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โครงการบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี
บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของโครงการ
เทศบาลนครอุดรธานี เดิมเปนเทศบาลเมืองอุดรธานีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาล
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2479 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 มีพื้นที่ 5.60 ตารางกิโลเมตร ขยายเขต
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2495 มีพื้นที่ 8.30 ตารางกิโลเมตร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2536 มีพื้นที่ 47.70 ตาราง
กิโลเมตร ยกฐานะเปนเทศบาลนครอุดรธานี ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ. 2538
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 141,953 คน เปนชาย
69,589 คน เปนหญิง 72,364 คน จํานวนครัวเรือน 49,142 หลัง ความหนาแนนประชากร 2,975.95 คน/
ตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2553) ชุมชนในเขตเทศบาลมีจํานวน 101 ชุมชน มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม อยางรวดเร็ว มีการขยายตัวของชุมชนสูง ทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม
ตางๆมากมาย โดยเฉพาะปญหาน้ําเสีย เขตเทศบาลนครอุดรธานีมีการใชน้ําประปาโดยเฉลี่ยตอวันประมาณ
51,000 ลบ.ม. กอใหเกิดน้ําเสียเฉลี่ยวันละ 40,000 ลบ.ม.จึงไดมีการจัดพื้นที่เพื่อดําเนินการแกไขปญหาน้ําเสีย
ที่เกิดขึ้นในเทศบาล เพื่ อเป นการปรับปรุงคุณภาพน้ํ ากอนปลอยสูธรรมชาติ จึงไดจัดเตรียมพื้น ที่ไวสําหรับ
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ณ บริเวณรอยตอของบานหนองบุ ตําบลสามพราวกับบานดอนทราย ตําบลกุดสระ
พื้นที่ประมาณ 287 ไร หางจากเขตเทศบาลนครอุดรธานีประมาณ 7 กิโลเมตร ไวสําหรับบําบัดน้ําเสีย
ขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร
เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยูในเขตของอําเภอเมืองอุดรธานีซึ่งเปนที่ตั้งของศูนยกลางบัญชาการของ
มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุด รธานี ในอดีต ครอบคลุมพื้ น ที่ 47.70 ตร.กม. อยู ห างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 562 กม. ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ตัดผาน สภาพพื้นที่ภายในตัวเมืองเปนแอง ลาดจาก
ทิศใตไปทิศเหนือ มีทางน้ําธรรมชาติที่สําคัญ 2 สาย คือ หวยหมากแขงและหวยมั่ง หวยทั้งสองนี้เปนเสนทาง
ระบายน้ํ าธรรมชาติ ออกจากตั วเมื อง นอกจากนี้ ในเทศบาลนครอุดรธานี ยังมีแหลงน้ําขนาดใหญ 2 แห ง
สําหรับใชในการผลิตน้ําประปา และเปนแหลงน้ําสํารองน้ําใช คือ หนองประจักษศิลปาคม และหนองสิม มี
อาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง ดังนี้
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ทิศเหนือ ติดตอกับ เทศบาลเมืองหนองสําโรงและเทศบาลตําบลหนองบัว
ทิศใต ติดตอกับ เทศบาลตําบลบานจั่นและ อบต.บานจั่น
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทศบาลตําบลหนองบัว
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เทศบาลเมืองหนองสําโรง
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานี ขึ้นอยูกับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจําฤดูกาล 2 ชนิด คือ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศแหงและเย็นจากทะเลมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย
ในชวงฤดูฝน ทําใหจังหวัดอุดรธานีมีฝนตกทั่วไป
1.2 รายละเอียดของโครงการ
โรงปรับปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กอสรางแลวเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2553
โดยใชงบประมาณกอสราง ประมาณ 737.9 ลานบาท มีขนาดบําบัดน้ําเสียไดสูงสุด 45,000 ลบ.ม./วัน เปน
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัดสารอินทรียในน้ํา
เสี ย ซึ่ งแบ งตามลั กษณะการทํ างานได 3 รู ป แบบบ อ แอนแอโรบิ ค (Anaerobic Pond) บ อ แฟคคั ล เทที ฟ
(Facultative Pond) บอแอโรบิค (Aerobic Pond) และหากมีบอหลายบอตอเนื่องกัน บอสุดทายจะทําหนาที่
เปนบอบม (Maturation Pond) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย
โรงปรับปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครอุดรธานี เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร เปน
ระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัดสารอินทรียในน้ําเสีย รองรับน้ําเสียไดประมาณ 45,000 ลบ.
ม./วัน
องคประกอบของระบบประกอบสวนตาง ๆ ดังนี้
1. ระบบรวบรวมน้ําเสียขนาดตางๆรวมทั้งสิ้น 9,318 เมตร และระบบทอสงน้ําแรงดันขนาดตางๆ รวม
ทั้งสิ้น 5,594 เมตร
2. อาคารชลศาสตรซึ่งประกอบดวย
- บอดักน้ําเสีย จํานวน 23 แหง
- บอดักขยะ จํานวน 23 แหง
- อาคารติดตั้ง Flap Valve จํานวน 23 แหง
3. สถานีสูบน้ําเสียหนองสิม จํานวน 1 แหง
4. บอบําบัดน้ําเสียซึ่งประกอบดวย
- บอหมัก( Anaerobic Pond ) จํานวน 3 บอ
- บอผึ่ง ( Facultative Pond ) จํานวน 6 บอ
- บอบม ( Maturation Pond ) จํานวน 2 บอ
- บอปรับสภาพ จํานวน 1 บอ
5. องคประกอบของระบบบําบัดน้ําเสีย
- สถานีสูบน้ําเสีย 1 แหง
- บอกระจายน้ําและระบบวัดอัตราการการไหล 1 แหง
- ระบบเติมคลอรีน 1 แหง
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บอแอนแอโรบิค หรือบอหมัก (Anaerobic Pond)
บอแอนแอโรบิกเปนบอที่มีความลึกน้ําประมาณ 2 - 4 เมตร และใชกับน้ําเสียที่มีความเขมขนสูง ทํา
ใหออกซิเจนไดจากกระบวนการสังเคราะหแสงของสาหรายและจากอากาศที่ละลายลงสูผิวน้ําไมเพียงพอกับ
ความตองการของจุลินทรียที่ใชในการยอยสลายสารอินทรีย จึงทําใหสภาวะภายในบอมีสภาวะ แอนแอโร
บิ กหรื อขาดออกซิ เจน ซึ่ งในสภาวะดั งกล า วจุลิน ทรียที่ ใชออกซิเจนไมส ามารถดํารงชีพ อยูไดและในทาง
กลับกันจะทําใหจุลินทรียอีกจําพวกหนึ่งซึ่งไมตองใชออกซิเจนสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาไดและทําหนาที่ยอย
สลายสารอินทรียแทนน้ําทิ้งจากบอแอนแอโรบิกมักมีของแข็งแขวนลอยสูงและมีคาบีโอดีเหลืออยูบาง (โดย
สวนใหญมักเกินคากําหนดมาตรฐานของน้ําทิ้ง) อีกทั้งมีคาออกวิเจนละลายในปริมาณต่ํา จึงนิยมใชบอบําบัด
แบบอื่นๆ ทํางานรวมดวย เชน บอแฟคัลเททีฟ บอบม สระเติมอากาศ เปนตน ดังนั้นอาจจะไมคุมคามากนัก
ถาใชบอแอนแอโรบิกกับน้ําเสียที่มีความเขมขนต่ํา ซึ่งสอดคลองกับ WFF & ASCE, 199b และ WEF,1990 ซึ่ง
กลาววาบอแอนแอโรบิ กนิยมใชกับน้ําเสียจากโรงงานซึ่งมีความเขมขนสูงและ Phadungchewit, Y.(1985)
กล า วว า บ อ แอนแอโรบิ ก ไม เ หมาะสมกั บ น้ํ า เสี ย ชุ ม ชนที่ มี ค า บี โ อดี ต่ํ า กว า 200 มก./ล. การย อ ยสลาย
สารอินทรียดวยกระบวนการแอนแอโรบิกมีความซับซอน เนื่องจากตองอาศัยจุลินทรียหลายชนิด (ที่ทํางาน
เฉพาะเจาะจงและเอื้อประโยชน ซึ่งกั น และกั น ) รว มกั น ยอยสลายสารอิ น ทรียในน้ําเสีย แต อยางไรก็ตาม
สามารถแบงขึ้นตอนการทํางานหลักได 3 ขั้นตอน ไดแก ไฮโดรไลซีส(hydrolysis) สรางกรด (acidification)
และสร า งมี เ ทน (methanogenesis) ไฮโดรไลซี ส เป น ขั้ น ตอนของแบคที เ รี ย สร า งกรด (acdogenesis
bacteria) ปลอยเอนไซดออกมานอกเซลลเพื่อยอยสลายสารอินทรียที่มีโมเลกุลใหญใหกลายเปนสารอินทรียที่
มีโมเลกุลเล็ก ซึ่งถูกขนสงเขาเซลลได เชน ยอยโปรตีนใหเปนกรดอะมิโน เปนตน ในขั้นตอนการสรางกรด
เริ่มต น เมื่ อแบคที เรี ย สรางกรดข างต น หมั กสารอิน ทรียภ ายในเซลลและเปลี่ย นสารอิน ทรียโมเลกุล เล็กให
กลายเปนกรดอินทรียระเหยงาย (คารบอนอะตอมไมเกิน 5 ตัว) เชน กรดอะซิติก กรดโพรพิโอนิก กรดบิวทิ
ริก เปนตน และในขั้นตอนสุดทายเปนการสรางมีเทนโดยที่แบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งเรียกวา แบคทีเรียสรางมีเทน
(methanogenic bacteria) ยอยสลายกรดอินทรียระเหยงายที่ไดจากขั้นตอนการสรางกรดและไดผลผลิตเปน
มวลชีวภาพและสารอนินทรียตางๆ เชน กาซมีเทน กาซคารบอนไดออกไซด และแอมโมเนีย เปนตน
บอแฟคคัลเททีฟ หรือบอผึ่ง (Facultative Pond)
บอแฟคัลเททีฟเปนบอปรับเสถียรที่นิยมใชกันมากที่สุด (โดยเฉพาะในกระบวนการปรับปรุง
คุ ณ ภาพน้ํ า ของชุ ม ชน) และเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ ที่ อ ยู ในเขตร อ นและมี แ สงแดดจั ด ตลอดป (Metcalf &
Eddy,1991 และ Mara,D.D, 1976) บอแฟคัลเททีฟเปนกระบวนการที่สามารถยอยสลายสารอินทรียไดทั้ง
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สภาวะแอโรบิกและแอนแอโรบิกดังรูป ที่ 2 สวนบนของบอซึ่งแสงแดดสามารถสองถึง (ประมาณ 30 – 50
เซนติเมตรจากผิวน้ํา) มีการยอยสลายสารอินทรียดวยแบคทีเรียที่ใชออกซิเจน ซึ่งไดรับออกซิเจนเนื่องจาก
อากาศละลายที่ผิวน้ําอีกบางสวน อยางไรก็ตามการที่จะรักษาสวนบนของบอใหมีสภาวะแอโรบิกนั้น จะตอง มี
อัตราการถายออกซิเจนจากสาหรายและจากผิวน้ํามากกวาอัตราการใชออกซิเจนจากจุลินทรีย ดังนั้น บ อ
แฟคั ล เทที ฟ ย อมรั บ อั ต ราภาระบี โอดี ได อย างจํากั ด นอกจากนี้ ป ริม าณสาหรายและออกซิ เจนละลายน้ํ า
(Dissolved oxygen, DO) ในบ อแฟคั ล เททีฟ จะลดลงตามความลึ กของบอ เนื่ องจากแสงแดดสองผ านได
นอยลง และเมื่อบอมีความลึกระดับหนึ่งจะมีสภาวะไรออกซิเจน (อัตราการถายเทออกซิเจนนอยกวาอัตรา
ภาระบีโอดี) จึงทําใหสวนลางของบอมีการยอยสลายสารอินทรียดวยแบคทีเรียที่ไมใชออกซิเจน

รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางแบคทีเรียและสาหรายในบอแฟคัลเททีฟ
จากรู ป ที่ 1 สาหรา ยเป น ผู ผ ลิ ตออกซิเจนหลักให กับ จุลิน ทรีย และเมื่ อจุลิน ทรียทั้ งที่ ใช ห รือ ไม ใช
ออกซิเจนยอยสลายสารอินทรียแลวไดคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้น คารบอนไดออกไซดดังกลาวก็ถูกใชเป น
แหลงคารบอนหลักให แกสาหรายเชน กัน กลาวไดวาจุลินทรียและสาหรายในบอแฟคัลเททีฟดํารงชีพแบบ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน ดังนั้นปริมาณสาหรายควรจะมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณสารอินทรียในน้ําเสียดวย
กลาวคือ ถาน้ําเสียมีคาบีโอดีต่ํา จะทําใหปริมาณสาหรายไมสูงมากนัก แตอยางไรก็ตามปริมาณสาหรายยัง
ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆอีก เชน ปริมาณแสงแดด ปริมาณธาตุอาหาร เวลากักพักน้ําของบอ ฯลฯ
นอกจากนี้คาออกซิเจนละลายและคาพีเอชในบอแฟคัลเททีฟมีการแปรผันในชวงกวางดวยเนื่องจาก
ในชวงกลางวันจะเกิดกระบวนการสังเคราะหแสง ทําใหน้ําในบ อมีคาออกซิ เจนละลายสูงในขณะที่ ในน้ํ ามี
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บทที่ 1 บทนํา
(1 – 30 ก.ย. 63)

โครงการ บริ หารจัดการระบบบําบัดนํ ้าเสีย เทศบาลนครอุดรธานี จ. อุดรธานี

ปริมาณคารบอนไดออกไซดต่ํา (เนื่องจากถูกใชในกระบวนการสังเคราะหแสง) จึงทําใหคาพีเอชสูงขึ้น สวน
ในช ว งกลางคื น สาหร า ยจะหายใจโดยการใชออกซิเจนและปลดปลอ ยคารบ อนไดออกไซด ออกมา ทํ า ให
ออกซิเจนละลายและคาพีเอชในบอลดลง
(หมายเหตุ – เมื่อกาซคารบอนไดออกไซดละลายน้ํา จะเปลี่ยนรูปเปนกรดคารบอนิกและแตกตัวใหไฮโดรเจน
ไอออนจึงทําใหคาพีเอชลดลง ในทางกลับกันถาคารบอนไดออกไซดลดลง จะทําใหไฮโดรเจนไอออนลดลง ซึ่ง
ทําใหคาพีเอชสูงขึ้น)
บอบม (Maturation Pond)
บอบมมีจุดประสงคเพื่อกําจัดเชื้อโรคมากกวากําจัดบีโอดี จึงมักใชสําหรับคุณภาพน้ําทิ้งตอจากบอ
บําบัดตางๆ นอกจากนี้บอบมยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดของแข็งแขวนลอยหรือปริมาณสาหรายได
อีกดวย บอบมมีลักษณคลายกับบอแฟคัลเททีฟแตภายในบอมีสภาวะแอโรบิกทั้งบอ (เนื่องจากรับอัตราภาระบี
โอดีต่ํากวา) ซึ่งในบางกรณีบอแฟคัลเททีฟหลายบอตอกันแบบอนุกรมบอทายๆก็อาจถือวาเปนบอบมไดเชนกัน
ประสิทธิภาพการกําจัดเชื้อ
ประสิทธิภาพการฆาเชื้อโรคของบอปรับเสถียรสามารถศึกษาประสิทธิภาพของบอปรับเสถียรที่มีการ
ใชงานจริงในประเทศตางๆในเขตรอน แสดงดังตารางที่ 1
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โครงการ บริ หารจัดการระบบบําบัดนํ ้าเสีย เทศบาลนครอุดรธานี จ. อุดรธานี

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการกําจัดเชื้อโรคของบอปรับเสถียร
สถานที่

จํานวนบอ
(อนุกรม)
-

เวลากักน้ํารวม
(วัน)
5

-อิสราเอล (Herzilia)

2

-อินเดีย (ชุมชนทั่วไป)

-อิสราเอล (ชุมชนทั่วไป)

อุณหภูมิ(°C) ประสิทธิภาพ(รอยละ)
-

90 -99

20

-

99.99

1

12-20

22-32

80-99

-อินเดีย (Nagpur)

3

7

18-22

99.99-99.999

-อังกฤษ (บอบม)

-

2.5-20

5-21

67-99.9

-แอฟริกาใต

1

2-26

-

60-98

-แอฟริกาใต

-

5-20

-

97-99.95

ที่มา: ดัดแปลงจาก Phadungchewit,Y.(1985)
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บทที่ 2 การปฏิบตั ิงานของบุคลากรและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
(1 – 30 ก.ย. 63)

โครงการ บริ หารจัดการระบบบําบัดนํ ้าเสีย เทศบาลนครอุดรธานี จ. อุดรธานี

โครงการบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี
บทที่ 2
การปฏิบัติงานของบุคลากร และหนาที่ความรับผิดชอบ
2.1 ผังโครงสรางบุคลากร
องคการจัดการน้ําเสียไดจัดเตรียมรูปแบบโครงสรางการบริหารงานของบุคลากรแตละตําแหนงเพื่อให
เกิดความสมดุลและเหมาะสมในการปฏิบัติงานบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่ของโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีดังนี้
พนักงานองคการจัดการน้ําเสีย
1. ผูจัดการสํานักงานจัดการน้ําเสีย
1
ตําแหนง
2. หัวหนางานปฏิบัติการ/หัวหนางานบริหาร
ตําแหนง
3. หัวหนางานบริหาร
1
ตําแหนง
4. วิศวกร
ตําแหนง
5. เจาหนาที่สงเสริมและวิเคราะหการจัดเก็บ
ตําแหนง
6. นักวิทยาศาสตร
ตําแหนง
เจาหนาที่จัดจางในพื้นที่ (หรือ Out sourcing)
7. นายชางไฟฟา
8. นายชางเครื่องกล
9. เจาหนาที่ธุรการ
10. คนงาน
11. แมบาน
12. พนักงานรักษาความปลอดภัย
รวม

1
4
2
9

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
ตําแหนง

และในอนาคตถามีการเชื่อมตอแนวเสนทอรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี
รูปแบบโครงสรางการบริหารจัดการจะเปนสํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา ที่มีบุคลากรผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา
รองรับการดําเนินการ จํานวน 18 คน โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานประกอบดวย
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บทที่ 2 การปฏิบตั ิงานของบุคลากรและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
(1 – 30 ก.ย. 63)

โครงการ บริ หารจัดการระบบบําบัดนํ ้าเสีย เทศบาลนครอุดรธานี จ. อุดรธานี

พนักงานองคการจัดการน้ําเสีย (อัตรากําลังในอนาคต)
1. ผูจัดการสํานักงานจัดการน้ําเสีย
2. หัวหนางานปฏิบัติการ/หัวหนางานบริหาร
3. หัวหนางานบริหาร
4. วิศวกร
5. เจาหนาที่สงเสริมและวิเคราะหการจัดเก็บ
6. นักวิทยาศาสตร
เจาหนาที่จัดจางในพื้นที่ (หรือ Out sourcing)
7. นายชางไฟฟา
8. นายชางเครื่องกล
9. เจาหนาที่ธุรการ
10. คนงาน
11. แมบาน
12. พนักงานรักษาความปลอดภัย
รวม

1
1
1
1
2
-

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

1
1
1
5
1
3
18

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
ตําแหนง

2.2 ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ผูจัดการสํานักงานจัดการน้ําเสีย
- จัดทําแผนปฏิบัติการ ของสํานักงานจัดการน้ําเสียสาขาอุดรธานี
- บริห ารจั ดการ สนั บสนุน การดําเนินงานของหน วยงานเดิน ระบบและบํ ารุงรักษาระบบจัดการ
น้ําเสีย
- ติดตอประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่ใชบริการ เพื่อแกปญหาหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพใหแกหนวยงานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบจัดการน้ําเสีย
- ติดตามประเมินผลการดําเนินงานทางดานเทคนิคและบริหารจัดการของหนวยงานเดินระบบและ
บํารุงรักษาระบบจัดการน้ําเสียแตละหนวยโดยการสํารวจในพื้นที่ และการศึกษาวิเคราะหขอมูล
ในรายงานผลการดําเนินงานที่ไดรับจากหนวยงานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบจัดการน้ําเสีย
- ตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการดําเนินงาน
- ประมวลผลการดําเนินงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานและจัดทํา
แผนแกไขปรับปรุงการดําเนินงานหากจําเปน
- รวบรวม และรวมจัดทํารายงานสถานการณการจัดการน้ําเสียในประเทศไทย
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บทที่ 2 การปฏิบตั ิงานของบุคลากรและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
(1 – 30 ก.ย. 63)
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- ติดตามความกาวหนา รวบรวม จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายเดือน รายไตรมาส รายปโดย
รวมกับกองประสานงานกลาง จัดทํารายงานรวมของทุกกิจกรรมของสายงานการปฏิบัติการ
- บริ ห ารควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานและลู ก จ า งให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลรั ก ษาและ
ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ
- ประเมินความพึงพอใจของหนวยงาน/ผูรับบริการ
- ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ผูชวยผูจัดการสํานักงานจัดการน้ําเสีย/หัวหนางานปฏิบัติการ/หัวหนางานบริหาร
- เปนผูชวยผูจัดการโครงการตรวจสอบและควบคุมการทํางานของทุกสวนปฏิบัติการ
- บริหารควบคุมบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางใหปฏิบัติหนาที่ควบคุมดูแลรักษาและปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ
- ติดตอประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่ใชบริการ เพื่อแกปญหาและ
เพิ่มประสิทธิภาพใหแกหนวยงานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบจัดการน้ําเสีย
- ติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานตรงตามเปาหมายที่วางไว
- วางแผนการดําเนินงานในสวนปฏิบัติงานทุ กสวน เพื่อให ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
- ติดตามและตรวจสอบความกาวหนาการทํางานของบุคลากร
- ควบคุมการดําเนินงานในสวนปฏิบัติงานทุกสวน เพื่อใหระบบบําบัดน้ําเสียสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
- รับรายงาน/ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานในทุกสวน เพื่อหาแนวทางดําเนินการแกไข
- ตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการดําเนินงาน
- ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
วิศวกร
- จัดทําแผนการดําเนินการและผลการปฏิบัติงาน
- บริหารจัดการทางดานเทคนิค
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําสัปดาหและประจําเดือน
- ติดตามตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
- ติดตามและตรวจสอบงานดานไฟฟาของระบบบําบัดน้ําเสีย
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- บันทึก/รายงานการปฏิบัติงานในสวนงานดานไฟฟา เพื่อรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงาน
- ทําการบํารุงรักษา ซอมแซมอุปกรณเครื่องจักรและระบบควบคุมไฟฟา ตามคูมือเดินระบบและ
บํารุงรักษาเครื่องจักร
- ติดตอประสานงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
นักวิทยาศาสตร
- ติดตามตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย เมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือมีปญหาในการ
เดิ น ระบบและการปฏิ บั ติ งาน ให ทําการแจงผูจั ดการสํานั กงานสาขาฯ เพื่ อหาแนวทางแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น
- เก็บและสงตัวอยางน้ํามาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
- บันทึก/รายงานการปฏิบัติงานในสวนของการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย และงานวิเคราะหทาง
ห องปฏิ บั ติการ เชน ปริมาณน้ําเสียเขาระบบ, ผลการวิ เคราะห ทางห องปฏิ บั ติการ, ปริมาณ
สารเคมีที่ใช, ปญหาการเดินระบบ , สภาพเหตุการณประจําวัน, การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
- จัดทํารายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
- ประสานงานกับกลุมตางๆ เพื่อใหการทํางานของระบบตางๆ ในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาล
นครอุดรธานี ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหน้ําที่ผานการบําบัดแลว เปนไปตาม
ขอกําหนดมาตรฐาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เจาหนาที่การสงเสริมและวิเคราะหการจัดเก็บ
- จัดทํารายงานการใชจายที่เกิดขึ้นภายในสํานักงาน
- บริหารทรัพยากร ตนทุน-คาใชจาย ของหนวยงานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบจัดการน้ําเสีย
ของสํานักงานตามที่ไดรับมอบหมาย
- จัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการบําบัดน้ําเสีย
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานและองคกรอื่นที่เกี่ยวของ
- ควบคุมงานในสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสํานักงาน
- รวมรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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เจาหนาที่ธุรการ
- ดูแลงานสารบรรณ และธุรการ
- ควบคุมงานในสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสํานักงาน เชน งานดานบุคคล, การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ
สํานักงานควบคุม ดูแลความเรียบรอย ความเปนระเบียบในสํานักงาน
- ประสานดานเอกสารบุคคล / สํานักงาน
- รวมรวมและจัดทํารายงานประจําเดือน
- ควบคุมและจัดหา/เตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการซอมแซมและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียของ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
นายชางไฟฟา/นายชางเครื่องกล
- จัดทําแผนการดําเนินการและผลการปฏิบัติงาน
- บริหารจัดการทางดานเทคนิค
- รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปของหนวยงาน
- ใหคําปรึกษาในการวางแผนการดําเนินงานในสวนของเครื่องจักรกล อุปกรณตางๆ และระบบ
ไฟฟาควบคุมเครื่องจักรกลและอุปกรณตางๆ
- ใหคําปรึกษาในการแกไข ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานในสวน ที่เกี่ยวของกับเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ ตางๆ และระบบไฟฟาควบคุม เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานและแกไขปญหา
- ติดตามตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องจักรและระบบควบคุมไฟฟา หากพบสิ่งผิดปกติให
รีบดําเนินการแจงแกวิศวกรเครื่องกลและผูจัดการสํานักงานจัดการน้ําเสียทราบเพื่อดําเนินการ
ตอไปอยางเรงดวน
- ทําการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรและระบบควบคุมไฟฟาตามคูมือเดินระบบและบํารุงรักษา
เครื่องจักร
- บันทึก/รายงานการปฏิบัติงานในสวนของการซอมบํารุงดูแลรักษาอุปกรณเครื่องจักรและระบบ
ควบคุมไฟฟา
- ซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาและเครื่องจักรกล
- ประสานงานกับสวนปฏิบัติงานดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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คนงาน
- ทําความสะอาดภายในระบบบําบัดน้ําเสีย และสถานีสูบน้ําเสียจํานวน 2 แหง
- ดูแลความเปนระเรียบรอยภายในบริเวณระบบบําบัดน้ําเสีย
- ดูแล ตรวจสอบ ทําความสะอาดบอพัก, บอดักน้ําเสีย
- ควบคุมการเดินระบบบําบัดฯ เครื่องจักรกล และสถานีสูบน้ําเสีย
- ดูแลรักษา ทําความสะอาด และบํารุงรักษาระบบรวบรวมน้ําเสีย
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดมอบหมาย
แมบาน
- ทําความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน
- ดูแลความเรียบรอยภายในสํานักงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดมอบหมาย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
- ดูแลความปลอดภัย ความเรียบรอย และรักษาทรัพยสินภายในสํานักงาน
- ดูแล ตรวจตราและบั นทึกการเขา-ออกของบุคคลและยานพาหนะ และรายงานความผิดปกติ
ภายในสํานักงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดมอบหมาย
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โครงการ บริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี
บทที่ 3
สรุปผลการดําเนินงาน
3.1 การควบคุม ดูแลสถานีสูบน้ําเสีย
เครื่ อ งสู บ น้ํ า เสี ย ที่ ส ถานี สู บ น้ํ า เสี ย PS2 บริ เ วณหนองสิ ม ใช ร ะบบการทํ า งานแบบอั ต โนมั ติ
(Automatic) ซึ่งการสูบน้ําจะขึ้นอยูกับระดับน้ําภายในสถานีสูบน้ําเสีย ซึ่งมีการกําหนดชวงเวลาในการสูบน้ํา
เสียตามความเหมาะสม อีกทั้งยังมีตะแกรงกันขยะและการกําจัดขยะทั้งภายในและภายนอกสถานีสูบน้ําเสีย
อยูเสมอ สงผลทําใหไมมีขยะอุดตันที่หนาตะแกรง น้ําเสียสามารถไหลเขาสูสถานีสูบน้ําเสียไดสะดวก สงผลให
มีปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 การเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
การเดินระบบบําบัดน้ําเสีย จะทําการสูบน้ําเสียที่สถานีสูบ PS1 (ในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา) เขาสู
ระบบฯ แล วถูกส งเขาสู บอหมั ก (Anaerobic Pond) อาศัย จุลิน ทรีย แบบไมใช อากาศกําจัดสารอิน ทรีย ที่มี
ความเขมขนและมีปริมาณของแข็งสูง จํานวน 3 บอน้ําใสที่ออกจากบอจะถูกปลอยเขาสูบอผึ่ง (Facultative
Pond) สวนบนของบอจะอยูในสภาพแอโรบิก มีการเติมอากาศที่ผิวหนาและจากปฏิกิริยาของสาหรายซึ่งให
ออกซิเจน สวนลางของบอจะอยูในสภาพแอนแอโรบิก โดยสารอินทรียที่ตกตะกอนแลวจะถูกยอยสลายแบบ
แอนแอโรบิกกระบวนการที่เกิดขึ้นมีทั้งทาง กายภาพ เคมี ชีวภาพ โดยสาหราย และแบคทีเรียจํานวน 6 บอ
จากนั้นน้ําจะเขาสูบอบม (Maturation Pond) เพื่อกําจัดเชื้อโรคและกําจัดบีโอดีในบอบมจะเกิดขึ้นนอย โดย
สภาพภายในบอจะเปนแอโรบิกทั้งหมดจํานวน 2 บอ และตามดวยบอตกตะกอนเพื่อที่จะใหผิวน้ําไหลไปยังบอ
สัมผัสคลอรีน กอนจะถูกปลอยออกจากโครงการไปยังแหลงรองรับน้ําธรรมชาติ
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(1 – 30 ก.ย. 63)

ผังบริ เวณก่อสร้างโรงบําบัดนํ้าเสีย
สถานที่กอ่ สร้างอยูบ่ ริ เวณบ้านหนองบุ ต.สามพร้าว

พื้นที่ รับนํ้าเสี ย
บ่อหมัก1 121,323 ลบ.ม.

บ่อผึ่ง1 36,717 ลบ.ม.

บ่อผึ่ง4 61,858 ลบ.ม.

บ่อบ่ม1

41,399 ลบ.ม.

บ่อหมัก2 110,949 ลบ.ม.

บ่อผึ่ง2 24,759 ลบ.ม.

บ่อผึ่ง5 39,521 ลบ.ม.

บ่อบ่ม2

32,511 ลบ.ม.

บ่อหมัก3 57,712 ลบ.ม.

บ่อผึ่ง3 23,596 ลบ.ม.

บ่อผึ่ง6 36,883 ลบ.ม.

บ่อปรับสภาพ 15,792 ลบ.ม.

รวมปริ มาณนํ้าที่ รองรับได้ 603,020 ลบ.ม.

3.3 ปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด

- ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดมีปริมาณอยูในชวง 10,307 – 33,185
- ปริมาณน้ําเสียเขาระบบทั้งหมด
มีคาเทากับ
477,239
มีคาเฉลี่ยเทากับ

15,908

ลบ.ม. /วัน
ลบ.ม. /เดือน
ลบ.ม. /วัน

- คิดเปนรอยละเทียบกับปริมาณน้ําเสียที่ระบบสามารถรับไดสูงสุด (45,000 ลบ.ม./วัน) เทากับ
35.35
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บทที่ 3 สรุ ปผลการดําเนินงาน
(1 – 30 ก.ย. 63)

รูปที่ 3.3-1 กราฟแสดงปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบบําบัด วันที่ 1– 30 กันยายน 2563
จากรูปที่ 3.3-1 จะเห็นไดวาปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบเฉลี่ย มีปริมาณนอยกวาความสามารถในการ
รองรับน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย 45,000 ลบ.ม./วัน
ปจจุบันที่สถานีสูบน้ําหนองสิม สามารถใชงานเครื่องสูบน้ําไดเพียง 2 เครื่อง คือ SP3 และ SP4 ใน
สวนของเครื่องสูบน้ําที่เหลือ คือ SP1, SP2, SP5, และDP1-3 และที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําหนองบุ สามารถ
ใชงานเครื่องสูบน้ําได 2 เครื่อง คือ SP4 และ SP5 ทั้งนี้เครื่องสูบน้ําที่ชํารุดไมสามารถใชงานได ทาง อจน.
และเทศบาล ไดทําการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อใหงบประมาณมาซอมบํารุงเครื่องสูบน้ําดังกลาว แตอยางไรก็
ตามทางโรงปรับ ปรุงคุ ณ ภาพน้ํ า ก็ ได มีการปรับ ปรุงและดู แลระบบรวบรวมน้ํ าเสีย อยางสม่ําเสมอ เพื่อให
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบดูแลการอุดตันของขยะบริเวณหนาตะแกรงของ
สถานีสูบอยางสม่ําเสมอ น้ําเสียสามารถไหลเขาสูสถานีสูบน้ําเสียไดสะดวก
3.4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
3.4.1 คุณลักษณะน้ําเสียเขาระบบ
- คาความเปนกรด-ดาง (pH)
มีคาเทากับ 7.39
- ปริมาณสารแขวนลอย (SS)
มีคาเทากับ 58.50 มก./ล.
- ไขมันและน้ํามัน (Grease & Oil)
มีคาเทากับ 20.40 มก./ล.
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- คาความสกปรกของสารอินทรียในรูปของ BOD
มีคาเทากับ 20.75 มก./ล.
- คาความสกปรกของน้ําเสียในรูปของ COD
มีคาเทากับ 62.38 มก./ล.
- ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด Total Nitrogen
มีคาเทากับ 25.00 มก.ไนโตรเจน/ล.
- ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดTotal Phosphorus
มีคาเทากับ 2.90 มก.ฟอสฟอรัส /ล.
ผลการตรวจวิเคราะหคุณลักษณะน้ําเสียที่เขาระบบบําบัด พบวา น้ําเสียที่เขาระบบในแตละวัน มี
ความสกปรกของน้ํ าเสี ย มี ไม ม าก ซึ่ งแสดงออกมาเป น คาของ pH, SS, Grease & Oil, BOD, COD, Total
Nitrogen และ Total Phosphorus แหลงกําเนิดของน้ําเสียสวนใหญเปนน้ําทิ้งจากชุมชนในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี อีกทั้งน้ําเสียกอนที่จะเขาระบบบําบัดรวม ไดผานการบําบัดน้ําเสียขั้นตนมาแลว
3.4.2. คุณภาพน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว
- คาความเปนกรด-ดาง (pH)
มีคาเทากับ 7.66
- ปริมาณสารแขวนลอย (SS)
มีคาเทากับ 24.50 มก./ล.
- น้ํามันและไขมัน (Grease & Oil)
มีคาเทากับ 24.80 มก./ล.
- คาความสกปรกของสารอินทรียในรูปของ (BOD)
มีคาเทากับ 9.63 มก./ล.
- คาความสกปรกของน้ําเสียในรูปของ COD
มีคาเทากับ 34.78 มก./ล.
- ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)
มีคาเทากับ 21.00 มก.ไนโตรเจน/ล.
- ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)
มีคาเทากับ 1.20 มก.ฟอสฟอรัส /ล.
จากผลการวิเคราะหคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ผานการบําบัด จะเห็นวาผานคามาตรฐานน้ําทิ้ง โดยเทียบกับ
เกณฑตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553) เรื่องมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ซึ่งจะขออธิบาย เพิ่มเติมในสวนของกราฟตอไป
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-

pH
คา
คา
คา
คา
คา
คา

SS
Grease & Oil
BOD
COD
Total Nitrogen
Total Phosphorus

บทที่ 3 สรุ ปผลการดําเนินงาน
(1 – 30 ก.ย. 63)

อยูในชวง
มีคาไมเกิน
มีคาเกิน
มีคาไมเกิน
มีคาไมเกิน
มีคาไมเกิน
มีคาไมเกิน

5.5-9
50
5
20
120
20
2

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก.ไนโตรเจน/ล.
มก.ฟอสฟอรัส/ล.

รูปที่ 3.4-1 กราฟแสดงคา SS ของน้ําเสียที่เขาและออกระบบบําบัดน้ําเสีย เดือนกันยายน 2563
จากรูปที่ 3.4-1 จะเห็นไดวาคา SS น้ําออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย ยังอยูในเกณฑมาตรฐาน คือ คาไม
เกิน 50 มิล ลิกรัมตอลิตร แตห ากสั งเกตลักษณะสีของน้ําที่ผ านการบําบัดแลว จะพบวา น้ํามีสีเขียวออนๆ
เนื่ อ งจากลั ก ษณะของระบบบํ า บั ด แบบบ อ ปรั บ เสถี ย ร (Stabilization Pond) เป น ระบบที่ เ อื้ อ ต อ การ
เจริญเติบโตของสาหรายในบอผึ่ง (บอสุดทาย) ไดดี ทําใหคา SS ที่เกิดขึ้นมาจากสาหรายที่เจริญเติบโตในบอ
ทั้งนี้จึงควรมีการเฝาระวังอยางใกลชิด เพื่อจะไดแกไขปญหาการเจริญเติบของสาหรายในบอผึ่งที่มากเกินไป
จนเปนสาเหตุใหคา SS เกินมาตรฐานน้ําทิ้ง
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รูปที่ 3.4-2 กราฟแสดงคา Grease & Oil ของน้ําเสียที่เขาและออกระบบบําบัดน้ําเสีย
เดือนกันยายน 2563
จากรูป ที่ 3.4-2 จะเห็ น ได วาค า Grease & Oil ของน้ํ าออกจากระบบบํ าบั ดตรวจวัดคาได 24.80
มก./ล. ซึ่งเกินเกณฑมาตรฐาน สาเหตุ นาจะเกิดจากการตายของปลาภายในบอบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากชวง 2
เดือนที่ผานมา มีฝนตกภายในพื้นที่อยางมาก เปนเหตุใหเกิดปลาตายจากการช็อกน้ํา แนวทางการปองกันและ
แกไขปญหา ทางสํานักงานจะทําการเพิ่มความถี่ในการตักซากปลาที่ตาย เพื่อไมใหสะสมภายในบอบําบัดน้ํา
เสียจนเปนเหตุใหคา Grease & Oil เกินเกณฑมาตรฐานตอไป

รูปที่ 3.4-3 กราฟแสดงคา BOD ของน้ําเสียที่เขาและออกระบบบําบัดน้ําเสีย เดือนกันยายน 2563
3-6
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บทที่ 3 สรุ ปผลการดําเนินงาน
(1 – 30 ก.ย. 63)

จากรูปที่ 3.4-3 จะเห็นไดวาคา BOD น้ําเขาระบบมีคาไมสูงมากนัก ตามการออกแบบของบอบําบัด
น้ําเสียประเภทนี้สามารถรองรับปริมาณ BOD สูงไดเปนอยางดี ทั้งนี้อาจเกิดจากการทํากิจกรรมตางๆ ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อไหลรวมกันในทอรวบรวมน้ําเสียกอนไหลเขาสูสถานีสูบหนองสิม
ทําใหมีการเจือจางลง อีกทั้งอาจะเกิดจากบานเรือนหรืออาคารในเขตเทศบาลฯ มีการติดตั้งระบบบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยลงสูทอรวบรวมน้ําเสีย อยางไรก็ตามระบบบําบัดฯ สามารถลดคา BOD น้ําออกจากระบบ
บําบัดใหอยูในเกณฑมาตรฐานซึ่งมีคาไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร

รูปที่ 3.4-4 กราฟแสดงคา Total Nitrogen ของน้ําเสียที่เขาและออกระบบบําบัดน้ําเสีย
เดือนกันยายน 2563
จากรูปที่ 3.4-4 จะเห็นไดวาคา Total Nitrogen ของน้ําออกจากระบบบําบัดอยูที่ 21.00 มก./ล. ซึ่ง
เกินเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากซากปลาที่ตาย ดังนั้นแนวทางการแกไข ทางสํานักงานจะเพิ่มความถี่ในการตัก
ซากปลาที่ตายภายในบอบําบัดน้ําเสียตอไป เพื่อปองกันมิใหคา Total Nitrogen เกินเกณฑมาตรฐาน
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รูปที่ 3.4-5 กราฟแสดงคา Total Phosphorus ของน้ําเสียที่เขาและออกระบบบําบัดน้ําเสีย
เดือนกันยายน 2563
จากรูปที่ 3.4-5 จะเห็นไดวาคา Total Phosphorus น้ําออกจากระบบบําบัด อยูในเกณฑมาตรฐาน
ซึ่งมีคาไมเกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร

รูปที่ 3.4-6 กราฟแสดงคา DO ของน้ําเสียที่เขาและออกระบบบําบัดน้ําเสีย เดือนสิงหาคม 2563
จากรูปที่ 3.4-5 จะเห็นไดวาคา DO น้ําออกจากระบบบําบัด อยูในเกณฑมาตรฐาน ซึ่งมีคาเกิน 2
มิลลิกรัมตอลิตร
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3.5 ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย
- ประสิทธิภาพการบําบัด SS
เทากับ 58.12 %
- ประสิทธิภาพการบําบัด Grease & Oil
เทากับ -21.57 %
เทากับ 53.59 %
- ประสิทธิภาพการบําบัด BOD
- ประสิทธิภาพการบําบัด COD
เทากับ 44.24 %
เทากับ 16.00 %
- ประสิทธิภาพการบําบัด TN
เทากับ 58.62 %
- ประสิทธิภาพการบําบัด Total Phosphorus
จะเห็นไดวา การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพดีมาก และเมื่อเทียบคามาตรฐาน แลว
พบวาทุกคายังอยูในเกณฑมาตรฐาน

รูปที่ 3.5-1 กราฟแสดงประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียเดือนกันยายน 2563
3.6 สรุปขอมูลปริมาณน้ําเสียและผลการวิเคราะหน้ําตลอดระยะเวลา 12 เดือน
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

รูปที่ 3.3-1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดเฉลี่ยตอเดือน
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
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ตารางสรุปปริมาณน้ําเสียเขาระบบเฉลี่ยตอเดือน
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
เดือน

ปริมาณน้ําเสียรวม (ลบ.ม./เดือน)

ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ย (ลบ.ม./วัน)

ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

120,053
98,231
128,746
90,750
93,373
127,122
141,733
382,841
339,346
425,439
634,694
477,239
3,059,567

3,873
3,274
4,153
2,927
3,220
4,101
4,724
12,350
11,312
13,724
20,474
15,908
8,337

จากรูปที่ 3.3-1 ในชวงเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จะเห็นไดวาปริมาณน้ําเสีย ที่ไหลเขา
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานีอยูระหวาง 90,750 – 634,694 ลบ.ม./เดือน
ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของน้ําเสียเขาและออกจากระบบ
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
เดือน
ต.ค.62
พ.ย.62
ธ.ค.62
ม.ค.63
ก.พ.63
มี.ค.63
เม.ย.63
พ.ค. 63
มิ.ย.63
ก.ค.63
ส.ค.63
ก.ย.63
เฉลี่ย

pH
Inf. Eff.
7.90 8.66
7.74 8.44
7.78 8.36
7.66 8.15
7.62 8.56
7.64 8.14
7.54 8.07
7.68 8.09
7.61 8.47
7.39 7.98
7.58 7.96
7.39 7.66
7.63 8.21

SS
(mg/l)
Inf.
Eff.
19.50 20.25
8.70 20.08
12.07 20.25
19.75 16.50
27.00 24.25
34.10 22.25
23.50 30.50
26.75 20.50
10.30 24.25
35.75 36.00
22.13 17.31
58.50 24.50
24.84 23.05

Grease & Oil
(mg/l)
Inf. Eff.
0.80 0.60
0.20 1.00
2.20 0.20
4.00 1.40
1.40 1.20
0.80 0.40
0.80 1.40
2.80 0.80
1.20 0.40
1.20 0.40
20.00 3.00
20.40 24.80
4.65 2.97

BOD
COD
(mg/l)
(mg/l)
Inf. Eff.
Inf.
Eff.
15.38 4.93 53.08 59.93
11.55 5.03 42.75 48.10
16.45 7.80 54.73 53.20
25.18 6.94 67.00 53.10
23.58 9.35 47.58 50.85
28.10 6.53 74.88 76.50
21.28 9.78 60.58 62.80
20.10 7.63 55.48 49.93
12.00 9.13 42.95 62.05
16.48 9.00 59.18 50.10
11.30 10.00 47.10 47.68
20.75 9.63 62.38 34.78
18.51 7.98 55.83 54.09

3 - 10

TN
(mg-N/l)
Inf. Eff.
16.00 4.00
9.00 0.00
16.00 12.00
16.00 4.00
24.00 12.00
22.00 8.00
6.00 4.00
20.00 5.00
13.00 7.00
6.00 4.00
11.00 12.00
25.00 21.00
15.33 7.75

TP
(mg–P/l)
Inf. Eff.
1.50 0.50
1.20 0.50
1.60 0.10
1.30 0.40
1.40 0.50
1.10 0.40
1.00 0.50
2.20 0.60
1.40 0.50
0.70 0.30
3.50 2.00
2.90 1.20
1.65 0.63

โครงการ บริ หารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ย เทศบาลนครอุดรธานี จ. อุดรธานี

บทที่ 3 สรุ ปผลการดําเนินงาน
(1 – 30 ก.ย. 63)

รูปที่ 3.3-2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคา pH ของน้ําเสียเขาและออกระบบบําบัดน้ําเสีย
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

รูปที่ 3.3-3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคา SS ของน้ําเสียเขาและออกระบบบําบัดน้ําเสีย
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
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รูปที่ 3.3-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคา Grease & Oil ของน้ําเสียเขาและออกระบบบําบัด
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

รูปที่ 3.3-5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคา BOD ของน้ําเสียเขาและออกระบบบําบัดน้ําเสีย
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
3 - 12

โครงการ บริ หารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ย เทศบาลนครอุดรธานี จ. อุดรธานี

บทที่ 3 สรุ ปผลการดําเนินงาน
(1 – 30 ก.ย. 63)

รูปที่ 3.3-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคา Total Nitrogen ของน้ําเสียเขาและออกระบบบําบัดน้ําเสีย
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

รูปที่ 3.3-7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคา Total Phosphorus ของน้ําเสียเขาและออกระบบบําบัด
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
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โครงการ บริ หารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ย เทศบาลนครอุดรธานี จ. อุดรธานี

บทที่ 3 สรุ ปผลการดําเนินงาน
(1 – 30 ก.ย. 63)

รูปที่ 3.3-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคา DO ของน้ําเสียเขาและออกระบบบําบัด
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
3.7 รายงานดานความปลอดภัย
ก ารดํ าเนิ น งาน ใน ช ว งระห ว า ง วั น ที่ 1 – 30 กั นยายน 2563 ไม มี เห ตุ ก ารณ ที่ ทํ าให
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานไดรับอันตราย หรือ เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
3.8 การบํารุง ดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณในระบบบําบัดน้ําเสีย
การดําเนินงานในสวนของการบํารุงดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ ยังคงดําเนินการตามปกติเปน
ประจําทุกวัน เชน การตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ การดูแลรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณโดยทั่วไป เปนตน
3.9 การนําน้ํากลับมาใชประโยชน
สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา ไดนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดน้ําเสียแลว กลับมาใชประโยชน ไดแก รดน้ํา
ตนไม, สนามหญา และลางพื้นถนนบริเวณรอบสํานักงาน
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บทที่ 4 ปัญหา แนวทางแก้ ไข และข้ อเสนอแนะ
(1 – 30 ก.ย. 63)

โครงการ บริ หารจัดการระบบบําบัดนํ ้าเสีย เทศบาลนครอุดรธานี จ. อุดรธานี

โครงการ บริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี

ลําดับ

1

2

บทที่ 4
ปญหา แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ
เครื่องจักร รายละเอียดของ แนวทางการ
ปญหา
แกไข/
ขอเสนอแนะ
เครื่องวัดDO
- เครื่อง pH
- ซอมpH
meter และ pH meter ไมมี
meter ใหม
meter สถานี 1
- ตองทําการทํา
ตําแหนงเครื่อง
ความสะอาด
อยูระหวาง บอ
หัววัดสม่ําเสมอ
ผึ่ง 6 และ บอ
บม 1
เครื่องวัดDO
meter และ pH
meter สถานี 3
ตําแหนงเครื่อง
อยูระหวาง บอ
ผึ่ง 3 และบอผึ่ง
4

- เครื่อง pH
meter ตัวเลข
หนาจอไม
แสดงผล

- ซอมแซมเครื่อง
pH meter ใหม
- ตองทําการทํา
ความสะอาด
หัววัดสม่ําเสมอ
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บทที่ 4 ปัญหา แนวทางแก้ ไข และข้ อเสนอแนะ
(1 – 30 ก.ย. 63)

โครงการ บริ หารจัดการระบบบําบัดนํ ้าเสีย เทศบาลนครอุดรธานี จ. อุดรธานี

ลําดับ

เครื่องจักร

รายละเอียดของ
ปญหา

3

เครื่องวัดDO
meter และ pH
meter สถานี
3.1ตําแหนง
เครื่องอยู
ระหวาง บอ
หมัก 2 และบอ
หมัก 3
- สถานีสูบน้ํา
เสียหนองสิม
เครื่องสูบน้ํา
เบอร 1 2 3 4
และ 5

- เครื่อง DO
meter หมัก 3
คาสูงกวาปกติ

4

5

6

- สถานีสูบน้ํา
เสียภายในโรง
ปรับปรุง
คุณภาพน้ํา
เครื่องสูบน้ํา
เบอร 3
- ระบบสูบ
อัตโนมัติชํารุด
เครื่องวัดอัตรา
การไหล

แนวทางการ
แกไข/
ขอเสนอแนะ
- ซอมแซมเครื่อง
DO meter ใหม
- หมั่นทําความ
สะอาด Sensor
ดวยน้ําเปลาหรือ
น้ํากลั่น

- SP 1,4และ5
ชํารุด

-อยูในแผนการ

ชํารุด

ซอมบํารุงเปลี่ยน
อะไหล

ชํารุด

ซอมแซมและ
Calibrate ให
สามารถใชงานได

จัดหางบซอม
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ผนวก 4 ประมวลรูปภาพ
รูปภาพการปฏิบัติงาน
โครงการ:การบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี
1. แสดงการทํางานปรับปรุงภูมิทัศน และตักขยะ/ซากปลาตาย ภายในบอบําบัด

2. แสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ําภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา

3. แสดงการตรวจสอบและการซอมบํารุงตูควบคุมไฟฟา และตูควบคุมตามบอ

รูปภาพการปฏิบัติงาน
โครงการ:การบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี
4. แสดงภาพกิจกรรมอื่นๆ ภายในสํานักงาน

รายงานสภาพอากาศ/เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ่อบ้าบัดน้้าเสีย สาขา อุดรธานี ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เวลา
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.

รายละเอียดที่เกิดขึ้น
ในช่วงเช้าท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีแสงแดด อากาศเย็น และมีฝนตกตลอดทั้งวัน
ในช่วงเช้ามีฝนตกเบาบาง ในช่วงบ่าย ท้องฟ้าเปิด มีแสงแดด และอากาศร้อน
ในช่วงเช้าแสงแดดจ้า มีอากาศร้อน ลมแรง ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงบ่ายมีเมฆมาก ท้องฟ้ามือครึ้ม ฝนตกในตอนกลางคืน
ในช่วงเช้าแสงแดดจ้า มีอากาศร้อนมาก ลมแรง ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงบ่ายอากาศเย็นสบาย ไม่ค่อยมีแสงแดด ในช่วงดึกฝนตกหนักมาก
ในช่วงช่วงเช้าท้องฟ้าแจ่มใส ท้องฟ้าเปิด มีแสงแดดเล็กน้อย ช่วงบ่ายแสงแดดจ้า ฟ้าโปร่ง อากาศร้อน
ในช่วงเช้าไม่มีแสงแดด มีเมฆมาก อากาศเย็น มีฝนตก ช่วงดึกฝนตกหนักมาก ท้องมืดครึ้ม
ในช่วงเช้าแสงแดดจร้า อากาศร้อน ช่วงดึกฝนตกหนักมาก ท้องมืดครึ้ม อากาศเย็น
ในช่วงช่วงเช้าท้องฟ้าแจ่มใส ท้องฟ้าเปิด มีแสงแดดเล็กน้อย ช่วงบ่ายฝนตกเบาบาง ฟ้ามืด อากาศไม่ร้อนมาก
ในช่วงเช้าแสงแดดจ้า มีอากาศร้อน ลมแรง ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงบ่ายมีแสงแดดเล็กน้อย ฝนตกเบาบาง
ในช่วงเช้าแสงแดดจ้า ท้องฟ้าเปิด อากาศร้อน ในช่วงบ่ายท้องฟ้าเปิด ลมแรง ในช่วงดึกมีฝนตกเบาบาง และยาวนาน
ในช่วงเช้าไม่มีแดด และมีเมฆมากและฝนตก ช่วงเย็นมีฝนตกเบาบาง อากาศไม่ร้อนมาก ในช่วงดึกมีฝนตกหนัก
ในช่วงเช้ามีแสงแดดเล็กน้อย อากาศไม่ค่อยร้อน ในช่วงบ่าย ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ลมแรง ฝนตกหนัก 10 นาที
ในช่วงเช้าท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีแสงแดด อากาศเย็น และมีฝนตกตลอดทั้งวัน
ในช่วงเช้าแสงแดดจ้า มีอากาศร้อน ลมแรง ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงบ่ายมีแสงแดดเล็กน้อย ฝนตกเบาบาง
ในช่วงเช้าท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีแสงแดด อากาศเย็น และมีฝนตกตลอดทั้งวัน
ในช่วงเช้าแสงแดดจ้า มีอากาศร้อน ลมแรง ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงบ่ายมีแสงแดดเล็กน้อย
แสงแดดจ้า มีอากาศร้อน ลมแรง ท้องฟ้าโปร่ง อุณหภูม ๓๐ องศาเซลเซียส
ในช่วงเช้าแสงแดดจ้า มีอากาศร้อน ลมแรง ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงบ่ายมีแสงแดดเล็กน้อย
ในช่วงเช้ามีแสงแดดเล็กน้อย อากาศไม่ค่อยร้อน ในช่วงบ่าย ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน
ในช่วงช่วงเช้าท้องฟ้าแจ่มใส ท้องฟ้าเปิด มีแสงแดดเล็กน้อย ช่วงบ่ายฝนตกเบาบาง ฟ้ามืด อากาศไม่ร้อนมาก
ในช่วงเช้าแสงแดดจ้า ท้องฟ้าเปิด อากาศร้อน ในช่วงบ่ายท้องฟ้าเปิด ลมแรง ในช่วงดึกมีฝนตกเบาบาง และยาวนาน
ในช่วงเช้าแสงแดดจ้า ท้องฟ้าเปิด อากาศร้อน ในช่วงบ่ายท้องฟ้าเปิด ลมแรง ในช่วงดึกมีฝนตกเบาบาง
ในช่วงเช้าท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีแสงแดด อากาศเย็น และมีฝนตกตลอดทั้งวัน
ในช่วงเช้าแสงแดดจ้า มีอากาศร้อน ลมแรง ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงบ่ายมีแสงแดดเล็กน้อย
ในช่วงเช้ามีแสงแดดเล็กน้อย อากาศไม่ค่อยร้อน ในช่วงบ่าย ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ลมแรง ฝนตกหนัก 15 นาที
ในช่วงเช้าไม่มีแสงแดด ท้องฟ้ามืด อากาศค่อนข้างเย็น ในช่วงบ่ายท้องฟ้าเปิด ลมแรง ในช่วงดึกมีฝนตกหนักมาก
ในช่วงเช้าท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีแสงแดด อากาศเย็น และมีฝนตกตลอดทั้งวัน
ในช่วงเช้าแสงแดดจ้า มีอากาศร้อน ลมแรง ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงบ่ายมีแสงแดดเล็กน้อย มีฝนตกหนักในช่วงกลางคืน
แสงแดดจ้า มีอากาศร้อน ลมแรง ท้องฟ้าโปร่ง อุณหภูม ๓4 องศาเซลเซียส
ในช่วงเช้าแสงแดดจ้า ท้องฟ้าเปิด อากาศร้อน ในช่วงบ่ายท้องฟ้าเปิด ลมแรง ในช่วงดึกมีฝนตกเบาบาง และยาวนาน
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ประเทศไทย
่ ย่อมความกดอากาศตําบริเวณ
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข ้าสูห
อ่าวตังเกียในวันแรกของสัปดาห์ จากนันเลือนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนจะเลือนกลับขึนไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ กับมีลมตะวันออกเฉียงใต ้พัดปกคลุมภาคตะวันออก อ่าว
ไทยและภาคใต ้ในช่วงปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทําให ้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น
เกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ้
ภาคเหนือ
มีฝนร ้อยละ 65-85 ของพืนทีในระยะต ้นสัปดาห์ จากนันมีฝนลดลงอยูใ่ นเกณฑ์ร ้อยละ 10-55 ของ
พืนที โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัด
่ งสอนในวันที 31 ส.ค. และบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที 5 ก.ย.
แม่ฮอ

82.7 มม. ที สวนป่ าเขากระยาง
จ.พิษณุโลก เมือวันที 1 ก.ย.

ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร ้อยละ 20-60 ของพืนที โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพืนทีในวัน 134.5 มม. ที อ.พุทไธสง จ.บุรรี ัมย์ เมือวันที
ที 1 และ 5 ก.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอํานาจเจริญในวันที 5 ก.ย.
5 ก.ย.
ภาคกลาง
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 70 ของพืนที เว ้นแต่ในวันที 3 - 5 ก.ย. มีฝนร ้อยละ 15-55 ของพืนที โดยมีฝน
หนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพืนทีในวันแรกของสัปดาห์

133.0 มม. ที อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี เมือวันที 31
ส.ค.

ภาคตะว ันออก
มีฝนร ้อยละ 70-80 ของพืนทีในวันที 1 - 3 ก.ย. ส่วนวันอืนๆ มีฝนร ้อยละ 30-50 ของพืนที โดยมีฝน 130.8 มม. ที อ.เมือง จ.นครนายก เมือวันที
หนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพืนทีในวันแรกของสัปดาห์
31 ส.ค.
ภาคใต้ ((ฝังตะว ันออก))
มีฝนร ้อยละ 60-80 ของพืนที เว ้นแต่ในวันที 3 และ 6 ก.ย. มีฝนร ้อยละ 40 ของพืนที โดยมีฝนหนัก 150.0 มม. ที อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เมือ
บางแห่งตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพืนทีในวันที 2 และ 4 ก.ย.
วันที 2 ก.ย.
ภาคใต้ ((ฝังตะว ันตก))
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 80 ของพืนทีเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที 3 - 5 ก.ย.

65.8 มม. ที อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมือวันที 4
ก.ย.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 80 ของพืนที เว ้นแต่ในวันที 2 และ 4 ก.ย. มีฝนร ้อยละ 45 ของพืนที โดยมีฝน
หนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพืนทีในวันแรกของสัปดาห์

114.0 มม. ที รร.วัดทอง เขตตลิงชัน เมือวัน
ที 31 ส.ค. และ ที สํานักงานเขตหนองแขม
เขตหนองแขม เมือวันที 31 ส.ค. (146.6
มม. ที ร.ร.เทศบาล 1 อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ เมือวันที 31 ส.ค.)

แผนทีปริมาณฝนรวมและอุณหภูมเิ ฉลีย
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หน้าแรก

สภาพอากาศ

ภูมอ
ิ ากาศ

1182 สายด่วน อต. | facebook | English
วิชาการ

บริการ

ั
สรุปล ักษณะอากาศรายสปดาห์

ประกาศ

เกียวก ับเรา

แชร์

ข ้อมูลย ้อนหลัง : 07 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563
07 ก ันยายน 2563 - 13 ก ันยายน 2563

อุณหภูม ิ
สูงสุด

ปริมาณฝนสูงสุด

ประเทศไทย
่ ย่อมความ
ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข ้าสูห
กดอากาศตําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในระยะครึงแรกของสัปดาห์ จากนันได ้เลือนขึนไป
่ ย่อมความกดอากาศตําบริเวณประเทศเวียดนาม
พาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวตอนบนเข ้าสูห
ตอนบนระยะหนึง ก่อนจะเลือนกลับลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ในช่วงปลายสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อ่าวไทยเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีลมตะวันออกเฉียงใต ้พัดปกคลุมภาคตะวันออกและอ่าวไทยในวัน
แรกของสัปดาห์ และพัดปกคลุมภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะกลางสัปดาห์
ลักษณะดังกล่าวทําให ้บริเวณประเทศไทยมีฝนหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต ้ และมีรายงานนํ าท่วมในบางพืนที
ภาคเหนือ
มีฝนร ้อยละ 25-50 ของพืนที เว ้นแต่ในวันที 8 และ 11 ก.ย. มีฝนร ้อยละ 60-80 ของพืนที โดยมีฝน 147.0 มม. ที อ.ดงเจริญ จ.พิจต
ิ ร เมือวันที
หนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพืนทีในวันที 7 และ 11 ก.ย. และมีรายงานนํ า 11 ก.ย.
่ งสอนและเชียงรายในวันที 8
ท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดน่านในวันที 7 ก.ย. บริเวณจังหวัดแม่ฮอ
ก.ย. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเชียงรายในวันที 8 ก.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณ
จังหวัดพิจต
ิ รในวันที 9 ก.ย.

-

ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร ้อยละ 40-70 ของพืนที กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพืนทีในวัน 115.0 มม. ที อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
แรกของสัปดาห์ โดยมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที 13 ก.ย.
เมือวันที 7 ก.ย.

-

ภาคกลาง
มีฝนร ้อยละ 5-45 ของพืนที เว ้นแต่ในวันแรกของสัปดาห์มฝ
ี นร ้อยละ 85 ของพืนที โดยมีฝนหนัก
บางแห่งตลอดสัปดาห์

79.7 มม. ที อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
เมือวันที 7 ก.ย.

-

ภาคตะว ันออก
มีฝนร ้อยละ 50-70 ของพืนทีเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานนํ าท่วมฉั บ
พลันบริเวณจังหวัดสระแก ้วในวันที 7 ก.ย.

76.9 มม. ที อ.วัฒนานคร จ.สระแก ้ว เมือวัน ที 13 ก.ย.

ภาคใต้ ((ฝังตะว ันออก))
มีฝนร ้อยละ 50-80 ของพืนทีเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนัก 131.8 มม. ที อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
มากบางพืนทีในวันที 8 และ 11 ก.ย. และมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดยะลาในวันที 10
เมือวันที 11 ก.ย.
ก.ย.

-

ภาคใต้ ((ฝังตะว ันตก))
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 80 ของพืนทีเกือบตลอดสัปดาห์ เว ้นแต่ในวันสุดท ้ายของสัปดาห์มฝ
ี นร ้อยละ
40 ของพืนที โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพืนทีในวันที 8 และ 12
ก.ย. โดยมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดภูเก็ตในวันที 8 ก.ย. และมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณ
จังหวัดพังงาในวันที 10 และ 12 ก.ย.

121.4 มม. ที อ.ตะกัวป่ า จ.พังงา เมือวันที 8 ก.ย.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 65 ของพืนที กับมีฝนหนักบางแห่ง เว ้นแต่ในวันที 7, 10 และ 11 ก.ย. มีฝนร ้อย
ละ 30-55 ของพืนที กับมีฝนหนักบางแห่ง

67.9 มม. ที กองกํากับการสายตรวจฯ
(กก.สตร.) เขตจตุจักร เมือวันที 9 ก.ย.
(52.7 มม. ที ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม
จ.นนทบุรี เมือวันที 10 ก.ย.)

-

แผนทีปริมาณฝนรวมและอุณหภูมเิ ฉลีย
ออกประกาศ 14 กันยายน 2563
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ภาคเหนือ
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ประกาศ
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ข่าวรับสมัคร
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|

รายเดือน

|

|

|
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รายปี

|

|
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|
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|

ข่าวอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

|

|
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เกียวกับเรา ประวัตกิ รมอุตนุ ยิ มวิทยา
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อุณหภูม ิ
สูงสุด

ปริมาณฝนสูงสุด

ประเทศไทย
พายุโซนร ้อน “โนอึล (NOUL (2011))” บริเวณทะเลจีนใต ้ตอนกลางได ้เคลือนขึนฝั งทีเมืองดานัง
ประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงเช ้าของวันที 18 ก.ย. จากนันได ้เคลือนผ่านประเทศลาวก่อนจะ
่ ระเทศไทยบริเวณจังหวัดมุกดาหาร เมือเวลา 14.00 น. ก่อนจะเคลือนตัวผ่าน
เคลือนตัวเข ้าสูป
จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร ร ้อยเอ็ด มหาสารคาม แล ้วอ่อนกําลังลงเป็ นพายุดเี ปรสชันบริเวณ
จังหวัดขอนแก่นเมือเวลา 01.00 น. ของวันที 19 ก.ย. จากนันได ้เคลือนตัวผ่านจังหวัดชัยภูม ิ
เพชรบูรณ์ และได ้อ่อนกําลังลงเป็ นหย่อมความกดอากาศตํากําลังแรงปกคลุมบริเวณจังหวัด
พิษณุโลกในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นอกจากนีมีรอ
่ งมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวัน
ออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในระยะต ้นสัปดาห์ กับมีรอ
่ งมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ
่ ย่อมความกดอากาศตําบริเวณอ่าวตังเกียในวันสุดท ้าย
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข ้าสูห
ของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้ทีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าว
ไทยมีกําลังแรงขึนในระยะกลางสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทําให ้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคกลางมีฝนตกหนาแน่นเป็ นบริเวณกว ้างในระยะครึงหลังของสัปดาห์ ส่วนภาค
ตะวันออกและภาคใต ้มีฝนหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันในหลายพืนที
ภาคเหนือ
มีฝนร ้อยละ 10-55 ของพืนทีในระยะครึงแรกของสัปดาห์ จากนันมีฝนเพิมขึนอยูใ่ นเกณฑ์มากกว่า 243.8 มม. ที อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมือ
ร ้อยละ 80 ของพืนที โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพืนทีในวันที วันที 18 ก.ย.
18 ก.ย. และมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที 18 ก.ย. บริเวณจังหวัดตากใน
วันที 19 ก.ย. บริเวณจังหวัดลําพูนและลําปางในวันที 20 ก.ย.

-

ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร ้อยละ 10-50 ของพืนทีในระยะครึงแรกของสัปดาห์ จากนันมีฝนเพิมขึนอยูใ่ นเกณฑ์มากกว่า 200.8 มม. ที กกษ.อุบลราชธานี
ร ้อยละ 90 ของพืนที โดยมีฝนหนักและหนักมากบางพืนทีเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะในวันที 18 จ.อุบลราชธานี เมือวันที 18 ก.ย.
ก.ย. มีรายงานฝนหนักถึงหนักมากหลายพืนที และมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดขอนแก่น
ชัยภูม ิ มุกดาหาร อุบลราชธานี สุรน
ิ ทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมาในวันที 18 ก.ย. บริเวณจังหวัดเลยใน
วันที 20 ก.ย.

-

ภาคกลาง
มีฝนร ้อยละ 5-30 ของพืนทีในระยะครึงแรกของสัปดาห์ จากนันมีฝนเพิมขึนอยูใ่ นเกณฑ์มากกว่า
ร ้อยละ 90 ของพืนที โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพืนทีในวันที
18 และ 19 ก.ย. และมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดลพบุรใี นวันที 18 ก.ย.

200.0 มม. ที สวนป่ าซับลังกา จ.ลพบุรี เมือ วันที 18 ก.ย.

ภาคตะว ันออก
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 70 ของพืนทีเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนหนักหลายแห่งและหนักมากบาง
พืนทีตลอดสัปดาห์ และมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดนครนายกในวันที 15 ก.ย. บริเวณ
จังหวัดจันทบุรแ
ี ละตราดในวันที 18 ก.ย. บริเวณจังหวัดปราจีนบุรใี นวันที 19 ก.ย.

240.4 มม. ที อ.วัฒนานคร จ.สระแก ้ว เมือ
วันที 18 ก.ย.

-

มีฝนมากกว่าร ้อยละ 80 ของพืนที เว ้นแต่ในวันที 15 และ 20 ก.ย. มีฝนร ้อยละ 35-50 ของพืนที โดย 99.8 มม. ที อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร เมือวันที
มีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพืนทีในวันที 18 และ 19 ก.ย. และมีรายงาน
18 ก.ย.
นํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดชุมพรในวันที 18 ก.ย.

-

ภาคใต้ (ฝังตะว ันออก)

ภาคใต้ (ฝังตะว ันตก)
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 90 ของพืนทีเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมี
รายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดระนองและพังงาในวันที 18 ก.ย.

205.2 มม. ที อ.กระบุรี จ.ระนอง เมือวันที
17 ก.ย.

-

88.0 มม. ที กกษ.บางนา เขตบางนา เมือ
วันที 14 ก.ย. (45.8 มม. ที อ.บางเลน
จ.นครปฐม เมือวันที 15 ก.ย.)

-

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 85 ของพืนที เว ้นแต่ในวันที 15 - 17 ก.ย. มีฝนร ้อยละ 10-55 ของพืนที โดยมี
ฝนหนักบางแห่งในระยะต ้นสัปดาห์
แผนทีปริมาณฝนรวมและอุณหภูมเิ ฉลีย
ออกประกาศ 21 กันยายน 2563

สภาพอากาศ ทัวประเทศ
https://www.tmd.go.th/climate/climate.php?FileID=3
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ข ้อมูลย ้อนหลัง : 21 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2563
21 ก ันยายน 2563 - 27 ก ันยายน 2563

อุณหภูม ิ
สูงสุด

ปริมาณฝนสูงสุด

ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างใน
่ ย่อมความกดอากาศตําบริเวณอ่าวตังเกียในระยะต ้น
ระยะครึงแรกของสัปดาห์ โดยพาดเข ้าสูห
สัปดาห์ จากนันร่องมรสุมได ้เลือนขึนไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
่ ย่อมความกดอากาศตําบริเวณทะเลจีนใต ้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียง
ตอนบนเข ้าสูห
ใต ้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต ้ตลอดสัปดาห์ โดยมีกําลังแรงขึนในวันสุดท ้ายของสัปดาห์
ลักษณะดังกล่าวทําให ้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นในระยะครึงแรกและในวัน
สุดท ้ายของสัปดาห์ ส่วนภาคใต ้มีฝนตกเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันในบาง
พืนที
ภาคเหนือ
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 60 ของพืนทีในระยะครึงแรกของสัปดาห์ จากนันมีฝนร ้อยละ 25-55 ของพืนที 197.0 มม. ที สํานักงานเกษตรอําเภอลับแล
โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพืนทีในวันที 23 ก.ย. และมีรายงาน จ.อุตรดิตถ์ เมือวันที 23 ก.ย.
นํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดแพร่ในวันที 21 ก.ย. และบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที 24 และ 25
ก.ย.
ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร ้อยละ 25-50 ของพืนที เว ้นแต่ในวันที 22 และ 27 ก.ย. มีฝนมากกว่าร ้อยละ 65 ของพืนที
โดยมีฝนหนักบางพืนทีตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที 22, 23 และ 27 ก.ย. และมี
รายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดชัยภูมใิ นวันที 27 ก.ย.

110.1 มม. ที กกษ.ร ้อยเอ็ด จ.ร ้อยเอ็ด เมือ
วันที 27 ก.ย.

ภาคกลาง
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 60 ของพืนทีในระยะครึงแรกและในวันสุดท ้ายของสัปดาห์ ส่วนวันอืนๆ มีฝน
ร ้อยละ 25-45 ของพืนที โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพืนทีใน
ระยะครึงแรกของสัปดาห์ และมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดสิงห์บรุ ใี นวันที 21 ก.ย. และ
บริเวณจังหวัดกาญจนบุรแ
ี ละชัยนาทในวันที 24 ก.ย.

136.8 มม. ที อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี เมือวันที 21
ก.ย.

ภาคตะว ันออก
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 70 ของพืนทีในระยะครึงแรกและในวันสุดท ้ายของสัปดาห์ ส่วนวันอืนๆ มีฝน
ร ้อยละ 5-35 ของพืนที โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพืนทีในวัน
ที 21, 23 และ 27 ก.ย. และมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดปราจีนบุรใี นวันที 23 ก.ย.

224.6 มม. ที อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมือวันที 27
ก.ย.

ภาคใต้ (ฝังตะว ันออก)
มีฝนร ้อยละ 60-80 ของพืนที เว ้นแต่ในระยะต ้นสัปดาห์และวันสุดท ้ายของสัปดาห์มฝ
ี นร ้อยละ 1020 ของพืนที โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณ
จังหวัด สุราษฎร์ธานีในวันที 24 ก.ย.

90.0 มม. ที อ.ละแม จ.ชุมพร เมือวันที 24
ก.ย.

ภาคใต้ (ฝังตะว ันตก)
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 65 ของพืนทีเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และ 193.9 มม. ที อ.สุขสําราญ จ.ระนอง เมือวัน
มีฝนหนักมากบางพืนทีในวันสุดท ้ายของสัปดาห์
ที 27 ก.ย.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 75 ของพืนทีในระยะครึงแรกและในวันสุดท ้ายของสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึง
หนักมากบางแห่ง ส่วนวันอืน ๆ มีฝนร ้อยละ 10-55 ของพืนที

80.2 มม. ที วิทยาลัยพยาบาลเกือการุณย์
ิ เมือวันที 23 ก.ย. (95.0 มม. ที
เขตดุสต
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เมือวันที 27
ก.ย.)

แผนทีปริมาณฝนรวมและอุณหภูมเิ ฉลีย
ออกประกาศ 28 กันยายน 2563

สภาพอากาศ ทัวประเทศ
เตือนภัยสภาวะอากาศ
เส ้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว
ภาพเรดาร์

ภูมอ
ิ ากาศ

ภาคเหนือ

|

วิชาการ ความรู ้อุตนุ ยิ มวิทยา
บริการ-จําหน่าย ข ้อมูลอุตนุ ยิ มวิทยา
ประกาศ

|

สรุปลักษณะอากาศรายวัน

ข่าวรับสมัคร

https://www.tmd.go.th/climate/climate.php?FileID=3

|

|
|

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
|

อากาศเพือการเกษตร

|

ภาคกลาง

|

ภาคตะวันออก

รายสัปดาห์

|

รายเดือน

|

|

|

ภาคใต ้ฝั งตะวันออก

รายปี

|

|

เอกสารวิชาการเผยแพร่

|

เอกสารอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

|

รายงานประจําสัปดาห์

วารสารอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

|

ข่าวอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

|

|

ภาคใต ้ฝั งตะวันตก

คําถามทีพบบ่อย (FAQ)

หนังสืออุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

กิจกรรมกรมฯ

|

สถิตภ
ิ ม
ู อ
ิ ากาศ

|

เครืองมืออุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

|

ดาวน์โหลด

ปฎิทน
ิ กิจกรรม
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กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา - สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์

1182 สายด่วน อต. | facebook | English

ค ้นหา

หน้าแรก

สภาพอากาศ

ภูมอ
ิ ากาศ

วิชาการ

บริการ

ั
สรุปล ักษณะอากาศรายสปดาห์

ประกาศ

เกียวก ับเรา

แชร์

ข ้อมูลย ้อนหลัง : 28 กันยายน 2563 - 04 ตุลาคม 2563
28 ก ันยายน 2563 - 04 ตุลาคม 2563

อุณหภูม ิ
สูงสุด

ปริมาณฝนสูงสุด

ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกในวันแรกของสัปดาห์ จากนันได ้เลือนขึนไปพาด
ผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข ้า
่ ย่อมความกดอากาศตําบริเวณทะเลจีนใต ้ตอนกลาง โดยในระยะปลายสัปดาห์รอ
สูห
่ งมรสุมดังกล่าว
ได ้เลือนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้กําลังปาน
กลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเกือบตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าว
ทําให ้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีรายงานนํ าท่วมฉั บพลันในบาง
พืนที
ภาคเหนือ
มีฝนร ้อยละ 65-85 ของพืนที กับมีฝนหนักบางแห่ง เว ้นแต่ในระยะกลางสัปดาห์มฝ
ี นร ้อยละ 30-50
่ งสอนในวันที 29 ก.ย. กับมีรายงานนํ าท่วมฉั บ
ของพืนที และมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดแม่ฮอ
พลันบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที 30 ก.ย. และบริเวณจังหวัดน่านในวันที 5 ต.ค.

87.4 มม. ที อ.นาน ้อย จ.น่าน เมือวันที 4
ต.ค.

-

121.0 มม. ที อ.ท่าลี จ.เลย เมือวันที 29
ก.ย.

-

ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร ้อยละ 60-80 ของพืนทีเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงาน
นํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดเลยในวันที 30 ก.ย. และ 3 ต.ค. บริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที 3
ต.ค.
ภาคกลาง
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 80 ของพืนที เว ้นแต่ในวันที 30 ก.ย., 1 และ 4 ต.ค. มีฝนร ้อยละ 15-60 ของ
พืนที โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์

95.0 มม. ที อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทย
ั ธานี เมือ วันที 4 ต.ค.

ภาคตะว ันออก
98.7 มม. ที อ.เกาะสีชงั จ.ชลบุรี เมือวันที 2 ต.ค.

มีฝนมากกว่าร ้อยละ 80 ของพืนที เว ้นแต่ในวันที 30 ก.ย., 1 และ 4 ต.ค. มีฝนร ้อยละ 35-60 ของ
พืนที โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพืนทีในวันที 2 ต.ค. และมี
รายงานนํ าท่วมฉั บพลันบริเวณจังหวัดชลบุรแ
ี ละสระแก ้วในวันที 3 ต.ค. บริเวณจังหวัดปราจีนบุรใี น
วันที 4 ต.ค.
ภาคใต้ (ฝังตะว ันออก)
มีฝนร ้อยละ 40-80 ของพืนทีตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝน
หนักมากบางพืนทีในวันที 28 ก.ย. และ 2 ต.ค.

99.8 มม. ที อ.พิปน
ู จ.นครศรีธรรมราช เมือ วันที 2 ต.ค.

ภาคใต้ (ฝังตะว ันตก)
มีฝนมากกว่าร ้อยละ 80 ของพืนที กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว ้นแต่ในวันที 29, 30 ก.ย. และ 110.8 มม. ที อ.กระเปอร์ จ.ระนอง เมือวันที 4 ต.ค. มีฝนร ้อยละ 35-60 ของพืนที
28 ก.ย.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
118.0 มม. ที ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ก
ิ ต
ิ ิ เขตคลองเตย เมือวันที 2 ต.ค. (60.4 มม. ที
ร.ร.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมือ
วันที 3 ต.ค.)

มีฝนมากกว่าร ้อยละ 70 ของพืนทีกับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบาง
พืนทีในวันที 2 ต.ค. โดยมีรายงานนํ าท่วมขังบริเวณกรุงเทพมหานครในวันที 2 ต.ค. และจังหวัด
ปทุมธานีในวันที 3 ต.ค.
แผนทีปริมาณฝนรวมและอุณหภูมเิ ฉลีย

ออกประกาศ 05 ตุลาคม 2563

สภาพอากาศ ทัวประเทศ
เตือนภัยสภาวะอากาศ
เส ้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว
ภาพเรดาร์
ภาพดาวเทียม
แผนทีอากาศ
NWP Model
ข ้อมูลภูมอ
ิ ากาศ

ภูมอ
ิ ากาศ

ภาคเหนือ

|

วิชาการ ความรู ้อุตนุ ยิ มวิทยา
บริการ-จําหน่าย ข ้อมูลอุตนุ ยิ มวิทยา
ประกาศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

|

สรุปลักษณะอากาศรายวัน

ข่าวรับสมัคร

|

|
|

อากาศเพือการเกษตร

|

|

ภาคตะวันออก

|

รายเดือน

|

|

ภาคใต ้ฝั งตะวันออก

รายปี

|

เอกสารวิชาการเผยแพร่

|

เอกสารอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

|

รายงานประจําสัปดาห์

วารสารอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

|

|

ข่าวอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

|

รายงานโครงการสําคัญ

เกียวกับเรา ประวัตกิ รมอุตนุ ยิ มวิทยา

|

ั ทัศน์
วิสย

การพัฒนาระบบราชการ

|

กลุม
่ งานจริยธรรม

|

คณะผู ้บริหาร
|

|

ภาคใต ้ฝั งตะวันตก

คําถามทีพบบ่อย (FAQ)

|

กิจกรรมกรมฯ

|

สถิตภ
ิ ม
ู อ
ิ ากาศ

หนังสืออุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

จัดซือจัดจ ้าง ระบบจัดซือจัดจ ้าง (ใหม่)

https://www.tmd.go.th/climate/climate.php?FileID=3

ภาคกลาง

รายสัปดาห์

|

|

|

เครืองมืออุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

|

ดาวน์โหลด

ปฎิทน
ิ กิจกรรม
ต ้นทุนต่อหน่วย

|
|

CIO

|

หน่วยงาน

เครือข่ายความร่วมมือฯ

|

|

เบอร์โทรศัพท์

|

สถานทีตัง

|

แผนผังเว็บไซต์

งานตรวจสอบภายใน
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