กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
ประจาวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้ ตั้งแตอวันที่ 17 ตุลาคม 2562
ถึ ง วั น ที ่ 31 มี น าคม 2563 มี จ ั ง หวั ด ที ่ ป ระกาศเขตการให้
ความชอวยเหล่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) รวมทั้งสิ้น
23 จังหวัด 139 อ าเภอ 714 ต าบล 3 เทศบาล 6,065 หมูอบ ้าน/
ชุ ม ชน ได้ แ กอ จั ง หวั ด เชี ย งราย พะเยา นอ า น อุ ต รดิ ต ถ์ สุ โ ขทั ย
เพชรบู ร ณ์ หนองคาย บึ ง กาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสิ น ธุ์
มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค์
อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

ปฏิบัติการฝนหลวงระดมเติมน้าในเขื่อนและแก้ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งดับไฟป่าที่เกิดขึ้นตออเน่่อง
ที่มา: komchadluek.net

Department of Disaster Prevention and Mitigation, reported drought
disaster situations from October 17, 2019 to March 31, 2020. There
was a total of 23 provinces that had declared an emergency disaster
relief area (drought). The 23 provinces consisting of 139 districts,
714 sub-districts, 3 municipalities, 6,065 villages/communities are
Chiang Rai, Phayao, Nan, Uttaradit, Sukhothai, Phetchabun,
Nongkai, Bueng Kan, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Kalasin,
Maha Sarakham, Nakhon Ratchasima, Buri Ram, Chaiyaphum,
Sisaket, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chai Nat, Suphan Buri,
Kanchanaburi, Chachoengsao and Prachin Buri.

อบจ.พิษณุโลก แจกน้าชอวยชาวบ้าน
หลังประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมูอที่ 10 บ้านเขาหนองกบ

ที่มา: พิษณุโลกฮอตนิวส์

เด่อนมีนาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการประกาศเต่อ นภัย
พายุฤดูร้อน ในชอวง 2 เวลา ค่อ ในชอวงวัน ที่ 3-6 มี .ค. และ 2023 มี.ค. นอกจากนี้ยังเกิดฝนตกหนักชอวงวันที่ 14-15 มี.ค. ซึ่งทั้ง
3 เหตุการณ์สองผลให้ฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ตอนบนของ
ประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหน่อมีฝนตกมากกวอาปกติ 27%
สอวนภาคตะวันออกมีฝนตกมากกวอาปกติ 47% แตอสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นไมอได้ทาให้น้าไหลลงเขื่อนเพิ่มขึ้นมากนั ก โดยภาคเหน่อมี
น ้าไหลลงเขื่อนเพียง 98 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ
67 ล้ า น ลบ.ม. ภาคกลาง 82 ล้ า น ลบ.ม. และภาคตะวั น ออก
13 ล้าน ลบ.ม.

In March 2020, Thai Meteorological Department has
announced a summer storm warning in two periods,
between 3-6 March and 20-23 March. In addition, there
was heavy rain during 14-15 March. All these three events
caused rain to spread in many areas in the upper part of
the country. The northeastern region had 27% more rainfall
than usual, and the eastern region had 47% more rainfall.
However, the situations did not increase the water flow into
the reservoir. The northern region had only 98 million cubic
meters of water flowing into the reservoir, 67 million cubic
meters in the northeastern region, 82 million cubic meters
in the central region and 13 million cubic meters in the
eastern region.

เด่อนมีนาคม 2563 มีฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 มิลลิเมตร
ซึ่งน้อยกวอาคอาปกติ 27% โดยปริมาณฝนน้อยกวอาปกติ
เก่อบทั้งประเทศ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหน่อ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหน่อตอนลอาง และภาคใต้มีปริมาณฝน
น้อยกวอาปกติ ตอางจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหน่ อ
ตอนบนและภาคตะวันออกที่มีฝนมากกวอาปกติ

มีนาคม (คอาปกติ)
March (Normal)

มีนาคม 2563
March 2020

In March 2020, the average rainfall throughout the
country was 32 millimeters, which was 27% less
than normal. Rainfall was less than normal for almost
the whole country, especially in the northern,
central, lower northeastern and southern regions.
However, it was different in the upper northeastern
and eastern regions where there was more rain than
normal.
ผลตอาง
Difference

เด่ อ นมี น าคม 2563 มี ป ริ ม าณฝนเฉลี ่ ย ทั ้ ง ประเทศ
32 มิ ล ลิ เ มตร เม่ ่ อ เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ฝน ย้ อ นหลั ง
ตั ้ ง แตอ ป ี 2554-2562 พบวอ า ปริ ม าณฝนในปี 2563
บริ เ วณภาคเหน่ อ ภาคกลาง และภาคใต้ อ ยู อ ใ นเกณฑ์
ฝนตกน้อยเม่่อเปรียบเทียบตั้งแตอปี 2554

In March 2020, the country’s average rainfall was
32 millimeters. When comparing to the historical
rainfall data from 2011 to 2019, it was found that the
amount of rainfall in 2020 in the northern, central
and southern regions was considered low when
compared to the past.

จากการเปรียบเทียบข้อมูลฝนรายเด่อนของปี 2563 กับ
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแตอปี 2558-2562 พบวอา เด่อนมีนาคม
2563 มีปริมาณฝนน้อยกวอาปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยูอ
15% และมีปริมาณฝนน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งมากกวอา
ปี 2559 และ 2562 ตามลาดับ สอวนปริมาณฝนสะสมตั้ง แตอ
ต้นปีมีเพียง 43 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นปริมาณฝนสะสมที่น้อย
ที่สุดเม่่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแตอปี 2558-2562

By comparing the monthly rainfall data of 2020 with
historical data from 2015-2019, it was found that
March 2020 had 15% lower rainfall than the year
2015 in which severe drought occurred and it was
ranked as the 3rd smallest amount of rain after 2016
and 2019, respectively. The cumulative rainfall for
3 months from the beginning of 2020 was only
43 millimeters, which was the smallest cumulative
amount of rain compared to the amounts in 20152019.

เด่อนมีนาคม 2563 ประเทศไทยมีสภาพความแห้งแล้ง
รุนแรงเพิ่มขึ้นเก่อบทุกพื้นที่ของประเทศ ยกเว้นตอนบนของ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหน่ อ ที ่ ม ี ด ั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง ลดลง
เน่่องจากมีฝนตกในพื้นที่จากอิทธิพลพายุฤดูร้อน

เดือนที่ผ่านมา
Last month

In March 2020, Thailand experienced more
severe drought in almost all areas of the country,
except for the upper northeast region where the
drought index decreased due to rain in the area from
the influence of summer storm.

เดือนมีนาคม 2563
March 2020

เด่ อ นมี น าคม 2563 ประเทศไทยมี อ ุ ณ หภู ม ิ ต ่ า กวอ า
ปี 2562 เก่อบทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคเหน่อตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยกเว้นทางด้านตะวันตกของ
ประเทศที่อุณหภูมิสูงกวอาปีอ่น ๆ เป็นบริเวณกว้างตั้งแตอ
ภาคเหน่อลงมาจนถึงภาคกลางตอนบน

2560

2561

หมายเหตุ : แต่ละภาพเป็นข้อมูลเฉลี่ยช่วงเวลา 14.00-14.59 น. ของทั้งเดือนมีนาคม
ที่มา : ข้อมูลดิบจากระบบโทรมาตร สสน.

2562

Thailand had lower temperatures in March 2020
than in 2019 in almost all areas of the country,
especially in the upper northern, northeastern,
central, eastern, and southern regions, except for
the west side of Thailand where temperatures
were higher than other years covering a wide area
from the northern region down to the upper
central region.
2563

สิ้นเด่อนมีนาคม 2563 ประเทศไทยมีปริมาณน้ากักเก็บในออ างขนาด
ใหญอคงเหล่อ 36,424 ล้าน ลบ.ม. อยูอในเกณฑ์น ้าปานกลาง หาก
เทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 11 ปี พบวอา ปี 2563 มีน้ากักเก็บน้อยกวอาปี
2553 และ 2558 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยูอ 3,658 ล้าน ลบ.ม.
และ 2,595 ล้ า น ลบ.ม. ตามล าดั บ สอ ว นปริ ม าณน ้ า ไหลลง
ออางฯ สะสมตั้งแตอต้นปีมีปริมาณ 1,255 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณ
น ้าไหลลงออางฯ สะสมที่น ้อยที่สุดเม่่อเปรียบเทียบตั้ง แตอปี 2553
และปริมาณน้าระบายสะสมตั้งแตอต้นปีมีปริมาณ 7,398 ล้าน ลบ.ม.
ซึ่งเป็นปริมาณน้าระบายสะสมที่น้อยเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2559
และ 2558

At the end of March 2020, Thailand had 36,424 million
cubic meters of water remaining in the large reservoir, which
was considered a moderate level. Compared to the previous
11 years of data, it was found that in 2020 there was less
water retention than in 2010 and 2015, which were the
years of severe drought, about 3,658 million cubic meters
and 2,595 million cubic meters, respectively. The amount of
water flowing into the basin accumulated since the
beginning of 2020 was 1,255 million cubic meters, and it
was the smallest accumulated volume of water since 2010.
The cumulative volume of drainage water since the
beginning of the year was 7,398 million cubic meters, and it
was the 3rd smallest cumulative drainage water after 2016
and 2015.

สิ ้ น เด่ อ นมี น าคม 2563 ปริ ม าณน ้ า กั ก เก็ บ ใน 4 เขื ่ อ นหลั ก
ของลุอมน้าเจ้าพระยามีอยูอ 9,287 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณ
น ้ากักเก็บ น้อยกวอาปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุน แรงในพื้ น ที่ลุอม น ้า
เจ้ า พระยาอยู อ 722 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร และน้ อ ยกวอ า ปริ ม าณ
น้ากักเก็บในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรง อยูอ 2,219 ล้าน
ลู ก บาศก์ เ มตร โดยเป็ น ปริ ม าณน ้ า ใช้ ก ารเพี ย ง 2,591 ล้ า น
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถ่อเป็นปริมาณน้าที่เหล่ออยูอน้อยมาก

At the end of March 2020, the amount of water stored in
the 4 main reservoirs of the Chao Phraya Basin was 9,287
million cubic meters. It was 722 million cubic meters less
than the year 2010 that had severe drought in the Chao
Phraya Basin, and 2,219 million cubic meters less than the
amount of water in 2015, which was the year of severe
drought. Only 2,591 million cubic meters of water retained
could be used, which was considered as very little water
remaining.

ระดับน ้าในแมอน ้าสายหลักใน พบวอา ภาคเหน่อมีระดับน ้า น้อยถึง
น้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหน่อมีระดับน้าน้อยโดยเฉพาะ
ต้นน้าของแมอน้าชี ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน้า ปานกลาง
ถึงน้ามาก กับมีน้าล้นตลิ่งต่าบริเวณปากแมอน้าในชอวงน้าทะเลหนุน
สูง บริเวณคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ ตาบลพันท้า ยนรสิงห์
อาเภอเม่องสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สอวนภาคใต้มีระดับน้า
ปานกลางถึงน้าน้อย

As for the water levels in the main rivers, it was found that
the northern region had low to critically low water levels.
The northeastern region had low water levels, especially
the headwaters of the Chi River. The eastern and central
regions had moderate to high water levels with water
overflowing at the estuary during high tide in the area
of Mahachai Canal, Phanthai Norasing Temple, Phanthai
Norasing Sub-district, Mueang Samut Sakhon District,
Samut Sakhon Province. And the southern region had
moderate to low water levels.

จากการตรวจวั ด คอ าความเค็ ม ในแมอ น ้ า สายหลั ก พบวอ า
บริเวณแมอน ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล พบสถานการณ์
ความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าดิบเพื่อผลิตน ้า ประปา
(0.50 กรั ม /ลิตร) เป็น ระยะๆ ชอ วงเวลา 10.00-15.00 น.
ในชอวงวันที่ 4-6 มี.ค. 63 และ 17-18 มี.ค. 63 โดยคอาความ
เค็มสูงสุดอยูอที่ 0.59 กรัม/ลิตร ในชอวงวันที่ 18 มี.ค. 63
เวลา 13.40 น.

From the salinity measurement in the main river, the
Chao Phraya River at Samlae Station was found to
have salinity exceeding the standard raw water for
tap water production (0.50 grams/liter) periodically
between 10.00-15.00 hrs., during 4-6 March 2020
and 17-18 March 2020. The maximum salinity was
0.59 grams/liter at 13.40 hrs. on 18 March 2020.

จากการคาดการณ์ ฝ นลอ ว งหน้ า เด่ อ นเมษายน 2563
พบวอา ประเทศไทยจะมีฝนเฉลี่ยน้อยกวอาคอาปกติเก่อ บทั่ว
ทั ้ ง ประเทศ แตอ บ ริ เ วณภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหน่ อ
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนลอางจะมีปริมาณ
ฝนตกกระจุกตัวในบางพื้นที่ของภาค

เมษายน (ค่าปกติ)
April (Normal)

คาดการณ์ 2563
Forecast

According to the rainfall forecasts for April 2020,
Thailand will have average rainfall less than normal
throughout the country. The northeastern, eastern,
central and lower southern regions will have
concentrated rain in some areas of the regions.

ผลต่าง
Difference

ปรากฏการณ์ ENSO อยูอในเกณฑ์ปกติ และคาดวอา
จะตออเน่่องไปจนถึงเด่อนธันวาคม 2563 สองผลให้ปริมาณ
ฝนมีแนวโน้มอยูอในเกณฑ์ปกติจนถึงน้อยกวอาปกติเล็กน้อย

The ENSO phenomenon will be in normal
range and is expected to continue until December
2020. As a result, the amount of rainfall tends to be
normal or slightly below normal.

Elnino

> 0.5 แนวโน้มฝนน้อย

Neutral

-0.5 ถึง 0.5 แนวโน้มฝนปกติ

(tend to be a light rain)
(normal rain)

< -0.5 แนวโน้มฝนมาก

Lanina

Jan Feb

(tend to be a heavy rain)

Mar

Apr

May

Jun

Jul Aug Sep
Forecast

Oct Nov Dec

ที่มา: https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table

