


1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2561 ถึง วันที่ 14 มกราคม 
61 รวม 32.1 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 24.1 มม. (301%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 56,809 
ล้าน ลบ.ม. (80%) มากกว่าปีที่แล้ว 12% (8,325 ล้าน 
ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 4,239 
ล้าน ลบ.ม. (83%) มากกว่าปีที่แล้ว 19% ( 981 ล้าน 
ลบม.) 
4.พื้นที่ท่ีต้องให้ความสนใจเร่ืองน้้า 
4.1พื้นท่ีน้้าท่วม - จังหวัด 
 4.1.2 พื้นที่ระบายไม่ทัน - จังหวัด  
4.2 พื้นที่น้้าหลาก - จังหวัด 
 4.2 ขาดแคลนน้้า 
 4.2.1. ขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค - จังหวัด 
 4.2.2 ขาดแคลนน้้าเกษตร - จังหวัด  
4.3 น้้าเค็มรุก - จังหวัด 
4.4 คุณภาพน้้า 
 4.4.1 น้้าเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล – จังหวัด 
 4.4.2 น้้าเสียเน่ืองจากน้้าท่วมขัง - จังหวัด  

นัยส ำคัญ:  



สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน  ำในเขื่อนขนำดใหญ่  

  

มีปรมิำณน  ำสงูกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำสูงสุด 2 เข่ือน 

1.กิ่วคอหมำ ล ำปำง 101% 

2.กระเสียว สุพรรณบุรี 119% 

81% ขึน้ไป  ดีมาก 17 แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  17 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้ 1 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  0 แห่ง 

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2561 56,809 80 33,265 70 

2560 48,484 68 24,848 53 

ผลตา่ง 8,325 12 8,417 17 



น  ำในล ำน  ำ 



สถำนกำรณ์คุณภำพน  ำ (8 – 14 มกรำคม 2561) 
ภาคเหนือ แม่น้้าปิง แม่น้้าน่าน กว๊านพะเยา ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี 
ภาคกลาง  
แม่น้้าเจ้าพระยา 
ในช่วงตั้งแต่นครสวรรค์ถึงพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเกณฑ์ดี 
ในช่วงอ้าเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงปทุมธานีอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
ในช่วงนนทบุรีถึงสมุทรปราการ อยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม 
แม่น้้าท่าจีน 
ในช่วงชัยนาทอยู่ในเกณฑ์ดี ในช่วงสุพรรณบุรีอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
ในช่วงนครปฐมถึงสมุทรสาครอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก  
แม่น้้าแม่กลอง 
ในช่วงกาญจนบุรีจนถึงราชบุรี อยู่ในเกณฑ์ดี ในช่วงสมุทรสงคราม อยู่ใน 
เกณฑพ์อใช้  
แม่น้้ากุยบุรี แม่น้้าปราณบุรี อยู่ในเกณฑ์ดี แม่น้้าป่าสัก อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม่น้้าพอง (ขอนแก่น) แม่น้้าชี (ยโสธร) แม่น้้ามูล  
(อุบลราชธานี) อยู่ในเกณฑ์ดี 
ภาคตะวันออก แม่น้้าจันทบุรี แม่น้้านครนายก แม่น้้าปราจีนบุรี แม่น้้าบาง 
ปะกง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ภาคใต้ แม่น้้าท่าตะเภา แม่น้้าหลังสวน อยู่ในเกณฑ์ดี แม่น้้าตาปี (สุราษฎร ์
ธานี) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 



กำรรุกตัวของน  ำเค็มในแม่น  ำสำยหลัก (8 – 14 มกรำคม 2561) 

ในช่วงต้นปีจนถึงช่วงหน้าแล้ง ปริมาณน้้าท่าในแหล่งน้้าต่างๆ เริ่มลด
น้อยลง ท้าให้น้้าเค็มจากปากแม่น้้าเริ่มรุกเข้าสู่แม่น้้าสายหลัก 4 สาย
ได้แก่ เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง เป็นระยะทางไกลขึ้น  
แม่น้้าเจ้าพระยา จุดเฝ้าระวังที่ส้าคัญได้แก่ บริเวณจุดสูบน้้าดิบเพื่อการ
ประปา ของ การประปานครหลวง(กปน.) ส้าแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
ผลิตน้้าประปาไม่ควรเกิน 0.25 กรัมต่อลิตร ค่าความเค็มต่้าสุด-สูงสุดใน
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (8 – 14มกราคม 2561) เท่ากับ 0.15 – 0.16 
กรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
แม่น้้าท่าจีน มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้้า ณ บริเวณวัดนางสาว อ .
กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ค่าความเค็มค่าต่้าสุด-สูงสุด ในรอบสัปดาห์
ที่ผ่านมา (8 –14 มกราคม 2561) เท่ากับ 0.30 – 0.35 กรัมต่อลิตร อยู่
ในเกณฑ์ปกติ 
แม่น้้าแม่กลอง มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้้า ณ บริเวณวัดบางนางลี่ใหญ่ 
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามค่าความเค็ม ค่าต่้าสุด-สูงสุดในรอบสัปดาห์ที่
ผ่านมา (8 – 14มกราคม 2561) เท่ากับ 0.2 – 6.1 กรัมต่อลิตรอยู่ใน
เกณฑ์วิกฤตไม่เหมาะสมส้าหรับใช้ในการเกษตรเพาะปลูก 
แม่น้้าบางปะกง มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้้า ณ บริเวณวัดสายชล ณ 
รังสี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ค่าความเค็มค่าต่้าสุด-สูงสุดในรอบสัปดาห์ที่
ผ่านมา (8 – 14 มกราคม 2561) เท่ากับ 0.2 – 3.1 กรัมต่อลิตร อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 
 



ควำมเค็มในแม่น  ำเจ้ำพระยำ 



ปริมำณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่ำนมำ 

http://climate.tmd.go.th/gge/gge/dailyrain0_sum_th.png 



 คำดกำรณ์อำกำศและฝน 
คำดกำรณ์ฝน 17 – 25 ม.ค. 61  

วันท่ี 17-19 ม.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ น 2-4 องศำเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้ำและมีหมอกหนำในบำงพื นท่ี แต่ยังคงมี
อำกำศเย็นถึงหนำวโดยท่ัวไปบริเวณภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภำคใต้ตอนล่ำงมีฝนลดลง คลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยตอนล่ำงมีก ำลังปำนกลำง อ่ำวไทยตอนล่ำงมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร  
วันท่ี 20-23 ม.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้ำ โดยจะมีฝนฟ้ำคะนองบำงแห่ง แต่ยังคงมีอำกำศเย็นโดยท่ัวไป บริเวณภำคเหนือ และ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคใต้จะมีฝนตกเพ่ิมมำกขึ นกับฝนตกหนักบำงแห่ง   
ข้อควรระวัง  
วันท่ี 17-19 ม.ค. 61 ประชำชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในกำรสัญจรผ่ำนบริเวณท่ีมีหมอกหนำ  
วันท่ี 20-23 ม.ค.61 เกษตรบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ภำคตะวันออก และภำคกลำงตอนล่ำง ระมัดระวังควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิด
ขึ นกับผลผลิตเนื่องจำกฝนท่ีตก 
ประชำชนบริเวณ ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือระวังไฟท่ีเกิดจำกอำกำศแห้ง  


