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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

ในช่วงวนัที ่8-9 กุมภาพนัธ ์2564 เกิดฝนตกหนัก ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงใน
บางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมไป
ถึงกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล นอกจากนีพ้บวา่มลีูกเห็บตกบรเิวณดอยอนิทนนทแ์ละดอย
อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และในบางบริเวณของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เนื่องจากอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน าความชื้นจากอ่าวไทยและทะเล
จีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนตัว
ผ่านบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ค่าความเค็มบริเวณแม่น ้าเจ้าพระยาที่สถานีส าแลมีแนวโน้มลดลงใน
ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 
0.25-0.50 กรัม/ลิตร และเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร 
ในบางช่วงเวลา



สภาพอากาศ : ส ัปดาห์น ี ้จากกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั ้นบนเคลื ่อนตัวลงมาปกคลุมภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ตอนบนของประเทศไทย
มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 9-10 ก.พ. 64 หลังจากนั้นความกดอากาศสูงก าลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุม
บริเวณตอนบนของประเทศ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง กั บมี
ฝนตกหนักในบางแห่ง

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 39,601 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 56% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 16,059 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100% ของความจุ) จ านวน 6 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าตะคอง (98%) 
เขื่อนล าพระเพลิง (87%) เขื่อนมูลบน (92%) เขื่อนหนองปลา-ไหล (81%) เขื่อนปราณบุรี (82%) และเขื่อนบางลาง (87%) 
นอกจากนี้มีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (น้อยกว่า 30% ของความจุ) คือ เขื่อนคลองสียัด (24%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้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 15-17 ก.พ. 64 ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศอ่อนก าลังลง 
ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ประกอบกับลมใต้พัดน าความชื้น
เข้าสู่บริเวณตอนบนของประเทศ ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่ง ส่วน
ภาคใต้ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 18-21 ก.พ. 64 ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของ
ประเทศจะกลับมามีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีอุณหภูมิลดลง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าในช่วงวันที่ 15-21 ก.พ. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการ
กองทัพเรือ น ้าลงต ่าสุดในวันที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.90 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุด
เวลา 10.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.64 เมตร ในวันเดียวกัน เช่นเดียวกับบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าที่น ้าลง
ต ่าสุดในวันที่ 15 ก.พ. 64 02.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.48 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 08.00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.11 เมตร ในวันเดียวกัน

คาดการณค์ลืน่ : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 15-21 ก.พ. 64 อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลให้ในช่วงต้นสัปดาห์คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วน
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร หลังจากนั้นคลื่นลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
ทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 18-19 ก.พ. 64 และ
บริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงวันที่ 18-20 ก.พ. 64
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้มีกลุ่มเมฆปกคลุมภาคเหนือด้านฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวนัที่ 
9-10 ก.พ. 64 และปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกในวันที่ 9-10 ก.พ. 64

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 
จัดท าโดย: Kochi University

9 ก.พ. 64 07:00 น. 10 ก.พ. 64 12:00 น. 11 ก.พ. 64 07:00 น.

12 ก.พ. 64 08:00 น. 13 ก.พ. 64 07:00 น. 14 ก.พ. 64 07:00 น.

15 ก.พ. 64 06:00 น.



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-02-16/13/22

9 ก.พ. 64 07:00 น. 10 ก.พ. 64 07:00 น. 11 ก.พ. 64 07:00 น.

12 ก.พ. 64 07:00 น. 13 ก.พ. 64 07:00 น. 14 ก.พ. 64 07:00 น.

15 ก.พ. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี ้จากกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั ้นบนเคลื ่อนตัวลงมาปกคลุมภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้
ตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 9-10 ก.พ. 64 หลังจากนั้นความกด
อากาศสูงก าลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ส่งผลให้บริเวณดังกล่ าว
มีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีฝนตกหนักในบางแห่ง



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและส านักการระบายน ้า
กรุงเทพฯ ได้แก่ เรดาร์พิษณุโลก เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์หนองแขม และ เรดาร์สุราษฎร์ธานี ตรวจพบ
กลุ่มฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 9 ก.พ. 64 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออกพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึงหนักกระจุกตัวในพื้นที่ในวันเดียวกัน และพบกลุ่มฝนตก
เล็กน้อยในช่วงวันที่ 10-11 ก.พ. 64 ภาคใต้ตรวจพบกลุ่มฝนกระจุกตัวบริเวณตอนบนของภาคและ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชในช่วงวันที่ 9 ก.พ. 64

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยาและส านักการระบายน ้ากรุงเทพฯ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/radar

เรดารพ์ิษณโุลก
9 ก.พ. 64 10 ก.พ. 64 11 ก.พ. 64 12 ก.พ. 64 13 ก.พ. 64 14 ก.พ. 64 15 ก.พ. 64

เรดารข์อนแก่น
9 ก.พ. 64 10 ก.พ. 64 11 ก.พ. 64 12 ก.พ. 64 13 ก.พ. 64 14 ก.พ. 64 15 ก.พ. 64

เรดารห์นองแขม
9 ก.พ. 64 10 ก.พ. 64 11 ก.พ. 64 12 ก.พ. 64 13 ก.พ. 64 14 ก.พ. 64 15 ก.พ. 64

เรดารส์รุาษฏรธ์านี
9 ก.พ. 64 10 ก.พ. 64 11 ก.พ. 64 12 ก.พ. 64 13 ก.พ. 64 14 ก.พ. 64 15 ก.พ. 64



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

8 ก.พ. 64 07:00 น. 9 ก.พ. 64 07:00 น. 10 ก.พ. 64 07:00 น. 11 ก.พ. 64 07:00 น.

12 ก.พ. 64 08:00 น. 13 ก.พ. 64 08:00 น. 14 ก.พ. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวทั่วทุกพื้นที่ในช่วง
ต้นสัปดาห์ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน อุตรดิ ตถ์ 
พิษณุโลก หนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ลพบุรี ตราด ระยอง จันทบุรี และราชบุรี 
ในช่วงวันที่ 8-9 ก.พ. 64 ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบาง
พื้นที่ กับมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาหท์ีแ่ลว้ สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี ้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ ่มขึ ้นจากสัปดาห์ที ่ผ่านมา โดยเฉพาะบริ เวณ

ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ รวมไปถึง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

10

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 8-14 ก.พ. 64 พบว่า ภาคเหนือมีความชื้นสูงในวันที่ 8 ก.พ. 64 หลังจากนั้นความชื้น
ค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนบริเวณภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
กลางมีความชื้นสูงมากในช่วงวันที่ 9-10 ก.พ. 64 เนื่องจากมีฝนตกปานกลางถึงหนักบริ เวณ
ตอนบนของประเทศในช่วงต้นสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีความชื้นค่อนข้างสูงเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ 
เนื่องจากมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่

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

8 ก.พ. 64 14:00 น. 9 ก.พ. 64 14:00 น. 10 ก.พ. 64 14:00 น. 11 ก.พ. 64 14:00 น.

12 ก.พ. 64 14:00 น. 13 ก.พ. 64 14:00 น. 14 ก.พ. 64 14:00 น.



วันที ่ 7 ก.พ. 64 ภาคใต้ด้านฝั ่งตะวันออกมีความชื ้นผิวดินลดลงจากวันที่  
31 ม.ค. 63 เนื ่องจากมีฝนตกลดลงจากวันดังกล่าว แต่ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึง
ปานกลางในบางพื้นที่

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่31 ม.ค. 2563 วันที ่7 ก.พ. 2564

11



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

12

ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 39,601 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 56% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริ ง 
16,059 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากัก
เก็บอยู ่ ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100% ของความจุ ) 
จ านวน 6 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าตะคอง (98%) เขื่อนล า
พระเพลิง (87%) เขื่อนมูลบน (92%) เขื่อนหนองปลา-
ไหล (81%) เขื ่อนปราณบุรี (82%) และเขื ่อนบางลาง 
(87%) นอกจากนี้มีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ใน
เกณฑ์น้อยวิกฤต (น้อยกว่า 30% ของความจุ) คือ
เขื่อนคลองสียัด (24%)

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



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 15 ก.พ. 64 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 39,601 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่
ต้นปีมี 1,217 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 3,969 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อย
เป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563 ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2564 
ภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 ส่วนภาคเหนือและภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็น
อันดับที่ 2 รองจากปี 2563

13

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

14

วันที่ 15 ก.พ. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 10,630 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2559 และ ปี 2563 ที่เกิด
ภัยแล้งในช่วงต้นปี อยู่ 731 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 457 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ทั้งนี้ปี 
2564 มีปริมาณน ้าใช้การ 3,934 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 2,465 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้าในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่ น ้าในช่วง
น ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

15

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

9 ก.พ. 64 05:00 น. 10 ก.พ. 64 06:00 น. 11 ก.พ. 64 05:00 น. 12 ก.พ. 64 05:00 น.

13 ก.พ. 64 05:00 น. 14 ก.พ. 64 05:00 น. 15 ก.พ. 64 05:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 24-26 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลอันดามัน
มีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส 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
9 ก.พ. 64 18:00 น. 10 ก.พ. 64 18:00 น. 11 ก.พ. 64 18:00 น. 12 ก.พ. 64 18:00 น.

13 ก.พ. 64 18:00 น. 14 ก.พ. 64 18:00 น. 15 ก.พ. 64 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
9 ก.พ. 64 18:00 น. 10 ก.พ. 64 18:00 น. 11 ก.พ. 64 18:00 น. 12 ก.พ. 64 18:00 น.

13 ก.พ. 64 18:00 น. 14 ก.พ. 64 18:00 น. 15 ก.พ. 64 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วน
บริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

17

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

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

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอา่วไทย
9 ก.พ. 64 18:00 น. 10 ก.พ. 64 18:00 น. 11 ก.พ. 64 18:00 น. 12 ก.พ. 64 18:00 น.

13 ก.พ. 64 18:00 น. 14 ก.พ. 64 18:00 น. 15 ก.พ. 64 18:00 น.

9 ก.พ. 64 18:00 น. 10 ก.พ. 64 18:00 น. 11 ก.พ. 64 18:00 น. 12 ก.พ. 64 18:00 น.

13 ก.พ. 64 18:00 น. 14 ก.พ. 64 18:00 น. 15 ก.พ. 64 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยาที่สถานี ส าแล 
มีค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร ในช่วงวันที่ 9-10 ก.พ. 64
หลังจากนั้นค่าความเค็มค่อยๆ ลดลง และกลับมาเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปาอีกครั้ง
ในช่วงวันที ่ 13-14 ก.พ. 64 โดยค่าความเค็มที ่สูงสุดอยู ่ท ี ่  1.65 กรัม/ลิตร ณ วันที ่ 9 ก.พ. 64
เวลา 15.50 น. แม่น ้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อการเกษตร 
2.00 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนแม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตนมีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ตลอดทั้งสัปดาห์

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 )

แม่น า้บางปะกง ณ สถานบีางแตน (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

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



ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้มากกว่าเท่าตัว (เกินจากแผนที่วางไว้ 
111.74%) โดยการปลูกข้าวนาปรังเกินจากแผนที่วางไว้ 125.61% ซึ่งภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคกลางมีการปลูกเกินแผนไปแล้ว 167.16% 27.30% และ 7.29% ตามล าดับ ส่วนบริเวณลุ่มน ้า
เจ้าพระยาที ่ไม่ได้มีการวางแผนให้เพาะปลูกข้าวนาปรัง แต่กลับมีการเพาะปลูกไปแล้ว 2.78 ล้านไร่ 
ส่วนการปลูกพืชไร่-พืชผักบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยาและภาคเหนือเกินจากแผนที่วางไว้ 24.30% และ 
16.03% ตามล าดับ

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564

19

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

เหนือ 0.23 0.608 267.16 0.020 0.16 0.190 116.03 0.001 0.39 0.798 203.93 0.021

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.86 0.856 99.62 0.04 0.030 73.17 0.90 0.886 98.41 0.000

กลาง 0.01 0.015 107.29 0.000 0.02 0.012 70.07 0.001 0.03 0.027 86.43 0.001

ตะวันออก 0.32 0.408 127.30 0.059 0.02 0.009 53.21 0.001 0.34 0.417 123.55 0.060

ตะวันตก 0.20 0.131 65.57 0.000 0.23 0.079 34.31 0.002 0.43 0.210 48.81 0.002

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 2.779 0.067 0.05 0.068 124.30 0.005 0.05 2.847 5,216.01 0.072

ท้ังประเทศ 1.90 4.800 252.61 0.146 0.55 0.389 70.62 0.010 2.45 5.188 211.74 0.157

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 15-17 ก.พ. 64 ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศอ่อนก าลังลง ท าให้
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ประกอบกับลมใต้
พัดน าความชื้นเข้าสู่บริเวณตอนบนของประเทศ ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีอุณหภูมิสูง
ขึ้นกับมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่ง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่ง

▪ ช่วงวันที่ 18-21 ก.พ. 64 ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศจะกลับมามีก าลัง
แรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีอุณหภูมิลดลง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อที่พัด
ปกคลุมอ่าวไทยมีก าลังแรงข้ึน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

20

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

18 ก.พ. 64

15 ก.พ. 64 16 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64

19 ก.พ. 64 20 ก.พ. 64 21 ก.พ. 64



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าในช่วงวันที่ 15-21 ก.พ. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการ
กองทัพเรือ น ้าลงต ่าสุดในวันที ่  15 ก.พ. 64 เวลา 03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
0.90 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 10.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.64 เมตร ในวันเดียวกัน 
เช่นเดียวกับบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าที ่น ้าลงต ่าสุดในวันที ่ 15 ก.พ. 64 02.00 น. ต ่ากว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.48 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.11 เมตร ในวันเดียวกัน

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 15-21 ก.พ. 64 อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลให้ในช่วงต้นสัปดาห์คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร หลังจากนั้น
คล่ืนลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทะเลอันดามัน
มีคล่ืนสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 18-19 ก.พ. 64 และบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 
1-2 เมตร ในช่วงวันที่ 18-20 ก.พ. 64 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล

22

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. 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


