
โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 11 มกราคม 2563
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1) สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศภาคกลาง

ลักษณะอากาศทั่วไป

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

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

เมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่  ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุร ีสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 

อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.   

             พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณพื้นราบของประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า ในตอนกลางวันมีแสงแดดจัด 

โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที ่

ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-14 องศาเซลเซียส 

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก 

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนน้อย           

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ

2) สรุปสถานการณ์ฝน

   สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 11 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

22.1822.180.643.0030.5030.50ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์110501T น้ำแม่วงก์ที่บ้านคลองสาลี

109.51109.5160.670.000.000.00ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์110202T โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว

11.4311.437.710.000.000.00ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์110505T ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์

35.9735.9726.940.000.000.00ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์110304T โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน

35.9735.9726.940.000.000.00ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี110305T รพ.สต.บ้านร่องตาที
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3 วันพรุ่งนี้วันนี้เมื่อวาน2 วัน3 วัน

ปริมาณฝนสะสมคาดการณ์ล่วง

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

ที่ตั้งสถานีโทรมาตร

11.4311.437.710.000.000.00ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี110506T สาธารณสุข อ.หนองฉาง

35.9735.9726.940.000.000.00ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี110303T คลองโพธิ์ที่บ้านทุ่งสงบ
** หมายเหตุ : ปริมาณฝนสะสมคาดการณ์ ได้จากการประมวลผลและคำนวณข้อมูลภาพจาก NWP-WRF Model กรมอุตุนิยมวิทยา**

3) สรุประดับน้ำรายวัน

   สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 11 มกราคม 2563 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง

แนวโน้ม3 วัน2 วัน1 วันวันนี้เมื่อวาน

ระดับน้ำคาดการณ์ล่วงหน้า
ระดับน้ำตรวจวัด

(ม.รทก)ระดับเตือ

นภัย
ที่ตั้งสถานีโทรมาตร

คงที่63.0263.0263.0363.0362.9166.2ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์110501T น้ำแม่วงก์ที่บ้านคลองสาลี

คงที่27.5027.5027.5027.5027.5031.7
ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์

จ.อุทัยธานี

110503T

แม่น้ำตากแดดที่บ้านหนองขาลาย

คงที่17.6017.6017.6017.6017.7121.7ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี110504T แม่น้ำตากแดดที่บ้านบุญลือ

คงที่123.99123.99124.00124.00124.00125.876ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
110301T

คลองโพธิ์ที่บ้านคลองบ่วงสามัคคี

คงที่73.8873.8873.8973.8973.8975.5ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์110302T คลองท่าข้ามที่บ้านท่าข้าม

คงที่44.9944.9945.0045.0045.0047.7ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี110303T คลองโพธิ์ที่บ้านทุ่งสงบ

คงที่123.81123.81123.81123.81123.83125.855ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
110401T

ห้วยทับเสลาที่บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม

คงที่103.07103.07103.07103.07103.04105.6ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี110402T ห้วยทับเสลาที่บ้านนาไร่เดียว

คงที่83.5083.5083.5083.5083.5086.5ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี110403T ห้วยทับเสลาที่บ้านดินแดง

คงที่52.3552.3552.3552.3551.5955.2ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์110502T ห้วยวังม้าที่บ้านหนองเตย

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
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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
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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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 11 มกราคม 2563
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5) สรุปสถานการณ์น้ำ

สถานการณ์ในลุ่มน้ำสะแกกรัง อยู่ในภาวะปกติ
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