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ThaiWater mobile application 

จัดท้ำโดย 
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ำ้ (องค์กำรมหำชน) 

กระทรวงกำรอุดมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



สัปดาหท์ีผ่า่นมา คาดการณส์ปัดาหห์นา้ 

สารบัญ 

สภาพอากาศ 
4 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม 

5 แผนที่ความกดอากาศ 

6 สถานการณ์ฝน 
• เรดาร์ตรวจอากาศ 
• สถานีตรวจอากาศ 
• ปริมาณฝนท้ังสัปดาห์ 

9 สภาวะฝนท่ีผิดปกติ 

10 ความชื้นในอากาศ 
 

สถานการณน์้า้ 
11 ความชื้นผิวดิน 

12 สถานการณ์น้้าในเขื่อน 
• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ 
• น้้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

16 ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก 

17 สถานการณ์น้้าทะเล 
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล 
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล 
• น้้าเค็มรุก 

19 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน 

สภาพอากาศ 
20 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า 

สถานการณน์้า้ 

21 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา 

22 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล 
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 สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศต่้าอ่อนก้าลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาบริเวณทะเลจีนใต้ 
ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีก้าลังปานกลางในช่วงวันที่ 17-18 ธ.ค. 
62 ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักใน  
บางพื้นที่ ต่อมาในช่วงวันที่ 19-23 ธ.ค. 62 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ 
อ่อนก้าลังลง ส่งให้บริเวณภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร
ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 244 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 104 
มิลลิเมตร และจังหวัดนครศรีธรรมราช 92 มิลลิเมตร 
 น้้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศมีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 44,790 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 63% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 21,247 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก (80-100% ของความจุ) มีอยู่ 2 เขื่อน ได้แก่ 
เขื่อนสิรินธร (89%) และเขื่อนศรีนครินทร์ (85%) และเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤต ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 
9 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (28%) เขื่อนล้าพระเพลิง (15%) เขื่อนอุบลรัตน์ (21%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (27%)  
เขื่อนล้านางรอง (19%) เขื่อนป่าสักฯ (26%) เขื่อนกระเสียว (21%) เขื่อนทับเสลา (23%) และเขื่อนคลองสียัด (27%) 
 น้้าในแม่น้้าล้าคลอง : จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือมี
ระดับน้้าน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย โดยเฉพาะบริเวณต้นน้้าของแม่น้้าชี ภาคตะวันออก
และภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามากและมีน้้าล้นตลิ่งปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุนสูงบริเวณคลอง มหาชัย 
วัดพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมี
ระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก 

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า 

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 23-25 ธ.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนก้าลังลง ส่งผลให้ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะลอ่าวไทยและภาคใต้อ่อนก้าลังลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปาน กลาง 
และช่วงวันที่ 26-29 ธ.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน 
ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้จะยังคงมีก้าลังอ่อน ส่งผลให้บริเวณภาคใต้จะมี  
ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนพายุ “ฟานทอง” (PHANFONE) มีแนวโน้มเคลื่อยตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีน
ใต้และอ่อนก้าลังลงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามต่อไป 

คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณอ่าวไทย โดยสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 24 พ.ย. 62 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ น้้าลง
ต่้าสุดเวลา 00.00 น. ต่้าว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.75 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 15.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเล 
ปานกลาง 0.73  เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุดเวลา 22.00  น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 
1.30เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 14.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.95 เมตร  

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 23-29 ธ.ค. 62 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ 
พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยมีก้าลังอ่อน ส่งผลให้บริเวณอ่าวไทยตอนบนมคลื่นสูงต่้ากว่า 1 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและ
ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University. 
ข้อมลูเพิม่เตมิ: https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php 

17 ธ.ค. 62 07:00 น. 18 ธ.ค. 62 07:00 น. 19 ธ.ค. 62 07:00 น. 

20 ธ.ค. 62 07:00 น. 21 ธ.ค. 62 07:00 น. 22 ธ.ค. 62 07:00 น. 

23 ธ.ค. 62 07:00 น. 
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 สัปดาห์นี้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นบริเวณภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 17-18 ธ.ค. 62 หลังจากนั้นปริมาณ
เมฆลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมกระจายตัวในบางพื้นที่ในวันที่ 
19 ธ.ค. 62 



 สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศต่้าอ่อนก้าลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับ 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีก้าลังปานกลางในช่วงวันที่  17-18 ธ.ค. 62 
ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักใน 
บางพื้นที่ ต่อมาในช่วงวันที่ 19-23 ธ.ค. 62 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้
อ่อนก้าลังลง ส่งให้บริเวณภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงเล็กน้อย 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา  
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/hmain.php?page=/TyphoonTracking/show_weather_map.php 

ภาพแผนท่ีอากาศ ในช่วงวันท่ี 17-23 ธ.ค. 2562 



 เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ เรดาร์สุราษฎร์ธานี เรดาร์ภูเก็ต 
และเรดาร์นราธิวาส ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างในช่วงต้นสัปดาห์ โดยมีฝนตกหนักมาก 
ในวันที่ 18 ธ.ค. 62 หลังจากนั้นปริมาณฝนลดลงแต่มีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวในบางพื้นที่จนถึงปลายสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร  
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/v3/hydro 

ภาพแผนท่ีอากาศ ในช่วงวันท่ี  17-23 ธ.ค. 2562 

เรดาร์นราธิวาส 

เรดาร์ภูเก็ต 

เรดาร์สุราษฎร์ธานี 



 บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และมีฝนตกหนักมาก
บริเวณจังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส ในวันที่ 18 ธ.ค. 62 หลังจากนั้นปริมาณฝนลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 
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ที่มา: คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.nhc.in.th/product/latest/img/rain24.jpg 

ภาพแผนท่ีอากาศ ในช่วงวันท่ี 17-23 ธ.ค. 2562 



 สัปดาห์นี้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นและกระจายตัวมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  
ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 244 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 104 มิลลิเมตร และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
92 มิลลิเมตร 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/site/content/fs_show_top7.html?type=rain_acc&sort_type=max 
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สัปดาหท์ีแ่ล้ว สัปดาหน์ี้ 



o ภาคเหนือ มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 
o ภาคกลาง มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 
o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 
o ภาคใต้ มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 
o กรุงเทพฯและปริมณฑล มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 
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ที่มา: https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/imageview.aspx?regionid=seasia 

>600    สูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก  
400-600 สูงกว่าเกณฑ์ปกติ  
150-400 สูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย  
80-150   ใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ 
 50-80   ต ่ากว่าเกณฑ์ปกติ  
<=50     ต ่ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 



 แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้น ในอากาศของประเทศไทยสะสมช่วงเวลา 14.00 น. 
ระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค. 62 พบว่าในช่วงวันที่ 19-21 ธ.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนมีความชื้นในอากาศสูง
กว่าช่วงวันที่ 16-18 และวันที่ 22 ธ.ค. 62 เล็กน้อย ส่วนภาคใต้มีความชื้นในอากาศสูงในช่วงครึ่งแรกของ
สัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 
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ความชื้นในอากาศ ในช่วงวันท่ี 16-22 ธ.ค. 2562 

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/radar/show_tempImg.php 



  วันที่ 15 ธ.ค. 62 บริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศมีความช้ืนผิวดินลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 
ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

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

วันที่  8 ธ.ค. 2562  วันที่ 15 ธ.ค. 2562 
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สถานการณน์ ้าในเขือ่นขนาดใหญ่ทั้งประเทศ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 
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ที่มา: คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
ข้อมูลเพิม่เตมิ : http://watersituation.thaiwater.net/v1/public/report/dam 

 ปัจจุบัน เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประ เทศ  
มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 44,790 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 63% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้ า 
ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 21,247 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้า
ม าก  ( 80 -100% ของความจุ )  มีอ ยู่  2 เขื่ อน  ไ ด้ แก่ 
เขื่อนสิรินธร (89%) และเขื่อนศรีนครินทร์ (85%) และเขื่อนที่มี
ปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤต ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 
9 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (28%) เขื่อนล้าพระเพลิง (15%) 
เ ขื่ อ น อุ บ ล รั ต น์  ( 21% )  เ ขื่ อ น จุ ฬ า ภ ร ณ์  ( 27%)  
เขื่อนล้านางรอง (19%) เขื่อนป่าสักฯ (26%) เขื่อนกระเสียว 
(21%) เขื่อนทับเสลา (23%) และเขื่อนคลองสียัด (27%) 



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 

สถานการณน์ ้าในเขือ่นขนาดใหญ่ทั้งประเทศ 
 วันที่ 23 ธ.ค. 2562 ปริมาณน้้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 44,790 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน้้ากักเก็บของปี 2562 ภาคกลางและ 
ภาคตะวันออกมีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยที่สุดในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2562 ภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยที่สุดเป็นอันดับสองรองจากปี 2558 ภาคใต้มีปริมาณน้้า 
กักเก็บมากเป็นอันดับสามรองจากปี 2561 และปี 2560 และภาคตะวันตกมีปริมาณน้้ากักเก็บมากเป็นอันดับสอง
รองจากปี 2561 ส้าหรับปริมาณน้้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมาณ 29,207 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งมากกว่าปี 2558 อยู่ 5,599 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมาณ 34,271 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้้าระบายสะสมสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561 และ 2560 ตามล้าดับ 

13 ที่มา : คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 



สถานการณน์ ้าในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน า้เจา้พระยา 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 
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 วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้้าเจ้าพระยา มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน  
11,264 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา 
ประมาณ 6,319 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้้าใช้การได้ 4,568 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้แผนการใช้น้้าส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 – 30 เม.ย. 2563 อยู่ที่ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ถึงปัจจุบัน ระบายน้้าไปแล้วรวม 1,101 ล้านลูกบาศก์เมตร  

ที่มา : คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 



ระดับน า้ในแม่น า้สายหลัก 
 จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือมีระดับน้้า น้อย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย โดยเฉพาะบริเวณต้นน้้าของแม่น้้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมี
ระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามากและมีน้้าล้นตลิ่งปากแม่น้้า ในช่วงน้้าทะเลหนุนสูงบริเวณคลองมหาชัย วัดพันท้าย 
นรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีระดับน้้า 
ปานกลางถึงน้้ามาก 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 
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ที่มา: คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.nhc.in.th/product/history/map/water_level 

ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก ในช่วงวันท่ี 17-23 ธ.ค. 2562 



อุณหภมูิผิวน ้าทะเล 
  สัปดาห์นี้ทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส ตลอดทั้ง
สัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล 
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ที่มา: Oceanweather, Inc. 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://tiwrm.haii.or.th/DATA/REPORT/php/show_sst.php  

http://tiwrm.haii.or.th/DATA/REPORT/php/show_amdsst.php 

อุณหภูมิผิวน้้าทะเล ในช่วงวันท่ี 17-23 ธ.ค. 2562 

ฝั่งอันดามนั 

ฝั่งอา่วไทย 



 สัปดาห์นี้ทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนและฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทย
ตอนล่างมีความสูงคลื่นประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ 

ความสงูและทิศทางคลื่นทะเล 
สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล 
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ฝั่งอา่วไทย 

ฝั่งอันดามนั 

ความสูงและทิศทางคล่ืนทะเล ในช่วงวันท่ี 17-23 ธ.ค. 2562 

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 



 จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าท่าจีน และแม่น้้าบางปะกง พบสถานการณ์น้้าเค็มเกินมาตรฐานน้้า
ดิบเพื่อการผลิตน้้าประปาและเกินเกณฑ์เฝ้าระวังมาตรฐานน้้าดินเพื่อการผลิตน้้าประปาเป็นระยะๆ ในช่วงที่น้้าทะเลหนุนสูง ดังนี้ 
• แม่น้้ า เจ้ าพระยาบริ เวณสถานีส้ า แล พบสถานการณ์น้้ า เค็ม เกินมาตรฐานน้้ า ดิบ เพื่อการผลิตน้้ าประปา 

จ้านวน 6 ครั้ง 
• แม่น้้ าบางปะกงบริ เวณสถานีบางแตน พบสถานการณ์น้้ า เค็ม เกินมาตรฐานน้้ าดิบ เพื่อการผลิตน้้ าประปา 

จ้านวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นความเค็มค่อยๆ ลดลง จนถึงปลายสัปดาห์ 
• แม่น้้าท่าจีนบริเวณสถานีนครชัยศรี พบสถานการณ์น้้าเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังมาตรฐานน้้าดิบเพื่อการผลิตน้้าประปา

ในช่วงต้นสัปดาห์ จ้านวน 3 ครั้ง โดยหลังจากนั้นความเค็มค่อยๆ ลดลง จนถึงปลายสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล 
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ที่มา:คลังข้อมูลน  าและอากาศแห่งชาติ 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/salinity 

แม่น้้าเจ้าพระยา : สถานีส้าแล (เกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าดิบเพื่อการผลิตน้้าประปา 0.50 กรัม/ลิตร) 
 

แม่น้้าท่าจีน : สถานีนครชัยศรี (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังมาตรฐานน้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร) 

แม่น้้าบางปะกง : สถานีบางแตน (เกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าดิบเพื่อการผลิตน้้าประปา 0.50 กรัม/ลิตร) 



แผน/ผลการเพาะปลกูพชืในชว่งฤดูฝน ปี 2562 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกไปแล้วทั้งสิ้น 67.89% โดยภาคตะวันออกมีการเพาะปลูกมากสุด 

69.98% รองลงมาคือภาคเหนือ 47.60% เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามีการปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว 
79.05% และมีการปลูกพืชไร่-พืชผักไปแล้ว 18.37% โดยภาคตะวันออกมีการเพาะปลูกมากที่สุดทั้งในส่วน 
ของข้าวนาปรังและพืชไร่-พืชผัก ซึ่งคิดเป็น 72.93% และ 51.19% ตามล้าดับ 

สถานการณ์น ้า 

ที่มา : กรมชลประทาน  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 
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แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ %

เหนือ 0.24 0.16 67.36 0.18 0.04 20.76 0.42 0.20 47.60

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.59 0.05 9.21 0.04 0.005 11.01 0.63 0.059 9.33

กลาง 0.03 0.001 2.12 0.02 0.000 0.00 0.06 0.001 1.25

ตะวันออก 0.20 0.15 72.93 0.03 0.02 51.19 0.23 0.16 69.98

ตะวันตก 0.84 0.07 8.11 0.18 0.01 5.03 1.02 0.078 7.57

ใต้ 0.40 0.0002 0.06 0.07 0.001 1.27 0.47 0.001 0.24

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา - 1.39 - 0.03 - 1.42

ทัง้ประเทศ 2.31 1.83 79.05 0.52 0.10 18.37 2.83 1.92 67.89

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร-่พืชผัก รวม



สถานการณฝ์น 7 วัน ข้างหนา้ 
 ช่วงวันที่ 23-25 ธ.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนก้าลังลง ส่งผลให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม

ทะลอ่าวไทยและภาคใต้อ่อนก้าลังลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง 
 ช่วงวันที่ 26-29 ธ.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน 

ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้จะยังคงมีก้าลังอ่อน  ส่งผลให้บริเวณภาคใต้จะมี 
ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนพายุ “ฟานทอง” (PHANFONE) มีแนวโน้มเคลื่อยตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้
และอ่อนก้าลังลงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามต่อไป 

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

26 ธ.ค. 62 

23 ธ.ค. 62 24 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 

27 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. 62 



คาดการณส์ภาวะระดบัน า้ในแม่น า้เจา้พระยา 
จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 24 พ.ย. 62 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ น้้าลงต่้าสุดเวลา 00.00น. 
ต่้าว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.75 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 15.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 
0.73  เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุดเวลา 22.00  น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.30
เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 14.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.95 เมตร  

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า 

หน้ากองบัญชาการกองทพัเรอื 

ป้อมพระจลุจอมเกลา้ 
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ที่มา:กรมอุทกศาตร์กองทพัเรือ 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.hydro.navy.mi.th/chaophraya/rtnhq.htm 



คาดการณค์วามสูงและทิศทางคลืน่ทะเล 
 คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่  23-29 ธ.ค. 62 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม 
ทะเลอ่าวไทยมีก้าลังอ่อน ส่งผลให้บริเวณอ่าวไทยตอนบนมคลื่นสูงต่้ากว่า 1 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเล
อันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล 
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคล่ืนทะเล ระหว่างวันท่ี 23-29 ธ.ค. 62 

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/wrf/swan 



โดย 
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ำ้ (องค์กำรมหำชน) 

กระทรวงกำรอุดมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รู้น ้ำ รู้อำกำศ รู้ทันภัยพิบัติ 
www.thaiwater.net 

ThaiWater mobile application 


