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สารบัญ 

 

1) รายงานสถานการณพื้นที่เส่ียงอุทกภยัน้ำหลากในเขตพ้ืนที่ลาด

เชิงเขา 

2) รายงานแหลงน้ำขนาดเล็ก 

3) รายงานสถานการณน้ำรายลุมน้ำ 

4) รายงานระดับน้ำจากกลอง CCTV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสถานการณ์พื้นที่
เสี่ยงอุทกภัยน้ําหลากในเขต

พื้นที่ลาดเชงิเขา



รายงานสถานการณ์พืน้ท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นท่ีลาดเชิงเขา    พฤษภาคม  2565 
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รายงานสถานการณ์พื้นที่เส่ียงอทุกภยัน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:00 น. 

1) Early Warning System (24 พ.ค. 2565 เวลา 15.00 น) 

      สถานี Early Warning System ที่มีฝนตกทั้งหมด 342 สถานี ครอบคลุม 660 หมู่บ้าน ไม่มีการแจ้งเตือนภัย  

 
ที่มา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 
ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 (เวลา 15:00 น.) 

จากระบบของ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (MRCFFGS) แสดงให้เห็น
ว่ามีปริมาณฝนตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคตะวันตกบางส่วน มีป ริมาณฝนสะสม
ประมาณ 20 - 35 มม./วัน ส่วนบริเวณจังหวัดม ุ ก ด า ห า ร  แ ล ะ อุบลร าช ธานี  ม ี ป ริ ม าณฝนสะสม
ประมาณ 35 - 60 มม./วัน และบริเวณจังหวัดอุดรธานี สกลนคร และกาฬสินธุ์ มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 
60 - 90 มม./วัน 
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ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (MRCFFGS) 

3) ปริมาณความช้ืนในดิน 
 ปริมาณความชื้นในดินจากแผนที่ดาวเทียมของ Gistda (ดัชนีความแตกต่าง (NDWI) ราย 7 วัน) และ 
ค่าความชื้นในดินที่ได้จากระบบ MRCFFGS พบว่าบริเวณจังหวัดชุมพร และระนอง มีค่าความชื้นอยู่ในเกณฑ์
ประมาณร้อยละ 80 - 100 สภาวะดังกล่าวหมายถึงดินในพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังสามารถรองรับปริมาณ
น้ำฝนได้อีกประมาณ 40% ก่อนที่จะเข้าสู่สภาพอิ่มตัว 

 

 

 
แผนที่ดาวเทียมของ Gistda  

(18–24 พ.ค. 65) 
 ปริมาณความชื้นในดิน (MRCFFG) 
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4) ศักยภาพในการรองรับน้ำฝน FFG (Flash Flood Guidance)  

 
โดยศักยภาพในการรองรับน้ำฝนของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  เพชรบุรี ชุมพร และระนอง สามารถ

รองรับปริมาณฝนได้น้อยกว่า 100 มม./6ชม 

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

5) ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า  

 ปริมาณฝนคาดการณ ์ในว ันที่  24 พฤษภาคม 2565 เวลา 21.00 น. บริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวั นออก  และภาคตะวั นตก  จะมีปริ ม าณฝนสะสม 6 ชั่วโมง
ข้างหน้า 10 - 20 มม. ส่วนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กำแพงเพชร ชัยนาท สุพรรณบุรี นครนายก สระแก้ว 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงข้างหน้า 20 – 35 มม. และบริเวณจังหวัด
อุบลราชธานี และอุทัยธานี จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงข้างหน้า 35 – 60 มม. 
 ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. บริเวณภาคเหนือบางส่วน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน ภาคกลางบางส่วน ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จะมีปริมาณฝนสะสม 24 
ชั่วโมงข้างหน้า 35 – 60 มม. ส่วนบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบูรณ์ นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงข้างหน้า 60 – 90 มม. และบริเวณจังหวัดตาก จะมีปริมาณฝนสะสม 24 
ชั่วโมงข้างหน้า 90 – 120 มม. 
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ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

6) ความเสี่ยงจากน้ำท่วม 

      - การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่มจากข้อมูล MRCFFGS วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ใน
อีก 12 ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. พบพ้ืนท่ีเสี่ยง จังหวัดตาก(อ.อุ้มผาง)จ.กาญจนบุรี(อ.สังขละบุรี  
ทองผาภูมิ)   

แผนท่ีแสดงการคาดการณ์พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

   
วันที่ 25 พ.ค. 2565 (03:00 น.) วันที่ 25 พ.ค. 2565 (15:00 น.) วันที่ 26 พ.ค. 2565 (03:00 น.) 

 
คำแนะนำ:  ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์พื ้นที ่เส ี ่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยข้อมูลปริมาณฝนจาก  
              ดาวเทียม ดังน้ันรายงานฉบับน้ีควรใช้งานควบคู่ไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และ 
                ข้อมูลจากเรดาห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
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แหล่งน้ําขนาดเล็ก 



รายงานสถานการณป์ริมาณน ้าแหลง่น ้าขนาดเล็ก ประจ าวนัที่ 25 พ.ค. 2565 

ศูนย์ป้องกันวิกฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้

134.88 1.89

หนองคลองแม่

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 78.06 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 87.10 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม เพ่ิมขึ้น

ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)

แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง

แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

เกณฑ์ปกติ  10 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้ามาก 7 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 13 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

สทภ. 1 สทภ. 9

31.46 0.23

หนองขลา

144.58 1.47

หนองกระทุ่งปง

310.81 4.68

อ่างเก็บน า้ห้วยซ ารู้

109.54 1.71

หนองหลวง

90.90 2.66

อ่างเก็บน า้ห้วยคลองเหมือง

449.70 3.29

อ่างเก็บน า้ห้วยแม่ต า๋

322.03 5.46

อ่างเก็บน า้ห้วยสงิห์

146.72 1.65

อ่างเก็บน า้คลองห้วยทราย

60.25 0.77

บึงสะกัด

47.93 1.13

บึงเบิก

424.19 1.72

อ่างเก็บน า้แม่แสด

605.15 4.86

อ่างเก็บน า้แม่ฉางข้าว



ความจุอ่างรวม 146.03 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 108.25 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 74.13 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม คงที่

วิกฤติน ้ามาก วิกฤติน ้าน้อย

เฝ้าระวังวิกฤติน ้ามาก เฝ้าระวังวิกฤติน ้าน้อย

สทภ.4 (29 แหล่งน ้า)

วิกฤติน ้ำมำก 10 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำมำก 7 แหล่งน ้ำ

ปกติ 9 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำน้อย 3 แหล่งน ้ำ

ปริมำตรน ้ำปัจจุบัน 37.59 ล้ำน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 72.57 ของควำมจุเก็บกัก

วิกฤติน ้ำมำก 2 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำมำก 4 แหล่งน ้ำ

ปกติ 6 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำน้อย 1 แหล่งน ้ำ

ปริมำตรน ้ำปัจจุบัน    22.53 ล้ำน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ         78.60 ของควำมจุเก็บกัก

สทภ.5 (13 แหล่งน ้า)

สทภ.3 (32 แหล่งน ้า)

วิกฤติน ้ำมำก 8 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำมำก 2 แหล่งน ้ำ

ปกติ 18 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำน้อย 4 แหล่งน ้ำ

ปริมำตรน ้ำปัจจุบัน 34.00 ล้ำน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 67.98 ของควำมจุเก็บกัก

วิกฤติน ้ำมำก 1 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำมำก 2 แหล่งน ้ำ

ปกติ 3 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำน้อย 0 แหล่งน ้ำ

ปริมำตรน ้ำปัจจุบัน 14.13 ล้ำน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 90.86 ของควำมจุเก็บกัก

สทภ.11 (6 แหล่งน ้า)

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม mekhala@dwr.mail.go.th            mekhala.dwr.go.th         02-2716000 ต่อ 6445

รายงาน สถานการณ์ปริมาณน ้าแหล่งน ้าขนาดเล็ก
ประจ าวันท่ี 25 พ.ค. 2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหล่งน า้ขนาดเล็ก ประจ าวนัที ่25 พ.ค. 2565

ศูนยป้์องกันวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้

143.54 1.22

อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 34.00 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 67.98 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม คงที่

ปริมาตร (าน 
ลบ.ม.)

เกณฑ์ปกติ 17 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้ามาก 2 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 8 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้าน้อย 4 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

177.67 2.71

หนองหลวง

151.00 0.64

หนองกุดโย้

278.34 2.28

อ่างเก็บน ้าห้วยเซิม

ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)

สทภ. 3
แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง

แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

149.58 2.31

หนองบ่อ

191.78 0.17

หนองนาตาล

174.34 0.06

หนองน ้าบ้านทุ่งย้ัง

162.97 1.41

บึงหนองคาย

160.73 0.41

หนองแล้ง

147.31 2.44

อ่างเก็บน ้าห้วยโคน

152.58 2.04

หนองเบ็น

156.70 1.06

บึงบ้านโคกสี

142.10 0.11

สระหนองผือ

176.50 2.01

อ่างเก็บน ้าห้วยอีพัน



ปริมาณน ้าปัจจุบัน 42.95 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 70.51 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม คงที่

ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)

แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง

แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

เกณฑ์ปกติ 11 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้ามาก 7 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 10 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้าน้อย 4 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

สทภ. 4

สทภ. 5

สทภ. 11

176.40 1.73

หนองเข่ือง

201.00 1.86

หนองซีกวึก

193.57 0.98

หนองบักชู

135.00 0.38

หนองบึงกุย

182.46 2.11

หนองแก่งนรา

161.65 1.34

หนองแกงใหญ่

รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหล่งน า้ขนาดเล็ก ประจ าวนัที ่25 พ.ค. 2565

ศูนยป้์องกันวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้

158.26 0.42

อ่างเก็บน ้าหนองเบ็ญ

134.27 0.19

หนองหมากแซว

154.08 1.97

หนองบึงปากเข่ือน

172.25 0.27

หนองบึงส าโรง

192.91 1.69

หนองนาแซง (อ.บ้านแท่น)

182.00 1.97

หนองนาแซง (อ.เมือง)

132.00 0.60

หนองห้วยกุดแคน

158.01 0.39

หนองแกด า

134.81 1.66

บึงโดน

181.60 1.46

อ่างเก็บน ้าบ้านกะฮาด
128.00 1.80

อ่างเก็บน ้าปลาคูณ

210.59 2.78

อ่างเก็บน ้าท่าลาด

152.34 1.20

หนองมะง่อง

138.25 0.52

บึงห้วยมะอึ

141.23 1.16

หนองเสือ



ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)

แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง
แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

เกณฑ์ปกติ 8 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้ามาก 6 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 3 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 31.30 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 89.18 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม คงที่

191.68 5.20

อ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง

161.39 1.49

หนองโสน

119.72 1.11

หนองเลิงบ่อกวน

166.37 3.07

บึงปรือแวง

121.66 2.16

หนองหาญ

114.91 1.40

หนองจรเข้

รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหล่งน า้ขนาดเล็ก ประจ าวนัที ่25 พ.ค. 2565 

ศูนยป้์องกันวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้

สทภ. 5

สทภ. 11

127.80 0.19

หนองทัพค่าย

164.31 1.58

หนองเสลา

172.10 0.56

อ่างเก็บน ้าละหานทรายเก่า



แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง

แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

เกณฑ์ปกติ 18 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้ามาก 2 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 8 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้าน้อย 4 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 34.00 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 67.98 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม  คงที่

143.54 1.22

อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ

177.67 2.71

หนองหลวง

151.00 0.64

หนองกุดโย้

287.34 2.28

อ่างเก็บน ้าห้วยเซิม

รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหล่งน า้ขนาดเล็ก ประจ าวนัที ่25 พ.ค. 2565

ศูนยป้์องกันวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้

ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)

149.58 2.31

หนองบ่อ

191.78 0.17

หนองนาตาล

174.34 0.06

หนองน ้าบ้านทุ่งย้ัง

162.97 1.41
บึงหนองคาย

160.73 0.41

หนองแล้ง

147.31 2.44

อ่างเก็บน ้าห้วยโคน

152.58 2.04

หนองเบ็น

156.70 1.06

บึงบ้านโคกสี

142.10 0.11

สระหนองผือ

176.50 2.01

อ่างเก็บน ้าห้วยอีพัน



แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง

แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

เกณฑ์ปกติ 9 แหล่งน ้า

ระวังน ้ามาก 7 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 10 แหล่งน ้า

ระวังน ้าน้อย 3 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 37.59 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 72.57 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม คงที่

193.57 0.98

หนองบักชู

201.00 1.86

หนองซีกวึก

176.40 1.73

หนองเข่ือง

135.00 0.38

หนองบึงกุย

182.46 2.11

หนองแก่งนรา

161.65 1.34

หนองแกงใหญ่

รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหล่งน า้ขนาดเล็ก ประจ าวนัที ่25 พ.ค. 2565

ศูนยป้์องกันวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้

ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)

158.26 0.42
อ่างเก็บน ้าหนองเบ็ญ

134.27 0.19

หนองหมากแซว

154.08 1.97

หนองบึงปากเข่ือน

192.91 1.69

หนองนาแซง (อ.บ้านแท่น)

182.00 1.97

หนองนาแซง (อ.เมือง)

132.00 0.60
หนองห้วยกุดแคน

158.01 0.39

หนองแกด า

134.81 1.66

บึงโดน

181.60 1.46

อ่างเก็บน ้าบ้านกะฮาด

128.00 1.80

อ่างเก็บน ้าปลาคูณ

210.59 2.78

อ่างเก็บน ้าท่าลาด

152.34 1.20

หนองมะง่อง

141.23 1.16

หนองเสือ

138.25 0.52

บึงห้วยมะอึ



เกณฑ์ปกติ 6 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้ามาก 4 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 2 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้าน้อย 1 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 22.53 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 78.60 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม คงที่

161.39 1.49

หนองโสน

166.37 3.07

บึงปรือแวง

114.91 1.40

หนองจรเข้

รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหล่งน า้ขนาดเล็ก ประจ าวนัที ่25 พ.ค. 2565

ศูนยป้์องกันวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้

ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)

แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง
แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

127.80 0.19

หนองทัพค่าย

172.25 2.27

บึงส าโรง

164.31 1.58

หนองเสลา

172.10 0.56

อ่างเก็บน ้าละหานทรายเก่า



เกณฑ์ปกติ 3 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้ามาก 2 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 1 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 14.13 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 90.86 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม เพ่ิมขึ้น

191.68 5.20

อ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง

แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง
แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

119.72 1.11

หนองเลิงบ่อกวน

121.66 2.16

หนองหาญ

รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหล่งน า้ขนาดเล็ก ประจ าวนัที ่25 พ.ค. 2565 

ศูนยป้์องกันวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้

ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)



รายงานสถานการณป์ริมาณน ้าแหลง่น ้าขนาดเล็ก ประจ าวนัที่ 25 พ.ค. 2565 

ศูนย์ป้องกันวิกฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้

เกณฑ์ปกติ 10 แหล่งน ้ำ

เฝ้ำระวังน ้ำมำก 3 แหล่งน ้ำ

วิกฤติน ้ำมำก 12 แหล่งน ้ำ

เฝ้ำระวังน ้ำน้อย 3 แหล่งน ้ำ

วิกฤติน ้ำน้อย 0 แหล่งน ้ำ

ปริมำณน ้ำปัจจุบัน 21.38 ล้ำน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 89.29 ของควำมจุเก็บกัก

แนวโน้ม  คงท่ี

291.20 1.66

หนองน า้บ้านพัฒนา

126.15 0.42

อ่างเก็บน า้เขาโป่ง

52.00 1.60

อ่างเก็บน า้บ้านช่อง

167.00 0.57

อ่างเก็บน า้เสาร์ห้า

45.00 0.24

หนองน า้ทะเลสาบ

46.78 1.77
อ่างเก็บน า้ห้วยทราย

57.67 0.76

อ่างเก็บน า้ระหาร

93.35 0.43

อ่างเก็บห้วยไก่ต่อ (ก ามายาน)

153.28 1.01

อ่างเก็บศรมีงคล

141.38 0.38
อ่างเก็บน า้หนองกร่าง

5.60 0.73
บึงล าควง

50.68 2.55

อ่างเก็บน า้วิโมกขสันถว์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสถานการณ์น้ํา 

รายลุ่มน้าํ 



   

รายงานสถานการณน์้ำลุ่มน้ำยมและน่าน   พฤษภาคม  2565 

ศูนยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ  1  

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยมและน่าน 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

1) สภาพภูมิอากาศ   
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านบริเวณประเทศลาว และเวียดนาม

ตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั ่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมี
กำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม  
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย 

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 
1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร 

สภาพอากาศภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคเหนือ 
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 

29-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

  
แผนที่อากาศ วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 01.00 น.       ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 25 พ.ค. 2565 

 
 
 
 
 
  



   

รายงานสถานการณน์้ำลุ่มน้ำยมและน่าน   พฤษภาคม  2565 

ศูนยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ  2  

2) สถานการณ์ฝน  
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่านของวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จากกรมทรัพยากรน้ำ  

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า 
มีปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่าน 

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยมและน่าน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “ลำพูน”  
 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.  

 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/phs.php)   

ลุ่มน้ำ จังหวัด* 
ปริมาณฝน 

24 ชม.(มม.) 

ยม แพร่ 6.0 

 สุโขทัย 2.3 

น่าน น่าน ไม่มีฝน 

 อุตรดิตถ์ 3.4 

 พิษณุโลก ไม่มีฝน 

 พิจิตร (สกษ.) ไม่มีฝน 
หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รับรายงาน, *จังหวัดมีพ้ืนที่ลุ่มน้ำมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป 



   

รายงานสถานการณน์้ำลุ่มน้ำยมและน่าน   พฤษภาคม  2565 

ศูนยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ  3  

สถานการณ์น้ำฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 

 

 

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 26 พ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 27 พ.ค. 65 
 

 

  

 

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 28 พ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 29 พ.ค. 65 
 

 

 

 

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันทึ่ 30 พ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 31 พ.ค. 65 
ที่มา : www.thaiwater.net 

 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/


   

รายงานสถานการณน์้ำลุ่มน้ำยมและน่าน   พฤษภาคม  2565 

ศูนยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ  4  

3) ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ 
     สถานการณ์น้ำท่า ( 21 – 25 พ.ค. 2565 ที่มา : กรมชลประทาน) 

สถาน ี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ แนวโน้ม 

(เพิ่ม/
ลด) 

ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ.) 

21 
พ.ค. 

22 
พ.ค. 

23 
พ.ค. 

24 
พ.ค. 

25 
พ.ค. 

Y.14A ยม 
ศรีสัชนา

ลัย 
สุโขทัย 

11.30 3.92 3.87 3.12 2.87 3.19 เพิ่มขึ้น 
198.90 192.90 121.00 103.50 126.40 

Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 
7.30 -0.09 -0.09 -0.05 -0.12 6.11 เพิ่มขึ้น 

207.00 *** *** *** 156.00 156.70 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.10 3.94 4.35 4.73 5.05 5.20 เพิ่มขึ้น 

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

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ ์
8.00 1.11 0.91 0.85 0.92 0.74 ลดลง 

1990.00 174.20 133.10 121.40 135.10 102.50 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
8.64 1.64 1.38 1.38 1.38 0.61 ลดลง 

1056.00 141.70 115.80 115.80 115.80 63.15 

N.7A น่าน 
บางมูล
นาก 

พิจิตร 
10.37 3.94 3.67 3.32 3.12 2.89 ลดลง 

1365.00 306.00 283.60 256.70 242.40 218.70 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
 

  
สะพานศรีสัชนาลัย 

ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (ลุ่มน้ำยม)  
สะพานท่าเสา 

ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (ลุ่มน้ำน่าน) 

ปริมาณน้ำในลำน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยมและน่าน 
(หมายเหตุ ที่มา : http://mekhala.dwr.go.th/cctv/ ) 

4)  สรุป 

 รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยมและน่านวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 
 - สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ำน้อย ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 - สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำน่านอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ำน้อย ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

1. สภาพภูมิอากาศ   
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมก้าลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกด

อากาศต่้าบริเวณประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทยและอ่าวไทย ท้าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง  
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจท้าให้เกิดน ้าท่วมฉับพลันและ
น ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย 

ส้าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก้าลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบน 
มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง  
1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

สภาพอากาศภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี 
ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี  อุณหภูมิต่้าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36  
องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

 ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคกลาง 
ในช่วงวันที่ 24 - 25 พ.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 26 - 30 พ.ค. 65  

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 
อุณหภูมิต่้าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส 

 

  
แผนที่อากาศ วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 01.00 น.         ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 25 พ.ค. 2565  
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2. สถานการณ์ฝน  
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาของวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จากกรมทรัพยากรน ้า  

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) พบว่า มี
ปริมาณฝนตกในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สถานีสุวรรณภูมิ” 

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.20 น.  
(ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/phs.php)   

ลุ่มน ้า จังหวัด* 
ปริมาณฝน 

24 ชม.(มม.) 
 นครสวรรค์ ไม่มีฝน 
 พระนครศรีอยุธยา 2.0 

เจ้าพระยา ปทุมธานี (สกษ.) ไม่มีฝน 
 ลพบุรี ไม่มีฝน 
 กรุงเทพฯ (บางนา สกษ.) ไม่มีฝน 

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

 

 

  
 

แผนที่การคาดการณ์น ้าฝนวันที่ 25 พ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น ้าฝนวันที่ 26 พ.ค. 65 

 
 

   
 

แผนที่การคาดการณ์น ้าฝนวันที่ 27 พ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น ้าฝนวันที่ 28 พ.ค. 65 

     
     

แผนที่การคาดการณ์น ้าฝนวันที่ 29 พ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น ้าฝนวันที่ 30 พ.ค. 65 
ที่มา : www.thaiwater.net 

 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3. ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 สถานการณ์น ้าท่า 21 – 25 พ.ค. 2565 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ 

แนวโน้ม 
(เพิ่ม/ลด) ปริมาณน ้า

(ลบ.ม./วิ.) 
21 

พ.ค. 
22 

พ.ค. 
23 

พ.ค. 
24 

พ.ค. 
25 

พ.ค. 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 18.73 19.34 19.41 19.32 19.13 ลดลง 

3590.00 561.00 757.00 778.00 751.00 688.00 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 16.16 16.30 16.33 16.05 15.87 ลดลง 

2840.00 127.00 400.00 591.00 651.00 595.00 
C.3 เจ้าพระยา เมือง

สิงห์บุรี 
สิงห์บุร ี 13.40  2.16 3.68 5.10 5.59 5.42 ลดลง 

2900.00 *** *** *** *** *** 
C.35 เจ้าพระยา พระนคร 

ศรีอยุธยา 
พระนคร 
ศรีอยุธยา 

4.58 1.24 1.32 1.47 1.56 1.49 ลดลง 
1179.00 *** *** *** *** *** 

C.36 เจ้าพระยา บางบาล พระนคร 
ศรีอยุธยา 

4.00 1.26 1.32 1.67 1.91 1.87 เลดลง 
420.00 *** *** *** *** *** 

C.37 เจ้าพระยา บางบาล พระนคร 
ศรีอยุธยา 

1.65 1.22 1.16 1.15 1.05 0.96 ลดลง 
44.00 *** *** *** *** *** 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
 

  
บ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา 
 จ.พระนครศรอียุธยา (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

ศาลากลางสมุทรปราการ ต.ปากน ้า อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

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

4. สรุป 

รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยาวันที่ 25 พฤษภาคม 2565   
 - สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยาอยู่ในภาวะปกติ ระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  



   

รายงานสถานการณน์ ้าลุ่มน ้าบางปะกง-ปราจีนบุร ี  พฤษภาคม 2565 

 

ศูนย์ป้องกนัวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ - 1 - 

รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าบางปะกง-ปราจีนบุร ี
วันที ่25 พฤษภาคม 2565 

 
1) สภาพภูมิอากาศ (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 ลักษณะอากาศทั่วไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมก้าลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความ
กดอากาศต่้าบริเวณประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ท้าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบาง
แห่ง 
 ส้าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก้าลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมี
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

 สภาพอากาศภาคตะวันออก 
 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี 
อุณหภูมิต่้าสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-
35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

  
แผนที่อากาศวันที่ 25 พ.ค. 65 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียมวันที่ 25 พ.ค. เวลา 07.00 น. 

 
2)  สถานการณ์ฝน 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จากกรม
อุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน ้า 
พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณอ้าเภอจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยมีปริมาณฝน 3.3 – 
22.0 มม. 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 
(ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 07.00 น.) 

ล้าดับ พื นที่ ปริมาณฝน (มม.) 

1 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 3.3 

2 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 17.2 

3 อ.เมือง จ.สระแก้ว 22.0 

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

 

 
 ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สถานีสัตหีบ” 

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.12 น. 
(ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 25 พ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 26 พ.ค. 65 

 
 

ผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 27 พ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่28 พ.ค. 65 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 29 พ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่30 พ.ค. 65 
ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 
 
 
 

  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 สถานการณ์น ้าท่า (21 – 25 พ.ค. 65 ที่มา : กรมชลประทาน เวลา 06.00 น.) 

สถาน ี อ้าเภอ จังหวัด ลุ่มน ้า 

ระดับ
ตลิ่ง(ม.) เสาร ์ อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ 

แนว 
โน้ม 

(เพ่ิม/
ลด) 

ความจุ 
ล้าน ้า 

(ลบ.ม./
วิ.) 

21 
พ.ค. 

22 
พ.ค. 

23 
พ.ค. 

24 
พ.ค. 

25 
พ.ค. 

Kgt.19A 
เกาะ
จันทร์ 

ชลบุรี บางปะกง 
4.8 1.90 1.98 1.86 1.93 1.93 

ทรงตัว 
83.95 5.05 6.25 4.45 5.50 5.50 

Kgt.30 
เทศบาล

เมือง 
ฉะเชิงเทรา บางปะกง 

1.70 0.75 0.88 0.66 0.52 0.75 
เพิ่มขึ น 

น ้าหนุน * * * * * 

Ny.1B เมือง นครนายก บางปะกง 
8.81 4.60 4.99 4.59 4.14 4.89 

เพิ่มขึ น 
246.90 16.00 27.70 15.70 5.80 24.70 

Ny.3 บ้านนา นครนายก บางปะกง 
6.26 4.06 4.07 4.09 4.06 4.06 

ทรงตัว 
80.10 * * * * * 

Ny.4 เมือง ปราจีนบุร ี บางปะกง 
3.34 0.58 0.59 0.62 0.59 1.15 

เพิ่มขึ น 
185.00 3.60 3.80 4.40 3.80 * 

Ny.7 เมือง นครนายก บางปะกง 
6.56 4.65 4.78 4.59 3.93 4.61 

เพิ่มขึ น 
* * * * * * 

Kgt.1 เมือง ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี
4.13 0.98 0.89 0.75 0.67 0.37 

ลดลง 
774.00 * * * * * 

Kgt.3 
กบินทร์

บุรี 
ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

8.79 * 2.36 2.22 2.02 1.70 
ลดลง 

519.00 * 75.40 69.80 61.80 49.00 

Kgt.6 
ศรีมหา
โพธ ิ

ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี
7.10 1.46 1.39 1.26 1.07 0.84 

ลดลง 
- * * * * * 

Kgt.9 
เขา

ฉกรรจ ์
สระแก้ว ปราจีนบุร ี

10.00 3.98 3.91 3.83 3.77 3.76 
ลดลง 

483.30 17.00 13.20 10.00 7.60 7.20 

Kgt.10 เมือง สระแก้ว ปราจีนบุร ี
11.00 5.84 5.79 5.72 5.70 5.67 

ลดลง 
300.00 17.40 14.60 11.80 11.00 10.10 

Kgt.13A 
กบินทร์

บุรี 
ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

16.17 8.36 8.28 8.07 7.86 7.72 
ลดลง 

448.90 41.80 39.40 33.10 26.80 22.60 

Kgt.14 นาดี ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี
7.06 1.58 1.60 1.63 1.53 1.44 

ลดลง 
370.50 * * * * * 

หมายเหตุ* ไม่ได้รับข้อมูล 

4) สรุป 
- สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าบางปะกง อยู่ในภาวะปกต ิและระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 
- สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าปราจีนบุรี อยู่ในภาวะปกต ิและระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

1. สภาพภูมิอากาศ   
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านบริเวณประเทศลาว และเวียดนาม

ตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมี
กำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม  
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย 

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร 

สภาพอากาศภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพ้ืนที่  ส่วนมากบริเวณจังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา อุณหภูมิต่ำสุด 23-26  
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมี
คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร 

ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) 
ในช่วงวันที่ 25 – 26 พ.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพ้ืนที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 

กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 31 พ.ค. 65 มีฝนฟ้า
คะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 
1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35  
องศาเซลเซียส 

  
แผนที่อากาศ วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 01.00 น.       ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 25 พ.ค. 2565 

 
  



   

รายงานสถานการณน์้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   พฤษภาคม 2565 

ศูนยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ  2  

สถานการณ์ฝน 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  ของวันที่   
24 พฤษภาคม 2565 จ ากกรมทรัพยากรน้ำ  กรมอุตุนิยมวิทยา  กรมชลประทาน  และสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า ไม่มีปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                     
 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สทิงพระ”  
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. 

(ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/phs.php) 
  

ลุ่มน้ำ จังหวัด* 
ปริมาณฝน 

24 ชม.(มม.) 

ทะเลสาบ นครศรีธรรมราช ไม่มีฝน 

สงขลา พัทลุง สกษ. ไม่มีฝน 

 สงขลา ไม่มีฝน 
หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รับรายงาน, *จังหวัดมีพ้ืนที่ลุ่มน้ำมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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สถานการณ์น้ำฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 

 

 

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 26 พ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 27 พ.ค. 65 
 

 

  

 

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 28 พ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 29 พ.ค. 65 
 

 

 

 

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันทึ่ 30 พ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 31 พ.ค. 65 
ที่มา : www.thaiwater.net 

 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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2. ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ 
 สถานการณ์น้ำท่า ( 21 – 25 พ.ค. 2565 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี ลุ่มน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับน้ำ-ม. เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ 
แนวโน้ม 
(เพิ่ม/ลด) 

ปริมาณน้ำ- 
ลบ.ม./วิ. 

(ระดับเตือนภัย) 

21 
พ.ค. 

22 
พ.ค. 

23 
พ.ค. 

24 
พ.ค. 

25 
พ.ค. 

X.170 ทะเลสาบสงขลา ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.89 20.92 20.91 20.87 20.86 ลดลง 
290.00 10.15 11.20 10.85 9.45 9.10 

X.265 ทะเลสาบสงขลา เมือง พัทลุง 8.00 6.52 6.73 6.96 6.93 6.92 ลดลง 
- - - - - - 

X.44 ทะเลสาบสงขลา หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 0.74 0.82 0.62 0.46 0.47 เพิ่มขึ้น 
534.00 29.60 32.80 24.80 19.80 20.10 

X.90 ทะเลสาบสงขลา คลองหอย
โข่ง 

สงขลา 9.53 2.68 2.49 2.42 2.49 2.55 เพิ่มขึ้น 
908.00 27.20 19.60 16.80 19.60 22.00 

X.173A ทะเลสาบสงขลา สะเดา สงขลา 16.13 10.94 10.85 10.79 10.74 10.69 ลดลง 
259.00 19.60 18.25 17.35 16.60 15.85 

X.174 ทะเลสาบสงขลา หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.61 4.54 4.49 4.47 4.45 ลดลง 
210.60 4.15 3.40 2.90 2.70 2.50 

 

                                

 

 

3. สรุป 
 สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 
 สถานการณ์น้ำในลำน้ำโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกต ิระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และ
ลดลง 

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

(หมายเหตุ ท่ีมา : http://mekhala.dwr.go.th/cctv/ ) 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานระดบัน้ําจากกล้อง 
CCTV



รายงานระดับน้ําจากกลอง CCTV 
ณ. วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
   
   
 

 
 

  
 
 
 http://mekhala.dwr.go.th 
 

สรุปสถานการณน้ําในลําน้ําสายหลัก 
สะพานพระแมยา – อ.เมือง จ.สุโขทัย (ลุมนํ้ายม) สถานการณนํ้านอย 
สะพานทาเสา – อ.เมือง จ.อุตรดติถ (ลุมนํ้านาน) สถานการณนํ้าปกติ 
แมนํ้าเลย - อ.เมอืง จ.เลย (ลุมนํ้าโขง) สถานการณนํ้านอย 
วัดโคกจันทร - อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (ลุมนํ้าเจาพระยา) สถานการณนํ้านอย 
สะพานบุญรัตนประชานุวัฒน - อ.สามพราน จ.นครปฐม (ลุมนํ้าทาจนี) สถานการณนํ้าปกต ิ
สถานีอูตะเภาตอนลาง – อ.หาดใหญ จ.สงขลา (ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา) สถานการณนํ้าปกติ 
บานปากรองหวยจี้ - อ.บานตาก จ.ตาก (ลุมนํ้าปง) สถานการณนํ้าปกติ 
สะพานประวัติศาสตร - อ.ปาย จ.แมฮองสอน (ลุมนํ้าสาละวิน) สถานการณนํ้านอย 
สะพานแควใหญ - อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ลุมนํ้าแมกลอง) สถานการณนํ้าปกต ิ

สะพานพระแมยา - อ.เมือง จ.สุโขทัย 
(ลุมน้ํายม) 

 

  ระดับนํ้าปจจุบัน         47.80   ม.รทก. 
  ระดับตล่ิงตํ่าสุด          48.59   ม.รทก. 
  ระดับทองนํ้า                 -     ม.รทก. 

นํา้ท่วม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

นํา้ท่วม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

สะพานศรีสัชนาลัย - อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
(ลุมน้ํายม) 

 

  ระดับนํ้าปจจุบันตํ่ากวาสตาฟ 
  ระดับตล่ิงตํ่าสุด          71.78  ม.รทก. 
  ระดับทองนํ้า             58.48  ม.รทก. 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

นํา้ท่วม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

สะพานมหาโพธิ์ - อ.เมือง จ.แพร 
(ลุมน้ํายม) 

  ระดับนํ้าปจจุบัน         146.00  ม.รทก. 
  ระดับตล่ิงตํ่าสุด          152.33  ม.รทก. 
  ระดับทองนํ้า             141.18  ม.รทก. 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

นํา้ท่วม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

บานหาดเสลา - อ.เกาเล้ียว จ.นครสวรรค 
(ลุมน้ําปง) 

 

  ระดับนํ้าปจจุบันตํ่ากวาสตาฟ   ม.รทก. 
  ระดับตล่ิงตํ่าสุด          32.53  ม.รทก. 
  ระดับทองนํ้า             24.97  ม.รทก. 

http://mekhala.dwr.go.th/
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สถานีแมน้ําเลย - อ.เมือง จ.เลย  
(ลุมน้ําโขง) 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

 ระดับนํ้าปจจุบันตํ่ากวาสตาฟ 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด             -        ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า                -          ม.รทก. 

นํา้ท่วม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

นํา้ท่วม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

สะพานทาเสา - อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 
(ลุมน้ํานาน) 

 

  ระดับนํ้าปจจุบัน         53.70  ม.รทก. 
  ระดับตล่ิงตํ่าสุด          56.91  ม.รทก. 
  ระดับทองนํ้า             47.80  ม.รทก. 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

นํา้ท่วม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  
อ.เมือง จ.พิจิตร (ลุมน้ํานาน) 

 

  ระดับนํ้าปจจุบัน         29.59  ม.รทก. 
  ระดับตล่ิงตํ่าสุด             -      ม.รทก. 
  ระดับทองนํ้า                -      ม.รทก. 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

นํา้ท่วม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

สะพานสุพรรณกัลยา - อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
(ลุมน้ํานาน) 

 

  ระดับนํ้าปจจุบันตํ่ากวาสตาฟ  
  ระดับตล่ิงตํ่าสุด          44.52  ม.รทก. 
  ระดับทองนํ้า             32.51  ม.รทก. 

 ระดับนํ้าปจจุบันตํ่ากวาสตาฟ 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด              -        ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า              394.87    ม.รทก. 
 

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

 

วนัน้ี 
เม่ือวาน 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

 

นํา้ท่วม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

วัดเกยไชยเหนือ - อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 
(ลุมน้ํานาน) 

 

ระดับนํ้าปจจุบันตนไมบังสตาฟ 
ระดับตล่ิงตํ่าสุด           -    ม.รทก. 
ระดับทองนํ้า              -    ม.รทก. 
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นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

สะพานสามงาม-ทาโบสถ 
อ.หันคา จ.ชัยนาท (ลุมน้ําทาจีน) 

    ระดับนํ้าปจจุบัน   12.22     ม.รทก. 
    ระดับตล่ิงตํ่าสุด     5.70      ม.รทก. 
    ระดับทองนํ้า        0.46      ม.รทก. 

วนัน้ี 
เม่ือวาน 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

นํา้ท่วม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

อุทัยใหม - อ.เมือง จ.อุทัยธานี 
(ลุมน้ําสะแกกรัง) 

 

ระดับนํ้าปจจุบัน       16.10      ม.รทก. 
ระดับตล่ิงตํ่าสุด             -       ม.รทก. 
ระดับทองนํ้า                 -       ม.รทก. 
 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

นํา้ท่วม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

บานปอม - อ.พระนครศรอียุธยา  
จ.พระนครศรีอยธุยา (ลุมน้ําเจาพระยา) 

 

ระดับนํ้าปจจุบันตํ่ากวาสตาฟ 
ระดับตล่ิงตํ่าสุด             -       ม.รทก. 
ระดับทองนํ้า                 -       ม.รทก. 
 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

นํา้ท่วม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

ศาลากลางสมุทรปราการ - อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ (ลุมน้ําเจาพระยา) 

 

ระดับนํ้าปจจุบันตํ่ากวาสตาฟ 
ระดับตล่ิงตํ่าสุด             -      ม.รทก. 
ระดับทองนํ้า                 -       ม.รทก. 
 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

สะพานปรีดีย - อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 
(ลุมน้ําเจาพระยา) 

 

ระดับนํ้าปจจุบัน        0.05    ม.รทก. 
ระดับตล่ิงตํ่าสุด            -      ม.รทก. 
ระดับทองนํ้า                -      ม.รทก. 
 

 ระดับนํ้าปจจุบัน           0.60     ม.รทก 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด             8.93    ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า              -1.93     ม.รทก. 

สถานีอูตะเภาตอนลาง – อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
(ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) 

เม่ือวาน 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

วนัน้ี 
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วนัน้ี 
เม่ือวาน 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

 ระดับนํ้าปจจุบันตํ่ากวาสตาฟ 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด        483.06   ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า           475.77   ม.รทก. 

สะพานประวัติศาสตรฯ - อ.ปาย จ.แมฮองสอน  
(ลุมน้ําสาละวิน) 

วนัน้ี 
เม่ือวาน 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

 ระดับนํ้าปจจุบัน        9.00    ม.รทก. 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด           -       ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า              -          ม.รทก. 

สถานีวัดแมน้ําโขง (MRC) - อ.เชียงคาน จ.เลย  
(ลุมน้ําโขง) 

วนัน้ี 
เม่ือวาน 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

สถานีบานจางวาง - อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ  
(ลุมน้ําปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก) 

 ระดับนํ้าปจจุบันตํ่ากวาสตาฟ 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด       135.46     ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า          127.24      ม.รทก. 

วนัน้ี 
เม่ือวาน 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

 ระดับนํ้าปจจุบัน     111.50    ม.รทก. 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด      114.98     ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า         104.53      ม.รทก. 

สถานีแมน้ําปาสัก - อ.เมือง จ.เพชรบูรณ  
(ลุมน้ําปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก) 

วนัน้ี 
เม่ือวาน 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

 ระดับนํ้าปจจุบัน       200.25   ม.ทรก. 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด        202.98   ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า           196.45   ม.รทก. 

สะพานบานปางหมู - อ.เมือง จ.แมฮองสอน  
(ลุมน้ําสาละวิน) 

วนัน้ี 
เม่ือวาน 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

 ระดับนํ้าปจจุบัน       581.22   ม.รทก. 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด        592.34   ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า           581.23   ม.รทก. 

สะพานขามคลองแมลาง - อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน  
(ลุมน้ําสาละวิน) 
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วนัน้ี 
เม่ือวาน 

นํา้ทว่ม 

นํา้แลง้ 

เฝา้ระวงั 

เฝา้ระวงั 

 ระดับนํ้าปจจุบันตนไมบังสตาฟ 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด        14.82   ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า            2.90    ม.รทก. 

สะพานบานทาเรือ - อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 
(ลุมนํ้าแมกลอง) 

สะพานบานหนองปรือ - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
(ลุมน้ําแมกลอง) 

วนัน้ี 
เม่ือวาน 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

 ระดับนํ้าปจจุบัน       141.95   ม.รทก. 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด        147.06   ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า           140.73    ม.รทก. 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

วนัน้ี 

 ระดับนํ้าปจจุบัน        0.94    ม.รทก 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด         5.10    ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า            -7.75   ม.รทก. 

เม่ือวาน 

สะพานธนะรัชต - อ.เมือง จ.ราชบุรี 
(ลุมน้ําแมกลอง) 

วนัน้ี 
เม่ือวาน 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

 ระดับนํ้าปจจุบัน       205.60   ม.ทรก. 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด        207.80   ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า           203.37   ม.รทก. 

สะพานขามหวยแมสอด - อ.แมสอด จ.ตาก  
(ลุมน้ําสาละวิน) 

เม่ือวาน 
วนัน้ี 

 ระดับนํ้าปจจุบัน        0.29    ม.รทก 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด         2.52    ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า          -14.58    ม.รทก. 

สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร 
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (ลุมน้ําแมกลอง) 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

วนัน้ี 
เม่ือวาน 

นํา้ทว่ม 

นํา้แล้ง 

เฝ้าระวัง 

เฝ้าระวัง 

ระดับนํ้าปจจุบัน        9.54   ม.รทก. 
 ระดับตล่ิงตํ่าสุด        17.63   ม.รทก. 
 ระดับทองนํ้า            5.68    ม.รทก. 

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
อ.บานโปง จ.ราชบุรี (ลุมน้ําแมกลอง) 
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