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สภาพอากาศ  :  ช ่ วงต ้นส ัปดาห ์บร ิ เวณความกดอากาศส ู งก  าล ั งอ ่อนแผ ่ลงมาปกคล ุมบร ิ เวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
และภาคกลางตอนล่าง ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงปลา ยสัปดาห์
บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากทะเลจีนใต้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ภาคใต้มีก าลังแรงขึ้น ส่วนบริเวณภาคกลางมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้
จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครนายก 90 มิลลิเมตร จังหวัด
นครราชสีมา 87 มิลลิเมตร และจังหวัดสระบุรี 61 มิลลิเมตร

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 37,815 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 53% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 14,466 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยวิกฤตทั้งหมด 15 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดม-ธารา (26%) เขื่อน
แม่มอก (26%) เขื่อนล าพระเพลิง (10%) เขื่อนอุบลรัตน์ (16%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (24%) เขื่อนล านางรอง (16%) เขื่อนมูลบน 
(24%) เขื่อนล าแซะ (22%) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (18%) เขื่อนกระเสียว (19%) เขื่อนทับเสลา (21%) เขื่อนบางพระ (26%) เขื่อน
หนองปลาไหล (16%) เขื่อนคลองสียัด (15%) และเขื่อนประแสร์ (24%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้า
ในแม่น ้าสายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงน ้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้ อยโดยเฉพาะบริเวณ
ต้นน ้าของแม่น ้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก และมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริ เวณปากแม่น ้าในช่วง
น ้าทะเลหนุนสูงบริเวณสถานีคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ส่ วนภาคใต้
มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้าน้อย

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 16-18 มี.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาจากทะเลจีนใต้ ท าให้ลมใต้และ
ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดน าความช้ืนเข้าสู่บริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน 
(ระดับ 5.5 กม.) พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้ความชื้นยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้จะยังคงเกิดฝนฟ้าคะนองและ
ลมกระโชกแรงในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมไปถึงบางแห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะมี
ฝนเล็กน้อย ส่วนช่วงวันที่ 19-22 มี.ค. 63 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดน าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน 
ประกอบกับกระแสลมตะวันในระดับลมชั้นบน (ระดับ 5.5 กม.) ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้ความชื้นยกตัว
ขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนเล็กน้อย

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 17 มี.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 19.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.63 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 10.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 0.60 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 01.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.48 เมตร 
และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.82 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 16-22 มี.ค. 63 คาดการณ์ว่า ลมตะวันออกเฉียงใต้จะยังคง
พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยมีความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร
ตลอดทั้งสัปดาห์
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ลักษณะกลุ่มเมฆจำกภำพถำ่ยดำวเทียม

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

10 ม.ีค. 63 08:00 น. 11 มี.ค. 63 15:00 น. 12 มี.ค. 63 08:00 น.

13 มี.ค. 63 17:00 น. 14 มี.ค. 63 08:00 น. 15 มี.ค. 63 07:00 น.

16 ม.ีค. 63 06:00 น.
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สัปดาห์นี้มีกลุ ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นกระจุกตัวอยู ่บริเวณภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ 
ภาคกลางด้านฝั่งตะวันออก และภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 15 มี.ค. 63



แผนที่อำกำศ

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

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

10 ม.ีค. 63 07:00 น. 11 มี.ค. 63 07:00 น. 12 มี.ค. 63 07:00 น.

13 มี.ค. 63 07:00 น. 14 มี.ค. 63 07:00 น. 15 มี.ค. 63 07:00 น.

16 มี.ค. 63 07:00 น.

ช ่วงต ้นส ัปดาห ์บร ิ เวณความกดอากาศสูงก  าล ังอ ่อนแผ่ลงมาปกคลุมบร ิ เวณ
ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ ท  าให ้ลมใต ้และลมตะว ันออกเฉ ียงใต ้กล ับมาพ ัดปกคล ุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมี
ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูง
อีกระลอกจากทะเลจีนใต้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองในพื ้นที ่ ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ ้น เนื ่อ งจาก
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้มีก าลังแรงขึ้น



สถำนกำรณฝ์นจำกภำพเรดำรต์รวจอำกำศ
เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร 

และส านักการระบายน ้ากรุงเทพฯ ได้แก่ เรดาร์สมุทรสงคราม เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์หนองแขม ตรวจพบ
กลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
ตอนบน ในช่วงวันที่ 14-16 มี.ค. 63

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : http://www.thaiwater.net/v3/hydro

เรดารส์ตัหบี
10 ม.ีค. 63 11 มี.ค. 63 12 มี.ค. 63 13 มี.ค. 63 14 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 16 ม.ีค. 63

เรดารส์มทุรสงคราม
10 มี.ค. 63 11 ม.ีค. 63 12 ม.ีค. 63 13 มี.ค. 63 14 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 16 มี.ค. 63

เรดารห์นองแขม
10 มี.ค. 63 11 มี.ค. 63 12 ม.ีค. 63 13 มี.ค. 63 14 ม.ีค. 63 15 มี.ค. 63 16 ม.ีค. 63



ปริมำณฝนรำยวันจำกสถำนีตรวจอำกำศ
สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวอยู ่บริเวณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ
จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ระยอง ชลบุรี ตราด สระแก้ว 
กาญจนบุรี และราชบุรี ในช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. 62 ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกเล็กน้อยถึง
ปานกลาง กับมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สตูล และสงขลา 
ในช่วงวันที่ 11 มี.ค. 62

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

9 มี.ค. 63 07:00 น. 10 มี.ค. 63 07:00 น. 11 มี.ค. 63 07:00 น. 12 มี.ค. 63 07:00 น.

13 มี.ค. 63 07:00 น. 14 มี.ค. 63 07:00 น. 15 มี.ค. 63 07:00 น.



ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านฝั่งตะวันออก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และบางพื้นที่ของภาคตะวันออก มีปริมาณฝนลดลงจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนบริเวณภาคกลางมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่ านมา โดยมี
ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าสงูสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครนายก 90 มิลลิเมตร จังหวัดนครราชสีมา 87 มิลลิเมตร และ
จังหวัดสระบุรี 61 มิลลิเมตร

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาหท์ีแ่ลว้ สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/DATA/site/content/fs_show_top7.html?type=rain_acc&sort_type=max



สภำวะฝนที่ผิดปกติ

o ภาคเหนือ พื้นที ่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ ส่วนบางบริ เวณมี
ปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติมาก โดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของภาค

o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณตอนบนของภาคมีปริมาณฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติ
ถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก ส่วนบริเวณตอนล่างของภาคมีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์
ปกติ

o ภาคกลาง มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติมาก
o ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนใกล้เคียงเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเกณฑ์ปกติ
o ภาคใต้ มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติมาก
o กรุงเทพฯและปริมณฑล มีปริมาณฝนต ่ากว่าเกณฑ์ปกติมาก

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

9

(ในช่วงวันที ่10-16 ก.พ. 63)

ที่มา: https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/imageview.aspx?regionid=seasia

>600    สูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก 
400-600 สูงกว่าเกณฑ์ปกติ 
150-400 สูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย 
80-150   ใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ
50-80 ต่่ากว่าเกณฑ์ปกติ 

<=50 ต่่ากว่าเกณฑ์ปกติมาก



ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื ้นในอากาศของประเทศไทยสะสมช่วงเวลา 

14.00 น. ระหว่างวันที่ 9-15 มี.ค. 63 พบว่า บริเวณตอนบนของประเทศมีความชื้นในอากาศ
ค่อนข้างต ่า โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนในช่วง
วันที่ 9-10 มี.ค. 63 หลังจากนั้นความชื้นในอากาศเริ่มเพิ่มสูงขึ้น บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 11-14 มี.ค. 63 จนมีความชื้นในอากาศสูงมาก
ในช่วงวันที่ 15 มี.ค. 63 เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากทะเลจีนใต้แผ่ เสริม
ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองใน
พื้นที่ ส่วนภาคใต้มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงในช่วงวันที่ 11 มี.ค. 63 และ 13-14 มี.ค. 63

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

10

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

9 มี.ค. 63 14:00 น. 10 มี.ค. 63 14:00 น. 11 มี.ค. 63 14:00 น. 12 มี.ค. 63 14:00 น.

13 มี.ค. 63 14:00 น. 14 มี.ค. 63 14:00 น. 15 มี.ค. 63 14:00 น.



ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 8 มี.ค. 63 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์

ที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออก

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่1 มี.ค. 2563 วันที ่8 มี.ค. 2563

11



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

12

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

ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 37,815 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 53% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้า
ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 14,466 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์
น ้าน้อยวิกฤตทั้งหมด 15 เขื ่อน ได้แก่ เขื ่อนแม่กวงอุดม-
ธารา (26%) เขื่อนแม่มอก (26%) เขื่อนล าพระเพลิง (10%) 
เข ื ่อนอุบลรัตน์ (16%) เข ื ่อนจุฬาภรณ์ (24%) เข ื ่อน
ล านางรอง (16%) เขื่อนมูลบน (24%) เขื่อนล าแซะ (22%) 
เขื ่อนป่าสักชลสิทธิ์ (18%) เขื ่อนกระเสียว (19%) เขื ่อน
ทับเสลา (21%) เขื่อนบางพระ (26%) เขื่อนหนองปลาไหล 
(16%) เขื่อนคลองสียัด (15%) และเขื่อนประแสร์ (24%)



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ
วันที่ 16 ม.ีค. 63 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 37,815 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2563 ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2559 และภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บ
มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2562 และปี 2561 ส าหรับปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี
มีปริมาณ 1,063 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมที่น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
ตั้งแต่ปี 2558 และปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมาณ 6,109 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็น
ปริมาณน ้าระบายสะสมที่น้อยเป็นอันดับที่ 4 รองจากปี 2561 2562 และ 2560 ตามล าดับ

13

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพื้นทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

14

วันที่ 16 มี.ค. 63 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 9,601 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยู่
2,279 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยกว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่
ลุ ่มน ้าเจ้าพระยาอยู่ 1,224 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การเพียง 2,905 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็นปริมาณน ้าที่เหลืออยู่น้อยมาก ทั้งนี้แผนการใช้น ้าส าหรับอุปโภค-บริโภค 
และรักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563 อยู่ที่ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ถึงปัจจุบัน ระบายน ้าไปแล้วรวม 2,751 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ



ระดับัน ำ้ในแม่น ำ้สำยหลัก
จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ า ระดับน ้า

ในแม่น ้าสายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงน ้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อย
โดยเฉพาะบริเวณต้นน ้าของแม่น ้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้า มาก และ
มีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูงบริเวณสถานีคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้าน้อย

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

15

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

10 มี.ค. 63 05:00 น. 11 มี.ค. 63 05:00 น. 12 มี.ค. 63 05:00 น. 13 มี.ค. 63 05:00 น.

14 มี.ค. 63 05:00 น. 15 มี.ค. 63 05:00 น. 16 มี.ค. 63 05:00 น.



อุณหภมูิผิวน ้ำทะเล
สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 10-

15 มี.ค. 63 และลดลงเประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส บริเวณทเลอันดามันตอนบน ส่วนบริเวณทะเล
อ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์ 

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
10 มี.ค. 63 18:00 น. 11 มี.ค. 63 18:00 น. 12 มี.ค. 63 18:00 น. 13 มี.ค. 63 18:00 น.

14 มี.ค. 63 18:00 น. 15 มี.ค. 63 18:00 น. 16 มี.ค. 63 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
10 มี.ค. 63 18:00 น. 11 มี.ค. 63 18:00 น. 12 มี.ค. 63 18:00 น. 13 มี.ค. 63 18:00 น.

14 มี.ค. 63 18:00 น. 15 มี.ค. 63 18:00 น. 16 มี.ค. 63 18:00 น.



สัปดาห์นี้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล
สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

17

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
10 มี.ค. 63 18:00 น. 11 มี.ค. 63 18:00 น. 12 ม.ีค. 63 18:00 น. 13 มี.ค. 63 18:00 น.

14 มี.ค. 63 18:00 น. 15 มี.ค. 63 18:00 น. 16 มี.ค. 63 18:00 น.

10 มี.ค. 63 18:00 น. 11 มี.ค. 63 18:00 น. 12 มี.ค. 63 18:00 น. 13 ม.ีค. 63 18:00 น.

14 มี.ค. 63 18:00 น. 15 มี.ค. 63 18:00 น. 16 มี.ค. 63 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแ ล 
มีสถานการณ์ดีขึ้น แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร  และบริเวณ
แม่น ้าแม่กลอง ณ สถานีอัมพวา ตรวจพบสถานการณ์น ้าเค็มเกณฑ์มาตราฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.50 
กรัม/ ลิตร ในช่วงเวลา 8.00-11.00 น. ในช่วงวันที่ 10-11 มี.ค. 63 ส่วนบริเวณแม่น ้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่ม
แบน และแม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน อยู่ในเกณฑ์ปกติ

น ้ำเคม็รกุ
สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

18

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

แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (เกณฑเ์ฝา้ระวงัคณุภาพน า้ดบิเพือ่ผลติน า้ประปา 0.25 กรัม/ลติร )

แม่น ้าแม่กลอง ณ สถานีอัมพวา (เกณฑ์มาตราฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร )

แม่น า้บางปะกง ณ สถานบีางแตน (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

แม่น ้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มแบน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)



แผน/ผลกำรเพำะปลกูพชืในชว่งฤดแูล้ง ปี 2562
ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปรังและพืชไร่-พืชผักเกินจากแผนที่วางไว้ โดยมีการเพาะปลูก

ทั้งสิ้น 160.93% โดยบริเวณที่มีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้ ได้แก่ ภาคเหนือเกินจากแผน 32.90%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินจากแผน 9.88% และภาคตะวันออกเกินจากแผน 8.92% และเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ม ีการปลูกข ้าวนาปรังไปแล้ว 175.86% โดยภาคที ่ม ีการเพาะปลูกเก ิน
จากแผนที่วางไว้ ได้แก่ ภาคเหนือเกินจากแผน 54.46% ภาคตะวันออกเกินจากแผน 14.26% และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินจากแผน13.18% ส่วนการเพาะปลูกพืชไร่-พืชผักทั้งประเทศยังคงเป็น
ไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการเพาะปลูกไปแล้ว 94.77% แต่ภาคที่มีการเพาะปลูกเกินจากแผน ได้แก่ 
ภาคเหนือเกินจากแผน 6.10%

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน  ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2563
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แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เสียหาย เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เสียหาย เก่ียว (ล้านไร่)

เหนือ 0.25 0.38 154.46 0.15 0.20 0.21 106.10 0.024 0.44 0.59 132.90 0.00 0.172

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.59 0.67 113.18 0.002 0.04 0.03 62.95 0.004 0.63 0.70 109.88 0.000 0.006

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

ตะวันออก 0.20 0.23 114.26 0.00 0.16 0.03 0.02 74.84 0.004 0.23 0.25 108.92 0.00 0.159

ตะวันตก 0.98 0.80 81.39 0.001 0.22 0.17 78.14 0.006 1.20 0.97 80.79 0.00 0.006

ใต้ 0.26 0.01 5.61 0.01 0.03 0.007 24.32 0.000 0.29 0.02 7.36 0.00 0.012

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา - 1.96 0.027 0.88 - 0.05 0.020 - 2.01 0.027 0.898

ท้ังประเทศ 2.31 4.06 175.86 0.027 1.20 0.52 0.49 94.77 0.058 2.83 4.56 160.93 0.027 1.255

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 16-18 มี.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาจากทะเลจีนใต้ ท าให้ลมใต้ และ
ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดน าความชื ้นเข้าสู ่บริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแส
ลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน (ระดับ 5.5 กม.) พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้ความชื้นยกตัวขึ้น
ในแนวดิ ่ง ส่งผลให้จะยังคงเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคกลาง รวมไปถึงบางแห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะมีฝนเล็กน้อย

▪ ช่วงวันที่ 19-22 มี.ค. 63 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดน าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน 
ประกอบกับกระแสลมตะวันในระดับลมชั้นบน (ระดับ 5.5 กม.) ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ท าให้ความชื้นยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้
ยังคงมีฝนเล็กน้อย

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

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

19 มี.ค. 63

16 มี.ค. 63 17 มี.ค. 63 18 มี.ค. 63

20 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 22 มี.ค. 63



คำดกำรณส์ภำวะระดบััน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 17 มี.ค. 63 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุด เวลา 19.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.63 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 10.00 น. 
สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.60 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด 01.00 น. 
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.48 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดเวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 0.82 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า
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ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล
คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 16-22 มี.ค. 63 คาดการณ์ว่า ลมตะวันออกเฉียงใต้จะ

ยังคงพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยมีความสูง
ประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 16-22 มี.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


