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สภาพอากาศ : สัปดาห์นี ้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
ตลอดทั้งสัปดาห์กับมีกระแสลมตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 5-6 พ.ค. 64 ประกอบกับ
บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนอง
และลมกระโชกบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในช่วงกลางสัปดาห์ ส่วน
ภาคใต้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะ
บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก

น ้าในเขื ่อน : ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 33,715 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 48% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 10,172 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (มากกว่า 80-100% ของความจุ) เพียงเขื่อน
เดียว คือ เขื่อนหนองปลาไหล (82%) และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30 % ของ
ความจุเขื่อน) มี 8 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (18%) เขื่อนกิ่วคอหมา (28%) เขื่อนล าปาว (23%) เขื่อนห้วยหลวง 
(30%) เขื่อนป่าสักฯ (25%) เขื่อนคลองสียัด (13%) เขื่อนขุนด่าน (17%) และเขื่อนนฤบดินทรจินดา (29%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีระดั บน ้า
ปานกลางถึงระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง 

สถานการณป์จัจุบัน

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 10–12 พ.ค. 64 ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความชื้นเข้าสู่บริเวณตอนบนของ
ประเทศ ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ ส่วนลม
ตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกกับมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ ต่ อมาในช่วงวันที่ 
13–16 พ.ค. 64 ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดน าความชื้นเข้าสู่ตอนบนของประเทศ ส่งผลให้
บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นท่ี ส าหรับลมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมบริเวณ
ภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา :จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 10-16 พ.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการ
กองทัพเรือน ้าลงต ่าสุดวันที่ 16 พ.ค. 64 เวลา 16:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.06  เมตร และน ้าขึ้น
สูงสุดวันที ่  14 พ.ค. 64 เวลา 21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.73 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระ
จุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุดวันที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 13:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.59 เมตร และน ้าขึ้น
สูงสุดวันที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 20:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.13 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 10-16 พ.ค. 64 ลมตะวันออกพัดปกคลุมทะเล
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ
1-1.5 เมตร
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สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นในช่วงวันที่ 5-9 พ.ค. 64 โดยมีกลุ่มเมฆ
ปกคลุมหนาแน่นทุกภาคในวันที่ 6 พ.ค. 64 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-05-11/50/141

4 พ.ค. 64 07:00 น. 5 พ.ค. 64 07:00 น. 6 พ.ค. 64 07:00 น.

7 พ.ค. 64 07:00 น. 8 พ.ค. 64 07:00 น. 9 พ.ค. 64 07:00 น.

10 พ.ค. 64 07:00 น.



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้ลมใต้และลมตะวันตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้ง
สัปดาห์กับมีกระแสลมตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 5-6พ.ค. 64 ประกอบกับ
บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝน
ฟ้าคะนองและลมกระโชกบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ในช่วงกลางสัปดาห์ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ 
ส่งผลให้มีฝนตกตลอดสัปดาห์โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก

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

4 พ.ค. 64 07:00 น. 5 พ.ค. 64 07:00 น. 6 พ.ค. 64 07:00 น.

7 พ.ค. 64 07:00 น. 8 พ.ค. 64 07:00 น. 9 พ.ค. 64 07:00 น.

10 พ.ค. 64 07:00 น.



เคร ือข ่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุต ุน ิยมว ิทยา ได ้แก ่  เรดาร ์ล  าพูน
เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์หัวหิน และเรดาร์สงขลา ตรวจพบฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคเหนือ
เกือบทั้งสัปดาห์ ยกเว้นวันที่ 7 และ 9 พ.ค. 64 ที่มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และฝนลดลงขนถึงปลายสัปดาห์ โดยมีฝนตก
หลายพื้นที่ในวันที่ 5 พ.ค. 64 ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่
ในช่วงกลางสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์กับมีฝนตกหนัก
เป็นบริเวณกว้างในวันที่ 6 พ.ค. 64

6

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

เรดารข์อนแกน่

เรดารล์ าพนู

4 พ.ค. 64 5 พ.ค. 64 6 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 8 พ.ค. 64 9 พ.ค. 64 10 พ.ค. 64

4 พ.ค. 64 5 พ.ค. 64 6 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 8 พ.ค. 64 9 พ.ค. 64 10 พ.ค. 64

เรดารห์วัหนิ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

4 พ.ค. 64 5 พ.ค. 64 6 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 8 พ.ค. 64 9 พ.ค. 64 10 พ.ค. 64

4 พ.ค. 64 5 พ.ค. 64 6 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 8 พ.ค. 64 9 พ.ค. 64 10 พ.ค. 64

เรดารส์งขลา
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สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวเกือบทั้ ง
สัปดาห์และมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือช่วงวันที่ 6 และ 8 พ.ค. 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ฝนตกปานกลางถึงตกหนักหลายพื้นที่ในวันที่ 5 พ.ค. 64 ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตก
หนักหลายพื้นที่ในวันที่ 5-6 พ.ค. 64 ส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชี ยงใหม่ 
ตาก เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร ราชบุรี สระบุรี สงขลา และยะลา

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

3 พ.ค. 64 07:00 น. 4 พ.ค. 64 07:00 น. 5 พ.ค. 64 07:00 น. 6 พ.ค. 64 07:00 น.

7 พ.ค. 64 07:00 น. 8 พ.ค. 64 07:00 น. 9 พ.ค. 64 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ปริมาณฝนลดลงค่อนข้างมากในทุกภาคของประเทศไทย แต่ถึงแม้ปริมาณฝนจะ

ลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่าง

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

3 พ.ค. 64 14:00 น. 4 พ.ค. 64 14:00 น. 5 พ.ค. 64 14:00 น. 6 พ.ค. 64 14:00 น.

7 พ.ค. 64 14:00 น. 8 พ.ค. 64 14:00 น. 9 พ.ค. 64 14:00 น.

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 3-9 พ.ค. 64 พบว่าประเทศไทยตอนบนมีความช้ืนค่อนข้างสูงเกือบทั้งสัปดาห์กับมีความชื้นสูงมาก
ในวันที่ 6 พ.ค. 64 หลังจากนั้นความช้ืนค่อย ๆ ลดลง ส่วนภาคใต้ความช้ืนค่อนข้างสูงและความช้ืนเพิ่มขึน้ 
โดยมีความช้ืนสูงมากเป็นบริเวณกว้างในวันที่ 6 พ.ค. 64

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ



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

วันที ่25 เม.ย. 64 วันที่ 2 พ.ค. 64
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ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที ่  2 พ.ค. 64 ประเทศไทยมีความชื ้นผิวดินเพิ ่มข ึ ้นเกือบทุกพื ้นที ่ของปร ะเทศ

ส่วนด้านตะวันออกของภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้ น
ใกล้เคียงกับวันที่ 25 เม.ย. 64

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 33,715 ล ้ า นล ู กบาศก์
เมตร คิดเป็น 48% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์น ้าน้อย โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 10,172 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ใน
เกณฑ์น ้ามาก (มากกว่า 80-100% ของความจุ) เพียง
เขื่อนเดียว คือ เขื่อนหนองปลาไหล (82%) และมีเขื่อนที่มี
ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30 %
ของความจุเขื่อน) มี 8 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (18%) 
เขื่อนกิ่วคอหมา (28%) เขื่อนล าปาว (23%) เขื่อนห้วย
หลวง (30%) เข ื ่อนป่าสักฯ (25%) เขื ่อนคลองสียัด
(13%) เขื่อนขุนด่าน (17%) และเขื่อนนฤบดินทรจินดา 
(29%)

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : http://www.thaiwater.net/water

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 10 พ.ค. 64 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู่ 33,715 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563 เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 2560 และมีปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี 3,690 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลง
อ่าง ฯ สะสมมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2561 และมีปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี 10,987 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี ้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาค พบว่าภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้ อยที่สุด 
ภาคเหนือและภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2563 ภาคกลางมีปริมาณน ้ากักเก็บ
น้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2563 และปี 2562 ส่วนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้า
กักเก็บมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 10 พ.ค. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 8,892

ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2559 และปี 2563 ที่เกิดภัยแล้งในช่วงต้นปีอยู่ 569
ล้านลูกบาศก์เมตร และ 471 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ปี 2564 มีปริมาณน ้าใช้การ 2,196 ล้านลูกบาศก์เมตร
โดยประมาณความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 ส าหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร 
และร ักษาระบบนิเวศอยู ่ท ี ่  12,000 ล ้านลูกบาศก์เมตร ดังนั ้นจึงต ้องการกักเก็บน ้าเพิ ่มอ ีก 9,804
ล้านลูกบาศก์เมตร

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น  ้าสายหลักในหนึ ่งสัปดาห์ท ี ่ผ ่านมา พบว่าภาคเหนื อ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมี
ระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง 
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

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

4 พ.ค.  64 07:00 น. 5 พ.ค.  64 07:00 น. 6 พ.ค.  64 07:00 น. 7 พ.ค.  64 07:00 น.

8 พ.ค.  64 07:00 น. 9 พ.ค.  64 07:00 น. 10 พ.ค.  64 07:00 น.



สัปดาห์นี ้ทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส ตลอดทั ้งสัปดาห์
ส่วนทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีอุณหภูมิ
ประมาณ 30-32 องศาเซลเซียส บริเวณตอนบนของทะเลอันดามัน ในช่วงต้นสัปดาห์ถึง
กลางสัปดาห์
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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

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า



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

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอา่วไทย
3 พ.ค. 64 06:00 น. 4 พ.ค. 64 06:00 น. 5 พ.ค. 64 06:00 น. 6 พ.ค. 64 06:00 น.

7 พ.ค. 64 06:00 น. 8 พ.ค. 64 06:00 น. 9 พ.ค. 64 06:00 น.

3 พ.ค. 64 18:00 น. 4 พ.ค. 64 18:00 น. 5 พ.ค. 64 18:00 น. 6 พ.ค. 64 18:00 น.

7 พ.ค. 64 18:00 น. 8 พ.ค. 64 18:00 น. 9 พ.ค. 64 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่าแม่น ้าเจ้าพระยาบริเวณสถานีส าแลมีค่าความเค็ม
อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดสัปดาห์ แม่น ้าท่าจีนบริเวณสถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑเ์ฝ้าระวังคุณภาพ
น ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 0.34 กรัม/ลิตร ในวันที่ 8 พ.ค. 64 เวลา
12:30 น. ส่วนแม่น ้าบางปะกงบริเวณสถานีบางแตนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิต
น ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ตลอด โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 0.35 กรัม/ลิตร ในวันที่ 8 พ.ค. 64 เวลา 05:00-
08:00 น. และวันที่ 9 พ.ค. 64 เวลา 05:00-05:30 น.
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ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/salinity

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

แม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร )

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

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล



ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้มากกว่าเท่าตัว (เกินจากแผนที่วางไว้
142.83%) โดยมีการปลูกข้าวนาปรังเกินจากแผนไปแล้ว 184.64% และเกือบทุกภาคมีการปลูกข้าวนา
ปรังเกินจากแผน ยกเว้นบริเวณภาคใต้ที่มีการปลูกข้าวนาปรังต ่ากว่าแผนค่อนข้างมาก นอกจากนี้
บริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยาที่ไม่ได้มีการวางแผนให้เพาะปลูกข้าวนาปรัง แต่กลับมีการเพาะปลูกไปแล้ว 2.79
ล้านไร่ ส่วนการปลูกพืชไร่-พืชผักบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยาและภาคเหนือเกินจากแผนที่วางไว้ 26.81% และ 
14.56% ตามล าดับ

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 5 พฤษภาคม 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 0.427 0.16 0.19 114.56 0.171 0.39 0.80 205.42 0.598

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.86 1.11 128.71 0.320 0.04 0.04 89.37 0.021 0.90 1.14 126.91 0.341

กลาง 0.01 0.02 149.61 0.014 0.02 0.01 70.07 0.001 0.03 0.03 105.04 0.014

ตะวันออก 0.32 0.41 127.82 0.353 0.02 0.01 54.02 0.007 0.34 0.42 124.08 0.360

ตะวันตก 0.20 0.45 224.82 0.018 0.23 0.22 93.78 0.045 0.43 0.66 154.54 0.063

ใต้ 0.28 0.02 5.60 0.003 0.03 0.01 41.40 0.003 0.31 0.03 8.60 0.006

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 2.79 2.724 0.05 0.07 126.81 0.045 0.05 2.86 5,241.92 2.769

ท้ังประเทศ 1.90 5.41 284.64 3.859 0.55 0.54 98.48 0.292 2.45 5.95 242.83 4.151

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 10–12 พ.ค. 64 ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดน าความชื้นเข้าสู่บริเวณ
ตอนบนของประเทศ ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตก
หนักได้ในบางพื้นที่ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกกับมีฝนตก
หนักได้ในบางพื้นที่

▪ ช่วงวันที่ 13–16 พ.ค. 64 ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดน าความชื้นเข้าสู่ตอนบน
ของประเทศ ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ ส าหรั บลม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบริเวณ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

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

13 พ.ค. 64

10 พ.ค. 64 11 พ.ค. 64 12 พ.ค. 64

14 พ.ค. 64 15 พ.ค. 64 16 พ.ค. 64



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
(องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 10-16 พ.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือน ้าลงต ่าสุดวันที่ 16 
พ.ค. 64 เวลา 16:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.06 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 
21:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.73 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุดวันที่ 14
พ.ค. 64 เวลา 13:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.59 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 
20:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.13 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 10-16 พ.ค. 64 ลมตะวันออกพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 
1-1.5 เมตร
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 10-16 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


