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หัวข้อกำรน ำเสนอ

1. สภาพภูมิอากาศ

2. น ้าฝน-น ้าท่า

3. สถานการณ์น ้า



สถิติปริมำณน  ำฝน กรมอุตุนิยมวิทยำ  (เปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ย ปี 2524 - 2553)





แผนที่อำกำศ 25 มิ.ย.64



พยำกรณ์อำกำศประจ ำวัน
ประจ ำวันที่ 25 มิถุนำยน 2564

พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทย ประกอบกับยังคงมีหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำ

ปกคลุมประเทศลำวและเวียดนำมตอนบน ลักษณะเช่นนี ท ำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำรกระจำยของฝนน้อย 
เว้นแต่บริเวณรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ

ภำคเหนือ 
มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 30 ของพื นที่
ส่วนมำกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงรำย ตำก น่ำน พะเยำ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
อุณหภูมิต่ ำสุด 24-26 องศำเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศำเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-20 กม./ชม.



คำดหมำยสภำวะอำกำศภำคเหนือตอนบน



พยำกรณ์อำกำศ 7 วันข้ำงหน้ำ

กำรคำดหมำย
ในช่วงวันที่ 24 – 25 มิ.ย. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอนัดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทย 

ประกอบกับมีหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำปกคลุมประเทศลำวและเวียดนำมตอนบน ลักษณะเช่นนี ท ำให้บริเวณรับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนฟ้ำคะนองบำงแห่ง ส ำหรับบริเวณทะเลอันดำมัน
และอ่ำวไทยมีคลื่นสูงประมำณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอนัดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทยอย่ำงต่อเนื่อง 
ขณะที่ในช่วงวันที่ 26 - 27 มิย. มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่ำวไทย ภำคตะวันออก และภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนล่ำง ท ำให้ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ นและมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณภำคตะวันออกและภำคใต้ฝั่งตะวันตก



กำรคำดหมำยลักษณะอำกำศของประเทศไทยรำย 3 เดือน
เดือน มิถุนำยน 2564 ถึง สิงหำคม พ.ศ.2564
ออกประกำศ วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ.2564

เดือนมิถุนำยน 
ปกติแล้วจะมีฝนตกชุกในระยะครึ่งแรกของเดือน จำกอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก

คลุมประเทศไทย กับร่องควำมกดอำกำศต่ ำท่ีพำดผ่ำนบริเวณตอนกลำงของประเทศไทย จำกนั นฝนจะลดลงและอำจเกิด
สภำวะฝนทิ งช่วงขึ นได้ประมำณ 1-2 สัปดำห์ โดยเฉพำะบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจำกร่องควำมกดอำกำศต่ ำได้
เคลื่อนขึ นไปพำดผ่ำนทำงตอนใต้ของประเทศจีน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก ำลังอ่อน
ลง นอกจำกนี อำจมีพำยุหมุนเขตร้อนจำกมหำสมุทรแปซิฟิก หรือทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้ำมำใกล้หรือสู่ประเทศไทยได้
เดือนกรกฎำคม 

ระยะครึ่งแรกของเดือนมักจะมีฝนทิ งช่วงต่อเนื่อง จำกร่องควำมกดอำกำศต่ ำยังคงพำดผ่ำนประเทศจีนตอนใต้และมรสมุ
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก ำลังอ่อน ท ำให้หลำยพื นที่มีฝนตกน้อยหรือไม่ตกติดต่อกันหลำยวัน ส่วนครึ่งหลัง
ของเดือนจะมีฝนตกชุกมำกขึ น จำกอิทธิพลของร่องควำมกดอำกำศต่ ำที่เลื่อนกลับมำพำดผ่ำนประเทศไทยตอนบนอีกครั ง
ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก ำลังแรงขึ นเป็นระยะและอำจมพีำยุหมุนเขตร้อนเคลือ่นเข้ำมำใกล้หรือเข้ำสู่ประเทศ
ไทยได้ตลอดแนวด้ำนตะวันออกของประเทศ
เดือนสิงหำคม 

เดือนนี จะมีฝนตกชุกหนำแน่นและมีปริมำณฝนมำกกว่ำเดือนที่ผ่ำนมำจำกอิทธิพลของร่องควำมกดอำกำศต่ ำที่พำดผ่ำน
บริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและมรสุมตะวันตกเฉยีงใต้มีก ำลังแรงเป็นระยะ นอกจำกนี อำจ
มีพำยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเขำ้มำใกล้หรือเข้ำสูป่ระเทศไทยบริเวณตอนบนของภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือมำกกว่ำ
บริเวณอื่น ๆ



กำรคำดหมำยปริมำณฝนและผลต่ำงจำกค่ำปกติ(มิลลิเมตร)



กำรคำดหมำยปริมำณฝน (มิลลิเมตร) จ ำนวนวันฝนตก (วัน)และเปรียบเทียบกับค่ำปกติ











เตรียมรับมือแล้งกลำงฤดูฝน!

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวำนิช อำจำรย์ประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ผู้เชี่ยวชำญงำนวิจัยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรเกษตร โพสตผ์่ำนเฟซบุก๊
ระบุ เตรียมรับมือแล้งกลำงฤดูฝน! ภำคเหนือและอีสำนฝนจะน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยปกติช่วง ก.ค.-
ส.ค.64! น  ำในเขื่อนหลักภำคเหนือส่อวิกฤติ แล้งหน้ำระวังวิกฤติ! หำกใช้น  ำไม่ประหยัด ระวัง
น  ำท่วมช่วง ก.ย.-ต.ค.64 และลำนีญำอำจกลับมำใหม่ช่วงสั น พ.ย.64-ม.ค.65









แผนทีอุ่ณหภูมิสูงสุด 24 มิ.ย. 64



พยำกรณ์ค่ำดัชนีควำมร้อน วันที่ 25/06/2564 
และระดับค่ำเฝ้ำระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภำพจำกควำมร้อน



รำยงำนสภำพน  ำฝน



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



แผนที่น  ำฝน 24 มิ.ย. 2564



แผนที่คำดกำรณ์น  ำฝน 25 – 27 มิ.ย. 2564





สภำพน  ำท่ำ
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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

0.33

0.33
0.29

3.82 -1.13
1.19

4.33

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.)

3.00

รำยงำนสภำพน  ำ น  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


กรำฟแสดงปริมำณน  ำเฉลี่ยรำยวันแม่น  ำปิง
ที่สถำนี P.1 สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงปริมำณน  ำเฉลี่ยรำยวันแม่น  ำปิง
ที่สถำนี P.1 สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



ศูนย์อุทกวทิยาชลประทานภาคเหนือตอนบนระยะทางตามล าน า้

รำยงำนสภำพน  ำ น  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.

2.65

*

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

1.20

3.40

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


กรำฟแสดงปริมำณน  ำเฉลี่ยรำยวันน  ำกวง
ที่สถำนี P.5 สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงปริมำณน  ำเฉลี่ยรำยวันน  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.

-0.10

16.8

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

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

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

ศูนย์เสำระดับ +175.757 ม.(รทก.)

รำยงำนสภำพน  ำ น  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


กรำฟแสดงปริมำณน  ำเฉลี่ยรำยวันน  ำปำย
ที่สถำนี Sw.5A บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน



กรำฟแสดงปริมำณน  ำเฉลี่ยรำยวันน  ำปำย
ที่สถำนี Sw.5A บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน



กรำฟแสดงปริมำณน  ำท่ำรำยเดือนสถำนี P.1 แม่น  ำปิง สะพำนนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กรำฟแสดงปริมำณน  ำท่ำรำยเดือนสถำนี P.5 น  ำกวง สะพำนท่ำนำง อ.เมือง จ.ล ำพูน



กรำฟแสดงปริมำณน  ำท่ำรำยเดือนสถำนี Sw.5A น  ำปำย บ้ำนท่ำโป่งแดง อ.เมือง 
จ.แม่ฮ่องสอน








