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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 : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนก้าลังลง ประกอบมีหย่อมความกดอากาศต่้าเคลื่อนเข้ามา 
ปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศไทยในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้ลมใต้พัดขึ้นมาปะทะกับลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที ่
พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกก้าลังปาน กลาง 
พัดปกคลุม ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน  
ท่ีวัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 22 มิลลิเมตร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21มิลลิเมตร และจังหวัดล้าปาง 9 มิลลิเมตร 

 น้้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศมีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 39,131 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 55% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 15,757 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซ่ึงมีเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อยวิกฤตทั้งหมด 15 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (26%) เขื่อนแม่มอก (27%) 
เขื่อนล้าพระเพลิง (10%) เขื่อนอุบลรัตน์ (17%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (25%) เขื่อนล้านางรอง (16%) เขื่อนมูลบน (26%) 
เขื่อนล้าแซะ (24%) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (18%) เขื่อกระเสียว (19%) เขื่อนทับเสลา (22%) เขื่อนบางพระ (29%) เขื่อนหนอง
ปลาไหล (18%) เขื่อนคลองสียัด (16%) และเขื่อนประแสร์ (26%) 

 น้้าในแม่น้้าล้าคลอง : จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน้้า 
ในแม่น้้าสายหลักใน ภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าน้อยโดยเฉพาะต้นน้้า ของ 
แม่น้้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก และมีน้้าล้นตลิ่งต่้าบริเวณปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุนสูง 
ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย 

 

สถำนกำรณป์จัจบุัน 

คำดกำรณ์ 

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า 

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 2-4 มี.ค. 63 บริ เวณความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน้าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลม
ตะวันตกในระดับลมชั้นบน (ระดับ 5.5 กม.) พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท้าให้ความชื้นถูกยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้
ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเพิ่มมากขึ้น ส่วนภาคใต้จะมีฝนน้อย ต่อมาในช่วงวันที่ 5-8 มี.ค. 63 
บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัด 
น้าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน (ระดับ 5.5 กม.) พัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ท้าให้ความชื้นถูกยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไปจนถึงช่วง
วันที่ 6 มี.ค. 63 หลังจากนั้นปริมาณฝนจะลดลง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกเล็กน้อย 

คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าขึ้น-น้้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 3 มี.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือน้้าลงต่้าสุด 
เวลา 18.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.61 เมตร และน้้าขึ้นสูงสุดเวลา 10.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 
0.56 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน้้าลงต่้าสุด 16.00 น. ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 1.12 เมตร และน้้าขึ้น
สูงสุดเวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 0.74 เมตร  

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 2-8 มี.ค. 63 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย 
มีก้าลังอ่อนลง ท้าให้คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีก้าลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

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

25 ก.พ. 63 11:00 น. 26 ก.พ. 63 07:00 น. 27 ก.พ. 63 11:00 น. 

28 ก.พ. 63 08:00 น. 29 ก.พ. 63 10:00 น. 1 มี.ค. 63 07:00 น. 

2 มี.ค. 63 07:00 น. 
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 สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือมีเมฆปกคลุมเบาบางในวันที่ 25 ก.พ. 63 หลังจากนั้นปริมาณเมฆปกคลุม
เพิ่มมากขึ้นในวันที่ 26-28 ก.พ. 63 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางมีเมฆปกคลุมหนาแน่น
ในวันที่ 27-28 ก.พ. 63 ส่วนภาคใต้มีเมฆปคลุมเบาบางในบางพื้นที่ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ 



 สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนก้าลังลง ประกอบมีหย่อมความกดอากาศต่้าเคลื่อนเข้ามา 
ปกคลุมบริ เวณตอนกลางของประเทศไทยในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้ลมใต้พัดขึ้นมาปะทะกับลม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์ 
ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกก้าลังปานกลางพัดปกคลุม ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในบาง
พื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ 

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

25 ก.พ. 63 07:00 น. 26 ก.พ. 63 07:00 น. 27 ก.พ. 63 07:00 น. 

28 ก.พ. 63 07:00 น. 29 ก.พ. 63 07:00 น. 1 มี.ค. 63 07:00 น. 

2 มี.ค. 63 01:00 น. 



 เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและ กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร ได้แก่ 
เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์พิษณุโลก เรดาร์สัตหีบ เรดาร์สุราษฎร์ธานี และเรดาร์สงขลา ตรวจพบกลุ่มฝนตกบริเวณ
ภาคเหนือในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 29 ก.พ.-2 มี.ค. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวใน 
บางพื้นที่ในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์หลังจากนั้นปริมาณฝนลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ภาคกลางมีฝนตก
เล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงวันที 25-26 ก.พ. 63 ภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงกลางสัปดาห์ 
ส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์ หลังจากนั้นปริมาณฝนลดลงในช่วง 
ปลายสัปดาห์ 

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

เรดาร์ขอนแก่น 
25 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63 27 ก.พ. 63 28 ก.พ. 63 29 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 2 มี.ค. 63 

เรดาร์พิษณุโลก 
25 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63 27 ก.พ. 63 28 ก.พ. 63 29 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 2 มี.ค. 63 

เรดาร์สัตหีบ 
25 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63 27 ก.พ. 63 28 ก.พ. 63 29 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 2 มี.ค. 63 

เรดาร์สุราษฎร์ธานี 
25 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63 27 ก.พ. 63 28 ก.พ. 63 29 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 2 มี.ค. 63 

เรดาร์สงขลา 
25 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63 27 ก.พ. 63 28 ก.พ. 63 29 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 2 มี.ค. 63 



 สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลมใต้พัดน้าความช้ืนเข้ามาปกคลุม 
บริ เวณประเทศไทยตอนบน ท้าให้บริ เวณภาคเหนือมีฝนตก เล็กน้อยในหลายพื้นที่ ในวันที่  1 มี .ค. 63 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวในบางพื้นที่เกือบทั้งสัปดาห์ ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝน
ตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงกลางสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์  

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

25 ก.พ. 63 07:00 น. 26 ก.พ. 63 07:00 น. 27 ก.พ. 63 07:00 น. 28 ก.พ. 63 07:00 น. 

29 ก.พ. 63 07:00 น. 1 มี.ค. 63 07:00 น. 2 มี.ค. 63 07:00 น. 



 สัปดาห์นี้บริเวณภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 
วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 22 
มิลลิเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21มิลลิเมตร และจังหวัดล้าปาง 9 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 พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนต่้ากว่าเกณฑ์ปกติมากถึงใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ ยกเว้นบริเวณจังหวัด

ชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีที่มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก 
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 



 แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมช่วงเวลา 14.00 น. ระหว่างวันที่ 
24 ก.พ.-1 มี.ค. 63 พบว่าภาคเหนือมึความชื้นในอากาศต่้าในช่วงต้นสัปดาห์หลังจากนั้นความชื้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ใน ช ่ว ง ว ัน ที ่ 2 7 -29  ก .พ .  6 3  แล ะ ค ว า ม ชื ้น ลดลงอ ีก ครั ้ง ใ น ว ัน ส ุดท ้า ยของส ัป ด าห ์ ภ าคกล าง แล ะ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นในอากาศค่อนข้างต่้าเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีความชื้นในอากาศต่้าบริเวณ
ภาคกลางในวันที่ 25 ก.พ. 63 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 25-26 ก.พ. 63 ภาคตะวันออกมีความชื้น
ในอากาศค่อนข้างต่้าในวันแรกของสัปดาห์ หลังจากนั้นความชื้นในอากาศค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงปลายสัปดาห์กับมี
ความชื้นในอากาศสูงวันที่ 28 ก.พ. 63 เนื่องจากมีฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนภาคใต้พื้นที่ส่วนใหญ่มีความชื้น
ในอากาศค่อนข้างสูงกับมีความชื้นในอากาศสูงกระจายตัวในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ 

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

24 ก.พ. 63 14:00 น. 25 ก.พ. 63 14:00 น. 26 ก.พ. 63 14:00 น. 27 ก.พ. 63 14:00 น. 

28 ก.พ. 63 14:00 น. 29 ก.พ. 63 14:00 น. 1 มี.ค. 63 14:00 น. 



 วันที่ 23 ก.พ. 63 ประเทศไทยตอนบนมีควำมชื้นผิวดินค่อนข้ำงต ่ำ รวมไปถึง
บริเวณภำคใต้ตอนล่ำงที่มีควำมชื้นผิวดินต ่ำกว่ำสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะบริเวณ
จังหวัดนรำธิวำส ยะลำ และปัตตำนี ส ่วนบริเวณภำคใต้ตอนบน บริเวณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนองมีควำมชื้นผิวดินสูงกว่ำสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกมี
ฝนตกในพื้นที่ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ 

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

วันที่ 16 ก.พ. 2563 วันที่ 23 ก.พ. 2563 
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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 39,131 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น 55% ของความจุ สถานการณ์อยู่ ในเกณฑ์น้้ า 
ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การได้จริง 15,757 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน้้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้้า
น้อยวิกฤตทั้งหมด 15 เขื่อน ได้แก่ เข่ือนแม่กวง (26%) เขื่อน
แ ม่ ม อ ก  ( 2 7% )  เ ขื่ อ นล้ า พร ะ เ พลิ ง  ( 1 0% )  เ ขื่ อ น 
อุบลรัตน์ (17%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (25%) เขื่อนล้านางรอง 
(16%) เขื่อนมูลบน (26%) เขื่อนล้าแซะ (24%) เขื่อน 
ป่าสักชลสิทธ์ิ (18%) เขื่อกระเสียว (19%) เขื่อนทับเสลา 
(22%) เขื่อนบางพระ (29%) เขื่อนหนองปลาไหล (18%) 
เขื่อนคลองสียัด (16%) และเขื่อนประแสร์ (26%) 



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ 
 วันที่ 2 มี.ค. 63 ปริมาณน้้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 39,131 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน้้ากักเก็บของปี 2563 ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยที่สุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
มีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2559 และภาคตะวันตกมีปริมาณน้้ากักเก็บ 
มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2562 และปี 2561 ส้าหรับปริมาณน้้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี 
มีปริมาณ 847 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้้าไหลลงอ่างฯ สะสมที่น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่
ปี 2558 และปริมาณน้้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมาณ 4,589 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้้า
ระบายสะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2559 และ 2558 ตามล้าดับ 

13 

ที่มา : คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้า 

14 

 วันที่ 2 มี.ค. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้้าเจ้าพระยา มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกัน 
9,866 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้้า
เจ้าพระยาอยู่ 1,827 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน้้าใช้การเพียง 3,170 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งถือเป็นปริมาณน้้าที่เหลืออยู่น้อยมาก ทั้งนี้แผนการใช้น้้าส้าหรับอุปโภค -บริโภค และรักษาระบบนิเวศ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563 อยู่ที่ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 
ถึงปัจจุบัน ระบายน้้าไปแล้วรวม 2,487 ล้านลูกบาศก์เมตร  

ที่มา : คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ 



ระดับน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก 
 จำกกำรตรวจวัดข้อมูลระดับน ้ำในแม่น ้ำสำยหลักในหนึ่งสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ระดับน ้ำ  
ในแม่น ้ำสำยหลักใน ภำคเหนือมีระดับน ้ำน้อยถึงน ้ำน้อยวิกฤต ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้ำน้อย
โดยเฉพำะต้นน ้ำของแม่น ้ำชี ภำคตะวันออกและภำคกลำงมีระดับน ้ำปำนกลำงถึงน ้ำมำก และมี  
น ้ำล้นตลิ่งต ่ำบริเวณปำกแม่น ้ำในช่วงน ้ำทะเลหนุนสูง ส่วนภำคใต้มีระดับน ้ำปำนกลำงถึงน ้ำน้อย 

สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำ 
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ที่มำ: คลังข้อมูลน ้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.nhc.in.th/product/history/map/water_level 

25 ก.พ. 63 05:00 น. 26 ก.พ. 63 05:00 น. 27 ก.พ. 63 05:00 น. 28 ก.พ. 63 05:00 น. 

29 ก.พ. 63 05:00 น. 1 มี.ค. 63 05:00 น. 2 มี.ค. 63 05:00 น. 



อุณหภมูิผวิน ้ำทะเล 
 สัปดาห์นี้ทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ตลอด 
ทั้งสัปดาห์  

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล 
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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 
25 ก.พ. 63 18:00 น. 26 ก.พ. 63 18:00 น. 27 ก.พ. 63 18:00 น. 28 ก.พ. 63 18:00 น. 

29 ก.พ. 63 18:00 น. 1 มี.ค. 18:00 น. 2 มี.ค. 18:00 น. 

ฝั่งอันดามนั 
25  ก.พ. 63 18:00 น. 26 ก.พ. 63 18:00 น. 27 ก.พ. 63 18:00 น. 28 ก.พ. 63 18:00 น. 

29 ก.พ. 63 18:00 น. 1 มี.ค. 18:00 น. 2 มี.ค. 18:00 น. 



 สัปดาห์นี้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และทะเลอันดามันและ 
อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ 

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล 
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 

ฝั่งอันดามนั 

ฝั่งอา่วไทย 
25 ก.พ. 63 18:00 น. 26 ก.พ. 63 18:00 27 ก.พ. 63 18:00 น. 28 ก.พ. 63 18:00 น. 

29 ก.พ. 63 18:00 น. 1 มี.ค. 63 18:00 น. 2 มี.ค. 63 18:00 น. 

25 ก.พ. 63 18:00 น. 26 ก.พ. 63 18:00 27 ก.พ. 63 18:00 น. 28 ก.พ. 63 18:00 น. 

29 ก.พ. 63 18:00 น. 1 มี.ค. 63 18:00 น. 2 มี.ค. 63 18:00 น. 



 จำกกำรตรวจวัดค่ำควำมเค็มในแม่น ้ำสำยหลัก พบว่ำ บริเวณแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ณ สถำนีส ำแล  
พบสถำนกำรณ์ควำมเค็มเกินเกณฑ์มำตรฐำนน ้ำดิบเพื่อผลิตน ้ำประปำ (0.50 กรัม/ลิตร) เป็นระยะๆ ในช่วง 
วันที่ 28-29 ก.พ. 63 โดยค่ำควำมเค็มสูงสุดที่วัดได้ 0.53 กรัม/ลิตร ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. 63 เวลำ 13.40 น. 
และบริเวณแม่น  ้ำแม่กลอง ณ สถำนีอ ัมพวำ ตรวจพบสถำนกำรณ์น ้ำเค็มเกินเกณฑ์มำตรฐำนน ้ำใช้  
เพื่อกำรเกษตร (2.00 กรัม/ ลิตร) ในช่วงวันที่ 25 ก.พ. 63 เวลำ 9.00-12.00 น. ส่วนบริเวณแม่น ้ำท่ำจีน  
ณ สถำนีกระทุ่มแบน และแม่น ้ำบำงปะกง ณ สถำนีบำงแตน อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

น ้ำเคม็รกุ 
สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์น ้ำทะเล 
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ที่มำ:คลังข้อมูลน ้ำและอำกำศแห่งชำติ 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/salinity 

แม่น ำ้เจำ้พระยำ ณ สถำนสี ำแล (เกณฑม์ำตรำฐำนน ำ้ดบิเพือ่ผลติน ำ้ประปำ 0.50 กรัม/ ลิตร) 

แม่น ำ้แมก่ลอง ณ สถำนอีมัพวำ (เกินเกณฑม์ำตรำฐำนน ำ้ใชเ้พือ่กำรเกษตร 2.00 กรัม/ ลิตร) 

แม่น ำ้บำงปะกง ณ สถำนบีำงแตน (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ 

แม่น ำ้ทำ่จนี ณ สถำนกีระทุม่แบน (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ 



แผน/ผลกำรเพำะปลูกพืชในชว่งฤดแูล้ง ปี 2562 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรปลูกข้ำวนำปรังและพืชไร่-พืชผักเกินจำกแผนที่วำงไว้ โดยมีกำรเพำะปลูก

ทั้งสิ้น 145.86% โดยบริเวณที่มีกำรเพำะปลูกเกินจำกแผนที่วำงไว้ ได้แก่ ภำคเหนือเกินจำกแผน 32.54% 
ภำคตะวันออกเกินจำกแผน 8.92% และภำคตะวันออกเฉียงเหนือเกินจำกแผน 8.63% และเมื่อพิจำรณำ 
ในรำยละเอียด พบว่ำ ม ีกำรปลูกข ้ำวนำปรังไปแล้ว 161.13% โดยภำคที ่ม ีกำรเพำะปลูกเก ิน 
จำกแผนที่วำงไว้ ได้แก่ ภำคเหนือเกินจำกแผน 54.47% ภำคตะวันออกเกินจำกแผน 14.26% และ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเกินจำกแผน 11.98% ส่วนกำรเพำะปลูกพืชไร่-พืชผักทั้งประเทศยังคงเป็น 
ไปตำมแผนที่วำงไว้ โดยมีกำรเพำะปลูกไปแล้ว 78.16% แต่ภำคที่มีกำรเพำะปลูกเกินจำกแผน ได้แก่ 
ภำคเหนือเกินจำกแผน 5.27% 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

ที่มำ : กรมชลประทำน  ข้อมูล ณ วันท่ี 26 กุมภำพันธ์ 2563 
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แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % เก่ียว (ลา้นไร)่ แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร)่ % เก่ียว (ล้านไร่)

เหนือ 0.25 0.38 154.47 0.11 0.20 0.21 105.27 0.006 0.44 0.59 132.54 0.12

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.59 0.66 111.98 0.00 0.04 0.03 61.12 0.002 0.63 0.69 108.63 0.003

กลาง 0.03 0.01 38.48 0.00 0.002 0.0002 10.13 0.0000 0.03 0.01 36.96 0.000

ตะวันออก 0.20 0.23 114.26 0.07 0.03 0.02 74.84 0.0004 0.23 0.25 108.92 0.07

ตะวันตก 0.98 0.47 48.27 0.00 0.22 0.09 42.51 0.003 1.20 0.57 47.21 0.003

ใต้ 0.26 0.01 5.46 0.01 0.03 0.001 3.30 0.29 0.02 5.26 0.01

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา - 1.95 0.39 - 0.05 0.014 - 2.01 0.41

ทัง้ประเทศ 2.31 3.72 161.13 0.59 0.52 0.41 78.16 0.026 2.83 4.13 145.86 0.61

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร-่พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้ 
 ช ่วงว ันท ี ่  2 -4 ม ี .ค.  63  บร ิ เวณควำมกดอำกำศส ูงก  ำล ังปำนกลำงจะแผ ่ลงมำปกคล ุม  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน ำควำมชื้นเข้ำสู่ประเทศไทยตอนบน 
ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน (ระดับ 5.5 กม.) พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน  
ท ำให้ควำมชื้นถูกยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรง
เพิ่มมำกข้ึน ส่วนภำคใต้จะมีฝนน้อย 

 ช่วงวันที่ 5-8 มี.ค. 63 บริเวณควำมกดอำกำศสูงก ำลังปำนกลำงยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมำจำกทะเลจีนใต้ 
ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดน ำควำมชื ้นเข้ำสู ่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับ  
กระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน (ระดับ 5.5 กม.) พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท ำให้ควำมชื้น 
ถูกยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรงไปจนถึงช่วง
วันที่ 6 มี.ค. 63 หลังจำกนั้นปริมำณฝนจะลดลง ส่วนบริเวณภำคใต้จะมีฝนตกเล็กน้อย 

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สภำพอำกำศ 
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ที่มำ: สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://live1.haii.or.th/wrf_image/index.php 

27 ก.พ. 63 

24 ก.พ. 63 25 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63 

28 ก.พ. 63 29 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ 
จำกกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น ้ำขึ ้น-น ้ำลงบริเวณทะเลอ่ำวไทย โดยสถำบันสำรสนเทศ 

ทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) คำดว่ำวันที่ 3 มี.ค. 63 บริเวณสถำนีกองบัญชำกำรกองทัพเรือ  
น ้ำลงต ่ำสุด เวลำ 18.00 น. ต ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.61 เมตร และน ้ำขึ้นสูงสุดเวลำ 10.00 น.  
สูงกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 0.56 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ำน ้ำลงต ่ำสุด 16.00 น.  
ต ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 1.12 เมตร และน ้ำขึ ้นสูงสุดเวลำ 08.00 น. สูงกว่ำระดับน ้ำทะเล 
ปำนกลำง 0.74 เมตร  

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

หน้ำกองบญัชำกำรกองทพัเรอื 

ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 
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ที่มำ:สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) 



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล 
 คำดกำรณ์ควำมสูงคลื่นในช่วงวันที่ 2-8 มี.ค. 63 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่ำวไทย 
มีก ำลังอ่อนลง ท ำให้คลื ่นลมในทะเลอ่ำวไทยจะมีก ำลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณทะเลอ่ำวไทยมี  
คล่ืนสูงประมำณ 1 เมตร 

คำดกำรณ์สัปดำห์
หน้ำ 

สถำนกำรณ์น ้ำทะเล 
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กำรคำดกำรณ์ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล ระหว่ำงวันที่ 2-8 มี.ค. 63 

ที่มำ: สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/wrf/swan 



โดย 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน) 

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

ThaiWater mobile application 


