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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
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สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง
และภาคตะวันออกตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น และมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มี
ก้าลังแรงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณด้านตะวันออกของภาคในช่วง
ดังกล่าว ทั้งนี้มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ และจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีปริมาณฝนเท่ากันคือ 26 มิลลิเมตร

น้้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 42,246 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 60% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 18,703 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก (80-100% ของความจุ) ซึ่งมีอยู่ 2 เขื่อน ได้แก่
เขื่อนสิรินธร (82%) และเขื่อนศรีนครินทร์ (83%) และมีเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤต ทั้งหมด 12 
เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (28%) เขื่อนแม่มอก (29%) เขื่อนล้าพระเพลิง (13%) เขื่อนอุบลรัตน์ (19%) เขื่อนจุฬาภรณ์ 
(27%) เขื่อนล้านางรอง (18%) เขื่อนล้าแซะ (26%) เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ (21%) เขื่อนกระเสียว (20%) เขื่อนทับเสลา (22%) 
เขื่อนหนองปลาไหล (25%) และเขื่อนคลองสียัด (20%)

น้้าในแม่น้้าล้าคลอง : จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน้้าใน
แม่น้้าสายหลักบริเวณภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าน้อยโดยเฉพาะ
ต้นน้้าของแม่น้้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก และมีน้้าล้นตลิ่งบริเวณปากแม่น้้าบริเวณ
สถานีคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาครในช่วงน้้าทะเลหนุนสูง
ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย

สถำนกำรณป์จัจบุัน

คำดกำรณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 27-29 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท้าให้
ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดน้าความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน 
พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้บางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนภาคใต้จะมีฝนน้อย

คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณอ่าวไทย โดยสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 28 ม.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ น้้าลง
ต่้าสุด เวลา 03.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 10.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเล
ปานกลาง 0.67 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุด 02.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.51
เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 09.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.13 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 27 ม.ค.-2 ก.พ. 63 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมี
ก้าลังอ่อน ส่งผลให้อ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ต่อมาในช่วงวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 63 ลม
ตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยมีก้าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงขึ้นเป็น 1-1.5 เมตร
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://nhc.in.th/web/index.php?model=mtsat&agency_id=A0004

21 ม.ค. 63 07:00 น. 22 ม.ค. 63 07:00 น. 23 ม.ค. 63 08:00 น.

24 ม.ค. 63 07:00 น. 25 ม.ค. 63 07:00 น. 26 ม.ค. 63 07:00 น.

27 ม.ค. 63 07:00 น.
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สัปดาห์นี้ภาคเหนือมีกลุ่มเมฆปกคลุมเบาบางในวันที่ 24 ม.ค. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มเมฆ
ปกคลุมหนาแน่นในวันที่ 26 ม.ค. 63 ส่วนภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุมเบาบางกระจายตัวในหลายพื้นที่ในช่วงครึ่ง
แรกของสัปดาห์



สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง
และภาคตะวันออกตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น และมีฝนตกเล็กน้อยถึง
ปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเล
อ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังแรงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ
ด้านตะวันออกของภาคในช่วงดังกล่าว

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

21 ม.ค. 63 07:00 น. 222 ม.ค. 63 07:00 น. 23 ม.ค. 63 07:00 น.

24 ม.ค. 63 07:00 น. 25 ม.ค. 63 07:00 น. 26 ม.ค. 63 07:00 น.

27 ม.ค. 63 07:00 น.



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ เรดาร์น่าน เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์
อุบลราชธานี เรดาร์หัวหิน และเรดาร์สงขลา ตรวจพบกลุ่มฝนตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงตั้งแต่
กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกกระจายตัวในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์

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

เรดาร์อุบลราชธานี

เรดาร์ขอนแก่น

เรดาร์น่าน
21 ม.ค. 63 22 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63

21 ม.ค. 63 22 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63

21 ม.ค. 63 22 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63

เรดาร์หัวหิน
21 ม.ค. 63 22 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63

เรดาร์สงขลา
21 ม.ค. 63 22 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63



สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในบางพื้นที่ โดยภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึง
ปานกลางในช่วงวันที่ 23-24 ม.ค. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงวันที่ 24-26
ม.ค. 63 ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงวันที่ 20-23 ม.ค. 63 และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในวันที่ 21 ม.ค. 63

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

20 ม.ค. 63 07:00 น. 21 ม.ค. 63 07:00 น. 22 ม.ค. 63 07:00 น. 23 ม.ค. 63 07:00 น.

24 ม.ค. 63 07:00 น. 25 ม.ค. 63 07:00 น. 26 ม.ค. 63 07:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดนราธิวาสมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้มี
ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ และจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีปริมาณฝนเท่ากันคือ 26 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 ภาคตะวันออกมีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก
o ภาคใต้มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก
o กรุงเทพฯและปริมณฑลมีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมาก

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. 
ร ะหว ่า งว ันที ่ 20 -26 ม .ค .  63 พบว ่า  ภาค เหน ือม ีคว าม ชื ้น ในอากาศต่้ าว ันที ่ 24 -25 ม .ค .  63
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงตลอดทั้งสัปดาห์ และ
มีความชื้นสูงบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที ่ 25 ม.ค. 63 ส่วนภาคใต้มีความชื้นสูง
ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และความชื้นลดลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

10

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

20 ม.ค. 63 14:00 น. 21 ม.ค. 63 14:00 น. 22 ม.ค. 63 14:00 น. 23 ม.ค. 63 14:00 น.

24 ม.ค. 63 14:00 น. 25 ม.ค. 63 14:00 น. 26 ม.ค. 63 14:00 น.



วันที่ 19 ม.ค. 63 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีความช้ืนผิวดินใกล้ เคียงกับวันที่ 12 ม.ค. 63
ส่วนบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความช้ืนผิวดินลดลง ต่างจากบริเวณจังหวัด
นราธิวาสที่มีความช้ืนผิวดินเพิ่มขึ้นจากวันที่ 12 ม.ค. 63 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที่ 12  ม.ค. 2563 วันที่ 19 ม.ค. 2563
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า

12

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

ปัจจุบัน เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประ เทศ 
มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 42,246 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 60% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้ า
ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 18,703 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์
น้้ามาก (80-100% ของความจุ) ซึ่งมีอยู่ 2 เขื่อน ได้แก่ 
เขื่อนสิรินธร (82%) และเขื่อนศรีนครินทร์ (83%) และมีเขื่อน
ที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤต ทั้งหมด 12 
เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (28%) เขื่อนแม่มอก (29%)
เขื่อนล้าพระเพลิง (13%) เขื่อนอุบลรัตน์ (19%) เขื่อนจุฬา
ภรณ์ (27%) เขื่อนล้านางรอง (18%) เขื่อนล้าแซะ (26%)
เ ขื่ อ นป่ าสั ก ชลสิ ท ธ์ิ  ( 21%)  เ ขื่ อ นกร ะ เ สี ยว  ( 20% )
เขื่อนทับเสลา (22%) เขื่อนหนองปลาไหล (25%) และเขื่อน
คลองสียัด (20%)



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 27 ม.ค. 2563 ปริมาณน้้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 42,246 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 417 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้้าระบายสะสมตั้งแต่
ต้นปีมีปริมาณ 1,978 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าปี 2559 และปี 2558

13
ที่มา : คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพื้นทีลุ่่มน ำ้เจ้ำพระยำ

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า

14

วันที่ 27 ม.ค. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้้าเจ้าพระยา มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 
10,526 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้้า
เจ้าพระยา ประมาณ 2,518 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้้าใช้การได้ 3,830 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 1,864 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

ที่มา : คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ



ระดับน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก
จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน้้าในแม่น้้าสาย

หลักบริเวณภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าน้อยโดยเฉพาะ
ต้นน้้าของแม่น้้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก และมีน้้าล้นตลิ่งบริเวณ
ปากแม่น้้ าบริเวณสถานีคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ ต .พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาครในช่วงน้้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า

15

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

21 ม.ค. 63 05:00 น. 22 ม.ค. 63 05:00 น. 23 ม.ค. 63 05:00 น. 24 ม.ค. 63 05:00 น.

25 ม.ค. 63 05:00 น. 26 ม.ค. 63 05:00 น. 27 ม.ค. 63 05:00 น.



อุณหภมูิผิวน ้ำทะเล
สัปดาห์นี้ทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

16

ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: https://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_sst.php

https://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_amdsst.php

ฝั่งอา่วไทย
20 ม.ค. 63 18:00 น. 21 ม.ค. 63 18:00 22 ม.ค. 63 18:00 น. 23 ม.ค. 63 18:00 น.

24 ม.ค. 63 18:00 น. 25 ม.ค. 63 18:00 น. 26 ม.ค. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
20 ม.ค. 63 18:00 น. 21 ม.ค. 63 18:00 22 ม.ค. 63 18:00 น. 23 ม.ค. 63 18:00 น.

24 ม.ค. 63 18:00 น. 25 ม.ค. 63 18:00 น. 26 ม.ค. 63 18:00 น.



สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง
ประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล
สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอา่วไทย
20 ม.ค. 63 18:00 น. 21 ม.ค. 63 18:00 22 ม.ค. 63 18:00 น. 23 ม.ค. 63 18:00 น.

24 ม.ค. 63 18:00 น. 25 ม.ค. 63 18:00 น. 26 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

20 ม.ค. 63 18:00 น. 21 ม.ค. 63 18:00 22 ม.ค. 63 18:00 น. 23 ม.ค. 63 18:00 น.

24 ม.ค. 63 18:00 น. 25 ม.ค. 63 18:00 น. 26 ม.ค. 63 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้้าสายหลัก พบว่าบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาที่สถานีส้าเล อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ตรวจพบความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปา (0.50 กรัม/ลิตร) ในช่วงวันที่ 21 และ 25 ม.ค. 63 
ส่วนบริเวณแม่น้้าบางปะกงที่สถานีบางแตน ตรวจพบความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าใช้เพื่อการเกษตร (2.00 กรัม/
ลิตร) ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส้าหรับแม่น้้าแม่กลองบริเวณสถานีอัมพวาตรวจพบสถานการณ์น้้าเค็มเกินเกณฑ์
มาตรฐานน้้าใช้เพื่อการเกษตรในช่วงกลางสัปดาห์ ส่วนที่แม่น้้าท่าจีนบริเวณสถานีบางเลนสถานการณ์น้้าเค็มอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ

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 

125.47% โดยมีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้ได้แก่ ภาคเหนือ 109.56% เกินจากแผน 9.56%
ภาคตะวันออก 106.36% เกินจากแผน 6.36% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 101.32% เกินจากแผน 1.32%
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่ามีการปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว 141.69% โดยภาคที่มีการเพาะปลูกเกินจากแผน
ได้แก่ ภาคเหนือ 127.33% ภาคตะวันออก 114.76% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104.64% ส่วนการเพาะปลูก
พืชไร่-พืชผักยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการเพาะปลูกไปแล้ว 53.58% ซึ่งภาคเหนือมีการเพาะปลูกมาก
ที่สุดคืดเป็น 87.47% รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น 54.13%

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน  ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

19

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

เหนือ 0.25 0.31 127.33 0.20 0.17 87.47 0.44 0.49 109.56

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.59 0.62 104.64 0.04 0.02 54.13 0.63 0.64 101.32

กลาง 0.03 0.01 39.98 0.002 0.0001 9.73 0.03 0.01 38.36

ตะวันออก 0.20 0.23 114.76 0.03 0.02 52.72 0.23 0.25 106.36

ตะวันตก 0.98 0.22 22.87 0.22 0.02 9.30 1.20 0.25 20.37

ใต้ 0.26 0.008 3.21 0.03 0.001 3.23 0.29 0.01 3.21

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา - 1.87 - 0.05 - 1.91

ท้ังประเทศ 2.31 3.27 141.69 0.52 0.28 53.58 2.83 3.55 125.47

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 27-29 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท้าให้ลม

ตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดน้าความช้ืนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกในระดับ
ลมช้ันบน พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้บางพื้นที่ของภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนภาคใต้จะมีฝนน้อย

▪ ช่วงวันที่ 30 ม.ค.-2 ก.พ. 63 บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลองจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ท้าให้ยังคงมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดน้าความช้ืนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับ
กระแสลมตะวันตกในระดับลมช้ันบน ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผล
ให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ หลังจากนั้นลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะ
กลับมามีก้าลังแรงขึ้น ท้าให้ภาคใต้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่

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

30 ม.ค.63

27 ม.ค.63 28 ม.ค.63 29 ม.ค.63

31 ม.ค.63 1 ก.พ. 63 2 ก.พ. 63



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 28 ม.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ น้้าลงต่้าสุด เวลา 03.00 
น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 10.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 
0.67 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุด 02.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.51 เมตร 
และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 09.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.13 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบัญชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกลา้

21

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์วำมสงูและทิศทำงคลื่นทะเล

คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 27 ม.ค.-2 ก.พ. 63 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีก้าลัง
อ่อน ส่งผลให้อ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ต่อมาในช่วงวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 63 ลม
ตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยมีก้าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงขึ้นเป็น 1-1.5 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคล่ืนทะเล ระหว่างวันท่ี 27 ม.ค.-2 ก.พ. 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


