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ประจําวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

1) รายงานสถานการณ์พื้นที่เส่ียงอุทกภัยนํ้าหลากในเขตพื้นท่ีลาด
เชิงเขา 

2) ปริมาณฝนสะสมปี พ.ศ. 2561 และ 2562 เทียบค่าเฉลี่ย 30 ป ี
3) สถานการณ์นํ้าในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ และขนาดกลาง 
4) รายงานสถานการณ์น้ํารายลุ่มนํ้า 
5) รายงานระดับน้ําจากกล้อง CCTV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสถานการณ์พื้นที่
เสี่ยงอุทกภัยน้ําหลากในเขต

พื้นที่ลาดเชงิเขา



รายงานสถานการณพ้ืนทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนที่ลาดเชิงเขา    กุมภาพันธ  2563 

ศูนยปองกนัวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ                    1  

 

รายงานสถานการณพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 
วันที่ 3 กมุภาพันธ 2563 เวลา 07:00 น. 

1) Early Warning System (3 ก.พ. 2563 เวลา 07.00 น) 

 สถานี Early Warning System ท่ีมีฝนตกท้ังหมด 2 สถานี ครอบคลุม 4 หมูบาน ไมมีการแจงเตือนภัย  

 
ท่ีมา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 
ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันท่ี 2 ถึง 3 กุมภาพันธ 2563 (เวลา 07:00 น.) จาก

ระบบของ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (MRCFFGS) ) แสดงใหเห็นวา 

ไมพบปริมาณฝนตกบริเวณประเทศไทย 
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ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (MRCFFGS) 

 
3) ปริมาณความช้ืนในดิน 
 ปริมาณความชื้นในดินจากแผนที่ดาวเทียมของ Gistda (ดัชนีความแตกตาง (NDWI) ราย 7 วัน) และ 

คาความชื้นในดินที่ไดจากระบบ MRCFFGS พบวาพื้นท่ีบริเวณภาคใต มีคาความชื้นอยูในเกณฑประมาณรอยละ 

40 - 60 สภาวะดังกลาวหมายถึงดินในพื้นท่ีบริเวณดังกลาว ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนไดอีกประมาณ 

40% กอนท่ีจะเขาสูสภาพอ่ิมตัว  

  
แผนท่ีดาวเทียมของ Gistda  

(28 ม.ค. – 3 ก.พ. 63) 
ปริมาณความชื้นในดิน (MRCFFG) 
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4) ศักยภาพในการรองรับน้ำฝน FFG (Flash Flood Guidance)  

 

      FFG หมายถึง คาความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพ้ืนท่ีนั้นๆ กอนท่ีจะเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่ง

ท่ีจุดออกของปลายพ้ืนท่ี โดยคา FFG 06-hr หมายถึง ปริมาณฝนท่ีจะสงผลใหเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่งท่ีปลายลุม

น้ำในอีก 6 ชั่วโมงขางหนา (มม./6ชม.)   

5) ปริมาณฝนคาดการณลวงหนา  

 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 เวลา 13.00 น. ท่ัวท้ังประเทศไทย ไมพบปริมาณฝน

สะสม 6 ชั่วโมงขางหนา  

 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 เวลา 07.00 น. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

ตะวันตก และภาคใต จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 5 - 10 มม.  

  
ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 
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6) ความเส่ียงจากน้ำทวม 

 - การคาดการณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลมจากขอมูล MRCFFGS วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 ในอีก 12 
ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. ไมพบพ้ืนท่ีเส่ียง  

แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 

   
วันท่ี 3 ก.พ. 2563 (19:00 น.) วันท่ี 4 ก.พ. 2563 (07:00 น.) วันท่ี 4 ก.พ. 2563 (19:00 น.) 

 
คำแนะนำ:  ขอมูลดังกลาวเปนการคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยขอมูลปริมาณฝนจากดาวเทียม 
 ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใชงานควบคูไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และขอมูลจากเรดาห 
 เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณฝนสะสมปี 

พ.ศ. 2561 และ 2562 
เทียบค่าเฉลี่ย 30 ปี 



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ําในอา่งเก็บน้ํา
ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 490.12 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -117.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -92.00 

วนัที ่3  กุมภาพนัธ ์ 2563 ภาคกลาง 2 1 - 3 -4.00 

41,709 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -193.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
59% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -29.12 คงที่ 6 อ่าง
วนัที ่3  กุมภาพนัธ ์ 2562 ภาคใต ้ 4 - - 4 -55.00  ลดลง 32 อ่าง

51,123 รวมท ัง้ประเทศ 32 6 - 38 -490.12   เพิม่ขึน้ - อ่าง

72%

ความจุ ปรมิาณนํา้ ใชก้าร ปรมิาณนํา้ สถานการณ์

ภาค ที่ ทีใ่ชง้าน ไดจ้รงิ  + เพิม่ขีน้ ปรมิาณนํา้

อ่างเก็บนํา้ เขือ่น รนก. ไม่ได ้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้  - ลดลง ในอ่าง

(ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื  (7)

1 ภูมพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 8,341 62% 5,288 39% 1,488 11% 5341 40% 1,541 11% -53.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 6,593 69% 4,523 48% 1,673 18% 4577 48% 1,727 18% -54.00 ลดลง

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 259 98% 135 51% 123 46% 139 52% 127 48% -4.00 ลดลง

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 134 51% 73 28% 59 22% 73 28% 59 22% - คงที่

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 85 80% 54 51% 51 48% 54 51% 51 48% - คงที่

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 153 90% 94 55% 88 52% 97 57% 91 54% -3.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 544 58% 388 41% 345 37% 391 42% 348 37% -3.00 ลดลง

แม่มอก 110 16 94 44 40% 32 29% 16 15% 32 29% 16 15% - คงที่

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,825 6,744 18,081 16,154 65% 10,587 43% 3,827 15% 10704 43% 3,944 16% -117.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 50 37% 52 38% 45 33% 53 39% 46 34% -1.00 ลดลง

9 น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 336 65% 249 48% 204 39% 256 49% 211 41% -7.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 112 68% 85 52% 77 47% 86 52% 78 47% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 102 62% 44 27% 7 4% 44 27% 7 4% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 723 30% 446 18% - 0% 455 19% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 962 49% 1,207 61% 1,107 56% 1247 63% 1,147 58% -40.00 ลดลง

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 228 73% 138 44% 116 37% 140 45% 118 38% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 72 46% 19 12% 18 12% 20 13% 19 12% -1.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 65 46% 45 32% 38 27% 46 33% 39 28% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 150 55% 70 25% 63 23% 70 25% 63 23% - คงที่

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 38 31% 21 17% 18 15% 22 18% 19 16% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,068 54% 1,578 80% 747 38% 1616 82% 785 40% -38.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,907 47% 3,952 47% 2,440 29% 4055 48% 2,532 30% -92.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 445 46% 196 20% 193 20% 199 21% 196 20% -3.00 ลดลง

21 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 41 26% 36 23% 19 12% 36 23% 19 12% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 69 29% 59 25% 19 8% 60 25% 20 8% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 554 41% 291 21% 231 17% 295 22% 235 17% -4.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 15,861 89% 14,559 82% 4,294 24% 14648 83% 4,383 25% -89.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 6,908 78% 6,466 73% 3,454 39% 6570 74% 3,558 40% -104.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 22,769 86% 21,025 79% 7,748 29% 21218 80% 7,941 30% -193.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 134 60% 117 52% 112 50% 125 56% 120 54% -8.00 ลดลง

26 คลองสยีดั    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 247 59% 77 18% 47 11% 81 19% 51 12% -4.00 ลดลง

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 74 63% 43 37% 31 26% 45 38% 33 28% -2.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 135 82% 36 22% 22 14% 39 24% 25 15% -3.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 199 67% 102 35% 82 28% 105 36% 85 29% -3.00 ลดลง

30 มาบประชนั (3)    ระยอง    17 0.72 16 15 89% 4 22% 3 17% 4 23% 3.06 18% -0.17 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 10 47% 5 24% 4 19% 5 25% 4.33 20% -0.21 ลดลง

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 65 82% 30 37% 27 33% 31 39% 27.78 35% -1.27 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 34 74% 8 18% 5 11% 9 19% 5.60 12% -0.47 ลดลง

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 236 80% 175 59% 156 53% 182 62% 163.00 55% -7.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,149 68% 596 36% 489 29% 625 37% 518 31% -29.12 ลดลง

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 571 80% 395 56% 330 46% 403 57% 338 48% -8.00 ลดลง

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 319 82% 241 62% 223 57% 247 63% 229 59% -6.00 ลดลง

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,560 81% 3,572 63% 2,220 39% 3602 64% 2,250 40% -30.00 ลดลง

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,140 78% 1,049 72% 773 53% 1060 73% 784 54% -11.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,590 80% 5,257 64% 3,546 43% 5312 65% 3,601 44% -55.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 71,031 23,548 47,482 51,123 72% 41,709 59% 18,281 26% 42209 59% 18,771 26% -490.12 ลดลง

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

1) อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ หมายถงึ อ่างเก็บน้ําทีม่ีความจุตัง้แต ่100 ลา้น ลบ.ม. ขึน้ไป 

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (28)

3) เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทีม่ีความสําคญัตอ่การอุตสาหกรรมและการประปาฯ ของลุม่น้ําชายฝ่ังทะเลตะวันออก    1.ศรนีครนิทร ์  2.ภมูพิล    3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

4) ทีม่า : กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย    6.อุบลรตัน ์     7.สรินิธร     8.บางลาง  9.ลําปาว   10.ป่าสกั

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 26 จังหวัด ไม่ม ี50 จังหวัด                             ลําดบัของเขือ่นตามปรมิาณนํา้ใชก้ารได้

รนก. หมายถงึ ระดบัเก็บกักของอ่าง    1.ภมูพิล    2.ศรนีครนิทร ์   3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

   6.ลําปาว   7.อุบลรตัน ์   8.บางลาง    9.สรินิธร    10.ป่าสกั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่3  กมุภาพนัธ ์ 2563รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

3 กุมภาพนัธ ์2563

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

28 มกราคม 2563ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่3  กุมภาพนัธ ์ 2562
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รายงานสถานการณ์น้ํา 

รายลุ่มน้าํ 



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

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

1) สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศภาคเหนือ

ลักษณะอากาศทั่วไป

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

( เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้ )
บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส 
บริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-10 กม./ชม.

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 
องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมหีมอกในตอนเช้า สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูมิต่ำสุด 3-13 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น 
และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ฝุ่นละออง ในระยะนี้ 
ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มมากขึ้น 
ส่วนภาคเหนืออากาศยังยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า และมีลมอ่อน ทำให้ตอนเช้ามีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน 
ตอนบ่ายจะดขีึ้นเนื่องจากอากาศยกตัวได้ดี  

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ
2) สรุปสถานการณ์ฝน
   สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:00 น.
และข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม จากการประมวลผลข้อมูลภาพ NWP-WRF Model กรมอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงในตาราง

หน้า 1/15

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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

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

3) สรุประดับน้ำรายวัน
   สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง

หน้า 2/15



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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3.1) ระดับน้ำในลำน้ำ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

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

หน้า 4/15



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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3.2) ภาพสถานการณ์น้ำจากกล้อง CCTV

หน้า 7/15

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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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แม่น้ำปิงที่บ้านปากร้องห้วยจี้ ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก แม่น้ำปิงที่บ้านบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

4) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

หน้า 8/15



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

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

หน้า 14/15



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

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

5) สรุปสถานการณ์น้ำ
สถานการณ์ในลุ่มน้ำปิง อยู่ในภาวะปกติ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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1) สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศภาคเหนือ

ลักษณะอากาศทั่วไป

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

( เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้ )
บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส 
บริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-10 กม./ชม.

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 
องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมหีมอกในตอนเช้า สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูมิต่ำสุด 3-13 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น 
และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ฝุ่นละออง ในระยะนี้ 
ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มมากขึ้น 
ส่วนภาคเหนืออากาศยังยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า และมีลมอ่อน ทำให้ตอนเช้ามีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน 
ตอนบ่ายจะดขีึ้นเนื่องจากอากาศยกตัวได้ดี  

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ
2) สรุปสถานการณ์ฝน
   สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:00 น.
และข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม จากการประมวลผลข้อมูลภาพ NWP-WRF Model กรมอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงในตาราง

หน้า 1/13

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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

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

3) สรุประดับน้ำรายวัน
   สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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3.1) ระดับน้ำในลำน้ำ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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5) สรุปสถานการณ์น้ำ
สถานการณ์ในลุ่มน้ำวัง อยู่ในภาวะปกติ
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     2563 

   1  

 
 3  2563 

 
1)    

 

  ) 
    

  -   
   -   

 
  

    -   
 -     

 -    1-     -    
  -    -   

 -     -  
                  

  
      07 00       

 

2)  
 

     
     

  

   
     2563 

   2  

 

 

          
 

 



   
     2563 

   3  

 

  
        

  
        

  
 7    8   

  www thaiwater net 
    

 

 
 

 

   
     2563 

   4  

3)  
  

   
 0 –      

    
      

 
0 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Y     00      
 *** *** *** *** *** 

Y     7 00 -0  -0 70 -0  -0  -0 70 
07 0 *** *** *** *** *** 

Y     8  0  0  *** *** -0 0  
 *** *** *** *** *** 

N 0    70 0  0  0 8 0  0  
0  7 8 8 87 8 0 8 0 7  

N 7     7 0 7  0 0 0 7  0 7  0 7  
7  7 8 8  7 8 7 8  7  

N 7     0 78   0    
 0 8 8 7 8  8 7 0 8 

***  
 

  
    

 
    

 
 

 
4)   
 -   
 -   



   
รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําเจาพระยา    กุมภาพันธ 2563 
 

ศนูยป์้องกนัวกิฤตนิํา กรมทรพัยากรนํา - 1 - 

รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําเจาพระยา 
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับ

มีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 14-21 องศาเซลเซียส สวนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมี
หมอกในตอนเชา สําหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 3 -13 องศาเซลเซียส 
ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และระมัดระวังในการ
สัญจรผานบริเวณที่มีหมอกไวดวย สําหรับภาคใตมีฝนฟาคะนองบางแหง 

ฝุนละออง ในระยะนี้ ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกําลัง
ออนลง ทําใหมีการสะสมของฝุนละออง/หมอกควันเพิ่มมากขึ้น สวนภาคเหนืออากาศยังยกตัวไดไมดีในตอนเชา 
และมีลมออน ทําใหตอนเชามีการสะสมของฝุนละออง/หมอกควัน ตอนบายจะดีขึ้นเนื่องจากอากาศยกตัวไดดี 

เมื่อเวลา 04.00 น. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังออน ทําใหมีหมอก
ในตอนเชา กับมีอากาศเย็นถึงหนาวในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคกลางและภาค
ตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเชา สําหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใตมีกําลังปานกลาง 

สภาพอากาศภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

 

    
         แผนที่อากาศ วันที่ 3 ก.พ. 2563 เวลา 01.00 น.      ภาพถายจากดาวเทียม วันที่ 3 ก.พ. 2563 

 
2) สถานการณฝน 

จากขอมูลสถานการณน้ําฝนในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาของวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 จากกรมทรัพยากรน้ํา กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) พบวาไมมีฝน
ตกในพื้นที่ลุมน้ํา  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําเจาพระยา    กุมภาพันธ 2563 
 

ศนูยป์้องกนัวกิฤตนิํา กรมทรพัยากรนํา - 2 - 

สถานการณน้ําฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่4 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 5 ก.พ. 63 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 6 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 7 ก.พ. 63 

   
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 8 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่9 ก.พ. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําเจาพระยา    กุมภาพันธ 2563 
 

ศนูยป์้องกนัวกิฤตนิํา กรมทรพัยากรนํา - 3 - 

3) ขอมูลปริมาณน้ําในลําน้ํา 
 ลุมน้ําเจาพระยา ระดับน้ําอยูในเกณฑปกติ โดยระดับน้ําลดลงในบางสถานี 
สถานการณน้ําทา (3 ก.พ. – 5 ก.พ. 2563 ทีม่า: กรมชลประทาน) 
 

สถานี แมน้ํา อําเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง จันทร อังคาร พุธ 
ปริมาณน้ํา
(ลบ.ม./วิ.) 

3 
ก.พ. 

4 
ก.พ. 

5 
ก.พ. 

C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 16.95 16.95 16.95 
3,590 156 156 156 

C.13 เขื่อน
เจาพระยา 

สรรพยา ชัยนาท 17.21 13.49 13.44 13.39 
2,840 70 70 70 

C.3 เจาพระยา เมือง สิงหบุรี 11.70 1.83 1.78 1.73 
2,340 ** ** ** 

C.35 เจาพระยา พระนคร  
ศรีอยุธยา 

พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.58 0.40 0.39 0.38 
1,155 ** ** ** 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.00 0.22 0.23 0.29 
404 ** ** ** 

C.37 คลอง 
บางบาน 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

3.80 0.17 0.20 0.25 
134 ** ** ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําเจาพระยา    กุมภาพันธ 2563 
 

ศนูยป์้องกนัวกิฤตนิํา กรมทรพัยากรนํา - 4 - 

สถานีทับกฤช ต.ทับกฤชใตอ.ชุมแสง 
จ.นครสวรรค (ลุมน้ําเจาพระยา) 

สถานีวัดโคกจันทร ต.โพนางดํา อ.สรรพยา 
จ.ชัยนาท (ลุมน้ําเจาพระยา) 

  
สถานีบานปอม ต.รามัญ อ.เมือง 

จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุมน้ําเจาพระยา) 
สถานีบานทายดง ต.บางกระบือ อ.สามโคก 

จ.ปทุมธานี (ลุมน้ําเจาพระยา) 

  
ปริมาณน้ําในลําน้ําตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา 

 
4) สรุป 

สถานการณในลุมน้ําเจาพระยาอยูในเกณฑปกติ โดยระดับน้ําเขื่อนเจาพระยามีปริมาณน้ําไหลผาน 70
ลบ.ม./วินาที ระดับน้ําเหนือเขื่อน + 13.49 ม.รทก. ระดับน้ําทายเขื่อน +5.51 ม.รทก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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1) สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศภาคกลาง

ลักษณะอากาศทั่วไป

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

( เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้ )
อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า  อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 
กม./ชม.   

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 
องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูมิต่ำสุด 3-13 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น 
และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ฝุ่นละออง ในระยะนี้ 
ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มมากขึ้น 
ส่วนภาคเหนืออากาศยังยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า และมีลมอ่อน ทำให้ตอนเช้ามีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน 
ตอนบ่ายจะดีขึ้นเนื่องจากอากาศยกตัวได้ดี  

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ
2) สรุปสถานการณ์ฝน
   สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:00 น.
และข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม จากการประมวลผลข้อมูลภาพ NWP-WRF Model กรมอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงในตาราง
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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3) สรุประดับน้ำรายวัน
   สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง

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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

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

หน้า 9/11

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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5) สรุปสถานการณ์น้ำ
สถานการณ์ในลุ่มน้ำสะแกกรัง อยู่ในภาวะปกติ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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1) สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศภาคกลาง

ลักษณะอากาศทั่วไป

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

( เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้ )
อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า  อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 
กม./ชม.   

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 
องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูมิต่ำสุด 3-13 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น 
และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ฝุ่นละออง ในระยะนี้ 
ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มมากขึ้น 
ส่วนภาคเหนืออากาศยังยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า และมีลมอ่อน ทำให้ตอนเช้ามีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน 
ตอนบ่ายจะดีขึ้นเนื่องจากอากาศยกตัวได้ดี  

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ
2) สรุปสถานการณ์ฝน
   สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:00 น.
และข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม จากการประมวลผลข้อมูลภาพ NWP-WRF Model กรมอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงในตาราง
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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3) สรุประดับน้ำรายวัน
   สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง

3.1) ระดับน้ำในลำน้ำ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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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
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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5) สรุปสถานการณ์น้ำ
สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสัก อยู่ในภาวะปกติ
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รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุร ี  กุมภาพนัธ 2563 

 

ศนูยป์้องกนัวกิฤตนิํา กรมทรพัยากรนํา - 1 - 

รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุร ี
วันที ่3 กุมภาพันธ 2563 

 
1) สภาพภูมิอากาศ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 ลักษณะอากาศทั่วไป 
 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว
กับมีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 14-21 องศาเซลเซียส สวนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับ
มีหมอกในตอนเชา สําหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 3-13 องศาเซลเซียส 
สําหรับภาคใตมีฝนฟาคะนองบางแหง 
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 04.00 น. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนมีกําลังออน ทําใหมีหมอกในตอนเชา กับมีอากาศเย็นถึงหนาวในบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเชา สําหรับลมตะวันออกที่พัดปก
คลุมภาคใตมีกําลังปานกลาง 

 สภาพอากาศภาคตะวันออก 
  อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศา
เซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

  
แผนที่อากาศวันที่ 3 ก.พ. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถายจากดาวเทียมวันที่ 3 ก.พ. 2563 เวลา 07.00 น. 
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2)  สถานการณฝน 
จากขอมูลสถานการณฝนในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ของวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 จากกรม

อุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ํา 
พบวา ไมมีฝนตกในพื้นที ่

 

 
 ภาพเรดาหตรวจอากาศ “สถานีสัตหีบ” 

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.42 น. 
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณน้ําฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 3 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 4 ก.พ. 63 

  
ผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 5 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 6 ก.พ. 63 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่7 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 8 ก.พ. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณปริมาณฝนลวงหนา  
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3) ขอมูลปริมาณน้ําในลําน้ํา 
 สถานการณน้ําทา (30 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 ที่มา : กรมชลประทาน เวลา 06.00 น.) 

สถาน ี อําเภอ จังหวัด ลุมน้ํา 

ระดับ
ตลิ่ง(ม.) พฤหัสบด ี ศุกร เสาร อาทิตย จันทร 

แนว 
โนม 

(เพิ่ม/
ลด) 

ความจุ 
ลําน้ํา 

(ลบ.ม./
วิ.) 

30 
ม.ค. 

31 
ม.ค. 

1 
ก.พ. 

2 
ก.พ. 

3 
ก.พ. 

Kgt.19A เกาะ
จันทร ชลบุรี บางปะกง 

4.8 1.60 1.60 1.60 1.60 1.58 
ลดลง 

* 1.27 1.27 1.27 1.27 1.13 

Kgt.30 เทศบาล
เมือง ฉะเชิงเทรา บางปะกง 

1.70 * * * * * 
* 

น้ําหนุน * * * * * 

Ny.1B เมือง นครนายก บางปะกง 
8.81 3.87 3.80 4.47 4.43 4.50 

เพิ่มขึ้น 
206 2.70 2.00 13.40 12.60 14.00 

Ny.3 บานนา นครนายก บางปะกง 
6.26 3.43 3.42 3.41 3.41 3.40 

ลดลง 
67.20 * * * * * 

Ny.4 เมือง ปราจีนบุร ี บางปะกง 
3.34 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

ทรงตัว 
185 * * * * * 

Ny.7 เมือง นครนายก บางปะกง 
6.56 3.85 3.68 3.78 4.13 4.32 

เพิ่มขึ้น 
* * * * * * 

Kgt.1 เมือง ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี
4.13 0.01 0.00 0.31 0.31 0.09 

ลดลง 
774.00 * * * * * 

Kgt.3 กบินทร
บุรี ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

10.20 0.57 0.56 0.58 0.63 0.60 
ลดลง 

648.00 11.40 11.20 11.60 12.60 12.00 

Kgt.6 ศรีมหา
โพธ ิ ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

7.10 -0.29 -0.32 -0.04 -0.06 -0.32 
ลดลง 

- * * * * * 

Kgt.9 เขา
ฉกรรจ สระแกว ปราจีนบุร ี

10.00 3.72 3.71 3.71 3.71 3.71 
ทรงตัว 

444.00 * * * * * 

Kgt.10 เมือง สระแกว ปราจีนบุร ี
11.00 5.62 5.62 5.62 5.62 5.59 

ลดลง 
300.00 * * * * * 

Kgt.13A กบินทร
บุรี ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

16.17 6.29 6.29 6.31 6.30 6.29 
ลดลง 

417.20 * * * * * 

Kgt.14 นาดี ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี
7.06 0.70 0.68 0.68 0.68 0.68 

ทรงตัว 
313.00 * * * * * 

หมายเหตุ* ไมไดรับขอมูล 
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ขอมูลระดับน้ําจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี กรมทรัพยากรน้ํา 

ขอมูลระดับน้ํา (1 – 3 ก.พ. 63 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา เวลา 07.00 น.) 

สถาน ี ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุมน้ํา 
ระดับ
ตลิ่ง

(ต่ําสุด) 

เสาร อาทิตย จันทร แนวโนม 
1 

ก.พ. 
2 

ก.พ. 
3 

ก.พ. 
(เพิ่ม/
ลด) 

บานทุงยายชี ทาตะเกียบ ทา
ตะเกียบ ฉะเชิงเทรา บางปะกง 5.80 2.06 0.93 0.95 เพิ่มขึ้น 

บานใหม ศรีนาวา เมือง นครนายก บางปะกง 7.50 4.04 4.01 4.07 เพิ่มขึ้น 

บานกุดบอน วังตะเคียน กบินทรบุร ี ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี 12.10 0.97 0.96 0.95 ลดลง 

บานแกงไทร หนองบอน เมือง
สระแกว สระแกว ปราจีนบุร ี 7.00 0.79 0.80 0.80 ทรงตัว 

 
ปริมาณน้ําในลําน้ําในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 

 

สถานีเชิงสะพานฉะเชิงเทรา ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
(ลุมน้ําบางปะกง – แมน้ําบางปะกง) 

 

4) สรุป 
- สถานการณน้ําในลุมน้ําบางปะกง อยูในภาวะน้ํานอย และระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
- สถานการณน้ําในลุมน้ําปราจีนบุรี อยูในภาวะน้ํานอย และระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมลดลง 
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3)  
   (

) /  
 
 

 (30 . . – 3 . . 2563  : ) 

    

-
.      

-
. ./ . 

( )

30 
. . 

31 
. . 

1 
. . 

2 
. . 

3 
. . 

X.170    25.20 20.77 20.77 20.77 20.78 20.77 
580.00 14.10 14.10 14.10 14.40 14.10 

X.265    8.00 6.68 6.68 6.68 6.68 6.69 
7.00 - - - - - 

.1X.174    8.88 4.17 4.16 4.16 4.16 4.15 
388.00 0.85 0.80 0.80 0.80 0.75 

X.173A 
 

  15.90 9.46 9.46 9.46 9.46 9.46 
258.00 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 

X.90 
  

 8.00 2.23 2.21 2.19 2.17 2.14 
580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X.44 
 

  7.40 0.28 0.36 0.61 0.60 0.39 
582.00 15.30 18.10 26.85 26.50 19.15 

 
    

 3  2563 

 (1 – 3 . . 2563  : )  
 

    
( ) 

   
1 
. . 

2 
. . 

3 
. . 

    19.87 11.36 11.36 11.37 
    8.93 0.46 0.44 0.26 

    22.62 13.17 13.17 13.19 
( )    27.94 21.86 21.97 21.94 

    1.15 -0.44 -0.39 -0.37 
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รายงานระดบัน้ําจากกล้อง 
CCTV



รายงานระดับน้ำจากกลอง CCTV 

ณ. วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563  
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สรุปสถานการณน้ำในลำน้ำสายหลัก 

สะพานพระแมยา – อ.เมือง จ.สุโขทัย (ลุมน้ำยม) สถานการณน้ำปกติ 
สะพานสุพรรณกัลยา อ.เมอืง จ.พษิณุโลก (ลุมน้ำนาน) สถานการณน้ำปกติ 
แมน้ำเลย อ.เมือง จ.เลย (ลุมน้ำโขง) สถานการณน้ำปกต ิ
เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุมน้ำเจาพระยา) สถานการณน้ำปกติ 
สะพานหลวงพอเปน – อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม (ลุมน้ำทาจีน) สถานการณน้ำปกต ิ
สถานีอูตะเภาตอนลาง – อ.หาดใหญ จ.สงขลา (ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา) สถานการณน้ำปกติ 
บานบางแกว - อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค (ลุมน้ำปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก) สถานการณน้ำปกติ 

เมือวาน วนันี 

นาํท่วม 

นาํแล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

เมอืวาน 
วนันี 

นาํท่วม 

นาํแล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

เมอืวาน 
วนันี 

นาํท่วม 

นาํแล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

วนันี
เมอืวาน 

นําท่วม 

นําแล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

สะพานพระแมยา - อ.เมือง จ.สุโขทัย 

(ลุมน้ำยม) 

  ระดับน้ำปจจุบัน              - 
  ระดับตลิ่งต่ำสุด           48.59  ม.รทก. 
  ระดับทองน้ำ             41.13   ม.รทก. 

สะพานมหาโพธิ์ - อ.เมือง จ.แพร 

(ลุมน้ำยม) 

  ระดับน้ำปจจุบันตนไมบังสตาฟ 
  ระดับตลิ่งต่ำสุด          152.33  ม.รทก. 
  ระดับทองน้ำ             141.18  ม.รทก. 

สะพานศรีสัชนาลัย - อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

(ลุมน้ำยม) 

  ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ 
  ระดับตลิ่งต่ำสุด          71.78  ม.รทก. 
  ระดับทองน้ำ             58.48  ม.รทก. 

สะพานบานโพทะเล - อ.โพทะเล จ.พจิิตร 

(ลุมน้ำยม) 

  ระดับน้ำปจจุบัน            - 
  ระดับตลิ่งต่ำสุด          31.63  ม.รทก. 
  ระดับทองน้ำ             20.59  ม.รทก. 

สะพานนครนานพัฒนา อ.เมือง จ.นาน 

(ลุมน้ำนาน) 
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เมอืวาน 
วนันี 

นาํท่วม 

นาํแล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

เมือวาน 
วนันี 

นาํท่วม 

นาํแล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

เมือวาน 
วนันี 

นาํท่วม 

นาํแล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

เมอืวาน 
วนันี 

นาํท่วม 

นาํแล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

เมือวาน 
วนันี 

นาํท่วม 

นาํแล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

เมือวาน 
วนันี 

นาํท่วม 

นาํแล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

บานทับกฤช - อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค (ทับกฤชใต)  

(ลุมน้ำนาน) 

ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ  
ระดับตลิ่งต่ำสุด              26.16   ม.รทก. 
ระดับทองน้ำ                 13.28   ม.รทก. 

สะพานทาเสา - อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 

(ลุมนำ้นาน) 

  ระดับน้ำปจจุบัน         53.90  ม.รทก. 
  ระดับตลิ่งต่ำสุด          56.91  ม.รทก. 
  ระดับทองน้ำ             47.80  ม.รทก. 

  ระดับน้ำปจจุบันตนไมบังสตาฟ 
  ระดับตลิ่งต่ำสุด          197.73  ม.รทก. 
  ระดับทองน้ำ             190.94  ม.รทก. 

วัดเกยไชยเหนือ - อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 

(ลุมน้ำนาน) 

ระดับน้ำปจจุบันตนไมบังสตาฟ 
ระดับตลิ่งต่ำสุด           -    ม.รทก. 
ระดับทองน้ำ              -    ม.รทก. 

สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 72 พรรษา 

อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร (ลุมน้ำนาน) 

  ระดับน้ำปจจุบัน         20.40  ม.รทก. 
  ระดับตลิ่งต่ำสุด          27.23  ม.รทก. 
  ระดับทองน้ำ             16.56  ม.รทก. 

สะพานสุพรรณกัลยา - อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

(ลุมน้ำนาน) 

  ระดับน้ำปจจุบนัต่ำกวาสตาฟ  
  ระดับตลิ่งต่ำสุด          44.52  ม.รทก. 
  ระดับทองน้ำ             32.51  ม.รทก. 
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เฝ้าระวัง 

วนันี 

วนันี 
เมือวาน 

นําท่วม 

นําแล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

 ระดับนำ้ปจจุบันต่ำกวาสตาฟ 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด             -        ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ                -          ม.รทก. 

สถานีแมน้ำเลย - อ.เมือง จ.เลย  

(ลุมน้ำโขง) 

 ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด              -        ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ              394.87    ม.รทก. 

สถานีหัวฝาย - อ.แมสาย จ.เชียงราย 

(แมสาย/โชง) 

สนง.สวนอุทกหนองคาย - อ.เมือง จ.หนองคาย 

(ลุมน้ำโขง) 

      ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ 
      ระดับตลิ่งต่ำสุด              166.65  ม.รทก. 
      ระดับทองน้ำ                 149.20  ม.รทก. 

บานทาสะอาด - อ.เซกา จ.บึงกาฬ 

(แมน้ำสงคราม/ลุมน้ำโขง) 

 ระดับน้ำปจจุบันสูงกวาสตาฟ 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด             144.92  ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ                134.18  ม.รทก. 

ร.ร.เทศบาล 4 - อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

(ลำตะคอง/มูล) 

ระดับน้ำปจจุบัน          176.50   ม.รทก. 
ระดับตลิ่งต่ำสุด           178.00   ม.รทก. 
ระดับทองน้ำ                  -       ม.รทก. 

สตึก - อ.สตึก จ.บุรีรัมย 

(ลุมน้ำมูล) 

ระดับน้ำปจจุบัน        123.80   ม.รทก. 
ระดับตลิ่งต่ำสุด         128.76    ม.รทก. 
ระดับทองน้ำ             121.50    ม.รทก. 
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เชิงสะพานสิงหบุรี - อ.เมือง จ.สิงหบุรี  

(ลุมนำ้เจาพระยา) 

  ระดับน้ำปจจุบัน          1.85   ม.รทก. 
  ระดับตลิ่งต่ำสุด          11.50   ม.รทก. 
  ระดับทองน้ำ              -2.14   ม.รทก. 

บานยางมณี - อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง  

(ลุมน้ำเจาพระยา) 

ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ 
ระดับตลิ่งต่ำสุด             -       ม.รทก. 
ระดับทองน้ำ                 -       ม.รทก. 

บานปอม - อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุมน้ำเจาพระยา) 

ระดับน้ำปจจุบัน           7.44   ม.รทก. 
ระดับตลิ่งต่ำสุด             -       ม.รทก. 
ระดับทองน้ำ                 -       ม.รทก. 

เสนา - อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  

(ลุมน้ำเจาพระยา) 

ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ  
ระดับตลิ่งต่ำสุด            -      ม.รทก. 
ระดับทองน้ำ                -      ม.รทก. 

อุทัยใหม - อ.เมือง จ.อุทัยธานี  

(ลุมน้ำสะแกกรัง) 

ระดับน้ำปจจุบันตนไมบังสตาฟ 
ระดับตลิ่งต่ำสุด        19.90      ม.รทก. 
ระดับทองน้ำ                -           ม.รทก. 

สะพานปรีดีย - อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 

(ลุมน้ำเจาพระยา) 

ระดับน้ำปจจุบัน        -0.75   ม.รทก 
ระดับตลิ่งต่ำสุด            -      ม.รทก. 
ระดับทองน้ำ                -      ม.รทก. 
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สะพานขามแมน้ำทาจีน 3 – อ.เมือง  

จ.สมุทรสาคร (ลุมน้ำทาจีน) 

    ระดับน้ำปจจุบัน    0.21  ม.รทก. 
    ระดับตลิ่งต่ำสุด     1.37   ม.รทก. 
    ระดับทองน้ำ       -6.73   ม.รทก. 

สะพานบุญรัตนประชานุวัตน – อ.สามพราน  

จ.นครปฐม (ลุมน้ำทาจีน) 

    ระดับน้ำปจจุบัน    0.58   ม.รทก. 
    ระดับตลิ่งต่ำสุด     1.46   ม.รทก. 
    ระดับทองน้ำ       -7.22   ม.รทก. 

สะพานหลวงพอเปน – อ.นครไชยศรี  

จ.นครปฐม (ลุมน้ำทาจีน) 

    ระดับน้ำปจจุบัน    0.61   ม.รทก. 
    ระดับตลิ่งต่ำสุด     2.97   ม.รทก. 
    ระดับทองน้ำ       -4.69   ม.รทก. 

สะพานขามแมน้ำทาจีน ทางหลวง346 

อ.บางเลน จ.นครปฐม (ลุมน้ำทาจีน) 

    ระดับน้ำปจจุบัน   -0.94  ม.รทก. 
    ระดับตลิ่งต่ำสุด     0.89   ม.รทก. 
    ระดับทองน้ำ       -5.93   ม.รทก. 

สะพานวัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี

(ลุมน้ำทาจีน) 

    ระดับน้ำปจจุบัน    0.30    ม.รทก. 
    ระดับตลิ่งต่ำสุด     3.32   ม.รทก. 
    ระดับทองน้ำ       -0.56   ม.รทก. 

สะพานขามแมน้ำทาจีน ทางหลวง3365 

อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี (ลุมน้ำทาจีน) 

    ระดับน้ำปจจุบันตนไมบังสตาฟ 
    ระดับตลิ่งต่ำสุด    5.70   ม.รทก. 
    ระดับทองน้ำ       0.46   ม.รทก. 
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สะพานสามงาม-ทาโบสถ อ.หันคา  

จ.ชัยนาท (ลุมน้ำทาจีน) 

    ระดับน้ำปจจุบัน      - 
    ระดับตลิ่งต่ำสุด    13.14   ม.รทก. 
    ระดับทองน้ำ       10.08   ม.รทก. 

ตรงขามวัดจันทนาราม - อ.เมือง จ.จันทบุรี  

(ลุมน้ำชายฝงตะวันออก) 

ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ  
ระดับตลิ่งต่ำสุด        0.20   ม.รทก. 
ระดับทองน้ำ               -    ม.รทก. 

ระดับน้ำปจจุบันระดับน้ำต่ำกวาสตาฟ 
ระดับตลิ่งต่ำสุด           1.90   ม.รทก. 
ระดับทองน้ำ                -      ม.รทก. 

เชิงสะพานฉะเชิงเทรา - อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

(ลุมน้ำบางปะกง) 

     ระดับน้ำปจจุบัน             0.65     ม.รทก. 
     ระดับตลิ่งต่ำสุด              4.16      ม.รทก. 
     ระดับทองน้ำ                -0.14      ม.รทก. 

ร.ร.อนุบาลบางสะพาน - อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ  
(คลองบางสะพาน/ชายฝงทะเลตะวันตก) 

 ระดับน้ำปจจุบัน           0.45     ม.รทก 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด             8.93    ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ              -1.93     ม.รทก. 

สถานีอูตะเภาตอนลาง – อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

(ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา) 

สถานีคลองตะโหมด - อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  

(ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา) 

 ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด         27.94   ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ            20.52    ม.รทก. 
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 ระดับน้ำปจจุบัน         1.90   ม.รทก. 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด           -       ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ              -          ม.รทก. 

สถานีวัดแมน้ำโขง (MRC) - อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  

(ลุมน้ำโขง) 

 ระดับน้ำปจจุบัน       36.77      ม.รทก 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด        44.95      ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ           35.06       ม.รทก. 

สถานีบานบางแกว - อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค  

(ลุมน้ำปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก) 

 ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด      120.45     ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ          114.47     ม.รทก. 

สถานีบานปากรองหวยจี้ - อ.บานตาก จ.ตาก  

(ลุมน้ำปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก) 

 ระดับน้ำปจจุบนัต่ำกวาสตาฟ 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด       135.46     ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ          127.24      ม.รทก. 

สถานีบานจางวาง - อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ  

(ลุมน้ำปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก) 

วนันี
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นําแล้ง 
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 ระดับน้ำปจจุบัน         3.80   ม.รทก. 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด           -       ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ              -          ม.รทก. 

สถานีวัดแมน้ำโขง (MRC) - อ.เชียงคาน จ.เลย  

(ลุมน้ำโขง) 

วนันี
เมอืวาน 

นําท่วม 

นําแล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

 ระดับน้ำปจจุบันระดับน้ำต่ำกวาสตาฟ 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด           -       ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ              -          ม.รทก. 

สถานีวัดแมน้ำโขง (MRC) - อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ  

(ลุมน้ำโขง) 
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 ระดับน้ำปจจุบัน         5.00    ม.รทก. 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด        13.46     ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ             0.04     ม.รทก. 

สถานีแมน้ำปาสัก - อ.เสาไห จ.สระบุรี  

(ลุมน้ำปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก) 

 ระดับนำ้ปจจุบัน        6.68   ม.รทก 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด        20.10   ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ             4.79    ม.รทก. 

สถานีแมน้ำปาสัก - อ.แกงคอย จ.สระบุรี  

(ลุมน้ำปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก) 

 ระดับน้ำปจจุบัน     108.80     ม.รทก 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด      114.98     ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ         104.53      ม.รทก. 

สถานีแมน้ำปาสัก - อ.เมือง จ.เพชรบูรณ  

(ลุมน้ำปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก) 



จังหวัด สถานที่ 
ตั้งกลอง 

แมน้ำ/ 
ลุมน้ำ 

วิกฤติ 
น้ำแลง 

วิกฤติ 
น้ำทวม 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 
พ.ศ.2562-2563 

สถานการณ หมายเหตุ 
ระดับนอย

กวา 
ระดับ
มากกวา 31 ม.ค. 2 ก.พ. 3 ก.พ. 

จ.แพร สะพานมหาโพธิ์ อ.เมือง ยม 143.18 152.33 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.สุโขทัย สะพานศรีสัชนาลัย อ.เมอืง ยม 60.14 71.78 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.สุโขทัย สะพานพระแมยา อ.เมือง ยม 42.48 48.59 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.พิษณุโลก สะพานบางระกำ อ.บางระกำ ยม 31.73 37.23 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.พิจิตร สะพานโพทะเล อ.โพทะเล ยม 22.58 30.63 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.พิษณุโลก ไนทบาซาร อ.เมอืง นาน 37.33 45.04 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.นครสวรรค วัดเกยไชยเหนอื อ.ชุมแสง นาน 18.73 25.60 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.นครสวรรค บานทับกฤษ อ.ชุมแสง (ทับกฤชใต) นาน - 26.16 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.อุตรดิตถ สะพานทาเสา อ.เมือง นาน 49.22 56.91 54.10 53.90 53.90 น้ำปกติ  
จ.นาน สะพานนครนานพัฒนา อ.เมือง นาน 192.17 197.73 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.พิจิตร สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 72 พรรษา อ.บางมูลนาก นาน 18.19 27.23 20.45 20.38 20.40 น้ำปกติ  
จ.พิษณุโลก สะพานสุพรรณกัลยา อ.เมอืง นาน 33.98 44.52 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.อุดรธานี สถานหีวยหลวง อ.เมือง โขง - - N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.เลย สถานแีมน้ำเลย อ.เมือง โขง - - N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.เชยีงราย สถานหีัวฝาย อ.แมสาย แมสาย/โขง 395.79 396.50 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.หนองคาย สนง.สวนอทุกหนองคาย อ.เมอืง โขง 157.85 166.70 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.หนองคาย วัดทุงธาตุ อ.โพนพิสยั  หวยหลวง/โขงอีสาน 150.50 159.43 150.90 151.75 150.70 น้ำปกติ  
จ.นครพนม บานตาลปากนำ้ อ.ทาอุเทน  น้ำสงคราม/โขงอีสาน 133.42 141.02 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.นครราชสมีา ร.ร.เทศบาล 4 อ.เมือง ลำตะคอง/มูล 174.60 178.00 176.50 176.50 176.50 น้ำปกติ  
จ.บุรีรมัย สตึก อ.สตกึ  มูล 123.13 128.76 123.90 123.90 123.90 น้ำปกติ  
จ.สิงหบุร ี เชิงสะพานสิงหบุรี อ.เมือง เจาพระยา 3.45 11.50 1.85 1.85 1.85 น้ำปกติ  
จ.อางทอง บานยางมณี อ.โพธิท์อง เจาพระยา - 9.11 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.อางทอง ศาลากลางอางทอง อ.เมอืง เจาพระยา - 8.46 0.25 0.25 0.25 น้ำปกติ  
จ. พระนครศรีอยุธยา บานปอม อ.พระนครศรีอยุธยา เจาพระยา - - 7.13 7.55 7.44 น้ำปกติ  
จ. พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา  นอย/เจาพระยา 2.00 5.00 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.อทุัยธาน ี อุทยัใหม อ.เมือง สะแกกรงั - - N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ. พระนครศรีอยุธยา สะพานปรีดยี อ.พระนครศรอียุธยา เจาพระยา - - -0.90 -0.60 -0.75 น้ำปกติ  
จ.ชัยนาท ปตร.พลเทพ(วัดทรงเสวย) อ.วัดสิงห ทาจีน - - 4.35 4.35 4.10 น้ำปกติ  
จ.สมุทรปราการ สะพานขามแมน้ำทาจีน 3 อ.เมือง ทาจีน -5.11 0.57  0.66  0.46  0.21 น้ำปกติ  
จ.นครปฐม สะพานบุญรัตนประชานุวัตน อ.สามพราน ทาจีน -5.59 -0.30 0.58 0.58 0.58 น้ำปกติ  
จ.นครปฐม สะพานหลวงพอเปน อ.นครไชยศรี ทาจีน -3.16 2.21 0.61 0.79 0.61 น้ำปกต ิ  
จ.สุพรรณบุร ี สะพานวัดพระรูป อ.เมือง ทาจีน -1.26 2.75 0.20 0.40 0.30 น้ำนอย  
จ.สุพรรณบุร ี สะพานขามแมน้ำทาจีน ทางหลวง3365 อ.สามชุก ทาจีน 1.55 5.18 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.ชัยนาท สะพานสามงาม-ทาโบสถ อ.หันคา ทาจีน 10.69 12.83 11.22 11.22 11.22 น้ำปกติ  
จ.ฉะเชิงเทรา เชิงสะพานฉะเชิงเทรา อ.เมือง บางปะกง -0.01 1.90 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.จันทบุร ี ตรงขามวัดจนัทนาราม อ.เมอืง จันทบุรี/ชายฝงทะเลตะวันออก 0.20 3.73 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.ประจวบคีรีขันธ ร.ร.อนุบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน คลองบางสะพาน/ชายฝงทะเลตะวันตก - 3.30 0.80 0.84 0.65 น้ำปกติ  
จ.สงขลา สถานีคลองอูตะเภาตอนลาง อ.หาดใหญ  ทะเลสาบสงขลา - - 0.30 0.50 0.45 น้ำนอย  
จ.พัทลุง สถานคีลองตะโหมด อ.ตะโหมด ทะเลสาบสงขลา - - N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.พัทลุง สถานลีำป  อ.เมอืง ทะเลสาบสงขลา - - N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.เชยีงราย อุทกวิทยาเชียงแสน อ.เชยีงแสน - - - 1.90 1.90 1.90 น้ำปกติ  
จ.เลย สถานีวัดแมน้ำโขง (MRC) เชียงคาน อ.เชียงคาน โขง - - 3.80 3.80 3.80 น้ำปกติ  
จ.อุบลราชธาน ี สถานีวัดแมน้ำโขง (MRC) โขงเจียม อ.โขงเจียม - - - N/A N/A N/A น้ำปกติ   
จ.นครสวรรค บานบางแกว อ.บรรพตพิสัย ปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก - - 36.77 36.77 36.77 น้ำปกติ  
จ.ตาก บานปากรองหวยจี้ อ.บานตาก ปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก - - N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.เพชรบูรณ บานจางวาง อ.หลมสกั ปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก - - N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.เพชรบูรณ แมน้ำปาสกัที่ อ.เมือง ปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก - - 108.80 108.80 108.80 น้ำปกติ  
จ.สระบุรี แมน้ำปาสกัที่ อ.เสาไห ปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก - - 5.10 5.00 5.00 น้ำปกติ  
จ.สระบุรี แมน้ำปาสกัที่ อ.แกงคอย  ปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก - - 6.73 6.68 6.68 น้ำปกติ  
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**ม.รทก. คือ เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง  
** ระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) หรือ ร.ท.ก. เปนคาการวัด ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุด (High Tide : HT) และลงต่ำสุด (Low Tide : LT) ของแตละวัน
ในชวงระยะเวลาที่กำหนด แลวนำคามาเฉลี่ยเปนระดับน้ำทะเลปานกลาง สำหรับระยะเวลาที่ทำการรังวัดโดยทั่วไปจะตองวัดเปนเวลา 18.6 ป ตามวัฏจักรของน้ำ 
ระดับน้ำทะเลปานกลางของแตละบริเวณทั่วโลกอาจจะมีความสูงไมเทากัน  
     ในประเทศไทยใชเวลาในการวัด 5 ป โดยเลือกที่ตำบลเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนที่วัด แลวนำมาหาคาเฉลี่ย เพื่อใชเปนคาระดับน้ำทะเลปานกลาง ใหมี
คา 0.000 เมตร ทำการถายโยงมายังหมุด BM-A (ซึ่งถือวาเปนหมุดหลักฐานหมุดแรกของประเทศไทย) ซึ่งมีคาระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.4477 เมตร 

*N/A คือ อานคาระดับจากไมวัดระดับ (Staff) ไมได / ไมวัดระดับ (Staff) ชำรดุ  


