
โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 มกราคม 2563

http://tele-pwps.dwr.go.th

1) สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศภาคกลาง

ลักษณะอากาศทั่วไป

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

( เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้ )

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า  อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 

กม./ชม.   

             พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า 

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ในตอนกลางวันมีแสงแดดจัด 

บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส 

บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 

องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้มีฝนน้อย              

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ

2) สรุปสถานการณ์ฝน

   สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 07 มกราคม 2563 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 08 มกราคม 2563 เวลา 07:00 น.

และข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม จากการประมวลผลข้อมูลภาพ NWP-WRF Model กรมอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงในตาราง

3 วันพรุ่งนี้วันนี้เมื่อวาน2 วัน3 วัน

ปริมาณฝนสะสมคาดการณ์ล่วง

หน้า (ม.ม.)
ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (ม.ม.)

ที่ตั้งสถานีโทรมาตร

57.5057.5036.420.000.000.00ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์120401T โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล

100.67100.6753.590.000.000.00ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี120701T บ้านสำราญ

38.0038.008.750.000.000.00ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี120601T โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

100.34100.3471.780.000.000.00ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย120108T รพ.สต.บ้านทับกี่

53.5953.5931.310.000.000.00ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์120501T โรงเรียนบ้านสันเจริญ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
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180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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3 วันพรุ่งนี้วันนี้เมื่อวาน2 วัน3 วัน

ปริมาณฝนสะสมคาดการณ์ล่วง

หน้า (ม.ม.)
ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (ม.ม.)

ที่ตั้งสถานีโทรมาตร

15.5415.548.840.000.000.00ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี120802T โรงเรียนซอย12 สาย 4 ซ้าย

53.5953.5931.310.000.000.00ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์120502T อบต.บึงกระจับ

100.67100.6753.590.000.000.00ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี120702T ลำสนธิที่บ้านท่ายาง

18.3418.343.570.000.000.00ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี120901T ห้วยมวกเหล็กที่ อ.มวกเหล็ก
** หมายเหตุ : ปริมาณฝนสะสมคาดการณ์ ได้จากการประมวลผลและคำนวณข้อมูลภาพจาก NWP-WRF Model กรมอุตุนิยมวิทยา**

3) สรุประดับน้ำรายวัน

   สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 08 มกราคม 2563 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง

แนวโน้ม3 วัน2 วัน1 วันวันนี้เมื่อวาน

ระดับน้ำคาดการณ์ล่วงหน้า
ระดับน้ำตรวจวัด

(ม.รทก)ระดับเตือ

นภัย
ที่ตั้งสถานีโทรมาตร

คงที่109.01109.01109.01109.01109.04113.4ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
120107T แม่น้ำป่าสักที่

อ.เมืองเพชรบูรณ์

คงที่5.355.355.355.355.3410.6ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี120106T แม่น้ำป่าสักที่ อ.เสาไห้

คงที่211.22211.22211.22211.22211.22215.8ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์120205T แม่น้ำป่าสักที่บ้านอุ่มกะทาด

คงที่7.447.447.447.447.4414.6ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี120109T แม่น้ำป่าสักที่ อ.แก่งคอย

คงที่85.1185.1185.1185.1184.9292.5ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์120110T แม่น้ำป่าสักที่บ้านวังโบสถ์

คงที่301.39301.39301.39301.39301.37305ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย120304T ห้วยน้ำพุงที่บ้านกกกะบาก

คงที่128.50128.50128.50128.50128.50132.7ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์120111T แม่น้ำป่าสักที่บ้านจางวาง

คงที่154.77154.77154.77154.77154.78158.1ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์120305T ห้วยน้ำพุงที่ อ.หล่มเก่า

คงที่93.4393.4393.4393.4393.43100.3ต.วังมะช่อ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์120112T แม่น้ำป่าสักที่บ้านหนองแหวน

คงที่46.1246.1246.1246.1246.1252.9ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์120113T แม่น้ำป่าสักที่บ้านเขาคลัง

คงที่51.1451.1451.1451.1451.1353ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี120702T ลำสนธิที่บ้านท่ายาง

คงที่155.77155.77155.77155.77155.80160.9ต.ท่าอิบุญ  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์120105T แม่น้ำป่าสักที่บ้านวังมลเหนือ

188.50188.50192.6ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี120901T ห้วยมวกเหล็กที่ อ.มวกเหล็ก

3.1) ระดับน้ำในลำน้ำ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 มกราคม 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 มกราคม 2563
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แม่น้ำป่าสักที่ อ.เสาไห้ ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรีแม่น้ำป่าสักที่ อ. แก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

แม่น้ำป่าสักที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์แม่น้ำป่าสักที่บ้านจางวาง ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

3.2) ภาพสถานการณ์น้ำจากกล้อง CCTV

4) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 มกราคม 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 มกราคม 2563

http://tele-pwps.dwr.go.th

หน้า 10/14



โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 มกราคม 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 มกราคม 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 มกราคม 2563

http://tele-pwps.dwr.go.th

5) สรุปสถานการณ์น้ำ

สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสัก อยู่ในภาวะปกติ
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