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สัปดาหน์ีแ้มน่ า้เจ้าพระยาทีส่ถานสี าแล
ยังคงมีค่าความเค็มสูงเกินคุณภาพน ้าดิบ
เพื่อผลิตน ้าประปา 0.5 กรัม/ลิตร ต่อเนื่อง
มาต ั ้ ง แต ่ปลาย เด ื อนมกราคม  2564
เนื่องจากการขึ้นลงของน ้าทะเลมีลักษณะที่
ท าให ้ม ีความเค ็มสะสม ซ ึ ่ ง ได ้ส ่งผลให้
น ้าประปาม ีรสกร ่อยในหลายพื ้นท ี ่ขอ ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ค่าความเคม็เกณิเกณฑค์ณุภาพน า้ดิบ
เพื่อผลติน า้ประปา 0.5 กรัม/ลติร

ค่าความเคม็เกณิเกณฑค์ณุภาพน า้ดิบ
เพื่อผลติน า้ประปา 0.5 กรัม/ลติร



สภาพอากาศ : สัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่ ง
แรกของสัปดาห์ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือ
ตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น และมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้ นที่ 
หลังจากนั้นความกดอากาศสูงอ่อนก าลังลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความชื้น
จากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยขึ้นไปปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนกับมีกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนปกคลุม
ภาคเหนือ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคเหนือในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด
ปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังปานกลางในช่วงคร่ึงแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ
ภาคใต้ในช่วงดังกล่าว

น ้าในเขือ่น :ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศมีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 40,189 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 57% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 16,647 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100%) มี 6 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าตะคอง (99%) เขื่อนล าพระเพลิง 
(88%)เขื่อนมูลบน (93%) เขื่อนหนองปลาไหล (82%) เขื่อนปราณบุรี (82%) และเขื่อนบางลาง (91%) ทั้งนี้เขื่อนคลองสียัดมี
ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (น้อยกว่า 30 % ของความจุเขื่อน) โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บเพียง 28%

น ้าในแม่น ้าล าคลอง :จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบวา่ระดับน ้าในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออก และภาคกลางมี
ระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้า
น้อยถึงระดับน ้าปานกลาง

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน :ช่วงวันที่ 8-10 ก.พ. 64 กระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนเคลื่อนตัวมาปกคลุมภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ความชื้นเกิดการยกตัว ประกอบกับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้
พัดน าความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศจะเกิดฝนฟ้าคะนอง
ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยมีฝนตกหนักบริเวณจังห วัด
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ แพร่ หนองคาย หนองบัวล าภู ขอนแก่น เลย และสกลนคร ส่วนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง และใน
วันที่ 10-14 ก.พ. 64 ความกดอากาศสูงก าลังปานกลางปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้บริเวณตอนบนของ
ประเทศมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตก
ต่อเนื่องโดยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 8-14 ก.พ. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุดวันที่ 12 ก.พ. 64 เวลา 02:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.14 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 11 ก.พ. 64 
เวลา 08:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.82 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุดวันที่ 13 ก.พ. 64 
เวลา 01:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.71 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดวันที่ 11 ก.พ. 64 เวลา 07:00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.37 เมตร 

คาดการณค์ลืน่ : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 25-28 ม.ค. 64 อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยมีก าลังอ่อน ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่น
สูงประมาณ 1-1.5 เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 29-31 ม.ค. 64 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยมี
ก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-1.5 เมตร และอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงกว่า 2 เมตร โดยเฉพาะ
บริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา ปัตตานี  และนราธิวาส 4



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้บริเวณภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุมเบาบางกระจายตัวบางพื้นที่ตลอดทั้ งสัปดาห์ 
ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกมีเมฆปกคลุมเบาบางในช่วงปลายสัปดาห์



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่ ง
แรกของสัปดาห์ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้า
ปกคลุมภาคเหนือตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น และ
มีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ หลังจากนั้นความกดอากาศสูงอ่อนก าลังลงในช่วงครึ่งหลังข องสัปดาห์
ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยขึ้นไปปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน กับมีกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนปกคลุมภาคเหนือ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลาง
ถึงตกหนักบริเวณภาคเหนือในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเ ลอ่าวไทย
และภาคใต้มีก าลังปานกลางในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบ ริเวณ
ภาคใต้ในช่วงดังกล่าว



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ เรดาร์ล าพูน เรดาร์
พิษณุโลก เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สุราษฎร์ธานี และเรดาร์สงขลา ตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึ งตก
หนักบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 7-8 ก.พ. 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกปานกลางกระจาย
ตัวบางพื้นที่ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวบางพื้นที่ใน
วันที่ 2 ก.พ. 64

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา:กรมอุตนิุยมวิทยา
ข้อมูลเพิ่มเตมิ



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในวันที่ 7 ก.พ. 64 เนื่องจากลม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความชื ้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนกับมีคลื่นกระแสลม
ตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือในวันที่ 7 ก.พ. 64 ส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
กระจายตัวในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ เนื ่องจากลมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังปานกลางพั ด
ปกคลุมภาคใต้



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ แล้วโดยเฉพาะ

บริเวณจังหวัดเชียงรายที่มีฝนมากกว่าพื้นที่อื่น ส าหรับบริเวณตอนล่างของภาคมีฝนตกเพิ่มขึ้น
แต่ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์น้อย ส่วนภาคอื่น ๆ โดยภาพรวมปริมาณฝนลดลง โดยมีฝนตก
เล็กน้อยในบางพื้นที่เท่านั้น



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 1-7 ก.พ. 64 พบว่าประเทศไทยตอนบนมีความชื้นในอากาศต ่าเกือบทั้งสัปดาห์กับมีความชื้นใน
อากาศต ่ามากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือในวันที่ 2-3 ก.พ. 64 และวันที่ 5 ก.พ. 64 และภาคกลาง
ในวันที่ 5-6 ก.พ. 64 ส่วนภาคใต้มีความช้ืนในอากาศค่อนข้างสูงเกือบทั้งสัปดาห์กับมีความชื้นในอากาศ
สูงมากบริเวณภาคใต้ตอนล่างในวันที่ 1 ก.พ. 64 และบริเวณตอนกลางของภาคใต้ในวันที่ 3 ก.พ. 64



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

11

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 31 ม.ค. 64 ความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้

ตอล่างมีความชื้นผิวดินลดลงจากเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 64

วันที ่24 ม.ค. 64 วันที ่31 ม.ค. 64



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 40,189 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 57% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช ้การได้จริง
16,647 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากัก
เก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100%) มี 6 เขื ่อน ได้แก่ 
เข ื ่อนล  าตะคอง (99%)  เข ื ่อนล  าพระเพล ิง  (88%)
เขื ่อนมูลบน (93%) เขื ่อนหนองปลาไหล (82%) เขื ่อน
ปราณบุรี (82%) และเขื ่อนบางลาง (91%) ทั ้งนี ้เขื ่อน
คลองสียัดมีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต 
(น้อยกว่า 30 % ของความจุเขื่อน) โดยมีปริมาณน ้ากัก
เก็บเพียง 28%

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

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 8 ก.พ. 64 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 40,189 ล้านลูกบาศก์

เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560 และมีปริมาณน ้าไหลลงอ่าง 
ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี 1,071 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสม น้อยที่สุด เป็นอันดับ 3 รอง
จากปี 2563 และปี 2562 และมีปริมาณน ้าระบายสะสมตั ้งแต ่ต้นปี 3,349 ล้านลูกบาศก์เมตร ท ั ้งน ี้
หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคพบว่า ภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยสุด ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2563 ภาคกลางมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับ 3 
รองจากปี 2563 และปี 2562 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 
2561 และปี 2560



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 8 ก.พ. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 10,806

ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2559 และปี 2563 ที่เกิดภัยแล้งในช่วงต้นปีอยู่ 778 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และ 504 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ปี 2564 มีปริมาณน ้าใช้การ 4,110 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมี
แผนการใช้น ้าส าหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ตั ้งแต่วันที ่ 1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
อยู่ที ่ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งตั ้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 ถึงปัจจุบัน ระบายน ้าไปแล้วรวม 2,275 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าระดับน ้า ในแม่น ้าสาย
หลักในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้า ในช่วงน ้าทะเล
หนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 24-26 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลอันดามันมี
อุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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สัปดาห์นี ้บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื ่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั ้งสัปดาห์
ส่วนทะเลอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่าแม่น ้าเจ้าพระยาบริเวณสถานีส าแลมีค่าความเค็ม
เกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร เป็นระยะๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีความเค็มสูง
สูด 1.88 กรัม/ลิตร ในวันที่ 7 ม.ค. 64 เวลา 14:10 น. แม่น ้าท่าจีนบริเวณสถานีกระทุ่มแบนมีความเค็มเกิน
เกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสดุ 10.22 กรัม/
ลิตร วันที่ 7 ก.พ. 64 เวลา 12:30 น. ส่วนแม่น ้าบางปะกงบริเวณสถานีบางแตนมีความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ตลอดทั้งสัปดาห์

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

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (เกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร) 

แม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

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



ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกเกินจากแผนไปแล้วถึง 102.78% จากแผนที่วางไว้ ซึ่งภาคเหนือ
มีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้ 101.63% และภาคตะวันออก 21.68% โดยมีการปลูกข้าวนาปรงัเกิน
จากแผนไปแล้ว 141.29% ซึ ่งเกิดขึ ้นบริเวณภาคเหนือที ่ปลูกเกินแผนไปถึง 163.54% ส่วนลุ ่มน ้า
เจ้าพระยาที่ไม่ได้มีการวางแผนให้เพาะปลูกข้าวนาปรัง กลับมีการเพาะปลูกไปแล้ว 2.67 ล้านไร่ ส่วนการ
ปลูกพืชไร่-พืชผักรวม 69.80% โดยลุ่มน ้าเจ้าพระยาและภาคเหนือมีการเพาะปลูกเกินจากแผน ไปแล้ว 
24.21% และ 15.55 % ตามล าดับ

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564
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แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่)

เหนือ 0.23 0.600 263.54 0.001 0.16 0.189 115.55 0.001 0.39 0.789 201.63 0.002

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.86 0.780 90.77 0.04 0.029 69.59 0.90 0.808 89.80 0.000

กลาง 0.01 0.007 53.03 0.000 0.02 0.012 70.07 0.000 0.03 0.020 62.58 0.000

ตะวันออก 0.32 0.402 125.33 0.033 0.02 0.009 53.21 0.000 0.34 0.411 121.68 0.033

ตะวันตก 0.20 0.118 59.40 0.000 0.23 0.077 33.36 0.001 0.43 0.195 45.43 0.001

ใต้ 0.28 0.003 1.08 0.03 0.0001 0.27 0.000 0.31 0.003 1.01 0.000

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 2.674 0.041 0.05 0.068 124.21 0.004 0.05 2.742 5,023.92 0.045

ท้ังประเทศ 1.90 4.585 241.29 0.076 0.55 0.384 69.80 0.005 2.45 4.969 202.78 0.081

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที ่ 8-10 ก.พ. 64 กระแสลมตะวันตกในระดับลมชั ้นบนเคลื ่อนตัวมาปกคลุมภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ความชื้นเกิดการยกตัว ประกอบกับอิทธิพลจากลมใต้ และ
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้
บร ิ เวณตอนบนของประเทศจะเก ิดฝนฟ้าคะนองในบางพื ้นท ี ่  โดยเฉพาะบริ เวณภาคเหน ือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยมีฝนตกหนักบริเวณเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่ าน 
อุตรดิตถ์ แพร่ หนองคาย หนองบัวล าภู ขอนแก่น เลย และสกลนคร ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง และใน
วันที่ 10 ก.พ. ความกดอากาศสูงก าลังปานกลางแผ่ลงปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศอีกครั้ ง 
ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง

▪ ช่วงวนัที่ 11-14 ก.พ. 64 ความกดอากาศสูงก าลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีเล็กน้อยถึงปานกลาง

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ
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จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 8-14 ก.พ. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุดวันที่ 12 ก.พ. 64 เวลา 02:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.14 เมตร และน ้าขึ้น
สูงสุดวันที่ 11 ก.พ. 64 เวลา 08:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.82 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระ
จุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุดวันที่ 13 ก.พ. 64 เวลา 01:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.71 เมตร 
และน ้าข้ึนสูงสุดวันที่ 11 ก.พ. 64 เวลา 07:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.37 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 8-14 ก.พ. 64 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
ภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื ่นสูงประมาณ 1 เมตร
ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรู้น ้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ
www.thaiwater.net

ThaiWater mobile application


