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สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณ์สปัดำหห์นำ้

สารบัญ

สภาพอากาศ
5 สถานการณ์พายุ
6 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม

7 แผนที่ความกดอากาศ

8 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

11 ความชื้นในอากาศ

สถานการณน์ า้
12 ความชื้นผิวดิน
13 สถานการณน์ ้าในเขื่อน
• น ้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น ้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา

16 ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลัก
17 สถานการณ์น ้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน ้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น ้าเค็มรุก

20 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
21 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์ า้
22 คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา
23 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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HIGHTLIGHT

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า
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วันที่ 19 ธ.ค. 63 จังหวัดนราธิวาสเกิดน ้าท่วมในทุกอ าเภอ เนื่องจาก
มีฝนตกต่อเนื่องในช่วงตั้งแต่วันที่ 17-19 ธ.ค. 63

สัปดาห์นี้เกิดน ้าท่วมบริเวณจังหวัด
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เนื่องจากมีฝน
ตกหนักต่อเนื ่อง โดยมีปริมาณฝนสะสม
3 วัน (18-20 ธ.ค. 63) จังหวัดนราธิวาส วัด
ได้ 231 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี 230
มิลลิเมตร และจังหวัดยะลา 211 มิลลิเมตร
ส่งผลให้มีน ้าไหลลงเขื่อนบางลางในช่วงดัง
กล่าวถึง 138 ล้าน ลบ.ม. และมีปริมาณน ้า
กักเก็บเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์น ้าปานกลางเป็น
น ้ามาก

เขื่อนบางลาง

วันที่ 18 ธ.ค. 63 เกิดน ้าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน ต.ธารโต อ.ธารโต และเกิดดิน
สไลด์บริเวณข้างวัดจันทร์ธาดาประชาราม อ.เบตง จ.ยะลา

ที่มา : มติชนออนไลน์, แนวหน้า



สภาพอากาศ : สัปดาห์น้ีบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์กับมี
ความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่ง ผลให้
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกบางพื้นท่ีในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้
ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังค่อนข้างแรง ส่งผลให้มีฝนตกหนาแน่ นเกือบทั้ง
สัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนหย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางชายฝั่ง
ประเทศฟิลิปปินส์ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 63 และวันต่อมาพายได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุ
โซนร้อน “กรอวาญ” (Krovanh) โดยพายุมีทิศทางการเคล่ือนท่ีทางทิศตะวันตกต่อไป

น ้าในเขื่อน :ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 43,654 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 54% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 20,112 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนท่ีมีปริมาณน ้าเกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100% ของความจุ) มี 2เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าตะคอง 
(112%) และเขื่อนมูลบน (101%) และเขื่อนท่ีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100%) มี 8 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล า
พระเพลิง (99%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (94%) เขื่อนล าแซะ (89%) เขื่อนสิรินธร (86%) เขื่อนล านางรอง (82%) เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล (94%) เขื่อนปราณบุรี (91%) และเขื่อนบางลาง (88%) 

น ้าในแมน่ า้ล าคลอง :จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้าในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมี
ระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และมีน ้าล้นตล่ิงต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อย
ถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตล่ิงบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง และสงขลา

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน :ช่วงวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ท าให ้ประเทศไทยตอนบนมีลมแรงและมีอากาศเย็น จากนั ้นจะอ่อนก าลังลงในช่วงว ันที่  
23 ธ.ค. 63 ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ มีฝนตก
ต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และช่วงวันท่ี 24-27 ธ.ค. 63 บริเวณความ
กดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีก าลังอ่อนลง ส่วนพายุดีเปรสชั่ นบริเวณ
ทะเลจีนใต้อาจทวีก าลังแรงขึ ้นเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน จากนั้นจะอ่อนก าลังลงก่ อนเข้าสู่
บริเวณอ่าวไทย โดยอาจอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนัก
มากบริเวณภาคใต้

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 21 ธ.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 05.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.65 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 12.00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.64 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 04.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.01 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 11.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.04 เมตร 

คาดการณ์คลื่น :คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 21-27 ธ.ค. 63 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
ภาคใต้และอ่าวไทยก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยตอนลา่งมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ และอัน
ดามันมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงกลางสัปดาห์
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: University College London

สัปดาห์นี้มีพายุก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ โดยพายุได้
ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 63 และทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน
“กรอวาญ” (Krovanh) ในวันที่ 20 ธ.ค. 63 หลังจากนั้นพายุได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันใน
วันต่อมา โดยคาดว่าพายุจะอ่อนก าลังในช่วงวันที่ 23-24 ธ.ค. 63



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

15 ธ.ค. 63 07:00 น. 16 ธ.ค. 63 07:00 น. 17 ธ.ค. 63 07:00 น.

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

21 ธ.ค. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้มีเมฆปกคลุมหนาแน่นบริเวณภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 15-20 ธ.ค. 63 และกลุ่มเมฆ
ปกคลุมลดลงในวันที่ 21 ธ.ค. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่และภาคตะวันออกมี เมฆ
ปกคลุมหนาแน่นในช่วงวันที่ 18-20 ธ.ค. 63

https://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php


สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/

hmain.php?page=/TyphoonTracking/show_weather_map.php

15 ธ.ค. 63 07:00 น. 16 ธ.ค. 63 07:00 น. 17 ธ.ค. 63 07:00 น.

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

21 ธ.ค. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์กับมีความ
กดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผล
ให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกบางพื้นที่ในช่วงครึ่งแรก ของ
สัปดาห์ ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังค่อนข้างแรง ส่งผล
ให้มีฝนตกหนาแน่นเกือบทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนหย่อมความกดอากาศต ่า
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันเมื่ อวันที่ 19 ธ.ค. 
63 และวันต่อมาพายได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “กรอวาญ” (Krovanh) โดยพายุมีทิศทางการ
เคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกต่อไป



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์สัตหีบ เรดาร์สุราษฎร์ธานี และเรดาร์สงขลา ตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
ตลอดทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในช่วงวันที่ 18-19 ธ.ค. 63

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา:กรมอุตนิุยมวิทยา, กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : http://www.thaiwater.net/v3/hydro

เรดาร์สงขลา

เรดาร์สัตหีบ

เรดาร์สุราษฎร์ธานี 

15 ธ.ค. 63 16  ธ.ค. 63 17 ธ.ค. 63 18 ธ.ค. 63 19 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63

15 ธ.ค. 63 16 ธ.ค. 63 17 ธ.ค. 63 18 ธ.ค. 63 19 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63

15 ธ.ค. 63 16 ธ.ค. 63 17 ธ.ค. 63 18 ธ.ค. 63 19 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63



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

15 ธ.ค. 63 07:00 น. 16 ธ.ค. 63 07:00 น. 17 ธ.ค. 63 07:00 น. 18 ธ.ค. 63 07:00 น.

19 ธ.ค. 63 07:00 น. 20 ธ.ค. 63 07:00 น. 21 ธ.ค. 63 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักเกือบทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักมาก
ในช่วงวันที่ 18-19 ธ.ค. 63 เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้
มีก าลังแรง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดตรัง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้นบางแห่งและภาคใต้มีฝนตกเพิ่ มขึ้น

โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากความกดอากาศเย็นที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริ เวณ
ประเทศไทยตอนบนท าให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรง
ขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/radar/show_tempImg.php

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

19 ธ.ค. 63 14:00 น. 20 ธ.ค. 63 14:00 น. 21 ธ.ค. 63 14:00 น.

ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความช้ืนในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง

วันที่ 15-21 ธ.ค. 63 พบว่าภาคเหนือมีความชื้นในอากาศค่อนข้างต ่าเกือบทั้งสัปดาห์กบัมีความชื้น
เพิ ่มขึ ้นเล็กน้อยบริเวณตอนบนของภาคในวันที ่ 20 ธ.ค. 63 เนื ่องจากมีฝนตกบริเวณดังกล่าว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความช้ืนในอากาศค่อนข้างสูงในวันแรกของสัปดาห์และความชื้นค่อย ๆ ลดลง 
จนถึงปลายสัปดาห์ ภาคกลางและภาคตะวันออกมีความชื้นในอากาศสูงในช่วงต้นสัปดาห์และความชื้น 
ค่อยๆ ลดลง จนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีความชื้นในอากาศสูงและมีความชื้นในอากาศสูง มาก
บางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่6 ธ.ค. 63 วันที ่13 ธ.ค. 63

12

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 13 ธ.ค. 63 บริเวณตอนกลางของภาคใต้มีความชื้นผิวดินลดลงจากเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 

63 ส่วนภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวังสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสมีความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 43,654 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 62% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช ้การได้จริง
20,112 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้า
เกินความจุอ่างฯ (มากกว่า 100% ของความจุ) มี 2
เขื ่อน ได้แก่ เขื ่อนล าตะคอง (112%) และเขื ่อนมูลบน 
(101%) และเขื ่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้า
มาก (80-100%) มี 9 เขื ่อน ได้แก่ เขื ่อนล าพระเพลิง 
(99%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (94%) เขื่อนล าแซะ (89%) เขื่อน
หนองปลาไหล (100%) เขื ่อนสิรินธร (86%) เขื ่อนล า
นางรอง (82%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (94%) เขื่อน
ปราณบุรี (91%) และเขื่อนบางลาง (88%) นอกจากนี้
ยังคงมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย 
(30-50%) 9 เขื่อน ได้แก่เขื่อนกิ่วคอหมา (47%) เขื่อน
แควน้อย (45%) เขื่อนแม่กวง (44%) เขื่อนภูมิพล (41%) 
เขื ่อนแม่มอก (39%) เขื ่อนล าปาว (49%) เขื ่อนน ้าอูน 
(46%) เข ื ่อนห้วยหลวง (44%) และเข ื ่อนคลองสียัด 
(40%)

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : http://web.thaiwater.net/thaiwater30/

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 21 ธ.ค. 63 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู่ 43,654 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2563 ภาคตะวันตกมี
ปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 ภาคตะวันออกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็น
อันดับที่ 3 รองจากปี 2562 และ 2558 ภาคเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2558 และ 
2562 ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2560 และ 
2559 และภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2562 ส าหรับปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสม
ตั้งแต่ต้นปีมี 27,107 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 
2558 และปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 23,228 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าระบายสะสมที่น้อย
เป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2559



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 21 ธ.ค. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื ่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

12,120 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยู่ 1,424 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การ 5,424 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้แผนการใช้น ้าส าหรับอุปโภค-บริโภค 
และรักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564 อยู่ที่ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยตั้งแต่วันที่ 
1 พ.ย. 2563 ถึงปัจจุบัน ระบายน ้าไปแล้วรวม 960 ล้านลูกบาศก์เมตร



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้าในแม่น ้าสาย
หลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุน
สูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งดังต่อไปนี้

ภาคใต้
▪ บริเวณแม่น้้าตาปี ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
▪ บริเวณแม่น้้าตรัง ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
▪ บริเวณคลองชี ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
▪ บริเวณคลองปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
▪ บริเวณคลองลึก ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สัปดาห์นี้ทั ้งบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศา
เซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

17

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
15 ธ.ค. 63 18:00 น. 16 ธ.ค. 63 18:00 น. 17 ธ.ค. 63 18:00 น. 18 ธ.ค. 63 18:00 น.

19 ธ.ค. 63 18:00 น. 20 ธ.ค. 63 18:00 น. 21 ธ.ค. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
15 ธ.ค. 63 18:00 น. 16 ธ.ค. 63 18:00 น. 17 ธ.ค. 63 18:00 น. 18 ธ.ค. 63 18:00 น.

19 ธ.ค. 63 18:00 น. 20 ธ.ค. 63 18:00 น. 21 ธ.ค. 63 18:00 น.



สัปดาห์นี ้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื ่นสูง
ประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร ในช่วง
วันที ่ 15-16 ธ.ค. 63 และมีความสูงคลื ่นเพิ ่มขึ ้นเป็น 1-2 เมตร ในช่วงตั ้งแต่กลางสัปดาห์ถึง
ปลายสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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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



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแล และบริเวณ
แม่น ้าบางปะกง สถานีบางแตนมีความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณแม่น ้าท่าจีน สถานี
บางเลนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ 
โดยมีค่าความเค็มสูงสุดอยู่ที่ 0.40 กรัม/ลิตร ณ วันที่ 20-21 ธ.ค. 63

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

แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

แม่น า้บางปะกง ณ สถานบีางแตน (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

แม่น ้าท่าจีน ณ สถานีบางเลน (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร)



ปัจจ ุบ ันประเทศไทยมีการเพาะปลูกไปแล้ว 80.57% จากแผนที ่วางไว ้  และเม ื ่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ภาคตะวันออกมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังเกินจากแผนที่วางไว้ 88.15% ส่วน
บริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยาซึ่งไม่ได้มีการวางแผนให้เพาะปลูกข้าวนาปรัง แต่กลับมีการเพาะปลูกไปแล้ว 
0.78 ล้านไร่

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563

20



▪ ช่วงวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศ
ไทยตอนบน ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีลมแรงและมีอากาศเย็น จากนั้นจะอ่อนก าลังลงในช่วงวันที่ 
23 ธ.ค. 63 ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่ งผลให้
ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก

▪ ช่วงวันที ่ 24-27 ธ.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที ่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีก าลังอ่อนลง ส่วนพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้อาจทวีก าลังแรงขึ้ นเป็น
พายุโซนร้อนและเคลื ่อนผ่านปลายแหลมญวน จากนั้นจะอ่อนก าลังลงก่อนเข้าสู่บริเวณอ่า วไทย 
โดยอาจอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึง
หนักมากบริเวณภาคใต้

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

24 ธ.ค. 63

21 ธ.ค. 63 22 ธ.ค. 63 23 ธ.ค. 63

25 ธ.ค. 63 26 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 21 ธ.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 05.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.65 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 12.00 น. 
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.64 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 04.00 น. 
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.01 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 11.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1.04 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า

22

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 21-27 ธ.ค. 63 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
ภาคใต้และอ่าวไทยก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงมากกว่ า 2 เมตร 
ในช่วงต้นสัปดาห์ และอันดามันมีคล่ืนสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงกลางสัปดาห์

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 21-27 ธ.ค. 63

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



โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรู้น ้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ
www.thaiwater.net

ThaiWater mobile application


