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1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 10 กันยายน 60 รวม 1419.7 มม. 

มากกว่าค่าเฉลี่ย 334.9 มม. (31%) 

2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 49,884 ล้าน ลบ.ม. (71%) 

มากกว่าปีที่แล้ว 17% (11,499 ล้าน ลบม.) 

3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 3,398 ล้าน ลบ.ม. (76%) 

มากกว่าปีที่แล้ว 23% (1,042 ล้าน ลบม.) 

4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 

4.1พ้ืนที่น้้าท่วม 14 จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ สระบุรี 

อ่างทอง อยุธยา บึงกาฬ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร 

อุบลราชธานี  

 4.1.2 พื้นที่ระบายไม่ทัน 3 จังหวัด กทม. ชลบุรี ภูเก็ต 

 4.2 พื้นที่น้้าหลาก 3 จังหวัด ภูเก็ต พังงา สตูล  

 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 เขื่อน 

แม่กวงอุดมธารา เชียงใหม่ 31% 

  

มีปรมิาณน  าสงูกว่าเกณฑ์กักเก็บน  าสูงสุด 6 เข่ือน 

1.ก่ิวคอหมา ล าปาง 93% 

2.เขื่อนแควน้อย พิษณุโลก 84% 

3.เข่ือนน  าอนู สกลนคร 109% 

4.เขื่อนน  าพุง สกลนคร 101% 

5.เข่ือนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ 69% 

6.เขื่อนอบุลรัตน ์ ขอนแก่น 75% 

81% ขึน้ไป  ดีมาก 5 แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  24 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้ 5 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  0 แห่ง 

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2560 49,884 71 26,358 56 

2559 38,385 54 14,859 31 

ผลตา่ง 11,499 17 11,499 25 
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น  าในล าน  า สภาพน  าในลุ่มน  าน่าน 
ปริมาณน้้าในแม่น้้าน่าน ท่ีสถานีวัดน้้า N.64 บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.
น่าน   ท่ีสถานีวัดน้้า N.1 หน้าส้านักงานป่าไม้ อ.เมือง จ.น่าน มี
แนวโน้มลดลง ในขณะเดียวกันน้้าจาก 2 สถานีได้ไหลต่อเนื่องไปยัง
สถานีวัดน้้า N.13A บ้านบางบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน มีแนวโน้มลดลง 
ต่้ากว่าตลิ่ง 4.15 ม. 
สภาพน  าในลุ่มน  าเจ้าพระยาตอนล่าง  
เมื่อ เวลา 06.00 น.  มีปริมาณน้้าไหลผ่านสถานีวัด น้้า อ.เมือง                
จ.นครสวรรค์ (C.2) อตัรา 1,831 ลบ.ม./วินาที ต ่ากว่าตลิ่ง 3.33 
เมตร มีแนวโน้มทรงตัว และไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยา ในอัตรา 
1,394 ลบ.ม./วินาที ระดับน้้าหน้าเขื่อนเจ้าพระยา +15.82 ม.รทก. 
รับน า้เข้าฝ่ังตะวันตกและฝ่ังตะวันออกในปริมาณ 345 ลบ.ม./
วินาที จะบริหารน า้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเข้าคลองชลประทานให้
มากที่สุดตามศักยภาพของพื้นที่ และระบายน้้าท้ายเขื่อนป่าสักชล
สิทธิ์ 49 ลบ.ม./วินาที เพ่ือควบคุมปริมาณน า้ให้อยู่ในเกณฑ์
ควบคมุ (Rule Curve) ระบายผ่านเขื่อนพระรามหก 191 ลบ.ม./
วินาที ไหลลงแม่น า้เจ้าพระยา และใช้ ปตร.คลองลัดโพธ์ิ จ.
สมทุรปราการ ช่วยระบายน า้ออกสูท่ะเลให้เร็วยิ่งขึน้  

ข้อมูลวันที่ 14 กันยายน 2560 
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น  าในล าน  า สภาพน  าในลุ่มน  าชี  
ปริมาณน้้าจากแม่น้้าชีตอนบนและล้าน้้าพองที่ไหลมาบรรจบ
กับปริมาณน้้าที่ไหลมาจากล้าปาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ที่สถานี
วัดน้้า E.18 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด วดัได้ 1,081.00 ลบ.
ม./วินาที ล้นตลิ่ง 0.65 ม. มี แนวโน้มลดลง และ ที่สถานีวัด
น้้า E.20A อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร 1,605.80 ลบ.ม./วินาที มี
ระดบัน า้สงูกว่าตลิ่ง 0.63 ม. มี แนวโน้มลดลง 
สภาพน  าในลุ่มน  ามูล 
สภาพน  าในลุ่มน  ามูล ปริมาณน้้าที่สถานีวัดน้้า M.182 อ.
กนัทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วดัได้ 880     ลบ.ม./วินาที ต ่ากว่า
ตลิ่ง 2.15 ม. มี แนวโน้มลดลง และที่สถานีวัดน้้า M.7 มี
ปริมาณน า้ไหลผ่าน 2,540 ลบ.ม./วินาที (ความจุล าน า้ 
2,300 ลบ.ม./วินาที) ระดับสูงกว่าตลิ่ง 0.40 เมตร มี 
แนวโน้มลดลง 

ข้อมูลวันที่ 14 กันยายน 2560 
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น  าในล าน  าและความเค็มในแม่น  าเจ้าพระยา 
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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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ฝน 7 วันที่ผ่านมา 

http://www.arcims.tmd.go.th/dailydata/weekly.php http://climate.tmd.go.th/gge/gge/weeklyrain_sum_th.png 
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วันนี้ (15 ก.ย.60) ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตก
หนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ทะเลอันดามัน
และอ่าวไทยตอนบนมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร  ชาวเรือบริเวณดังกล่าว
ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 
วันที่ 16-17 ก.ย.  ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง 
และภาคใต้ คล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีก้าลังแรง
ขึ้น โดยมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร 
วันที่ 18-20 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนลดลง คล่ืนลมบริเวณ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีก าลงัอ่อนลง ทะเลอันดามัน
และอา่วไทยมีคล่ืนสงู 1-2 เมตร 

ฝนมากกว่าค่าปกติ ทุกภาค 
ปริมาณฝนสะสมท้ังประเทศต้ังแต่ต้นปี 
2559 ถึง วันท่ี 10 กันยายน 60 รวม 
1419.7 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 334.9 
มม. (31%) 
ภาคเหนือ มากกว่าค่าปกติ  17% 
ภาคตวอฉน. มากกว่าค่าปกติ 26% 
ภาคกลาง มากกว่าค่าปกติ 34% 
ภาคตะวันออก มากกว่าค่าปกติ 15% 
ภาคใต้ฝ่ังตวอ.มากกว่าค่าปกติ 100% 
ภาคใต้ฝ่ังตวต. มากกว่าค่าปกติ 25% 
 

ลักษณะอากาศปัจจุบันเป็นภาวะปกติตามฤดูกาล
ท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดา
มันและประเทศไทยเริ่มมีก้าลังแรง 
พายุไต้ฝุ่น “ทกซูรี” (DOKSURI) บริเวณทะเลจีน
ใต้ตอนบน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง
วินห์ ประเทศเวียดนาม ประมาณ 250 กม. มี
ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 130 
กิ โลเมตรต่อช่ัวโมง ก้าลังเคล่ือนตัวทางทิศ
ตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว 25 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมงคาดว่า พายุนี้จะเคล่ือนผ่าน
อ่าวตังเกี๋ย และเคล่ือนขึ้นฝ่ังบริเวณเมืองวินห์ 
ประเทศเวียดนามในวันนี้ (15 ก.ย. 60) โดยจะ
อ่อนก้า ลังลง เป็นพายุโซนร้อนเข้าปกคลุม
ประเทศลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย และจะอ่อนก้าลังลง
เป็นพายุดีเปรสชันต่อไป  วันที่ 18-20 ก.ย. ร่องมรสุม

พาดผ่านภาคเหนือ กลาง 
แ ล ะ ภ า ค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ 
ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้มีก้าลังอ่อนลง คลื่น
ลมบริเวณทะเลอันดามัน
และอ่าวไทยจะมีก้าลังอ่อน
ลง 
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พายุ 15 ก.ย. 60 เวลา 04 น. 
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คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน 
ภาค ลักษณะอากาศ พื นที่จังหวัด 

%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวาน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดน่าน แพร่ 
พะเยา เชียงราย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย 
อุณหภูมิ 23-37 องศาC  

70 มากกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง  
บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี 
สกลนคร นครพนม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ 
มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อ านาจเจริญ และอุบลรา
ธานี อุณหภูมิ 24-35 องศาC  

80 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี 
ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี  อุณหภูมิ 24-37 องศาC  

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
อุณหภูมิ 24-35 องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ  2 ม.  

70 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์
ธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง  สงขลา ปัตตานี  ยะลา และ 
นราธิวาส  อุณหภูมิ 22-36 องศาC  ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 ม. 

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิ 21-34 องศาC ทะเลมี
คลื่นสูง ประมาณ 2-3 ม.  

70  เท่ากับ 

เมื่อวาน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

ฝนฟ้าคะนอง อุณหภูม ิ25-36 องศาC  60 เท่ากับ 

เมื่อวาน คาดการณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 
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พื นที่ประสบอุทกภยั น  าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น  าท่วมขงัรอการระบาย ป ี2557 – 2560 ข้อมูลวันท่ี 13 กันยายน 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557  ป ี2560 

ท่ีมาข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
                : สื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ออนไลน์ 

3 จังหวัด 

น  าท่วม 3 จังหวัด  
พะเยา แม่ฮอ่งสอน ศรีสะเกษ 

น  าท่วม 15 จังหวัด 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ สระบุรี 
อ่ า งทอง  อยุ ธยา  บึ งกาฬ  ขอนแ ก่น  กาฬสิ น ธุ์ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี  

น  าท่วม 5 จังหวัด 
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ 
อยุธยา 

น  าป่าไหลหลาก 1 จังหวัด 
พัทลุง 

น  าท่วมขังรอการระบาย 3 จังหวัด 
ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 

น  าป่าไหลหลาก 2 จังหวัด 
แพร่ ชัยภูมิ 


