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1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 3 กันยายน 60 รวม 1372.9 มม. 

มากกว่าค่าเฉลี่ย 384.3 มม. (34%) 

2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 48,991 ล้าน ลบ.ม. (69%) 

มากกว่าปีที่แล้ว 16% (11,805 ล้าน ลบม.) 

3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 3,399 ล้าน ลบ.ม. (76%) 

มากกว่าปีที่แล้ว 27% (1,206 ล้าน ลบม.) 

4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 

4.1พ้ืนที่น้้าท่วม 19 จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ สระบุรี 

อ่างทอง อยุธยา ชัยภูมิ บึงกาฬ นครพนม สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ยโสธร อุบลราชธานี ยะลา 

 4.1.2 พื้นที่ระบายไม่ทัน 3 จังหวัด กทม. นครราชสีมา ขอนแก่น 

 4.2 พื้นที่น้้าหลาก 5 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ เลย 

 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 

 4.4.2 น้้าเสียเนื่องจากน้้าท่วมขัง - จังหวัด 

นัยส าคัญ:  
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สถานการณ์การเก็บกักน  าในเขื่อนขนาดใหญ ่ 

  มีปริมาณน  าต่ ากว่าเกณฑ์กักเก็บน  าต่ าสุด 1 เข่ือน 

แม่กวงอุดมธารา เชียงใหม่ 29% 

  

มีปรมิาณน  าสงูกว่าเกณฑ์กักเก็บน  าสูงสุด 5 เข่ือน 

1.เขื่อนแควนอ้ย พิษณุโลก 81% 
2.เขื่อนน  าอนู สกลนคร 113% 

3.เขื่อนน  าพุง สกลนคร 102% 

4.เขื่อนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ 68% 

5.เขื่อนอุบลรัตน ์ ขอนแก่น 74% 

81% ขึน้ไป  ดีมาก 6 แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  22 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้ 5 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  1 แห่ง 

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2560 48,991 69 25,464 54 

2559 37,186 53 13,660 29 

ผลตา่ง 11,805 16 11,804 25 
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น  าในล าน  า สภาพน  าในลุ่มน  าน่าน 
ปริมาณน้้าในแม่น้้าน่าน ท่ีสถานีวัดน้้า N.64 บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.
น่าน   ที่สถานีวัดน า้ N.1 หน้าส านักงานป่าไม้ อ.เมือง จ.น่าน มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ น ในขณะเดียวกันน้้าจาก 2 สถานีได้ไหลต่อเน่ืองไปยัง
สถานีวัดน้้า N.13A บ้านบางบญุนาค อ.เวียงสา จ.น่าน มีแนวโน้ม
ลดลง ต่้ากว่าตลิ่ง 3.40 ม. 
สภาพน  าในลุ่มน  าเจ้าพระยาตอนล่าง  
เมื่อเวลา 06.00 น.  มีปริมาณน้้ าไหลผ่านสถานีวัดน้้ า อ . เมือง                
จ.นครสวรรค์ (C.2) อัตรา 1,835 ลบ.ม./วินาที ต่้ากว่าตลิ่ง 3.32 เมตร 
มีแนวโน้มลดลง และไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยา ในอัตรา 1,498 ลบ.ม./
วินาที ระดับน้้าหน้าเข่ือนเจ้าพระยา +16.07 ม.รทก. รับน้้าเข้าฝั่ง
ตะวันตกและฝั่งตะวันออกในปริมาณ 412 ลบ.ม./วินาที จะบริหารน้้า
เหนือเข่ือนเจ้าพระยาเข้าคลองชลประทานให้มากท่ีสุดตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี และระบายน้้าท้ายเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ 250 ลบ.ม./วินาที 
เพ่ือควบคุมปริมาณน้้าให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม (Rule Curve) ระบาย
ผ่านเข่ือนพระรามหก 372 ลบ.ม./วินาที ไหลลงแม่น้้าเจ้าพระยา และ
ใช้ ปตร.คลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ช่วยระบายน้้าออกสู่ทะเลให้เร็ว
ยิ่งข้ึน  
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น  าในล าน  า สภาพน  าในลุ่มน  าชี  
ปริมาณน้้าจากแม่น้้าชีตอนบนและล้าน้้าพองที่ไหลมา
บรรจบกับปริมาณน้้าที่ไหลมาจากล้าปาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
แต่ที่สถานีวัดน้้า E.18 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด วัดได้ 
1,100.20 ลบ.ม./วินาที ล้นตล่ิง 0.77 ม. มีแนวโน้มทรงตัว 
และ ที่สถานีวัดน้้า E.20A อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 1,708 
ลบ.ม./วินาที มีระดับน้้าสูงกว่าตล่ิง 0.76 ม. มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ น 
สภาพน  าในลุ่มน  ามูล 
ปริมาณน้้าที่สถานีวัดน้้า M.182 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 
วัดได้ 873.50             ลบ.ม./วินาที ต่้ากว่าตล่ิง 1.83 ม. 
มีแนวโน้มลดลง และที่สถานีวัดน้้า M.7 มีปริมาณน้้าไหล
ผ่าน 2,804          ลบ.ม./วินาที (ความจุล้าน้้า 2,300 ลบ.
ม./วินาที) ระดับสูงกว่าตลิ่ง 0.84 เมตร มีแนวโน้มลดลง 
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ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา 

http://climate.tmd.go.th/gge/gge/dailyrain0_sum_th.png 

ฝน 24 ชั่วโมง  
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สถิติ ฝนสะสม 12 ชม. 

http://202.129.59.76/website/ews_all/index.php 

ฝนสะสม 12 ชม. 
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วันนี้ (7 ก.ย.60)  ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุก และมี
ฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคตะวันออก ประชาชนบริเวณดังกล่าวควรระวังอันตรายจาก
ฝ น ต ก ห นั ก แ ล ะ ฝ น ที่ ต ก ส ะ ส ม ไ ว้ ด้ ว ย   
วันที่ 8 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนัก
บางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
วันที่ 9-12 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนลดลง เว้นแต่ภาคเหนือ
และภาคใต้มีฝนมากกว่าภาคอื่นๆ 

ฝนมากกว่าค่าปกติ ทุกภาค 
ปริมาณฝนสะสมท้ังประเทศต้ังแต่ต้นปี 
2559 ถึง  วัน ท่ี 3 กันยายน 60 รวม 
1372.9 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 348.3 
มม. (34%) 
ภาคเหนือ มากกว่าค่าปกติ  19% 
ภาคตวอฉน. มากกว่าค่าปกติ 30% 
ภาคกลาง มากกว่าค่าปกติ 37% 
ภาคตะวันออก มากกว่าค่าปกติ 18% 
ภาคใต้ฝ่ังตวอ.มากกว่าค่าปกติ 102% 
ภาคใต้ฝ่ังตวต. มากกว่าค่าปกติ 29% 
 

ลักษณะอากาศปัจจุบันเป็นภาวะปกติ
ตามฤดูกาลที่  ร่ อ งมร สุมพาด ผ่าน
ตอนบนของภาค เหนื อ  ล าว  และ
เวียดนามตอนบน  
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและประเทศไทย 
พายุ โ ซ น ร้ อ น “ กู โ ช ล ” ( GUCHOL) 
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้อ่อนก้าลัง
ลงเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้ว คาดว่าจะ
เคล่ือนตัวขึ้นฝ่ังบริเวณมณฑลฝูเจี้ยน 
ประเทศจีน ในช่วงวันที่ 7-8 ก.ย. 60 
และจะอ่อนก้าลังลงเป็นหย่อมความกด
อากาศต่้าในระยะต่อไป 

วันที่ 8  ก.ย. ร่องมรสุมจะพาด
ผ่ า นภ าค เหนื อต อน บน  แ ละ
ต อ น บ น ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันประเทศไทยและ
อ่าวไทย 
วันที่ 9 - 12 ก.ย.ร่องมรสุมเลื่อน
ขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา 
ลาว และเวียดนามตอนบ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและประเทศไทย 
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คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน 
ภาค ลักษณะอากาศ พื นที่จังหวัด 

%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวาน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก และก าแพงเพชร 
อุณหภูมิ 24-35 องศาC  

80 มากกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคตวอ.  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี ชัยภูมิ และนครราชสีมา อุณหภูมิ 23-33 
องศาC  

70 มากกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด
กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์  อุณหภูมิ 24-35 
องศาC  

60 มากกว่า 

เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว อุณหภูมิ 23-35 องศาC ทะเล
มีคล่ืนสูงประมาณ  1 ม.  

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากบริเวณจังหวัด สงขลา ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส อุณหภูมิ 22-35 องศาC  ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 1 
ม. 

40 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนองส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง และสตูล 
อุณหภูมิ 22-34 องศาC ทะเลมีคล่ืนสูง ประมาณ 1-2 ม.  

30  น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

ฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิ 25-35 องศาC  70 มากกว่า 

เมื่อวาน คาดการณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 
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พื นที่ประสบอุทกภยั น  าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น  าท่วมขงัรอการระบาย ป ี2557 – 2560 ข้อมูลวันท่ี 5 กันยายน 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557  ป ี2560 

ท่ีมาข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
                : สื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ออนไลน์ 

3 จังหวัด 

น  าท่วม 3 จังหวัด  
ชัยนาท อยุธยา สกลนคร 

น  าท่วม 18 จังหวัด 
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ สระบุรี 
อ่างทอง อยุธยา ชัยภูมิ  บึงกาฬ นครพนม 
สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ยโสธร อุบลราชธานี 

น  าท่วม 3 จังหวัด 
ตาก สุโขทัย ชัยภูมิ  

น  าป่าไหลหลาก 1 จังหวัด น่าน 

น  าป่าไหลหลาก 1 จังหวัด  เชียงใหม ่
น  าป่าไหลหลาก 1 จังหวัด 
น่าน 

น  าป่าไหลหลาก 1 จังหวัด 
เชียงราย 

น  าท่วมขังรอการระบาย 3 จังหวัด 
นครพนม อุบลราชธานี ตราด น  าท่วมขังรอการระบาย 1 จังหวัด  นครราชสีมา 


