คํานํา
คู มื อ ฉบั บ นี้ นํ า เสนอวิ ธี ก ารติ ด ตามสถานการณ น้ํ า ด ว ย waterinfo.onwr.go.th ของสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) ประกอบดวย ขอมูลพายุ ปริมาณน้ําฝน น้ําในแมน้ําลําคลอง ปริมาณน้ําใน
เขื่อน คุณภาพน้ํา และขอมูลคาดการณตางๆ โดยเรียบเรียงเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจวิธีการดูขอมูล เกณฑ
ความรุนแรง เพื่อใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางถูกตองและทันตอเหตุการณ รวมทั้งชวยในการลดความ
สูญเสียลงได

กลุมวิเคราะหและติดตามสถานการณน้ํา
ศูนยอํานวยการน้ําแหงชาติ
คณะผูจัดทํา
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คูมือการติดตามสถานการณน้ําประเทศไทยดวย waterinfo.onwr.go.th
การติดตามสถานการณน้ําสิ่งที่ตองทราบ ประกอบดวย ขอมูลพายุ ปริมาณน้ําฝน น้ําในแมน้ําลําคลอง
ปริมาณน้ําในเขื่อน คุณภาพน้ํา และขอมูลคาดการณตางๆ
เมื่อเขาเว็บไซตการติดตามสถานการณน้ําของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) จะปรากฎดัง
ภาพที่ 1 ซึ่งในหนานี้จะเชื่อมตอไปยังการติดตามสถานการณน้ําในเรื่องตางๆ ซึ่งประกอบดวยขอมูลปจจุบัน
และขอมูลคาดการณของหนวยงานตางๆ

ภาพที่ 1 หนาแรกของเว็บไซตการติดตามสถานการณน้ําของ สทนช.
นอกจากนี้ในหนานี้สามารถบงบอกถึงพื้นที่ที่ตองเฝาระวังในเรื่องตางๆ เชน ภาพที่ 2 วงกลมสีแดง
บริเวณไอคอนฝน บงบอกถึงมีฝนตกในเกณฑหนักที่จังหวัดตรัง และสามารถดูภาพรวมในทุกเรื่องที่ควรเฝา
ระวังไดจากสัญลักษณบนแผนที่ประเทศไทย

ภาพที่ 2 การแจงเตือนเรื่องที่ตองเฝาระวังของเว็บไซตการติดตามสถานการณน้ําของ สทนช.
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พายุ
การติดตามขอมูลพายุ จะทําใหทราบเสนทางพายุ ความรุนแรงของพายุ และเสนทางพายุที่คาดวาจะ
เคลื่อนที่ผาน

ภาพที่ 3 หนาแสดงการติดตามสถานการณพายุบริเวณประเทศไทย
ในสวนการติดตามสถานการณพายุ ดังภาพที่ 3 โดยภาพดานซาย จะแสดงใหเห็นแผนที่เสนทางพายุ
ของมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรอินเดีย ดังเชน ณ วันที่ 1 ต.ค 2562 บริเวณมหาสมุทรแปซิฟกพบพายุ
MITAG มีความรุนแรงอยูในระดับ ไตฝุ น Cat 1 และมีแนวโนมเคลื่อนไปทางประเทศเกาหลี สวนภาพทาง
ดานขวาจะแสดงภาพถายดาวเทียม Himawari-8 ซึ่งทําใหเห็นเมฆที่ปกคลุมภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ฝน

ภาพที่ 4 หนาแสดงการติดตามสถานการณฝนของประเทศไทย
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เมื่อเขามายังหนาการติดตามสถานการณฝน จะปรากฎดังภาพที่ 4 พบวามีจุดสีตางๆ ปรากฎบนแผน
ที่ประเทศไทย โดยตัวเลขในภาพจะแสดงรายละเอียดดังนี้
1. จุดสีบนแผนที่ประเทศไทย แสดงถึงตําแหนงที่ฝนตก โดยมีสีแสดงถึงความหนักเบา ณ ตําแหนง
นั้นๆ และเมื่อไปชี้ที่จุดสถานีวัดบนแผนที่จะบงบอกถึงชื่อสถานี ที่ตั้งสถานี ปริมาณฝน หนวยงาน
ที่ทําการตรวจวัด และสามารถแสดงกราฟปริมาณฝนสะสมไดดังภาพที่ 5
2. ตารางแสดงผล บงบอกรายละเอียดของสถานีที่ตรวจวัดฝนที่ตรวจพบฝน ไดแก ชื่อสถานี ที่ตั้ง
เวลา และปริมาณฝนที่เกิดขึ้น
3. เกณฑการแบงสีของปริมาณฝน โดยใชเกณฑสเี ปนความลึกฝน มีหนวยเปน มิลลิเมตร
ซึ่งเกณฑปริมาณฝนที่ตกภายใน 24 ชั่วโมง จะยึดเกณฑของกรมอุตุนิยมวิทนา
4. ขอมูลเรดาหจากหนวยงานตางๆ ดังภาพที่ 6
5. เลือกแสดงรายจังหวัด

ภาพที่ 5 หนาแสดงกราฟแสดงฝนสะสมของสถานี ทต.ควนโพธิ์
เกณฑปริมาณฝนที่ตกภายใน 24 ชั่วโมง (เกณฑกรมอุตุนิยมวิทยา)
1. ฝนเล็กนอย (Light Rain) : 0.1 – 10.0 มิลลิเมตร
2. ฝนปานกลาง (Moderate Rain) : 10.1 – 35.0 มิลลิเมตร
3. ฝนหนัก (Heavy Rain) : 35.1 – 90.0 มิลลิเมตร
4. ฝนหนักมาก (Very Heavy Rain) : ตั้งแต 90.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป
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ภาพที่ 6 หนาแสดงการติดตามสถานการณสภาพอากาศดวยเรดาห
คาดการณฝน

ภาพที่ 7 หนาแสดงการคาคการณฝนบริเวณประเทศไทย
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ในสวนการคาดการณฝน ดังภาพที่ 7 จะเปนการคาดการณฝนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
(สสน.) และกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะคาดการณลวงหนา 7 วัน โดยแสดงรายละเอียดตามตัวเลขในภาพดังนี้
1. แผนที่แสดงฝนคาดการณ Thailand Model (3 x 3 km) ของ สสน.
2. แผนที่แสดงฝนคาดการณ Southeast Asia Model (9 x 9 km) ของ สสน.
3. แผนที่แสดงฝนคาดการณครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยของกรมอุตุนิยมวิทยา
4. ปุมแสดงภาพคลื่อนไหวของฝนคาดการณของ สสน.
ระดับน้ํา
น้ําทา คือ น้ําที่อยูในแมน้ํา ลําธาร ที่เกิดจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่รับน้ํา บางสวนจะสูญเสียไปจากการ
ระเหย บางสวนติดคางตามตนไมใบหญาหรืออาคารบานเรือน บางสวนไปซึมลงสูดิน สวนที่เหลือก็จะไหลไปยัง
ที่ต่ํากวาดวยแรงโนมถวงลงสูแมน้ําลําธาร กลายเปน น้ําทา

ภาพที่ 8 หนาแสดงการติดตามสถานการณระดับน้ําของประเทศไทย
ในสวนการติดตามสถานการณระดับน้ํา ดังภาพที่ 8 จะแสดงถึงระดับน้ําของสถานีตางๆ ในลําน้ํา โดย
ตัวเลขในภาพจะแสดงรายละเอียดดังนี้
1. แสดงตําแหนงของสถานีวัดระดับน้ํา โดยมีสีแสดงถึงเปอรเซ็นตความจุลําน้ํา ณ ตําแหนงนั้นๆ
และเมื่อไปชี้ที่จุดสถานีวัดบนแผนที่จะบงบอกถึงชื่อสถานี ที่ตั้งสถานี ระดับน้ํา สถานการณ และ
กราฟแสดงระดับน้ํายอนหลัง 3 วัน ดังภาพที่ 9
2. รายละเอียดของสถานีที่ตรวจวัดระดับน้ํา ซึ่งจะแบงออกเปนรายลุมน้ํา และจะบงบอกระดับน้ํา
เปอรเซ็นตความจุลําน้ํา และสถานการณปจจุบัน
3. เกณฑการแบงสีของสถานการของน้ํา โดยใชระดับน้ําเปนเกณฑ
4. เลือกการแสดงผลขอมูล โดยสามารถเลือกไดทั้งสูงสุด 20 อันดับ และต่ําสุด 20 อันดับ
5. เลือกแสดงรายจังหวัด
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ภาพที่ 9 หนาแสดงกราฟแสดงระดับน้ํายอนหลัง 3 วัน ของสถานีเขื่องใน จ.อุบลราชธานี
เสนสีน้ําเงิน
เสนสีแดง
เสนสีเหลือง

แสดงถึง
แสดงถึง
แสดงถึง

ระดับน้ํา หนวยเปน ม.รทก.
ระดับตลิ่ง หนวยเปน ม.รทก.
ระดับทองน้ํา หนวยเปน ม.รทก.

เขื่อน
เขื่อน คือ โครงสรางที่กอสรางขึ้นโดยการปดกั้นลําน้ําธรรมชาติระหวางหุบเขา หรือเนินสูงที่บริเวณตน
น้ํ า เพื่ อกั กเก็ บ น้ํ า ฝนที่ ไหลลงมาในพื้ น ที่ ท างดา นเหนื อเขื่ อนทํา ให เกิ ดเปน แหล งน้ํา เรี ย กว า อ า งเก็ บน้ํา
ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ โดยสามารถเก็บกักน้ําไดจํานวนมาก สรางประโยชนมากมาย ทั้งเพื่อ
การเกษตร การอุโภคบริโภค การคมนาคมทางน้ํา การผลิตกระแสไฟฟา การประมง รวมทั้งการชวยบรรเทา
ปญหาอุทกภัย
อางเก็บน้ําสามารถแบงตามความจุได 3 ประเภท คือ
1. อางเก็บน้ําขนาดใหญ ความจุ > 100 ลาน ลบ.ม.
2. อางเก็บน้ําขนาดกลาง ความจุ 1 – 100 ลาน ลบ.ม.
3. อางเก็บน้ําขนาดเล็ก ความจุ < 1 ลาน ลบ.ม.
การติดตามสถานการณของปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา waterinfo.onwr.go.th โดยจะติดตามเฉพาะ
สถานการณน้ําของอางเก็บน้ําขนาดใหญ
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ภาพที่ 10 หนาแสดงการติดตามสถานการณปริมาณอางเก็บน้ําขนาดใหญของประเทศไทย
ในสวนการติดตามสถานการณของปริ มาณน้ํ าในอางเก็บ น้ําขนาดใหญ ดังภาพที่ 10 จะแสดงถึง
สถานการณปจจุบันของอางเก็บน้ําขนาดใหญ โดยตัวเลขในภาพจะแสดงรายละเอียดดังนี้
1. แสดงตําแหนงของอางเก็บน้ํา โดยมีสีแสดงถึงปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ํา ณ ปจจุบัน และเมื่อไปชี้ที่
ตําแหนงอางเก็บน้ําบนแผนที่จะบงบอกถึงชื่ออางเก็บน้ํา ปริมาณน้ําไหลเขา ปริมาตรน้ําปจจุบัน
ปริมาณน้ําใชการ ปริมาณน้ําที่ระบาย และกราฟแสดงปริมาตรกักเก็บ ดังภาพที่ 11
2. รายละเอียดของอางเก็บน้ํา ซึ่งจะแสดงถึงชื่ออางเก็บน้ํา ปริมาณน้ําไหลเขา ปริมาตรน้ําปจจุบัน
ปริมาณน้ําใชการ และปริมาณน้ําที่ระบาย
3. เกณฑการแบงสีของอางเก็บน้ํา โดยใชปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําเปนเกณฑ
4. รายชื่ออางเก็บน้ําที่ตองเฝาระวังในสถานการณตางๆ โดยจะแยกเปนสถานการณ บงบอกรายชื่อ
อางเก็บน้ําที่ตองเฝาระวัง และปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ํา

ภาพที่ 11 หนาแสดงกราฟปริมาตรกักเก็บของเขื่อนแกงกระจาน
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คุณภาพน้ํา
การใหเกณฑน้ําเค็ม
1. 0.25 กรัม/ลิตร เกณฑเฝาระวังคุณภาพน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปา (หากมากกวา 0.25 แตไมเกิน
0.5 ยังใชผลิตน้ําประปาได แตน้ําประปาจะมีรสกรอย)
2. 0.50 กรัม/ลิตร เกณฑมาตรฐานน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปา (หากมากกวา 0.5 ไมสามารถนํามา
ผลิตน้ําประปาได การประปาจะหยุดน้ําคลองประปา)
3. 2.0 กรัม/ลิตร เกณฑมาตรฐานน้ําดิบเพื่อการเกษตร (หากมากกวา 2.0 ไมควรนํามาใชใน
การเกษตร เชน การรดน้ํา พืชผักตาง ๆ)
คาความเปนกรด-ดาง
ตามมาตรฐานน้ําประปา อยูระหวาง 6.5-8.5 (หากต่ํากวา 6.5 น้ําจะมีความเปนกรดมากเกินไป)
เกณฑคาออกซิเจนละลายในน้ํา DO
ออกซิเจนในน้ํา >2 มิลลิกรัมตอลิตร (ถานอยกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําจะเริ่มเนา)

ภาพที่ 12 หนาแสดงการติดตามสถานการณคุณภาพน้ําของประเทศไทย
ในสวนการติดตามสถานการณของคุ ณภาพน้ํา ดังภาพที่ 12 จะแสดงถึงสถานการณปจจุบั น ของ
คุณภาพน้ํา ณ ตําแหนงตางๆ โดยตัวเลขในภาพจะแสดงรายละเอียดดังนี้
1. แสดงตําแหนงของสถานีวัดคุณภาพน้ํา โดยมีสีแสดงถึงคุณภาพน้ํา ณ ปจจุบัน และเมื่อไปชี้ที่
ตําแหนงสถานีวัดคุณภาพน้ําบนแผนที่จะบงบอกถึงชื่อสถานี ตําแหนงสถานี คาความเค็ม คา
ความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา หนวยงานที่ทําการตรวจวัด และกราฟแสดงคุณภาพน้ําดัง
ภาพที่ 13
2. รายละเอียดของอางเก็บน้ํา ซึ่งจะแสดงถึงชื่อสถานี จังหวัด เวลาที่ตรวจวัด คาความเค็ม และคา
ความเปนกรด-ดาง
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ภาพที่ 13 หนาแสดงกราฟความเค็มของสถานีคลองลัดโพธิ์
คาดการณคลื่น
การใหเกณฑคลื่นในทะเล
o ทะเลสงบ (Calm) ความสูงของคลื่น 0.0 เมตร ถึง 0.10 เมตร
o ทะเลเรียบ (Smooth) ความสูงของคลื่น 0.10 เมตร ถึง 0.50 เมตร
o ทะเลมีคลื่นเล็กนอย (Slight) ความสูงของคลื่น 0.50-1.25 เมตร
o ทะเลมีคลื่นปานกลาง (Moderate) ความสูงของคลื่น 1.25 เมตร ถึง 2.50 เมตร
o ทะเลมีคลื่นจัด (Rough) ความสูงของคลื่น 2.5-4.0 เมตร
o ทะเลมีคลื่นจัดมาก (Very Rough) ความสูงของคลืน่ 4-6 เมตร
o ทะเลมีคลื่นใหญ (High) ความสูงของคลื่น 6-9 เมตร
o ทะเลมีคลื่นใหญมาก (Very High) ความสูงของคลื่น 9-14 เมตร
o ทะเลมีคลื่นใหญและจัดมาก (ทะเลบา – Phenomenal) ความสูงของคลื่นมากกวา 14 เมตร

ภาพที่ 14 หนาแสดงการคาคการณคลื่นบริเวณประเทศไทย
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ในสวนการคาดการณคลื่น ดังภาพที่ 14 จะเปนการคาดการณความสูงและทิศทางคลื่นลวงหนา 7 วัน
ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (สสน.) โดยใชการใชแบบจําลองคลื่นทะเล (SWAN Model) ซึ่งแสดง
รายละเอียดตามตัวเลขในภาพดังนี้
1. แผนภาพคาดการณความสูงและทิศทางคลื่นลวงหนา 7 วัน ของ สสน.
2. ปุมแสดงภาพคลื่อนไหวของความสูงและทิศทางคลื่นลวงหนา
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