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สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้

สารบัญ

สภาพอากาศ
4 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม

5 แผนที่ความกดอากาศ

สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

9 ความชื้นในอากาศ

สถานการณน์้า้
10 ความชื้นผิวดิน

11 สถานการณ์น้้าในเขื่อน

• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น้้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา

14 ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก

15 สถานการณ์น้้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น้้าเค็มรุก

18 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
19 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์้า้

20 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา

21 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมี
ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน าความชื้นเข้าสู่บริเวณตอนบนของประเทศ ส่งผลให้บริเวณตอนบนของป ระเทศมี
ฝนตก หลังจากนั้นในวันที่ 13 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่งมาปกคลุมบริเวณไทยตอนบนมีก าลังอ่อนลงจนถึง
ปลายสัปดาห์ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตก
ต่อเนื่อง

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 37,045 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 52% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 13,502 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซ่ึงมีเขื่อนที่ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100% ของความจุ จ านวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าพระเพลิง (89%) 
เขื่อนมูลบน (84%) และเขื่อนบางลาง (82%) นอกจากนี้มีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30% 
ของความจุ) มีจ านวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง (26%) และเขื่อนคลองสียัด (17%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้าในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออก และภาคกลางมี
ระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้า
น้อยถึงระดับน ้าปานกลาง 

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 15-17 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ
มีก าลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความชื้นเข้าสู่บริเวณตอนบนของประเทศ ส่งผลให้บริเวณ
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ และ
อ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 18-21 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่
ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศยังคงมีก าลังอ่อน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง ส่วน
ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีก าลังอ่อน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อย

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 15-21 มี.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการ
กองทัพเรือ น ้าลงต ่าสุดในวันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.73 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดใน
วันที่ 17 มี.ค. 64 เวลา 21.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.68 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุด
ในวันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 01.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.32 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 07.00 น. สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.00 เมตร ในวันเดียวกัน

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 15-21 มี.ค. 64 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และ
อ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงไม่ถึง 1 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยตอนล่างและอันดามันจะมี
คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

3



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้ไม่มีกลุ่มเมฆปกคลุมประเทศไทย

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 
จัดท าโดย: Digital Typhoon

ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-03-15/50/141

9 มี.ค. 64 07:00 น. 10 มี.ค. 64 07:00 น. 11 มี.ค. 64 07:00 น.

12 มี.ค. 64 07:00 น. 13 มี.ค. 64 07:00 น. 14 มี.ค. 64 08:00 น.

15 ม.ีค. 64 07:00 น.



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

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

9 มี.ค. 64 07:00 น. 10 มี.ค. 64 07:00 น. 11 มี.ค. 64 07:00 น.

12 มี.ค. 64 07:00 น. 13 มี.ค. 64 07:00 น. 14 มี.ค. 64 07:00 น.

15 มี.ค. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ประกอบ
กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน าความชื้นเข้าสู่บริเวณตอนบนของประเทศ ส่ งผลให้
บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนตก หลังจากนั้นในวันที่ 13 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูง
ที่แผ่งมาปกคลุมบริเวณไทยตอนบนมีก าลังอ่อนลงจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนลมตะวันออกที่พัด
ปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง



เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและ
การเกษตร ได้แก่ เรดาร์เชียงราย เรดาร์ขอนแก่น เรดาร์สัตหีบ และเรดาร์สุราษฏร์ธานี ตรวจพบกลุ่ม
ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 10-14 มี.ค. 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านฝั่งตะวันตกตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงวันที ่ 9-14 มี.ค. 64 ส่วนภาค
ตะวันออกตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึงหนักในช่วงวันที่ 14 มี.ค. 64 และ 15 มี.ค. 64 และภาคใต้
ตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงวันที่ 10 มี.ค. 64 และ 12-14 มี.ค. 64

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/radar

เรดารเ์ชียงราย
9 ม.ีค. 64 10 มี.ค. 64 11 มี.ค. 64 12 มี.ค. 64 13 ม.ีค. 64 14 ม.ีค. 64 15 ม.ีค. 64

เรดารส์รุาษฏรธ์านี
9 มี.ค. 64 10 มี.ค. 64 11 มี.ค. 64 12 มี.ค. 64 13 มี.ค. 64 14 ม.ีค. 64 15 ม.ีค. 64

เรดารข์อนแก่น
9 ม.ีค. 64 10 มี.ค. 64 11 มี.ค. 64 12 มี.ค. 64 13 มี.ค. 64 14 มี.ค. 64 15 ม.ีค. 64

เรดารส์ตัหบี
9 มี.ค. 64 10 มี.ค. 64 11 ม.ีค. 64 12 มี.ค. 64 13 มี.ค. 64 14 มี.ค. 64 15 มี.ค. 64



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-03-15/64/180

8 มี.ค. 64 07:00 น. 9 มี.ค. 64 07:00 น. 10 มี.ค. 64 07:00 น. 11 มี.ค. 64 07:00 น.

12 มี.ค. 64 08:00 น. 13 ม.ีค. 64 08:00 น. 14 มี.ค. 64 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในหลายพื้นที่  และมี
ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางด้านฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด
กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ในช่วงวันที่ 8-10 มี.ค. 64 ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนตก
เล็กน้อยถึงปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาหท์ีแ่ลว้ สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ

บริ เวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางด้านฝั ่งตะว ันตก และ
ภาคตะวันออกตอนบน รวมไปถึงบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ส่วนบริเวณภาคตะวันออกตอนล่างและ
ภาคใต้ตอนบนมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 8-14 มี.ค. 64 พบว่า ด้านฝั่งตะวันออกของประเทศมีความชื้นในอากาศสูงในช่วงวันที่ 
8-10 มี.ค. 64 เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้าสู่ ประเทศไทย
ตอนบน ส่งผลให้มีฝนตกในบริเวณดังกล่าว โดยภาคเหนือด้านฝั่งตะวันตกมีความชื้นต ่ามาก
ในช่วงวันที่ 8-10 มี.ค. 64 หลังจากนั้นความชื้นค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นจนถึงปายสัปดาห์ ภาคตะวันออก
มีความชื้นสูงในช่วงวันที่ 8-10 มี.ค. 64 หลังจากนั้นความชื้นค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นสูงมากในวันที่ 8 มี.ค. 64 ส่วนบริเวณภาคกลางตอนล่างและ
ภาคใต้มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงตลอดทั้งสัปดาห์

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

8 มี.ค. 64 14:00 น. 9 มี.ค. 64 14:00 น. 10 ม.ีค. 64 14:00 น. 11 มี.ค. 64 14:00 น.

12 มี.ค. 64 14:00 น. 13 มี.ค. 64 14:00 น. 14 ม.ีค. 64 14:00 น.



วันที่ 7 มี.ค. 64 ประเทศไทยตอนบนมีความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้นจากวันที่ 27 ก.พ. 64 
โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันตก และภาคกลาง
ด้านฝั่งตะวันตก รวมไปถึงภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากมีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณดังกล่าว

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

วันที ่27 ก.พ. 2564 วันที ่7 มี.ค. 2564

10



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

11

ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ 
มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 37,045 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 52% ของความจุ สถานการณ์อยู ่ใน
เกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริ ง 
13,502 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเขื ่อนที่ปริมาณน ้า
กักเก็บอยู ่ในเกณฑ์น ้ามาก (80-100% ของความจุ
จ านวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนล าพระเพลิง (89%) เขื่อน
มูลบน (84%) และเขื ่อนบางลาง (82%) นอกจากนี้มี
เขื ่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู ่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต 
(ไม่เกิน 30% ของความจุ) มีจ านวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อน
แม่กวง (26%) และเขื่อนคลองสียัด (17%)

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิม่เตมิ : http://www.thaiwater.net/water/dam/large



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 15 มี.ค. 64 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 37,045 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่
ต้นปีมี 1,688 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 6,485 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็น
ปริมาณน ้าระบายสะสมที่น้อยเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2563 ทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาคจะพบว่า
ปริมาณน ้ากักเก็บของปี 2564 ภาคตะวันตกมีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2560
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563

12

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

13

วันที่ 15 มี.ค. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 9,845 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน ้ากักเก็บมากกว่าปี 2559 และ ปี 2563 ที่เกิด
ภัยแล้งในช่วงต้นปี อยู่ 455 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 233 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ทั้งนี้
ปี 2564 มีปริมาณน ้าใช้การ 3,149 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแผนการใช้น ้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 3,272 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระดับน ้า ในแม่น ้า
สายหลักในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่ น ้าในช่วง
น ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

14

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-03-15/64/175

9 มี.ค. 64 05:00 น. 10 มี.ค. 64 06:00 น. 11 มี.ค. 64 05:00 น. 12 มี.ค. 64 05:00 น.

13 มี.ค. 64 05:00 น. 14 มี.ค. 64 05:00 น. 15 มี.ค. 64 05:00 น.



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

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/143

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/146

ฝั่งอา่วไทย
9 มี.ค. 64 18:00 น. 10 มี.ค. 64 18:00 น. 11 มี.ค. 64 18:00 น. 12 มี.ค. 64 18:00 น.

13 มี.ค. 64 18:00 น. 14 มี.ค. 64 18:00 น. 15 ม.ีค. 64 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
9 ม.ีค. 64 18:00 น. 10 มี.ค. 64 18:00 น. 11 มี.ค. 64 18:00 น. 12 มี.ค. 64 18:00 น.

13 มี.ค. 64 18:00 น. 14 มี.ค. 64 18:00 น. 15 มี.ค. 64 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนทะเลอันดามัน
มีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

16

ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/24

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/23

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอา่วไทย
9 ม.ีค. 64 18:00 น. 10 มี.ค. 64 18:00 น. 11 มี.ค. 64 18:00 น. 12 มี.ค. 64 18:00 น.

13 ม.ีค. 64 18:00 น. 14 มี.ค. 64 18:00 น. 15 มี.ค. 64 18:00 น.

9 ม.ีค. 64 18:00 น. 10 มี.ค. 64 18:00 น. 11 มี.ค. 64 18:00 น. 12 มี.ค. 64 18:00 น.

13 มี.ค. 64 18:00 น. 14 มี.ค. 64 18:00 น. 15 มี.ค. 64 18:00 น.



จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยาที่สถานี ส าแล 
มีค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร วันที่ 9 มี.ค. 64 หลังจาก
นั้นความเค็มค่อยๆ ลดลง แต่ยังคงเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร
เป็นระยะๆ ในช่วงวันที่ 10-13 มี.ค. 64 และลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติจนถึงปลายสัปดาห์ แม่น ้าท่าจีน 
ณ สถานีกระทุ ่มบนมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื ่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร
ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนแม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตนมีค่าความเค็มเกินเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบ
เพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/water/quality

แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (เกินเกณฑม์าตรฐานน า้ดบิเพือ่การเกษตร 2.00 กรัม/ลติร)

แม่น า้บางปะกง ณ สถานบีางแตน (เกินเกณฑม์าตรฐานน า้ดบิเพือ่การเกษตร 2.00 กรัม/ลติร)

แม่น ้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มแบน (เกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร)



ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้มากกว่าเท่าตัว (เกินจากแผนที่วางไว้ 
133.99%) โดยมีการปลูกข้าวนาปรังเกินจากแผนไปแล้ว 175.05% โดยภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีการปลูกข้าวเกินจากแผนไปแล้ว 170.57% 31.81%
28.40% 27.34% และ 13.54% ตามล าดับ ส่วนบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยาที่ไม่ได้มีการวางแผนให้เพาะปลูก
ข้าวนาปรัง แต่กลับมีการเพาะปลูกไปแล้ว 2.79 ล้านไร่ ส่วนการปลูกพืชไร่-พืชผักบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา
และภาคเหนือเกินจากแผนที่วางไว้ 26.81% และ 16.28% ตามล าดับ

สถานการณ์น ้า

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

18

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

เหนือ 0.23 0.62 270.57 0.148 0.16 0.19 116.28 0.008 0.39 0.81 206.02 0.156

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.86 1.10 128.40 0.000 0.04 0.03 81.18 0.001 0.90 1.14 126.25 0.002

กลาง 0.01 0.02 113.54 0.002 0.02 0.01 70.07 0.001 0.03 0.03 89.18 0.003

ตะวันออก 0.32 0.41 127.34 0.142 0.02 0.01 53.36 0.003 0.34 0.42 123.59 0.145

ตะวันตก 0.20 0.26 131.81 0.001 0.23 0.18 79.74 0.007 0.43 0.45 103.89 0.008

ใต้ 0.28 0.03 10.86 0.001 0.03 0.01 36.11 0.000 0.31 0.04 12.98 0.001

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 2.79 0.807 0.05 0.07 126.81 0.019 0.05 2.86 5,238.38 0.826

ท้ังประเทศ 1.90 5.23 275.05 1.101 0.55 0.51 92.24 0.039 2.45 5.73 233.99 1.141

ภาค
ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 15-17 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ
มีก าลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความชื้นเข้าสู่บริเวณตอนบนของ
ประเทศ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึง
ปานกลาง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง

▪ ช่วงวันที่ 18-21 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ
ยังคงมีก าลังอ่อน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุม
ภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีก าลังอ่อน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อย

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

19

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/forecast/wrf/history

18 มี.ค. 64

15 มี.ค. 64 16 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64

19 มี.ค. 64 20 มี.ค. 64 21 มี.ค. 64



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 15-21 มี.ค. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าลงต ่าสุดในวันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.73 เมตร และน ้าขึ้น
สูงสุดในวันที่ 17 มี.ค. 64 เวลา 21.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.68 เมตร ส่วนบริเวณ
ป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าลงต ่าสุดในวันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 01.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.32 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดเวลา 07.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.00 เมตร ในวันเดียวกัน

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า

20

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คาดการณ์ความสูงคลื่นในช่วงวันที่ 15-21 มี.ค. 64 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และ
อ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงไม่ถึง 1 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทย
ตอนล่างและอันดามันจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล

21

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/forecast/swan/history



โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรู้น ้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ
www.thaiwater.net

ThaiWater mobile application


