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สภาพอากาศ
สภาพอากาศ
5 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม 20 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า
6 แผนที่ความกดอากาศ
สถานการณ์นา้
สถานการณ์ฝน
21 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยา
• เรดาร์ตรวจอากาศ
22 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์
10 ความชื้นในอากาศ

สถานการณ์นา้
11 ความชื้นผิวดิน
12 สถานการณ์น้าในเขื่อน
• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น้า้ ในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา
15 ระดับน้้าในแม่น้าสายหลัก

16 สถานการณ์น้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น้้าเค็มรุก
19 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง
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สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

HIGHLIGHT
วันที่ 1 มี.ค. 64 มีการระบายน้าเพื่อผลักดันน้าเค็มจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่ อนพระรามหก
ประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร และตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.-1 มี.ค. 64 มีการสูบน้าเพื่อผลักดัน
น ้ า เค็ ม บริ เ วณสถานี ส ู บ น ้ า สิ ง หนาทประมาณวั น ละ 0.7 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร ส่ ง ผลให้
สถานการณ์ค่าความเค็มบริเวณแม่น้าเจ้าพระยาที่สถานีสาแลมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังคงอยู่ใน
เกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้าดิบเพื่อผลิตน้าประปา 0.25-0.50 กรัม/ลิตร
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สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า
สถานการณ์ปจั จุบนั
สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยมีกาลังอ่อนลง ทาให้
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกาลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศไทย
มีอุณภูมิสูงขึ้น ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ หลังจากนั้ นกระแสลมตะวันตกที่
พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้ที่พัดนาความชื้นเข้าสู่บริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณ
ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นลง และมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่
น้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้ากักเก็บรวมกัน 38,276 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็น 54% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้าใช้การได้จริง 14,734 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งมีเขื่อนที่ปริมาณน้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้ามาก (80-100% ของความจุ) จานวน 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนลาตะคอง (94%)
เขื่อนลาพระเพลิง (81%) เขื่อนมูลบน (88%) และเขื่อนบางลาง (84%) นอกจากนี้มีเขื่อนที่มีปริมาณน้ากั กเก็บอยู่ในเกณฑ์
น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30% ของความจุ) จานวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (29%) และเขื่อนคลองสียัด (18%)
น้าในแม่น้าลาคลอง : จากการตรวจวัดระดับน้าในแม่น้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ า ระดับน้าในแม่น้า
สายหลักในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้าน้อยถึงระดับน้าปานกลาง ภาคตะวันออก และภาคก ลางมี
ระดับน้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมีน้าล้นตลิ่งต่าบริเวณปากแม่น้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับ
น้าน้อยถึงระดับน้าปานกลาง

คาดการณ์
คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 1-3 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ
ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้าสู่บริเวณตอนบนของประเทศ ส่งผลให้เกิดฝนฟ้ าคะนองและ
ลมกระโชกแรงได้ ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง ส าหรั บ
ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกาลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝ นตกหนักได้
ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ ลงมา
ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศจะมีกาลังอ่อนลง ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนาความชื้นเข้ าสู่บริเวณ
ตอนบนของประเทศ ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง สาหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
ยังคงมีกาลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง
คาดการณ์ระดับ น ้า ในแม่น ้า เจ้า พระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น -น ้าลงบริเวณทะเลอ่า วไทย
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าในช่วงวันที่ 1 มี.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการ
กองทัพเรือ น้าลงต่าสุดในวันที่ 1 มี.ค. 64 เวลา 03.00 น. ต่ากว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 0.92 เมตร และน้าขึ้นสูงสุดวันที่
4 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 0.81 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าที่น้าลงต่า สุดใน
วันที่ 1 มี.ค. 64 เวลา 01.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.51 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 08.00 น. สูงกว่า
ระดับน้าทะเลปานกลาง 1.29 เมตร ในวันเดียวกัน
คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 1-7 มี.ค. 64 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
มีกาลังแรงขึ้น ทาให้คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยและอันดามันมีกาลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยตอนล่างแล ะทะเลอันดามัน
มีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
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สัปดาห์ที่ผ่านมา

สภาพอากาศ

สัปดาห์นี้ไม่มีกลุ่มเมฆปกคลุมประเทศไทย
23 ก.พ. 64 07:00 น.

24 ก.พ. 64 12:00 น.

25 ก.พ. 64 07:00 น.

26 ก.พ. 64 08:00 น.

27 ก.พ. 64 07:00 น.

28 ก.พ. 64 07:00 น.

1 มี.ค. 64 06:00 น.

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8
จัดทาโดย: Kochi University
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/weather/2021-03-01/41/62
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สัปดาห์ที่ผ่านมา

สภาพอากาศ

สัปดาห์นี้ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยมีกาลั งอ่อนลง
ทาให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกาลังอ่อนลง ส่ งผลให้
บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีอุณภูมิสูงขึ้น ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกเล็ กน้อยถึง
ปานกลางในบางพื้นที่ หลังจากนั้นกระแสลมตะวัน ตกที่พัด ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบ น
ประกอบกับลมใต้ที่พัดน าความชื้นเข้าสู่บริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ
ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นลง และมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางใน
บางพื้นที่
23 ก.พ. 64 07:00 น.

24 ก.พ. 64 07:00 น.

25 ก.พ. 64 07:00 น.

26 ก.พ. 64 07:00 น.

27 ก.พ. 64 07:00 น.

28 ก.พ. 64 07:00 น.

1 มี.ค. 64 07:00 น.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/weather/2021-03-01/13/22
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สัปดาห์ที่ผ่านมา

สภาพอากาศ

เครื อข่ ายภาพเรดาร์ต รวจวัด ปริม าณฝนของกรมอุ ต ุน ิยมวิท ยาและส านั กการระบายน ้ า
กรุงเทพฯ ได้แก่ เรดาร์พิษณุโลก เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์หนองแขม และเรดาร์สุราษฎร์ธานี ตรว จพบ
กลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ในช่วงวันที่
23-24 ก.พ. 64 และวันที่ 28 ก.พ. 64 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้ อย
ถึงปานกลางในช่วงวันที่ 25-27 ก.พ. 64 ส่วนบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกตรวจพบกลุ่มฝนตก
เล็กน้อยตลอดทั้งสัปดาห์
เรดาร์พิษณุโลก
23 ก.พ. 64

เรดาร์ขอนแก่น
23 ก.พ. 64

เรดาร์หนองแขม
23 ก.พ. 64

เรดาร์สรุ าษฏร์ธานี
23 ก.พ. 64

24 ก.พ. 64

25 ก.พ. 64

26 ก.พ. 64

27 ก.พ. 64

28 ก.พ. 64

1 มี.ค. 64

24 ก.พ. 64

25 ก.พ. 64

26 ก.พ. 64

27 ก.พ. 64

28 ก.พ. 64

1 มี.ค. 64

24 ก.พ. 64

25 ก.พ. 64

26 ก.พ. 64

27 ก.พ. 64

28 ก.พ. 64

1 มี.ค. 64

24 ก.พ. 64

25 ก.พ. 64

26 ก.พ. 64

27 ก.พ. 64

28 ก.พ. 64

1 มี.ค. 64

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยาและสานักการระบายน้ากรุงเทพฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.thaiwater.net/weather/radar
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สัปดาห์ที่ผ่านมา

สภาพอากาศ

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภ าค โดยเฉพาะ
ภาคเหนือตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่าน ช่วงวันที่
22-23 ก.พ. 64 และวันที่ 28 ก.พ. 64 และบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบริเวณ
จังหวัดชุมพร ในวันที่ 28 ก.พ. 64
22 ก.พ. 64 07:00 น. 23 ก.พ. 64 07:00 น. 24 ก.พ. 64 07:00 น. 25 ก.พ. 64 07:00 น.

26 ก.พ. 64 08:00 น. 27 ก.พ. 64 08:00 น. 28 ก.พ. 64 07:00 น.

ที่มา: คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.nhc.in.th/product/latest/img/rain24.jpg
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง
ด้านฝั่งตะวันตก รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณภาคใต้ตอนบน ส่วนบริ เวณ
ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

สัปดาห์ทแี่ ล้ว

สัปดาห์นี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ควำมชืน้ ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น.
ระหว่างวันที่ 22-28 ก.พ. 64 พบว่า ประเทศไทยมีความชื้นในอากาศค่อนข้างต่าตลอดทั้ งสัปดาห์
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือความชื้นในอากาศต่ามากช่วงวันที่ 25-28 ก.พ. 64 บริเวณภาคกลาง
ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันตกมีความชื้นในอากาศต่ามากช่วงวัน ที่ 2628 ก.พ. 64 ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีความชื้นในอากาศต่าช่วงวันที่ 26 ก.พ. 64
22 ก.พ. 64 14:00 น.

23 ก.พ. 64 14:00 น.

26 ก.พ. 64 14:00 น.

24 ก.พ. 64 14:00 น.

27 ก.พ. 64 14:00 น.

25 ก.พ. 64 14:00 น.

28 ก.พ. 64 14:00 น.

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/weather/2021-03-01/9/1
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

วั น ที ่ 21 ก.พ. 64 บริ เ วณภาคใต้ ภาคกลางด้ า นฝั ่ ง ตะวั น ตก รวมไปถึ ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความชื้นผิวดินลดลงจากวันที่ 14 ก.พ. 64 เนื่องจากมี
ฝนตกลดลงจากวันดังกล่าว แต่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่
วันที่ 14 ก.พ. 2564

วันที่ 21 ก.พ. 2564

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

ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ
มีปริม าณน ้ากักเก็บ รวมกัน 38,276 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิ ด เป็น 54% ของความจุ สถานการณ์อยู่ใ น
เกณฑ์ ป านกลาง โดยเป็ น ปริ ม าณน ้า ใช้ ก ารได้ จ ริ ง
14,734 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื่อนที่ปริม าณน้ากัก
เก็ บ อยู ่ ใ นเกณฑ์ น ้ า มาก (80-100% ของความจุ )
จานวน 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนลาตะคอง (94%) เขื่อนลา
พระเพลิง (81%) เขื่อนมูลบน (88%) และเขื่อนบางลาง
(84%) นอกจากนี้มีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากัก เก็บอยู่ใน
เกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30% ของความจุ) จานวน 2
เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (29%) และเขื่อนคลองสี ยัด
(18%)
ที่มา: คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิม่ เติม : http://www.thaiwater.net/water
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น้า

วันที่ 1 มี.ค. 64 ปริมาณน้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 38,276 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ ่ ง น้ อ ยที ่ ส ุ ด เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล ตั ้ ง แต่ ปี 2560 ส่ ว นปริ มาณน ้ า ไหลลงอ่ า งฯ สะสมตั ้ ง แต่
ต้นปีมี 1,420 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 5,233 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อย
เป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563 ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่าปริมาณน้ากักเก็บของปี 2564
ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีปริมาณน้ากักเก็บมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 ส่วนภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ มีปริมาณ
น้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563

ที่มา : คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น้า

วันที่ 1 มี.ค. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริม าณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 10,236 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้ากักเก็บมากกว่าปี 2559 และ ปี 2563 ที่เกิด
ภัยแล้งในช่วงต้นปี อยู่ 595 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 351 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ทั้งนี้ปี
2564 มีปริมาณน้าใช้การ 3,540 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแผนการใช้น้าสาหรับอุปโภค-บริโภค และ
รักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564 อยู่ที่ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 ถึงปัจจุบัน ระบายน้าไปแล้วรวม 2,867 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น้า

จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้าในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้าน้อยถึงระดับน้าปานกลาง ภาคตะวันออก
และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่ น ้าในช่วง
น้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน้าน้อยถึงระดับน้าปานกลาง
23 ก.พ. 64 05:00 น.

24 ก.พ. 64 06:00 น.

27 ก.พ. 64 05:00 น.

25 ก.พ. 64 05:00 น.

28 ก.พ. 64 05:00 น.

26 ก.พ. 64 05:00 น.

1 มี.ค. 64 05:00 น.

ที่มา: คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.nhc.in.th/product/history/map/water_level
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สัปดาห์ที่ผ่านมา

สถานการณ์น้าทะเล

สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 24-26 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลอันดามัน
มีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

ฝั่งอ่าวไทย
23 ก.พ. 64 18:00 น.

24 ก.พ. 64 18:00 น.

27 ก.พ. 64 18:00 น.

25 ก.พ. 64 18:00 น.

28 ก.พ. 64 18:00 น.

26 ก.พ. 64 18:00 น.

1 มี.ค. 64 18:00 น.

ฝั่งอันดามัน
23 ก.พ. 64 18:00 น.

24 ก.พ. 64 18:00 น.

27 ก.พ. 64 18:00 น.

25 ก.พ. 64 18:00 น.

28 ก.พ. 64 18:00 น.

26 ก.พ. 64 18:00 น.

1 มี.ค. 64 18:00 น.

ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/143
http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/146
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สัปดาห์ที่ผ่านมา

สถานการณ์น้าทะเล

สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

ฝั่งอ่าวไทย
23 ก.พ. 64 18:00 น.

24 ก.พ. 64 18:00 น.

27 ก.พ. 64 18:00 น.

25 ก.พ. 64 18:00 น.

28 ก.พ. 64 18:00 น.

26 ก.พ. 64 18:00 น.

1 มี.ค. 64 18:00 น.

ฝั่งอันดามัน
23 ก.พ. 64 18:00 น.

24 ก.พ. 64 18:00 น.

27 ก.พ. 64 18:00 น.

25 ก.พ. 64 18:00 น.

28 ก.พ. 64 18:00 น.

26 ก.พ. 64 18:00 น.

1 มี.ค. 64 18:00 น.

ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/24
http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/23
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น้าทะเล

จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยาที่สถานี ส าแล
มีค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน้าดิบเพื่อผลิตน้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร ในวันที่ 23 ก.พ. 64 เวลา
14.40 น. อยู่ที่ 0.51 กรัม /ลิตร หลังจากนั้นค่าความเค็มค่อยๆ ลดลง แต่ยังคงเกิน เกณฑ์เฝ้ าระวัง
คุณภาพน ้าดิบ เพื่อ ผลิต น ้าประปา 0.25 กรัม /ลิตร ในบางช่ว งเวลาของวัน ที่ 24-25 มี .ค. 64 และ
28 มี.ค. 64 แม่น้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน้าดิบเพื่ อการเกษตร
2.00 กรัม/ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนแม่น้าบางปะกง ณ สถานีบางแตนมีค่าความเค็มอยู่ใ นเกณฑ์ปกติ
ตลอดทั้งสัปดาห์
แม่นา้ เจ้าพระยา ณ สถานีสาแล (เกินเกณฑ์มาตรฐานนา้ ดิบเพือ่ ผลิตนา้ ประปา 0.50 กรัม/ ลิตร )

แม่น้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มแบน (เกินเกณฑ์มาตรฐานน้าดิบเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร)

แม่นา้ บางปะกง ณ สถานีบางแตน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

ที่มา: คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/water/quality
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สถานการณ์น้า

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้มากกว่าเท่าตัว (เกินจากแผนที่ว างไว้
123.77%) โดยการปลูกข้าวนาปรังเกินจากแผนที่วางไว้ 165.38% ซึ่งภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีการปลูกเกินแผนไปแล้ว 170.01% 27.34% 24.04% และ 13.54%
ตามล าดับ ส่ว นบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยาที่ไม่ได้มีการวางแผนให้เพาะปลูกข้าวนาปรัง แต่ กลับ มีการ
เพาะปลูกไปแล้ว 2.79 ล้านไร่ ส่วนการปลูกพืชไร่ -พืชผักบริเวณลุ่มน้าเจ้าพระยาและภาคเหนื อเกินจาก
แผนที่วางไว้ 24.30% และ 16.24% ตามลาดับ
ภาค

ข้าวนาปรัง
แผน (ล้ านไร่) ผล (ล้ านไร่)

พืชไร่-พืชผัก
%

เกีย่ ว (ล้ านไร่)

แผน (ล้ านไร่) ผล (ล้ านไร่)

รวม
%

เกีย่ ว (ล้านไร่)

แผน (ล้ านไร่) ผล (ล้ านไร่)

%

เกีย่ ว (ล้ านไร่)

เหนือ

0.23

0.615

270.01

0.073

0.16

0.190

116.24 0.002

0.39

0.805

205.68

0.076

ตะวันออกเฉียงเหนือ

0.86

1.066

124.04

0.000

0.04

0.030

74.09 0.001

0.90

1.096

121.76

0.001

กลาง

0.01

0.016

113.54

0.002

0.02

0.012

70.07 0.001

0.03

0.028

89.18

0.003

ตะวันออก

0.32

0.408

127.34

0.125

0.02

0.009

53.36 0.002

0.34

0.417

123.59

0.127

ตะวันตก

0.20

0.147

73.78

0.001

0.23

0.129

56.19 0.006

0.43

0.277

64.35

0.007

ใต้

0.28

0.003

1.12

ลุม่ น้าเจ้าพระยา
ทัง้ ประเทศ

2.788
1.90

5.042

265.38

0.03

0.001

3.94 0.000

0.31

0.004

1.36

0.000

0.377

0.05

0.068

124.30 0.008

0.05

2.856

5,232.21

0.385

0.579

0.55

0.441

80.09 0.019

2.45

5.483

223.77

0.598

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
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คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

▪ ช่ว งวัน ที่ 1-3 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ
ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้าสู่บริเวณตอนบนของประเทศ ส่ งผลให้
เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่า ง
ภาคตะวันออก ภาคกลาง ส าหรับ ลมตะวันออกที่พัดปกคลุม อ่าวไทยและภาคใต้จะมีก าลังแรงขึ้ น
ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
▪ ช่วงวันที่ 4-7 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศจะมี
กาลังอ่อนลง ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนาความชื้นเข้าสู่บริเวณตอนบนของประเทศ
ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง สาหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
ยังคงมีกาลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง
1 มี.ค. 64

18 ก.พ. 64

16 ก.พ. 64

123 ก.พ. 64

17 ก.พ. 64

20 ก.พ. 64

21 ก.พ. 64

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/forecast/wrf/history

20

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น้า

จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น -น ้า ลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบัน สารสนเทศ
ทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) คาดว่าในช่วงวันที่ 1 มี.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ
น ้าลงต ่าสุดในวันที่ 1 มี.ค. 64 เวลา 03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.92 เมตร และน ้าขึ้น
สู ง สุ ด วั น ที ่ 4 มี . ค. 64 เวลา 09.00 น. สู ง กว่ า ระดั บ น ้า ทะเลปานกลาง 0.81 เมตร ส่ ว นบริ เ วณ
ป้อมพระจุลจอมเกล้าที่น้าลงต่าสุดในวันที่ 1 มี.ค. 64 เวลา 01.00 น. ต่ากว่าระดับน้าทะเลปานกลาง
1.51 เมตร และน้าขึ้นสูงสุดเวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 1.29 เมตร ในวันเดียวกัน

หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
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คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น้าทะเล

คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 1-7 มี.ค. 64 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
มีกาลังแรงขึ้น ทาให้คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยและอันดามันมีกาลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนทะเลอ่าวไทยตอนบนมี
คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 1-7 มี.ค. 64

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/forecast/swan/history
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รู้น้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ
www.thaiwater.net
ThaiWater mobile application

โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ (องค์การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

