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โครงการชลประทานแพร่  ส านักชลประทานที่ 4  กรมชลประทาน 
โทรศัพท์  0-5453-0793  ต่อ  13  โทรสาร  0-5453-0792 
E-mail : Pharerid4@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
1. สภาพภมูิอากาศ 7 วันที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2561) 

อากาศร้อนเกือบท่ัวไปในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมลิดลงแต่ยังคงมีอากาศร้อนหลายพื้นท่ี โดยมีฝนร้อยละ 
40-80 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 

2. สภาพภูมิอากาศ 7 วันที่ข้างหน้า (ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 พฤษภาคม 2561) 

คาดหมาย   ในช่วงวันที่ 1 - 4 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 
5 – 7 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 -30 กม./ชม. 
อุณหภูมิต่่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส 

3. สรุปสภาพฝน 
3.1 ปริมาณฝนจังหวัดแพร่ 7 วันท่ีผ่านมา (ระหว่างวันท่ี 23 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2561) 

หมายเหตุ : 1. ฝนสูงสุด สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แพร่ 60 ปี (ปี 2501 - 2560) เดือนพฤษภาคม ปี 2555 ปริมาณ 389.5 มม. 
   2. ฝนต่่าสุด สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แพร่ 60 ปี (ปี 2501 - 2560) เดือนพฤษภาคม ปี 2539 ปริมาณ 34.5 มม. 
               3. ฝนเฉลี่ยสะสมสถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แพร่ (ปี 2501 - 2560) เดือนพฤษภาคม ปริมาณ 310.2 มม. 
    
 จะเห็นได้ว่าสถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แพร่ ปี 2561 มีปริมาณฝนสูงกว่าฝนเฉลี่ยสะสมรอบ 60 ปี (ปี 2501 - 2560) 78.8 มม.  
(389.0 - 310.2 = 78.8) คิดเป็น 25.40 % 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/สถานีวัดน  าฝน 

ปริมาณน  าฝนประจ าวัน ( มม.) 
รวม 

( มม.) 

ฝนสะสมตั งแต่ 
1 ม.ค. 61 -  
28 พ.ค. 61 

(มม.) 

ฝนเฉลี่ยสะสม 
1 ม.ค 01 - 
31 พ.ค. 60  

(มม.) 

วันที่ / เดือน พฤษภาคม 2561 

22 23 24 25 26 27 28 

1 อุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง - 5.2 - - - 4.4 0.2 9.8 389.0 310.2 

2 น่้าโค้ง (Y.1C)  อ.เมือง - 0.2 - - - - - 0.2 359.3 342.7 

3 ห้วยสัก (Y.20) อ.สอง - - 2.0 2.0 - 6.1 - 10.1 283.2 388.3 

4 อ่างฯ แม่สอง  อ.สอง - 29.0 - - - 6.0 - 35.0 348.0 355.3 

5 อ่างฯ แม่ค่าปอง  อ.ร้องกวาง - - - - - 10.0 - 10.0 404.0 288.9 

6 อ่างฯ แม่ถาง  อ.ร้องกวาง - - - - - - - - 283.0 158.9 

7 อ่างฯ แม่มาน  อ.สูงเม่น - - - - - 7.7 - 7.7 287.9 289.4 

รายงานสถานการณ์น  าในช่วงฤดูฝนประจ าสัปดาห์ 
ระหว่างวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 - วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
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4. สภาพน  าท่า 7 วันที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2561 2561) 

4.1 แม่น้่ายม  

หมายเหตุ :  ระดับน้่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
 

4.2 ฝายแมย่ม 
  4.2.1 ฝายแม่ยม  ระดบัสันฝาย +180.70 ม. รทก. ระดับธรณีหน้าฝาย +178.20 ม.รทก. 

หมายเหตุ : ระดับน้่าหน้าฝายมีแนวโนม้ลดลง 
 

4.2.2 ปตร.ฝั่งซ้าย ฝายแม่ยม 

หมายเหตุ : ปตร.ฝั่งซ้าย ฝายแม่ยม เร่ิมส่งน้่าวันที่ 15 ธันวาคม 2560  
 

4.2.3 ปตร. ฝั่งขวา ฝายแม่ยม      

หมายเหตุ : ปตร.ฝั่งขวา ฝายแม่ยม เร่ิมส่งน้่าวันที่ 15 ธันวาคม 2560  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณน  าไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที) : วันที่/ เดือน พฤษภาคม 2561 

สถานี วันที่ 23 24 25 26 27 28 29 
เฉลี่ยทั ง
สัปดาห์ 

เฉลี่ย 40 ปี 
(2517-2560) 

เทียบกับ   
เกณฑ์เฉลี่ย 

แนว 
โน้ม 

ห้วยสัก 
(Y.20) 

ระดับ (ม.) 1.13 1.08 1.75 1.50 1.25 1.28 1.17 1.31 1.46 -0.15 
เพิ่มขึ้น 

ปริมาณ 13.20 12.00 37.50 25.00 16.25 17.00 14.25 19.31 22.88 -3.57 
น  าโค้ง 
(Y.1C) 

ระดับ (ม.) 0.60 0.54 0.65 0.87 0.82 0.72 0.65 0.69 0.78 -0.09 เพิ่มขึ้น 
ปริมาณ 20.50 16.60 24.00 40.60 36.60 29.00 24.00 27.33 33.28 -5.95 

วังชิ น 
(Y.37) 

ระดับ (ม.) 2.30 2.30 2.16 2.26 2.40 2.50 2.55 2.35 2.70 -0.35 
เพิ่มขึ้น 

ปริมาณ 24.00 24.00 17.00 22.00 31.40 39.40 43.85 28.81 57.57 -28.76 

เดือน พฤษภาคม 2561 
วันที่ 23 24 25 26 27 28 29 เฉลี่ยทั งสัปดาห์ แนวโน้ม 

ระดับน  า+สูง/-ต่ า  
จากสันฝายคอนกรีต 

-1.70 -1.70 -2.70 -2.70 -2.70 -2.70 -2.70 -2.41 ลดลง 

เดือน พฤษภาคม 2561 
วันที่ 23 24 25 26 27 28 29 เฉลี่ยทั งสัปดาห์ แนวโน้ม 

ระดับน  าในคลอง (ซม.) - - - - - - - - ลดลง 
ปริมาณ - - - - - - - - ลดลง 

เดือน พฤษภาคม 2561 
วันที่ 23 24 25 26 27 28 29 เฉลี่ยทั งสัปดาห์ แนวโน้ม 

ระดับน  าในคลอง (ซม.) - - - - - - - - ลดลง 
ปริมาณ - - - - - - - - ลดลง 
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5. สภาพน  าในอ่างเก็บน  า(ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2561 2561) 
 5.1 อ่างเก็บน้่าขนาดกลาง 5 แห่ง 

หมายเหตุ : อ่างฯแม่สาย ระบายน้่าเพือ่อุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ 
 
 5.2 อ่างเก็บน้่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ  จ่านวน 33 แห่ง 

อ่างเก็บน  าโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน  (แห่ง) 

อ่างเก็บน้่าท่ีมีปริมาณมากกว่า          80% 15 
อ่างเก็บน้่าท่ีมีปริมาณอยู่มากกว่า       50% - 80% 12 
อ่างเก็บน้่าท่ีมีปริมาณอยู่ระหว่าง       30% - 50% 3 
อ่างเก็บน้่าท่ีมีปริมาณน้อยกว่า          30% 3 
- อ่างเก็บน่้าโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด่าริท่ีมีปริมาณมากกว่า 80% ได้แก่ อ่างฯห้วยเป๊าะ อ่างฯห้วยโป่ง  

อ่างฯห้วยช้างล้วง ต.ห้วยหม้าย อ่างฯห้วยป้อม อ่างฯห้วยจันทร์ ต.บ้านหนุน อ่างฯห้วยรัง ต.เตาปูน อ่างฯแม่ต่่า อ่างฯห้วยวะ ต.บ้านกลาง  
อ.สอง อ่างฯห้วยแฮต ต.น่้ารัด อ่างฯห้วยปุย ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ อ่างฯห้วยปานแล้ง ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย อ่างฯห้วยบง อ่างฯห้วยแม่เกี่ยม 
 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง อ่างฯห้วยม่หละ อ่างฯป๋างจาว ต.สรอย อ.วังชิ้น 
 

5.3 อ่างเก็บน้่าขนาดเล็ก จ่านวน 37 แห่ง 
อ่างเก็บน  าขนาดเล็ก จ านวน  (แห่ง) 

อ่างเก็บน้่าท่ีมีปริมาณมากกว่า          80% 16 
อ่างเก็บน้่าท่ีมีปริมาณอยู่มากกว่า       50% - 80% 19 
อ่างเก็บน้่าท่ีมีปริมาณอยู่ระหว่าง       30% - 50% 1 
อ่างเก็บน้่าท่ีมีปริมาณน้อยกว่า          30% 1 
- อ่างเก็บน่้าขนาดเล็กท่ีมีปริมาณมากกว่า 80%  ได้แก่  อ่างฯห้วยเลิม อ่างฯบ่อทอง ต.บ้านกลาง อ่างฯห้วยน่้าช่า  

ต.เตาปูน อ่างฯแม่สะกึ๋น ต.สะเอียบ อ.สอง อ่างฯห้วยยอย ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ อ่างบ้านบ่อแก้ว ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย อ่างฯห้วยแม่จอก 
ต.หัวทุ่ง อ.ลอง อ่างฯแม่พูน อ่างฯห้วยต้นค่า อ่างฯนาปลากั้ง ต.นาพูน อ่างฯแม่ป๊าก ต.แม่ป๊าก อ่างฯแม่พุงบก ต.แม่พุง อ่างฯแม่กระต๋อม  
ต.ป่าสัก อ่างฯห้วยปะยาง อ่างฯห้วยแม่อาง อ่างฯแม่สรอย ต.สรอย อ.วังชิ้น  

 
5.4  สรุปสถานการณ์น้่าในอ่างเก็บน้่าขนาดกลาง อ่างเก็บน้่าโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด่าริ และอ่างเก็บน้่า 

ขนาดเล็กรวม 75 แห่ง ความจุ 184.994 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้่าปัจจุบัน 122.934 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นปริมาณน้่า 66.45%  
ของความจุทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ 

 
ความจุที ่

รนก. 
(ล้าน ม.3) 

ต้นสัปดาห์  
23 พ.ค. 60 

สุดสัปดาห์  
29 พ.ค. 61  

% ของ 
ความจุ
ปัจจบุัน
เทียบกบั 

รนก. 

ระบายน  า  
(ล้าน ม.3) 

ระบายน  า 
สะสม ตั งแต ่
1 ม.ค. 61 
(ล้าน ม.3) 

น  าไหล 
ลงอ่างฯ  

(ล้าน ม.3) 
 

น  าไหลลงอ่าง
สะสมตั งแต ่
1 ม.ค. 61 
(ล้าน ม.3) 

แนวโน้ม 
ระดบัน  า    
ในอ่างฯ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ปริมาณน  า
ในอ่าง 

(ล้าน ม.3) 

ปริมาณน  า
ในอ่าง 

(ล้าน ม.3) 

ปริมาณน  า
ในอ่าง 

(ล้าน ม.3) 

ปริมาณน  า
ในอ่าง 

(ล้าน ม.3) 
อ่างฯ แม่มาน 18.75 12.484 8.898 12.722 8.926 47.61 - 8.878 0.028 2.043 เพิ่มขึ้น 
อ่างฯ แม่สอง 65.80 38.280 44.160 38.560 44.160 67.11 - 8.878 0.020 1.999 ทรงตัว 
อ่างฯ แม่ถาง 30.62 21.400 20.160 21.450 20.220 66.04 - 9.862 0.080 2.207 เพิ่มขึ้น 
อ่างฯ แม่ค่าปอง 6.76 4.242 4.144 4.257 4.165 61.61 - 7.801 0.028 3.506 เพิ่มขึ้น 
อ่างฯ แม่สาย 10.50 6.722 4.760 6.864 5.185 49.38 0.189 6.386 0.656 5.036 เพิ่มขึ้น 
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6. แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2561 
6.1 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2561 ในเขตชลประทาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

ในเขตชลประทาน 
แผน ผล 

ชนดิพืช 
(ไร่) 

ปลูก 
(ไร่) 

ความต้องการ 
ใช้น  า 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปลูก 
(ไร่) 

การส่งน  า 
(ล้าน ลบ.ม.) 

1 ฝายแม่ยม 
ข้าว 

186,600 324.657 
- 

- พืชไร่,พืชผัก - 
บ่อปลา - 

2 อ่างฯ แม่มาน ข้าว 10,500 13.65 - - 
3 อ่างฯ แม่สอง ข้าว 20,000 26.40 - - 
4 อ่างฯ แม่ถาง ข้าว 20,000 31.19 - - 
5 อ่างฯ แม่ค่าปอง ข้าว 5,200 23.05 - - 
6 อ่างฯ แม่สาย ข้าว 10,500 15.07 - - 
7 ฝายห้วยบาตร ข้าว 3,500 5.88 - - 
 รวม  256,300 439.897 - - 

หมายเหตุ : แผนส่งน ้ำเพื่อกำรเกษตร อุปโภค-บริโภค และรักษำระบบนิเวศน ์
 
7. การประชาสัมพันธ ์

ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์  ดังนี้ 

7.1 ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้่าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
7.2 ให้ อปท. ท่ีรับผดิชอบดูแลอา่งเก็บน้่าให้ก่าจัดสิ่งกีดขวางทางน้า่บริเวณหน้าทางระบายน้่าล้น และบริหารจัดการน้่า

ให้อยู่ระหว่าง 70 - 80 %  ของความจุอ่าง เพื่อรองรับปริมาณน้่าที่ไหลลงอ่าง 
 
 
 

******************* 

นายสาธิต  โกสิน  นายช่างชลประทานอาวุโส   รายงาน 
นายธวัช   ชัยประสพ ผู้อ่านวยการโครงการชลประทานแพร่  ตรวจ 


