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สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงต้น
สัปดาห์ ค่อยๆ อ่อนก าลังลงในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ กับมีลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุม
บริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณ
ภาคใต้มีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังขอ งสัปดาห์ 
ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์

น ้าในเขื่อน : วันที่ 23 ม.ค. 66 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 54,578  
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 76.95% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้า ใช้การ
ได้จริง 31,041 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีน ้าล้นเข ื ่อนเกิดขึ ้น 2 แห่ง ได้แก่ เข ื ่อนกิ ่วคอหมา (107.43%) 
และเขื่อนล าตะคอง (101.01%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมี
ระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและภาคใต้มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก โดยมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณแม่น ้าพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถำนกำรณป์จัจบุัน

คำดกำรณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน :ช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุม
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีก าลังอ่อนลงในวันที่ 23 ม.ค. 66 ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น
เล็กน้อย ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มี
ฝนลดลง จากนั้นในช่วงวันที่ 24-29 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริ เวณ
ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ ้นและมีฝนตกหนักได้ ในบางแห่ง
โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที ่  23-29 ม.ค. 66 บริเวณสถานี
กองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 24 ม.ค. 66 เวลา 03:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.59 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุด วันที่ 23 ม.ค. 66 เวลา 10:00 น. ซึ ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.06 เมตร 
ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 02:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 2.03 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดในวันที ่ 23 ม.ค. 66 เวลา 08:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.64 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : ช่วงวันที่ 23-29 ม.ค. 66 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยมี
ก าลังแรงส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในวันที่ 23 ม.ค. 66 หลังจากนั้นบริเวณอ่าวไทย
ตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร ในช่วงวันที่ 24-25 ม.ค. 66 และลดลงเหลือประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงวันที่ 
26-29 ม.ค. 66 ส่วนทะเลอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 24-29 ม.ค. 66 และทะเลอันดามัน
จะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ลักษณะกลุม่เมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม
สัปดาห์นี ้มีเมฆปกคลุมเบาบางบริเวณภาคใต้ตลอดทั้งสัปดาห์และมีกลุ ่มเมฆปกคลุม

หนาแน่นในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 20-21 ม.ค. 66

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2023-01-23/50/141

17 ม.ค. 66 07:00 น. 18 ม.ค. 66 07:00 น. 19 ม.ค. 66 07:00 น.

20 ม.ค. 66 07:00 น. 21 ม.ค. 66 07:00 น. 22 ม.ค. 66 07:00 น.

23 ม.ค. 66 07:00 น.
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

แผนที่อำกำศ
สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วง

ต้นสัปดาห์ ค่อยๆ อ่อนก าลังลงในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ กับมีลมตะวันตกในระดับลม
ชั้นบนพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยบาง
พื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณภาคใต้มีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและ
ภาคใต้มีก าลังแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์

17 ม.ค. 66 07:00 น. 18 ม.ค. 66 07:00 น. 19 ม.ค. 66 07:00 น.

20 ม.ค. 66 07:00 น. 21 ม.ค. 66 07:00 น. 22 ม.ค. 66 07:00 น.

23 ม.ค. 66 07:00 น. ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2023-01-23/13/22



เรดาร์สงขลาตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีกลุ่มฝนตกหนักบางพื้นบริ เวณ
ภาคใต้ตอนล่างตลอดทั้งสัปดาห์

สถำนกำรณฝ์นจำกภำพเรดำรต์รวจอำกำศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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เรดาร์ชุมพร
17 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 19 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 21 ม.ค. 66 22 ม.ค. 66 23 ม.ค. 66

เรดาร์สงขลา
17 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 19 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 21 ม.ค. 66 22 ม.ค. 66 23 ม.ค. 66
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ปริมาณฝนรายวันจากสถานีตรวจอากาศ
สัปดาห์นี ้ม ีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั ้งสัปดาห์

ส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ
จังหวัดพัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2023-01-23/64/180

16 ม.ค. 66 07:00 น. 17 ม.ค. 66 07:00 น. 18 ม.ค. 66 07:00 น. 19 ม.ค. 66 07:00 น.

20 ม.ค. 66 07:00 น. 21 ม.ค. 66 07:00 น. 22 ม.ค. 66 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมาณฝนทั้งสปัดาห์
สัปดาห์นี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้มีฝน

ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณจั งหวัด
พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ความชืน้ในอากาศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 16-22 ม.ค. 66 ประเทศไทยตอนบนมีความชื้นค่อนข้างต ่าเกือบทั้งสัปดาห์กับมี
ความชื้นเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ในวันที่ 22 ม.ค. 66 ส่วนภาคใต้มีความชื้นค่อนข้างต ่าในช่วงวันที่ 16-17 ม.ค. 66 และมีความชื้นสูง
ถึงสูงมากในช่วงวันที่ 18-22 ม.ค. 66

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2023-01-23/9/1

16 ม.ค. 66 14:00 น. 17 ม.ค. 66 14:00 น. 18 ม.ค. 66 14:00 น. 19 ม.ค. 66 14:00 น.

20 ม.ค. 66 14:00 น. 21 ม.ค. 66 14:00 น. 22 ม.ค. 66 14:00 น.



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

วันที ่8 ม.ค. 66 วันที ่15 ม.ค. 66
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ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที ่ 15 ม.ค. 66 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื ้นเพิ ่มขึ ้นจากวันที ่ 8 ม.ค. 66

ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีความชื้นลงดจากวันดังกล่าว ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
ตอนบนมีความชื้นใกล้เคียงกัน

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

-
-

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 23 ม.ค. 66 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 54,578  

ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 76.95% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็น
ปริมาณน ้าใช ้การได้จริง 31,041 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีน  ้าล้นเขื ่อนเกิดขึ ้น 2 แห่ง ได้แก่ 
เขื่อนกิ่วคอหมา (107.43%) เขื่อนล าตะคอง (101.01%)
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 23 ม.ค. 66 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู่ 54,578 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การได้ 31,041 ล้านลูกบาก์์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การมากเป็น
อันดับที ่  2 รองจากปี 2561 และปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั ้งแต่ต้นปีมี 816 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 2,818 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 2556

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่รำยภำค
วันที่  23 ม.ค. 66 พบว่าภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณ

น ้ากักเก็บและน ้าใช้การมากที่สุด เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562 และเมื่อพิจารณา
ปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้าไหลลงอ่าง
ฯ สะสมมากที่สุด รองลงมาคือภาคเหนือที่มีปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 
2562 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่าภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันออกมีการระบายน ้าสะสมมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 



14

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 23 ม.ค. 66 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

18,733 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การ 12,037 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 2,937 ล้านลูกบาศก์เมตร)

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



ระดับน ำ้ในแมน่ ำ้สำยหลกั
ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีระดับน ้าน้อย

ถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคกลางและภาคใต้มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

15

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2023-01-23/64/175

17 ม.ค. 66 07:00 น. 18 ม.ค. 66 07:00 น. 19 ม.ค. 66 07:00 น. 20 ม.ค. 66 07:00 น.

21 ม.ค. 66 07:00 น. 22 ม.ค. 66 07:00 น. 23 ม.ค. 66 07:00 น.



16

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

สัปดาห์นี ้ทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลอันดามันมี
อุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 1-
2 องศาเซลเซียส ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

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
16 ม.ค. 66 18:00 น. 17 ม.ค. 66 18:00 น. 18 ม.ค. 66 18:00 น. 19 ม.ค. 66 18:00 น.

20 ม.ค. 66 18:00 น. 21 ม.ค. 66 18:00 น. 22 ม.ค. 66 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
16 ม.ค. 66 18:00 น. 17 ม.ค. 66 18:00 น. 18 ม.ค. 66 18:00 น. 19 ม.ค. 66 18:00 น.

20 ม.ค. 66 18:00 น. 21 ม.ค. 66 18:00 น. 22 ม.ค. 66 18:00 น.

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


สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยตอนบนมีความสูงคลื่นประมาณ 1 เมตร และทะเลอ่าวไทยตอนล่างมี
คล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล

17

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
16 ม.ค. 66 18:00 น. 17 ม.ค. 66 18:00 น. 18 ม.ค. 66 18:00 น. 19 ม.ค. 66 18:00 น.

20 ม.ค. 66 18:00 น. 21 ม.ค. 66 18:00 น. 22 ม.ค. 66 18:00 น.

16 ม.ค. 66 18:00 น. 17 ม.ค. 66 18:00 น. 18 ม.ค. 66 18:00 น. 19 ม.ค. 66 18:00 น.

20 ม.ค. 66 18:00 น. 21 ม.ค. 66 18:00 น. 22 ม.ค. 66 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
สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าเพื่อการผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร 
เกือบทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 0.32 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ตลอดทั้งสัปดาห์

น ้ำเคม็รกุ

18

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

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

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

แม่น า้ทา่จนี ณ สถานกีระทุ่มแบน (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าเพื่อการผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร)

แม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)



แผน/ผลการเพาะปลกูพืชในช่วงฤดแูลง้ ปี 2565/2566
ประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปรังและพืชไร่-พืชผัก 7.83 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 71% ของแผนการ

เพาะปลูก โดยมีการปลูกข้าวนาปรัง 7.39 ล้านไร่ คิดเป็น 71% เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
มีการเพาะปลูกเกินจากแผนบริเวณภาคเหนือ 6% และภาคตะวันออก 8% ส่วนบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา
และภาคเหนือมีการเพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก เกินจากแผนไปแล้ว 31% และ 17% ตามล าดับ

สถานการณ์น ้า

19

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2566

หน่วย : ล านไร่



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีก าลังอ่อนลงในวันที่ 23 ม.ค. 66 ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ ้นเล็กน้อย 
ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝน
ลดลง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยแล ะ
อ่าวไทยจะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งโดยเฉพาะบริ เวณภาคใต้
ตอนล่าง

▪ ช่วงวันที่ 26-29 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ท าให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝน
ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

20

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

26 ม.ค. 66

23 ม.ค. 66 24 ม.ค. 66 25 ม.ค. 66

27 ม.ค. 66 28 ม.ค. 66 29 ม.ค. 66



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที่ 23-29 ม.ค. 66 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดใน
วันท่ี 24 ม.ค. 66 เวลา 03:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.59 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุด วันที่ 23 ม.ค. 66 
เวลา 10:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.06 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้า
ต ่าสุดในวันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 02:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 2.03 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 
23 ม.ค. 66 เวลา 08:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.64 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

21

ป้อมพระจลุจอมเกล้า

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์ลืน่ซดัฝั่ง
จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การ

มหาชน) คาดว่า ในช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. 66 บริเวณสถานีเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับน ้าทะเล
สุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 13:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.7 เมตร และมี
ระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 23 ม.ค. 66 เวลา 23:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.17 
เมตร ส่วนบริเวณสถานีสงขลา จังหวัดสงขลา มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 
10:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.29 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 23 ม.ค. 
66 เวลา 23:00 น. และวันที่ 24 ม.ค. 66 เวลา 03:00-04:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.11 
เมตร ทั้งนี้จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังแรง ท าให้น ้าทะเลบริเวณภาคใต้ยกตัวสูง
มากกว่าปกติประมาณ 0.5-0.8 เมตร อาจท าให้เกิดน ้าทะเลซัดฝ่ังเข้าท่วมพื้นที่ชายทะเล

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

22

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีกาะสมยุ

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานสีงขลา

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



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล
ช่วงวันที่ 23-29 ม.ค. 66 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรง

ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในวันที่ 23 ม.ค. 66 หลังจากนั้นบริเวณอ่าวไทย
ตอนบนจะมีคล่ืนสูงประมาณ 2-3 เมตร ในช่วงวันที่ 24-25 ม.ค. 66 และลดลงเหลือประมาณ 1-2 เมตร 
ในช่วงวันที่ 26-29 ม.ค. 66 ส่วนทะเลอ่าวไทยตอนล่างจะมีคล่ืนสูงกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 24-29 ม.ค. 
66 และทะเลอันดามันจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

23

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 23-29 ม.ค. 66

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