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นัยสาคัญ:
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 60 รวม 1233.6 มม.
มากกว่าค่าเฉลี่ย 348.6 มม. (39%)
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 45,804 ล้าน ลบ.ม. (65%)
มากกว่าปีที่แล้ว 17% (11,962 ล้าน ลบม.)
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 3,238 ล้าน ลบ.ม. (73%)
มากกว่าปีที่แล้ว 28% (1,236 ล้าน ลบม.)
4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า
4.1พื้ นที่ น้าท่ว ม 23 จั งหวั ด เชี ยงราย น่าน สุ โขทัย พิ ษณุ โลก พิจิ ตร
นครสวรรค์ อ่างทอง อยุธยา ชัยภูมิ บึงกาฬ อุดรธานี นครพนม สกลนคร
ขอนแก่ น กาฬสิ น ธุ์ มหาสารคาม ร้ อ ยเอ็ ด นครราชสี ม า ยโสธร
อานาจเจริญ อุบลราชธานี ตรัง สตูล
4.1.2 พื้นที่ระบายไม่ทัน - จังหวัด
4.2 พื้นที่น้าหลาก - จังหวัด
4.2 ขาดแคลนน้้า
4.2.1. ขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค - จังหวัด
4.2.2 ขาดแคลนน้้าเกษตร - จังหวัด
4.3 น้้าเค็มรุก - จังหวัด
4.4 คุณภาพน้้า
4.4.1 น้้าเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล - จังหวัด
https://www.facebook.com/odd.rasana
4.4.2 น้้าเสียเนื่องจากน้้าท่วมขัง - จังหวัด
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20%

นาในลานา

สภาพนาในลุ่มนาน่าน ล้าน้้าน่านบริเวณจังหวัดพิจิตร มีระดับน้้า
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปริมาณน้้าไหลผ่านที่สถานีวัดน้้า N.8A
อ.บางมูลนาก 862 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 868 ลบ.ม./วินาที )
ระดับน้้าต่้ากว่าตลิ่ง 1.36 เมตร (ระดับตลิ่ง 10.95 เมตร) มีแนวโน้ม
ลดลง
สภาพน าในลุ่ ม น าเจ้ า พระยาตอนล่ า ง เมื่ อ เวลา 06.00 น. มี
ปริมาณน้้าไหลผ่านสถานีวัดน้้า อ.เมืองจ.นครสวรรค์ (C.2) อัตรา
1,534 ลบ.ม./วินาที ต่้ากว่าตลิ่ง 4.03 เมตร มีแนวโน้มลดลง และ
ไหลผ่ า นเขื่อ นเจ้ า พระยา ในอั ต รา 1,152 ลบ.ม./วิ น าที ระดั บ
น้้าหน้าเขื่อนเจ้าพระยา +15.50 ม.รทก. รับน้้าเข้าฝั่งตะวันตกและ
ฝั่งตะวันออกในปริมาณ 304 ลบ.ม./วินาที จะบริหารน้้าเหนือเขื่อน
เจ้าพระยาเข้าคลองชลประทานให้มากที่สุดตามศักยภาพของพื้นที่
และระบายน้้ า ท้ า ยเขื่ อ นป่ า สั ก ชลสิ ท ธิ์ 181 ลบ.ม./วิ น าที เพื่ อ
ควบคุมปริมาณน้้าให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม (Rule Curve) ระบายผ่าน
เขื่อนพระรามหก 123 ลบ.ม./วินาที ไหลลงแม่น้าเจ้าพระยา และใช้
ปตร.คลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ช่วยระบายน้้าออกสู่ทะเลให้เร็ว
ยิ่งขึ้น
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นาในลานา

สภาพนาในลุ่มนาชี
ปริ ม าณน้้ า จากแม่ น้ า ชี ต อนบนและล้ า น้้ า พองที่ ไ หลมาบรรจบกั บ
ปริ ม าณน้้ า ที่ ไ หลมาจากล้ า ปาวมี แ นวโน้ ม ลดลง จากการติ ด ตาม
สถานการณ์น้าขณะนี้ยอดน้้าหลากก้าลังเคลื่อนตัวผ่านแม่น้าชีตอนล่าง
ท้าให้ปริมาณน้้าที่สถานีวัดน้้า E.18 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด วัดได้
1,118 ลบ.ม./วินาที ล้นตลิ่ง 0.88 ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ ที่สถานี
วัดน้้า E.20A อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 1,680 ลบ./วินาที มีระดับน้้าสูง
กว่าตลิ่ง 0.72 ม. มีแนวโน้มทรงตัว
สภาพนาในลุ่มนามูล
จากสถานการณ์น้าแม่น้าชีที่มีปริมาณน้้าสูงสุดไหลผ่านสถานี E.20A อ.
มหาชนะชัย จ.ยโสธรแล้ว ประกอบกับปริมาณน้้าที่สถานี M.182 อ.
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วัดได้ 986 ลบ.ม./วินาที
ต่้ากว่า
ตลิ่ง 1.77 ม. มีแนวโน้มทรงตัว ปริมาณน้้าดังกล่าวจะมีผลต่อเนื่องไป
ยัง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยปัจจุบันที่สถานีวัดน้้า M.7 มีปริมาณน้้า
ไหลผ่ าน 2,828 ลบ.ม./วินาที (ความจุ ล้ าน้้ า 2,300 ลบ.ม./วิ นาที )
ระดับสูงกว่าตลิ่ง 0.88 เมตร มีแนวโน้มลดลง
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นาในลานาและความเค็มในแม่นาเจ้าพระยา
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ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

https://www.facebook.com/odd.rasana
http://climate.tmd.go.th/gge/gge/dailyrain0_sum_th.png

ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
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http://climate.tmd.go.th/gge/gge/dailyrain0_sum_th.png

สถิติ ฝนสะสม 12 ชม.

http://ews.dwr.go.th/ews/index.php
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ปริมาณฝน 1 ม.ค.- 18 ส.ค. 2560 เปรียบเทียบกับค่าปกติ (พ.ศ. 2524-2553)

ฝนมากกว่าค่าปกติ ทุกภาค

+22%

40%

+38%

+34%

+19%

+115%

ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึง วันที่ 17 สิงหาคม 60 รวม 1233.6 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย
https://www.facebook.com/odd.rasana
348.6 มม. (39%)

ลักษณะอากาศปัจจุบันเป็นภาวะปกติตามฤดูกาลที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กาลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย และมีร่องมรสุมพาด
ผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันนี้ประเทศไทย ประเทศไทย จะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก แ ละภาคใต้ ขอให้
ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม และน้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลากไว้ด้วย กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ยังคงมีฝนตกหนัก
ได้บางพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมและน้้าท่วมฉลับพลัน น้้าไหลหลากไว้ด้วย คลื่นลมบริ เวณทะเลอันดามัน มีก้าลัง
แรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะ 2-3 วันนี้
โดย ประเทศไทยยังคงมีฝนตก และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 20 ส.ค. และในช่วงวันที่ 21 - 24 ส.ค. ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ แต่ปริมาณฝนจะน้อยกว่า
ช่วงก่อนหน้า

ฝนมากกว่าค่าปกติ ทุกภาค
ปริ ม าณฝนสะสมทั้ งประเทศตั้ งแต่
ต้ น ปี 2559 ถึง วั น ที่ 13 สิ ง หาคม
60 รวม 1181.4 มม. มากกว่ าค่ า
ปกติ 325.2 มม. (38%)
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ภาคเหนือ มากกว่าค่าปกติ 20%
ภาคตวอฉน. มากกว่าค่าปกติ 33%
ภาคกลาง มากกว่าค่าปกติ 37%
ภาคตะวันออก มากกว่าค่าปกติ 19 %
ภาคใต้ฝั่งตวอ.มากกว่าค่าปกติ 116 %
ภาคใต้ฝั่งตวอ. มากกว่าค่าปกติ 34 %

คาดการณ์ ฝนและอากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า
คาดการณ์ ฝนและอากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า
วันนี้18 สค. 60 ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่น
% เทียบกับ
ภาค
และมี ฝ นตกหนั ก หลายพื้ น ที่ ของภาคเหนื อ ภาค
ฝน เมื่อวาน
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก
ภาคใต้ (พื นที่ เ สี่ ย งฝ นตกปานกลาง ถึ ง หนั ก ภาคเหนือ 70 น้อยกว่า
เมื่อวาน
ภาคเหนื อ บริ เ วณจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พิ ษ ณุ โ ลก
เพชรบู ร ณ์ พิ จิ ต ร ก าแพงเพชร และตาก ภาค ภาคตวอ. 80 มากกว่า
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ บริ เ วณจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
เฉียงเหนือ
เมื่อวาน
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อานาจเจริญ
น ค ร ร า ช สี ม า บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ท ท ร์ ศ รี ส ะ เ ก ษ ภาคกลาง 80 เท่ากับ
เมื่อวาน
อุ บ ลราชธานี ภาคกลาง บริ เ วณจั ง หวั ด ราชบุ รี
กาญจนบุ รี อุ ทัย ธานี นครสวรรค์ ชัย นาท สิงห์ บุรี ภาค
80 เท่ากับ
อ่ า งทอง ลพบุ รี สระบุ รี อยุ ธ นา ปทุ ม ธานี ภาค
ตะวันออก
เมื่อวาน
ตะวั นออก บริ เ วณจั ง หวั ด นครนายก ปราจี น บุ รี
ชลบุ รี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ บริ เวณ ภาคใต้ฝั่ง 40 น้อยกว่า
จังหวัดระนอง กทม.และปริมณฑล ) ประชาชนใน ตะวันออก
เมื่อวาน
บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ภาคใต้ฝั่ง 40 น้อยกว่า
ฝนที่ตกสะสม และน้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลากไว้
ตะวันตก
เมื่อวาน
ด้วย คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน มีก้าลังแรง โดยมี
คลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน กทม.และ 80 เท่ากับ
เมื่อวาน
ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงด ปริมณฑล
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ออกจากฝั่งในระยะ 1-2วันนี้

คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน

ภาค

ภาคเหนือ

% เทียบกับ
ลักษณะอากาศ พืนที่จังหวัด
ฝน เมือ่ วาน
มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุโขทัย 70 น้อยกว่า
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กาแพงเพชร และตาก อุณหภูมิ 23เมื่อวาน
33 องศาC

ภาคตวอ. มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดขอนแก่น 80 มากกว่า
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อานาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา
เมื่อวาน
เฉียงเหนือ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุณหภูมิ 22-34 องศาC
ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด 80 เท่ากับ
ราชบุ รี กาญจนบุ รี สุ พ รรณบุ รี อุ ทั ย ธานี นครสวรรค์ ชั ย นาท
เมื่อวาน
สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี อุณหภูมิ 22-33 องศาC
มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักหลายพืนที่ กับมีฝนตกหนักมาก 80 เท่ากับ
ภาค
บางพื นที่ บ ริ เ วณจั ง หวั ด นครนายก ปราจี น บุ รี ชลบุ รี ระยอง
เมื่อวาน
ตะวันออก จัน ทบุ รี และตราด อุ ณหภูมิ 23-33 องศาC ทะเลมี คลื่น สู ง

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก

คาดการณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร)

ประมาณ 1-2 ม.
มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 40 น้อยกว่า
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิ
เมื่อวาน
23-35 องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 ม.
มี ฝ นฟ้ า คะนอง และมี ฝ นตกหนั ก บางแห่ ง บริ เ วณจั ง หวั ด 40 น้อยกว่า
ระนอง อุณหภูมิ 22-34 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2-3 ม.

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก
กทม.และ ฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิ 23-35 องศาC
https://www.facebook.com/odd.rasana
ปริมณฑล

เมื่อวาน
80 เท่ากับ
เมื่อวาน

