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HIGHTLIGHT

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

ช่วงสัปดาห์ที ่ผ่านมาประเทศไทยเริ ่มเข้าสู ่ฤดูฝน
อย่างเต็มตัวตามประกาศของทางกรมอุตุนิยิมวิทยา และมี
รายงานฝนตกหนักในหลายพื้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมประเทศไทย  โดยที่บริเวณจังหวัดเชียงราย
สภาพดินมีความชุ่มน ้าจากฝนที่ตกในช่วงก่อนหน้าแล้ว 
และในวันที่ 18 พ.ค. 64 โทรมาตรตรวจวัดอัตโนมัติจาก
คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติบริเวณดอยมด  อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย วัดปริมาณฝนได้ 75 มิลลิเมตร ส่งผลให้
เกิดน ้าปา่ไหลหลากเขา้ทว่มพืน้ทีต่ าบลแมเ่จดีย์ใหม ่ อ าเภอ
เวียงป่าเป้า และที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักในวันที่ 19 
พ.ค. 64 ซึ่งโทรมาตรตรวจวัดอัตโนมัติบริเวณคลองแสน
แสบวัดปรมิาณฝนได ้70 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมขัง
บนถนนหลายสาย เช ่น ถนนสุข ุมว ิท พล ับพลาไชย
ราชด าเนิน และพระราม 4

วันที่ 19 พ.ค. 2564 มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ท าให้มีน ้าท่วมขัง และการจราจรติดขัดในหลายเส้นทาง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยมีก าลั งแรงขึ้น
ในช่วงคร่ึงหลังของสัปดาห์ เนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลทวีก าลังแรงขึ้นเป็น
พายุดีเปรสชันและพายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) ในวันที่ 23-24 พ.ค. 64 ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 24 พ.ค. 64 ส่งผลให้ตลอดทั้งสัปดาห์ประเทศไทยมีฝนตกหนักใน
หลายพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 33,037  ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 47% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 9,495  ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
มีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (มากกว่า 80-100% ของความจุ) เพียงเขื่อนเดียว คือ เขื่อนหนองปลาไหล 
(88%) และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30 % ของความจุเขื่อน) มี 8 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง 
(18%) เขื่อนกิ่วคอหมา (27%) เขื่อนล าปาว (23%) เขื่อนห้วยหลวง (28%) เขื่อนป่าสักฯ (21%) เขื่อนคลองสียัด (14%) 
เขื่อนขุนด่าน (16%) และเขื่อนนฤบดินทรจินดา (28%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที ่ผ่านมา พบว่ าภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีระดับน ้า
ปานกลางถึงระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลางและมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองฉลุง สถานีเมือง
สตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

สถานการณป์จัจุบัน

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 24-26 พ.ค. 64 พายุไซโคลน “ยาอาส” บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ท าให้ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรงขึ ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้ นที่ 
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี  อ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ อุดรธานี 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ภูเก็ต ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล และในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. 64 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดยังคงมีก าลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตก
ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
และภาคใต้ 

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 24-30 พ.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ
น ้าลงต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.25 เมตร ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. 64 โดยมีระดับน ้าต ่าสุดวันที่ 29 พ.ค. 64 เวลา 
16:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.40 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 28 พ.ค. 64 เวลา 22:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 0.74 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 2 เมตร ในช่วงวันที่ 27-30 
พ.ค. 64 โดยน ้าลงต ่าสุดวันที่ 29 พ.ค. 64 เวลา 24:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 2.16 เมตร และน ้าขึ้นสูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1 เมตร ในช่วงวันที่ 27-29 พ.ค. 64 โดยน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 29 พ.ค. 64 เวลา 22:00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.14 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่  24-30 พ.ค. 64 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 24-27 พ.ค. 64 และอ่อนก าลังลงในช่วงวันที่ 28-30 พ.ค. 64 ท าให้ทะเล
อันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดสัปดาห์ 
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้มีพายุที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคือ พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) โดยพายุ
ได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนวันที่ 24 พ.ค. 64 บริเวณอ่าวเบงกอล ซึ่งมีทิศทางการเคลื่อน
ตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียในช่วงวันที่ 26-27 
พ.ค. 64 และค่อย ๆ อ่อนก าลังลง โดยอิทธิพลของพายุ ท าให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและภาคใต้มีก าลังแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่ 22-24 พ.ค. 64 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตก
หนักในหลายพื้นที่ 

ที่มา: https://www.wunderground.com/hurricane?index_region=wp
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สัปดาห์น ี ้ประเทศไทยตอนบนมีกลุ ่มเมฆปกคลุมหลายพื ้นที ่ ในช่วงต้นสัปดาห์ ถึง
กลางส ัปดาห ์  โดยบร ิ เวณภาคเหน ือม ีกล ุ ่มเมฆปกคลุมในช ่วงว ันท ี ่  20-21 พ.ค. 64
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆปกคลุมในช่วงวันที่ 18-20 พ.ค. 64 ภาคกลางและภาคตะวันออกมี
เมฆปกคลุมหนาแน่นเกือบทั้งสัปดาห์ ยกเว้นวันที่ 23 พ.ค. 64 ที่กลุ่มเมฆลดลง หลังจากนั้นใน
วันที่ 24 พ.ค. 64 มีกลุ่มเมฆที่ปกคลุมประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่วนภาคใต้มีเมฆปกคลุมหนาแน่นตลอด
ทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

18 พ.ค. 64 07:00 น. 19 พ.ค. 64 07:00 น. 20 พ.ค. 64 07:00 น.

21 พ.ค. 64 07:00 น. 22 พ.ค. 64 07:00 น. 23 พ.ค. 64 07:00 น.

24 พ.ค. 64 07:00 น.



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น
ในช่วงครึ ่งหลังของสัปดาห์ เน ื ่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรงบริเวณ
อ่าวเบงกอลทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) ในวันที่ 23-24 พ.ค. 64 
ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 24
พ.ค. 64 ส่งผลให ้ตลอดทั ้งส ัปดาห ์ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื ้นท ี ่ของภาคเหน ือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้

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

18 พ.ค. 64 07:00 น. 19 พ.ค. 64 07:00 น. 20 พ.ค. 64 07:00 น.

21 พ.ค. 64 07:00 น. 22 พ.ค. 64 07:00 น. 23 พ.ค. 64 19:00 น.

24 พ.ค. 64 13:00 น.



เคร ือข ่ายภาพเรดาร ์ตรวจว ัดปร ิมาณฝนของกรมอุต ุน ิยมว ิทยา ได ้แก ่  เรดาร ์ตาคลี
เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สุราษฎร์ธานี ตรวจพบฝนตกปานกลางถึงตกหนักบางพื้นที่ของ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 18-22 พ.ค. 64 และมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางใน
หลายพื้นที่ในวันที่ 23-24 พ.ค. 64 ภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์
และมีฝนตกหนักในวันที่ 19 พ.ค. 64 ภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงครึ่งแรกของ
สัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีกลุ่มฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์

8

เรดารข์อนแกน่

เรดารต์าคลี

18 พ.ค. 64 19 พ.ค. 64 20 พ.ค. 64 21 พ.ค. 64 22 พ.ค. 64 23 พ.ค. 64 24 พ.ค. 64

18 พ.ค. 64 19 พ.ค. 64 20 พ.ค. 64 21 พ.ค. 64 22 พ.ค. 64 23 พ.ค. 64 24 พ.ค. 64

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

เรดารส์ตัหบี

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

18 พ.ค. 64 19 พ.ค. 64 20 พ.ค. 64 21 พ.ค. 64 22 พ.ค. 64 23 พ.ค. 64 24 พ.ค. 64

18 พ.ค. 64 19 พ.ค. 64 20 พ.ค. 64 21 พ.ค. 64 22 พ.ค. 64 23 พ.ค. 64 24 พ.ค. 64

เรดารส์รุาษฎรธ์านี
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สัปดาห์นี้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตลอด
สัปดาห์ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย แพร่ อุบลราชธานี ตราด และ
กาญจนบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริ เวณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา ปัตตานี ยะลา ระนอง 
ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา และนราธิวาส 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

17 พ.ค. 64 07:00 น. 18 พ.ค. 64 07:00 น. 19 พ.ค. 64 07:00 น. 20 พ.ค. 64 07:00 น.

21 พ.ค. 64 07:00 น. 22 พ.ค. 64 07:00 น. 23 พ.ค. 64 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที ่ผ่านมาบริเวณด้านตะวันตก

ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้ 
ส่วนด้านตะวันออกของภาคเหนือและภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

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

17 พ.ค. 64 14:00 น. 18 พ.ค. 64 14:00 น. 19 พ.ค. 64 14:00 น. 20 พ.ค. 64 14:00 น.

21 พ.ค. 64 14:00 น. 22 พ.ค. 64 14:00 น. 23 พ.ค. 64 14:00 น.

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 17-23 พ.ค. 64 พบว่าภาคเหนือมีความชื้นค่อนข้างสูงบริเวณตอนบนของภาคในช่วงวันที่ 18-19 
พ.ค. 64 และวันที่ 21 พ.ค. 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงในช่วงวันที่ 18-
20 พ.ค. 64 และความชื้นค่อยๆ ลดลง ภาคกลางมีความชื้นค่อนข้างสูงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และ
ความชื้นลดลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนภาคตะวันออกมีความชื้นในอากาศสูงมากในวั นที่ 18
พ.ค. 64 และความชื้นค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีความชื้นในอากาศสูงตลอดทั้ ง
สัปดาห์และมีความช้ืนในอากาศสูงมากในช่วงวันที่ 19 พ.ค. 64 และช่วงวันที่ 21-22 พ.ค. 64

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ



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

วันที ่ 9 พ.ค. 64 วันที่ 16 พ.ค. 64

12

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 16 พ.ค. 64 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนรวมถึงด้านตะวันออกของภาคใต้มี

ความชื้นผิวดินลดลงจากวันที่ 9 พ.ค. 64 ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีความชื้นผิว
ดินใกล้เคียงกับวันที่ 9 พ.ค. 64

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 33,037 ล ้ า นล ู กบาศก์
เมตร คิดเป็น 47% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์น ้าน้อย โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 9,495  
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ใน
เกณฑ์น ้ามาก (มากกว่า 80-100% ของความจุ) เพียง
เขื่อนเดียว คือ เขื่อนหนองปลาไหล (88%) และมีเขื่อนที่มี
ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30 %
ของความจุเขื่อน) มี 8 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (18%) 
เขื่อนกิ่วคอหมา (27%) เขื่อนล าปาว (23%) เขื่อนห้วย
หลวง (28%) เข ื ่อนป่าสักฯ (21%) เขื ่อนคลองสียัด
(14%) เขื่อนขุนด่าน (16%) และเขื่อนนฤบดินทรจินดา 
(28%)

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

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า



14

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 24 พ.ค. 64 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู่ 33,037  ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563 เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 2560  แต่มีปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี  4,186 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลง
อ่าง ฯ สะสมมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2561 และมีปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี 11,992 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี ้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาค พบว่าภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้ อยที่สุด 
ภาคเหนือและภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2563 ส่วนภาคตะวันออกมีปริมาณ
น ้ากักเก็บมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2561 ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บ
มากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2561 และปี 2560

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 24 พ.ค. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 8,566

ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2559 และปี 2563 ที่เกิดภัยแล้งในช่วงต้นปีอยู่433 
ล้านลูกบาศก์เมตร และ 430 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ปี 2564 มีปริมาณน ้าใช้การ 1,870 ล้านลูกบาศก์เมตร
โดยประมาณความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 ส าหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร 
และรักษาระบบนิเวศอยู ่ท ี ่  12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั ้นจึงต้องการกักเก็บน ้าเพิ ่มอีก 10,130
ล้านลูกบาศก์เมตร

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น  ้าสายหลักในหนึ ่งสัปดาห์ท ี ่ผ ่านมา พบว่าภาคเหนื อ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมี
ระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลางแล ะมีน ้าล้นตลิ่ง
บริเวณคลองฉลุง สถานีเมืองสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

16

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

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

18 พ.ค.  64 07:00 น. 19 พ.ค.  64 07:00 น. 20 พ.ค.  64 07:00 น. 21 พ.ค.  64 07:00 น.

22 พ.ค.  64 07:00 น. 23 พ.ค.  64 07:00 น. 24 พ.ค.  64 07:00 น.



สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนมีอุณหภูมิประมาณ  28-30 องศาเซลเซียส 
ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส

17

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



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นต ่ากว่า 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-
2 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์กับมีคลื ่นสูงกว่า 2 เมตร บริเวณทะเลอันดามันตอนบน ในช่วงวันที่
22-23 พ.ค. 64

18

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่าแม่น ้าเจ้าพระยาบริเวณสถานีส าแลและแม่น ้าบาง
ปะกงมีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดสัปดาห์ แม่น ้าท่าจีนบริเวณสถานีกระทุ่มแบนมีคา่ความเค็มเกิน
เกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 0.4 กรัม/ลิตร ใน
วันที่ 23 พ.ค. 64 เวลา 22:00น.และวันที่ 24 พ.ค. 64 เวลา 01:00 น. 
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ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/salinity

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

แม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

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

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)



ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนและมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่ -พืชผักไปแล้วทั้งหมด 3.3 ล้านไร่ 
หรือคิดเป็น 19.24% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่ามีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 3.3 ล้านไร่ 
หรือคิดเป็น 19.67% โดยพื้นที่ที ่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุด ได้แก่ ลุ ่มน ้าเจ้ าพระยา 34.04%
รองลงมาคือ ภาคตะวันออก 18.72% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.35% และมีการปลูกพืชไร่-พืชผัก
ไปแล้ว 3,600 ไร ่ หรือคิดเป็น 6.46% โดยลุ ่มน ้าเจ ้าพระยามีการเพาะปลูกมากที ่ส ุด 22.91%
ภาคตะวันออก 17.40% และภาคเหนือ 8.04% ตามล าดับ

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564
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แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) %

เหนือ 2.57 0.137 5.34 0.05 0.004 8.04 2.62 0.141 5.39

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.39 0.249 7.35 0.03 0.00 3.42 0.249 7.29

กลาง 0.02 0.0007 3.33 0.02 0.000 0.00 0.04 0.0007 1.75

ตะวันออก 0.92 0.171 18.72 0.02 0.003 17.40 0.93 0.174 18.69

ตะวันตก 1.15 0.006 0.51 0.30 0.0004 0.13 1.45 0.006 0.43

ใต้ 0.63 0.00 0.02 0.0001 0.31 0.65 0.0001 0.01

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 7.97 2.711 34.04 0.12 0.029 22.91 8.09 2.740 33.87

ท้ังประเทศ 16.65 3.276 19.67 0.56 0.036 6.46 17.21 3.312 19.24

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 24-26 พ.ค. 64 พายุไซโคลน “ยาอาส” บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนท าให้ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้มีก าลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝน
ตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง พะเยา น่าน แพร่ อุต รดิตถ์ 
พิษณุโลก เลย เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้ อยเอ็ด ยโสธร 
ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี อ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ อุดรธานี ภูเก็ต 
ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

▪ ช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. 64 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย อ่าวไทย และทะเล
อันดามันยังคงมีก าลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบาง
พื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

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

27 พ.ค. 64

24 พ.ค. 64 25 พ.ค. 64 26 พ.ค. 64

28 พ.ค. 64 29 พ.ค. 64 30 พ.ค. 64



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
(องค์การมหาชน) คาดว่าวันที ่ 24-30 พ.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือน ้าลงต ่ากว่ า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1 เมตร ในช่วงวันที ่ 25-30 พ.ค. 64 โดยมีระดับน ้าต ่าสุดวันที ่  29 พ.ค. 64
เวลา 16:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.40 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 28 พ.ค. 64 เวลา 22:00 น.  
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.74 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 2 เมตร ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. 64 โดยน ้าลงต ่าสุดวันที่ 29 พ.ค. 64 เวลา 24:00 น. ต ่ากว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 2.16 เมตร และน ้าขึ้นสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1 เมตร ในช่วงวันที่ 27-29 พ.ค. 
64 โดยน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 29 พ.ค. 64 เวลา 22:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.14 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า

22
ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่  24-30 พ.ค. 64 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังแรงข้ึนในช่วงวันที่ 24-27 พ.ค. 64 และอ่อนก าลังลงในช่วงวันที่ 28-30
พ.ค. 64 ท าให้ทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 2-3 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยจะมคีล่ืนสูงประมาณ 1-1.5
เมตร ตลอดสัปดาห์ 
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 24-30 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


