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สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 63 -2 ม.ค. 64 ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนบริเวณ
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีอากาศเย็นและมีลมแรง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 31ธ.ค. 63-3 ม.ค. 64 ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตก
ปานกลางถึงตกหนักในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

น ้าในเขือ่น :ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศมีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 42,883 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 60% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 19,340 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้าเกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100% ของความจุ) คือเขื่อนล าตะคอง (109%) 
และเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100%) มี 10 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าพระเพลิง (100%) เขื่อนสิริน
ธร (82%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (88%) เขื่อนล านางรอง (82%) เขื่อนมูลบน (100%) เขื่อนล าแซะ (88%) เขื่อนหนองปลา
ไหล (95%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (83%) เขื่อนปราณบุรี (91%) และเขื่อนบางลาง (95%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง :จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือมี
ระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึง
ระดับน ้ามากและมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้า
มากและมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน :ช่วงวันที่ 4-6 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
บริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ท าให้
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศ
จะมีอากาศเย็นและมีลมแรง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และในช่วงวันที่ 
7-10 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีก าลังแรง ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศจะยังคงมีอากาศเย็นและมี
ลมแรง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 21 ธ.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการ
กองทัพเรือน ้าลงต ่าสุด เวลา 05.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.65 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 12.00 น. 
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.64 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 04.00 น. ต ่ากว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.01 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 11.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.04 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 4-10 ม.ค. 64 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด
ปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีก าลังแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้อ่าวไทยตอนบนมีคลื่ นสูง 1-1.5 
เมตร ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และมีคลื่นสูงขึ้นเป็น 1-2 เมตร ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมี
คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php

29 ธ.ค. 63 07:00 น. 30 ธ.ค. 63 07:00 น. 31 ธ.ค. 63 07:00 น.

1 ม.ค. 64 07:00 น. 2 ม.ค. 64 07:00 น. 3 ม.ค. 64 07:00 น.

4 ม.ค. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี้มีกลุ่มเมฆปกคลุมเบาบางบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนตลอดทั้ ง
สัปดาห์และมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นบริเวณภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 2-4 ม.ค. 64

https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php


สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

5

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

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

29 ธ.ค. 63 07:00 น. 30 ธ.ค. 63 07:00 น. 31 ธ.ค. 63 07:00 น.

1 ม.ค. 64 07:00 น. 2 ม.ค. 64 07:00 น. 3 ม.ค. 64 07:00 น.

4 ม.ค. 64 01:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 63 -2 ม.ค. 64 ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีอากาศเย็นและมีลมแรง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 31ธ.ค. 63-3 ม.ค. 64 ส่งผลให้ภาคใต้มีฝน
ตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ เรดาร์สุราษฎร์ธานีและเรดาร์ สงขลา 
ตรวจพบฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวบางพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่าง กับมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาสในช่วงคร่ึงหลังของสัปดาห์

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

เรดาร์สุราษฎร์ธานี 

เรดาร์สงขลา

29 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 64 2 ม.ค. 64 3 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64

29 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 64 2 ม.ค. 64 3 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64



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

28 ธ.ค. 63 07:00 น. 29 ธ.ค. 63 07:00 น. 30 ธ.ค. 63 07:00 น. 31 ธ.ค. 63 07:00 น.

1 ม.ค. 64 07:00 น. 2 ม.ค. 64 07:00 น. 3 ม.ค. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี ้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงครึ ่งแรกของสัปดาห์ และมี ฝนตก
ปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือ และภาคใต้ตอนล่างบริเวณ

จังหวัดนราธิวาส ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้มีฝนตกลดลงจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมา



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

28 ธ.ค. 63 14:00 น. 29 ธ.ค. 63 14:00 น. 30 ธ.ค. 63 14:00 น. 31 ธ.ค. 63 14:00 น.

1 ม.ค. 64 14:00 น. 2 ม.ค. 64 14:00 น. 3 ม.ค. 64 14:00 น.

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 28 ธ.ค. 63-3 ม.ค. 64 พบว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีความชื้นในอากาศค่อนข้างต ่าเกือบทั้ง
สัปดาห์และมีความช้ืนในอากาศลดต ่าลงบริเวณภาคเหนือในวันที่ 29 ธ.ค. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลางความชื้นในอากาศค่อยๆ ลดต ่าลงจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีความชื้นในอากาศ
ค่อนข้างสูงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และมีความชื้นเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ เนื่องจากมีฝน
ตกหนักในพื้นที่



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่20 ธ.ค. 63 วันที ่27 ธ.ค. 63

10

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 27 ธ.ค. 63 ประเทศไทยบริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันตกมคีวามชื้นผิวดินลดลงจากเมือ่วนัที่ 

20 ธ.ค. 63 เนื่องจากสัปดาห์นี้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 42,883 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 60% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช ้การได้จริง
19,340 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้า
เกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100% ของความจุ) คือ
เขื่อนล าตะคอง (109%) และเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บ
อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100%) มี 10 เขื่อน ได้แก่ เขื่อน
ล าพระเพลิง (100%) เขื ่อนสิรินธร (82%) เขื ่อนจุฬา
ภรณ์ (88%) เข ื ่อนล านางรอง (82%)  เข ื ่อนมูลบน 
(100%) เขื่อนล าแซะ (88%) เขื่อนหนองปลาไหล (95%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (83%) เขื่อนปราณบุรี (91%) 
และเขื่อนบางลาง (95%)

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

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 4 ม.ค. 64 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 42,883 ล้านลูกบาศก์

เมตร ปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 85 ล้านลูกบาก์์เมตร และมีปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี 
249 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้ากักเก็บ ปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ และปริมาณน ้าระบายที่น้อยเป็น
อันดับที่ 2 รองจากปี 2559 โดยหากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2564 ภาค
ตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุด ภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2563
ภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2563 และปี 2559 ภาคเหนือมีปริมาณน ้ากัเก็บ
น้อยเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2559 และปี 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3
รองจากปี 2561 และปี 2560 ส่วนภาคกลางมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2560 และปี 2561

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 4 ม.ค. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 11,778

ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2559 และปี 2563 ที่เกิดภัยแล้งในช่วงต้นปี อยู่ 1,264 
ล้านลูกบาศก์เมตร และ 819 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ปี 2564 มีปริมาณน ้าใช้การ 5,082 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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 1,332 ล้านลูกบาศก์
เมตร



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือมีระดับน ้า
น้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลาง
ถึงระดับน ้ามากและมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้า
ปานกลางถึงระดับน ้ามาก และมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

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

29 ธ.ค. 63 05:00 น. 30 ธ.ค. 63 06:00 น. 31 ธ.ค. 63 05:00 น. 1 ม.ค. 64 05:00 น.

2 ม.ค. 64 05:00 น. 3 ม.ค. 64 05:00 น. 4 ม.ค. 64 05:00 น.



สัปดาห์นี้ทะเลฝ่ังอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลฝ่ังอันดามันมี
อุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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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

ฝั่งอา่วไทย
28 ธ.ค. 63 18:00 น. 29 ธ.ค. 63 18:00 น. 30 ธ.ค. 63 18:00 น. 31 ธ.ค. 63 18:00 น.

1 ม.ค. 64 18:00 น. 2 ม.ค. 64 18:00 น. 3 ม.ค. 64 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
28 ธ.ค. 63 18:00 น. 29 ธ.ค. 63 18:00 น. 30 ธ.ค. 63 18:00 น. 31 ธ.ค. 63 18:00 น.

1 ม.ค. 64 18:00 น. 2 ม.ค. 64 18:00 น. 3 ม.ค. 64 18:00 น.



สัปดาห์นี้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ หลังจากนั้นมีคลื่นสูงขึ้น
เป็น 1-2 เมตร ในช่วงวันที่ 1-3 ม.ค. 64 เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
อ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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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



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่าแม่น ้าเจ้าพระยาบริเวณสถานีส าแลมีค่าความเค็ม
เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ในช่วงปลายสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็ม
สูงสุด 0.30 กรัม/ลิตร ในวันที่ 3 ม.ค. 63 เวลา 23:30 น.–วันที่ 4 ม.ค. 64 เวลา 00:10 น. แม่น ้าท่าจีนบริเวณ
สถานีกระทุ่มแบนมีความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ โดย
มีค่าความเค็มสูงสุด 8.66 กรัม/ลิตร วันที่ 1 ม.ค. 64 เวลา 13:00 น. ส่วนแม่น ้าบางปะกงบริเวณสถานีบางแตน
มีความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ในวันที่ 2 ม.ค. 64 ซึ่งมี
ค่าความเค็มสูงสุด 0.28 กรัม/ลิตร เวลา 20:00 น.

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

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร)

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

แม่น ้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มแบน (เกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร)



ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกไปแล้วถึง 129.28% จากแผนที่วางไว้ โดยมีการปลูกข้าวนาปรัง
ไปแล้ว 165.88% ซึ่งภาคตะวันออกและภาคเหนือมีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้ 35.58% และ 
32.60% ตามล าดับ ส่วนลุ่มน ้าเจ้าพระยาที ่ไม่ได้มีการวางแผนให้เพาะปลูกข้าวนาปรัง กลั บมีการ
เพาะปลูกไปแล้ว 1.96 ล้านไร่

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

18

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

เหนือ 0.20 0.268 132.60 0.16 0.0507 30.95 0.37 0.319 87.09

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.86 0.178 20.74 0.04 0.0089 21.60 0.90 0.187 20.78

กลาง 0.01 0.006 46.18 0.02 0.0000 0.00 0.03 0.006 20.30

ตะวันออก 0.19 0.262 135.58 0.02 0.0030 17.50 0.21 0.265 125.98

ตะวันตก 0.08 0.030 36.41 0.23 0.0025 1.09 0.31 0.033 10.42

ใต้ 0.28 0.003 1.08 0.03 0.0001 0.23 0.31 0.003 1.01

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 1.957 0.05 0.0495 90.73 0.05 2.007 3,676.67

ท้ังประเทศ 1.63 2.705 165.88 0.55 0.1147 20.84 2.18 2.819 129.28

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 4-6 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ท าให้
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้บริเวณตอนบน
ของประเทศจะมีอากาศเย็นและมีลมแรง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้
ตอนล่าง

▪ ช่วงวันที่ 7-10 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้ลมมรสมุ
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีก าลังแรง ส่งผลให้บริเวณตอนบนของ
ประเทศจะยังคงมีอากาศเย็นและมีลมแรง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักได้ ในบาง
แห่ง

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

7 ม.ค. 64

4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 6 ม.ค. 64

8 ม.ค. 64 9 ม.ค. 64 10 ม.ค. 64



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 5 ม.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 04:00 น.-05:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.87 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 
11:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.71 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 
03:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.35 เมตร และน ้าข ึ ้นสูงสุดเวลา 10:00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.34 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 4-10 ม.ค. 64 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
ภาคใต้และอ่าวไทยจะมีก าลังแรงข้ึนในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-1.5
เมตร ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และมีคลื่นสูงขึ ้นเป็น 1-2 เมตร ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วน
อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และคลื่นสูงกว่า 2 เมตร 
ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 4-10 ม.ค. 64

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


