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สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผล
ให้ม ีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ ่งแรกของสัปดาห์ และมีลม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ในช่วงครึ ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนบนใน
ช่วงกลางสัปดาห์

น ้าในเขื่อน :ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 38,940 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 55% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้
จริง 15,398 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100%) มี 4 เขื่อน 
ได้แก่ เขื ่อนล าตะคอง (96%) เขื ่อนมูลบน (90%) เขื ่อนล าพระเพลิง (85%) และเขื ่อนบางลาง (85%) 
นอกจากนี้มีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30 % ของความจุเขื่อน) 2 เขื่อน ได้แก่ 
เขื่อนแม่กวง (30%)  และเขื่อนคลองสียัด (21%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง :จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและ
ภาคตะวันออกมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน :ช่วงวันที่ 22-24 ก.พ. 64 ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศมี
ก าลังอ่อนลง ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีก าลังอ่อนล ง ส่งผลให้
บริเวณตอนบนของประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน ต่อมาในช่วงวันที่ 
25-28 ก.พ. 64 กระแสลมตะวันตกจะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ท าให้อากาศเย็นจากประเทศ
เมียนมาแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศจะมีอุณหภูมิลดลง
เล็กน้อย

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา :จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 22-28 ก.พ. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการ
กองทัพเรือ ระดับน ้าลดลงต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.8 เมตร ต่อเนื่องในช่วงวันที่ 26-28 ก.พ. 64 และน ้า
ต ่าสุดวันที ่ 28 ก.พ. 64 เวลา 02:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.99 เมตร และระดับน ้าขึ ้นสูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.6 เมตร ในช่วงวันที่ 24-28 ก.พ. 64 โดยน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 26 ก.พ. 64 เวลา 08:00 น. สูง
กว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.74 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าระดับน ้าต่างจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1 เมตร ต่อเนื่องในช่วงวันที่ 24-28 ก.พ. 64 โดยน ้าลงต ่าสุดวันที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 00:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.51 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 27 ก.พ. 64 เวลา 07:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.36 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 22-28 ก.พ. 64 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื ่นสูงประมาณ 1 เมตร
ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร
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ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-02-22/50/141

16 ก.พ. 64 07:00 น. 17 ก.พ. 64 07:00 น. 18 ก.พ. 64 07:00 น.

19 ก.พ. 64 07:00 น. 20 ก.พ. 64 07:00 น. 21 ก.พ. 64 07:00 น.

22 ก.พ. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆปกคลุมเบาบางในบางพื้นที่ โดยมีกลุ่มเมฆปกคลุมเบาบาง
บริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 19-20 ก.พ. 64 และภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 19-21 ก.พ. 64

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบ
กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตก
เล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และมีลมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ในช่วงครึ่ ง
ห ล ั ง ข อ ง ส ั ปด าห ์  ส ่ ง ผ ล ใ ห ้ ม ี ฝ นตกปานกลา งถ ึ ง ตกหน ั ก บ ร ิ เ วณภาค ใต ้ ต อนบน ใ น
ช่วงกลางสัปดาห์

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

16 ก.พ. 64 07:00 น. 17 ก.พ. 64 07:00 น. 18 ก.พ. 64 07:00 น.

19 ก.พ. 64 07:00 น. 20 ก.พ. 64 07:00 น. 21 ก.พ. 64 07:00 น.

22 ก.พ. 64 07:00 น.



เครือข ่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุต ุน ิยมวิทยา ได ้แก ่ เรดาร์อมก๋อย 
เรดาร์พิมาย เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สุราษฎร์ธานีตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลา งบริเวณ
ภาคเหนือเกือบทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 18 และ 21 ก.พ. 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยในช่วงวันที่ 16 และ 
20-22 ก.พ. 64 และมีฝนตกหนักภาคใต้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงวันที่ 17-18 ก.พ. 64

6

เรดาร์พิมาย

เรดาร์อมก๋อย
16 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64 18 ก.พ. 64 19 ก.พ. 64 20 ก.พ. 64 21 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64

16 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64 18 ก.พ. 64 19 ก.พ. 64 20 ก.พ. 64 21 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64

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

เรดาร์สุราษฎร์ธานี

เรดาร์สัตหีบ
16 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64 18 ก.พ. 64 19 ก.พ. 64 20 ก.พ. 64 21 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64

16 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64 18 ก.พ. 64 19 ก.พ. 64 20 ก.พ. 64 21 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64

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

15 ก.พ. 64 07:00 น. 16 ก.พ. 64 07:00 น. 17 ก.พ. 64 07:00 น. 18 ก.พ. 64 07:00 น.

19 ก.พ. 64 07:00 น. 20 ก.พ. 64 07:00 น. 21 ก.พ. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก และมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 17-18
ก.พ. 64 เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลัง แรงขึ้น
ในช่วงดังกล่าว

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน 

ภาคะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง ยกเว้นบางพื้นที่ของ
จังหวัดน่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนภาคกลางบาง
พื้นที่ ภาคใต้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อย

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

15 ก.พ. 64 14:00 น. 16 ก.พ. 64 14:00 น. 17 ก.พ. 64 14:00 น. 18 ก.พ. 64 14:00 น.

19 ก.พ. 64 14:00 น. 20 ก.พ. 64 14:00 น. 21 ก.พ. 64 14:00 น.

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 15-21 ก.พ. 64 พบว่าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นในอากาศเพิม่สูงขึ้น
โดยมีความช้ืนค่อนข้างสูงในช่วงกลางสัปดาห์ หลังจากนั้นความชื้นลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ภาคกลาง
และภาคตะวันออกมีความช้ืนเพิ่มสูงขึ้น โดยมีความชื้นสูงในช่วงวันที่ 16-17 ก.พ. 64 และความชื้นค่อยๆ 
ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้พื้นที่ส่วนใหญ่มีความช้ืนค่อนข้างสูงเกือบทั้งสัปดาห์กับมีความชื้น
สูงมากบริเวณภาคใต้ตอนบนในวันที่ 17-18 ก.พ. 64

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ



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

วันที ่7 ก.พ. 64 วันที ่14 ก.พ. 64
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ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 14 ก.พ. 64 ประเทศไทยบริเวณด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคใต้ตอนบนมี

ความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 64 ส่วนบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคกลาง
ตอนล่าง และภาคใต้ตอนล่างมีความชื้นเพิ่มสูงข้ึนจากอย่างเห็นได้ชัด

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ



11

ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 38,940 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 55% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช ้การได้จริง
15,398 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากัก
เก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100%) มี 4 เขื ่อน ได้แก่ 
เขื่อนล าตะคอง (96%) เขื่อนมูลบน (90%) เขื่อนล าพระ
เพลิง (85%) และเขื่อนบางลาง (85%) นอกจากนี้มีเขื่อน
ที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30 
% ของความจุเขื่อน) 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (30%)  
และเขื่อนคลองสียัด (21%)

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

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า



12

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 22 ก.พ. 64 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู่ 38,940 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560 และมีปริมาณน ้า
ไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี 1,313 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมมมากที่สุดเป็น
อันดับ 3 รองจากปี 2561 และปี 2560 และมีปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี 4,593 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้
หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคพบว่า ภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุด ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และ
ภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2563 ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2561 และปี 2560

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า



13

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 22 ก.พ. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

10,436 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2559 และปี 2563 ที่เกิดภัยแล้งในช่วงต้นปีอยู่ 
655 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 399 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ปี 2564 มีปริมาณน ้าใช้การ 3,740 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยมีแผนการใช้น ้าส าหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564 
อยู่ที่ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ ่งตั ้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 ถึงปัจจุบัน ระบายน ้าไปแล้วรวม 2,691ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น  ้าสายหลักในหนึ ่งสัปดาห์ท ี ่ผ ่านมา พบว่าภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและ
ภาคตะวันออกมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก

14

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

16 ก.พ. 64 05:00 น. 17 ก.พ. 64 05:00 น. 18 ก.พ. 64 05:00 น. 19 ก.พ. 64 05:00 น.

20 ก.พ. 64 05:00 น. 21 ก.พ. 64 05:00 น. 22 ก.พ. 64 05:00 น.

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า



สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 24-26 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลอันดามันมี
อุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

15

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
15 ก.พ. 64 18:00 น. 16 ก.พ. 64 18:00 น. 17 ก.พ. 64 18:00 น. 18 ก.พ. 64 18:00 น.

19 ก.พ. 64 18:00 น. 20 ก.พ. 64 18:00 น. 21 ก.พ. 64 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
18 ม.ค. 64 18:00 น. 19 ม.ค. 64 18:00 น. 20 ม.ค. 64 18:00 น. 21 ม.ค. 64 18:00 น.

22 ม.ค. 64 18:00 น. 23 ม.ค. 64 18:00 น. 24 ม.ค. 64 18:00 น.

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า



สัปดาห์นี้ทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนอ่าวไทย
ตอนล่างและทะเลฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และมีคลื่น
สูง 1-2 เมตร ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

16

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

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่าแม่น ้าเจ้าพระยาบริเวณสถานีส าแลมีค่าความเค็ม
เกินเกณฑเ์ฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ในช่วงต้นสัปดาห์และมีค่าความเค็มเกิน
เกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร ในช่วงวันที่ 21-22 ก.พ. 64 โดยมีความเค็มสูงสูด 
0.62 กรัม/ลิตร ในวันที่ 22 ก.พ. 64 เวลา 13:00 น. แม่น ้าท่าจีนบริเวณสถานีกระทุ่มแบนมีความเค็มเกินเกณฑ์
มาตรฐานน ้าดิบเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 6.40 กรัม/ลิตร 
วันที่ 16 ม.ค. 64 เวลา 12:00 น. ส่วนแม่น ้าบางปะกงบริเวณสถานีบางแตนมีความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอด
ทั้งสัปดาห์

17

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)

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล



ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้มากกว่าเท่าตัว (เกินจากแผนที่วางไว้ 
115.16%) โดยมีการปลูกข้าวนาปรังเกินจากแผนไปแล้ว 156.80% ซึ ่งภาคเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการปลูกเกินจากแผนไปแล้ว 169.39% 27.30% 7.32% และ 
6.88% ตามล าดับ ส่วนลุ่มน ้าเจ้าพระยาที่ไม่ได้มีการวางแผนให้เพาะปลูกข้าวนาปรัง กลับมีการเพาะปลูก
ไปแล้ว 2.79 ล้านไร่ ส่วนการปลูกพืชไร่-พืชผักรวม 71.40% โดยลุ่มน ้าเจ้าพระยาและภาคเหนือมีการ
เพาะปลูกเกินจากแผนไปแล้ว 24.30% และ 16.07% ตามล าดับ

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564

18

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

เหนือ 0.23 0.613 269.39 0.048 0.16 0.190 116.07 0.002 0.39 0.804 205.24 0.050

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.86 0.918 106.88 0.04 0.030 73.95 0.90 0.949 105.37 0.000

กลาง 0.01 0.015 107.32 0.005 0.02 0.012 70.07 0.001 0.03 0.027 86.45 0.006

ตะวันออก 0.32 0.408 127.30 0.100 0.02 0.009 53.21 0.001 0.34 0.417 123.55 0.102

ตะวันตก 0.20 0.136 68.20 0.000 0.23 0.082 35.61 0.004 0.43 0.218 50.72 0.004

ใต้ 0.28 0.003 1.11 0.03 0.001 3.94 0.000 0.31 0.004 1.34 0.000

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 2.786 0.245 0.05 0.068 124.30 0.006 0.05 2.854 5,228.27 0.252

ท้ังประเทศ 1.90 4.879 256.80 0.399 0.55 0.393 71.40 0.014 2.45 5.272 215.16 0.413

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 22-24 ก.พ. 64 ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศมีก าลังอ่อน
ลง ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้
บริเวณตอนบนของประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน

▪ ช่วงวันที่ 25-28 ก.พ. 64 กระแสลมตะวันตกจะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ท าให้
อากาศเย็นจากประเทศเมียนมาแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณตอนบน
ของประเทศจะมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

19

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

25 ก.พ. 64

22 ก.พ. 64 23 ก.พ. 64 24 ก.พ. 64

26 ก.พ. 64 27 ก.พ. 64 28 ก.พ. 64



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
(องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 22-28 ก.พ. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ ระดับน ้าลดลงต ่ากว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.8 เมตร ต่อเนื่องในช่วงวันที่ 26-28 ก.พ. 64 และน ้าต ่าสุดวันที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 
02:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.99 เมตร และระดับน ้าขึ้นสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.6 เมตร 
ในช่วงวันที ่ 24-28 ก.พ. 64 โดยน ้าขึ ้นสูงสุดวันที ่  26 ก.พ. 64 เวลา 08:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 0.74 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าระดับน ้าต่างจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 1
เมตร ต่อเนื ่องในช่วงวันที่ 24-28 ก.พ. 64 โดยน ้าลงต ่าสุดวันที ่ 28 ก.พ. 64 เวลา 00:00 น. ต ่ากว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.51 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 27 ก.พ. 64 เวลา 07:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.36 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า

20

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 22-28 ก.พ. 64 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด
ปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร

21

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 22-28 ก.พ. 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


