ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
Website: http://www.hydro-7.com Facebook : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก

สรุปรายงานสภาพอากาศและสภาพน้้าท่า
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
1.สภาพอากาศ
วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศ

เรดาร์กลุ่มฝน

1.1 ลักษณะอากาศทั่วไป

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
สาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกาลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
ขอให้ชาวเรือเดินเรือ ด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 อนึ่ง พายุโซนร้อน“เซินติญ” (SON-TINH) บริเวณทะเล
จีนใต้ตอนบน มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 70 กิโ ลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กาลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็ว 35
กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลาในเช้าวันนี้ (18 ก.ค. 61) และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในเย็นวั นนี้
(18 ก.ค. 61) ซึ่งจะ ส่งผลกระทบทาให้ในช่วงวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จะมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย จากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและ
น้าป่าไหลหลาก

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี
อ่างทอง ลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิต่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35
กม./ชม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่าสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่ นสูงมากกว่า 2
เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร

1.2 คาดหมาย
ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 17-20 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 21-23
ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

2.

ลุ่มน้าแม่กลอง

ปริมาณน้าฝนรายวัน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น.

1.4
1.5
12.0
ตัวเลขสีแดง > 35.1 มม.
ตัวเลขสีน้าเงิน < 35.1 มม.

1.1 0.3

10.5
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน

ลุ่มน้าเพชรบุรี ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันตก
ปริมาณน้าฝนรายวัน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น.

4.2
5.3 14.0

6.1
ตัวเลขสีแดง > 35.1 มม.
ตัวเลขสีน้าเงิน < 35.1 มม.

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน

5.2
23.6
26.0
34.4

3.1 รายงานสถานการณ์ นา้ ลุ่มนา้ แม่ กลองวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น.

3.

เขื่อนวชิราลงกรณ
60 กม.

K.31

K.32A

1.25
-

ห้ วยบ้ องตี ้

แควน้ อย

อ.ไทรโยค

K.58

1
2

1.08
-

3

13 กม.

5 – 7 ชม.

2 – 5 ชม.

สวนไทรโยครี สอร์ ท

4.13
319.8
K.37

4

อ.สวนผึง้
ระยะทางจาก K.37 ถึง K.3A 35 กม.
ใช้ เวลาการเดินทางของนา้ 4 – 8 ชั่วโมง

ระดับนา้ ที่ K.58 + 6.30 ม. ปริมาณนา้ ประมาณ 660 ลบ.ม./วินาที
จะเริ่มท่ วมสนามหญ้ าอาคารริมนา้ ผึง้ หวานรี สอร์ ท

วังสิงห์ รี สอร์ ท

0.93
9.45

27 กม.

3.12
260.8

4.97
341.9

เลกาซีรีสอร์ ท

K.3A

38 กม.

ลาภาชี

K.62

แม่ กลอง

เขื่อนแม่ กลอง

K.36
ลาตะเพิน

5 – 6 ชม.

ระดับนา้ ที่ K.58 + 5.85 ม. ปริมาณนา้ ประมาณ 590 ลบ.ม./วินาที
จะเริ่มท่ วมสนามหญ้ า สวนไทรโยครี สอร์ ท ในอีก 5 - 6 ชม.ต่ อมา

แควใหญ่

3 – 4 ชม.

K.12

ระดับนา้ ที่ K.58 + 5.50 ม. ปริมาณนา้ ประมาณ540 ลบ.ม./วินาที
จะเริ่มท่ วมสนามหญ้ า วังสิงห์ รีสอร์ ท ในอีก 8 - 9 ชม.ต่ อมา
6 – 7 ชม.

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

3.50
150.0

0.75
5.90
K.35A

ปริมาณนา้ ประมาณ 950 ลบ.ม./วินาที จะเริ่มท่ วมคอสะพาน
วังเย็น (K.37) และเมื่อเพื่มเป็ น 1500 ลบ.ม./วิ จะท่ วมคันกัน้ นา้ เลกาซีรีสอร์ ท

ระดับตลิ่ง - ม.

9.06

อ.บ่ อพลอย
บ้ านหลุมรัง

22 กม.

0.45
7.25

K.61

เขื่อนท่ าทุ่งนา

ผึ ้งหวานรี สอร์ ท

K.10

K.49

- ม.(รสม.)

10 - 12 ชม.

31 กม.

ห้ วยแม่กระบาล

K.53
K.17

เริ่มล้ นตลิ่ง
ที่ระดับ 5.20 ม.

ห้ วยแม่น ้าน้ อย
68 กม.

4.70
84.00

อ.หนองปรือ

อ.ศรีสวัสดิ์

อ.ทองผาภูมิ

3.37
285.8

K.54

เขื่อนศรี นครินทร์

ระยะทางจาก K.35A ถึง K.3A 18 กม.
ใช้ เวลาการเดินทางของนา้ 3 – 4 ชั่วโมง

หมายเหตุ

ม.(รสม.)
ลบ.ม./วิ

จุดเฝ้าระวังภัยนา้ ท่ วม
พืน้ ที่ล่ ุมนา้ แม่ กลอง

3. 3.2 ผังแสดงสถานีสารวจอุทกวิทยา ลุ่มนา้ เพชรบุรี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น.

อ.แก่ งกระจาน

11 กม.

0.72
8.50

ZG. + 41.000 m.(msl.) ตลิ่ง 4.40 ม.
ความจุ 200 cms..

0.38
0.50

6.60 ม.
ZG. + 25.200 m.(msl.) ตลิ่ง 6.60
ความจุ 350
350 cms..

แม่ นา้ เพชรบุรี

ZG. + 39.10
39.100m.(msl.)
ตลิ่ง 6.00
6.00 ม.
B.8A
ความจุ 250
250 cms..

ห้ วยผาก
5.5 กม.

B.9

B.3A

เขื่อนแม่ ประจันต์
อ.หนองหญ้ าปล้ อง
B.11

B.3 – เขื่อนเพชร
35 กม. 7 - 8 ชม.

2.79
32.10

13 กม. 3 - 4 ชม.

เขื่อนเพชร
อ.ท่ ายาง
8.50
ZG. + 5.400
5.400m.(msl.) ตลิ่ง 8.50 ม.
ความจุ 400
400 cms..

ประจวบฯ

B.10

0.84
6.40

0.84
3.06

ตลิ่ง 5.60
5.60 ม. ZG. + 73.000 m.(msl.)
ความจุ 400
400 cms..

43 กม. 10 ชม.

อ.แก่ งกระจาน
ตลิ่ง 4.10
4.10 ม. ZG. + 26.800
22.711 m.(msl.)
ความจุ 300 cms..

B.6A
14 กม. 4 - 5 ชม.
30 กม. 16 ชม. อิทธิพลนา้ ทะเล

ถ.เพชรเกษม

ตลิ่ง 5.10
5.10 ม.
ZG. -0.700 m.(msl.)
ความจุ 150
150 cms..

-0.89
ห้ วยแม่ ประจันต์

เขื่อนแก่ งกระจาน

กรุ งเทพฯ
B.15

0.96

ตัวเมือง จ.เพชรบุรี

อ่ าวไทย

หมายเหตุ

ม.(รสม.)
ลบ.ม./วิ

แสดงผังระยะทาง
และชั่วโมงการเดินทางของนา้
ลุ่มนา้ เพชรบุรี

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ในช่วงวันที่ 17-20 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 21-23 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
ห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

4. สภาพน้้าท่า วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 06:00 น.
แควน้อย
แควใหญ่
ล้าภาชี
ล้าตะเพิน

4.1 ลุ่มน้้าแม่กลอง

4.2 ลุ่มน้้าท่าจีน
4.3 ลุ่มน้้าเพชรบุรี
4.4 ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันตก

สภาพน้้าท่าอยู่ในเกณฑ์
สภาพน้้าท่าอยู่ในเกณฑ์
สภาพน้้าท่าอยู่ในเกณฑ์
สภาพน้้าท่าอยู่ในเกณฑ์
สภาพน้้าท่าอยู่ในเกณฑ์

สภาพน้้าท่าอยู่ในเกณฑ์
สภาพน้า้ ท่าอยู่ในเกณฑ์
5. สภาพน้้าในเขื่อน ข้อมูลวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ล้าดับ
1.
2.
3.
4.

เขื่อน
เขื่อนวชิราลงกรณ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนท่าทุ่งนา
เขื่อนแก่งกระจาน

ปริมาณน้้ากัก
เก็บสูงสุด
ล้าน ลบ.ม.
8,860
17,745
55
710

หมายเหตุ : ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ปริมาณน้้าที่
สามารถใช้งานได้
ล้าน ลบ.ม.
2,695
4,316
10
3.50

น้้าปกติ
น้้าปกติ
น้้าปกติ
น้้าปกติ
น้้าปกติ
น้้าปกติ
น้้าปกติ
ปริมาณน้้ากัก
ปัจจุบัน
%
64
82
71
58

ปริมาณน้้ากัก
เก็บปัจจุบัน
ล้าน ลบ.ม.
5,707
14,581
39
417

