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สารบัญ

1) สรุปสถานการณ์น้ํา
2) รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ําหลากในเขตพื้นที่ลาด
เชิงเขา
3) ปริมาณฝนสะสมปี พ.ศ. 2561 และ 2562 เทียบค่าเฉลีย่ 30 ปี
4) รายงานสถานการณ์น้ํารายลุ่มน้ํา

สรุปสถานการณ์น้ํา

รายงานสถานการณ์พื้นที่
เสี่ยงอุทกภัยน้ําหลากในเขต
พื้นที่ลาดเชิงเขา

รายงานสถานการณ์พนื้ ทีเ่ สี่ยงอุทกภัยน้้าหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา

พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้้าหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:00 น.
1) Early Warning System (8 พ.ย. 2562 เวลา 07.00 น)
สถานี Early Warning System ที่มีฝ นตกทั้งหมด 280 สถานี ครอบคลุ ม 663 หมู่บ้าน มีการแจ้ง
เตรียมพร้อม 4 หมู่บ้าน และเฝ้าระวัง 6 หมู่บ้าน

ที่มา : ส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา
2) ปริมาณฝน
ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันที่ 7 ถึง 8 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 07:00น.)
จากระบบของ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (MRCFFGS) แสดงให้เห็ น
ว่ามี ป ริ ม าณฝนตกบริ เวณภาคใต้ มี ป ริ ม าณฝนสะสมประมาณ 5 – 10 มม./วัน ส่ วนบริเวณจังหวั ดพั ทลุ ง มี
ปริมาณฝนสะสมประมาณ 20 – 35 มม./วัน และบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีปริมาณ
ฝนสะสมประมาณ 35 – 60 มม./วัน

ศูนย์ปอ้ งกันวิกฤติน้า กรมทรัพยากรน้้า
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รายงานสถานการณ์พนื้ ทีเ่ สี่ยงอุทกภัยน้้าหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา

พฤศจิกายน 2562

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (MRCFFGS)
3) ปริมาณความชื้นในดิน
ปริมาณความชื้นในดินจากแผนที่ดาวเทียมของ Gistda (ดัชนีความแตกต่าง (NDWI) ราย 7 วัน) และ
ค่าความชื้นในดินที่ได้จากระบบ MRCFFGS พบว่าพื้นที่บริเวณภาคใต้ มีค่าความชื้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ
60 - 80 สภาวะดังกล่าวหมายถึงดินในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ยังสามารถรองรับปริมาณน้้าฝนได้อีกประมาณ
20% ก่อนที่จะเข้าสู่สภาพอิ่มตัว

แผนที่ดาวเทียมของ Gistda
(2 - 8 พ.ย. 62)

ศูนย์ปอ้ งกันวิกฤติน้า กรมทรัพยากรน้้า

ปริมาณความชื้นในดิน (MRCFFG)

2

รายงานสถานการณ์พนื้ ทีเ่ สี่ยงอุทกภัยน้้าหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา

พฤศจิกายน 2562

4) ศักยภาพในการรองรับน้้าฝน FFG (Flash Flood Guidance)

โดยศักยภาพในการรองรับ น้้าฝนของพื้นที่จังหวัด นราธิวาส สามารถรองรับปริมาณฝนได้น้อยกว่า
100 มม./6ชม
FFG หมายถึง ค่าความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพื้นที่นั้นๆ ก่อนที่จะเกิดสภาวะน้้าล้นตลิ่ง
ที่จุดออกของปลายพื้นที่ โดยค่า FFG 06-hr หมายถึง ปริมาณฝนที่จะส่งผลให้เกิดสภาวะน้้าล้นตลิ่งที่ปลายลุ่ม
น้้าในอีก 6 ชั่วโมงข้างหน้า (มม./6ชม.)
5) ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า
ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. บริเวณภาคเหนือ และภาคใต้ จะมี
ปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงข้างหน้า 5 - 10 มม. ส่วนบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย จะมี
ปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงข้างหน้า 20 - 35 มม.
ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. ทั่วทั้งประเทศไทยจะมีปริมาณฝน
เพิ่มขึ้น บริเวณภาคเหนือ และภาคใต้ จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงข้างหน้า 10 - 20 มม. ส่วนบริเวณ
จังหวัดเชียงราย ล้าพูน ตาก อุตรดิตถ์ กระบี่ สงขลา และปัตตานี จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงข้างหน้า 20
- 35 มม. และบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล
ยะลา และนราธิวาส จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงข้างหน้า 35 - 60 มม.

ศูนย์ปอ้ งกันวิกฤติน้า กรมทรัพยากรน้้า
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รายงานสถานการณ์พนื้ ทีเ่ สี่ยงอุทกภัยน้้าหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา

ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

พฤศจิกายน 2562

ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

6) ความเสี่ยงจากน้้าท่วม
- การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าหลากดินถล่มจากข้อมูล MRCFFGS วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ในอีก
12 ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. พบพื้นที่เสี่ยงบริเวณจังหวัดระนอง (อ.เมือง อ.ละอุ่น)

ศูนย์ปอ้ งกันวิกฤติน้า กรมทรัพยากรน้้า

4

รายงานสถานการณ์พนื้ ทีเ่ สี่ยงอุทกภัยน้้าหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา

พฤศจิกายน 2562

แผนที่แสดงการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าหลากดินถล่ม 8 พฤศจิกายน 2562 (19.00 น.)

ศูนย์ปอ้ งกันวิกฤติน้า กรมทรัพยากรน้้า

5

รายงานสถานการณ์พนื้ ทีเ่ สี่ยงอุทกภัยน้้าหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา

พฤศจิกายน 2562

แผนที่แสดงการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าหลากดินถล่ม 9 พฤศจิกายน 2562 (07.00 น.)

ศูนย์ปอ้ งกันวิกฤติน้า กรมทรัพยากรน้้า

6

รายงานสถานการณ์พนื้ ทีเ่ สี่ยงอุทกภัยน้้าหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา

พฤศจิกายน 2562

แผนที่แสดงการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าหลากดินถล่ม 9 พฤศจิกายน 2562 (19.00 น.)

ค้าแนะน้า: ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าหลาก โดยอาศัยข้อมูลปริมาณฝนจากดาวเทียม
ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใช้งานควบคู่ไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และข้อมูลจากเรดาห์
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ศูนย์ปอ้ งกันวิกฤติน้า กรมทรัพยากรน้้า

7

ปริมาณฝนสะสมปี
พ.ศ. 2561 และ 2562
เทียบค่าเฉลี่ย 30 ปี
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1) สภาพภูมิอากาศ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)
ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนบางแห่ง
โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา
สำหรับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
อนึ่ง
พายุระดับ 4 (โซนร้อนรุนแรง) “นากรี”(NAKRI) ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลาง พายุนี้เคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงใต้อย่างช้าๆ
คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. 2562 โดยพายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้
สภาพอากาศภาคเหนือ ( เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้ )
อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา
และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14
องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
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3) สรุประดับน้ำรายวัน
สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง
ÿëćîĊēìøöćêø
ภาพถ่ายดาวเทียม

สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:00 น.
และข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม จากการประมวลผลข้อมูลภาพ NWP-WRF Model กรมอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงในตาราง
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2) สรุปสถานการณ์ฝน
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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3.1) ระดับน้ำในลำน้ำ

หน้า 3/14

หน้า 4/14

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

3.2) ภาพสถานการณ์น้ำจากกล้อง CCTV

แม่น้ำปิงที่บ้านปากร้องห้วยจี้ ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

แม่น้ำปิงที่บ้านบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

4) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

หน้า 7/14
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

http://tele-pwps.dwr.go.th

http://tele-pwps.dwr.go.th

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

5) สรุปสถานการณ์น้ำ
สถานการณ์ในลุ่มน้ำปิง อยู่ในภาวะปกติ

หน้า 13/14

หน้า 14/14

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

http://tele-pwps.dwr.go.th

http://tele-pwps.dwr.go.th

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

1) สภาพภูมิอากาศ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)
ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนบางแห่ง
โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา
สำหรับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
อนึ่ง
พายุระดับ 4 (โซนร้อนรุนแรง) “นากรี”(NAKRI) ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลาง พายุนี้เคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงใต้อย่างช้าๆ
คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. 2562 โดยพายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้
สภาพอากาศภาคเหนือ ( เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้ )
อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา
และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14
องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
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3) สรุประดับน้ำรายวัน
สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง
ÿëćîĊēìøöćêø

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศ

2) สรุปสถานการณ์ฝน
สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:00 น.
และข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม จากการประมวลผลข้อมูลภาพ NWP-WRF Model กรมอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงในตาราง
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

http://tele-pwps.dwr.go.th

http://tele-pwps.dwr.go.th

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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3.1) ระดับน้ำในลำน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

http://tele-pwps.dwr.go.th

http://tele-pwps.dwr.go.th

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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4) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

หน้า 11/13

หน้า 12/13

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
http://tele-pwps.dwr.go.th

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

5) สรุปสถานการณ์น้ำ
สถานการณ์ในลุ่มน้ำวัง อยู่ในภาวะปกติ
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รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําเจาพระยา

8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําเจาพระยา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
1) สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)
พยากรณ อ ากาศ 24 ชั่ ว โมง ประเทศไทยตอนบนมี ห มอกบางในตอนเช า และมี ฝ นบางแห ง โดย
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเชาโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา สําหรับ
ภาคใตมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง ขอใหประชาชนบริเวณภาคใตระวังอันตรายจากฝนที่ตก
สะสมไวดวย อนึ่ง พายุระดับ 4 (โซนรอนรุนแรง) “นากรี”(NAKRI) ปกคลุมทะเลจีนใตตอนกลาง พายุนี้เคลื่อน
ตัวทางตะวันตกเฉียงใตอยางชาๆ คาดวาจะเคลื่อนเขาใกลชายฝงประเทศเวียดนามตอนกลางในชวงวันที่ 1011 พ.ย. 2562 โดยพายุนี้ยังไมมีผลกระทบตอประเทศไทยในระยะนี้
บริเวณความกดอากาศสูงแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแลว ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศ
ไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเชาและมีฝนบางแหง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมี
อากาศเย็นในตอนเชาโดยอุณหภูมิจะลดลง สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพั ดปกคลุมอาวไทยและภาคใต
ทําใหภาคใตยังคงมีฝนตอเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง
สภาพอากาศภาคกลาง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา มีเมฆบางสวน โดยมีฝนฟาคะนอง รอยละ 10 ของ
พื้นที่ สวนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และนครปฐม อุณหภูมิต่ําสุด
22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

แผนที่อากาศ วันที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 07.00 น.

รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําเจาพระยา
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สถานการณน้ําฝน

แผนที่การคาดการณนา้ํ ฝนวันที่ 09 พ.ย. 62

แผนที่การคาดการณนา้ํ ฝนวันที่ 10 พ.ย. 62

แผนที่การคาดการณนา้ํ ฝนวันที่ 11 พ.ย. 62

แผนที่การคาดการณนา้ํ ฝนวันที่ 12 พ.ย. 62

แผนที่การคาดการณนา้ํ ฝนวันที่ 13 พ.ย. 62

แผนที่การคาดการณนา้ํ ฝนวันที่ 14 พ.ย. 62

ภาพถายจากดาวเทียม วันที่ 8 พ.ย. 2562

2) สถานการณฝน
จากขอมูลสถานการณน้ําฝนในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จากกรมทรัพยากรน้ํา กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) พบวาไมมีฝนตกใน
พื้นที่ลุมน้ํา
ที่มา : www.thaiwater.net

ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํา กรมทรัพยากรนํา
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รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําเจาพระยา

8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําเจาพระยา

3) ขอมูลปริมาณน้ําในลําน้ํา
ลุมน้ําเจาพระยา ระดับน้ําอยูในเกณฑปกติ โดยระดับน้ําลดลงในบางสถานี
สถานการณน้ําทา (8 พ.ย. – 10 พ.ย. 2562 ทีม่ า: กรมชลประทาน)
สถานี

แมน้ํา

อําเภอ

จังหวัด

ระดับตลิ่ง
ปริมาณน้ํา
(ลบ.ม./วิ.)

C.2

เจาพระยา

เมือง

นครสวรรค

26.20

C.13

เขื่อน
เจาพระยา
เจาพระยา

สรรพยา

ชัยนาท

เมือง

สิงหบุรี

C.3
C.35
C.36
C.37

เจาพระยา พระนคร
ศรีอยุธยา
คลองบาง บางบาล
หลวง
คลอง
บางบาล
บางบาน

พระนคร
ศรีอยุธยา
พระนคร
ศรีอยุธยา
พระนคร
ศรีอยุธยา

3,590
17.21
2,840
11.70
2,340
4.58
1,155
4.00
404
3.80
134

ศุกร

เสาร

อาทิตย

8
พ.ย.
17.41
233
14.38
70
1.73
**
0.41
**
0.14
**
0.13
**

9
พ.ย.
17.44
242
14.40
70
1.75
**
0.46
**
0.20
**
0.22
**

10
พ.ย.
17.39
230
14.42
70
1.78
**
0.49
**
0.24
**
0.25
**
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สถานีทับกฤช ต.ทับกฤชใตอ.ชุมแสง
จ.นครสวรรค (ลุมน้ําเจาพระยา)

สถานีวัดโคกจันทร ต.โพนางดํา อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท (ลุมน้ําเจาพระยา)

สถานีบานปอม ต.บานปอม อ.เมือง
จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุมน้ําเจาพระยา)

สถานีบานทายดง ต.บางกระบือ อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี (ลุมน้ําเจาพระยา)

ปริมาณน้ําในลําน้ําตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา
4) สรุป

สถานการณในลุมน้ําเจาพระยาอยูในเกณฑปกติ โดยระดับน้ําเขื่อนเจาพระยามีปริมาณน้ําไหลผาน 70
ลบ.ม./วินาที ระดับน้ําเหนือเขื่อน + 14.38 ม.รทก. ระดับน้ําทายเขื่อน +5.51 ม.รทก.

ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํา กรมทรัพยากรนํา

-3-

ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํา กรมทรัพยากรนํา

-4-

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

1) สภาพภูมิอากาศ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)
ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนบางแห่ง
โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา
สำหรับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
อนึ่ง
พายุระดับ 4 (โซนร้อนรุนแรง) “นากรี”(NAKRI) ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลาง พายุนี้เคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงใต้อย่างช้าๆ
คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. 2562 โดยพายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้
สภาพอากาศภาคกลาง ( เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้ )
อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา มีเมฆบางส่วน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร และนครปฐม อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ÿëćîĊēìøöćêø
5ǰÿćíćøèÿč×ǰĂĀîĂÜÞćÜ
5ǰÙúĂÜēóíĉĝìĊęïĚćîìčęÜÿÜï

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศ

สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:00 น.
และข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม จากการประมวลผลข้อมูลภาพ NWP-WRF Model กรมอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงในตาราง
ÿëćîĊēìøöćêø
5ǰîĚĈĒöęüÜÖĝìĊęïĚćîÙúĂÜÿćúĊ
5ǰēøÜđøĊ÷îïĚćî÷ĂéĀĚü÷ĒÖĚü
5ǰìĊęüęćÖćøĂĈđõĂĒöęüÜÖĝ
5ǰēøÜđøĊ÷îĂîčïćúĒöęđðĉî
5ǰøóÿêïĚćîøęĂÜêćìĊ

ðøĉöćèòîêøüÝüĆéÿąÿöǰ öö

ìĊęêĆĚÜ
êúćé÷ćüǰĂúćé÷ćüǰÝîÙøÿüøøÙĝ
êĒöęđúę÷ĝǰĂĒöęüÜÖĝǰÝîÙøÿüøøÙĝ
êĒöęüÜÖĝǰĂĒöęüÜÖĝǰÝîÙøÿüøøÙĝ
êĒöęđðĉîǰĂĒöęđðĉîǰÝîÙøÿüøøÙĝ
êîĚĈøĂïǰĂúćîÿĆÖǰÝĂčìĆ÷íćîĊ
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óøčęÜîĊĚ

ǰüĆî



















ǰĀöć÷đĀêčǰǰðøĉöćèòîÿąÿöÙćéÖćøèĝǰĕéĚÝćÖÖćøðøąöüúñúĒúąÙĈîüè×ĚĂöĎúõćóÝćÖǰ/8183'ǰ.PEFMǰÖøöĂčêčîĉ÷öüĉì÷ć

3) สรุประดับน้ำรายวัน
สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง
ÿëćîĊēìøöćêø

2) สรุปสถานการณ์ฝน

ðøĉöćèòîêøüÝüĆéÿąÿöǰ öö

5ǰîĚĈĒöęüÜÖĝìĊęïĚćîÙúĂÜÿćúĊ
5
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5
ÙúĂÜēóíĉĝìĊęïĚćîÙúĂÜïęüÜÿćöĆÙÙĊ
5ǰÙúĂÜìęć×ĚćöìĊęïĚćîìęć×Ěćö
5ǰÙúĂÜēóíĉĝìĊęïĚćîìčęÜÿÜï
5
ĀĚü÷ìĆïđÿúćìĊęïĚćîïčęÜĂĚć÷đÝĊĚ÷ö
5ǰĀĚü÷ìĆïđÿúćìĊęïĚćîîćĕøęđéĊ÷ü
5ǰĀĚü÷ìĆïđÿúćìĊęïĚćîéĉîĒéÜ
5ǰĀĚü÷üĆÜöĚćìĊęïĚćîĀîĂÜđê÷

øąéĆïđêČĂ
îõĆ÷

ìĊęêĆĚÜ
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öøìÖ
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ǰüĆî

ǰüĆî

ǰüĆî ĒîüēîĚö
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3.1) ระดับน้ำในลำน้ำ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

4) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

หน้า 5/11

หน้า 6/11

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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หน้า 9/11

หน้า 10/11

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

5) สรุปสถานการณ์น้ำ
สถานการณ์ในลุ่มน้ำสะแกกรัง อยู่ในภาวะปกติ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

1) สภาพภูมิอากาศ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)
ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนบางแห่ง
โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา
สำหรับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
อนึ่ง
พายุระดับ 4 (โซนร้อนรุนแรง) “นากรี”(NAKRI) ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลาง พายุนี้เคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงใต้อย่างช้าๆ
คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. 2562 โดยพายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้
สภาพอากาศภาคกลาง ( เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้ )
อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา มีเมฆบางส่วน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร และนครปฐม อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
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3) สรุประดับน้ำรายวัน
สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง
ÿëćîĊēìøöćêø

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศ

2) สรุปสถานการณ์ฝน
สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตร โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:00 น.
และข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม จากการประมวลผลข้อมูลภาพ NWP-WRF Model กรมอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงในตาราง
ÿëćîĊēìøöćêø
5ǰēøÜđøĊ÷îïĚćîúĈðęćÿĆÖöĎú
5ǰïĚćîÿĈøćâ
5ǰēøÜđøĊ÷îïĚćîĀîĂÜöąÙęć
5ǰøóÿêïĚćîìĆïÖĊę
5ǰēøÜđøĊ÷îïĚćîÿĆîđÝøĉâ

ðøĉöćèòîêøüÝüĆéÿąÿöǰ öö

ìĊęêĆĚÜ
êéÜöĎúđĀúĘÖǰĂđöČĂÜǰÝđóßøïĎøèĝ
êÖčéêćđóßøǰĂúĈÿîíĉǰÝúóïčøĊ
êĀîĂÜöąÙęćǰĂēÙÖđÝøĉâǰÝúóïčøĊ
êĂĉðčęöǰĂéęćîàĚć÷ǰÝđú÷
êìęćéĚüÜǰĂĀîĂÜĕñęǰÝđóßøïĎøèĝ
หน้า 1/14

ðøĉöćèòîÿąÿöÙćéÖćøèĝúęüÜ
ĀîĚćǰ öö

ǰüĆî

ǰüĆî

đöČęĂüćî

üĆîîĊĚ

óøčęÜîĊĚ

ǰüĆî

























 
 
 
 
 

øąéĆïđêČĂ
îõĆ÷

ìĊęêĆĚÜ

5ǰĒöęîĚĈðęćÿĆÖìĊę
êîćðęćǰĂđöČĂÜǰÝđóßøïĎøèĝ
ĂđöČĂÜđóßøïĎøèĝ
5ǰĒöęîĚĈðęćÿĆÖìĊęǰĂđÿćĕĀĚ
êýćúćøĊĕì÷ǰĂđÿćĕĀĚǰÝÿøąïčøĊ
5ǰĒöęîĚĈðęćÿĆÖìĊęïĚćîĂčęöÖąìćé êýĉúćǰĂĀúęöđÖęćǰÝđóßøïĎøèĝ
5ǰĒöęîĚĈðęćÿĆÖìĊęǰĂĒÖęÜÙĂ÷
êĒÖęÜÙĂ÷ǰĂĒÖęÜÙĂ÷ǰÝÿøąïčøĊ
5ǰĒöęîĚĈðęćÿĆÖìĊęïĚćîüĆÜēïÿëĝ êüĆÜēïÿëĝǰĂĀîĂÜĕñęǰÝđóßøïĎøèĝ
5ǰĀĚü÷îĚĈóčÜìĊęïĚćîÖÖÖąïćÖ êēðęÜǰĂéęćîàĚć÷ǰÝđú÷
5ǰĒöęîĚĈðęćÿĆÖìĊęïĚćîÝćÜüćÜ êúćîïęćǰĂĀúęöÿĆÖǰÝđóßøïĎøèĝ
5ǰĀĚü÷îĚĈóčÜìĊęǰĂĀúęöđÖęć
êĀúęöđÖęćǰĂĀúęöđÖęćǰÝđóßøïĎøèĝ
5ǰĒöęîĚĈðęćÿĆÖìĊęïĚćîĀîĂÜĒĀüî êüĆÜöąßęĂǰĂđöČĂÜǰÝđóßøïĎøèĝ
5ǰĒöęîĚĈðęćÿĆÖìĊęïĚćîđ×ćÙúĆÜ êÙúĂÜÖøąÝĆÜǰĂýøĊđìóǰÝđóßøïĎøèĝ
5ǰúĈÿîíĉìĊęïĚćîìęć÷ćÜ
êĀîĂÜ÷ć÷ēêěąǰĂßĆ÷ïćéćúǰÝúóïčøĊ
5ǰĒöęîĚĈðęćÿĆÖìĊęïĚćîüĆÜöúđĀîČĂ êìęćĂĉïčâǰǰĂĀúęöÿĆÖǰÝđóßøïĎøèĝ
5ǰĀĚü÷öüÖđĀúĘÖìĊęǰĂöüÖđĀúĘÖ êöüÖđĀúĘÖǰĂöüÖđĀúĘÖǰÝÿøąïčøĊ

3.1) ระดับน้ำในลำน้ำ
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

หน้า 5/14

หน้า 6/14

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

http://tele-pwps.dwr.go.th

http://tele-pwps.dwr.go.th

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

3.2) ภาพสถานการณ์น้ำจากกล้อง CCTV

แม่น้ำป่าสักที่บ้านจางวาง ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

แม่น้ำป่าสักที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

แม่น้ำป่าสักที่ อ. แก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

แม่น้ำป่าสักที่ อ.เสาไห้ ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

4) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
หน้า 7/14

หน้า 8/14

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

หน้า 9/14

หน้า 10/14

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

หน้า 11/14

หน้า 12/14

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000

180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

5) สรุปสถานการณ์น้ำ
สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสัก อยู่ในภาวะปกติ

หน้า 13/14

หน้า 14/14

