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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

สัปดาห์นี้เกิดวิกฤตน ้าท่วมหนัก 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จากอิทธพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรง ส่งผลให้เกิดฝนตกต่อเนื่อง
ตลอดทั้งสัปดาห์ และมีฝนตกหนักมากในบริเวณดังกล่าว โดยวันที ่ 5 และ 6 ม.ค. 64 มี
ปริมาณฝนสะสมสูงสุด 24 ชั่วโมง ที่วัดได้ บริเวณจังหวัดยะลาสูงถึง 238 มิลลิเมตร และ 
112 มิลลิเมตร ตามล าดับ ท าให้ในวันที่ 7 ม.ค. 64 เขื่อนบางลางมีน ้ามีปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ 
สูงถึง 137 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ ที่สูงสุดในรอบ 10 ปี และมี
ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่วันที่ 1-7 ม.ค. 64 สูงถึง 245 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมไป
ถึงปริมาณน ้ากักเก็บที่สูงถึง 1,503 ล้านลูกบาศก์เมตร (103%) ซึ่งเกินความจุอ่างฯ ในช่วง
เวลาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมฉับพลันและน ้าไหลหลากบริเวณจังหวัดสงขลา ยะลา 
นราธิวาส และปัตตานี ประชาชนได้รับผลกระทบถึง 57,784 ครัวเรือน 683 หมู่บ้าน 137
ต าบล 27 อ าเภอ ทั้งนี้อิทธิพลดังกล่าวยังส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรง คลื่นซัดฝั่ง และ
ระดับน ้าทะเลยกตัวสูงกว่าปกติจนเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้าจากสถานการณ์ในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ยังส่งผลต่อระดับความเค็มในแม่น ้าเจ้าพระยา ท าให้ระดับค่าความเค็ม
บริเวณสถานีส าแลในช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 64 เกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 
0.50 กรัม/ ลิตร และมีค่าสูงถึง 1.36 กรัม/ลิตร ณ วันที่ 10 ม.ค. 64 เวลา 16.40 น. 



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของ
ประเทศไทย และแผ่ลงมาอีกระลอกหนึ่งในช่วงวันที่ 8 ม.ค. 64 และปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ในช่วงวันที่ 11 ม.ค. 64 ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต ่าที ่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ท าให้ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ตลอดทั้งสัปดาห์บริเวณ ตอนบนของ
ประเทศมีอากาศหนาวเย็นและมีลมแรง ส่วนภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 42,468 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 60% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 18,926 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้าเกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100% ของความจุ) มีเพียงเขื่อนเดียว ได้แก่ เขื่อนล าตะคอง (107%) 
และมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100% ของความจุ) จ านวน 8 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าพระเพลิง (99%) 
เขื่อนสิรินธร (81%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (87%) เขื่อนมูลบน (100%) เขื่อนล าแซะ (88%) เขื่อนหนองปลาไหล (92%) เขื่อน
ปราณบุรี (89%) และเขื่อนบางลาง (99%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้าในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับน ้า
ปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าปานกลาง
ถึงระดับน ้ามาก และมีน ้าล้นตลิ่งในบางบริเวณของภาคใต้ตอนล่าง

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 11-13 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีก าลังอ่อนลง ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศ ไทยและอ่าวไทยมี
ก าลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศจะมีอากาศเย็นและลมแรง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง 
ส่วนช่วงวันที่ 14-17 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงจะมีก าลังอ่อนลง ในช่วงวันที่ 14-15 ม.ค. 64 ท าให้ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยอ่อนก าลังลง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิเพิ่ม
สูงขึ้น ส่วนภาคใต้จะมีฝนลดลง 

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 11 ม.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 01.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.95 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 0.77 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 23.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.64 เมตร 
และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 07.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.26 เมตร 

คาดการณ์คลื ่น : คาดการณ์ความสูงคลื ่นในช่วงวันที ่ 11-17 ม.ค. 64 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยและอันดามันมีก าลังแรง โดยเฉพาะบ ริเวณ
แนวชายฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส จะมีคลื่นสูงมากกว่ า 2 เมตร 
ในช่วงวันที่ 11-12 ม.ค. 64 หลังจากนั้นคลื่นลมจะค่อยๆ ลดลงน้อยกว่า 2 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์ แต่คลื่นอาจกลับมา
สูงอีกคร้ังในวันที่ 17 ม.ค. 64
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้ภาคใต้ของประเทศมีกลุ่มเมฆปกคลุมบางเบาทั่วทุกพื้นที่ กับมีกลุ่มเมฆปกคลุม
หนาแน่นบริเวณภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 5, 8 และ 11 ม.ค. 64

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 
จัดท าโดย: Digital Typhoon

5 ม.ค. 64 10:00 น. 6 ม.ค. 64 09:00 น. 7 ม.ค. 64 07:00 น.

8 ม.ค. 64 07:00 น. 9 ม.ค. 64 10:00 น. 10 ม.ค. 64 09:00 น.

11 ม.ค. 64 07:00 น.



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

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

5 ม.ค. 64 07:00 น. 6 ม.ค. 64 07:00 น. 7 ม.ค. 64 07:00 น.

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

11 ม.ค. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบน
ของประเทศไทย และแผ่ลงมาอีกระลอกหนึ ่งในช ่วงว ันท ี ่  8 ม.ค. 64 และปกคลุมบร ิ เวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 11 ม.ค. 64 ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต ่า
ที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย
และอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ตลอดทั้งสัปดาห์บริเวณตอนบนของประเทศมีอากาศหนาวเย็น
และมีลมแรง ส่วนภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ตอนล่าง



เรดารส์งขลา
5 ม.ค. 64 6 ม.ค. 64 7 ม.ค. 64 8 ม.ค. 64 9 ม.ค. 64 10 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64

เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ เรดาร์สุราษฏร์ ธานี 
เรดาร์ภูเก็ต เรดาร์สงขลา และเรดาร์นราธิวาส ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวัน ที่ 
5-7 ม.ค. 64 บริเวณด้านตะวันออกของภาค หลังจากนั้นกลุ่มฝนค่อยๆ เคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ลงสู่
ทะเลอันดามัน แต่ยังมีกลุ่มฝนตกปานกลางถึงหนักในบางพื้นที่ในช่วงปลายสัปดาห์

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

เรดารส์รุาษฏรธ์านี
5 ม.ค. 64 6 ม.ค. 64 7 ม.ค. 64 8 ม.ค. 64 9 ม.ค. 64 10 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64

เรดารภ์เูกต็
5 ม.ค. 64 6 ม.ค. 64 7 ม.ค. 64 8 ม.ค. 64 9 ม.ค. 64 10 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64

เรดารน์ราธวิาส
5 ม.ค. 64 6 ม.ค. 64 7 ม.ค. 64 8 ม.ค. 64 9 ม.ค. 64 10 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64



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

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

8 ม.ค. 64 08:00 น. 9 ม.ค. 64 08:00 น. 10 ม.ค. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงหนักตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีฝนตกหนักมาก
บริเวณด้านฝั่งตะวันออกของภาคในช่วงวันที่ 5-6 ม.ค. 64 โดยบริเวณจังหวัดยะลา นราธิวาส และ
ปัตตานีที่มีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ ส่วนบริเวณจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา และสตูลมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางบริเวณ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาหท์ีแ่ลว้ สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี ้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ ่มขึ ้นจากสัปดาห์ที ่ผ่านมา โดยเฉพาะบริ เวณ

ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงบริเวณภาคใต้
ด้านฝั่งตะวันออกที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนบริเวณภาคเหนือจังหวัดน่าน พะเยา แพร่ และอุตรดิตถ์
มีฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

10

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 4-10 ม.ค. 64 พบว่า ตอนบนของประเทศมีความชื้นค่อนข้างต ่าในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้น
บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันออกมี
ความชื้นเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 7-8 ม.ค. 64 ส่วนบริเวณภาคใต้ของประเทศมีความชื้นสูงมากตลอดทั้ง
สัปดาห์ เนื่องจากมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ
ภาคใต้ตอนล่างในช่วงต้นสัปดาห์ 

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

4 ม.ค. 64 14:00 น. 5 ม.ค. 64 14:00 น. 6 ม.ค. 64 14:00 น. 7 ม.ค. 64 14:00 น.

8 ม.ค. 64 14:00 น. 9 ม.ค. 64 14:00 น. 10 ม.ค. 64 14:00 น.



วันที่ 3 ม.ค. 64 ภาคใต้ของประเทศมีความชื้นผิวดินลดลงจากวันที่ 27 ธ.ค. 63 
เนื่องจากมีฝนตกลดลงจากวันดังกล่าว แต่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่27 ธ.ค. 2563 วันที ่3 ม.ค. 2564

11



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

12

ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 42,468 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 60% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ ในเกณฑ์
ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 18,926 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้าเกินความจุอ่างฯ 
(มากกว่า 100% ของความจุ) มีเพียงเขื ่อนเดียว ได้แก่
เขื่อนล าตะคอง (107%) และมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่
ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100% ของความจุ) จ านวน 8 เขื่อน 
ได้แก่ เขื่อนล าพระเพลิง (99%) เขื่อนสิรินธร (81%) เขื่อน
จุฬาภรณ์ (87%) เขื่อนมูลบน (100%) เขื่อนล าแซะ (88%) 
เขื่อนหนองปลาไหล (92%) เขื่อนปราณบุรี (89%) และเขื่อน
บางลาง (99%)

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิม่เตมิ : http://watersituation.thaiwater.net/v1/public/report/dam



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 11 ม.ค. 64 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 42,468 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้น
ปีมี 529 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 และปริมาณน ้าระบายสะสม
ตั้งแต่ต้นปีมี 1,021 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 
2564 ภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื ่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 ภาคตะวันออก 
ภาคเหนือ และภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563

13

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

14

วันที่ 11 ม.ค. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 11,594 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2559 และ ปี 2563 ที่เกิด
ภัยแล้งในช่วงต้นปี อยู่ 1,186 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 753 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ทั้งนี้ปี 
2564 มีปริมาณน ้าใช้การ 4,898 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแผนการใช้น ้าส าหรับอุปโภค-บริโภค และ
รักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564 อยู่ที่ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 ถึงปัจจุบัน ระบายน ้าไปแล้วรวม 1,512 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้า ในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้า ในช่วงน ้าทะเล
หนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และมีน ้าล้นตลิ่ง ดังนี้

ภาคใต้
▪ บริเวณคลองฉลุง ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
▪ บริเวณแม่น ้าปัตตานี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ. ยะลา
▪ บริเวณแม่น ้าปัตตานี ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

15



สัปดาห์นี้ทั ้งบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศา
เซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

16

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

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

ฝั่งอา่วไทย
5 ม.ค. 64 18:00 น. 6 ม.ค. 64 18:00 น. 7 ม.ค. 64 18:00 น. 8 ม.ค. 64 18:00 น.

9 ม.ค. 64 18:00 น. 10 ม.ค. 64 18:00 น. 11 ม.ค. 64 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
5 ม.ค. 64 18:00 น. 6 ม.ค. 64 18:00 น. 7 ม.ค. 64 18:00 น. 8 ม.ค. 64 18:00 น.

9 ม.ค. 64 18:00 น. 10 ม.ค. 64 18:00 น. 11 ม.ค. 64 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ 
หลังจากนั้นคลื ่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์ เนื ่องจากอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือก าลังแรง ส่วนบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 
1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

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
5 ม.ค. 64 18:00 น. 6 ม.ค. 64 18:00 น. 7 ม.ค. 64 18:00 น. 8 ม.ค. 64 18:00 น.

9 ม.ค. 64 18:00 น. 10 ม.ค. 64 18:00 น. 11 ม.ค. 64 18:00 น.

5 ม.ค. 64 18:00 น. 6 ม.ค. 64 18:00 น. 7 ม.ค. 64 18:00 น. 8 ม.ค. 64 18:00 น.

9 ม.ค. 64 18:00 น. 10 ม.ค. 64 18:00 น. 11 ม.ค. 64 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้า เจ้าพระยาที่สถานีส าแล 
มีความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ในช่วงต้น
สัปดาห์ หลังจากนั้นในวันที่ 8 ม.ค. 64 เวลา 15.40 น. ค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิต
น ้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร เป็นระยะๆ และมีค่าความเค็มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปลายสัปดาห์ โดยค่า
ความเค็มที่สูงสุดอยู่ที่ 1.36 กรัม/ลิตร ณ วันที่ 10 ม.ค. 64 เวลา 16.40 น. 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

18

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

แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (เกินเกณฑม์าตรฐานน า้ดบิเพือ่ผลติน า้ประปา 0.50 กรัม/ ลิตร )



ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้ 45.13% โดยมีการปลูกข้าวนาปรังเกิน
จากแผนไปแล้วถึง 81.38% ซึ่งภาคเหนือและภาคตะวันออกมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังเกินจากแผนทีว่างไว้ 
55.18% และ 47.78% ตามล าดับ ส่วนบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยาซึ่งไม่ได้มีการวางแผนให้เพาะปลูกข้าวนา
ปรัง แต่กลับมีการเพาะปลูกไปแล้ว 2.11 ล้านไร่

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

19

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

เหนือ 0.20 0.314 155.18 0.16 0.078 47.48 0.37 0.391 106.96

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.86 0.212 24.67 0.04 0.012 28.49 0.90 0.224 24.85

กลาง 0.01 0.007 53.03 0.02 0.012 67.92 0.03 0.019 61.37

ตะวันออก 0.19 0.285 147.78 0.02 0.003 17.56 0.21 0.288 137.19

ตะวันตก 0.08 0.030 36.47 0.23 0.049 21.38 0.31 0.079 25.36

ใต้ 0.28 0.003 1.08 0.03 0.0001 0.24 0.31 0.003 1.01

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 2.106 0.05 0.054 98.64 0.05 2.160 3,957.10

ท้ังประเทศ 1.63 2.957 181.38 0.55 0.208 37.73 2.18 3.165 145.13

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 11-13 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนจะมีก าลังอ่อนลง ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย
และอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศจะมีอากาศเย็นและลมแรง ส่วนภาคใต้
จะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง 

▪ ช่วงวันที่ 14-17 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงจะมีก าลังอ่อนลง ในช่วงวันที่ 14-15 ม.ค. 64
ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที ่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยอ่อนก าลังลง ส่งผลให้
บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน ส่วนภาคใต้จะมีฝนลดลง 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

20

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

14 ม.ค. 64

11 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64 13 ม.ค. 64

15 ม.ค. 64 16 ม.ค. 64 17 ม.ค. 64



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 11 ม.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 01.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.95 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 08.00 น. 
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.77 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 23.00 น. 
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.64 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 07.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.26 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 11-17 ม.ค. 64 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที ่พัด
ปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้คลื ่นลมในทะเลอ่าวไทยและอันดามันมีก าลั งแรง 
โดยเฉพาะบริเวณแนวชายฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี 
นราธิวาส จะมีคล่ืนสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 11-12 ม.ค. 64 หลังจากนั้นคล่ืนลมจะค่อยๆ ลดลง
น้อยกว่า 2 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์ แต่คลื่นอาจกลับมาสูงอีกครั้งในวันที่ 17 ม.ค. 64

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 11-17 ม.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


