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แผนที่อำกำศ 9 เม.ย.64 ( 01.00 น)

แผนที่อำกำศผิวพื้นวันที่ 9 เมษำยน 2564 เวลำ 01.00 น. ควำมกดอำกำศต่ ำเนื่องจำกควำมร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน



พยำกรณ์อำกำศประจ ำวัน
ประจ ำวันที่ 9 เมษำยน 2564

พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ 
ควำมกดอำกำศต่ ำเนื่องจำกควำมร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะท ำให้บริเวณดังกล่ำว

มีอำกำศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้ำหลัวในตอนกลำงวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดน ำควำมชื้นจำกทะเลจีน
ใต้และอ่ำวไทยเข้ำมำปกคลุมภำคเหนือตอนลำ่ง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล ท ำให้บริเวณดังกล่ำวมีฝนฟ้ำคะนองบำงพ้ืนที่

ส ำหรับลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมบริเวณอ่ำวไทยและภำคใต้มกี ำลังอ่อนลง ท ำให้ภำคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้

ภำคเหนือ 
อำกำศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้ำหลัวในตอนกลำงวัน

โดยมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่
ส่วนมำกบริเวณจังหวัดพิษณุโลก ตำก ก ำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์
อุณหภูมิต่ ำสุด 22-26 องศำเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศำเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-20 กม./ชม.





พยำกรณ์อำกำศ 24 ชม.ข้ำงหน้ำ



พยำกรณ์อำกำศ 7 วันข้ำงหน้ำ



พยำกรณ์อำกำศ 7 วันข้ำงหน้ำ

กำรคำดหมำย
ในช่วงวันที่ 8 - 9 เม.ย. 64 ควำมกดอำกำศต่ ำเนื่องจำกควำมร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท ำให้บริเวณดังกล่ำวมี

อุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอำกำศร้อนและมีฟ้ำหลัวในตอนกลำงวัน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ภำคเหนือตอนล่ำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง ภำคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท ำ
ให้บริเวณดังกล่ำวยังคงมีฝนฟ้ำคะนองกับมีลมกระโชกแรงบำงแห่ง ส ำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้ 
ท ำให้บริเวณภำคใต้ยังคงมีฝนฟ้ำคะนองเกิดขึ้น 

ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 14 เม.ย. 64 บริเวณควำมกดอำกำศสูงหรือมวลอำกำศเย็นก ำลังปำนกลำงระลอกใหม่จำก
ประเทศจีนจะแผ่ลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอำกำศร้อน 
ลักษณะเช่นน้ีท ำให้บริเวณดังกล่ำวมีพำยุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพำยุฝนฟ้ำคะนอง และมีลมกระโชกแรง ส ำหรับลมตะวันออกที่
พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้จะมีก ำลังแรงขึ้น ท ำให้บริเวณภำคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้น และมีฝนตกหนักบำงแห่งข้อควรระวัง   
ในช่วงวันที่ 10 - 14 เม.ย. 64 ขอให้ประชำชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรำยจำกฝนฟ้ำคะนองที่จะเกิดขึ้น โดย
หลีกเลี่ยงกำรอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ำยโฆษณำและสิ่งปลูกสร้ำงท่ีไม่แข็งแรง ส ำหรับเกษตรกรควรเตรียมกำรป้องกัน
และระวังควำมเสียหำยที่จะเกิดต่อผลผลิตทำงกำรเกษตรไว้ด้วย
ภำคเหนือ
ในช่วงวันที่ 8 - 9 เม.ย. 64 อำกำศร้อนกับมีฟ้ำหลัวในตอนกลำงวัน มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 20-30 ของพ้ืนที่
อุณหภูมิต่ ำสุด 21-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศำเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-25 กม./ชม.
ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 14 เม.ย. 64 อำกำศร้อน โดยมีพำยุฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ และลมกระโชกแรงบำงแห่ง
อุณหภูมิต่ ำสุด 24-27 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศำเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-30 กม./ชม.



คำดหมำยสภำวะอำกำศและผลกระทบต่อกำรสะสมของฝุ่น PM2.5



กำรคำดหมำยลักษณะอำกำศของประเทศไทยรำย 3 เดือน
เดือน เมษำยน 2564 ถึง มิถุนำยน พ.ศ.2564

ออกประกำศ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ.2564

เดือนเมษำยน เป็นเดือนที่อบอ้ำวที่สุดในรอบป ีโดยเฉพำะประเทศไทยตอนบน ซึ่งมักมีอุณหภูมิและมีอำกำศร้อนถึงร้อนจัด
โดยทั่วไป จำกอิทธิพลของหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำ เนื่องจำกควำมร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเป็นช่วงที่ดวง
อำทิตย์แผ่รังสี ตั้งฉำกกับพ้ืนท่ีของประเทศไทย ท ำให้เกิดพำยุฤดูร้อนข้ึน ส ำหรับฝนในเดือนน้ีโดยท่ัวไปมีฝเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำ
เดือนที่ผ่ำนมำในทุกภำคของประเทศ
เดือนพฤษภำคม เป็นช่วงเปลี่ยนจำกฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ปกติสภำวะอำกำศในระยะครึ่งแรกของเดือนจะยังคงมี
อำกำศร้อนอบอ้ำวท่ัวไป และมักเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองหรือพำยุฤดูร้อนได้บ่อยครั้ง และในบำงครั้งอำจมีลูกเห็บตกได้ด้วย
จำกอิทธิพลของควำมกดอำกำศต่ ำเนื่องจำกควำมร้อน ส่วนระยะครึ่งหลังของเดือน ซึ่งเริ่มเข้ำสู่ฤดูฝน อุณหภูมิจะลดลง
และมีฝนตกชุกเพิ่มมำกขึ้น โดยลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนร่องควำมกด
อำกำศต่ ำที่พำดผ่ำนประเทศมำเลเซียได้เลื่อนข้ึนมำพำดผ่ำนภำคใต้และภำคกลำงของประเทศไทยตำมล ำดับ นอกจำกน้ี
อำจมีพำยุไซโคลนก่อตัวในทะเลอันดำมันหรืออ่ำวเบงกอลแล้วเคลือ่นเข้ำมำใกล้หรือเข้ำสู่ทำงด้ำนตะวันตกของประเทศไทย
เดือนมิถุนำยน ปกติแล้วจะมีฝนตกชุกในระยะครึ่งแรกของเดือน จำกอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก
คลุมประเทศไทย กับร่องควำมกดอำกำศต่ ำทีพ่ำดผ่ำนบริเวณตอนกลำงของประเทศไทย จำกนั้นฝนจะลดลงและอำจเกิด
สภำวะฝนทิ้งช่วงข้ึนได้ประมำณ 1-2 สัปดำห์ โดยเฉพำะบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจำกร่องควำมกดอำกำศต่ ำได้
เคลื่อนข้ึนไปพำดผ่ำนทำงตอนใต้ของประเทศจีน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก ำลังอ่อน
ลง นอกจำกนี้อำจมีพำยุหมุนเขตร้อนจำกมหำสมุทรแปซิฟิก หรือทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้ำมำใกล้หรือสู่ประเทศไทยได้
โดยเฉพำะทำงด้ำนตะวันออกของประเทศ



กำรคำดหมำยปริมำณฝนและผลต่ำงจำกค่ำปกต(ิมิลลิเมตร)



กำรคำดหมำยปริมำณฝน (มิลลิเมตร) จ ำนวนวันฝนตก (วัน)และเปรียบเทียบกับค่ำปกติ



กำรเฝ้ำระวังปรำกฏกำรณ์เอลนีโญและลำนีญำ
ลงวันที่ 19 มีนำคม 2564

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ของปรากฎการณล์านีญามีความรุนแรงเพ่ิมขึ นต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิผิวน ้าทะเลบริเวณตอนกลางและด้าน
ตะวันออกไปจนถึงด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรท่ีมีค่าต่้ากว่าปกติได้ขยายพื นท่ีไปจนถึงตอนกลางและด้านตะวันออกของ
มหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร จากรายงานสถานการณ์ล่าสุดพบว่าอุณหภูมิผิวน ้าทะเลเฉลี่ยในบริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์
สูตรอุ่นขึ นในช่วงปลายเดือนมกราคมท่ีผ่านมาโดยมีค่าโดยมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.2 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณตอนกลางและตอนกลางด้าน
ตะวันออกมีค่าต่้ากว่าปกติประมาณ 0.8–0.7 องศาเซลเซียส อีกทั งอุณหภูมิน ้าทะเลท่ีอยู่ลึกจากผิวน ้าลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร บริเวณตอนกลาง
และด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรยังคงมีค่าต่้ากว่าค่าปกติตั งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม จากนั นได้อุ่นขึ นเล็กน้อยบริเวณฝั่ง
ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรและตอ่เนื่องมาถึงปัจจุบัน ในขณะท่ีบริเวณอุณหภูมิผิวน ้าทะเลท่ีสูงกว่าค่าปกติในระดับลึกบริเวณด้าน
ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรยังคงอุ่นตอ่เนื่องและได้ขยายพื นท่ีมาด้านตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ น ส่งผลต่อระบบการหมุนเวียน
บรรยากาศท่ีระดับ 850 เฮกโตปาสคาล(ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง) ท้าให้มีลมตะวันออกที่ผิดปกติพัดปกคลุม
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร ส้าหรับลมท่ีระดับ 200 เฮกโตปาสคาล (ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง) มีลม
ตะวันตกที่ผิดปกติพัดปกคลุมบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกมหาสมุทร
กำรคำดหมำย จำกอุณหภูมิผิวน้ ำทะเลและระบบกำรหมนุเวียนบรรยำกำศบริเวณตอนกลำงและด้ำนตะวันออกของมหำสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์
สูตรมีค่ ำต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ในช่วงกลำงเดือนพฤษภำคม 2563 ต่อเนื่องมำจนถึงต้นเดือนมีนำคม 2564 ประกอบกับเมื่อวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
วิธีกำรทำงสถิติและแบบจ ำลองเชิงพลวัตแลว้ คำดว่ำ ปรำกฏกำรณ์ ENSO ที่มีสถำนะเป็นลำนีญำจะต่อเนื่องต่อไปจนถึงเดอืนเมษำยน 2564
จำกนั้นจะอ่อนก ำงลงและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้ำสู่สภำวะปกตใินช่วงเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2564 ด้วยควำมน่ำจะเป็นร้อยละ 60
ผลกระทบกับประเทศไทย ปรำกฎกำรณ์ลำนีญำจะส่งผลต่อสภำวะอำกำศของประเทศไทย โดยคำดว่ำ ในช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือนพฤษภำคม 
2564 ปริมำณฝนของประเทศไทยจะมีค่ำสูงกว่ำค่ำปกติส่วนอุณหภูมิเฉลีย่ของประเทศไทยมีแนวโนม้ต่ ำกว่ำค่ำปกติเลก็นอ้ย
หมำยเหตุ กรมอุตุนิยมวิทยำจะเฝ้ำติดตำมสถำนกำรณ์ปรำกฏกำรณ์เอลนีโญ / ลำนญีำ อย่ำงใกล้ชิด 



กำรเฝ้ำระวังปรำกฏกำรณ์เอลนีโญและลำนีญำ



สถำนกำรณ์อุณหภูมิผิวน้ ำทะเลในมหำสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร



ผลกำรคำดกำรณ์ปรำกฏกำรณ์ ENSO
ระหว่ำงเดือนมีนำคม – พฤศจิกำยน 2564



สถิติปริมำณน้ ำฝน จำก สสน. & กรมอุตุนิยมวิทยำ

สถิติ 39 ปี (1981-2020) เฉลี่ย  1,467 มม.



คำดกำรณ์น้ ำฝน จำก สสน. & กรมอุตุนิยมวิทยำ



ปริมำณน้ ำฝน ปี 63 เทียบกับค่ำเฉลี่ย
จำก สสน. & กรมอุตุนิยมวิทยำ



คำดกำรณ์น้ ำฝน จำก สสน. & กรมอุตุนิยมวิทยำ



แผนทีอุ่ณหภูมิสูงสุด 8 เม.ย. 64







แผนทีอุ่ณหภูมิสูงสุด 8 เม.ย. 64









รำยงำนสภำพน้ ำฝน



แผนท่ีคำดกำรณ์น้ ำฝน 9 – 11 เมษำยน 2564





กรำฟแสดงปริมำณฝนรำยเดือนที่สถำนี สชป.1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงปริมำณฝนสะสมที่สถำนี สชป.1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงปริมำณฝนรำยเดือนสถำนีอุตุล ำพูน อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงปริมำณฝนสะสมสถำนีอุตุล ำพูน อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงปริมำณฝนรำยเดือนสถำนี Sw.5A อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



กรำฟแสดงปริมำณฝนสะสมสถำนี Sw.5A อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



สภำพน้ ำท่ำ



ศูนย์อุทกวทิยาชลประทานภาคเหนือตอนบนระยะทางตามล าน า้

ระดบัน า้ : เมตร (รสม.)
ปรมิาณน า้ : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที
ระดบัตลิง่ : เมตร (รสม.)     ความจลุ าน า้ : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

เวลาเดนิทาง

14 ชม.

34 กม.40 กม. 29 กม.

ฝายแมแ่ฝก
อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่

0.35

*
1.03

25.2

6

-0.50
1.05

6.0

ร.ท.ก. = ความสงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง (mean sea level)

สถาน ีP.1
สะพานนวรฐั อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่
ระดบัตลิง่ 3.70 ม.(รสม.)
ความจลุ าน า้ 490 ลบ.ม./วิ

ศนูยเ์สาระดบั +300.500 ม.(รทก.)

สถาน ีP.67
บ.แมแ่ต อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม่
ระดบัตลิง่ 4.00 ม.(รสม.)
ความจลุ าน า้ 530 ลบ.ม./วิ

ศนูยเ์สาระดบั +315.926 ม.(รทก.)

สถาน ีP.75
อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่
ระดบัตลิง่ 4.50 ม.(รสม.)
ความจลุ าน า้ 272 ลบ.ม./วิ

ศนูยเ์สาระดบั +337.600 ม.(รทก.)

สถาน ีP.20
อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่
ระดบัตลิง่ 2.50 ม.(รสม.)
ความจลุ าน า้ 255 ลบ.ม./ว ิ

ศนูยเ์สาระดบั +379.900 ม.(รทก.)

23.50

รำยงำนสภำพน้ ำ น้ ำแม่กวง
22 กรกฎำคม 2564 เวลำ 08 : 00 น.

http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/level/P.20.pdf
http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/discharge/P.20.pdf
http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/level/P.75.pdf
http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/discharge/P.75.pdf
http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/level/P.67.pdf
http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/level/P.1.pdf
http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/discharge/P.1.pdf
http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/discharge/P.67.pdf


กรำฟแสดงปริมำณน้ ำเฉลี่ยรำยวันแม่น้ ำปิง
ที่สถำนี P.1 สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



ศูนย์เสาระดับ 300.500 ม.(ร.ท.ก.) พ้ืนท่ีรับน้้า  6,350  ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat 18047'10"N  Long 99000'27"E

สถำนี P.1 แม่น้ ำปิง สะพำนนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

4 254.31 (2516)

1 810.89 (2547)

296.19 (2558)

3,036.45 (2554)

1,315.08 (2560)

553.27 (2562)
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 ม
.3

กรำฟปริมำณน้ ำสะสมรำยวัน ปีน้ ำ 2563

สูงสุดป  251 เฉลี่ยป  2547

ต่้าสุดป  2558 ป 2554

ป 25 0 ป 25 2

ป 25 3

31 ม.ีค. 64 ปริมำณสะสม 480.10 ล้ำน ม.3

 ต่ ำกว่ำค่ำเฉล่ีย 73 %

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

กรำฟแสดงปริมำณน้ ำเฉลี่ยรำยวันแม่น้ ำปิง
ที่สถำนี P.1 สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



ศูนย์อุทกวทิยาชลประทานภาคเหนือตอนบนระยะทางตามล าน า้

รำยงำนสภำพน้ ำ น้ ำแม่กวง
22 กรกฎำคม 2564 เวลำ 06 : 00 น.

ระดบัน า้ : เมตร (รสม.)
ปรมิาณน า้ : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที
ระดบัตลิง่ : เมตร (รสม.)     ความจลุ าน า้ : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

เขือ่นแมก่วง 
อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชยีงใหม่

18 กม.38.4 กม.

2.60

16.0

ร.ท.ก. = ความสงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง (mean sea level)

1.00

1.70

สถาน ีP.81
อ.สนัก าแพง จ.เชยีงใหม่
ระดบัตลิง่ 5.80 ม.(รสม.)
ความจลุ าน า้ 110 ลบ.ม./วิ

ศนูยเ์สาระดบั +289.919 ม.(รทก.)

สถาน ีP.5
สะพานทา่นาง อ.เมอืง จ.ล าพนู
ระดบัตลิง่ 5.00 ม.(รสม.) 
ความจลุ าน า้ 140 ลบ.ม./วิ

ศนูยเ์สาระดบั +288.500 ม.(รทก.)

http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/discharge/P.5.pdf
http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/level/P.5.pdf
http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/discharge/P.5.pdf
http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/level/P.81.pdf
http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/discharge/P.81.pdf


กรำฟแสดงปริมำณน้ ำเฉลี่ยรำยวันน้ ำกวง
ที่สถำนี P.5 สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน



ศูนย์เสาระดับ  288.500 ม.(ร.ท.ก.) พ้ืนท่ีรับน้้า  1,569  ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat 18034'32"N  Long 99000'44"E

1 510.49 (2513)
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152.18 (2558)

1,277.82 (2554)
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 ม
.3

กรำฟปริมำณน้ ำสะสมรำยวัน ปีน้ ำ 2563

สูงสุดป  2513 เฉลี่ยป  2520

ต่้าสุดป  2558 ป 2554

ป 25 0 ป 25 2

ป 25 3

31 ม.ีค. 64 ปริมำณสะสม 355.78 ล้ำน 
ม.3

สถำนี P.5 น้ ำแม่กวง สะพำนท่ำสิงห์พิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล ำพูน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

กรำฟแสดงปริมำณน้ ำเฉลี่ยรำยวันน้ ำกวง
ที่สถำนี P.5 สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน



ศูนย์อุทกวทิยาชลประทานภาคเหนือตอนบนระยะทางตามล าน า้

ระดบัน า้ : เมตร (รสม.)
ปรมิาณน า้ : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที
ระดบัตลิง่ : เมตร (รสม.)     ความจลุ าน า้ : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

ตน้น า้
จ.แมฮ่อ่งสอน

106 กม.

-0.19

17.3

ร.ท.ก. = ความสงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง (mean sea level)

สถำนี SW.5A
บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ระดับตลิ่ง 5.00 ม.(รสม.) 
ควำมจุล ำน้ ำ 659 ลบ.ม./วิ

ศูนย์เสำระดับ +175.757 ม.(รทก.)

รำยงำนสภำพน้ ำ น้ ำปำย
22 กรกฎำคม 2564 เวลำ 06 : 00 น.

อ.ปาย
จ.แมฮ่อ่งสอน

ไหลมาบรรจบ
กนักบัแมน่ า้
สาละวนิ

76 กม.
17 กม.

เวลาเดนิทาง

http://hydro-1.net/08HYDRO/HYDRO/water/discharge/P.5.pdf
../water/level/P.5.pdf
../water/discharge/P.5.pdf


กรำฟแสดงปริมำณน้ ำเฉลี่ยรำยวันน้ ำปำย
ที่สถำนี Sw.5A บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน



ศูนย์เสาระดับ 175.757 ม.(ร.ท.ก.) พ้ืนท่ีรับน้้า  4,466  ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat 19016'26"N  Long 97056'41"E

สถำนี Sw.5A น้ ำปำย บ้ำนท่ำโป่งแดง ต.ผำบ่อง อ.เมือง จ.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

3 040.67 (2554)

1 621.06 (2530)

1 311.48 (2561)

1,066.47 (2562)

662.49 (2541)
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 ม
.3

กรำฟปริมำณน้ ำสะสมรำยวัน ปีน้ ำ 2563

สูงสุดป  2554
เฉลี่ยป  2530
ต่้าสุดป  2541
ป  25 1
ป 25 2
ป 25 3

31 มี.ค. 64 ปริมำณสะสม 1,388.81 น ม.3

ต่ ำกว่ำค่ำเฉล่ีย  14  % 

กรำฟแสดงปริมำณน้ ำเฉลี่ยรำยวันน้ ำปำย
ที่สถำนี Sw.5A บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำท่ำรำยเดือนสถำนี P.1 แม่น้ ำปิง สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำท่ำสะสมสถำนี P.1 แม่น้ ำปิง สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำท่ำรำยเดือนสถำนี P.5 น้ ำกวง สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำท่ำสะสมสถำนี P.5 น้ ำกวง สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำท่ำรำยเดือนสถำนี Sw.5A น้ ำปำย บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง 
จ.แม่ฮ่องสอน



กรำฟแสดงปริมำณน้ ำท่ำสะสมสถำนี Sw.5A น้ ำปำย บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนน้ ำท่ำรำยปี
สถำนี P.1 แม่น้ ำปิง สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยและแนวโน้มน้ ำท่ำรำยปี
สถำนี P.1 แม่น้ ำปิง สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนน้ ำท่ำรำยปี
สถำนี P.5 น้ ำกวง สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยและแนวโน้มน้ ำท่ำรำยปี
สถำนี P.5 น้ ำกวง สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนน้ ำท่ำรำยปี
สถำนี Sw.5A น้ ำปำย บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยและแนวโน้มน้ ำท่ำรำยปี
สถำนี Sw.5A น้ ำปำย บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของเขื่อนแม่งัด รอบเวรที่ ๑๒




