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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    มกราคม  2563 

ศูนยปองกนัวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ                    1  

 

รายงานสถานการณพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 
วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 07:00 น. 

1) Early Warning System (29 ม.ค. 2563 เวลา 07.00 น) 

 สถานี Early Warning System ท่ีมีฝนตกท้ังหมด 9 สถานี ครอบคลุม 22 หมูบาน ไมมีการแจงเตือนภัย  

 
ท่ีมา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 
ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันท่ี 28 ถึง 29 มกราคม 2563 (เวลา 07:00 น.) จาก

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

ปริมาณฝนตกบริเวณจังหวัดยะลา มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 5 มม./วัน 
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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  

(23 – 29 ม.ค. 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 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 5 - 10 มม.  

 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 30 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

ตะวันออก และภาคใต จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 5 - 10 มม. 

  
ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 29 มกราคม 2563 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 30 มกราคม 2563 
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6) ความเส่ียงจากน้ำทวม 

 - การคาดการณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลมจากขอมูล MRCFFGS วันท่ี 29 มกราคม 2563 ในอีก 12 
ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. ไมพบพ้ืนท่ีเส่ียง  

แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 29 มกราคม 2563 

   
วันท่ี 29 ม.ค. 2563 (19:00 น.) วันท่ี 30 ม.ค. 2563 (07:00 น.) วันท่ี 30 ม.ค. 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 443.74 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -102.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 5 - 12 -72.00 

วนัที ่29  มกราคม  2563 ภาคกลาง 1 2 - 3 -5.00 

42,131 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -174.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
59% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -37.74 คงที่ 9 อ่าง
วนัที ่29  มกราคม  2562 ภาคใต ้ 4 - - 4 -53.00  ลดลง 29 อ่าง

51,725 รวมท ัง้ประเทศ 29 9 - 38 -443.74   เพิม่ขึน้ - อ่าง

73%

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 8,452 63% 5,334 40% 1,534 11% 5377 40% 1,577 12% -43.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 6,746 71% 4,568 48% 1,718 18% 4616 49% 1,766 19% -48.00 ลดลง

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 262 99% 139 52% 127 48% 143 54% 131 49% -4.00 ลดลง

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 138 52% 73 28% 59 22% 73 28% 59 22% - คงที่

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 89 84% 54 51% 51 48% 54 51% 51 48% - คงที่

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 153 90% 96 56% 90 53% 99 58% 93 55% -3.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 568 60% 391 42% 348 37% 395 42% 352 37% -4.00 ลดลง

แม่มอก 110 16 94 45 41% 32 29% 16 15% 32 29% 16 15% - คงที่

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,825 6,744 18,081 16,452 66% 10,687 43% 3,927 16% 10789 43% 4,029 16% -102.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 52 38% 53 39% 46 34% 54 40% 47 35% -1.00 ลดลง

9 น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 344 66% 255 49% 210 40% 258 50% 213 41% -3.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 113 68% 86 52% 78 47% 86 52% 78 47% - คงที่

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 105 64% 44 27% 7 4% 44 27% 7 4% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 732 30% 453 19% - 0% 461 19% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 994 50% 1,240 63% 1,140 58% 1274 64% 1,174 59% -34.00 ลดลง

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 231 74% 140 45% 118 38% 142 45% 120 38% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 73 47% 20 13% 19 12% 20 13% 19 12% - คงที่

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 65 46% 46 33% 39 28% 47 33% 40 28% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 152 55% 70 25% 63 23% 73 27% 66 24% -3.00 ลดลง

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 38 31% 22 18% 19 16% 22 18% 19 16% - คงที่

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,084 55% 1,611 82% 780 40% 1639 83% 808 41% -28.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,985 48% 4,038 48% 2,519 30% 4120 49% 2,591 31% -72.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 466 49% 198 21% 195 20% 203 21% 200 21% -5.00 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% 60 25% 20 8% 60 25% 20 8% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 576 42% 293 22% 234 17% 299 22% 239 18% -5.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 15,935 90% 14,633 82% 4,368 25% 14712 83% 4,447 25% -79.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 6,969 79% 6,553 74% 3,541 40% 6648 75% 3,636 41% -95.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 22,904 86% 21,187 80% 7,909 30% 21360 80% 8,083 30% -174.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 138 62% 124 55% 119 53% 133 59% 128 57% -9.00 ลดลง

26 คลองสยีดั    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 255 61% 80 19% 50 12% 88 21% 58 14% -8.00 ลดลง

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 76 65% 45 38% 33 28% 47 40% 35 30% -2.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 137 84% 39 24% 25 15% 43 26% 29 18% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 204 69% 104 35% 84 28% 108 37% 88 30% -4.00 ลดลง

30 มาบประชนั (3)    ระยอง    17 0.72 16 15 90% 4 22% 3 18% 4 24% 3.22 19% -0.21 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 11 51% 5 25% 4 20% 6 26% 4.51 21% -0.25 ลดลง

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 66 83% 31 39% 28 35% 32 40% 29.01 37% -1.43 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 35 76% 8 19% 5 12% 9 20% 6.30 14% -0.86 ลดลง

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 241 82% 181 61% 162 55% 189 64% 170.00 58% -8.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,177 70% 621 37% 514 31% 659 39% 551 33% -37.74 ลดลง

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 579 82% 402 57% 337 47% 410 58% 345 49% -8.00 ลดลง

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 323 83% 246 63% 228 58% 254 65% 236 60% -8.00 ลดลง

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,592 81% 3,598 64% 2,246 40% 3624 64% 2,272 40% -26.00 ลดลง

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,138 78% 1,058 73% 782 54% 1069 74% 793 55% -11.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,631 81% 5,304 65% 3,593 44% 5357 65% 3,646 44% -53.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 71,031 23,548 47,482 51,725 73% 42,131 59% 18,696 26% 42584 60% 19,139 27% -443.74 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
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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 29 มกราคม 2563

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

1) สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศภาคเหนือ

ลักษณะอากาศทั่วไป

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

( เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้ )
บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 10-19 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส 
บริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที ่อุณหภูมิต่ำสุด 2-12 องศาเซลเซียส  ลมตะวันตก ความเร็ว 
5-10 กม./ชม.

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว 
สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมนี้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2-12 องศาเซลเซียส 
ส่วนภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งกับมีแสงแดดจัด 
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย     ฝุ่นละออง ในระยะนี้ บริเวณภาคภาคกลาง 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังแรง ทำให้ฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง ส่วนบริเวณภาคเหนือ 
อากาศยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน เพิ่มขึ้น 

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ
2) สรุปสถานการณ์ฝน
   สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 29 มกราคม 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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 29 มกราคม 2563
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3) สรุประดับน้ำรายวัน
   สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2563 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 29 มกราคม 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
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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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3.2) ภาพสถานการณ์น้ำจากกล้อง CCTV
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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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แม่น้ำปิงที่บ้านปากร้องห้วยจี้ ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก แม่น้ำปิงที่บ้านบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 29 มกราคม 2563
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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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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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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 29 มกราคม 2563

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

1) สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศภาคเหนือ

ลักษณะอากาศทั่วไป

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

( เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้ )
บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 10-19 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส 
บริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที ่อุณหภูมิต่ำสุด 2-12 องศาเซลเซียส  ลมตะวันตก ความเร็ว 
5-10 กม./ชม.

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว 
สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมนี้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2-12 องศาเซลเซียส 
ส่วนภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งกับมีแสงแดดจัด 
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย     ฝุ่นละออง ในระยะนี้ บริเวณภาคภาคกลาง 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังแรง ทำให้ฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง ส่วนบริเวณภาคเหนือ 
อากาศยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน เพิ่มขึ้น 

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ
2) สรุปสถานการณ์ฝน
   สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 29 มกราคม 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 29 มกราคม 2563

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

3) สรุประดับน้ำรายวัน
   สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 29 มกราคม 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 29 มกราคม 2563

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

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 29 มกราคม 2563

http://tele-pwps.dwr.go.th
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 29 มกราคม 2563

http://tele-pwps.dwr.go.th
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 29 มกราคม 2563

http://tele-pwps.dwr.go.th
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 29 มกราคม 2563

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

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 29 มกราคม 2563

http://tele-pwps.dwr.go.th
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 29 มกราคม 2563

http://tele-pwps.dwr.go.th
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 29 มกราคม 2563

http://tele-pwps.dwr.go.th
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 29 มกราคม 2563

http://tele-pwps.dwr.go.th
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 29 มกราคม 2563

http://tele-pwps.dwr.go.th
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 29 มกราคม 2563

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

5) สรุปสถานการณ์น้ำ
สถานการณ์ในลุ่มน้ำวัง อยู่ในภาวะปกติ

หน้า 13/13
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 29 มกราคม 2563

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

1) สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศภาคกลาง

ลักษณะอากาศทั่วไป

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

( เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้ )
อากาศเย็นในตอนเช้า   อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส  ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.   

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว 
สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2-12 องศาเซลเซียส 
ส่วนภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งกับมีแสงแดดจัด 
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไวด้้วย     ฝุ่นละออง ในระยะนี้ บริเวณภาคภาคกลาง 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังแรง ทำให้ฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง ส่วนบริเวณภาคเหนือ 
อากาศยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน เพิ่มขึ้น 

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ
2) สรุปสถานการณ์ฝน
   สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 29 มกราคม 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 29 มกราคม 2563

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

3) สรุประดับน้ำรายวัน
   สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2563 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง

3.1) ระดับน้ำในลำน้ำ

หน้า 2/11



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 29 มกราคม 2563

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

หน้า 3/11

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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 29 มกราคม 2563

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

หน้า 4/11



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 29 มกราคม 2563

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

หน้า 5/11

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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 29 มกราคม 2563
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4) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

หน้า 6/11



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 29 มกราคม 2563
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หน้า 7/11

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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 29 มกราคม 2563
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หน้า 8/11



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 29 มกราคม 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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 29 มกราคม 2563

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

หน้า 10/11



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 29 มกราคม 2563
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5) สรุปสถานการณ์น้ำ
สถานการณ์ในลุ่มน้ำสะแกกรัง อยู่ในภาวะปกติ

หน้า 11/11



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 29 มกราคม 2563

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

1) สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศภาคกลาง

ลักษณะอากาศทั่วไป

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

( เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้ )
อากาศเย็นในตอนเช้า   อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส  ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.   

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว 
สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2-12 องศาเซลเซียส 
ส่วนภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งกับมีแสงแดดจัด 
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไวด้้วย     ฝุ่นละออง ในระยะนี้ บริเวณภาคภาคกลาง 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังแรง ทำให้ฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง ส่วนบริเวณภาคเหนือ 
อากาศยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน เพิ่มขึ้น 

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ
2) สรุปสถานการณ์ฝน
   สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 07:00 น.
และข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม จากการประมวลผลข้อมูลภาพ NWP-WRF Model กรมอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงในตาราง

หน้า 1/14

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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 29 มกราคม 2563

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

3) สรุประดับน้ำรายวัน
   สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2563 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง

3.1) ระดับน้ำในลำน้ำ

หน้า 2/14



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 29 มกราคม 2563
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หน้า 3/14

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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 29 มกราคม 2563

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

หน้า 4/14



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 29 มกราคม 2563
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หน้า 5/14

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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 29 มกราคม 2563

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

หน้า 6/14



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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 29 มกราคม 2563

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

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

หน้า 7/14

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

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 29 มกราคม 2563
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุร ี
วันที ่29 มกราคม 2563 

 
1) สภาพภูมิอากาศ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 ลักษณะอากาศทั่วไป 
 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึง
หนาว สําหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําคางแข็งบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 2 -12 
องศาเซลเซียส สวนภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเชา ในตอนกลางวันทองฟาโปรงกับมีแสงแดดจัด 
 ฝุนละออง ในระยะนี้ บริเวณภาคภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลมที่พัดปกคลุม
บริเวณดังกลาวมีกําลังแรง ทําใหฝุนละออง/หมอกควันลดลง สวนบริเวณภาคเหนือ อากาศยกตัวไดไมดีใน
ตอนเชา ทําใหมีการสะสมของฝุนละออง/หมอกควัน เพิ่มขึ้น 
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 04.00 น. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต ในขณะที่คลื่นอากาศในกระแสลมฝาย
ตะวันตกที่เคลื่อนผานภาคเหนือเขาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังออนลง ลักษณะเชนนี้ยังคงทําให
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว 

 สภาพอากาศภาคตะวันออก 
 เมฆบางสวน กับมีฝนฟาคะนอง รอยละ 10 ของพื้นที่ สวนมากบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
อุณหภูมิต่ําสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 
15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

  
แผนที่อากาศวันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถายจากดาวเทียมวันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 08.00 น. 
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2)  สถานการณฝน 
จากขอมูลสถานการณฝนในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ของวันที่ 29 มกราคม 2563 จากกรม

อุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ํา 
พบวา มีฝนตกเล็กนอยบริเวณอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีปริมาณฝน 1.2 มม. 

ขอมูลสถานการณฝนในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 
(ขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 07.00 น.) 

ลําดับ พื้นที่ ปริมาณฝน (มม.) 
1 อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา “ฝ” 
2 อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 1.2 

หมายเหตุ“ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไมได (ต่ํากวา 0.1 มิลลิเมตร), “*” คือ ไมไดรับขอมูล 

 

 
 ภาพเรดาหตรวจอากาศ “สถานีสัตหีบ” 

ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.36 น. 
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณน้ําฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 29 ม.ค. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 30 ม.ค. 63 

  
ผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 31 ม.ค. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 1 ก.พ. 63 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่2 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 3 ก.พ. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณปริมาณฝนลวงหนา  
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3) ขอมูลปริมาณน้ําในลําน้ํา 
 สถานการณน้ําทา (25 – 29 ม.ค. 63 ที่มา : กรมชลประทาน เวลา 06.00 น.) 

สถาน ี อําเภอ จังหวัด ลุมน้ํา 

ระดับ
ตลิ่ง(ม.) เสาร อาทิตย จันทร อังคาร พุธ 

แนว 
โนม 

(เพิ่ม/
ลด) 

ความจุ 
ลําน้ํา 

(ลบ.ม./
วิ.) 

25 
ม.ค. 

26 
ม.ค. 

27 
ม.ค. 

28 
ม.ค. 

29 
ม.ค. 

Kgt.19A เกาะ
จันทร ชลบุรี บางปะกง 

4.8 1.52 1.53 1.58 1.57 1.58 
เพิ่มขึ้น 

* 0.68 0.75 1.13 1.05 1.13 

Kgt.30 เทศบาล
เมือง ฉะเชิงเทรา บางปะกง 

1.70 * * * * * 
* 

น้ําหนุน * * * * * 

Ny.1B เมือง นครนายก บางปะกง 
8.81 4.54 4.69 4.76 4.76 3.99 

ลดลง 
206 14.80 18.70 20.80 20.80 3.90 

Ny.3 บานนา นครนายก บางปะกง 
6.26 3.48 3.47 3.46 3.46 3.45 

ลดลง 
67.20 * * * * * 

Ny.4 เมือง ปราจีนบุร ี บางปะกง 
3.34 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 

ทรงตัว 
185 * * * * * 

Ny.7 เมือง นครนายก บางปะกง 
6.56 3.95 4.46 4.59 4.57 4.09 

ลดลง 
* * * * * * 

Kgt.1 เมือง ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี
4.13 -0.25 -0.01 -0.19 -0.05 0.00 

เพิ่มขึ้น 
774.00 * * * * * 

Kgt.3 กบินทร
บุรี ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

10.20 0.62 0.67 0.63 0.55 0.56 
เพิ่มขึ้น 

648.00 12.40 13.40 12.60 11.00 11.20 

Kgt.6 ศรีมหา
โพธ ิ ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

7.10 -0.39 -0.18 -0.37 -0.30 -0.26 
เพิ่มขึ้น 

- * * * * * 

Kgt.9 เขา
ฉกรรจ สระแกว ปราจีนบุร ี

10.00 3.72 3.72 3.72 3.71 3.71 
ทรงตัว 

444.00 * * * * * 

Kgt.10 เมือง สระแกว ปราจีนบุร ี
11.00 5.62 5.57 5.63 5.62 5.62 

ทรงตัว 
300.00 * * * * * 

Kgt.13A กบินทร
บุรี ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

16.17 6.18 6.20 6.18 6.19 6.26 
เพิ่มขึ้น 

417.20 * * * * * 

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

ทรงตัว 
313.00 * * * * * 

หมายเหตุ* ไมไดรับขอมูล 
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ขอมูลระดับน้ําจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี กรมทรัพยากรน้ํา 

ขอมูลระดับน้ํา (27 - 29 ม.ค. 63 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา เวลา 07.00 น.) 

สถาน ี ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุมน้ํา 
ระดับ
ตลิ่ง

(ต่ําสุด) 

จันทร อังคาร พุธ แนวโนม 
27 
ม.ค. 

28 
ม.ค. 

29 
ม.ค. 

(เพิ่ม/
ลด) 

บานทุงยายชี ทาตะเกียบ ทา
ตะเกียบ ฉะเชิงเทรา บางปะกง 5.80 2.04 2.03 2.06 เพิ่มขึ้น 

บานใหม ศรีนาวา เมือง นครนายก บางปะกง 7.50 4.29 4.29 3.50 ลดลง 

บานกุดบอน วังตะเคียน กบินทรบุร ี ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี 12.10 0.84 0.85 0.92 เพิ่มขึ้น 

บานแกงไทร หนองบอน เมือง
สระแกว สระแกว ปราจีนบุร ี 7.00 0.79 0.80 0.78 ลดลง 

 
ปริมาณน้ําในลําน้ําในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี วันที่ 29 มกราคม 2563 

 

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

 

4) สรุป 
- สถานการณน้ําในลุมน้ําบางปะกง อยูในภาวะน้ํานอย และระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมลดลง 
- สถานการณน้ําในลุมน้ําปราจีนบุรี อยูในภาวะน้ํานอย และระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
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รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 29 มกราคม 2563 

 
 
 
 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

  พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึง
หนาว สําหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําคางแข็งบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 2-12 
องศาเซลเซียส สวนภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเชา ในตอนกลางวันทองฟาโปรงกับมีแสงแดดจั ด ขอให
ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไวดวย ฝุนละออง ใน
ระยะนี้ บริเวณภาคภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกลาวมีกําลัง
แรง ทําใหฝุนละออง/หมอกควันลดลง สวนบริเวณภาคเหนือ อากาศยกตัวไดไมดีในตอนเชา ทําใหมีการสะสม
ของฝุนละออง/หมอกควัน เพิ่มขึ้น 
 สภาพอากาศภาคใตฝงตะวันออก เมฆบางสวน กับมีฝนเล็กนอยบางพื้นที่ สวนมากทางตอนลางของ
ภาค อุณหภูมิต่ําสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ผลคาดการณปริมาณน้ําฝน
ลวงหนา 1-7 วัน ในชวงวันที่ 28 - 29 ม.ค. 63 เมฆบางสวนกับมีฝนเล็กนอยบางพื้นที่ สวนในชวงวันที่ 30 
ม.ค. - 3 ก.พ. 63 เมฆเปนสวนมากกับมีฝนฟาคะนอง รอยละ 20-40 ของพื้นที่ สวนมากทางตอนลางของภาค 
 

            

 แผนที่อากาศ วันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 07.00 น.               ภาพถายจากดาวเทียม วันที่ 29 ม.ค. 2563 
 
 
 

2) สถานการณฝน 
 

จากขอมูลสถานการณฝนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาของวันที่ 29 มกราคม 2563 จากกรมทรัพยากรน้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) พบวา ไมมีฝนตกใน
พื้นที ่ 

 

หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไมได (ต่ํากวา 0.1 มิลลิเมตร) 
 

   
รายงานสถานการณ์นําลุม่นําทะเลสาบสงขลา   มกราคม  2563 
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ภาพเรดาหตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณน้ําฝน 
 

 
 
 

 
 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 29 ม.ค. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 30 ม.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่31 ม.ค. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 1 ก.พ. 63 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่2 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 3 ก.พ. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณปริมาณฝนลวงหนา  
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3) ขอมูลปริมาณน้ําในลําน้ํา 
 ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ปจจุบันสถานการณน้ําในลําน้ําโดยทั่วไปอยูในภาวะปกติ (ระดับน้ําต่ํากวาระดับ
ตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมลดลง/ทรงตัว 

 
 

สถานการณน้ําทา (25 – 29 ม.ค. 2563 ที่มา : กรมชลประทาน) 

สถาน ี แมน้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับน้ํา- 
ม. เสาร อาทิตย จันทร อังคาร พุธ 

ปริมาณน้ํา-
ลบ.ม./วิ. 

(ระดับเตือนภัย) 
25 
ม.ค. 

26 
ม.ค. 

27 
ม.ค. 

28 
ม.ค. 

29 
ม.ค. 

X.170 คลองลํา ศรีนครินทร พัทลุง 25.20 20.80 20.79 20.78 20.78 20.78 
580.00 15.00 14.70 14.40 14.40 14.40 

X.265 คลองนุย เมือง พัทลุง 8.00 7.62 7.63 6.72 6.72 6.66 
7.00 - - - - - 

.1X.174 คลองหวะ หาดใหญ สงขลา 8.88 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 
388.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

X.173A คลองอู
ตะเภา 

สะเดา สงขลา 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 คลองอู
ตะเภา 

คลองหอย
โขง 

สงขลา 8.00 2.34 2.32 2.30 2.28 2.25 
580.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

X.44 คลองอู
ตะเภา 

หาดใหญ สงขลา 7.40 0.22 0.23 0.18 0.22 0.27 
582.00 13.20 13.55 11.80 13.20 14.95 

 
  ขอมูลระดับน้ําจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  กรมทรัพยากรน้ํา 
ประจําวันที่ 29 มกราคม 2563 

ขอมูลระดับน้ํา (27 – 29 ม.ค. 2563 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา)  
 

สถานี ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง

(ต่ําสุด) 

จันทร อังคาร พุธ 
27 
ม.ค. 

28 
ม.ค. 

29 
ม.ค. 

คลองอูตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 19.87 11.41 11.40 11.39 
คลองอูตะเภาตอนลาง หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 8.93 0.01 0.01 0.09 
คลองรัตภูม ิ กําแพงเพชร รัตภูม ิ สงขลา 22.62 13.39 13.32 13.30 
คลองตะโหมด(ทาเชียด) แมขรี ตะโหมด พัทลุง 27.94 21.96 21.94 21.90 
ลําปา ลําปา เมือง พัทลุง 1.15 -0.52 -0.55 -0.55 
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ปริมาณน้ําในลําน้ําของคลองตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา วันที่ 29 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) สรุป 
 สถานการณน้ําในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาประจําวันที่ 29 มกราคม 2563 ปจจุบันสถานการณน้ําในลําน้ํา
โดยทั่วไปอยูในภาวะปกติ (ระดับน้ําต่ํากวาระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมลดลง/ทรงตัว 
 
 
 

สถานีคลองอูตะเภาตอนลาง - ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
(ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) 

สถานีคลองตะโหมด(ทาเชียด) – ต.แมขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
(ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานระดบัน้ําจากกล้อง 
CCTV



รายงานระดับน้ำจากกลอง CCTV 

ณ. วันที่ 29 มกราคม 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 
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สะพานพระแมยา - อ.เมือง จ.สุโขทัย 

(ลุมน้ำยม) 

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

สะพานมหาโพธิ์ - อ.เมือง จ.แพร 

(ลุมน้ำยม) 

  ระดับนำ้ปจจุบันตนไมบังสตาฟ 
  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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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         54.15  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         20.35  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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 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        123.85   ม.รทก. 
ระดับตลิ่งต่ำสุด         128.76    ม.รทก. 
ระดับทองน้ำ             121.50    ม.รทก. 
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เชิงสะพานสิงหบุรี - อ.เมือง จ.สิงหบุรี  

(ลุมนำ้เจาพระยา) 

  ระดับน้ำปจจุบัน          2.00   ม.รทก. 
  ระดับตลิ่งต่ำสุด          11.50   ม.รทก. 
  ระดับทองน้ำ              -2.14   ม.รทก. 

บานยางมณ ี- อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง  

(ลุมน้ำเจาพระยา) 

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

บานปอม - อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุมน้ำเจาพระยา) 

ระดับน้ำปจจุบัน           7.66   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        -0.50   ม.รทก 
ระดับตลิ่งต่ำสุด            -      ม.รทก. 
ระดับทองน้ำ                -      ม.รทก. 
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สะพานขามแมน้ำทาจีน 3 – อ.เมือง  

จ.สมุทรสาคร (ลุมน้ำทาจีน) 

    ระดับน้ำปจจุบัน   -0.04  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    0.79   ม.รทก. 
    ระดับตลิ่งต่ำสุด     2.97   ม.รทก. 
    ระดับทองน้ำ       -4.69   ม.รทก. 

สะพานขามแมน้ำทาจีน ทางหลวง346 

อ.บางเลน จ.นครปฐม (ลุมน้ำทาจีน) 

    ระดับน้ำปจจุบัน   -0.84  ม.รทก. 
    ระดับตลิ่งต่ำสุด     0.89   ม.รทก. 
    ระดับทองน้ำ       -5.93   ม.รทก. 

สะพานวัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี

(ลุมน้ำทาจีน) 

    ระดับน้ำปจจุบัน    0.20    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   11.22   ม.รทก. 
    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             0.90     ม.รทก. 
     ระดับตลิ่งต่ำสุด              4.16      ม.รทก. 
     ระดับทองน้ำ                -0.14      ม.รทก. 

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

 ระดับน้ำปจจุบัน           0.20     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         5.20    ม.รทก. 
 ระดับตลิ่งต่ำสุด        13.46     ม.รทก. 
 ระดับทองน้ำ             0.04     ม.รทก. 

สถานีแมน้ำปาสัก - อ.เสาไห จ.สระบุรี  

(ลุมน้ำปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก) 

 ระดับนำ้ปจจุบัน        6.78   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 27 ม.ค. 28 ม.ค. 29 ม.ค. 

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 น้ำปกต ิ  
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 54.40 54.20 54.15 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 20.50 20.40 20.35 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 150.50 159.43 151.05 150.95 150.90 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 2.00 2.00 2.00 น้ำปกติ  
จ.อางทอง บานยางมณี อ.โพธิท์อง เจาพระยา - 9.11 N/A N/A N/A น้ำปกติ  
จ.อางทอง ศาลากลางอางทอง อ.เมอืง เจาพระยา - 8.46 0.15 0.25 0.25 น้ำปกติ  
จ. พระนครศรีอยุธยา บานปอม อ.พระนครศรีอยุธยา เจาพระยา - - 7.40 7.20 7.66 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 - - -0.80 -0.90 -0.50 น้ำปกติ  
จ.ชัยนาท ปตร.พลเทพ(วัดทรงเสวย) อ.วัดสิงห ทาจีน - - 4.40 4.40 4.35 น้ำปกติ  
จ.สมุทรปราการ สะพานขามแมน้ำทาจีน 3 อ.เมือง ทาจีน -5.11 0.57  0.46  0.56  -0.04 น้ำปกติ  
จ.นครปฐม สะพานบุญรัตนประชานุวัตน อ.สามพราน ทาจีน -5.59 -0.30 0.73 0.58 0.58 น้ำปกติ  
จ.นครปฐม สะพานหลวงพอเปน อ.นครไชยศรี ทาจีน -3.16 2.21 0.61 0.61 0.79 น้ำปกต ิ  
จ.สุพรรณบุร ี สะพานวัดพระรูป อ.เมือง ทาจีน -1.26 2.75 0.30 0.30 0.20 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 0.74 0.70 0.90 น้ำปกติ  
จ.สงขลา สถานีคลองอูตะเภาตอนลาง อ.หาดใหญ  ทะเลสาบสงขลา - - 0.10 0.15 0.20 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 36.87 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 - - 108.65 108.80 108.80 น้ำปกติ  
จ.สระบุรี แมน้ำปาสกัที่ อ.เสาไห ปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก - - 5.20 5.20 5.20 น้ำปกติ  
จ.สระบุรี แมน้ำปาสกัที่ อ.แกงคอย  ปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก - - 6.83 6.83 6.78 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  


