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ประจ ำวันที่ 16 มกรำคม 2566



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 : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศ
ไทยตอนบนมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็น
ในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนหย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลจี นใต้
ตอนล่างอ่อนก าลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ปลายแหลมญวณในช่วงต้นสัปดาห์ ประกอบกับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักได้ในบา งแห่ง 
โดยเฉพาะบริเวณตามแนวชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ตอนล่าง

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 55,336 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 78.02% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้
การได้จริง 31,799 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ เกิดน ้าล้นเขื่อนถึง 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนกิ่วคอหมา (108.30%) 
เขื่อนล าตะคอง (103.96%) และเขื่อนแม่งัด (100.16%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ และ
ภาคตะวันออกมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและภาคใต้มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก
และมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณแม่น ้าปัตตานีและคลองกาแลกูโบ จังหวัดปัตตานี

สถานการณ์ปจัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 16-18 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงอีกระลอกจากประเทศ
จีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ และประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมี
อุณหภูมิลดลง และมีลมแรง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมี
ก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 19-22 ม.ค. 66 บริเวณ
ความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผล
ให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น และมีลมแรง ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด
ปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีก าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเล
อ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 15-22 ม.ค. 65 บริเวณสถานี
กองบัญชาการกองทัพเรือ น ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 22 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.23 เมตร และน ้าลงต ่าสุดในวันที่ 22 ม.ค. 66 เวลา 01.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.37 เมตร 
ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 22 ม.ค. 65 เวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.70 เมตร และลงต ่าสูงสุดใน วันที่ 22 ม.ค. 66 เวลา 00.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.66 เมตร

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที ่ 16-22 ม.ค. 66 ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยจะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยและอัน
ดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงปลาย
สัปดาห์ 3



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ภาคใต้ตอนล่างมีกลุ ่มเมฆปกหนาแน่นในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นกลุ ่มเมฆค่ อย  
เบาบางลง แต่ยังคงปกคลุมบริเวณสามจังหัวดชายแดนภาคใต้ในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนบริ เวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆปกคุลมเบาบางในช่วงวันที่ 10 ม.ค. 66 และ
มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นในบางบริเวณของภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ในช่วงวันที่ 11-12 ม.ค. 66

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 
จัดท าโดย: Digital Typhoon

ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2023-01-16/50/141

10 ม.ค. 66 07:00 น. 11 ม.ค. 66 07:00 น. 12 ม.ค. 66 07:00 น.

13 ม.ค. 66 07:00 น. 14 ม.ค. 66 07:00 น. 15 ม.ค. 66 07:00 น.

16 ม.ค. 66 07:00 น.



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2023-01-16/13/22

10 ม.ค. 66 07:00 น. 11 ม.ค. 66 07:00 น. 12 ม.ค. 66 07:00 น.

13 ม.ค. 66 07:00 น. 14 ม.ค. 66 07:00 น. 15 ม.ค. 66 07:00 น.

16 ม.ค. 66 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นใน
บางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนหย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลจีน
ใต้ตอนล่างอ่อนก าลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ปลายแหลมญวณในช่วงต้นสัปดาห์ ประกอบกับลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักได้
ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณตามแนวชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ตอนล่าง



สัปดาห์นี้เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 10-13 ม.ค. 66 ส่วนภาคใต้ตอนล่างตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึง
ปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในช่วงวันที่ 9-14 ม.ค. 66

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

9 ม.ค. 66 10 ม.ค. 66 11 ม.ค. 66 12 ม.ค. 66 13 ม.ค. 66 14 ม.ค. 66 15 ม.ค. 66
เรดารส์กลนคร

9 ม.ค. 66 10 ม.ค. 66 11 ม.ค. 66 12 ม.ค. 66 13 ม.ค. 66 14 ม.ค. 66 15 ม.ค. 66
เรดารส์งขลา



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2023-01-16/64/180

9 ม.ค. 66 07:00 น. 10 ม.ค. 66 07:00 น. 11 ม.ค. 66 07:00 น. 12 ม.ค. 66 07:00 น.

13 ม.ค. 66 07:00 น. 14 ม.ค. 66 07:00 น. 15 ม.ค. 66 07:00 น.

สัปดาห์นี้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยสามารถวัดปริมาณฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช 
124 มิลลิเมตร สงขลา 107 มิลลิเมตร และนราธิวาส 100 มิลลิเมตร ส่วนบริเวณประเทศไทย
ตอนบนด้านฝั่งตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 10-12 ม.ค. 66



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

8

สัปดาห์นี้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนบริเวณตอนบนของประเทศ
มีฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณด้านฝั่งตะวันออกของ
ประเทศไทยตอนบน และมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก

สัปดาหน์ี้สัปดาหท์ีแ่ลว้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 
ระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค. 66 พบว่า ในช่วงวันที่ 10-12 ม.ค. 66 ภาคเหนือด้านฝั่งตะวันออกและ
ภาคกลางมีความชื้นสูง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีความชื้นสูงมากในช่วง
ดังกล่าว ส่วนภาคใต้มีความชื้นค่อนข้างสูงตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
มีความชื ้นสูงในช่วงวันที ่ 9-10 ม.ค. 66 และบริเวณภาคใต้ตอนบนมีความชื ้นสูงในช่วงวันที่ 
11 ม.ค. 66

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2023-01-16/9/1

9 ม.ค. 66 14:00 น. 10 ม.ค. 66 14:00 น. 11 ม.ค. 66 14:00 น. 12 ม.ค. 66 14:00 น.

13 ม.ค. 66 14:00 น. 14 ม.ค. 66 14:00 น. 15 ม.ค. 66 14:00 น.



วันที่ 8 ม.ค. 66 ภาคใต้ตอนล่างมีความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 ม.ค. 66

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

วันที ่1 ม.ค. 66 วันที ่8 ม.ค. 66



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 55,336 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 78.02% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 31,799
ล้านลูกบาศก์เมตร ทั ้งนี ้ เกิดน ้าล้นเขื ่อนถึง 3 แห่ง ได้แก่ เขื ่อนกิ ่วคอหมา (108.30%) เขื ่อนล าตะคอง 
(103.96%) และเขื่อนแม่งัด (100.16%)

-

-



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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วันที่ 16 ม.ค. 66 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 55,336
ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การได้จริง 31,799 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้
การมากเป็นอันดับที ่ 2 รองจากปี 2561 เมื ่อพิจารณาข้อมูลตั ้งแต่ปี 2556 ส่วนปริมาณน ้า
ไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 600 ล้านลูกบาก์์เมตร ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 
1,984 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากที่สุดในรอบ 10 ปี

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 16 ม.ค. 66 พบว่า ปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวันออกมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562 ส่วนภาคใต้น้อยเป็นอันดับที่ 2
รองจากปี 2563 โดยเมื่อพิจารณาปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก
ที่สุดเมื ่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ภาคตะวันออกและภาคเหนือมากเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
ปี 2562 และภาคกลางมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2565 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั ้งแต่ต้นปี พบว่า 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมากที่สุด ส่วนภาคใต้มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2564

13

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

14

วันที่ 16 ม.ค. 66 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 19,106 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การ 12,410 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน ้า
กักเก็บและน ้าใช้การมากเป็นอันดับที ่ 2 รองจากปี 2561 เมื ่อพิจารณาข้อมูลตั ้งแต่ปี 2556
โดยแผนการใช้น ้าส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65-
30 เม.ย. 66 อยู่ที่ 9,100 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันมีระบายน ้าไปแล้ว 2,838 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

15

ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีระดับ
น ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและภาคใต้มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามากและมีน ้าล้นตลิ่ง
บริเวณแม่น ้าปัตตานีและคลองกาแลกูโบ จังหวัดปัตตานี

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2023-01-16/64/175

10 ม.ค. 66 07:00 น. 11 ม.ค. 66 07:00 น. 12 ม.ค. 66 07:00 น. 13 ม.ค. 66 07:00 น.

14 ม.ค. 66 07:00 น. 15 ม.ค. 66 07:00 น. 16 ม.ค. 66 07:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส ตลอดทั้ง
สัปดาห์

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 ม.ค. 6618:00 น. 10 ม.ค. 66 18:00 น. 11 ม.ค. 66 18:00 น. 12 ม.ค. 66 18:00 น.

13 ม.ค. 66 18:00 น. 14 ม.ค. 66 18:00 น. 15 ม.ค. 66 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
9 ม.ค. 6618:00 น. 10 ม.ค. 66 18:00 น. 11 ม.ค. 66 18:00 น. 12 ม.ค. 66 18:00 น.

13 ม.ค. 66 18:00 น. 14 ม.ค. 66 18:00 น. 15 ม.ค. 66 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 1 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
10 ม.ค. 66 06:00 น. 11 ม.ค. 66 06:00 น. 12 ม.ค. 66 06:00 น. 13 ม.ค. 66 06:00 น.

14 ม.ค. 66 06:00 น. 15 ม.ค. 66 06:00 น. 16 ม.ค. 66 06:00 น.

10 ม.ค. 66 06:00 น. 11 ม.ค. 66 06:00 น. 12 ม.ค. 66 06:00 น. 13 ม.ค. 66 06:00 น.

14 ม.ค. 66 06:00 น. 15 ม.ค. 66 06:00 น. 16 ม.ค. 66 06:00 น.



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

18

จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแล แม่น ้าบา งปะกง และ
สถานีบางแตน มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนแม่น ้าท่าจีน สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็ม
อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา (มากกว่า 0.25 กรัม/ลิตร) ตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ ่งมีค่าสูงสุด
อยู่ที่ 0.32 กรัม/ลิตร ในช่วงวันที่ 10-14 ม.ค. 66

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 (อยู่ในเกณฑเ์ฝา้ระวงัคณุภาพน า้ดบิเพือ่ผลติน า้ประปา)

คว
ำม
เค็ม

 (ก
รัม

/ล
ิตร
)

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



ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปรังและพืชไร่ -พืชผักไป 6.81 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 62% ของ
แผนที่วางไว้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปรังไป 6.44 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 62%  
โดยภาคตะวันออกมีการปลูกข้าวนาปรังเกินจากแผนที่วางไว้แล้ว 2% ส่วนบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา
มีการปลูกพืชไร่-พืชผักเกินจากแผนที่วางไว้แล้ว 31%

สถานการณ์น ้า

19

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มกราคม 2566

หน่วย : ล้านไร่



▪ ช่วงวันที่ 16-18 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม
บริเวณทะเลจีนใต้ และประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง และมีลมแรง 
ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผล ให้ภาคใต้
มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง

▪ ช่วงวันที่ 19-22 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น และมีลมแรง ส่วน
ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีก าลังแรง ส่งผลให้ภ าคใต้
มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

20

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

19 ม.ค. 66

16 ม.ค. 66 17 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66

20 ม.ค. 66 21 ม.ค. 66 22 ม.ค. 66



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 15-22 ม.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 22 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.23 เมตร และน ้าลง
ต ่าสุดในวันที่ 22 ม.ค. 66 เวลา 01.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.37 เมตร ส่วนบริเวณป้อม
พระจุลจอมเกล้าน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 22 ม.ค. 65 เวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.70
เมตร และลงต ่าสูงสุดใน วันที่ 22 ม.ค. 66 เวลา 00.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.66 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

21

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า



จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การ
มหาชน) คาดว่า ในช่วงวันที่ 16-22 ม.ค. 66 บริเวณสถานีเกาะมัตโพน จังหวัดชุมพร มีระดับน ้าทะเล
สุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 22 ม.ค. 66 เวลา 11.00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.81 เมตร 
และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที ่ 16 ม.ค. 66 เวลา 20.00-22.00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 0.24 เมตร ส่วนบริเวณสถานีสงขลามีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 22 ม.ค. 66 
เวลา 09.00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.15 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 
16 ม.ค. 66 เวลา 08.00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.08 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

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

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานสีงขลา

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีกาะมตัโพน



คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที่ 16-22 ม.ค. 66 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยจะมีก าลังแรงข้ึน ส่งผลให้คล่ืนลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล

23

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 16-22 ม.ค. 66

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



24
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