


1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2561 ถึง วันที่ 21 มกราคม 

61 รวม 38.8 มม. มากกวาคาเฉล่ีย 27.9 มม. (256%)

2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 56,315 

ลาน ลบ.ม. (79%) มากกวาปที ่แลว 11% (8,152 ลาน 

ลบม.)

3.อางเก็บน้ําขนาดกลาง มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 4,178 

ลาน ลบ.ม. (81%) มากกวาปที ่แลว 18% ( 953 ลาน 

ลบม.)
4.พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเรื่องน้ํา

4.1พ้ืนที่น้ําทวม - จังหวัด

 4.1.2 พ้ืนที่ระบายไมทัน - จังหวัด 

4.2 พ้ืนที่น้ําหลาก - จังหวัด

 4.2 ขาดแคลนน้ํา

 4.2.1. ขาดแคลนน้าํอปุโภค-บรโิภค - จังหวัด

 4.2.2 ขาดแคลนน้ําเกษตร - จังหวัด 

4.3 น้ําเค็มรุก - จังหวัด
4.4 คุณภาพน้าํ
4.4.1 น้ําเสียเนื่องจากส่ิงปฏิกูล – จังหวัด

 4.4.2 น้ําเสียเนื่องจากน้ําทวมขัง - จังหวัด 

นัยสําคัญ: 



สถานการณการเก็บกักนํ้าในเขื่อนขนาดใหญ 

 

มีปริมาณน้ําสงูกวาเกณฑกักเก็บน้ําสูงสุด 2 เข่ือน

1.ก่ิวคอหมา ลําปาง 100%

2.กระเสียว สุพรรณบรุี 119%

81% ขึน้ไป  ดมีาก 14 แห่ง

51 - 80%   นํา้ดี  20 แห่ง

31 - 50%   นํา้พอใช้ 1 แห่ง

≤ 30%  นํา้น้อย  0 แห่ง

พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) % นํา้ใชก้าร

(ลา้น ลบ.ม.) %

2561 56,315 79 32,771 69

2560 48,163 68 24,527 52

ผลตา่ง 8,152 11 8,244 17



น้ําในลําน้ํา



สถานการณคุณภาพนํ้า (8 – 14 มกราคม 2561)
ภาคเหนอื แมน้ําปง แมน้ํานาน กวานพะเยา สวนใหญอยูในเกณฑดี

ภาคกลาง 

แมน้ําเจาพระยา

ในชวงต้ังแตนครสวรรคถึงพระนครศรีอยุธยาอยูในเกณฑดี

ในชวงอําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงปทุมธานีอยูในเกณฑพอใช 

ในชวงนนทบุรีถึงสมุทรปราการ อยูในเกณฑเสื่อมโทรม

แมน้ําทาจีน

ในชวงชัยนาทอยูในเกณฑดี ในชวงสพุรรณบรุีอยูในเกณฑพอใช 

ในชวงนครปฐมถึงสมุทรสาครอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก 

แมน้ําแมกลอง

ในชวงกาญจนบุรีจนถึงราชบุรี อยูในเกณฑดี ในชวงสมุทรสงคราม อยูใน

เกณฑพอใช 

แมน้ํากุยบุรี แมน้ําปราณบุรี อยูในเกณฑดี แมน้ําปาสัก อยูในเกณฑพอใช

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมน้ําพอง (ขอนแกน) แมน้ําชี (ยโสธร) แมน้ํามูล 

(อุบลราชธานี) อยูในเกณฑดี

ภาคตะวนัออก แมน้ําจันทบุรี แมน้ํานครนายก แมน้ําปราจีนบุรี แมน้ําบาง

ปะกง สวนใหญอยูในเกณฑพอใช

ภาคใต แมน้ําทาตะเภา แมน้ําหลังสวน อยูในเกณฑดี แมน้ําตาป (สรุาษฎร

ธานี) อยูในเกณฑพอใช



การรกุตัวของน้ําเค็มในแมน้ําสายหลัก (15 – 22 มกราคม 2561)

ในชวงตนปจนถึงชวงหนาแลง ปริมาณน้ ําทาในแหลงน้ ําตางๆ เริ ่มลด

นอยลง ทําใหน้ําเค็มจากปากแมน้ําเริ่มรุกเขาสูแมน้ําสายหลัก 4 สายไดแก 

เจาพระยา ทาจีน แมกลอง และบางปะกง เปนระยะทางไกลขึ้น ซึ่งอาจ

เกิดผลกระทบตอการใชแหลงน้ําในภาคเกษตร และการผลิตน้ําประปา 

แมน้ําเจาพระยา จุดเฝาระวังที่สําคัญไดแก บริเวณจุดสูบน้ําดิบเพื่อการ

ประปา ของ การประปานครหลวง(กปน.) สําแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ผลิต

น้ําประปาไมควรเกิน 0.25 กรัมตอลิตร คาความเค็มต่ําสุด-สูงสุดในรอบ

สัปดาหที่ผานมา (15 – 22 มกราคม 2561) เทากับ 0.15 – 0.20 กรัมตอ

ลติร อยูในเกณฑปกติ

แมน้ําทาจีน มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา ณ บริเวณวัดนางสาว อ.กระทุม

แบน จ.สมุทรสาคร คาความเค็มคาต่ําสุด-สูงสุด ในรอบสัปดาหที่ผานมา 

(15 – 22 มกราคม 2561) เทากับ 0.30 – 0.35 กรัมตอลิตร อยูในเกณฑ

ปกติ ใชในการเพาะปลูกได

แมน้ําแมกลอง มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา ณ บริเวณวัดบางนางลี่ใหญ อ.

อัมพวา จ.สมุทรสงครามคาความเค็ม คาต่ําสุด-สูงสุดในรอบสัปดาหที่ผาน

มา (15 – 22 มกราคม 2561) เทากับ 0.2 – 6.6 กรัมตอลิตรอยูในเกณฑ

ปกติถึงวิกฤต ไมเหมาะสมสําหรับใชในการเกษตรเพาะปลูก

แมน้ําบางปะกง มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา ณ บริเวณวัดสายชล ณ รังสี 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา คาความเค็มคาตํ่าสุด-สูงสุดในรอบสัปดาหที่ผานมา 

(8 – 14 มกราคม 2561) เทากับ 0.23 – 0.32 กรัมตอลิตร อยูในเกณฑ

ปกติ



ความเค็มในแมน้ําเจาพระยา



ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ท่ีผานมา
ฝน 24 ชัว่โมง  ณ เวลา 07น.
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