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ประจ ำวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2565



สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้

สารบัญ

สภาพอากาศ
4 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม

5 แผนที่ความกดอากาศ

6 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

9 ความชื้นในอากาศ

สถานการณน์้า้
10 ความชื้นผิวดิน

11 สถานการณ์น้้าในเขื่อน

• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่รายภาค
• น้้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา

15 ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก

16 สถานการณ์น้้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น้้าเค็มรุก

19 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
20 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์้า้

21 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา

22 คาดการณ์คลื่นซัดฝ่ัง

23 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน 
ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่น าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝน
ตกเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พั ดปกคลุม
บริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีก าลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และ
หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณประเทศมาเลเซียและทะเลอันดามัน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากใน
บางแห่ง

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 58,971 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 83.14% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 35,434 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ทั้งนี ้ เกิดน ้าล้นเขื ่อนถึง 8 แห่ง ได้แก่ เขื ่อนหนองปลาไหล (110.33%) เขื ่อนกิ่วคอหมา (110.06%) เขื ่อนล าตะคอง 
(107.88%) เขื่อนแม่งัด (105.59%) เขื่อนอุบลรัตน์ (101.33%) เขื่อนบางพระ (101.14%) เขื่อนแม่มอก (100.25%) และ
เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน (100.22%)

น ้าในแมน่ า้ล าคลอง : ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง 
และมีน ้าล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 21-23 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีก าลังอ่อน ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน าความชื้นเข้าสู่ ประเทศไทย
ตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของภาคตะวันออก ส่วน
ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ของประเทศ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต ่าที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ ท าให้ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้
จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 24-27 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีก าลังแรงขึ ้น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนตกปานกลางถึงหนักในบางแห่งบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัด
ปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันยังคงมีก าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ใน
บางแห่ง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 21-28 พ.ย. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ
น ้าขึ ้นสูงสุดในวันที่ 26 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.18 เมตร และน ้าลงต ่าสุดในวันที่ 
28 พ.ย. 65 เวลา 03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.20 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าขึ้นสูงสุดใน
วันที่ 26 พ.ย. 65 เวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.43 เมตร และลงต ่าสูงสุดใน วันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 
02.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.60 เมตร

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที่ 21-27 พ.ย. 65 ในช่วงต้นสัปดาห์ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้ คลื่นลม
ในทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ 
หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีก าลังแรงขึ้น 
ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในวันที่ 24 พ.ย. 65 ส่วนทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 24-25 พ.ย. 65 3
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ภาคใต้ของประเทศมีกลุ ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นตลอดทั ้งสัปดาห์ ส่วนภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีกลุ่มเมฆปกคลุมบางเบาเป็นระยะๆ เกือบตลอดทั้ง
สัปดาห์

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 
จัดท าโดย: Digital Typhoon

ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-11-21/50/141

15 พ.ย. 65 07:00 น. 16 พ.ย. 65 07:00 น. 17 พ.ย. 65 07:00 น.

18 พ.ย. 65 07:00 น. 19 พ.ย. 65 07:00 น. 20 พ.ย. 65 07:00 น.

21 พ.ย. 65 07:00 น.



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-11-21/13/22

15 พ.ย. 65 07:00 น. 16 พ.ย. 65 07:00 น. 17 พ.ย. 65 07:00 น.

18 พ.ย. 65 07:00 น. 19 พ.ย. 65 07:00 น. 20 พ.ย. 65 07:00 น.

21 พ.ย. 65 01:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่น าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน 
ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ส่ว นลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน 
มีก าลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และหย่อมความกด
อากาศต ่าบริเวณประเทศมาเลเซียและทะเลอันดามัน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากใน
บางแห่ง



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งภาคใต้ กับตรวจพบกลุ่ม
ฝนตกหนักถึงหนักมากกระจุกตัวในบางพื้นที่ของภาคใต้ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณภาคเหนือ
ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกตรวจพบกลุ่มฝนตก
เล็กน้อยถึงปานกลางเป็นระยะๆ เกือบตลอดทั้งสัปดาห์ กับตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักในบางพื้นที่

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

14 พ.ย. 65 15 พ.ย. 65 16 พ.ย. 65 17 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65 19 พ.ย. 65 20 พ.ย. 65
เรดารภ์เูกต็

14 พ.ย. 65 07:00 น. 15 พ.ย. 65 07:00 น. 16 พ.ย. 65 07:00 น. 17 พ.ย. 65 07:00 น.

18 พ.ย. 65 07:00 น. 19 พ.ย. 65 07:00 น. 20 พ.ย. 65 07:00 น.

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://live1.hii.or.th/product/latest/radar/daily_radar_th.html

หมายเหต ุ: ภาพถ่ายแสดงปริมาณฝนจากเรดาร์คอมโพสิต
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
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ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-11-21/64/180

14 พ.ย. 6507:00 น. 15 พ.ย. 65 07:00 น. 16 พ.ย. 65 07:00 น. 17 พ.ย. 65 07:00 น.

18 พ.ย. 65 07:00 น. 19 พ.ย. 65 07:00 น. 20 พ.ย. 65 07:00 น.

สัปดาห์นี้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยจังหวัดที่มี
ปริมาณตกหนักมาก ได้แก่ จังหวัดสงขลา 167 มิลลิเมตร ภูเก็ต 146 มิลลิเมตร สุราษฎร์ธานี 
140 มิลลิเมตร ยะลา 132 มิลลิเมตร สตูล 131 มิลลิเมตร พัทลุง 111 มิลลิเมตร ระนอง 
104 มิลลิเมตร นครศรีธรรมราช 97 มิลลิเมตร และนราธิวาส 93 มิลลิเมตร ส่วนประเทศไทย
ตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบน
ภาคกลาง และภาคตะว ันออก โดยจังหวัดท ี ่ม ีปริมาณตกหนักมาก ได ้แก่ จ ังหวัดระยอง 
173 มิลลิเมตร และพิษณุโลก 91 มิลลิเมตร
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สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วน
บริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีฝนลดลงจากสัปดาห์ก่อน

สัปดาหน์ี้สัปดาหท์ีแ่ลว้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
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แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 
ระหว่างวันที่ 14-20 พ.ย. 65 พบว่า ประเทศไทยตอนบนมีความชื้นค่อนข้างสูงเกือบตลอดทั้ง
สัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างในช่วงวันที่ 14 พ.ย. 65 ภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 
17-18 พ.ย. 65 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงวันที่ 20 พ.ย. 65 ส่วนภาคใต้มี
ความชื้นสูงตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 14-16 พ.ย. 65 ที่มีความชื้นสูงมาก หลังจาก
นั้นความชื้นค่อยๆ ลดลง แต่ก็ยังคงสูงจนถึงปลายสัปดาห์

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-11-21/9/1

14 พ.ย. 6514:00 น. 15 พ.ย. 65 14:00 น. 16 พ.ย. 65 14:00 น. 17 พ.ย. 65 14:00 น.

18 พ.ย. 65 14:00 น. 19 พ.ย. 65 14:00 น. 20 พ.ย. 65 14:00 น.



วันที่ 13 พ.ย. 65 บริเวณภาคตะวันออกและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความชื้น
ผิวดินเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 พ.ย. 65 ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนบนมีความชื้นลดลงจากวัน
ดังกล่าว

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

10

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

วันที ่6 พ.ย. 65 วันที ่13 พ.ย. 65



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

11

ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 58,971 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 83.14% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 35,434 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทั ้งนี ้ เกิดน ้าล้นเขื ่อนถึง 8 แห่ง ได้แก่ เขื ่อนหนองปลาไหล (110.33%) เขื ่อนกิ ่วคอหมา 
(110.06%) เขื ่อนล าตะคอง (107.88%) เขื ่อนแม่งัด (105.59%) เขื ่อนอุบลรัตน์ (101.33%) เขื ่อนบางพระ 
(101.14%) เขื่อนแม่มอก (100.25%) และเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน (100.22%)

-

-



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

12

วันที่ 21 พ.ย. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 58,971
ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การได้จริง 35,434 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้
การมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2560 เมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ส่วนปริมาณน ้าไหลลง
อ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 51,659 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี 
ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 41,269 ล้านลูกบาศก์เมตร มากเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
ปี 2561

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 21 พ.ย. 65 พบว่า ปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวันออกมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ส่วนภาคใต้น้อยที่สุดในรอบ 5 ปีที่
ผ่านมา โดยเมื่อพิจารณาปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ภาคตะวันออกมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 ส่วน
ปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

13

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

14

วันที่ 21 พ.ย. 65 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 20,857 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การ 14,161 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน ้า
กักเก็บและน ้าใช้การมากเป็นอันดับที ่ 2 รองจากปี 2560 เมื ่อพิจารณาข้อมูลตั ้งแต่ปี 2556
โดยแผนการใช้น ้าส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 –
30 เม.ย. 66 อยู่ที่ 9,100 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันมีระบายน ้าไปแล้ว 370 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

15

ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้มีระดับน ้าน้อย
ถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่ง บริเวณดังต่อไปนี้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
• แม่น ้าชี บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และ
อุบลราชธานี

•ล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
• แม่น ้ามูล บริเวณจังหวัดศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี

ภาคกลาง
•คลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์
•คลองบ้านกรด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
•คลองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
• แม่น ้าท่าจีน บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี และ
นครปฐม
ภาคใต้
•คลองฉลุง จังหวัดสตูล
•คลองปากซวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
•คลองกาแลกูโบ จังหวัดปัตตานี 
•ชุมชนบ้านท่าด่าน จังหวัดปัตตานี 



สัปดาห์นี้บริเวณอันดามันและอ่าวไทยมีอุณหภูมิ 28-30 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
14 พ.ย. 6518:00 น. 15 พ.ย. 65 18:00 น. 16 พ.ย. 65 18:00 น. 17 พ.ย. 65 18:00 น.

18 พ.ย. 65 18:00 น. 19 พ.ย. 65 18:00 น. 20 พ.ย. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
14 พ.ย. 6518:00 น. 15 พ.ย. 65 18:00 น. 16 พ.ย. 65 18:00 น. 17 พ.ย. 65 18:00 น.

18 พ.ย. 65 18:00 น. 19 พ.ย. 65 18:00 น. 20 พ.ย. 65 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง
ประมาณ 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
15 พ.ย. 65 06:00 น. 16 พ.ย. 65 06:00 น. 17 พ.ย. 65 06:00 น. 18 พ.ย. 65 06:00 น.

19 พ.ย. 65 06:00 น. 20 พ.ย. 65 06:00 น. 21 พ.ย. 65 06:00 น.

15 พ.ย. 65 06:00 น. 16 พ.ย. 65 06:00 น. 17 พ.ย. 65 06:00 น. 18 พ.ย. 65 06:00 น.

19 พ.ย. 65 06:00 น. 20 พ.ย. 65 06:00 น. 21 พ.ย. 65 06:00 น.



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

18

จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแล แม่น ้าบางปะกง สถานี
บางแตน และแม่น ้าท่าจีน สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกตติลอดทั้งสัปดาห์

แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

คว
ำม
เค็ม

 (ก
รัม

/ล
ิตร
)

แม่น า้บางปะกง ณ สถานบีางแตน (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

คว
ำม
เค็ม

 (ก
รัม

/ล
ิตร
)

แม่น า้ทา่จนี ณ สถานกีระทุม่แบน (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

คว
ำม
เค็ม

 (ก
รัม

/ล
ิตร
)

ที่มา: การประปานครหลวง
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://rwc.mwa.co.th/page/graph/



ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปรังและพืชไร่-พืชผักไป 0.90 ล้านไร่ หรือคิดเป็นเพียง 8% ของ
แผนที่วางไว้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปรังไป 0.83 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 8%  
โดยภาคตะวันออกมีการปลูกข้าวนาปรังมากที่สุด คือ 42% ของแผนที่วางไว้ ส่วนบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา
เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไร่-พืชผักมากที่สุด คือ 50% ของแผนที่วางไว้

สถานการณ์น ้า

19

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : ล้านไร่



▪ ช่วงวันที่ 21-23 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีก าลังอ่อน ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทย
ตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักในบางพื้นที ่ของ
ภาคตะวันออก ส่วนร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ของประเทศ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต ่าที่
ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริ เวณอ่าว
ไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากใน
บางแห่ง 

▪ ช่วงวันที่ 24-27 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศ
ไทยตอนบน ประกอบกับลมตะว ันออกและลมตะว ันออกเฉียงใต ้พัดปกคลุมบริ เวณประเทศไทย
ตอนบนมีก าลังแรงขึ ้น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนตกปานกลางถึงหนักในบางแห่งบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ
ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันยังคงมีก าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝน
ตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

20

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

24 พ.ย. 65

21 พ.ย. 65 22 พ.ย. 65 23 พ.ย. 65

25 พ.ย. 65 26 พ.ย. 65 27 พ.ย. 65



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 21-28 พ.ย. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 26 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.18 เมตร และน ้าลง
ต ่าสุดในวันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.20 เมตร ส่วนบริเวณป้อม
พระจุลจอมเกล้าน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 26 พ.ย. 65 เวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.43
เมตร และลงต ่าสูงสุดใน วันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 02.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.60 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

21

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า



จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การ
มหาชน) คาดว่า ในช่วงวันที่ 21-27 พ.ย. 65 บริเวณสถานีเกาะมัตโพน จังหวัดชุมพร มีระดับน ้าทะเล
สุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 24 พ.ย. 65 เวลา 11.00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.67 เมตร 
และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 25 พ.ย. 65 เวลา 23.00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
0.47 เมตร ส่วนบริเวณสถานีสงขลามีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 24 พ.ย. 65 เวลา 21.00 น.
ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.88 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 23 พ.ย. 56 เวลา 
13.00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.13 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า
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หมายเหต:ุ ระดับน ้าทะเลสุทธิ คือ ระดับน ้าท่ีรวมอิทธิพลของระดับน ้าข้ึนน ้าลง คลื่นซัดฝั่ง และคลื่นยกตัว
ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานสีงขลา

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีกาะมตัโพน



คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที่ 21-27 พ.ย. 65 ในช่วงต้นสัปดาห์ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีก าลังปานกลาง 
ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่
พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่ งอ่าวไทยจะมี
คล่ืนสูงมากกว่า 2 เมตร ในวันที่ 24 พ.ย. 65 ส่วนทะเลฝ่ังอันดามันจะมีคล่ืนสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วง
วันที่ 24-25 พ.ย. 65

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล

23

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 65

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