.15

ใต้ 0.28 0.001 0.35 0.03 0.0001 0.23 0.31 0.001 0.34

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 0.143 0.05 0.0120 21.91 0.05 0.155 284.56

ท้ังประเทศ 1.12 0.207 18.50 0.54 0.0233 4.28 1.67 0.231 13.85

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที ่ 23-25 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่เริ ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดน าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้
ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกและลมแรงเกิดข ึ ้นได้ ในบางแห่ง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ และ
อ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในภาคใต้ตอนล่าง 

▪ ช่วงวันที่ 26-29 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลมุ
บริเวณประเทศไทยตอนบน ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไท ย
มีก าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง 

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

26 พ.ย. 63

23 พ.ย. 63 24 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63

27 พ.ย. 63 28 พ.ย. 63 29 พ.ย. 63



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 24 พ.ย. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 07.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.46 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 14.00-
15.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.64 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 
05.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.77 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 14.00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.97 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื ่นในช่วงวันที่ 23-29 พ.ย. 63 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที ่พัด
ปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นสูงปร ะมาณ 1-2
เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั ้นทะเลฝั ่งอันดามันมีความสูงคลื ่นมากกว่า 2 เมตร ในช่วง
ปลายสัปดาห์

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 23-29 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


