


1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2561 ถึง วันที่ 14 มกราคม 
61 รวม 32.1 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 24.1 มม. (301%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 56,908 
ล้าน ลบ.ม. (80%) มากกว่าปีที่แล้ว 11% (8,364 ล้าน 
ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 4,252 
ล้าน ลบ.ม. (83%) มากกว่าปีที่แล้ว 19% ( 993 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 102% 

2.กระเสียว สุพรรณบุรี 119% 

81% ขึน้ไป  ดีมาก 18 แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  16 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 56,997 80 33,453 71 

2560 48,620 69 24,984 53 

ผลตา่ง 8,377 11 8,469 18 



น  ำในล ำน  ำ 

สภำพน  ำท่ำ 

       4.1 ลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ (เวลา 06.00 น.) 

แม่น  ำเจ้ำพระยำ สถำนี C.2 ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ รวมน้้าจากแม่น้้าปิง และ แม่น้้าน่าน ปริมาณ
น้้าไหลผ่าน 445 ลบ.ม./วินาที ระดับน้้า +18.73 ม.รทก. 
ต่้ากว่าตลิ่ง 7.47 เมตร แนวโน้มปกติ 

เขื่อนเจ้ำพระยำ สถำนี C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
ป ริ ม า ณ น้้ า ไ ห ล ผ่ า น  1 0 0  ล บ . ม . / วิ น า ที  
ระดับน้้าเหนือเขื่อน +15.99 ม.รทก. ต่้ากว่าตลิ่ง 1.01 
เมตร แนวโน้มปกติ 

      4.2 ลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (เวลา 06.00 น.) 

แม่น  ำโก-ลก สถำนี X.274 บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.
นราธิวาส ปริมาณน้้าไหลผ่าน 21.75 ลบ.ม./วินาที ระดับ
น้้า +19.41 ม.รทก. ต่้ากว่าตลิ่ง 4.77 เมตร แนวโน้มลดลง  

แม่น  ำโก-ลก สถำนี X.119A บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.
นราธิวาส ปริมาณน้้าไหลผ่าน 170.60 ลบ.ม./วินาที ระดับ
น้้า +7.46 ม.รทก. ต่้ากว่าตลิ่ง 0.74 เมตร แนวโน้มลดลง 

 



ควำมเค็มในแม่น  ำเจ้ำพระยำ 



ปริมำณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่ำนมำ 
ฝน 24 ชั่วโมง  ณ เวลำ 07น. 

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



 คำดกำรณ์อำกำศและฝน 
คำดกำรณ์ฝน16 – 24 ม.ค. 61  

วันท่ี 16-18 ม.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ น 3-5 องศำเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้ำและมีหมอกหนำในบำงพื นท่ี แต่ยังคงมี
อำกำศเย็นถึงหนำวโดยท่ัวไปบริเวณภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภำคใต้ตอนล่ำงมีฝนลดลง อ่ำวไทยตอนล่ำงมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร  
วันท่ี 19-22 ม.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้ำ โดยจะมีฝนฟ้ำคะนองบำงแห่ง แต่ยังคงมีอำกำศเย็นโดยท่ัวไป บริเวณภำคเหนือ และ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคใต้จะมีฝนตกหนักบำงแห่ง  
ข้อควรระวัง  
วันท่ี 16-18 ม.ค. 61 ประชำชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในกำรสัญจรผ่ำนบริเวณท่ีมีหมอกหนำ 
วันท่ี 19-22 ม.ค.61 ประชำชนบริเวณประเทศไทยตอนบนประชำควรชนระมัดระวังในกำรเดินทำง และเกษตรกรระวังควำมเสียหำยจำกผลผลิต
ทำงกำรเกษตร 


