
โทร. 02-2716000 ต่อ 6445 

Line ID : mekhalawoc 

ประจําวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓



สารบัญ 

1) รายงานสถานการณ์พื้นที่เส่ียงอุทกภัยนํ้าหลากในเขตพื้นท่ีลาด
เชิงเขา

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



รายงานสถานการณ์พื้นที่
เสี่ยงอุทกภัยน้ําหลากในเขต

พื้นที่ลาดเชงิเขา
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รายงานสถานการณ์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นท่ีลาดเชิงเขา 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00 น. 

1) Early Warning System (16 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น) 

 สถานี Early Warning System ที่มีฝนตกทั้งหมด 173 สถานี ครอบคลุม 325 หมู่บ้าน ไม่มีการแจ้ง 

เตือนภัย 

 
ที่มา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 
ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563 (เวลา 15:00 น.) จาก

ระบบของ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (MRCFFGS) แสดงให้เห็นว่ามี
ปริมาณฝนตกบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มี
ปริมาณฝนสะสมประมาณ 35 - 60 มม./วัน ส่วนบริเวณจังหวัดตาก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น อุทัยธานี ชัยนาท 
ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 60 - 90 มม./วัน  
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ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (MRCFFGS) 

 
3) ปริมาณความชื้นในดิน 
 ปริมาณความชื้นในดินจากแผนที่ดาวเทียมของ Gistda (ดัชนีความแตกต่าง (NDWI) ราย 7 วัน) และ 
ค่าความชื้นในดินที่ได้จากระบบ MRCFFGS พบว่าพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ มีค่าความชื้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 80 - 100 สภาวะดังกล่าวหมายถึงดินใน
พ้ืนทีบ่ริเวณดังกล่าว ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อีกประมาณ 20% ก่อนที่จะเข้าสู่สภาพอ่ิมตัว  

  
แผนที่ดาวเทียมของ Gistda  

(10 – 16 ต.ค. 63) 
ปริมาณความชื้นในดิน (MRCFFG) 
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4) ศักยภาพในการรองรับน้ำฝน FFG (Flash Flood Guidance)  

 
โดยศักยภาพในการรองรับน้ำฝนของพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา 

และนครศรีธรรมราช สามารถรองรับปริมาณฝนได้น้อยกว่า 100 มม./6ชม 

FFG หมายถึง ค่าความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพ้ืนที่นั้นๆ ก่อนที่จะเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่ง
ที่จุดออกของปลายพื้นที่ โดยค่า FFG 06-hr หมายถึง ปริมาณฝนที่จะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งที่ปลายลุ่ม
น้ำในอีก 6 ชั่วโมงข้างหน้า (มม./6ชม.)   

 
5) ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า  

 ปร ิมาณฝนคาดการณ์ ในว ันที่  16 ต ุลาคม 2563 เวลา 21.00 น.  บร ิ เวณภาคเหน ือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงข้างหน้า 10 – 20 
มม. ส่วนบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ศรีสะเกษ จันทบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ระนอง สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงข้างหน้า 20 – 35 มม. และบริเวณจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ตราด เพชรบุร ีและประจวบคีรีขันธ์ จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงข้างหน้า 
35 – 60 มม. 
 ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ทั่วทั้งประเทศไทยมีปริมาณฝนตกเพ่ิมข้ึน 
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีปริมาณฝนสะสม 24 
ชั่วโมงข้างหน้า 35 – 60 มม. ส่วนบริเวณจังหวัดอุทัยธานี นครนายก สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงข้างหน้า 60 – 90 มม. 
และบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด จะมีปริมาณฝน
สะสม 24 ชั่วโมงข้างหน้า 90 – 120 มม.  
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ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 

6) ความเสี่ยงจากน้ำท่วม 

 - การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่มจากข้อมูล MRCFFGS วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ในอีก 12 ชม. 
24 ชม. และ 36 ชม. พบพื้นที่เสี่ยงบริเวณ 
 - จ.นครราชสีมา (อ.ครบุรี ปากช่อง วังน้ำเขียว) 
 - จ.สุรินทร์ (อ.พนมดงรัก กาบเชิง) 

- จ.ชัยนาท (อ.เมือง วัดสิงห์ สรรคบุรี หันคา) 
- จ.ชลบุรี (อ.เมือง บ้านบึง หยองใหญ่ บางละมุง พนัสนิคม ศรีราชา บ่อทอง) 
- จ.ระยอง (อ.เมือง แกลง วังจันทร์ บ้านค่าย ปลวกแดง เขาชะเมา) 
- จ.จันทบุรี (อ.เมือง ขลุง ท่าใหม่ โป่งน้ำร้อน มะขาม แหลมสิงห์ แก่งหางแมว เขาคิชฌกูฏ) 
- จ.ตราด (อ.เมือง เขาสมิง บ่อไร่) 
- จ.ฉะเชิงเทรา (อ.ท่าตะเกียบ) 
- จ.ปราจีนบุรี (อ.เมือง กบินทร์บุรี นาดี ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ์) 
- จ.นครนายก (อ.เมือง ปากพลี) 
- จ.สระแก้ว (อ.วังสมบูรณ์) 
- จ.ราชบุรี (อ.จอมบึง สวนผึ้ง ดำเนินสะดวก บ้านโป่ง บางแพ โพธาราม) 
- จ.กาญจนบุรี (อ.เมือง ไทรโยค บ่อพลอย ศรีสวัสดิ์ ท่ามะกา ท่าม่วง พนมทวน ด่านมะขามเตี้ย) 
- จ.สุพรรณบุรี (อ.สองพี่น้อง อู่ทอง) 
- จ.นครปฐม (อ.เมือง กำแพงแสน ดอนตูม บางเลน  
- จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ.เมือง กุยบุรี) 
- จ.สุราษฎร์ธานี (อ.บ้านตาขุน ท่าฉาง)  
- จ.ระนอง (อ.สุขสำราญ) 
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แผนที่แสดงการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม วันที่ 17 ตุลาคม 2563 (03.00 น.) 
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แผนที่แสดงการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม วันที่ 17 ตุลาคม 2563 (15.00 น.) 
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แผนที่แสดงการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม วันที่ 18 ตุลาคม 2563 (03.00 น.) 

 

คำแนะนำ:  ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยข้อมูลปริมาณฝนจากดาวเทียม 
 ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใช้งานควบคู่ไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และข้อมูลจากเรดาห์ 
 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 



                                                                       1400

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 1,255.87 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 1 4 7 130.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื - - 12 12 343.00

วนัที ่16  ตุลาคม  2563 ภาคกลาง - - 3 3 101.00

40,762 ภาคตะวันตก - - 2 2 327.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
57% ภาคตะวันออก - - 10 10 68.87 คงที่ 1 อ่าง
วนัที ่16  ตุลาคม  2562 ภาคใต ้ 1 - 3 4 286.00  ลดลง 3 อ่าง

47,789 รวมท ัง้ประเทศ 3 1 34 38 1255.87   เพิม่ขึน้ 34 อ่าง

67%

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 5,868 44% 5,292 39% 1,492 15% 5,229 39% 1,429 15% 63.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,335 56% 5,794 61% 2,944 44% 5,760 61% 2,910 44% 34.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 151 57% 140 53% 128 51% 139 52% 127 50% 1.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 74 28% 108 41% 94 38% 110 42% 96 39% -2.00 ลดลง

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 63 59% 52 49% 49 48% 57 54% 54 52% -5.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 117 69% 101 59% 95 58% 101 59% 95 58% - คงที่

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 501 53% 440 47% 397 44% 422 45% 379 42% 18.00 เพิม่ขึน้

แม่มอก 110 16 94 43 39% 38 35% 22 23% 38 35% 22 23% - คงที่

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,825 6,744 18,081 12,151 49% 11,964 48% 5,220 29% 11,855 48% 5,090 28% 130.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 82 60% 61 45% 54 42% 58 43% 51 40% 3.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 332 64% 235 45% 190 40% 234 45% 189 40% 1.00 เพิม่ขึน้

10 น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 91 55% 81 49% 73 46% 79 48% 71 45% 2.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 50 30% 139 85% 102 80% 138 84% 101 80% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 617 25% 1,101 45% 520 28% 980 40% 399 22% 121.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 1,662 84% 915 46% 815 43% 893 45% 793 42% 22.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 180 57% 272 87% 250 86% 219 70% 197 67% 53.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 42 27% 155 100% 154 100% 145 94% 144 94% 10.00 เพิม่ขึน้

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 56 40% 91 65% 84 63% 71 50% 64 48% 20.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 116 42% 133 48% 126 47% 92 33% 85 32% 41.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 25 21% 62 51% 59 50% 49 40% 46 39% 13.00 เพิม่ขึน้

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,873 95% 1,613 82% 782 69% 1,557 79% 726 64% 56.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 5,126 61% 4,858 58% 3,209 48% 4,514 54% 2,866 43% 343.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 378 39% 535 56% 532 56% 466 49% 463 48% 69.00 เพิม่ขึน้

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 36 23% 81 51% 64 45% 71 44% 54 38% 10.00 เพิม่ขึน้

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 299 99 200 80 27% 134 45% 35 18% 112 37% 13 7% 22.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,419 119 1,300 494 35% 750 53% 631 44% 649 46% 530 41% 101.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 15,554 88% 12,657 71% 2,392 32% 12,432 70% 2,167 29% 225.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 7,900 89% 4,594 52% 1,582 27% 4,492 51% 1,480 25% 102.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 23,454 88% 17,251 65% 3,974 30% 16,924 64% 3,647 27% 327.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 207 92% 219 98% 214 98% 216 96% 211 96% 3.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 146 35% 133 32% 103 26% 105 25% 75 19% 28.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 61 52% 50 43% 38 36% 47 40% 35 33% 3.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 102 62% 170 104% 156 104% 167 102% 153 102% 3.00 เพิม่ขึน้

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 150 51% 199 67% 179 65% 184 62% 164 60% 15.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 7 40% 5 32% 5 29% 5 32% 4.54 29% 0.12 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 32% 17 77% 16 76% 16 74% 14.90 73% 0.68 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 32 40% 77 97% 74 96% 73 92% 69.95 92% 3.76 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 24 54% 46 101% 43 101% 45 98% 41.70 98% 1.31 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 268 91% 212 72% 193 70% 201 68% 182.00 66% 11.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,004 60% 1,128 67% 1,020 65% 1,059 63% 951 61% 68.87 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 572 81% 405 57% 340 53% 310 44% 245 38% 95.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 284 73% 219 56% 201 54% 159 41% 141 38% 60.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 3,884 69% 3,334 59% 1,982 46% 3,154 56% 1,802 42% 180.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 821 56% 854 59% 578 49% 903 62% 627 53% -49.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,560 68% 4,810 59% 3,101 48% 4,525 55% 2,815 43% 286.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 71,090 23,607 47,482 47,789 67% 40,762 57% 17,155 36% 30,132 42% 15,899 33% 1,255.87 เพิม่ขึน้

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

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่16  ตลุาคม  2562

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

10 ตลุาคม 2563

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

16 ตลุาคม 2563

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่16  ตลุาคม  2563รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ศูนยเ์มขลา 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั
 ใน ปี 63  และ ปี 62

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั

% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน % ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 



รายงานสถานการณ์น้ํา 

รายลุ่มน้าํ
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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

1) สภาพภูมิอากาศ   
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมก้าลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และ 
ภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ยังคงมีก้าลังแรง ท้าให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง  
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก  
และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจท้าให้เกิดน ้าท่วม
ฉับพลันและน ้าป่าไหลหลากได้ 

ส้าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก้าลังแรง โดยทะเลอันดามันคลื่นสูง 2 -3 
เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดการเดินเรือในระยะนี  

อนึ่ง พายุดีเปรสชัน (พายุระดับ 2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ นฝั่งประเทศเวียดนาม
ตอนกลางในวันนี  (วันที่ 16 ต.ค. 63) แล้วจะอ่อนก้าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าต่อไป โดยจะท้าให้
บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บางแหง่ กับมีลมแรง 

 สภาพอากาศภาคเหนือ เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดก้าแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่้าสุด 22-26 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคเหนือ 
ในช่วงวันที่ 17 - 22 ต.ค. 63 อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นและมีลมแรง 

โดยมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื นที่ อุณหภูมิต่้าสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.       

     
 แผนที่อากาศ วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 16 ต.ค. 2563 
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2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่านของวันที่ 15 ตุลาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน ้า 

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) พบว่า 
มีปริมาณฝนตกในพื นที่ลุ่มน ้าน่าน บริเวณจังหวัดพิจิตร (สกษ.) โดยพบปริมาณฝน 7.0 มม. 

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่าน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก”  

 ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.45 น.  
 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/phs.php)   

ลุ่มน ้า จังหวัด* 
ปริมาณฝน 

24 ชม.(มม.) 
ยม สุโขทัย 2.1 
 แพร่ ฝนเล็กน้อย 

น่าน อุตรดิตถ์ ไม่มีฝน 
 พิจิตร (สกษ.) 4.8 
 พิษณุโลก 3.8 
 น่าน 0.5 

หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รับรายงาน, *จังหวัดมีพื นที่ลุ่มน ้ามากกว่าร้อยละ 50 ขึ นไป 
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สถานการณ์น ้าฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 
 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่17 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่18 ต.ค. 63 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่19 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่20 ต.ค. 63 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่21 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่22 ต.ค. 63 
ที่มา : www.thaiwater.net 
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 สถานการณ์น ้าท่า ( 12–16 ต.ค. 2563 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี
แม่
น ้า 

อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ แนวโน้ม 

(เพิ่ม/
ลด) 

ปริมาณน ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

12 
ต.ค. 

13 
ต.ค. 

14 
ต.ค. 

15 
ต.ค. 

16 
ต.ค. 

Y.14A ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
11.30 2.36 2.27 2.27 2.27 2.04 ลดลง 

53.33 40.65 40.65 40.65 20.28 

Y.16 ยม บางระก้า พิษณุโลก 
7.30 6.00 5.52 5.57 5.52 5.44 ลดลง 

207.00 100.20 82.33 84.04 82.33 79.67 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.10 5.96 5.81 5.57 5.37 5.15 ลดลง 

464.00 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ ์
8.00 0.40 0.36 0.48 0.38 0.44 เพิ่มขึ น 

1990.00 60.60 56.96 68.60 58.75 64.48 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
8.64 0.48 1.20 0.59 0.64 0.50 ลดลง 

1056.00 56.94 100.60 62.16 64.68 57.86 

N.7A น่าน บางมูลนาก พิจิตร 
10.37 2.97 2.45 2.15 1.96 2.04 เพิ่มขึ น 

1365.00 227.40 176.10 151.60 137.80 143.50 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
 

  
สะพานบ้านโพทะเล ต.โพลทะเล อ.โพทะเล  

จ.พิจิตร (ลุ่มน ้ายม) 
สถานีสะพานสุพรรณกัลยา อ.เมือง  

จ.พิษณุโลก (ลุ่มน ้าน่าน) 

ปริมาณน ้าในล้าน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่าน 
(หมายเหตุ ที่มา : http://mekhala.dwr.go.th/cctv/ ) 

4)  สรุป 

 รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่านวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
 - สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้ายมอยู่ในภาวะปกต ิระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
 - สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าน่านอยู่ในเฝ้าระวังภาวะน ้าน้อย ระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 
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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมก้าลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และ 
ภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ยังคงมีก้าลังแรง ท้าให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง 
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก  
และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจท้าให้เกิดน ้าท่วม
ฉับพลันและน ้าป่าไหลหลากได้ 

ส้าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก้าลังแรง โดยทะเลอันดามันคลื่นสูง 2 -3 
เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดการเดินเรือในระยะนี  

อนึ่ง พายุดีเปรสชัน (พายุระดับ 2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ นฝั่งประเทศ
เวียดนามตอนกลางในวันนี  (วันที่ 16 ต.ค. 63) แล้วจะอ่อนก้าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าต่อไป  
โดยจะท้าให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางแหง่ กับมีลมแรง 

สภาพอากาศภาคกลาง เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี  อ่างทอง สระบุรี ราชบุรี
พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม อุณหภูมิต่้าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคกลาง 
ในช่วงวันที่ 16 - 18 ต.ค. 63 มีฝนร้อยละ 40-60 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก 

ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 22 ต.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื นที่ ลมตะวันออก 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่้าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส 

          
           แผนที่อากาศ วันที ่16 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น.          ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 16 ต.ค. 2563 
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2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์น ้าฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา (ภาคกลาง) ของวันที่ 15 ตุลาคม 2563 จากกรม

ทรัพยากรน ้า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) พบว่า มีฝนตกในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี (สกษ.) และลพบุรี  

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “ชัยนาท”  

ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.40 น.  
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/chn.php) 

  
 

ลุ่มน ้า จังหวัด* 
ปริมาณฝน 

24 ชม.(มม.) 
 นครสวรรค์ 33.0 
 พระนครศรีอยุธยา 2.4 

เจ้าพระยา ปทุมธานี (สกษ.) 2.2 
 ลพบุรี 0.1 
 กรุงเทพมหานคร - 

หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รับรายงาน, *จังหวัดมีพื นที่ลุ่มน ้ามากกว่าร้อยละ 50 
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สถานการณ์น ้าฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 
 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่17 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่18 ต.ค. 63 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่19 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่20 ต.ค. 63 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่21 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่22 ต.ค. 63 
ที่มา : www.thaiwater.net 
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
สถานการณ์น ้าท่า (12 – 16 ต.ค. 2563 ทีม่า: กรมชลประทาน) 
 

สถาน ี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับตลิ่ง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ แนวโน้ม 
(เพ่ิม/
ลด) 

ปริมาณ
น ้า (ลบ.
ม./วิ.) 

12 
ต.ค. 

13 
ต.ค. 

14 
ต.ค. 

15 
ต.ค. 

16 
ต.ค. 

C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 19.90 19.54 19.23 18.87 18.66 ลดลง 
3,590 919.00 806.00 699.00 588.00 532.00 

C.13 เขื่อน
เจ้าพระยา 

สรรพยา ชัยนาท 16.34 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 ทรงตัว 
2,840 660.00 576.00 448.00 336.00 301.00 

C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุร ี 13.40 6.07 5.83 5.49 4.82 4.27 ลดลง 
2,900 648.00 605.00 546.00 428.00 355.00 

C.35 เจ้าพระยา พระนคร  
ศรีอยุธยา 

พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.58 1.98 1.86 1.73 1.53 1.42 ลดลง 
1,179 591.00 536.00 486.00 417.00 386.00 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.00 2.34 2.24 2.03 1.76 1.53 ลดลง 
420 232.00 221.00 198.00 170.00 147.00 

C.37 คลอง 
บางบาน 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

3.80 1.10 1.00 0.92 0.86 0.84 ลดลง 
148 ** ** ** ** ** 

 
 

  
สถานีทับกฤช ต.ทับกฤชใต้อ.ชุมแสง 

จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

  
สถานีสะพานเดชาติวงศ์ ต.ปากน ้าโพธิ์ อ.เมือง  

จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

  
 สถานีบ้านป้อม ต.บ้านป้อม  

จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 
สถานีบ้านท้ายดง ต.บางกระบือ อ.สามโคก  

จ.ปทุมธานี (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

ปริมาณน ้าในล้าน ้าต่างๆ ในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
(หมายเหตุ ที่มา : http://mekhala.dwr.go.th/cctv/ ) 
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4) สรุป 
รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

อยู่ในเฝ้าระวังภาวะน ้าน้อย ระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง โดยระดับน ้าเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณ
น ้าไหลผ่าน 301.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน ้าเหนือเขื่อน + 16.50  ม.รทก. ระดับน ้าท้ายเขื่อน +7.49 ม.รทก. 
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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าบางปะกง-ปราจีนบุร ี
วันที ่16 ตุลาคม 2563 

 
1) สภาพภูมิอากาศ (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 ลักษณะอากาศทั่วไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมก้าลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และภาค
ตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ยังคงมีก้าลังแรง ท้าให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่ อง และมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
ส้าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก้าลังแรง โดยทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร  
 อนึ่ง พายุดีเปรสชัน (ระดับ 2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ นฝั่งประเทศเวียดนาม
ตอนกลางในช่วงวันที่ 17-18 ต.ค. 63 โดยจะท้าให้บริเวณ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง กับมีลมแรง 
 
 สภาพอากาศภาคตะวันออก 
 เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัด
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด  อุณหภูมิต่้าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

  
แผนที่อากาศวันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียมวันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 09.00 น. 

 
2)  สถานการณ์ฝน 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี ของวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จากกรม
อุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน ้า 
พบว่า มีฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนัก และมีฝนตกหนักมากในบางพื นที่ บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี 
และสระแก้ว โดยมีปริมาณฝน 24.6 – 96.1 มม. 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 
(ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 07.00 น.) 

ล้าดับ พื นที่ ปริมาณฝน (มม.) 

1 อ.เมือง จ.นครนายก 34.4 

2 อ.ปากพลี จ.นครนายก 24.6 

3 อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 40.5 

4 อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 53.5 

5 อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 65.0 

6 อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 40.0 

7 อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 96.1 

8 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 59.0 

9 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 84.3 

10 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 60.7 

11 อ.เมือง จ.สระแก้ว 64.5 

12 อ.เขาฉกรรณ์ จ.สระแก้ว 38.8 

หมายเหตุ“ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่้ากว่า 0.1 มิลลิเมตร), “*” คือ ไม่ได้รับข้อมูล 

 

 
 ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สถานีสัตหีบ” 

ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
(ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 16 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 17 ต.ค. 63 

  

ผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 18 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่19 ต.ค. 63 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่20 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่21 ต.ค. 63 
ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 สถานการณ์น ้าท่า (12 – 16 ต.ค. 63 ที่มา : กรมชลประทาน เวลา 06.00 น.) 

สถาน ี อ้าเภอ จังหวัด ลุ่มน ้า 

ระดับ
ตลิ่ง(ม.) จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 

แนว 
โน้ม 

(เพ่ิม/
ลด) 

ความจุ 
ล้าน ้า 

(ลบ.ม./
วิ.) 

12 
ต.ค. 

13 
ต.ค. 

14 
ต.ค. 

15 
ต.ค. 

16 
ต.ค. 

Kgt.19A 
เกาะ
จันทร์ 

ชลบุรี บางปะกง 
4.8 3.38 3.02 2.79 2.47 2.34 

ลดลง 
83.95 37.00 27.25 21.50 14.30 11.70 

Kgt.30 
เทศบาล
เมือง 

ฉะเชิงเทรา บางปะกง 
1.70 -0.20 -0.12 0.11 0.68 0.95 

เพิ่มขึ น 
น ้าหนุน * * * * * 

Ny.1B เมือง นครนายก บางปะกง 
8.81 4.53 4.63 4.62 4.46 5.40 

เพิ่มขึ น 
246.90 14.90 17.90 17.60 13.20 42.00 

Ny.3 บ้านนา นครนายก บางปะกง 
6.26 4.03 4.11 4.11 4.11 4.11 

ทรงตัว 
80.10 16.70 18.30 18.30 18.30 18.30 

Ny.4 เมือง ปราจีนบุร ี บางปะกง 
3.34 1.00 1.10 1.10 1.00 1.10 

เพิ่มขึ น 
185.00 12.00 15.00 15.00 12.00 * 

Ny.7 เมือง นครนายก บางปะกง 
6.56 3.93 4.48 4.37 4.27 4.78 

เพิ่มขึ น 
* * * * * * 

Kgt.1 เมือง ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี
4.13 2.78 2.74 2.72 2.72 2.82 

เพิ่มขึ น 
774.00 ** ** ** ** ** 

Kgt.3 
กบินทร์

บุรี 
ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

10.20 7.69 7.60 7.55 7.76 8.00 
เพิ่มขึ น 

519.00 411.10 403.00 398.50 417.40 440.00 

Kgt.6 
ศรีมหา
โพธ ิ

ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี
7.10 5.06 5.06 5.00 5.09 5.20 

เพิ่มขึ น 
- * * * * * 

Kgt.9 
เขา

ฉกรรจ ์
สระแก้ว ปราจีนบุร ี

10.00 9.84 10.23 10.48 9.18 5.31 
ลดลง 

483.30 468.90 505.00 530.00 409.50 132.00 

Kgt.10 เมือง สระแก้ว ปราจีนบุร ี
11.00 10.53 10.90 11.11 11.28 10.81 

ลดลง 
300.00 272.34 249.00 306.60 316.80 288.60 

Kgt.13A 
กบินทร์

บุรี 
ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

16.17 13.02 13.28 13.65 14.09 14.56 
เพิ่มขึ น 

448.90 242.10 256.80 279.00 305.40 333.60 

Kgt.14 นาดี ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี
7.06 2.29 2.06 2.02 2.03 2.88 

เพิ่มขึ น 
370.50 12.80 8.20 7.40 7.60 29.40 

หมายเหตุ* ไม่ได้รับข้อมูล 
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ปริมาณน ้าในล้าน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

 

สถานีเชิงสะพานฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
(ลุ่มน ้าบางปะกง – แม่น ้าบางปะกง) 

 

4) สรุป 
- สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าบางปะกง อยู่ในภาวะปกต ิและระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 
- สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าปราจีนบุรี อยู่ในภาวะปกต ิและระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และภาค
ตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ยังคงมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและ
น้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามัน
คลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควร
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดการเดินเรือในระยะนี้ อนึ่ง พายุดีเปรสชัน (ระดับ 2) บริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 17-18 ต.ค. 63 โดยจะ
ทำให้บริเวณ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากบางแห่ง กับมีลมแรง 

 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนัก
บางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง อุณหภูมิ
ต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 
วัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพ้ืนที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-
25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส 

                
  

   แผนที่อากาศ วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น.              ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 16 ต.ค. 2563 
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2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ ่มน้ำทะเลสาบสงขลาของวันที่  16 ตุลาคม 2563 จากกรม

ทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกในพื้นที่ บริเวณอำเภอตะโหมด กงหรา บางแก้ว เขาชัยสน และอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บริเวณ
อำเภอสะเดา สทิงพระ สิงหนคร หาดใหญ่ และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปริมาณฝน 5.6 – 30.4 มิลลิเมตร 

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. 
 

 ลำดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 

1 อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 18.0 

2 อ.กงหรา จ.พัทลุง 30.4 
3 อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 18.6 
4 อ.เขาชัยสน จ.พัทลงุ 12.0 
5 พัทลุง สกษ. ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 7.0 
6 สำนักงานเกษตรอ.สะเดา จ.สงขลา 22.0 
7 อ.สทิงพระ จ.สงขลา 13.5 
8 อ.สิงหนคร จ.สงขลา 30.2 
9 ต.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 13.8 
10 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 5.6 

หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ำกว่า 0.1 มิลลิเมตร) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น้ำฝน 
 

 
 
 

 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 16 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่17 ต.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่18 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 19 ต.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่20 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่21 ต.ค. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ 
 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลำน้ำโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ำในลำน้ำมี
แนวโน้มลดลง/ทรงตวั และเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนที ่ 

 

สถานการณ์น้ำท่า (12 – 16 ต.ค. 2563 ที่มา : กรมชลประทาน) 

สถาน ี ลุ่มน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับน้ำ- 
ม. 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 

ปริมาณน้ำ-
ลบ.ม./วิ. 
(ระดับเตือน

ภัย) 

12 
ต.ค. 

13 
ต.ค. 

14 
ต.ค. 

15 
ต.ค. 

16 
ต.ค. 

X.170 ทะเลสาบ
สงขลา 

ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 21.38 21.50 20.96 20.93 20.94 
580.00 26.10 31.50 9.00 8.25 8.50 

X.265 ทะเลสาบ
สงขลา 

เมือง พัทลุง 8.00 6.83 6.90 6.86 6.84 6.84 
7.00 - - - - - 

X.174 ทะเลสาบ
สงขลา 

หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.47 4.59 4.75 4.64 4.61 
388.00 2.70 3.90 6.25 4.60 4.15 

X.173A ทะเลสาบ
สงขลา 

สะเดา สงขลา 15.90 12.91 13.41 14.50 14.83 14.48 
258.00 61.85 81.40 135.00 154.95 133.80 

X.90 ทะเลสาบ
สงขลา 

คลองหอย
โข่ง 

สงขลา 8.00 2.92 3.24 4.28 5.00 5.06 
580.00 32.00 48.00 114.40 182.00 188.60 

X.44 ทะเลสาบ
สงขลา 

หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 1.42 1.90 2.74 3.29 3.43 
582.00 54.00 78.00 122.70 155.85 164.95 

 

 ข้อมูลระดับน้ำจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ำ 
ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 

ข้อมูลระดับน้ำ (14 – 16 ต.ค. 2563 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำ)  
 

สถานี ตำบล อำเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง

(ต่ำสุด) 

พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 

14 
ต.ค. 

15 
ต.ค. 

16 
ต.ค. 

คลองอู่ตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 19.87 15.93 16.05 15.37 

คลองอู่ตะเภาตอนล่าง หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 8.93 2.88 3.38 3.34 

คลองรัตภูม ิ ควนร ู รัตภูม ิ สงขลา 22.62 15.26 14.85 14.23 

คลองตะโหมด(ทา่เชียด) แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 27.94 23.02 22.63 22.64 

ลำปำ ลำปำ เมือง พัทลุง 1.15 -0.63 -0.62 -0.60 
 



   

รายงานสถานการณ์น ้าลุม่น ้าทะเลสาบสงขลา   ตุลาคม  2563 

 

ศูนยป้์องกนัวกิฤตนิ ้า กรมทรพัยากรน ้า - 5 - 

 

ปริมาณน้ำในลำน้ำของคลองต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

4) สรุป 
 สถานการณ์น้ำในลุ ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ปัจจุบันสถานการณ์น้ำใน 
ลำน้ำโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ำในลำน้ำมีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว และเพ่ิมขึ้นในบางพ้ืนที่ 
 
 
 
 

สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง - ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
(ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) 

 
 

 



รายงานระดบัน้ําจากกล้อง 
CCTV



รายงานระดับน้ําจากกล้อง CCTV 
ณ. วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  
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สะพานพระแม่ย่า - อ.เมือง จ.สุโขทัย 
(ลุ่มน้ํายม) 

 

  ระดับนํ้าปัจจุบัน         48.10   ม.รทก. 
  ระดับตลิ่งต่าํสุด           48.59   ม.รทก. 
  ระดับท้องนํ้า             41.13   ม.รทก. 

สะพานมหาโพธิ์ - อ.เมือง จ.แพร่ 
(ลุ่มน้ํายม) 

 

  ระดับนํ้าปัจจุบัน         145.30  ม.รทก. 
  ระดับตลิ่งต่าํสุด          152.33  ม.รทก. 
  ระดับท้องนํ้า             141.18  ม.รทก. 

สะพานศรีสัชนาลยั - อ.ศรีสัชนาลยั จ.สโุขทัย 
(ลุ่มน้ํายม) 

 

  ระดับนํ้าปัจจุบัน         62.80  ม.รทก. 
  ระดับตลิ่งต่าํสุด          71.78   ม.รทก. 
  ระดับท้องนํ้า             58.48   ม.รทก. 

สะพานบา้นโพทะเล - อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
(ลุ่มน้ํายม) 

 

  ระดับนํ้าปัจจุบัน         27.30  ม.รทก. 
  ระดับตลิ่งต่าํสุด          31.63   ม.รทก. 
  ระดับท้องนํ้า             20.59   ม.รทก. 

สรุปสถานการณ์น้ําในลําน้ําสายหลัก 

สะพานพระแม่ย่า – อ.เมือง จ.สุโขทัย (ลุ่มน้ํายม) สถานการณ์น้ําปกติ 
สะพานสุพรรณกัลยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ลุ่มน้ําน่าน) สถานการณ์น้ําปกติ 
แม่น้ําเลย อ.เมือง จ.เลย (ลุ่มน้ําโขง) สถานการณ์น้ําปกติ 
บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา) สถานการณ์นํ้าปกติ 
สะพานบุญรัตน์ประชานุวัฒน์ อ.สามพราน จ.นครปฐม (ลุ่มน้ําท่าจีน) สถานการณ์น้ําปกติ 
สถานีอูต่ะเภาตอนล่าง – อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา) สถานการณน์้ําปกติ 
บ้านบางแก้ว - อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ (ลุ่มนํ้าปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสัก) สถานการณ์นํ้าปกต ิ

สะพานนครน่านพัฒนา อ.เมือง จ.น่าน 
(ลุ่มน้ําน่าน) 
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บ้านทับกฤช - อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (ทับกฤชใต้)  
(ลุ่มน้ําน่าน) 

 

ระดับนํ้าปจัจบุันต่าํกวา่สตาฟ  
ระดับตลิง่ต่ําสุด              26.16   ม.รทก. 
ระดับท้องนํ้า                 13.28   ม.รทก. 

สะพานท่าเสา - อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
(ลุ่มน้ําน่าน) 

 

  ระดับนํ้าปัจจุบัน         54.00  ม.รทก. 
  ระดับตลิ่งต่าํสุด          56.91  ม.รทก. 
  ระดับท้องนํ้า             47.80  ม.รทก. 

  ระดับนํ้าปัจจุบัน         192.50  ม.รทก. 
  ระดับตลิ่งต่าํสุด          197.73  ม.รทก. 
  ระดับท้องนํ้า             190.94  ม.รทก. 

วัดเกยไชยเหนือ - อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 
(ลุ่มน้ําน่าน) 

ระดับนํ้าปจัจบุันตน้ไม้บังสตาฟ 
ระดับตลิง่ต่ําสุด           -    ม.รทก. 
ระดับท้องนํ้า              -    ม.รทก. 
 

สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 72 พรรษา 
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร (ลุ่มน้ําน่าน) 

 

  ระดับนํ้าปัจจุบัน         22.10  ม.รทก.  
  ระดับตลิ่งต่าํสุด          27.23  ม.รทก. 
  ระดับท้องนํ้า             16.56  ม.รทก. 

สะพานสพุรรณกลัยา - อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
(ลุ่มน้ําน่าน) 

 

  ระดับนํ้าปัจจุบัน         35.10  ม.รทก. 
  ระดับตลิ่งต่าํสุด          44.52  ม.รทก. 
  ระดับท้องนํ้า             32.51  ม.รทก. 
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 ระดับนํ้าปจัจบุันต่ํากว่าสตาฟ 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด             -        ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า                -          ม.รทก. 

สถานแีม่น้ําเลย - อ.เมือง จ.เลย  
(ลุ่มน้ําโขง) 

 ระดับนํ้าปจัจบุันต่ํากว่าสตาฟ 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด              -        ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า              394.87    ม.รทก. 

สถานีหัวฝาย - อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
(แม่สาย/โชง) 

สนง.ส่วนอุทกหนองคาย - อ.เมือง จ.หนองคาย 
(ลุ่มน้ําโขง) 

  

      ระดบันํ้าปจัจบุันต่ํากว่าสตาฟ 
      ระดบัตลิง่ต่าํสุด              166.65  ม.รทก. 
      ระดบัท้องนํ้า                 149.20  ม.รทก. 

บ้านท่าสะอาด - อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
(แม่น้ําสงคราม/ลุม่น้ําโขง) 

 ระดับนํ้าปจัจบุันสูงกว่าสตาฟ 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด             144.92  ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า                134.18  ม.รทก. 

ร.ร.เทศบาล 4 - อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
(ลําตะคอง/มูล) 

ระดับนํ้าปจัจบุัน          177.34   ม.รทก. 
ระดับตลิง่ต่ําสุด           178.00   ม.รทก. 
ระดับท้องนํ้า                  -       ม.รทก. 
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นํา้แล้ง 
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เฝ้าระวงั 

บ้านเหล่านกชุม - อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
(ลุ่มน้ําชี) 

 

ระดับนํ้าปจัจบุัน           145.60  ม.รทก. 
ระดับตลิง่ต่ําสุด            149.71   ม.รทก. 
ระดับท้องนํ้า               141.00   ม.รทก. 
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สตึก - อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 
(ลุ่มน้ํามูล) 

 

ระดับนํ้าปจัจบุันต่าํกวา่สตาฟ 
ระดับตลิง่ต่ําสุด         128.76    ม.รทก. 
ระดับท้องนํ้า             121.50    ม.รทก. 

เชิงสะพานสิงห์บรีุ - อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  
(ลุ่มน้ําเจ้าพระยา) 

 

  ระดับนํ้าปัจจุบันต้นไม้บังสตาฟ 
  ระดับตลิ่งต่าํสุด          11.50   ม.รทก. 
  ระดับท้องนํ้า              -2.14   ม.รทก. 

บ้านยางมณี - อ.โพธิท์อง จ.อ่างทอง  
(ลุ่มน้ําเจ้าพระยา) 

 

ระดับนํ้าปจัจบุันต่าํกวา่สตาฟ 
ระดับตลิง่ต่ําสุด             -       ม.รทก. 
ระดับท้องนํ้า                 -       ม.รทก. 

บ้านป้อม - อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน้ําเจ้าพระยา) 

 

ระดับนํ้าปจัจบุัน           8.40   ม.รทก. 
ระดับตลิง่ต่ําสุด             -       ม.รทก. 
ระดับท้องนํ้า                 -       ม.รทก. 

เสนา - อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  
(ลุ่มน้ําเจ้าพระยา) 

 

ระดับนํ้าปจัจบุันต่าํกวา่สตาฟ 
ระดับตลิง่ต่ําสุด            -      ม.รทก. 
ระดับท้องนํ้า                -      ม.รทก. 
 

อุทัยใหม่ - อ.เมือง จ.อุทัยธานี  
(ลุ่มน้ําสะแกกรัง) 

 

ระดับนํ้าปจัจบุันตน้ไม้บังสตาฟ 
ระดับตลิง่ต่ําสุด        19.90      ม.รทก. 
ระดับท้องนํ้า                -           ม.รทก. 
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สะพานปรีดยี์ - อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 
(ลุ่มน้ําเจ้าพระยา) 

 

ระดับนํ้าปจัจบุันต่าํกวา่สตาฟ 
ระดับตลิง่ต่ําสุด            -      ม.รทก. 
ระดับท้องนํ้า                -      ม.รทก. 
 

สะพานบญุรัตนป์ระชานุวัตน์ – อ.สามพราน  
จ.นครปฐม (ลุ่มน้าํท่าจีน) 

    ระดับนํ้าปจัจุบนั   -1.22   ม.รทก. 
    ระดับตลิ่งต่ําสดุ     1.46   ม.รทก. 
    ระดับท้องนํ้า       -7.22   ม.รทก. 

สะพานหลวงพ่อเปิ่น – อ.นครไชยศรี  
จ.นครปฐม (ลุ่มน้าํท่าจีน) 

    ระดับนํ้าปจัจุบนั    1.71   ม.รทก. 
    ระดับตลิ่งต่ําสดุ     2.97   ม.รทก. 
    ระดับท้องนํ้า       -4.69   ม.รทก. 

สะพานข้ามแม่น้าํท่าจีน ทางหลวง346 
อ.บางเลน จ.นครปฐม (ลุ่มน้ําท่าจนี) 

    ระดับนํ้าปจัจุบนั   -0.84  ม.รทก. 
    ระดับตลิ่งต่ําสดุ     0.89   ม.รทก. 
    ระดับท้องนํ้า       -5.93   ม.รทก. 

สะพานวัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
(ลุ่มน้ําท่าจีน) 

    ระดับนํ้าปจัจุบนั    2.50    ม.รทก. 
    ระดับตลิ่งต่ําสดุ     3.32   ม.รทก. 
    ระดับท้องนํ้า       -0.56   ม.รทก. 

สะพานข้ามแม่น้าํท่าจีน 3 – อ.เมือง  
จ.สมุทรสาคร (ลุม่น้ําท่าจีน) 

    ระดับนํ้าปจัจุบนัต่ํากว่าสตาฟ 
    ระดับตลิ่งต่ําสดุ     1.37   ม.รทก. 
    ระดับท้องนํ้า       -6.73   ม.รทก. 
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ตรงข้ามวัดจันทนาราม - อ.เมือง จ.จันทบุรี  
(ลุ่มน้ําชายฝั่งตะวันออก) 

ระดับนํ้าปจัจบุันต่าํกวา่สตาฟ  
ระดับตลิง่ต่ําสุด        0.20   ม.รทก. 
ระดับท้องนํ้า               -    ม.รทก. 

สะพานข้ามแม่น้าํท่าจีน ทางหลวง3365 
อ.สามชุก จ.สพุรรณบุรี (ลุ่มน้ําท่าจีน) 

    ระดับนํ้าปจัจุบนัต้นไม้บังสตาฟ 
    ระดับตลิ่งต่ําสดุ    5.70   ม.รทก. 
    ระดับท้องนํ้า       0.46   ม.รทก. 

ระดับนํ้าปจัจบุันต่าํกวา่สตาฟ 
ระดับตลิง่ต่ําสุด           1.90   ม.รทก. 
ระดับท้องนํ้า                -      ม.รทก. 

เชิงสะพานฉะเชิงเทรา - อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
(ลุ่มน้ําบางปะกง) 

     ระดับนํ้าปจัจบุัน               2.56  ม.รทก. 
     ระดับตลิง่ต่ําสุด                -      ม.รทก. 
     ระดับท้องนํ้า                   -      ม.รทก. 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี - อ.เมือง จ.เพชรบุรี  
(เพชรบุรี) 

 

 ระดับนํ้าปจัจบุัน           3.40     ม.รทก 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด             8.93    ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า              -1.93     ม.รทก. 

สถานีอู่ตะเภาตอนล่าง – อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
(ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) 

สะพานสามง่าม-ท่าโบสถ ์อ.หันคา  
จ.ชัยนาท (ลุ่มน้ําท่าจีน) 

    ระดับนํ้าปจัจุบนั   11.76   ม.รทก. 
    ระดับตลิ่งต่ําสดุ    13.14   ม.รทก. 
    ระดับท้องนํ้า       10.08   ม.รทก. 
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สถานีคลองตะโหมด - อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ  
(ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) 

 ระดับนํ้าปจัจบุันต่ํากว่าสตาฟ 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด         27.94   ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า            20.52    ม.รทก. 

 ระดับนํ้าปจัจบุันต่ํากว่าสตาฟ 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด           -       ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า              -          ม.รทก. 

สถานีวัดแม่น้ําโขง (MRC) - อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
(ลุ่มน้ําโขง) 

 ระดับนํ้าปจัจบุันต่ํากว่าสตาฟ 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด        44.95      ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า           35.06       ม.รทก. 

สถานบี้านบางแกว้ - อ.บรรพตพิสยั จ.นครสวรรค์  
(ลุ่มน้ําปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสกั) 

 ระดับนํ้าปจัจบุันต่ํากว่าสตาฟ 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด      120.45     ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า          114.47     ม.รทก. 

สถานบี้านปากร้องห้วยจี้ - อ.บ้านตาก จ.ตาก  
(ลุ่มน้ําปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสกั) 
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 ระดับนํ้าปจัจบุัน        6.40    ม.รทก. 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด           -       ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า              -          ม.รทก. 

สถานีวัดแม่น้ําโขง (MRC) - อ.เชียงคาน จ.เลย  
(ลุ่มน้ําโขง) 
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 ระดับนํ้าปจัจบุันระดับนํ้าต่าํกว่าสตาฟ 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด           -       ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า              -          ม.รทก. 

สถานีวัดแม่น้ําโขง (MRC) - อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ  
(ลุ่มน้ําโขง) 
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 ระดับนํ้าปจัจบุัน      131.10    ม.รทก. 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด       135.46     ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า          127.24      ม.รทก. 

สถานบี้านจางวาง - อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  
(ลุ่มน้ําปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสกั) 

 ระดับนํ้าปจัจบุัน         7.40   ม.รทก. 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด        13.46     ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า             0.04     ม.รทก. 

สถานแีม่น้ําปา่สัก - อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  
(ลุ่มน้ําปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสกั) 

 ระดับนํ้าปจัจบุัน        7.17   ม.รทก 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด        20.10   ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า             4.79    ม.รทก. 

สถานแีม่น้ําปา่สัก - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  
(ลุ่มน้ําปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสกั) 

 ระดับนํ้าปจัจบุันต่ํากว่าสตาฟ 
 ระดับตลิง่ต่าํสุด      114.98     ม.รทก. 
 ระดับท้องนํ้า         104.53      ม.รทก. 

สถานแีม่น้ําปา่สัก - อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  
(ลุ่มน้ําปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสกั) 




