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พยำกรณ์อำกำศประจ ำวัน
ประจ ำวันที่ ๑ มีนำคม 2564

พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง และภำคตะวันออก จะมีพำยุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพำยุฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชก

แรง ขอให้ประชำชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรำยจำกฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงกำรอยู่ในท่ี
โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้ำงและป้ำยโฆษณำที่ไม่แข็งแรง

ภำคเหนือ 
อำกำศเย็นในตอนเช้ำ โดยมีอำกำศร้อนกับมีฟ้ำหลัวในตอนกลำงวัน
อุณหภูมิต่ ำสุด 16-23 องศำเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศำเซลเซียส
ลมตะวันตก ควำมเร็ว 10-20 กม./ชม.



พยำกรณ์อำกำศ 24 ชม.ข้ำงหน้ำ



พยำกรณ์อำกำศ 7 วันข้ำงหน้ำ



พยำกรณ์อำกำศ 7 วันข้ำงหน้ำ

กำรคำดหมำย
ในช่วงวันที่ 1 - 4 มี.ค. 64 บริเวณควำมกดอำกำศสูงก ำลังปำนกลำงจำกประเทศจีนจะแผ่ลงมำปกคลุมภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจนีใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนล่ำง ภำคกลำง และภำคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ในขณะที่ประเทศไทยมีอำกำศร้อน ลักษณะ
เช่นน้ีจะท ำให้บริเวณดังกล่ำวมีพำยุฤดูร้อนขึ้น โดยมีพำยุฝนฟ้ำคะนองกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบำงพ้ืนที่ ส ำหรับ
ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้จะมีก ำลังแรงขึ้นท ำให้ภำคใต้มฝีนเพิ่มขึ้น 

ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 6 มี.ค. 64 ควำมกดอำกำศต่ ำเนื่องจำกควำมร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท ำให้บริเวณ
ดังกล่ำวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอำกำศร้อนกับมีฟ้ำหลัวในตอนกลำงวัน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัด
ปกคลุมภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง ภำคกลำง และภำคตะวันออก ท ำให้บริเวณดังกล่ำวยังคงมีฝนฟ้ำคะนองเกิดขึ้น
ข้อควรระวัง 

ในช่วงวันที่ 1 - 4 มี.ค. 64 ขอให้ประชำชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรำยจำกฝนฟ้ำคะนอง และลม
กระโชกแรงที่จะเกิดข้ึน โดยหลีกเลี่ยงกำรอยู่ในท่ีโล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ำยโฆษณำและสิ่งปลูกสร้ำงท่ีไม่แข็งแรง ส ำหรับ
เกษตรกรควรเตรียมกำรป้องกันและระวังควำมเสียหำยที่จะเกิดต่อผลผลิตทำงกำรเกษตรไว้ด้วย



คำดหมำยสภำวะอำกำศและผลกระทบต่อกำรสะสมของฝุ่น PM2.5



กำรคำดหมำยลักษณะอำกำศของประเทศไทยรำย 3 เดือน
เดือน มีนำคม 2564 ถึง พฤษภำคม พ.ศ.2564
ออกประกำศ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564

เดือนมีนำคม 
มีอำกำศร้อนอบอ้ำวและแห้ง ควำมชื้นในอำกำศมีน้อย และมีอำกำศร้อนจัดเป็นบำงวัน โดยเฉพำะบริเวณประเทศไทย

ตอนบน เนื่องจำกลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลมใต ้แต่ในบำงช่วงอำจมีมวลอำกำศเย็นจำกประเทศจีนแผ่ลงมำ
ปะทะกับมวลอำกำศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทย ท ำใหเ้กิดพำยุฤดูร้อน โดยเฉพำะบริเวณประเทศไทยตอนบน พำยุฤดูร้อนมัก
เกิดในช่วงเวลำสั้นๆ เป็นบริเวณแคบ แต่จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นฉับพลัน และมีควำมรุนแรงถึงขั้นท ำควำมเสียหำยแก่ชีวิต
และทรัพย์สินได้
เดือนเมษำยน

เป็นเดือนที่อบอ้ำวที่สุดในรอบปี โดยเฉพำะประเทศไทยตอนบน ซึ่งมักมีอุณหภูมิและมีอำกำศร้อนถึงร้อนจัดโดยท่ัวไป 
จำกอิทธิพลของหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำ เนื่องจำกควำมร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเป็นชว่งท่ีดวงอำทิตย์แผ่รังสี 
ตั้งฉำกกับพ้ืนที่ของประเทศไทย ท ำใหเ้กิดพำยุฤดูร้อนขึ้น ส ำหรับฝนในเดือนน้ีโดยทั่วไปมีฝนเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำเดือนที่ผ่ำนมำใน
ทุกภำคของประเทศ
เดือนพฤษภำคม 

เป็นช่วงเปลี่ยนจำกฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ปกติสภำวะอำกำศในระยะครึ่งแรกของเดือนจะยังคงมีอำกำศร้อนอบอำ้วทั่วไป 
และมักเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองหรือพำยุฤดูร้อนได้บ่อยครั้ง และในบำงครั้งอำจมีลูกเห็บตกได้ด้วย จำกอิทธิพลของควำมกด
อำกำศต่ ำเนื่องจำกควำมร้อน ส่วนระยะครึ่งหลังของเดือน ซึ่งเริ่มเข้ำสู่ฤดูฝน อุณหภูมิจะลดลง และมีฝนตกชุกเพิ่มมำกขึ้น 
โดยลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนร่องควำมกดอำกำศต่ ำที่พำดผ่ำนประเทศ
มำเลเซียได้เลื่อนขึ้นมำพำดผ่ำนภำคใต้และภำคกลำงของประเทศไทยตำมล ำดับ นอกจำกนี้
อำจมีพำยุไซโคลนก่อตัวในทะเลอันดำมันหรืออ่ำวเบงกอลแล้วเคลือ่นเข้ำมำใกล้หรือเข้ำสู่ทำงด้ำนตะวันตกของประเทศไทย



กำรคำดหมำยอุณหภูมิสูงสุด – ต่ ำสุด และปริมำณฝน



กำรคำดหมำยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย – ต่ ำสุดเฉลี่ย(องศำเซลเซียส)



กำรคำดหมำยปริมำณฝน (มิลลิเมตร) จ ำนวนวันฝนตก (วัน)และเปรียบเทียบกับค่ำปกติ



กำรเฝ้ำระวังปรำกฏกำรณ์เอลนีโญและลำนีญำ
ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ของปรากฎการณ์ลานีญามีความรุนแรงเพิ่มขึ นต่อเนือ่งจากเดือนมกราคม โดยอุณหภูมิผิวน ้าทะเลบริเวณ
ตอนกลางและด้านตะวันออกไปจนถึงด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สตูรที่มีค่าต่้ากว่าปกติได้ขยายพื นที่ไปทางด้าน
ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สตูร จากรายงานสถานการณ์ล่าสุดพบว่าอุณหภูมิผิวน ้าทะเลเฉลีย่ในบริเวณด้านตะวันออก
ของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สตูรอุ่นขึ นในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาโดยมีคา่ต่้ากว่าปกติประมาณ  0.3 - 0.2 องศาเซลเซยีส ส่วน
บริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกมีค่าต่้ากว่าปกติประมาณ 0.7 – 1.1 องศาเซลเซียสอกีทั งอุณหภูมนิ ้าทะเลที่อยูล่ึกจากผิวน ้าไป
จนถึงระดับ 300 เมตร บริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมทุรเขตศูนย์สตูรยังคงมีคา่ต่้ากว่าปกติมาตั งแต่ช่วงกลางเดือน
ธันวาคม หลังจากนั นได้อุ่นขึ นเล็กน้อยแบริเวณฝั่งตะวันออกของมหาสมทุรแปซิฟิกแถบศนูย์สตูรและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะ
ที่บริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สตูรยังคงมีอณุหภูมผิิวน ้าทะเลสูงกว่าค่าปกติ ส่งผลต่อการหมุนเวียนบรรยากาศ
ที่ระดับ 850 เฮกโตปาสคาล (ความสูง 1.5 กม.จากระดับรทก.) ท้าให้มีลมตะวันออกที่ผิดปกติพัดปกคลุมตั งแต่บริเวณตอนกลางด้าน
ตะวันออกไปจนถึงบริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สตูร ส้าหรับลมที่ระดับ 200 เฮกโตปาล(ความสูง 11 กม. จาก
ระดับน ้าทะเลปานกลาง) มีลมตะวันตกที่ผิดปกติพัดปกคลุมบริเวณตอนกลางไปจนถึงด้านตะวันออกของมหาสมุทรเขตศูนย์สูตร
กำรคำดหมำย จำกอุณหภูมิผิวน้ ำทะเลและระบบกำรหมุนเวียนบรรยำกำศบริเวณตอนกลำงและด้ำนตะวันออกของมหำสมุทร
แปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่ำต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ช่วงกลำงเดือนพฤษภำคม 2563 ต่อเนื่องมำจนถึงต้นเดือนกุมภำพันธ์ 2564 
ประกอบกับเมื่อวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีทำงสถิติและแบบจ ำลองเชิงพลวัตแล้ว คำดว่ำ ปรำกฏกำร ENSO ที่มีสถำนะเป็นลำนีญำ
จะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมนีำคม 2564 จำกนั้นจะอ่อนก ำลังล และมีแนวโน้มที่จะเปลีย่นเข้ำสู่สภำวะปกตินช่วงเดือนเมษำยน –
มิถุนำยน 2564 ด้วยควำมน่ำจะเป็นร้อยละ 60
ผลกระทบกับประเทศไทย ปรากฏการณ์ลานีญาจะส่งผลต่อสภาวะอากาศของประเทศไทย โดยคาดว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -
เมษายน 2564 ปริมาณฝนของประเทศไทยจะสงูกว่าค่าปกติโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ ส่วนอุณหภูมิเฉลีย่ของประเทศไทยมแีนวโนม้ต่้า
กว่าค่าเคียงค่าปกติเล็กน้อย



สถำนกำรณ์อุณหภูมิผิวน้ ำทะเลในมหำสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร



ผลกำรคำดกำรณ์ปรำกฏกำรณ์ ENSO
ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – ตุลำคม 2564



รำยงำนสภำพน้ ำฝน



กรำฟแสดงปริมำณฝนรำยเดือนที่สถำนี สชป.1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงปริมำณฝนสะสมที่สถำนี สชป.1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงปริมำณฝนรำยเดือนสถำนีอุตุล ำพูน อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงปริมำณฝนสะสมสถำนีอุตุล ำพูน อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงปริมำณฝนรำยเดือนสถำนี Sw.5A อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



กรำฟแสดงปริมำณฝนสะสมสถำนี Sw.5A อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



สภำพน้ ำท่ำ
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สถำนกำรณ์น้ ำ
วันที 1 มีนำคม 2564

ปริมำณน ำ้ - ลบ.ม./วินำที

น ำ้ในเข่ือน - ล้ำนลบ.ม. 

76/70

น ำ้ลี ้

ปี2564 / ปี2563



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำฝนรำยวันแม่น้ ำปิง
ที่สถำนี P.1 สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำรำยวันแม่น้ ำปิง
ที่สถำนี P.1 สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำรำยวันแม่น้ ำปิง
ที่สถำนี P.1 สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำท่ำรำยเดือนสถำนี P.1 แม่น้ ำปิง สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ปริมาณน ้าสะสมเดือน ก.พ. สรุปข้อมูลถึงวันที่ 24 ก.พ.64



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำฝนรำยวันน้ ำกวง
ที่สถำนี P.5 สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำรำยวันน้ ำกวง
ที่สถำนี P.5 สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำรำยวันน้ ำกวง
ที่สถำนี P.5 สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำท่ำรำยเดือนสถำนี P.5 น้ ำกวง สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน

ปริมาณน ้าสะสมเดือน ก.พ. สรุปข้อมูลถึงวันที่ 24 ก.พ.64



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำฝนรำยวันน้ ำปำย
ที่สถำนี Sw.5A บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำรำยวันน้ ำปำย
ที่สถำนี Sw.5A บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำรำยวันน้ ำปำย
ที่สถำนี Sw.5A บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำท่ำรำยเดือนสถำนี Sw.5A น้ ำปำย บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง 
จ.แม่ฮ่องสอน

ปริมาณน ้าสะสมเดือน ก.พ. สรุปข้อมูลถึงวันที่ 24 ก.พ.64



กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนน้ ำท่ำรำยปี
สถำนี P.1 แม่น้ ำปิง สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ปริมาณน ้าสะสมตั งแต่ 1 เม.ย.63 ถึงวันที่ 24 ก.พ.64



กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยและแนวโน้มน้ ำท่ำรำยปี
สถำนี P.1 แม่น้ ำปิง สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนน้ ำท่ำรำยปี
สถำนี P.5 น้ ำกวง สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน

ปริมาณน ้าสะสมตั งแต่ 1 เม.ย.63 ถึงวันที่ 24 ก.พ.64



กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยและแนวโน้มน้ ำท่ำรำยปี
สถำนี P.5 น้ ำกวง สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนน้ ำท่ำรำยปี
สถำนี Sw.5A น้ ำปำย บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ปริมาณน ้าสะสมตั งแต่ 1 เม.ย.63 ถึงวันที่ 24 ก.พ.64



กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยและแนวโน้มน้ ำท่ำรำยปี
สถำนี Sw.5A น้ ำปำย บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของเขื่อนแม่งัด รอบเวรที่ ๑



กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของเขื่อนแม่งัด รอบเวรที่ ๒



กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของเขื่อนแม่งัด รอบเวรที่ ๓



กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของเขื่อนแม่งัด รอบเวรที่ ๔



กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของเขื่อนแม่งัด รอบเวรที่ ๕



กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของเขื่อนแม่งัด รอบเวรที่ ๖




