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สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้

สารบัญ

สภาพอากาศ
4 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม

5 แผนที่ความกดอากาศ

6 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

9 สภาวะฝนท่ีผิดปกติ

10 ความชื้นในอากาศ

สถานการณน์้า้
11 ความชื้นผิวดิน

12 สถานการณ์น้้าในเขื่อน

• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น้้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา

15 ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก

16 สถานการณ์น้้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น้้าเค็มรุก

19 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
20 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์้า้

21 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา

22 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล

2



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริ เวณความกดอากาศสูงก้ าลังปานกลางปกคลุมบริ เวณภาคเหนือแล ะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีลม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกเล็กน้อย
ถึงปานกลาง ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึง
ปานกลางในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 47 มิลลิเมตร สมุทรปราการ 31 มิลลิเมตร และชุมพร 22
มิลลิเมตร

น้้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 42,776 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 60% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 19,234 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก (80-100% ของความจุ) ซึ่งมีอยู่ 2 เขื่อน ได้แก่
เขื่อนสิรินธร (84%) และเขื่อนศรีนครินทร์ (83%) และมีเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤต ทั้งหมด 12 
เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (28%) เขื่อนแม่มอก (29%) เขื่อนล้าพระเพลิง (13%) เขื่อนอุบลรัตน์ (19%) เขื่อนจุฬาภรณ์ 
(27%) เขื่อนล้านางรอง (18%) เขื่อนล้าแซะ (27%) เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ (22%) เขื่อนกระเสียว (20%) เขื่อนทับเสลา (22%) 
เขื่อนหนองปลาไหล (27%) และเขื่อนคลองสียัด (22%)

น้้าในแม่น้้าล้าคลอง : จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน้้าใน
แม่น้้าสายหลักบริเวณภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าน้อยโดยเฉพาะต้นน้้า
ของแม่น้้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก และมีน้้าล้นตลิ่งบริเวณปากแม่น้้าบริเวณสถานี
คลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ และบริเวณสถานีเมืองสมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร และสถานี
บางปะกง ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราในช่วงน้้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย

สถำนกำรณป์จัจบุัน

คำดกำรณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 20-22 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงวันที่ 21-22 ม.ค. ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว 
ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก้าลังแรงขึ้น ท้าให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังคงเป็นฝนตกเล็กน้อยถึง
ปานกลาง ต่อมาช่วงวันที่ 23-26 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะอ่อนก้าลังลง และ
ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และทะเลอ่าวไทยจะมีก้าลังอ่อนลงเช่นกัน ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝน
ตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ 

คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณอ่าวไทย โดยสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 21 ม.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ น้้าลง
ต่้าสุด เวลา23.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.75 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 13.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเล
ปานกลาง 0.65 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุด 21.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.13
เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 11.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.89 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 20-26 ม.ค. 63  ทะเลอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะ
มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดสัปดาห์ ยกเว้นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันใกล้กับชายฝั่งภาคใต้ตอนล่าง
ที่จะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร 3



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

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

14 ม.ค. 63 09:00 น. 15 ม.ค. 63 07:00 น. 16 ม.ค. 63 08:00 น.

17 ม.ค. 63 10:00 น. 18 ม.ค. 63 07:00 น. 19 ม.ค. 63 07:00 น.

20 ม.ค. 63 10:00 น.
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สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆปกคลุมเบาบางกระจายตัวบริเวณภาคใต้ตลอดทั้งสัปดาห์ และมีกลุ่มเมฆ
ปกคลุมกระจุ กตัวบริ เวณภาคต ะวันออกในวันที่  19 ม.ค . 63 แล ะมีกลุ่ ม เมฆปกคลุมบริ เวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 20 ม.ค. 63



สั ป ด า ห์ นี้ บ ริ เ วณคว า ม กดอ า ก า ศ สู ง ก้ า ลั ง ป า น ก ล า ง ป ก คลุ ม บ ริ เ วณภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น ส่วนภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยและ
ภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์

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

14 ม.ค. 63 07:00 น. 15 ม.ค. 63 07:00 น. 16 ม.ค. 63 07:00 น.

17 ม.ค. 63 07:00 น. 18 ม.ค. 63 07:00 น. 19 ม.ค. 63 07:00 น.

20 ม.ค. 63 07:00 น.



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและส้านักการระบายน้้ากรุงเทพมหานคร
ได้แก่ เรดาร์น่าน เรดาร์สมุทรสาคร แลเรดาร์หนองแขม ตรวจพบกลุ่มฝนตกกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
บริเวณภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงต้นสัปดาห์และปลายสัปดาห์ ส่วนภาคตะวันออกมี
ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์

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

เรดาร์หนองแขม

เรดาร์สมุทรสาคร

เรดาร์น่าน
14 ม.ค. 63 15 ม.ค. 63 16 ม.ค. 63 17 ม.ค. 63 18 ม.ค. 63 19 ม.ค. 63 20 ม.ค. 63

14 ม.ค. 63 15 ม.ค. 63 16 ม.ค. 63 17 ม.ค. 63 18 ม.ค. 63 19 ม.ค. 63 20 ม.ค. 63

14 ม.ค. 63 15 ม.ค. 63 16 ม.ค. 63 17 ม.ค. 63 18 ม.ค. 63 19 ม.ค. 63 20 ม.ค. 63



สัปดาห์นี้บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกเล็กน้อยถึง
ปานกลางกระจายตัวในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ตลอดทั้ง
สัปดาห์

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

14 ม.ค. 63 07:00 น. 15 ม.ค. 63 07:00 น. 16 ม.ค. 63 07:00 น. 17 ม.ค. 63 07:00 น.

18 ม.ค. 63 07:00 น. 19 ม.ค. 63 07:00 น. 20 ม.ค. 63 07:00 น.



สัปดาห์นี้ประเทศไทยบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เล็กน้อย 
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนราธิวาสที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้
จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 47 
มิลลิเมตร สมุทรปราการ 31 มิลลิเมตร และชุมพร 22 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 พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก และมีปริมาณฝนใกล้เคียง

เกณฑ์ปกติในบางพื้นที่
o ภาคกลาง มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก ยกเว้นบริเวณตอนล่างของภาคที่มีปริมาณฝนใกล้เคียง

เกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก
o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าปกติ
o ภาคใต้ มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมากถึงต่้ากว่าเกณฑ์ปกติ
o กรุงเทพฯและปริมณฑล มีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

9

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 13-19 ม.ค. 63 พบว่าประเทศไทยตอนบนมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงในวันที่ 13 ม.ค. 63 
หลังจากนั้นบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีความชื้นในอากาศค่อยๆ ลดลง 
จนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีความชื้นในอากาศสูงเป็นระยะๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 16
ม.ค. 63 ที ่มีความสูงมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และวันที ่ 19 ม.ค. 63 ที ่มีความชื้นสูงที ่ภาคใต้
ตอนล่าง

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

10

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

13 ม.ค. 63 14:00 น. 14 ม.ค. 63 14:00 น. 15 ม.ค. 63 14:00 น. 16 ม.ค. 63 14:00 น.

17 ม.ค. 63 14:00 น. 18 ม.ค. 63 14:00 น. 19  ม.ค. 63 14:00 น.



วันที่ 12 ม.ค. 63 บริเวณภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความช้ืนผิวดินสูงขึ้น
ซึ่งต่างจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่มีความชื้นผิวดินต่้าใกล้เคียงกับความชื้นผิวดินเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 63 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที่ 5 ม.ค. 2563 วันที่ 12 ม.ค. 2563

11



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า

12

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

ปัจจุบัน เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประ เทศ 
มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 42,776 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 60% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้ า
ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 19,234 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์
น้้ามาก (80-100% ของความจุ) ซึ่งมีอยู่ 2 เขื่อน ได้แก่ 
เขื่อนสิรินธร (84%) และเขื่อนศรีนครินทร์ (83%) และมีเขื่อน
ที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤต ทั้งหมด 12 
เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (28%) เขื่อนแม่มอก (29%)
เขื่อนล้าพระเพลิง (13%) เขื่อนอุบลรัตน์ (19%) เขื่อนจุฬา
ภรณ์ (27%) เขื่อนล้านางรอง (18%) เขื่อนล้าแซะ (27%)
เ ขื่ อ นป่ า สั ก ชลสิ ท ธ์ิ  ( 22%)  เ ขื่ อ นกร ะ เ สี ย ว  ( 20% )
เขื่อนทับเสลา (22%) เขื่อนหนองปลาไหล (27%) และเขื่อน
คลองสียัด (22%)



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 20 ม.ค. 2563 ปริมาณน้้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 42,776 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน้้ากักเก็บของปี 2563 ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยที่สุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยสุด
เป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2559 และปี 2562 ภาคเหนือมีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 
2559 และภาคตะวันตกมีปริมาณน้้ากักเก็บมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2562 และปี 2561 ส้าหรับ
ปริมาณน้้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมาณ 321 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้้าระบายสะสมตั้งแต่
ต้นปีมีปริมาณ 1,462 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าปี 2559 และปี 2558

13
ที่มา : คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพื้นทีลุ่่มน ำ้เจ้ำพระยำ

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า

14

วันที่ 20 ม.ค. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้้าเจ้าพระยา มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน
10,648 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้้า
เจ้าพระยา ประมาณ 3,610 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้้าใช้การได้ 3,952 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้
แผนการใช้น้้าส้าหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 – 30 เม.ย. 2563 อยู่ที่
3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ถึงปัจจุบัน ระบายน้้าไปแล้วรวม 1,740 ล้านลูกบาศก์
เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ



ระดับน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก
จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน้้าในแม่น้้าสาย

หลักบริเวณภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าน้อย โดยเฉพาะ
ต้นน้้าของแม่น้้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก และมีน้้าล้นตลิ่ง บริเวณ
ปากแม่น้้าบริเวณสถานีคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ และบริเวณสถานีเมืองสมุทรสาคร อ .เมือง
สมุทรสาครจ.สมุทรสาคร และสถานีบางปะกง ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราในช่วงน้้าทะเลหนุนสูง 
ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า

15

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

14 ม.ค. 63 05:00 น. 15 ม.ค. 63 05:00 น. 16 ม.ค. 63 05:00 น. 17 ม.ค. 63 05:00 น.

18 ม.ค. 63 05:00 น. 19 ม.ค. 63 05:00 น. 20 ม.ค. 63 05:00 น.



อุณหภมูิผิวน ้ำทะเล
สัปดาห์นี้ทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

16

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

ฝั่งอา่วไทย
14 ม.ค. 63 18:00 น. 15 ม.ค. 63 18:00 16 ม.ค. 63 18:00 น. 17 ม.ค. 63 18:00 น.

18 ม.ค. 63 18:00 น. 19 ม.ค. 63 18:00 น. 20 ม.ค. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
14 ม.ค. 63 18:00 น. 15 ม.ค. 63 18:00 16 ม.ค. 63 18:00 น. 17 ม.ค. 63 18:00 น.

18 ม.ค. 63 18:00 น. 19 ม.ค. 63 18:00 น. 20 ม.ค. 63 18:00 น.



สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ 

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล
สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

17

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอา่วไทย
14 ม.ค. 63 18:00 น. 15 ม.ค. 63 18:00 16 ม.ค. 63 18:00 น. 17 ม.ค. 63 18:00 น.

18 ม.ค. 63 18:00 น. 19 ม.ค. 63 18:00 น. 20 ม.ค. 63 18:00 น.

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

14 ม.ค. 63 18:00 น. 15 ม.ค. 63 18:00 16 ม.ค. 63 18:00 น. 17 ม.ค. 63 18:00 น.

18 ม.ค. 63 18:00 น. 19 ม.ค. 63 18:00 น. 20 ม.ค. 63 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้้าสายหลัก พบว่าบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาที่สถานีส้าเล อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ตรวจพบความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปา (0.50 กรัม/ลิตร) ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วน
บริเวณแม่น้้าบางปะกงที่สถานีบางแตน ตรวจพบความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าใช้เพื่อการเกษตร (2.00 กรัม/ลิตร) 
ตลอดทั้งสัปดาห์ ส้าหรับแม่น้้าแม่กลองบริเวณสถานีอัมพวาตรวจพบสถานการณ์น้้าเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าใช้
เพื่อการเกษตรด้วยเช่นกัน แต่เกิดเป็นระยะ ๆ ในช่วงต้นและปลายสัปดาห์ ส่วนที่แม่น้้าท่าจีนบริเวณสถานีบางเลน
สถานการณ์น้้าเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

18

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

แม่น้้าเจา้พระยา ณ สถานีสา้แล (เกณฑม์าตราฐานน้า้ดบิเพือ่ผลิตน้า้ประปา 0.50 กรัม/ ลิตร)

แม่น้้าท่าจีน ณ สถานีบางเลน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

แม่น้้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน (เกินเกณฑม์าตราฐานน้า้ใชเ้พือ่การเกษตร 2.00 กรัม/ ลิตร)

แม่น้้าแม่กลอง ณ สถานอัมพวา (เกินเกณฑ์มาตราฐานน้้าใช้เพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ ลิตร)



แผน/ผลกำรเพำะปลกูพชืในชว่งฤดแูล้ง ปี 2562
ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปรังและพืชไร่ -พืชผักเกินจากแผนที่วางไว้ โดยมีการเพาะปลูกทั้งสิ้น 

118.48% โดยภาคตะวันออกมีการเพาะปลูกมากที่สุด คิดเป็น 101.22% เกินจากแผนที่วางไว้ 1.22% 
ในขณะที่ภาคอื่นๆ ยังคงอยู่ในแผนที่วางไว้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่ามีการปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว 
134.21% โดยภาคที่มีการเพาะปลูกเกินจากแผนได้แก่ ภาคตะวันออก 109.86% ภาคเหนือ 106.76%
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 102.29% ตามล้าดับ ส่วนการเพาะปลูกพืชไร่-พืชผักยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
โดยมีการเพาะปลูกไปแล้ว 48.73% ซึ่งภาคเหนือมีการเพาะปลูกมากที่สุดคืดเป็น 78.23% รองลงมาคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น 47.35%

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563

19

แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) %

เหนือ 0.25 0.26 106.76 0.20 0.15 78.23 0.44 0.42 94.04

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.59 0.61 102.29 0.04 0.02 47.35 0.63 0.63 98.67

กลาง 0.03 0.01 38.47 0.002 0.0001 9.73 0.03 0.01 36.93

ตะวันออก 0.20 0.22 109.86 0.03 0.01 46.03 0.23 0.23 101.22

ตะวันตก 0.98 0.23 23.41 0.22 0.02 8.97 1.20 0.25 20.75

ใต้ 0.26 0.008 3.12 0.03 0.002 7.68 0.29 0.01 3.55

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา - 1.76 - 0.04 - 1.81

ท้ังประเทศ 2.31 3.10 134.21 0.52 0.25 48.73 2.83 3.35 118.48

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่  20-22 ม.ค. 63 บริ เวณความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริ เวณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงวันที่ 21-22 ม.ค. ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศ
เย็นถึงหนาว ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก้าลังแรงขึ้น ท้าให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่
ยังคงเป็นฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง

▪ ช่วงวันที่ 23-26 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะอ่อนก้าลังลง และลม
ตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และทะเลอ่าวไทยจะมีก้าลังอ่อนลงเช่นกัน ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลงแต่
ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่

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

23 ม.ค.63

20 ม.ค.63 21  ม.ค.63 22 ม.ค.63

24 ม.ค.63 25 ม.ค.63 26 ม.ค.63



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 21 ม.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ น้้าลงต่้าสุด เวลา23.00 
น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.75 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 13.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 
0.65 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุด 21.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.13 เมตร 
และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 11.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.89 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบัญชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกลา้
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์วำมสงูและทิศทำงคลื่นทะเล

คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 20-26 ม.ค. 63  ทะเลอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีคลื่น
สูงประมาณ 1 เมตร ตลอดสัปดาห์ ยกเว้นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันใกล้กับชายฝั่งภาคใต้
ตอนล่างที่จะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคล่ืนทะเล ระหว่างวันท่ี 20-26 ม.ค. 63

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



โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรู้น ้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ
www.thaiwater.net

ThaiWater mobile application


