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HIGHLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรง ท าให้ภาคใต้ตอนล่าง มี
ฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ธ.ค. 65 ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก ดินสไลด์ 
และลมกระโชกแรง ในหลายพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้เขื่อนขนาดใหญ่บริเวณภาคใต้มีน ้าไหลลงเขื่อน
เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะเขื่อนบางลางทีม่นี า้ไหลลงเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงวันที่ 18-26  ธ.ค. 65 โดยมี
ปริมาณน ้าไหลลงเขื่อนสะสม 262 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีน ้าไหลลงเขื่อนสูงสุด 71 ล้านลูกบาศก์เมตร ใน
วันที่ 19 ธ.ค. 65 ซึ่งสูงสุดในรอบปี พ.ศ. 2565

20 ธ.ค. 65 จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องท าให้เกิดน ้าล้นตลิ่ง
เข้าท่วมพื้นที่ จ.ยะลา รวมพื้นที่ 8 อ าเภอ

20 ธ.ค. 65 ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวัน รวมถึงน ้าล้น
ตลิ่งจากแม่น ้าปัตตานี แม่น ้าสายบุรี ท าให้เกิดน ้าท่วมในจ.

ปัตตานี รวมพื้นที่ 10 อ าเภอ
วันที่ 19 ธ.ค. 65

น ้าไหลลงเขือ่น 70.62 ล้าน ลบ.ม.

ที่มา : MGRonline

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงต้นสัปดาห์
ค่อยๆ อ่อนก าลังลงจนถึงปลายสัปดาห์ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนก าลังลง ส่งผล ให้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและบริเวณภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์

น ้าในเขื่อน : วันที่ 26 ธ.ค. 65 ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 
57,474 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 81.03% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็นปริมาณน ้าใช้
การได้จริง 33,937 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีน ้าล้นเขื่อนเกิดขึ้น 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนกิ่วคอหมา (111.90%) เขื่อนล า
ตะคอง (108.50%) เขื่อนหนองปลาไหล (106.11%) และเขื่อนแม่งัด (103.76%) 

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันออกมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนบริเวณภาคกลางและภาคใต้มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก โดย
มีน ้าล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

สถำนกำรณป์จัจบุัน

คำดกำรณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณฝ์น : ช่วงวันที่ 26-28 ธ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง และมีอากาศเย็น รวมทั้งอาจ
มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลัง
ปานกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง จากนั้นวันที่ 27 ธ.ค. 65 -1 ม.ค. 66 บริเวณความ
กดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบน
มีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็น ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมี
ก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที่ 26 ธ.ค. 65-1 ม.ค. 66 บริเวณสถานี
กองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 27 ธ.ค. 65 เวลา 04:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.45 
เมตร และน ้าขึ้นสูงสุด วันที่ 27 ธ.ค. 65 เวลา 12:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.99 เมตร ส่วนบริเวณ
ป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 27 ธ.ค. 65 เวลา 02:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 2.03
เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันท่ี 26 ธ.ค. 65 เวลา 10:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.65 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : ช่วงวันที่ 26 ธ.ค. 65-1 ม.ค. 66 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณ
อ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้คลื ่นลมในทะเลฝั ่งอ่าวไทยและทะเลฝั ่งอันดามันจะมีคลื ่นสูงประ มาณ 
1-1.5 เมตร
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ลักษณะกลุม่เมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม
สัปดาห์นี ้บริเวณภาคใต้มีกลุ ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนประ เทศไทย

ตอนบนมีกลุ่มเมฆปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกในวันที่ 26 ธ.ค. 65

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-12-26/50/141

20 ธ.ค. 65 07:00 น. 21 ธ.ค. 65 07:00 น. 22 ธ.ค. 65 07:00 น.

23 ธ.ค. 65 07:00 น. 24 ธ.ค. 65 07:00 น. 25 ธ.ค. 65 07:00 น.

26 ธ.ค. 65 07:00 น.
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

แผนที่อำกำศ
สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงต้ น

สัปดาห์ค่อยๆ อ่อนก าลังลงจนถึงปลายสัปดาห์ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อน
ก าลังลง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ ้นและบริเวณภาคใต้มีฝนลดลง 
แต่ยังคงมีฝนตกบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์

20 ธ.ค. 65 07:00 น. 21 ธ.ค. 65 07:00 น. 22 ธ.ค. 65 07:00 น.

23 ธ.ค. 65 07:00 น. 24 ธ.ค. 65 07:00 น. 25 ธ.ค. 65 07:00 น.

26 ธ.ค. 65 07:00 น. ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-12-26/13/22



เรดาร์ตรวจพบฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคใต้ตอนล่างในวันที่ 20-22 ธ.ค. 65 และมี
ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคตะวันออกในวันที่ 26 ธ.ค. 65

สถานการณฝ์นจากภาพเรดารต์รวจอากาศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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เรดาร์สงขลา
20 ธ.ค. 65 21 ธ.ค. 65 22 ธ.ค. 65 23 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65 25 ธ.ค. 65 26 ธ.ค. 65

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

หมายเหต ุ: ภาพถ่ายแสดงปริมาณฝนจากเรดาร์คอมโพสิต
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

20 ธ.ค. 65 07:00 น. 21 ธ.ค. 65 07:00 น. 22 ธ.ค. 65 07:00 น. 23 ธ.ค. 65 07:00 น.

24 ธ.ค. 65 07:00 น. 25 ธ.ค. 65 07:00 น. 26 ธ.ค. 65 07:00 น.

http://live1.hii.or.th/product/latest/radar/daily_radar_th.html


8

ปริมาณฝนรายวันจากสถานีตรวจอากาศ
สัปดาห์นี้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ตลอดทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักถึ งหนักมาก

บริเวณภาคใต้ตอนล่างเป็นระยะๆ ในช่วงวันที่ 19-21 ธ.ค. 65 โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณ
จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-12-26/64/180

19 ธ.ค. 65 07:00 น. 20 ธ.ค. 65 07:00 น. 21 ธ.ค. 65 07:00 น. 22 ธ.ค. 65 07:00 น.

23 ธ.ค. 65 07:00 น. 24 ธ.ค. 65 07:00 น. 25 ธ.ค. 65 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมาณฝนทั้งสปัดาห์
สัปดาห์นี้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยั งคงมีฝนตก

บางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาค

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ความชืน้ในอากาศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 19-25 ธ.ค. 65 ประเทศไทยมีความชื้นค่อนข้างต ่าในช่วงต้นสัปดาห์และมีความชื้น
เพิ ่มขึ ้นเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีความชื ้นสูงและมีความชื้นสูงม ากบริเวณ
ตอนล่างของภาคในช่วงวันที่ 19-21 ธ.ค. 65 และความชื้นค่อยๆ ลดลงจนถึงวันที่ 24 ธ.ค. 65 และ
มีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ในวันที่ 25 ธ.ค. 65

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/22022-11-14/9/1

19 ธ.ค. 65 14:00 น. 20 ธ.ค. 65 14:00 น. 21 ธ.ค. 65 14:00 น. 22 ธ.ค. 65 14:00 น.

23 ธ.ค. 65 14:00 น. 24 ธ.ค. 65 14:00 น. 25 ธ.ค. 65 14:00 น.



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

วันที ่11 ธ.ค. 65 วันที ่18 ธ.ค. 65

11

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที ่ 18 ธ.ค. 65 ประเทศไทยตอนบนมีความชื ้นผิวดินใกล้เคียงกับสัปดาห์ที ่ผ่ านมา 

ส่วนภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่างบางแห่งมีความชื้นผิวดินลดลงจากวันที่ 11 ธ.ค. 65

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
-
-

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 26 ธ.ค. 65 ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

57,474 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 81.03% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็น
ปริมาณน ้าใช้การได้จริง 33,937 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีน ้าล้นเขื ่อนเกิดขึ้น 4 แห่ง ได้แก่ เขื ่อน
กิ่วคอหมา (111.90%)เขื ่อนล าตะคอง (108.50%) เขื่อนหนองปลาไหล (106.11%) และเขื ่อนแม่งัด
(103.76%) 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที ่26 ธ.ค. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู ่ 57,474  ล้าน

ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การได้ 33,937 ล้านลูกบาก์์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การมากเป็น
อันดับที่ 2 รองจากปี 2560 ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 53,856 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็น
ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมมากที่สุด ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 44,434 ล้านลูกบาศก์เมตร
มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่รำยภำค
วันที่ 26 ธ.ค. 65พบว่าภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้า

กักเก็บและน ้าใช้การมากที่สุด เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 และเมื่อพิจารณาปริมาณ
น ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้าไหลลง
อ่างฯ สะสมมากที่สุด ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคกลางมีการระบายน ้าสะสมมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 26 ธ.ค. 65 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

20,160 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การ 13,464 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้ากักเก็บและน ้า
ใช้การได้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2560 เมื ่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี ้ในช่วงฤดูแล้ง
และช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 จะต้องมีน ้าเพื่อใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ 
ประมาณ 9,100 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ ่งปริมาณน ้ากักเก็บเพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้ง 
(เกินจากความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 อยู่ 4,364 ล้านลูกบาศก์เมตร)

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



ระดับน ำ้ในแมน่ ำ้สำยหลกั
ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีระดับน ้าน้อยถึง

ระดับน ้าปานกลาง ส่วนบริเวณภาคกลางและภาคใต้มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก โดยมีน ้าล้นตลิ่งดังนี้

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

16

ภาคกลาง
• คลองสองพี่น้องและแม่น ้าท่าจนี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ภาคใต้
• คลองชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
• คลองกระถิน คลองปากประ คลองล าป า และคลองบางม่วง จังหวัดพัทลุง 
• คลองระโนด คลองอู่ตะเภา คลองส าโรง คลองปากรอ และคลองเทพา จังหวัดสงขลา 
• คลองปะแตและแม่น ้าปัตตานี จังหวัดยะลา 
• แม่น ้าปัตตานี คลองกาแลกูโบ คลองสุหงาบารู และคลองชลประทานชุมชนบ้านท่าด่าน จังหวัดปัตตานี
• แม่น ้าสายบุรี จังหวัดนราธิวาส 
• แม่น ้าตรังและคลองชี จังหวัดตรัง 
• คลองละงู และคลองฉลุง จังหวัดสตูล 

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-12-26/64/175

20 ธ.ค. 65 07:00 น. 21 ธ.ค. 65 07:00 น. 22 ธ.ค. 65 07:00 น. 23 ธ.ค. 65 07:00 น.

24 ธ.ค. 65 07:00 น. 25 ธ.ค. 65 07:00 น. 26 ธ.ค. 65 07:00 น.
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

สัปดาห์นี้ทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนและฝั่งอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส 
ส่วนทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส

อุณหภมูิผิวน ้ำทะเล

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

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

ฝั่งอ่าวไทย
19 ธ.ค. 65 18:00 น. 20 ธ.ค. 65 18:00 น. 21 ธ.ค. 65 18:00 น. 22 ธ.ค. 65 18:00 น.

23 ธ.ค. 65 18:00 น. 24 ธ.ค. 65 18:00 น. 25 ธ.ค. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
19 ธ.ค. 65 18:00 น. 20 ธ.ค. 65 18:00 น. 21 ธ.ค. 65 18:00 น. 22 ธ.ค. 65 18:00 น.

23 ธ.ค. 65 18:00 น. 24 ธ.ค. 65 18:00 น. 25 ธ.ค. 65 18:00 น.

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/143
http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/146


สัปดาห์นี ้ทะเลอ่าวไทยตอนบนมีความสูงคลื ่นประมาณ 1-1.5 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทย
ตอนล่างและทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล

18

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

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

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

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอ่าวไทย
19 ธ.ค. 65 18:00 น. 20 ธ.ค. 65 18:00 น. 21 ธ.ค. 65 18:00 น. 22 ธ.ค. 65 18:00 น.

23 ธ.ค. 65 18:00 น. 24 ธ.ค. 65 18:00 น. 25 ธ.ค. 65 18:00 น.

19 ธ.ค. 65 18:00 น. 20 ธ.ค. 65 18:00 น. 21 ธ.ค. 65 18:00 น. 22 ธ.ค. 65 18:00 น.

23 ธ.ค. 65 18:00 น. 24 ธ.ค. 65 18:00 น. 25 ธ.ค. 65 18:00 น.

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/24
http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/23


จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่าบริเวณแม่น ้าเจ้าพระยาที่สถานี ส าแล 
และแม่น ้าบางปะกงที่สถานีบางแตนมีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนแม่น ้าท่าจีนที่
สถานีกระทุ่มแบน มีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าเพื่อการผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร 
ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 0.3 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ตลอดทั้งสัปดาห์

น ้ำเคม็รกุ

19

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

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

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

แม่น ้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มแบน (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าเพื่อการผลิตน ้าประปา)

แม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)



แผน/ผลการเพาะปลกูพืชในช่วงฤดแูลง้ ปี 2565/2566
ประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปรังและพืชไร่-พืชผัก 4.01 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 36% ของแผนการ

เพาะปลูก โดยมีการปลูกข้าวนาปรัง 3.75 ล้านไร่ คิดเป็น 36% เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ภาคตะวันออกมีการเพาะปลูกมากที่สุด คือ 92% ของแผนที่วางไว้ ส่วนบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยามีการ
เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 110% ซึ่งเกินจากแผนที่วางไว้

สถานการณ์น ้า
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ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล านไร่



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวนัที ่26-28 ธ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง และมีอากาศเย็น รวมทั้งอาจมีฝนตก
เล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมี ก าลังปาน
กลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง จากนั้นวันที่ 27 ธ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศ
สูงจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ก าลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณประเทศ ไทย
ตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็น ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและ
อ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง

▪ ช่วงวนัที่ 29 ธ.ค. 65- 1 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
มีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็น ส่วนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็ กน้อยถึง
ปานกลางบางแห่ง

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

29 ธ.ค. 65

26 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 28 ธ.ค. 65

30 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 65 1 ม.ค. 66



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที่ 26 ธ.ค. 65-1 ม.ค. 66 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้า
ต ่าสุดในวันท่ี 27 ธ.ค. 65 เวลา 04:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.45 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุด วันที่ 27
ธ.ค. 65 เวลา 12:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.99 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับ
น ้าต ่าสุดในวันที่ 27 ธ.ค. 65 เวลา 02:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 2.03 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 
26 ธ.ค. 65 เวลา 10:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.65 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

22

ป้อมพระจลุจอมเกล้า

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์ลืน่ซดัฝั่ง
จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การ

มหาชน) คาดว่า ในช่วงวันที ่ 26 ธ.ค. 65-1 ม.ค. 66 บริเวณสถานีเกาะมัตโพน จังหวัดชุมพร
มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 26 ธ.ค. 65 เวลา 13:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
148 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 27 ธ.ค. 65 เวลา 00:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปาน
กลาง 0.38 เมตร ส่วนบริเวณสถานีระโนด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ใน
วันที่ 30 ธ.ค. 65 เวลา 14:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.86 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิ
ต ่าสุดในวันที่ 29 ธ.ค. 65 เวลา 06:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.04 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า
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กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีกาะมตัโพน

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานรีะโนด 

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



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล
ช่วงวันที่ 26 ธ.ค. 65-1 ม.ค. 66 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยมี

ก าลังปานกลาง ส่งผลให้คลื ่นลมในทะเลฝั ่งอ่าวไทยและทะเลฝั ่งอันดามันจะมีคลื ่นสูงประ มาณ 
1-1.5 เมตร
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คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 65- 1 ม.ค. 66

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/wrf/swan
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