
 

         1            ฝายประมวลและวิเคราะหสถานการณน้าํ กรมชลประทาน 

 

        ฝ่ายประมวลและวเิคราะห์สถานการณ์นํา กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โทรศัพท 0 2669 2560  โทรสาร 0 2243 6956, 0 2241 3350, 0 2243 1098  สายดวน 1460 

    http://www.rid.go.th/2009, http://wmsc.rid.go.th, E-mail : wmsc.1460@gmail.com    

 
รายงานสถานการณน้ําประจําสัปดาหในชวงฤดฝูน ป 2566 

ระหวางวันที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

 

1. สภาพภูมิอากาศ 7 วันท่ีผานมา  (8 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 

 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนไดแผปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตใน

ระยะครึ่งแรกของสัปดาห ประกอบกับมีลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอด

สัปดาห กับมีหยอมความกดอากาศต่ํา  ปกคลุมบริเวณอาวตังเก๋ียในระยะปลายสัปดาห อีกทั้งพายุไซโคลน “โมคา 

(MOCHA,01B)” ที่เคลื่อนตัวอยูบริเวณอาวเบงกอลตอนกลางไดเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและเคลื่อนขึ้นฝง

ที่เมืองซิตตเว รัฐยะไข ประเทศเมียนมาในชวงเย็นของวันที่ 14 พ.ค. ทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแนน

เกือบตลอดสัปดาห และมีอุณหภูมิลดลงจากชวงท่ีผานมา สวนทางภาคใตมีลมตะวันตกเฉียงใตและลมตะวันออกเฉียงใต

พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทยเกือบตลอดสัปดาห ทําใหภาคใตมีฝนสวนมากในระยะตนและปลาย

สัปดาห 

แผนที่อากาศระหวางวันที ่15 พฤษภาคม – วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

15 พฤษภาคม 2566 16 พฤษภาคม 2566 17 พฤษภาคม 2566 

   

18 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 20 พฤษภาคม 2566 

   

 

 

 

 

สถานการณปจจุบัน : สถานการณติดตาม/เฝาระวัง เวลาทําการ 07.30-20.30 น. 
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แผนที่ลมชั้นบนระดับ 925 hpa ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม – วันที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

15 พฤษภาคม 2566 16 พฤษภาคม 2566 17 พฤษภาคม2566 18 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 20 พฤษภาคม 2566 

 

 

     

  ภาพถายดาวเทียมระหวางวันที ่15 พฤษภาคม – วันที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

15 พฤษภาคม 2566 16 พฤษภาคม 2566 17 พฤษภาคม 2566 

   

18 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 20 พฤษภาคม 2566 

   

สภาพภูมิอากาศวันที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

แผนที่อากาศ (เวลา 07.00 น.) 

วันที ่21 พฤษภาคม 2566  

แผนที่ลมชั้นบน (เวลา 07.00 น.) 

ระดับ  925  hPa 

ภาพถายดาวเทียม 
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พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน กับมีอากาศ

รอนจัดบางพื้นที ่และมีฝนฟาคะนองบางแหงขอใหประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่รอนถึงรอนจัดไว

ดวย สําหรับลมตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ทําใหภาคใตมีฝนตกหนักบางแหง สวนคลื่นลม

บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร ขอใหชาวเรือบริเวณ

ทะเลอันดามันเดินเรือดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟาคะนองในระยะนี้ไวดวย 

อนึ่งในชวงวันที่ 22 - 25 พ.ค. 66 มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกําลังแรงข้ึน 

ในขณะท่ีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนาม ทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตก

หนักบางแหง  

ฝุนละอองในระยะนี้ : ประเทศไทยมีการสะสมฝุนละออง/หมอกควันอยูในเกณฑนอยถึงปานกลาง เนื่องจาก

ยังคงมีฝนตกในบางพืนที่ และมีการระบายอากาศด ี 

2. พยากรณอากาศระหวาง 7 วันขางหนา ระหวางวันที ่21 พฤษภาคม 2566 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

วันที่ 22 - 27 พ.ค. 66 มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกําลังแรงข้ึน ในขณะที่หยอมความ

กดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนาม ทําใหประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางแหง สําหรับคลื่นลม

บริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยมีกําลังปานกลางตลอดชวง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มี

ฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร และบริเวณอาวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 

2 เมตร 

ขอควรระวัง ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในชวง

วันที่ 23 - 27 พ.ค. 66 และขอใหประชาชนบริเวณภาคใตระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่จะเกิดขึ้น 

สวนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยควรเดินเรือดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มี

ฝนฟาคะนอง ตลอดชวง 

3. สรุปสภาพฝน  

ปริมาณฝนสูงสุดรายวันตามภาคตาง ๆ (เวลา 7.00 น.) ตั้งแต วันที ่15 พฤษภาคม – วันที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

วันที ่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาคเหนือ ที่อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 30.6 มม. 

วันที ่ 16 พฤษภาคม 2566 ภาคกลาง ที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 43.2 มม. 

วันที ่ 17 พฤษภาคม 2566 ภาคตะวันออก ที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี 56.1 มม. 

วันที ่ 18 พฤษภาคม 2566 ภาคใต (ฝงตะวันออก) ที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 48.2 มม. 

วันที ่ 19 พฤษภาคม 2566 ภาคใต (ฝงตะวันออก) ที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธาน ี 32.4 มม. 

วันที ่ 20 พฤษภาคม 2566 ภาคใต (ฝงตะวันตก) ที่อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 35.9 มม. 

วันที ่ 21 พฤษภาคม 2566 ภาคใต (ฝงตะวันตก) ที่อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 26.2 มม. 
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ปริมาณฝน วันที ่18 พ.ค. 66 ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต ปริมาณฝนสะสมเทียบกับคาปกติ 

ป 66 ป 65 1 – 18 พ.ค. 66 1  ม.ค. 66 – 18 พ.ค. 66 1 ม.ค. 66 – 18 พ.ค. 66 

     

หมายเหตุ : ขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา (ฝนวัดไมได ปริมาณฝนนอยกวา 0.1 มม. ฝนเล็กนอย 0.1 - 10.0 มม. ฝนปานกลาง 10.1 - 35.0 มม.  

ฝนหนัก 35.1 – 90.0 มม. ฝนหนักมาก 90.1 มม. ขึ้นไป 

การคาดการณฝนลวงหนา 3 วัน 

21 พ.ค. 66 – 22 พ.ค. 66 22 พ.ค. 66 – 23 พ.ค. 66 23 พ.ค. 66 – 24 พ.ค. 66  

 

 

 

07.00 น. – 07.00 น. 07.00 น. – 07.00 น. 07.00 น. – 07.00 น. 
   

4. สภาพน้ําในอางเก็บน้ํา 

 สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลาง (21 พ.ค. 66)  ปริมาตรน้ําในอางฯ 41,893 ลาน ลบ.ม. คิด

เปนรอยละ 55 (ปริมาตรน้ําใชการได 17,953 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 34) นอยกวาป 2565 จํานวน 750 ลาน ลบ.ม. 

สามารถรับน้ําไดอีก 34,444 ลาน ลบ.ม. 

 สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ (21 พ.ค. 66) ปริมาตรน้ําในอางฯ 39,367 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 56 

ปริมาตรน้ําใชการได 15,830 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 33 มากกวาป 2565 จํานวน 44 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหล  

ลงอางฯจํานวน 21.03 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯสะสมในสัปดาหนี้ (15 –  21 พ.ค. 66) จํานวน 264.84 ลาน ลบ.ม. 

มากกวาสัปดาหกอน 30.35 ลาน ลบ.ม. (นอยกวาป 2565 จํานวน 431.78 ลาน ลบ.ม.) ปริมาณน้ําระบายจํานวน 

103.88 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมในสัปดาหนี้ (15 –  21 พ.ค. 66) จํานวน 732.75 ลาน ลบ.ม. นอยกวา

สัปดาหกอน 65.96 ลาน ลบ.ม. (นอยกวาป 2565 จํานวน 4.12 ลาน ลบ.ม.) สามารถรับน้ําไดอีก 31,559 ลาน ลบ.ม. 
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สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลาง วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

 
ปริมาตรน้ําอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางโดยแยกเปนรายภาค ดังนี ้

 ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 13,249 ลาน ลบ.ม. (รอยละ 51 ของความจุอางฯ) มากกวาป 2565 

จํานวน 2,601 ลาน ลบ.ม. (คิดเปนรอยละ 24) ปริมาตรน้ําใชการได 6,414 ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําในอางฯลดลง จาก

สัปดาหกอน 183 ลาน ลบ.ม. 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 4,586 ลาน ลบ.ม. (รอยละ 44 ของความจุอางฯ) นอยกวา

ป 2565 จํานวน 581 ลาน ลบ.ม. (คิดเปนรอยละ 11) ปริมาตรน้ําใชการได 2,769 ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําในอางฯลดลง 

จากสัปดาหกอน 72 ลาน ลบ.ม. 

 ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 551 ลาน ลบ.ม. (รอยละ 30 ของความจุอางฯ) นอยกวาป 2565 จํานวน 

257 ลาน ลบ.ม. (คิดเปนรอยละ 32) ปริมาตรน้ําใชการได 466 ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําในอางฯลดลง จากสัปดาหกอน 

31 ลาน ลบ.ม. 

 ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 17,517 ลาน ลบ.ม. (รอยละ 65 ของความจุอางฯ) นอยกวาป 2565 

จํานวน 1,864 ลาน ลบ.ม. (คิดเปนรอยละ 10) ปริมาตรน้ําใชการได 4,229 ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําในอางฯลดลง จาก

สัปดาหกอน 215 ลาน ลบ.ม. 

 ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 978 ลาน ลบ.ม. (รอยละ 39 ของความจุอางฯ) นอยกวาป 2565 

จํานวน 238 ลาน ลบ.ม. (คิดเปนรอยละ 20) ปริมาตรน้ําใชการได 827 ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําในอางฯลดลง จาก

สัปดาหกอน 32 ลาน ลบ.ม. 

 ภาคใต ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 5,013 ลาน ลบ.ม. (รอยละ 56 ของความจุอางฯ) นอยกวาป 2565 จํานวน 

408 ลาน ลบ.ม. (คิดเปนรอยละ 8) ปริมาตรน้ําใชการได 3,249 ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําในอางฯลดลง จากสัปดาหกอน 

97 ลาน ลบ.ม. 

อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล สิริกิติ ์แควนอยฯและปาสักชลสิทธิ์ สัปดาหที่ผานมา 15 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

 

ความจุ ความจุ ความจุ รับไดอีก

ท่ี % % ท่ี % % ท่ี % % 

รนก. รนก. ใชการ รนก. รนก. ใชการ รนก. รนก. ใชการ (ลาน ม.
3
)

เหนือ 8 24,825 12,710 51 5,965 33 80 1,083 539 50 449 45 88 25,908 13,249 51 6,414 34 12,659

ตอน. 12 8,368 3,611 43 1,960 29 226 2,061 975 47 809 43 238 10,429 4,586 44 2,769 32 5,843

กลาง 3 1,419 403 28 343 25 27 419 148 35 123 31 30 1,838 551 30 466 27 1,287

ตะวันตก 2 26,605 17,427 66 4,150 31 8 164 90 55 78 51 10 26,769 17,517 65 4,229 31 9,251

ตะวันออก 6 1,515 561 37 466 33 52 1,006 417 41 361 38 58 2,520 978 39 827 35 1,543

ใต 4 8,194 4,656 57 2,946 45 42 679 357 53 303 48 46 8,874 5,013 56 3,249 46 3,860

รวม 35 70,926 39,367 56 15,830 33 435 5,411 2,526 47 2,123 42 470 76,337 41,893 55 17,953 34 34,444

* หมายเหตุ เปล่ียนความจุอางขนาดกลางใหม ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 และ 30 มิ.ย.61

ขนาดกลาง

(หนวย : ลาน ลบ.ม.)

รวม

ภาค จํานวน

(แหง)

ปริมาตรนํ้า
จํานวน

(แหง)

ปริมาตรนํ้า
จํานวน

(แหง)

ปริมาตรนํ้า

ในอางฯ ใชการ ในอางฯ ใชการ ในอางฯ ใชการ

ขนาดใหญ

ปริมาตรนํ้าในอางฯ ปริมาณนํ้า

ปริมาตรนํ้า % ความจุอางฯ (+)เพ่ิมข้ึน/(-)ลดลง ปริมาตรนํ้า % นํ้าใชการ 15-21 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 15-21 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 รับไดอีก

ภูมิพล 7,757 58 -104 3,957 41 81.56 2.71 178.00 25.00 5,705

สิริกิต์ิ 4,209 44 -75 1,359 20 38.92 4.13 106.80 14.98 5,301

ภูมิพล+สิริกิต์ิ 11,966 52 -179 5,316 33 120.48 6.84 284.80 39.98 11,006

แควนอยฯ 233 25 -11 190 21 5.43 0.18 16.58 2.16 706

ปาสักชลสิทธ์ิ 174 18 -20 171 18 2.88 0.00 16.92 2.16 786

อางเก็บนํ้า
ปริมาตรนํ้าในอางฯ 21 พ.ค. 66 ปริมาณนํ้าระบาย

รวมท้ังหมด 50 -210 5,677 31 128.7912,373

ปริมาตรนํ้าใชการได ปริมาณนํ้าไหลลงอางฯ

12,498

(หนวย : ลาน ลบ.ม.)

7.02 318.29 44.30
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อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควนอย ฯ และปาสักชลสิทธิ์ สัปดาหที่ผานมา 

 อางเก็บน้ําภูมิพล มีปริมาตรน้ํา 7,757 ลาน ลบ.ม. (รอยละ 58) มากกวาป 2565 (5,592 ลาน ลบ.ม.รอยละ 

42) จํานวน 2,165 ลาน ลบ.ม. มีปริมาตรน้ําใชการได 3,957 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯวันนี้ (21 พ.ค. 66) 

จํานวน 2.71 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯสะสมในรอบสัปดาห (15- 21 พ.ค. 66) จํานวน 81.56 ลาน ลบ.ม. 

(นอยกวาป 2565 จํานวน 28.11 ลาน ลบ.ม.) ปริมาณน้ําระบายวันนี้ (21 พ.ค. 66) จํานวน 25.00 ลาน ลบ.ม. ปริมาณ

น้ําระบายสะสม ในรอบสัปดาห (15- 21 พ.ค. 66) 178.00 ลาน ลบ.ม.(มากกวาป 2565 จํานวน 86.00 ลาน ลบ.ม.) 

สามารถรับน้ําไดอีก 5,705 ลาน ลบ.ม. 

 อางเก็บน้ําสิริกิติ์ มีปริมาตรน้ํา 4,209 ลาน ลบ.ม. (รอยละ 44) มากกวาป 2565 (3,696 ลาน ลบ.ม.รอยละ 

39) จํานวน 513 ลาน ลบ.ม. มีปริมาตรน้ําใชการได 1,359 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯวันนี้ (21 พ.ค. 66) 

จํานวน 4.13 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯสะสมในรอบสัปดาห (15- 21 พ.ค. 66) จํานวน 38.92 ลาน ลบ.ม. 

(นอยกวาป 2565 จํานวน 77.97 ลาน ลบ.ม.) ปริมาณน้ําระบายวันนี ้(21 พ.ค. 66) จํานวน 14.98 ลาน ลบ.ม. ปริมาณ

น้ําระบายสะสม ในรอบสัปดาห (15- 21 พ.ค. 66) 106.80 ลาน ลบ.ม.(มากกวาป 2565 จํานวน 47.39 ลาน ลบ.ม.) 

สามารถรับน้ําไดอีก 5,301 ลาน ลบ.ม. 

 อางเก็บน้ําแควนอยบํารุงแดน มีปริมาตรน้ํา 233 ลาน ลบ.ม. (รอยละ 25) นอยกวาป 2565 (357 ลาน ลบ.ม.

รอยละ 38) จํานวน 124 ลาน ลบ.ม. มีปริมาตรน้ําใชการได 190 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯวันนี ้(21 พ.ค. 66) 

จํานวน 0.18 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯสะสมในรอบสัปดาห (15- 21 พ.ค. 66) จํานวน 5.43 ลาน ลบ.ม. 

(นอยกวาป 2565 จํานวน 15.34 ลาน ลบ.ม.) ปริมาณน้ําระบายวันนี้ (21 พ.ค. 66) จํานวน 2.16 ลาน ลบ.ม. ปริมาณ

น้ําระบายสะสม ในรอบสัปดาห (15- 21 พ.ค. 66) 16.58 ลาน ลบ.ม.(นอยกวาป 2565 จํานวน 4.59 ลาน ลบ.ม.) 

สามารถรับน้ําไดอีก 706 ลาน ลบ.ม. 

 อางเก็บน้ําปาสักชลสิทธิ์ มีปริมาตรน้ํา 174 ลาน ลบ.ม. (รอยละ 18) นอยกวาป 2565 (298 ลาน ลบ.ม.รอย

ละ 31) จํานวน 124 ลาน ลบ.ม. มีปริมาตรน้ําใชการได 171 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯวันนี้ (21 พ.ค. 66) 

จํานวน 0.00 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯสะสมในรอบสัปดาห (15- 21 พ.ค. 66) จํานวน 2.88 ลาน ลบ.ม. 

(นอยกวาป 2565 จํานวน 28.82 ลาน ลบ.ม.) ปริมาณน้ําระบายวันนี้ (21 พ.ค. 66) จํานวน 2.16 ลาน ลบ.ม. ปริมาณ

น้ําระบา สะสม ในรอบสัปดาห (15- 21 พ.ค. 66) 16.92 ลาน ลบ.ม.(มากกวาป 2565 จํานวน 0.89 ลาน ลบ.ม.) 

สามารถรับน้ําไดอีก 786 ลาน ลบ.ม. 

อางเก็บน้ําขนาดใหญท่ีอยูในเกณฑ นอยกวาหรือเทากับรอยละ 30 ของความจุอาง ฯ จํานวน 6 อาง ฯ มีดังนี้ 

 

 

ปริมาตรนํ้า % ความจุอางฯ ปริมาตรนํ้า % ความจุอางฯ %นํ้าใชการ วันน้ี เม่ือวาน วันน้ี เม่ือวาน รับไดอีก

1   แควนอยบํารุงแดน 233 25 190 20 21 0.18 0.18 2.16 2.16 706

2   ปาสักชลสิทธิ์ 174 18 171 18 18 0.00 0.15 2.16 2.17 786

3   ขุนดานปราการชล 45 20 40 18 18 0.04 0.04 0.42 0.35 179

4   คลองสียัด 100 24 70 17 18 0.00 0.00 0.14 0.14 320

5   นฤบดินทรจินดา 71 24 57 19 20 0.00 0.00 0.05 1.17 224

6   ปราณบุรี 81 21 63 16 17 0.49 0.47 1.75 1.75 310

ลําดับท่ี อางเก็บนํ้า

ปริมาตรนํ้าในอางฯ ปริมาตรนํ้าใชการได
ปริมาณนํ้าไหลลงอางฯ ปริมาณนํ้า

21 พฤษภาคม 2566 21 พฤษภาคม 2566
ปริมาณนํ้าระบาย



 

         7            ฝายประมวลและวิเคราะหสถานการณน้าํ กรมชลประทาน 

 

5. สภาพน้ําทา (เวลา 06.00) 

 
 แมน้ําเจาพระยา สถานี C.2 (21 พ.ค. 66) ปริมาณน้ําไหลผาน 340 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ํา +17.75 ม.รทก.  

ต่ํากวาตลิ่ง 7.95 เมตร ในชวงสัปดาห (15 พ.ค. 66 – 21 พ.ค. 66) มปีริมาณน้ําไหลผานในอัตรา 340 - 438 ลบ.ม./วินาที 

 เขื่อนเจาพระยา สถานี C.13 (21 พ.ค. 66) ปริมาณน้ําไหลผาน 70 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ําเหนือเขื่อน  

+15.16 ม.รทก. ระดับน้ําทายเข่ือน +5.41 ม.รทก. ในชวงสัปดาห (15 พ.ค. 66 – 21 พ.ค. 66) มีปริมาณน้ําไหลผาน 

ในอัตรา 70 ลบ.ม./วินาที 

 รับน้ําเขาระบบสงน้ําทุงฝงตะวันออก (21 พ.ค. 66) ปริมาณน้ําเขาคลอง 140 ลบ.ม./วินาที ประกอบดวย  

คลองชัยนาท–ปาสัก (ปตร.มโนรมย) 111 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 25 ลบ.ม./วินาที และ 

คลองเล็กอ่ืน  ๆ4 ลบ.ม./วินาที ในชวงสัปดาห (15 พ.ค. 66 – 21 พ.ค. 66) ปริมาณน้ําไหลผานในอัตรา 128 - 144 ลบ.ม./วินาที  

 แมน้ําปาสัก (21 พ.ค. 66) เขื่อนพระรามหก 10 ลบ.ม./วินาที ในชวงสัปดาห (15 พ.ค. 66 – 21 พ.ค. 66) 

ปริมาณน้ําไหลผานในอัตรา 10 - 11 ลบ.ม./วินาที และ รับน้ําเขาคลองระพีพัฒน 63 ลบ.ม./วินาที ผานคลองระพีพัฒน

แยกตก(ปตร.พระศรีศิลป) 16 ลบ.ม./วินาที และผานคลองระพีพัฒนแยกใต (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 32 ลบ.ม./วินาที  

ในชวงสัปดาห (15 พ.ค. 66 – 21 พ.ค. 66) ปริมาณน้ําไหลผานในอัตรา 63 - 71 ลบ.ม./วินาท ี

 รับน้ําเขาระบบสงน้ําทุงฝงตะวันตก (21 พ.ค. 66) ปริมาณน้ําเขาคลอง 152 ลบ.ม./วินาที ประกอบดวย  

คลองมะขามเฒาอูทอง 10 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒากระเสียว (ปตร.มะขามเฒา-กระเสียว) 3 ลบ.ม./วินาที แมน้ํา

สุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แมน้ํานอย (ปตร.บรมธาตุ) 65 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอ่ืน ๆ 14 ลบ.ม./วินาท ี 

ในชวงสัปดาห (15 พ.ค. 66 – 21 พ.ค. 66) มีปริมาณน้ําไหลผาน ในอัตรา 147 - 152 ลบ.ม./วินาที                  

 อ.บางไทร สถานี C.29A (21 พ.ค. 66) ปริมาณน้ําไหลผานเฉลี่ย 101 ลบ.ม./วินาที  ในชวงสัปดาห  

(15 พ.ค. 66 – 21 พ.ค. 66) มีปริมาณน้ําไหลผานในอัตรา 95 - 104 ลบ.ม./วินาท ี 

ระดับนํ้า ตํ่า(-)

วันน้ี วันน้ี สูง(+) อยูใน แนวโนม

21 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 กวาตล่ิง เกณฑ

ม. ม.3 / วิ. ม. ม.3 / วิ. ม.

1. ปง P.1 สะพานนวรัฐ อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 3.70 502 1.36 24 23  - 38 -2.34 นอย ลดลง

ปง P.7A สะพานบานหวยยาง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 5.34 3,000 1.25 345 310  - 438 -4.09 นอย เพ่ิมข้ึน

ปง P.17 บานทาง้ิว อําเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค 39.80 2,990 35.37 213 213  - 309 -4.43 นอย ลดลง

2. วัง W.4A บานวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวดัตาก 8.00 700 0.96 - 0  - 0 -7.04 N/A N/A

3. ยม Y.1C สะพานบานนํ้าโคง อําเภอเมือง จังหวดัแพร 8.20 926 1.17 8 8  - 76 -7.03 นอย ลดลง

ยม Y.16 บานบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวดัพิษณุโลก 7.30 239 1.06 - 0  - 0 -6.24 N/A N/A

4. นาน N.1 หนาสํานักงานปาไม อําเภอเมือง จังหวดันาน 7.00 1,164 -0.32 6 6  - 23 -7.32 นอย ลดลง

นาน N.5A สะพานเอกาทศรถ อําเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก 10.37 1,365 1.75 162 159  - 246 -8.62 นอย ลดลง

นาน N.67 สะพานบานเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค 28.30 1,579 19.24 131 131  - 177 -9.06 นอย ลดลง

5. มูล M.6A บานสะตึก อําเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย 7.95 1,132 0.89  - 0  - 0 -7.06 N/A N/A

มูล M.9 บานหนองหญาปลอง อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ 9.00 255 5.10  - 0  - 0 -3.90 N/A N/A

มูล M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 7.00 2,300 2.10 58 54  - 76 -4.90 นอย เพ่ิมข้ึน

6. พระสทึง Kgt.10 บานสระขวัญ อําเภอเมือง จังหวดัสระแกว 11.00 300 5.66  - 0  - 0 -5.34 N/A N/A

7. บางประกง Kgt.3 บานกบินทรบุรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 8.79 492 0.61 12 12  - 12 -8.18 นอย ทรงตัว

8. ทาตะเภา X.158 ท่ีสะพานบานวังครก อําเภอทาแซะ จังหวดัชุมพร 11.50 721 3.08 10 10  - 15 -8.42 นอย ทรงตัว

9. ตาป X.37A บานยานดินแดง อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี11.70 556 4.59 24 21  - 27 -7.11 นอย ลดลง

10. โก-ลก X.119A บานปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธวิาส 8.60 229 3.65 15 9  - 22 -4.95 นอย ลดลง

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย - หมายถึง ไมไดรับรายงาน

ลุมนํ้า สถานี ท่ีต้ังสถานี
ตล่ิง ความจุ

ปริมาณนํ้า

สัปดาหท่ีผานมา

15- 21 พ.ค. 66

ม.3 / วิ.
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5. แผนและผลการบริหารจัดการน้ําฤดฝูน ป 2566 (1 พ.ค.66 – 31 ต.ค.66) 

กรมชลประทาน วางแผนความตองการใชน้ําจากโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางท้ังประเทศในชวง

ฤดูฝนป 2566 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566) ปริมาณน้ําตนทุนท้ังประเทศ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2566

จํานวน 20,247 ลาน ลบ.ม. โดยความตองการใชน้ําฤดูฝนทั้งประเทศ จํานวน 30,246 ลาน ลบ.ม. (จัดสรรน้ําชลประทาน 

14,851 ลาน ลบ.ม.) วางแผนจัดสรรน้ําชลประทานตามลําดับความสําคัญดังนี้ เพ่ือการเกษตร 10,693 ลาน ลบ.ม.  

เพ่ือการอุปโภค-บริโภค 891 ลาน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 297 ลาน ลบ.ม. และรักษาระบบนิเวศและอ่ืน ๆ 2,970 ลาน ลบ.ม. 

สําหรับลุมน้ําเจาพระยา ปริมาณน้ําตนทุน จํานวน 6,542 ลาน ลบ.ม. มีความตองการใชน้ํา 10,021 ลาน ลบ.ม.  

(จัดสรรน้ําชลประทาน 5,500 ลาน ลบ.ม.) วางแผนจัดสรรน้ําชลประทานแยกเปน เพ่ือการเกษตร 5,170 ลาน ลบ.ม. เพ่ือ

อุปโภค-บริโภค 165 ลาน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 110 ลาน ลบ.ม. และการรักษาระบบนิเวศและอ่ืน ๆ 55 ลาน ลบ.ม. 

ผลการจัดสรรน้ํา ทั้งประเทศ (อางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลาง) ตั้งแตวันที่  1 พฤษภาคม 2566  

ถึงปจจุบันใชน้ําไปแลว 2,581  ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 17 ของแผนจัดสรรน้ํา สวนในเขตลุมน้ําเจาพระยา  

(เข่ือนภูมิพล สิริกิติ์ แควนอย ฯ ปาสัก ฯ) วันนี้ใชน้ําไป 44.30 ลาน ลบ.ม. ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงปจจุบัน  

ใชน้ําไปแลว 1,045 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 19 ของแผนจัดสรรน้ํา 

7. ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ในเขตโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางท้ังประเทศ และในลุมน้ําเจาพระยา 

ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

 

8. คุณภาพน้ํา 

กรมชลประทานไดติดตามตรวจสอบและเฝาระวังคณุภาพน้ํา (คาความเค็ม) ในแมน้ําเจาพระยา 

 

 

แผน (ลานไร) ผล (ลานไร) % แผน (ลานไร) ผล (ลานไร) % แผน (ลานไร) ผล (ลานไร) %

เหนือ 2.64 0.02 0.8 0.03 0.01 21 2.67 0.026 1.0

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 3.55 0.05 2 0.02 0 3.57 0.05 2

กลาง 0.09 0.00 0 0.01 0.00 0 0.09 0.00 0

ตะวันออก 0.95 0.18 18 0.03 0.02 47 0.99 0.19 19

ตะวันตก 1.21 0.00 0 0.28 0.00 0 1.49 0.00 0

ใต 0.48 0 0.02 0.00 0 0.50 0.00 0

ลุมน้ําเจาพระยา 8.05 1.32 16 0.15 0.02 17 8.20 1.34 16

ท้ังประเทศ 16.98 1.57 9 0.53 0.05 9 17.51 1.61 9

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวันตก หักลบพ้ืนท่ีในเขตลุมนํ้าเจาพระยา ท่ีใช นํ้าจากอางเก็บนํ้าภูมิพล, อางเก็บนํ้าสิริกิต์ิ, อ างเก็บนํ้าแควนอยบํารุงแดน และอางเก็บนํ้าปาสักชลสิทธ์ิ

ภาค
ขาวนาป พืชไร-พืชผัก รวม

ความเค็ม

(กรัม/ลิตร)

0.17  - เกณฑเฝาระวัง 0.25 กรัมตอลิตร

ขอมูล ณ 21 พ.ค. 2566 (07.00 น.)  - เกณฑมาตรฐานในการผลิตนํ้าประปา 0.5 กรัมตอลิตร

0.21

ขอมูล ณ 21 พ.ค. 2566 (07.00 น.)

0.25

ขอมูล ณ 21 พ.ค. 2566 (07.00 น.)

        

ปกติ

ปกติ

ท่ีมา : ฝายตะกอนและคุณภาพนํ้า สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา

 

เจาพระยา

เจาพระยา

เกณฑ

ปกติ

เจาพระยา

จุดเฝาระวัง

ปากคลองสําแล จ.ปทุมธานี

ทานํ้านนทบุรี  จ.นนทบุรี

ทานํ้ากรมชลประทานสามเสน

 กทม.
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9. สถานการณน้ําในแมน้ําโขง 

 

10. การเตรียมความพรอมและการใหความชวยเหลือ  

กรมชลประทานเตรียมเครื่องสูบน้ําเคลื่อนท่ี เพ่ือชวยเหลือพ้ืนที่นาป นาปรัง อุปโภค-บริโภค พืชไร และอุทกภัย          

ในชวงฤดูฝน ป  2566 จํานวน 2,289 เครื่อง ปจจุบันไดติดตั้ งเครื่องสูบน้ํ าเพื่ อชวยเหลือตามพื้นที่  จํานวน  

136 เครื่อง โดยแยกดังนี ้

10.1 นาปและพืชไร 

 
10.2 นาปรัง 

 
10.3 อปุโภค-บริโภค 

 
 

 

 

ระดับนํ้า  + สูงกวาตล่ิง

21 พ.ค. 66 - ตํ่ากวาตล่ิง

อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 12.80 1.74 -11.06

อ.เชียงคาน  จ.เลย 16.00 4.60 -11.40

อ.เมือง  จ.หนองคาย 12.20 2.00 -10.20

อ.เมือง  จ.นครพนม 12.00 1.59 -10.41

อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 12.50 1.87 -10.63

อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี 14.50 2.17 -12.33

หมายเหตุ : ขอมูลจาก www.dwr.go.th 

ระดับตล่ิงสถานี 

เคร่ืองสูบนํ้า

(เคร่ือง)

เหนือ 6 25 เชียงใหม (1) ตาก (1) แพร (4)  พิษณุโลก (15) นาน (1) กําแพงเพชร (3)

กลาง,ตะวันออก,

ตะวนัตก
6 62 นครนายก (8) ปราจีนบุรี (24) ฉะเชงิเทรา (6) ตราด (8) สุโขทัย (13) สระบุรี (3)

รวม 12 87

ภาค รายช่ือจังหวัดจังหวัด

เคร่ืองสูบนํ้า

(เคร่ือง)

เหนือ 4 15 เชียงใหม (6) กําแพงเพชร (2) ตาก (5) อุตรดิตถ (2)

รวม 4 15

จังหวัดภาค รายช่ือจังหวัด

เคร่ืองสูบนํ้า

(เคร่ือง)

เหนือ 2 5  ตาก (2) อุตรดิตถ (3)

กลาง,ตะวันออก,

ตะวนัตก
7 29

สุโขทัย (7) ปราจนีบุรี (1) ชัยนาท (7) นครสวรรค (1) สุพรรณบุรี (8) พระนครศรีอยุธยา (3) 

ฉะเชิงเทรา (2)

รวม 9 34

รายช่ือจงัหวดัภาค จังหวัด
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11. เตรียมความพรอมในการสนับสนุนรถยนตบรรทุกน้ํา  

กรมชลประทานเตรียมความพรอมในการสนับสนุนรถยนตบรรทุกน้ํารวมท้ังหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน,

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน, ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน, ภาคใต 30 คัน) ศูนย

ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและสวนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน  
\ 

 

 

นางสาวธนภรณ เล็กวุฒิกานต นักจัดการงานทั่วไป ผูจัดทํารายงาน 

นายเมธัส ยืนประพันธ                      วิศวกรชลประทานชํานาญการ          ผูตรวจรายงาน 
 

 


