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สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้หย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ 
ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่ งแรก
ของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบน ต่อมาในช่วงครึ่ งหลังของ
สัปดาห์มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มีฝนฟ้า
คะนอง ลมกระโชกแรงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนภาคใต้มีลม
ตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนัก
มากบางพื้นที่ ส่วนพายุไต้ฝุ่น “ซูริแค” บริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

น ้าในเขื ่อน : ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศมีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 33,952 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 48% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้ จริง 
10,410 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30 % ของความจุเขื่อน) 
มี 7 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนกิ่วคอหมา (28%) เขื่อนแม่กวง (19%) เขื่อนห้วยหลวง (29%) เขื่อนล าปาว (23%) เขื่อนป่าสัก
ฯ (24%) เขื่อนขุนด่าน (18%) และเขื่อนคลองสียัด (16%) 

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีระดั บน ้า
ปานกลางถึงระดับน ้ามากและอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูงส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อย
ถึงระดับน ้าปานกลาง 

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 26 เม.ย. 64 -2 พ.ค. 64 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความชื้นเข้าสู่
ตอนบนของประเทศ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะเริ ่มแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ตอนบนของประเทศจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีลม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ 
26-28 เม.ย. 64

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา :จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 26 เม.ย. 64-2 พ.ค. 64 บริเวณสถานี
กองบัญชาการกองทัพเรือน ้าลงต ่าสุดวันที่ 30 เม.ย. 64 เวลา 16:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.16  
เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.80 เมตร ส่วนบริเวณป้อม
พระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุดวันที่ 30 เม.ย. 64 เวลา 14:00 น. และวันที่ 1 พ.ค. 64 เวลา 14:00 น. ต ่ากว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.95 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดวันที่ 30 เม.ย. 64 เวลา 21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.15 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 26 เม.ย.-27 เม.ย. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมทะเลอันดามันมีก าลังปานกลาง ท าให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
ส่วนทะเลอ่าวไทยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. 64 ท าให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร ต่อมาในช่วงวันที ่  28 เม.ย. 64-2 พ.ค. 64 มีลมตะวันออกเฉียงใต ้ก  าลังปานกลาง
พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทย ท าให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร จนถึงปลายสัปดาห์
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ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-03-08/50/141

20 เม.ย. 64 07:00 น. 21 เม.ย. 64 07:00 น. 22 เม.ย. 64 07:00 น.

23 เม.ย. 64 07:00 น. 24 เม.ย. 64 07:00 น. 25 เม.ย. 64 07:00 น.

26 เม.ย. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือมีเมฆปกคลุมเบาบางในบางพื้นที่กับมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่น
ในวันที่ 26 เม.ย. 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆปกคลุมเบาบางกระจายตัวบางพื้นที่ในช่วง
กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์กับมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นในวันที่ 22 เม.ย. 64 ภาคกลางมีกลุ่ม
เมฆปกคลุมบางพื ้นท ี ่ เก ือบทั ้งส ัปดาห์ก ับม ี เมฆปกคลุมหนาแน ่นในช่วงปลายสัปดาห์
ภาคตะวันออกมีเมฆปกคลุมกระจายตัวเกือบทั้งสัปดาห์กับมีเมฆปกคลุมหนานแน่นในวันที่ 23 และ 
25 เม.ย. 64 ส่วนภาคใต้มีเมฆปกคลุมหนาแน่นเกือบทั้งสัปดาห์ ยกเว้นวันที่ 21-22 เม.ย. 64 ที่มี
กลุ่มเมฆปกคลุมเล็กน้อย ส่วนกลุ่มเมฆจากพายุ “ซูริแค” (SURIGAE) บริเวณตอนบนของประเทศ
ฟิลิปปินส์ค่อยๆ เคลื่อนตัวทางตะวันออกเฉียงเหนือและสลายตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้าน
ตะวันออกของประเทศไต้หวันในวันที่ 25 เม.ย. 64

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้หย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบ
กับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรก
ของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบางพื้นทีบ่ริเวณประเทศไทยตอนบน ต่อมาในช่วงครึ่ง
หลังของสัปดาห์มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามนั อ่าวไทย และประเทศไทยตอนบน 
ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลาง ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝน
ตกตลอดทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ส่วนพายุไต้ฝุ่น “ซูริแค” บริเวณตอนบนของประเทศ
ฟิลิปปินส์ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-02-23/13/22

20 เม.ย. 64 07:00 น. 21 เม.ย. 64 07:00 น. 22 เม.ย. 64 07:00 น.

23 เม.ย. 64 07:00 น. 24 เม.ย. 64 07:00 น. 25 เม.ย. 64 07:00 น.

26 เม.ย. 64 07:00 น.



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและ
การเกษตร ได้แก่ เรดาร์ล าพูน เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์หัวหิน และเรดาร์สงขลา ตรวจพบฝนตกกระจายตัว
บริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 20-23 เม.ย. 64 และมีกลุ่มฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนในวันที่ 
24-25 เม.ย. 64 และภาคเหนือตอนล่างในวันที่ 26 เม.ย. 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีฝน
ตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตก
หนักเกือบทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในวันที ่ 24 เม.ย. 64 ส่วนภาคใต้มีฝนตก
ปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์

6

ที่มา:กรมอุตนิุยมวิทยา, กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : http://www.thaiwater.net/weather/radar

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่เกือบทั้งสัปดาห์กับมี
ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงวันที่ 24-25 เม.ย. 64 โดยมีฝนตกหนักมาก
บริเวณจังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี และเพชรบุรี ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมี
ฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพังงา

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

19 เม.ย. 64 07:00 น. 20 เม.ย. 64 07:00 น. 21 เม.ย. 64 07:00 น. 22 เม.ย. 64 07:00 น.

23 เม.ย. 64 07:00 น. 24 เม.ย. 64 07:00 น. 25 เม.ย. 64 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีฝนลดลงจากสัปดาห์

ที่ผ่านมา ส่วนภาคตะวันออกและพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ ้นจากสัปดาห์
ที่ผ่านมา

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-02-22/9/1

19 เม.ย. 64 14:00 น. 20 เม.ย. 64 14:00 น. 21 เม.ย. 64 14:00 น. 22 เม.ย. 64 14:00 น.

23 เม.ย. 64 14:00 น. 24 เม.ย. 64 14:00 น. 25 เม.ย. 64 14:00 น.

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 19-25 เม.ย. 64 พบว่าภาคเหนือมีความชื้นค่อนข้างสูงถึงสูงในวันแรกของสัปดาห์และความชื้น
ค่อยๆ ลดลง จนถึงวันที่ 24 เม.ย. 64 กับมีความชื้นสูงบริเวณภาคเหนือตอนบนเนื่องจากมีฝนตกใน
บริเวณดังกล่าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นสูงทั่วทั้งภาคในวันที่ 19 เม.ย. 64 มีความชื้นสูง
บริเวณตอนล่างของภาคในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และมีความชื้นค่อนข้างสูงช่วงครึ่งหลัง ของสัปดาห์ 
ภาคกลางมีความชื ้นสูงในช่วงครึ ่งแรกของสัปดาห์และความชื ้นลดลงในช่วงครึ ่งหลังของสัปด าห์
ภาคตะวันออกและภาคใต้มีความช้ืนสูงตลอดทั้งสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ



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

วันที ่11 ก.พ. 64 วันที ่18 เม.ย. 64

10

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 18 เม.ย. 64 ความชื้นผิวดินบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มี

ความชื้นเพิ่มสูงข้ึนจากวันที่ 11 เม.ย. 64 ส่วนตอนกลางของภาคกลางมีความชื้นลดลง

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 33,952 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 48% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช ้การได้จริง
10,410 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากัก
เก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30 % ของความจุ
เข ื ่อน )  ม ี  7 เข ื ่อน ได ้แก ่  เข ื ่ อนก ิ ่วคอหมา (28%)
เขื ่อนแม่กวง (19%)  เขื ่อนห้วยหลวง (29%) เขื ่อนล า
ปาว (23%) เขื ่อนป่าสักฯ (24%) เขื่อนขุนด่าน (18%) 
และเขื่อนคลองสียัด (16%) 

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

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 26 เม.ย. 64 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู่ 33,952 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560 และมีปริมาณน ้า
ไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี 2,840 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมมากที่สุดเป็น
อันดับ 3 รองจากปี 2561 และปี 2560 และมีปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี 10,053 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้
หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาค พบว่าภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุด ภาคเหนือและภ าคใต้มี
ปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2563 ภาคกลางมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 3
รองจากปี 2563 และปี 2562 ภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2563 และปี 
2560 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 26 เม.ย. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื ่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

8,975 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2559 และปี 2563 ที่เกิดภัยแล้งในช่วงต้นปีอยู่
395 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 258 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ปี 2564 มีปริมาณน ้าใช้การ 2,279 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยมีแผนการใช้น ้าส าหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
อยู่ที่ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 ถึงปัจจุบัน ระบายน ้าไปแล้วรวม 4,349 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น  ้าสายหลักในหนึ ่งสัปดาห์ท ี ่ผ ่านมา พบว่าภาคเหนื อ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมี
ระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามากและอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้า ทะเลหนุนสูง
ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง 

14

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.nhc.in.th/product/history/map/water_level

20 เม.ย. 64 05:00 น. 21 เม.ย. 64 05:00 น. 22 เม.ย. 64 05:00 น. 23 เม.ย. 64 05:00 น.

24 เม.ย. 64 05:00 น. 25 เม.ย. 64 05:00 น. 26 เม.ย. 64 05:00 น.



สัปดาห์นี้ทั ้งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส 
ตลอดทั้งสัปดาห์

15

ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: https://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_sst.php

https://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_amdsst.php

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ฝั่งอา่วไทย
19 เม.ย. 64 18:00 น. 20 เม.ย. 64 18:00 น. 21 เม.ย. 64 18:00 น. 22 เม.ย. 64 18:00 น.

23 เม.ย. 64 18:00 น. 24 เม.ย. 64 18:00 น. 25 เม.ย. 64 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
19 เม.ย. 64 18:00 น. 20 เม.ย. 64 18:00 น. 21 เม.ย. 64 18:00 น. 22 เม.ย. 64 18:00 น.

23 เม.ย. 64 18:00 น. 24 เม.ย. 64 18:00 น. 25 เม.ย. 64 18:00 น.



สัปดาห์นี ้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื ่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื ่นสูง
ประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

16

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

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่าแม่น ้าเจ้าพระยาบริเวณสถานีส าแลมีค่าความเค็ม
อยู่ในเกณฑ์ปกตติลอดทั้งสัปดาห์ แม่น ้าท่าจีนบริเวณสถานีกระทุ่มแบนมีความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติในช่วงวันที่
20 เม.ย. 64 ถึงตอนเที่ยงของวันที่ 21 เม.ย. 64 หลังจากนั้นค่าความเค็มเพิ่มสูงขึ้นจนเกินเกณฑ์เฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 0.37 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ จนถึง
ปลายสัปดาห์ ส่วนแม่น ้าบางปะกงบริเวณสถานีบางแตนมีความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิต
น ้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 1.57 กรัม/ลิตร ในวันที่ 20 เม.ย. 64
เวลา 06:30 น.

17

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

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

แม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน (เกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร)

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

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล



ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้มากกว่าเท่าตัว (เกินจากแผนที่วางไว้ 
142.82%) โดยมีการปลูกข้าวนาปรังเกินจากแผน 184.61% ซึ่งบริเวณที่มีการปลูกข้าวนาปรังเกินจาก
แผนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง โดยมีการปลูกข้าวเกินจากแผนไปแล้ว 
170.78% 124.75% และ 49.61% ตามล าดับ และลุ่มน ้าเจ้าพระยาที่ไม่ได้มีการวางแผนให้เพาะปลูกข้าว
นาปรังกลับมีการเพาะปลูกไปแล้ว 2.79 ล้านไร่ ส่วนการปลูกพืชไร่-พืชผักรวม 98.50% โดยลุ่มน ้า
เจ้าพระยาและภาคเหนือมีการเพาะปลูกเกินจากแผนไปแล้ว 26.81% และ 14.56% ตามล าดับ

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 21 เมษายน 2564

18

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

เหนือ 0.23 0.62 270.78 0.403 0.16 0.19 114.56 0.119 0.39 0.80 205.42 0.522

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.86 1.11 128.68 0.135 0.04 0.04 89.39 0.008 0.90 1.14 126.88 0.143

กลาง 0.01 0.02 149.61 0.008 0.02 0.01 70.07 0.001 0.03 0.03 105.04 0.009

ตะวันออก 0.32 0.41 127.82 0.340 0.02 0.01 54.02 0.007 0.34 0.42 124.08 0.346

ตะวันตก 0.20 0.45 224.75 0.003 0.23 0.22 93.82 0.011 0.43 0.66 154.53 0.014

ใต้ 0.28 0.02 5.60 0.003 0.03 0.01 41.39 0.001 0.31 0.03 8.60 0.004

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 2.79 2.362 0.05 0.07 126.81 0.044 0.05 2.86 5,241.92 2.406

ท้ังประเทศ 1.90 5.41 284.61 3.254 0.55 0.54 98.50 0.191 2.45 5.95 242.82 3.445

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 26-28 เม.ย. 64 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความชื้นเข้าสู่ตอนบนของประเทศ 
ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ท าให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศ ส่งผลให้ตอนบนของประเทศจะมีฝนฟ้าคะนองและลม
กระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาค ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนตก
ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตก

▪ ช่วงวันที่ 29 เม.ย. 64 - 2 พ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนยแผ่ลงมา
ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทย
ตอนบน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนภาคใต้มีลม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้ภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

19

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

29 เม.ย. 64

26 เม.ย. 64 27 เม.ย. 64 28 เม.ย. 64

30 เม.ย. 64 1 พ.ค. 64 2 พ.ค. 64



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
(องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 26 เม.ย. 64-2 พ.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือน ้าลงต ่าสุด
วันท่ี 30 เม.ย. 64 เวลา 16:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.16 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 29 เม.ย. 64
เวลา 21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.80 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุดวันที่ 
30 เม.ย. 64 เวลา 14:00 น. และวันที ่ 1 พ.ค. 64 เวลา 14:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.95
เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 30 เม.ย. 64 เวลา 21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.15 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 26 เม.ย.-27 เม.ย. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเล
อันดามันมีก าลังปานกลาง ท าให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วน
ทะเลอ่าวไทยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. 64 ท าให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร ต่อมาในช่วงวันที่ 28 เม.ย. 64-2 พ.ค. 64 มีลมตะวันออกเฉียงใต้ก าลังปานกลางพัด
ปกคลุมทะเลอ่าวไทย ท าให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร จนถึงปลาย
สัปดาห์
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 64 -2 พ.ค. 64

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/wrf/swan

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล



โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรู้น ้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ
www.thaiwater.net

ThaiWater mobile application


