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สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

HIGHTLIGHT
บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนปะทะกับความกดอากาศต่า
ทาให้เกิดพายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 20 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และมี
ลูกเห็บตกในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวัน ออก
ส่งผลกระทบในพื้นที่ 34 จังหวัด 155 อ าเภอ 311 ต าบล 761 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล โดยมี
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 3,761 หลัง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน่านและพิษณุโลก นครราชสีมา
ศรีสะเกษ เลย และตาก ที่ทาให้โรงเรียน อาคาร บ้านเรือนเสียหายไม่น้อยกว่า 400 หลัง และมีเสา
ไฟฟ้าหักโค่นปิดทับหลายเส้นทาง

วันที่ 28 มี.ค. 64 เกิดพายุลูกเห็บตก ทาให้บ้านเรือนประชาชน
เสียหายกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ จ. เลย

วันที่ 22 มี.ค. 64 ช่วงบ่ายเกิดพายุฝนและลูกเห็บตกในพื้นที่
อ.พบพระ จ.ตาก ทาให้ศาลาการเปรียญ วัดช่องแคบ พังถล่มทั้งหลัง
ต้นไม้ รวมทั้งเสาไฟฟ้าหักโค่นปิดทับเส้นทางหลายจุด
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สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า
สถานการณ์ปจั จุบนั

สภาพอากาศ : บริ เ วณความกดอากาศสู ง ก าลั ง ปานกลางแผ่ ล งมาปกคลุ ม บริ เ วณทะเลจี นใต้ แ ละ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ในวั น ที ่ 23 มี . ค. 64 ต่ อ มาประเทศไทยตอนบนมี ห ย่ อ มความกดอากาศต ่ า
ปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์และมี ลม
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละลมใต้ พ ั ด น าความชื ้ น เข้ า ปกคลุ ม ประเทศไทยตอนบนกั บ มี ล มตะวั น ตก
พัดเข้ามาปกคลุมด้าตะวันตกของประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 25-29 มี.ค. 64 ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้ อยถึง
ปานกลางบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกกาลังปานกลางพัดปก
คลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และอ่อนกาลังลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่ งผลให้มีฝนตก
ปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตลอดทั้งทั้งสัปดาห์
น ้า ในเขื่อ น :ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 35,705 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 50% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้าใช้การได้ จริง
12,162 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเขื่อนล าตะคองมีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก (84%) และมีเขื่อนที่มี
ปริมาณน้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต (ไม่เกิน 30 % ของความจุเขื่อน) มี 5 เขื่อน ได้แก่ เขื่ อนแม่กวง (23%)
เขื่อนลาปาว (28%) เขื่อนป่าสัก (27%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (30%) และเขื่อนคลองสียัด (16%)
น้าในแม่น้าลาคลอง :จากการตรวจวัดระดับน้าในแม่น้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าระดับน้าใน
แม่น้าสายหลักภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้าน้อยถึงระดับน้าปานกลาง ภาคตะวั นออกและ
ภาคกลางมีระดับน้าปานกลางถึงระดับน้ามาก และอาจมีน้าล้นตลิ่งต่าบริเวณปากแม่น้าในช่วง น้าทะเลหนุนสูง
ส่วนภาคใต้มีระดับน้าน้อยถึงระดับน้าปานกลาง

คาดการณ์

คาดการณ์ฝน :ช่วงวันที่ 29 มี.ค.-1 เม.ย. 64 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลม
ตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุม ส่งผลให้บริเวณดังกล่าสวมีฝนตกเล็กน้อยถึ งปานกลางบาง
พื้นที่ ต่อมาบริเวณความกดอากาศสูงจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 2-4 เม.ย. 64 ทาให้เกิด
การปะทะกันของมวลอากาศ ประกอบกับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้าสู่บริเวณตอนบน
ของประเทศ ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ส่วนหย่อมความกดอากาศต่าบริเวณ
อ่าวเบงกอลที่อาจจะทวีกาลังแรงขึ้และเคลื่อนเข้าสู่ทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่ 1-4 เม.ย. 64ทาให้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัด
เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์
คาดการณ์ระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยา :จากการคาดการณ์สถานการณ์น้าขึ้น-น้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการ
กองทัพเรือน้ามีระดับน้าต่าสุดวันที่ 1-2 มี.ค. 64 เวลา 16:00 น. ต่ากว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 0.91 เมตร และน้าขึ้น
สูงสุดวันที่ 2 เม.ย. 64 เวลา 08:00 น. สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 0.78 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามี
ระดับน้าต่าสุดวันที่ 3 เม.ย. 64 เวลา 15:00 น. ต่ากว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 1.61 เมตร และมีระดับน้าสูงสุดวันที่ 29
มี.ค. 64 เวลา 06:00 น. สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 1.14 เมตร
คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงคลื่นทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงวั นที่ 29
มี.ค. -4 เม.ย. 64 เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยมีกาลังอ่อน ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ
1-1.5 เมตร ในช่วงวันที่ 29-30 มี.ค. 64 เนื่องจากมีลมตะวันออกกาลังอ่อนพัดปกคลุม ต่อมาหย่อมความกดอากาศ
ต่าบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีกาลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้ามาบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 1-2 เม.ย. 64 ทาให้ทะเล
อันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ในช่วงวันที่ 31 มี.ค.- 4 เม.ย. 64 กับมีคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 1-2 เม.ย. 64
4

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
สั ป ดาห์ น ี ้ ภ าคเหนื อ มี เ มฆปกคลุ ม ในวั น ที ่ 27 และ 29 มี . ค. 64 ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆปกคลุมเบาบางกระจายตัวในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์และมี เมฆ
ปกคลุมในหลายพื้นที่ในวันที่ 27 มี.ค. 64 ภาคตะวันออกมีเมฆปกคลุมใช่วงวันที่ 25-28 มี.ค. 64
ส่วนภาคใต้มีเมฆปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์
23 มี.ค. 64 07:00 น.

24 มี.ค. 64 07:00 น.

25 มี.ค. 64 07:00 น.

26 มี.ค. 64 07:00 น.

27 มี.ค. 64 07:00 น.

28 มี.ค. 64 07:00 น.

29 มี.ค. 64 07:00 น.

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดทาโดย Kochi University.
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/weather/2021-03-23/50/141
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
บริ เ วณความกดอากาศสู ง ก าลั ง ปานกลางแผ่ ล งมาปกคลุ ม บริ เ วณทะเลจี น ใต้ แ ละ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 23 มี.ค. 64 ต่อมาประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต ่า
ปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์
และมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดน าความชื้นเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนกับมีลมตะวัน ตก
พัดเข้ามาปกคลุมด้าตะวันตกของประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 25-29 มี.ค. 64 ส่งผลให้มีฝนตก
เล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออก
กาลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และอ่อนกาลังลงในช่วงครึ่ง
หลังของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตลอดทั้งทั้งสัปดาห์
23 มี.ค. 64 07:00 น.

24 มี.ค. 64 07:00 น.

25 มี.ค. 64 07:00 น.

26 มี.ค. 64 07:00 น.

27 มี.ค. 64 07:00 น.

28 มี.ค. 64 07:00 น.

29 มี.ค. 64 07:00 น.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/weather/2021-02-23/13/22
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงการบินและ
การเกษตร ได้ แ ก่ เรดาร์ เ ชี ย งราย เรดาร์ ต าคลี เรดาร์ ข อนแก่ น เรดาร์ ห ั ว หิ น และเรดาร์ ส งขลา
ตรวจพบฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกั บมีฝน
ตกหนัก บริเวณภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือในวัน ที ่ 27-28 มี .ค. 64 ภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยถึ ง
ปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์กับมีฝ นตกหนัก
มากบริเวณภาคใต้ตอนล่างวันที่ 24 26 และ 28 มี.ค. 64
เรดาร์เชียงราย
23 มี.ค. 64

เรดาร์ตาคลี
23 มี.ค. 64

เรดาร์ขอนแก่น
23 มี.ค. 64

เรดาร์หัวหิน
23 มี.ค. 64

เรดาร์สงขลา
23 มี.ค. 64

24 มี.ค. 64

25 มี.ค. 64

26 มี.ค. 64

27 มี.ค. 64

28 มี.ค. 64

29 มี.ค. 64

24 มี.ค. 64

25 มี.ค. 64

26 มี.ค. 64

27 มี.ค. 64

28 มี.ค. 64

29 มี.ค. 64

24 มี.ค. 64

25 มี.ค. 64

26 มี.ค. 64

27 มี.ค. 64

28 มี.ค. 64

29 มี.ค. 64

24 มี.ค. 64

25 มี.ค. 64

26 มี.ค. 64

27 มี.ค. 64

28 มี.ค. 64

29 มี.ค. 64

24 มี.ค. 64

25 มี.ค. 64

26 มี.ค. 64

27 มี.ค. 64

28 มี.ค. 64

29 มี.ค. 64

ที่มา:กรมอุตนุ ิยมวิทยา, กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/weather/radar
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
สั ป ดาห์ น ี ้ ม ี ฝ นตกเล็ ก น้ อ ยถึ ง ปานกลางกระจายตั ว บางพื ้ น ที ่ บ ริ เ วณภาคเหนื อ
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวั น ออกตลอดทั ้ งสั ป ดาห์ก ั บ มี ฝนตกหนั ก
ด้านตะวันตกของภาคกลางในวันที่ 22 มี.ค. 64 ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจาย
ตัวตลอดทั้งสัปดาห์และมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดยะลา นราธิวาส พัทลุง และสตูล
22 มี.ค. 64 07:00 น. 23 มี.ค. 64 07:00 น. 24 มี.ค. 64 07:00 น. 25 มี.ค. 64 07:00 น.

26 มี.ค. 64 07:00 น. 27 มี.ค. 64 07:00 น. 28 มี.ค. 64 07:00 น.

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

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ ผ่านมา
โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างที่มีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออกมีฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

สัปดาห์ทผี่ า่ นมา

สัปดาห์นี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ควำมชืน้ ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. ระหว่าง
วันที่ 22-28 มี.ค. 64 พบว่าภาคเหนือมีความชื้นในอากาศค่อนข้างต่าและความชื้นค่อยๆ ลดลงจนถึง
ปลายสัปดาห์ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นสูงถึงสูงมากในวันที่ 22 มี.ค. 64 และความชื้น
ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์กับมีความชื้นสูงบริเวณตอนบนของภาคในวันที่ 28 มี.ค. 64 ภาคกลางและ
ภาคตะวั น ออกมี ค วามชื ้ น ในอากาศสู ง มากในวั น ที ่ 22 มี . ค. 64 และความชื ้ น ค่ อ ยๆ ลดลงจนถึ ง
ปลายสัปดาห์กับมีความชื้นสูงบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกในวันที่ 26-28 มี.ค. 64
ส่วนภาคใต้มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงกับมีความชื้นในอากาศสูงบริเวณตอนบนของภาคในวันที่ 22
มี.ค. 64 และภาคใต้ตอนล่างในวันที่ 24 26 และ 28 มี.ค. 64
22 มี.ค. 64 14:00 น.

23 มี.ค. 64 14:00 น.

26 มี.ค. 64 14:00 น.

24 มี.ค. 64 14:00 น.

27 มี.ค. 64 14:00 น.

25 มี.ค. 64 14:00 น.

28 มี.ค. 64 14:00 น.

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.thaiwater.net/weather/2021-02-23/9/1
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ควำมชืน้ ผิวดิน
วันที่ 21 มี.ค. 64 ประเทศไทยมีความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตอนบน ภาคตะวันออกมีความชื้นผิวดินลดลง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีความชื้ น
ใกล้เคียงกับวันที่ 14 มี.ค. 64
วันที่ 14 มี.ค. 64

วันที่ 21 มี.ค. 64

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

สถำนกำรณ์น้ำในเขือ่ นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ
มี ปริ มาณน ้า กัก เก็ บรวมกัน 35,705 ล้ า นลู ก บาศก์
เมตร คิ ดเป็ น 50% ของความจุ สถานการณ์ อ ยู ่ ใ น
เกณฑ์ ป านกลาง โดยเป็ น ปริ ม าณน ้ า ใช้ ก ารได้ จ ริ ง
12,162 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร ซึ ่ ง เขื ่ อ นล าตะคองมี
ปริ มาณน ้ า กัก เก็บอยู ่ ในเกณฑ์ น ้า มาก (84%) และมี
เขื่อนที่มีปริมาณน้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้ อยวิกฤต (ไม่
เกิ น 30 % ของความจุ เ ขื ่ อ น) มี 5 เขื ่ อ น ได้ แ ก่
เขื่อนแม่กวง (23%) เขื่อนล าปาว (28%) เขื่อนป่ าสัก
(27%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (30%) และเขื่อนคลอง
สียัด (16%)

ที่มา: คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/water
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น้า

สถำนกำรณ์น้ำในเขือ่ นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 29 มี.ค. 64 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 35,705 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ากักเก็บน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2560 และมีปริมาณน้า
ไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี 1,912 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมมากที่สุดเป็น
อันดับ 3 รองจากปี 2561 และปี 2560 และมีปริมาณน้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี 7,781 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้
หากเปรียบเทียบข้อมูลรายภาค พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ากักเก็บมากที่สุดเป็ นอันดับ 2 รอง
จากปี 2561 ภาคกลางมีปริมาณน้ากักเก็บมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561 และ 2560 ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ และภาคใต้มีปริมาณน้ากักเก็บน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563 ส่วนภาคตะวันตกมีปริมาณ
น้ากักเก็บน้อยที่สุด

ที่มา : คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ

13

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น้า

สถำนกำรณ์น้ำในเขือ่ นพืน้ ทีล่ ุ่มนำ้ เจ้ำพระยำ
วันที่ 29 มี.ค. 64 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้าเจ้าพระยา มีปริมาณน้ากักเก็บรวมกัน 9,444
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้ากักเก็บมากกว่าปี 2559 และปี 2563 ที่เกิดภัยแล้งในช่วงต้นปีอยู่ 321 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และ 115 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ปี 2564 มีปริมาณน้าใช้การ 2,748 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมี
แผนการใช้ น ้ า ส าหรั บ อุ ป โภค-บริ โ ภค และรั ก ษาระบบนิ เวศ ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
อยู่ที่ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 ถึงปัจจุบัน ระบายน ้าไปแล้วรวม 3,680 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น้า

จากการตรวจวัดระดับน้าในแม่น้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าระดับน้า ในแม่น้าสาย
หลักภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวัน ออกและ
ภาคกลางมีระดับน้าปานกลางถึงระดับน้ามาก และอาจมีน้าล้นตลิ่งต่าบริเวณปากแม่น้า ในช่วงน้าทะเล
หนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน้าน้อยถึงระดับน้าปานกลาง
23 มี.ค. 64 05:00 น.

24 มี.ค. 64 05:00 น.

27 มี.ค. 64 05:00 น.

25 มี.ค. 64 05:00 น.

28 มี.ค. 64 05:00 น.

26 มี.ค. 64 05:00 น.

29 มี.ค. 64 05:00 น.

ที่มา: คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิม่ เติม: http://www.nhc.in.th/product/history/map/water_level
15

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น้า
สัปดาห์นี้ทะเลฝั่งอ่าวไทยมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งสั ปดาห์
ส่วนทะเลฝั่งอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส

ฝั่งอ่าวไทย
22 มี.ค. 64 18:00 น.

23 มี.ค. 64 18:00 น.

26 มี.ค. 64 18:00 น.

24 มี.ค. 64 18:00 น.

27 มี.ค. 64 18:00 น.

25 มี.ค. 64 18:00 น.

28 มี.ค. 64 18:00 น.

ฝั่งอันดามัน
22 มี.ค. 64 18:00 น.

23 มี.ค. 64 18:00 น.

26 มี.ค. 64 18:00 น.

24 มี.ค. 64 18:00 น.

27 มี.ค. 64 18:00 น.

25 มี.ค. 64 18:00 น.

28 มี.ค. 64 18:00 น.

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

สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมี
คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในวันที่ 22-24 มี.ค. 64 หลังจากนั้นความสูงคลื่นลดลงเหลือ ประมาณ
1-1.5 เมตร จนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงครึ่งแรกของ
สัปดาห์ หลังจากนั้นความสูงคลื่นลดลงเหลือประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

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

จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้าสายหลัก พบว่าแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณสถานีสาแลมีค่าความเค็ม
เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้าดิบเพื่อผลิตน้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ตลอดทั้งสัป ดาห์ และมีความ
เค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน้าพดิบเพื่อผลิตน้าประปา 0.5 กรัม/ลิตร ในวันที่ 24 มี.ค. 64 และมีค่าความเค็มสูงสูด
0.56 กรั ม/ลิ ตร เมื่ อเวลา 12:00 น. ส่ว นแม่ น ้า ท่ า จี นบริ เวณสถานี นครชั ยศรี มีค ่า ความเค็ มเกิ นเกณฑ์
มาตรฐานน้าดิบเพื่อผลิตน้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 0.45 กรัม/
ลิตร ในวันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 12:00-13:00 น. ส่วนแม่น้าบางปะกงที่สถานีบางแตนมีค่าความเค็ม เกินเกณฑ์
มาตรฐานน้าดิบเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร เป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสู งสุด 7.92
กรัม/ลิตร วันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 12:00 น.
แม่น้าเจ้าพระยา ณ สถานีสาแล (เกินเกณฑ์มาตรฐานน้าดิบเพื่อผลิตน้าประปา 0.50 กรัม/ ลิตร )

แม่นา้ ท่าจีน ณ สถานีนครชัยศรี (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้าดิบเพื่อผลิตน้าประปา 0.25 กรัม/ลิตร )

แม่น้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน (เกินเกณฑ์มาตรฐานน้าดิบเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร)

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

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้มากกว่าเท่าตัว (เกินจากแผนที่ว างไว้
141.20%) โดยมีการปลูกข้าวนาปรังเกินจากแผน 182.73% โดยภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีการปลูกข้าวเกินจากแผน 170.78% 108.60% 49.61%
28.67% และ27.82% ตามลาดับ ส่วนลุ่มน้าเจ้าพระยาที่ไม่ได้มีการวางแผนให้เพาะปลูกข้าวนาปรังกลับมี
การเพาะปลูกไปแล้ว 2.79 ล้านไร่ ส่วนการปลูกพืชไร่-พืชผักรวม 97.82% โดยลุ่มน ้าเจ้าพระยาและ
ภาคเหนือมีการเพาะปลูกเกินจากแผนไปแล้ว 26.81% และ 14.56% ตามลาดับ

ภาค

ข้าวนาปรัง
แผน (ล้ านไร่) ผล (ล้ านไร่)

พืชไร่-พืชผัก
%

เกีย่ ว (ล้ านไร่)

แผน (ล้ านไร่) ผล (ล้ านไร่)

รวม
%

แผน (ล้ านไร่) ผล (ล้ านไร่)

%

เกีย่ ว (ล้ านไร่)

เหนือ

0.23

0.62

270.78

0.227

0.16

0.19

114.56 0.016

0.39

0.80

205.42

0.242

ตะวันออกเฉียงเหนือ

0.86

1.11

128.67

0.001

0.04

0.03

83.73 0.003

0.90

1.14

126.62

0.003

กลาง

0.01

0.02

149.61

0.002

0.02

0.01

70.07 0.001

0.03

0.03

105.04

0.003

ตะวันออก

0.32

0.41

127.82

0.312

0.02

0.01

53.62 0.005

0.34

0.42

124.06

0.316

ตะวันตก

0.20

0.42

208.60

0.001

0.23

0.22

93.52 0.008

0.43

0.63

146.88

0.009

ใต้

0.28

0.01

4.93

0.002

0.03

0.01

38.94 0.000

0.31

0.02

7.78

0.003

1.308

0.05

0.07

126.81 0.036

0.05

2.86

5,238.75

1.344

1.853

0.55

0.54

97.82 0.068

2.45

5.91

241.20

1.921

ลุม่ น้าเจ้าพระยา
ทัง้ ประเทศ

2.79
1.90

5.37

282.73

เกีย่ ว (ล้านไร่)

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564
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▪ ช่วงวันที่ 29-31 มี.ค. 64 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลมตะวันออกเฉียง
ใต้และลมใต้พัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุม ส่วนภาคเหนือและภาคกลางฝั่งตะวันตกมีลมตะวั นตกพัด
ปกคลุม ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึ ง
ปานกลางบางพื้นที่ ส่วนหย่อมความกดอากาศต่าบริเวณอ่าวเบงกอลอาจจะทวีกาลังแรงขึ้ น ทาให้ลม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
▪ ช่วงวันที่ 1-4 เม.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่ว ง
วันที่ 2-4 เม.ย. 64 ท าให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับ
อิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้าสู่บริเวณตอนบนของประเทศ ส่ งผลให้เกิด
ฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ส่วนหย่อมความกดอากาศต่าที่อยู่บริเวณทะเล
อันดามันอาจทวีกาลังแรงขึ้น ทาให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้และทะเลอัน ดามันจะมีกาลัง
แรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง
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จากการคาดการณ์สถานการณ์น้าขึ้น-น้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
(องค์การมหาชน) คาดว่าวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 64 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือน้าระดับน้าต่ากว่า
ระดับน้าทะเลปานกลาง 0.8 เมตร ในช่วงวันที่ 31 มี.ค. 64-4 เม.ย. 64 โดยมีระดับน้าต่าสุดวันที่ 1-2 มี.ค. 64
เวลา 16:00 น. ต่ากว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 0.91 เมตร และน้าขึ้นสูงสุดวันที่ 2 เม.ย. 64 เวลา 08:00 น. สูง
กว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.78 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าระดับน ้าต ่ากว่าระดับน ้า ทะเล
ปานกลาง 1.5 เมตร ในช่วงวันที่ 2-4 เม.ย. 64 และมีระดับน้าต่าสุดวันที่ 3 เม.ย. 64 เวลา 15:00 น. ต่ากว่า
ระดับน้าทะเลปานกลาง 1.61 เมตร และน้าขึ้นสูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 1 เมตร ในช่วงวันที่ 29-31 มี.ค.
64 โดยมีระดับน้าสูงสุดวันที่ 29 มี.ค. 64 เวลา 06:00 น. สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 1.14 เมตร

หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
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คาดการณ์ความสูงคลื่นทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงวันที่ 29 มี.ค. 4 เม.ย. 64 เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยมีกาลังอ่อน ส่วนทะเลอันดามั นจะมีคลื่น
สูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงวันที่ 29-30 มี.ค. 64 เนื่องจากมีลมตะวันออกกาลังอ่อนพัด ปกคลุม
ต่อมาหย่อมความกดอากาศต่าบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีกาลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าม าบริเวณ
ทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 1-2 เม.ย. 64 ทาให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ในช่วงวันที่ 31 มี.ค.- 4
เม.ย. 64 กับมีคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 1-2 เม.ย. 64

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 64

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.thaiwater.net/weather/sea
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รู้น้า รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ
www.thaiwater.net
ThaiWater mobile application

โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ (องค์การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

