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สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้

สารบัญ

สภาพอากาศ
5 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม

6 แผนที่ความกดอากาศ

สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

10 ความชื้นในอากาศ

สถานการณน์้า้
11 ความชื้นผิวดิน

12 สถานการณ์น้้าในเขื่อน

• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น้้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา

15 ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก

16 สถานการณ์น้้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น้้าเค็มรุก

19 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
20 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์้า้

21 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา

22 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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HIGHLIGHT
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สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย ท า
ให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักใน
หลายพื ้นที ่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ โดยโทรมาตรตรวจวัดอัตโนมัติวัดปริมาณฝน
รายวันที่ตกมากกว่า 70 มิลลิเมตร ได้บริเวณจังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ เลย ราชบุรี ชลบุรี
เพชรบุรี สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ส่งให้ ใน
วันที่ 11 พ.ค. 64 เกิดน ้าท่วมฉับพลันและน ้าหลากใน
หลายพื้นที่ ได้แก่ บริเวณต าบลบุ่งน ้าเต้า อ าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา 
จังหว ัดชลบุร ี  ต  าบลปลวกแดง อ  าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง และต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา และในวันที่ 12 พ.ค. 64 เกิดน ้าท่วม
ฉับพลันและน ้าหลากบริเวณต าบลบาโหยและต าบล
เขาแดง อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

ทั้งนี้ประเทศไทยได้ประกาศสิ้นสุดฤดูร้อนและ
เริ่มต้นเข้าสู่ “ฤดูฝน” ในวันที่ 15 พ.ค. 64

พายุฤดูร้อนช่วยสถานการณ์แล้
ช่วงเดือนเมษายน 
เกิดพายุฤดูร้อน ส่งผลให้เกิด
ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
บริเวณตอนบนของประเทศ



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดน าความชื้นเข้าสู่ตอนบนของประเทศ 
ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันออก ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณ
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ขอนแก่น เลย สกลนคร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี อุ ดรธานี 
กาญจนบุรี ราชบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้
ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดกระบี่ เพชรบุรี ชุมพร ตรัง นร าธิวาส 
ปัตตานี พังงา พัทลุง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และยะลา

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 33,404 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 47% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 9,862 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมี
เขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (มากกว่า 80-100% ของความจุ) มีเพียงเขื่อนเดียว คือ เขื่อนหนองปลาไหล 
(87%) และมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30% ของความจุ) มีจ านวน 8 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนห้วย
หลวง (29%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (28%) เขื่อนกิ่วคอหมา (28%) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (24%) เขื่อนล าปาว (23%) เขื่อน
แม่กวงอุดมธารา (18%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (17%) และเขื่อนคลองสียัด (13%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบวา่ ระดับน ้าในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออก และภาคกลางมี
ระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง 

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 17-19 พ.ค. 64 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความชื้นเข้าสู่
ตอนบนของประเทศ ท าให้เกิดการพัดสอบกัน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักได้ในบางแห่ง ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณ
ภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 20-217 พ.ค. 64 ลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยทวีก าลังแรงขึ ้น ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักได้ใน บางแห่ง 
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 17-217 พ.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการ
กองทัพเรือ น ้าลงต ่าสุดในวันที่ 17 พ.ค. 64 เวลา 17.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.06 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุด 
เวลา 23.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.56 เมตร ในวันเดียวกัน ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุดใน
วันที่ 17 พ.ค. 64 เวลา 14.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.58 เมตรและน ้าขึ ้นสูงสุด เวลา 22.00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.99 เมตร ในวันเดียวกัน

คาดการณค์ลื่น : ช่วงวันที่ 11-17 พ.ค. 64 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย 
ส่งผลให้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงต ่ากว่า 1 เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ 
หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ ้น ส่งผลให้ บริเวณ
ทะเลอันดามันอาจมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรในช่วงปลายสัปดาห์ และบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในช่วง
วันที่ 217 พ.ค. 64
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้มีกลุ่มเมฆหนาแน่นกระจุกตัวในบางพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน โดยมีกลุ่มเมฆ
หนาแน่นกระจุกตัวอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 12 พ.ค. 64 และ 15 พ.ค. 64 ส่วน
ภาคกลางและภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆปกคลุมบางเบาในช่วงวันที่ 16 พ.ค. 64 และมีกลุ่มเมฆ
ปกคลุมบางเบาบริเวณภาคใต้ตอนล่างในช่วงปลายสัปดาห์

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 
จัดท าโดย: Digital Typhoon

ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-05-17/50/141

11 พ.ค. 64 07:00 น. 12 พ.ค. 64 07:00 น. 13 พ.ค. 64 07:00 น.

14 พ.ค. 64 07:00 น. 15 พ.ค. 64 07:00 น. 16 พ.ค. 64 07:00 น.

17 พ.ค. 64 07:00 น.



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-05-17/13/22

11 พ.ค. 64 07:00 น. 12 พ.ค. 64 07:00 น. 13 พ.ค. 64 07:00 น.

14 พ.ค. 64 07:00 น. 15 พ.ค. 64 07:00 น. 16 พ.ค. 64 07:00 น.

17 พ.ค. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี้ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดน าความชื้นเข้าสู่ตอนบนของประเทศ 
ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักได้ในบางแห่ง 
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันออก ภาคตะวันออก และ
ภาคกลางตอนล่าง ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตก
ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ เรดาร์ล าพูน เรดาร์
ขอนแก่น เรดาร์หัวหิน และเรดาร์สงขลา พบว่า ภาคเหนือตอนบนมีฝนตกปานกลางถึงหนักกระจุกตัว
อยูต่ลอดทั้งสัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งภาค ภาค
ตะวันออกตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 11-12 พ.ค. 64
และ 15-17 พ.ค. 64 และภาคกลาง รวมไปถึงบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตรวจพบกลุ่มฝน
ตกหนักถึงหนักมากกระจุกตัวอยู่ในช่วงวันที่ 11 พ.ค. 64 และ 13-16 พ.ค. 64 ส่วนภาคใต้ตอนล่าง
ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

7

เรดารล์า้พนู
11 พ.ค. 64 12 พ.ค. 64 13 พ.ค. 64 14 พ.ค. 64 15 พ.ค. 64 16 พ.ค. 64 17 พ.ค. 64

เรดารส์งขลา
11 พ.ค. 64 12 พ.ค. 64 13 พ.ค. 64 14 พ.ค. 64 15 พ.ค. 64 16 พ.ค. 64 17 พ.ค. 64

เรดารข์อนแก่น
11 พ.ค. 64 12 พ.ค. 64 13 พ.ค. 64 14 พ.ค. 64 15 พ.ค. 64 16 พ.ค. 64 17 พ.ค. 64

เรดารห์วัหนิ
11 พ.ค. 64 12 พ.ค. 64 13 พ.ค. 64 14 พ.ค. 64 15 พ.ค. 64 16 พ.ค. 64 17 พ.ค. 64

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/radar



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-05-17/64/180

10 พ.ค. 64 07:00 น. 11 พ.ค. 64 07:00 น. 12 พ.ค. 64 07:00 น. 13 พ.ค. 64 07:00 น.

14 พ.ค. 64 07:00 น. 15 พ.ค. 64 07:00 น. 16 พ.ค. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภาค และมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางด้านฝั่ ง
ตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ขอนแก่น 
เลย สกลนคร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี กาญจนบุรี ราชบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระ ยอง 
จันทบุรี และตราด ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดกระบี่ เพชรบุรี 
ชุมพร ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และยะลา



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาหท์ีแ่ลว้ สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงในหลายพื้นที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ

บริ เวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือด้านฝั ่งตะว ันตก ภาคกลาง และ
ภาคตะว ันออก รวม ไปถ ึ งบร ิ เ วณภาคใต ้ตอนบน ส ่ วนบร ิ เ วณภาคเหน ือตอนบน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันออก และภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่
ผ่านมา



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ค. 64 พบว่า ภาคเหนือตอนบนมีความชื้นค่อนข้างสูงในช่วงวันที่ 10-
14 พ.ค . 64 โดยเฉพาะบริ เวณจังหว ัดเช ียงใหม่ เช ียงราย และแม ่ฮ ่องสอน ส่วนบริ เวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีความชื้นค่อนข้างสูงในช่วงวันที่ 11-12 พ.ค. 64 จากนั้น
ความชื ้นค่อยๆ ลดลง และบริเวณตอนบนของภาคมีความชื ้นสูงมากในช่วงวันที่ 13 พ.ค. 64
ส่วนในช่วงวันที่ 14-15 พ.ค. 64 ความชื้นค่อนข้างสูงบริเวณด้านตะวันออกของภาค ส่วนบริเวณ
ภาคตะวันออกและภาคใต้มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 
11-12 พ.ค. 64 และวันที่ 15 พ.ค. 64

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-05-02/9/1

10 พ.ค. 64 14:00 น. 11 พ.ค. 64 14:00 น. 12 พ.ค. 64 14:00 น. 13 พ.ค. 64 13:00 น.

14 พ.ค. 64 14:00 น. 15 พ.ค. 64 14:00 น. 16 พ.ค. 64 14:00 น.



วันที ่  9 พ.ค. 64 ประเทศไทยตอนบนมีความชื ้นผิวดินลดลงในหลายพื ้นที่
จากวันที ่ 2 พ.ค. 64 โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมไปถึงบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตก

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่2 พ.ค. 2564 วันที ่9 พ.ค. 2564

11



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

12

ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 33,404 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 47% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์น ้าน้อย โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 9,862
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ ่งมีเขื ่อนที ่ปริมาณน ้ากักเก็บ
อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (มากกว่า 80-100% ของความจุ) 
มีเพียงเขื ่อนเดียว คือ เข ื ่อนหนองปลาไหล (87%)
และมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต 
(ไม่เกิน 30% ของความจุ) มีจ านวน 8 เขื่อน ได้แก่ เขื่อน
ห้วยหลวง (29%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (28%) เขื่อน
กิ ่วคอหมา (28%) เขื ่อนป่าสักชลสิทธิ ์ (24%) เขื ่อน
ล าปาว (23%) เขื ่อนแม่กวงอุดมธารา (18%) เขื ่อน
ขุนด่านปราการชล (17%) และเขื่อนคลองสียัด (13%)

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิม่เตมิ : http://www.thaiwater.net/water/dam/large



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 17 พ.ค. 64 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 33,404 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 ส่วนปริมาณ
น ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 3,927 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากเป็นอับดับที่ 2 รองจากปี 2561 และ
ปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 11,462 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าระบายสะสมที่น้อยเป็น
อันดับ 2 รองจากปี 2563 ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2564 
ภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 ภาคเหนือและภาคใต้มีปริมาณ
น ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีปริมาณน ้า
กักเก็บมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

13

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

14

วันที่ 17 พ.ค. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 8,760 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน ้าใช้การ 2,064 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ ่งถือเป็น
ปริมาณน ้าที่เหลืออยู่ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ประมาณความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝน
ของปี 2565 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่ 12,000 ล้านลูกบาศก์
เมตร ดังนั้นจึงต้องการกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 9,936 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้า ในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-05-17/64/175

11 พ.ค. 64 07:00 น. 12 พ.ค. 64 07:00 น. 13 พ.ค. 64 07:00 น. 14 พ.ค. 64 07:00 น.

15 พ.ค. 64 07:00 น. 16 พ.ค. 64 07:00 น. 17 พ.ค. 64 07:00 น.



สัปดาห์นี้ทั้งบริเวณทะเลอ่าวไทยและอันดามันตอนบนมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศา
เซลเซียส ส่วนอันดามันตอนล่างมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/143

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/146

ฝั่งอา่วไทย
10 พ.ค. 64 18:00 น. 11 พ.ค. 64 18:00 น. 12 พ.ค. 64 18:00 น. 13 พ.ค. 64 18:00 น.

14 พ.ค. 64 18:00 น. 15 พ.ค. 64 18:00 น. 16 พ.ค. 64 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
10 พ.ค. 64 18:00 น. 11 พ.ค. 64 18:00 น. 12 พ.ค. 64 18:00 น. 13 พ.ค. 64 18:00 น.

14 พ.ค. 64 18:00 น. 15 พ.ค. 64 18:00 น. 16 พ.ค. 64 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงต ่ากว่า 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 
1 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ และหลังจากนั้นความสูงคลื่นบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 1-1.5 เมตร 
ในช่วงปลายสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/24

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/23

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอา่วไทย
10 พ.ค. 64 18:00 น. 11 พ.ค. 64 18:00 น. 12 พ.ค. 64 18:00 น. 13 พ.ค. 64 18:00 น.

14 พ.ค. 64 18:00 น. 15 พ.ค. 64 18:00 น. 16 พ.ค. 64 18:00 น.

10 พ.ค. 64 18:00 น. 11 พ.ค. 64 18:00 น. 12 พ.ค. 64 18:00 น. 13 พ.ค. 64 18:00 น.

14 พ.ค. 64 18:00 น. 15 พ.ค. 64 18:00 น. 16 พ.ค. 64 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล 
และแม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตนมีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณ
แม่น ้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 
0.25 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/water/quality

แม่น า้ทา่จนี ณ สถานกีระทุม่แบน (เกินเกณฑเ์ฝา้ระวงัคณุภาพน า้ดบิเพือ่ผลติน า้ประปา 0.25 กรัม/ลติร)

แม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ



ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้มากกว่าเท่าตัว (เกินจากแผนที่วางไว้ 
142.83%) โดยมีการปลูกข้าวนาปรังเกินจากแผนไปแล้ว 184.64% และมีการปลูกข้าวนาปรังเกินจาก
แผนเกือบทุกภาค 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 12 พฤษภาคม 2564

19

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 0.47 0.16 0.19 114.56 0.18 0.39 0.80 205.42 0.66

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.86 1.11 128.71 0.52 0.04 0.04 89.37 0.03 0.90 1.14 126.91 0.54

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

ตะวันออก 0.32 0.41 127.82 0.36 0.02 0.01 54.02 0.01 0.34 0.42 124.08 0.37

ตะวันตก 0.20 0.45 224.82 0.05 0.23 0.22 93.78 0.05 0.43 0.66 154.54 0.10

ใต้ 0.28 0.02 5.60 0.003 0.03 0.01 41.41 0.003 0.31 0.03 8.60 0.01

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 2.79 2.77 0.05 0.07 126.81 0.05 0.05 2.86 5,241.92 2.82

ท้ังประเทศ 1.90 5.41 284.64 4.19 0.55 0.54 98.48 0.32 2.45 5.95 242.83 4.51

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 17-19 พ.ค. 64 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความชื้นเข้าสู่ตอนบน
ของประเทศ ท าให้เกิดการพัดสอบกัน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักได้ในบางแห่ง ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง

▪ ช่วงวันที่ 20-217 พ.ค. 64 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยทวีก าลังแรงขึ้ น 
ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื ่องและตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/forecast/wrf/history

20 พ.ค. 64

17 พ.ค. 64 18 พ.ค. 64 19 พ.ค. 64

215 พ.ค. 64 216 พ.ค. 64 217 พ.ค. 64



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 17-217 พ.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุดในวันที่ 17 พ.ค. 64 เวลา 17.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.06 เมตร และน ้าขึ้น
สูงสุด เวลา 23.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.56 เมตร ในวันเดียวกัน ส่วนบริเวณ
ป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุดในวันที่ 17 พ.ค. 64 เวลา 14.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.58 เมตรและน ้าข้ึนสูงสุด เวลา 22.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.99 เมตร ในวันเดียวกัน

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า

21

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที่ 17-217 พ.ค. 64 พบว่า ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ส่งผลให้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสู งต ่ากว่า 
1 เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริ เวณทะเล
อันดามันอาจมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรในช่วงปลายสัปดาห์ และบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 
2 เมตร ในช่วงวันที่ 217 พ.ค. 64

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 17-217 พ.ค. 64

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/forecast/swan/history



โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรู้น ้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ
www.thaiwater.net

ThaiWater mobile application


