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 สภาพอากาศ : สัปดาห์น้ีบริเวณความกดอากาศสูงก้าลังแรงได้เร่ิมอ่อนก้าลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นล่ิมลงมาจากทะเลจีนใต้  
ซึ่งยังคงท้าให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนกระแสลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ยังคงมีก้าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างกลับมา 
มีฝนตกเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนักบางแห่ง ท้ังน้ีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ท่ีวัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 50 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร 48 มิลลิเมตร และจังหวัดเชียงใหม่ 38 มิลลิเมตร 

 น้้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ท้ัง 35 แห่งท่ัวประเทศ มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 44,287 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 62% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 20,745 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งเขื่อนท่ีมีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก (80-100% ของความจุ) ซึ่งมีอยู่ 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนสิรินธร (87%) และเขื่อน 
ศรีนครินทร์ (85%) และมีเขื่อนท่ียังคงมีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤต ท้ังหมด 9 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (28%)  
เขื่อนล้าพระเพลิง (15%) เขื่อนอุบลรัตน์ (20%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (27%) เขื่อนล้านางรอง (19%) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (24%) เขื่อน
กระเสียว (20%) เขื่อนทับเสลา (23%) และเข่ือนคลองสียัด (26%) 

 น้้า ในแม่น้้าล้าคลอง : จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในหน่ึงสัปดาห์ท่ีผ่านมา พบว่า ระดับ น้้า 
ในแม่น้้าสายหลักบริเวณภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อยโดยเฉพาะ
ต้นน้้าของแม่น้้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก กับมีน้้าล้นตล่ิงต่้าบริเวณปากแม่น้้าในช่วง  
น้้าทะ เลหนุนสูง บริเวณคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์  ต .พันท้ายนรสิงห์ อ .เ มืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  
ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงมาก 

สถำนกำรณป์จัจบุัน 

คำดกำรณ์ 

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า 

คาดการณฝ์น : ช่วงวันท่ี 30 ธ.ค. 62-1 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงก้าลงัปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ประกอบกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้
ภาคเหนือตอนบนยังคงเกิดฝนฟ้าคะนองและมีลูกเห็บตกได้บางแห่งในช่วงวันท่ี 30 ธ.ค. 62 ส้าหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังแรงข้ึน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง จากน้ัน
บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังแรงอีกระลอกจะเร่ิมแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันท่ี 31 ธ.ค. 62 ส่งผลให้
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลง ส่วนในช่วงวันท่ี 2-5 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงท่ีแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
จะอ่อนก้าลังลงในช่วงวันท่ี 4 ม.ค. 63 แต่ยังคงแผ่เป็นล่ิมลงมาจากทะเลจีนใต้ ท้าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีก้าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง 

คาดการณร์ะดบัน้า้ในแม่น้้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันท่ี 31 ธ.ค. 62 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ น้้าลงต่้ าสุด 
เวลา 04.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.94 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 11.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 
0.67 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุดเวลา 02.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.42 เมตร และน้้าขึ้น
สูงสุดเวลา 09.00-10.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.11 เมตร  

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคล่ืนในช่วงวันท่ี 30 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ 
ลมมรสุมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและประเทศไทยมีก้าลังแรงขึ้น ส่งผลให้คล่ืนลมในอ่าวไทยตอนล่างมีก้าลังแรงขึ้น  
โดยมีคล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตร 
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

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

24 ธ.ค. 62 07:00 น. 25 ธ.ค. 62 07:00 น. 26 ธ.ค. 62 07:00 น. 

27 ธ.ค. 62 07:00 น. 28 ธ.ค. 62 07:00 น. 29 ธ.ค. 62 07:00 น. 

30 ธ.ค. 62 07:00 น. 
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 สัปดาห์นี้มีกลุ่มเมฆปกคลุมเบาบางบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 27-28 ธ.ค. 62 และบริเวณภาคใต้
ตอนล่างในวันที่ 30 ธ.ค. 62 



 สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังอ่อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ต่อมาในช่วงครึ่งหลัง
ของสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกมีก้าลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง  
และมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ส่วนบริเวณภาคใต้มีปริมาณฝนลดลง 

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 24-30 ธ.ค. 2562 



 เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร 
ได้แก่ เรดาร์น่าน เรดาร์หัวหิน และเรดาร์นราธิวาส ตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคเหนือ
ตอนบนในช่วงวันที่ 28-29 ธ.ค. 62 และมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนบนในช่วกลางสัปดาห์ 

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

ภาพแผนท่ีอากาศ ในช่วงวันท่ี  24-30 ธ.ค. 2562 

เรดาร์นราธิวาส 

เรดาร์หัวหิน 

เรดาร์น่าน 



 สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงวันที่ 29-30 ธ.ค. 62 ส่วนบริเวณภาคใต้ 
มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคใต้ตอนบนในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนตกหนักบริเวณ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

ภาพแผนท่ีอากาศ ในช่วงวันท่ี 24-30 ธ.ค. 2562 



 สัปดาห์นี้บริเวณภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร ภาคเหนือบริเวณจังหวัด
เชียงรายและเชียงใหม่มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จาก
ระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 50 มิลลิเมตร 
จังหวัดชุมพร 48 มิลลิเมตร และจังหวัดเชียงใหม่ 38 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 พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก ยกเว้นบริเวณตอนบนของภาคที่มีปริมาณ
ฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย 

o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก ส่วนบริเวณตอนล่างของ
ภาคที่มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ 

o ภาคกลาง มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 
o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก 
o ภาคใต้ มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก ยกเว้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีที่มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์

ปกติ 
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. 
ระหว่างวันที ่ 23-29 ธ.ค. 62 พบว่าในช่วงครึ ่งหลังของสัปดาห์บริเวณประเทศไทยตอนบนมีความชื้นใน
อากาศสูงกว่าช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนที่มีความชื้นในอากาศสูงมาก
ในช่วงวันที่ 28-29 ธ.ค. 62 ส่วนภาคใต้มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงตลอดทั้งสัปดาห์ และมีความชื้นสูง
บริเวณภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 28-29 ธ.ค. 62 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 
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ความชื้นในอากาศ ในช่วงวันท่ี 23-29 ธ.ค. 2562 

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



  วันที่ 22 ธ.ค. 62 บริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศตั้งแต่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป มีความช้ืน
ผิวดินลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อย  

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

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

วันที่  15 ธ.ค. 2562  วันที่ 22 ธ.ค. 2562 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ 

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 44,287 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 62% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้ า 
ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 20,745 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์ 
น้้ามาก (80-100% ของความจุ) ซึ่งมีอยู่ 2 เขื่อน ได้แก่ 
เขื่อนสิรินธร (87%) และเขื่อนศรีนครินทร์ (85%) และมีเขื่อน 
ที่ยังคงมีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤต ทั้งหมด 
9 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (28%) เขื่อนล้าพระเพลิง (15%) 
เขื่อนอุบลรัตน์ (20%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (27%) เขื่อน 
ล้านางรอง (19%) เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ (24%) เขื่อนกระเสียว 
(20%) เขื่อนทับเสลา (23%) และเขื่อนคลองสียัด (26%) 



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ 
 วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ปริมาณน้้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 44,287 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน้้ากักเก็บของปี 2562 ภาคตะวันออก 
ภาคกลาง และภาคใต้มีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยที่สุด ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้้ากัก
เก็บมากกว่า ปี 2558 ภาคตะวันตกมีปริมาณน้้ากักเก็บสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561 และปี 2560 
ตามล้าดับ ส้าหรับปริมาณน้้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมาณ 29,338 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งมากกว่าปี 2558 อยู่ 5,584 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมาณ 34,800 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้้าระบายสะสมสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561 และ 2560 ตามล้าดับ 

13 
ที่มา : คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 
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 วันที่ 30 ธ.ค. 2562 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้้าเจ้าพระยา มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน  
11,070 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา 
ประมาณ 6,186 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้้าใช้การได้ 4,374 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 1,298 ล้านลูกบาศก์เมตร  

ที่มา : คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาต ิ



ระดับน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก 
 จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก 
บริเวณภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อยโดยเฉพาะต้นน้้า
ของแม่น้้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก กับมีน้้าล้นตลิ่งต่้าบริเวณปากแม่น้้า ในช่วง 
น้้าทะเลหนุนสูง บริเวณคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  
ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงมาก 

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

ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก ในช่วงวันท่ี 24-30 ธ.ค. 2562 



อุณหภมูิผิวน ้ำทะเล 
  สัปดาห์นี้บริ เวณทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีอุณหภูมิผิวน้้าทะเลประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส  
ส่วนทะเลอ่าวไทยตอนล่างและทะเลฝั่งอันดามันมีอุณหภูมิผิวน้้าทะเลประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส 

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 24-30 ธ.ค. 2562 

ฝั่งอันดามนั 

ฝั่งอา่วไทย 



 สัปดาห์นี้ทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและทะเลฝั่ง 
อันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ 

ควำมสงูและทิศทำงคลื่นทะเล 
สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล 
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ฝั่งอา่วไทย 

ฝั่งอันดามนั 

ความสูงและทิศทางคล่ืนทะเล ในช่วงวันท่ี 24-30 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 



 จากการตรวจวั ดค่ าความ เค็ ม ใน แม่ น้้ า ส าย หลัก  ได้ แ ก่  แม่ น้้ า เ จ้ าพร ะยา  แม่ น้้ าท่ า จี น  แล ะ 
แม่ น้้ าบางป ะกง ซึ่ งพบสถานการณ์น้้ า เ ค็ม เกิ น เกณฑ์ เฝ้ าร ะวังคุณภาพน้้ าดิบ เพื่ อผลิต น้้ าปร ะปา  
0.25 กรัม/ลิตร บริเวณแม่น้้าท่าจีน ณ สถานีนครชัยศรี และพบสถานการณ์น้้าเค็มเกินเกณฑ์มาตราฐานน้้าดิบ
เพื่อผลิตน้้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา ณ สถานีส้าแล และบริเวณแม่น้้าบางปะกง ณ  
สถานีบางแตน 
 
 
 
 
 
 

 แม่น้้าเจ้าพระยา (เกณฑ์มาตราฐานน้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร) 
 
 
 
 
 
 
 แม่น้้าท่าจีน (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร) 
 
 
 
 
 
 
 แม่น้้าบางปะกง (เกินเกณฑ์มาตราฐานน้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร) 
 
 
 
 
 
 

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



แผน/ผลกำรเพำะปลกูพชืในชว่งฤดูแล้ง ปี 2562 
ปัจจุบันทั่วทั้งประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปรังและพืชไร่-พืชผักไปแล้วทั้งสิ้น 82.31% โดยภาคตะวันออก

มีการเพาะปลูกมากที่สุด 74.84% รองลงมาคือภาคเหนือ 51.87% เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
มีการปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว 95.55% โดยภาคตะวันออกมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังมากที่สุด คิดเป็น 78.54% 
รองลงมาคือภาคเหนือ คิดเป็น 72.34% ส่วนภาคตะวันออกมีการเพาะปลูกพืชไร่-พืชผักมากที่สุด คิดเป็น 
51.19% 

สถานการณ์น ้า 

ที่มา : กรมชลประทาน  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 
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แผน (ลา้นไร่) ผล (ล้านไร)่ % แผน (ลา้นไร่) ผล (ล้านไร)่ % แผน (ลา้นไร่) ผล (ล้านไร)่ %
เหนือ 0.25 0.18 72.34 0.20 0.05 26.41 0.44 0.23 51.87
ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.59 0.24 40.48 0.04 0.009 20.79 0.63 0.25 39.18
กลาง 0.03 0.001 2.64 0.002 0.000 0.00 0.03 0.001 2.50
ตะวันออก 0.20 0.16 78.54 0.03 0.02 51.19 0.23 0.17 74.84
ตะวันตก 0.98 0.09 9.54 0.22 0.01 4.61 1.20 0.10 8.63
ใต้ 0.26 0.0002 0.09 0.03 0.001 3.21 0.29 0.001 0.38
ลุ่มน ้าเจ้าพระยา - 1.54 - 0.03 - 1.57

ทัง้ประเทศ 2.31 2.21 95.55 0.52 0.12 23.58 2.83 2.33 82.31

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร-่พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้ 
 ช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 62-1 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน 

ประกอบกระแสลมตะวันตกในระดับลมช้ันบน ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผล
ให้ภาคเหนือตอนบนยังคงเกิดฝนฟ้าคะนองและมีลูกเห็บตกได้บางแห่งในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 62 ส้าหรับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่ ยังคง 
เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงก้าลังแรงอีกระลอกจะเริ่มแผ่เสริมลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 62 ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลง 

 ช่วงวันที่ 2-5 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะอ่อนก้าลังลง ในช่วง 
วันที่ 4 ม.ค. 63 แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ท้าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและ
ภาคใต้ยังคงมีก้าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง 

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

2 ม.ค. 63 

30 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 62 1 ม.ค. 63 

3 ม.ค. 63 4 ม.ค. 63 5 ม.ค. 63 



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ 
จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 31 ธ.ค. 62 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ น้้าลงต่้าสุดเวลา  
04.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้ าทะเลปานกลาง 0.94 เมตร และน้้ าขึ้นสูงสุด เวลา 11.00 น. สูงกว่าระดับ 
น้้าทะเลปานกลาง 0.67 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุดเวลา 02.00 น. ต่้ากว่าระดับ 
น้้าทะเลปานกลาง 1.42 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 09.00-10.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.11 เมตร  

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า 

หน้ากองบัญชาการกองทพัเรอื 

ป้อมพระจลุจอมเกลา้ 
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ท่ีมา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 



คำดกำรณค์วำมสูงและทิศทำงคลืน่ทะเล 
 คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุม
ตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและประเทศไทยมีก้าลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีก้าลังแรงขึ้น  
โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล 
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคล่ืนทะเล ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 

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



โดย 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รู้น ้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ 
www.thaiwater.net 

ThaiWater mobile application 


