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1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป2560 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 60 รวม 

1093.9 มม. มากกวาคาเฉลี่ย 324.4 มม. (46%)

2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกัก 44,409 ลาน ลบ.ม. (63%) 

มากกวาปที่แลว 17% (11,796 ลาน ลบม.)

3.อางเก็บน้ ําขนาดกลาง มีปริมาณน้ ําเก็บกัก 3,527 ลาน ลบ.ม. 

(79%) มากกวาปที่แลว 36% (1,609 ลาน ลบม.)

4.พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเรื่องน้ํา

4.1พื้นที่น้ ําทวม 22 จังหวัด พะเยา  พิจิตร นครสวรรค อางทอง 

อยุธยา อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ ขอนแกน 

มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร 

ยโสธร อาํนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี พังงา

 4.1.2 พ้ืนที่ระบายไมทัน - จังหวดั

 4.2 พ้ืนที่น้ําหลาก - จังหวดั

 4.2 ขาดแคลนน้าํ

 4.2.1. ขาดแคลนน้าํอุปโภค-บรโิภค - จังหวดั

 4.2.2 ขาดแคลนน้าํเกษตร - จังหวดั 

4.3 น้ําเค็มรุก - จังหวดั

4.4 คุณภาพน้ํา

4.4.1 น้ําเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล - จังหวดั

 4.4.2 น้ําเสียเนื่องจากน้ําทวมขัง - จังหวดั

นัยสําคัญ: สรุปสถานการณ์นํา้
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พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) % นํา้ใชก้าร

(ลา้น ลบ.ม.) %

2560 44,409 63 20,883 44

2559 32,613 46 9,087 19

ผลตา่ง 11,796 17 11,796 25

57

นฤบดนิทรจนิดา
51

สถานการณการเก็บกักนํ้าในเข่ือนขนาดใหญ 

  มีปริมาณนํ้าตํ่ากวาเกณฑกักเก็บนํ้าตํ่าสุด 1 เขื่อน

แมกวงอุดมธารา เชียงใหม 21%

 

เข่ือนกิ่วคอหมา ลําปาง 74%

เข่ือนแควนอยฯ พิษรุโลก 76%

เข่ือนน้ําอูน สกลนคร 125%

เข่ือนน้ําพุง สกลนคร 105%

เข่ือนหวยหลวง อดุรธานี 69%

เข่ือนอุบลรัตน ขอนแกน 64%

เข่ือนลําปาว กาฬสินธุ 85%

เข่ือนสิรนิธร อบุลราชธานี 69%

เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ ลพบรุี สระบรุี 42%

เข่ือนทบัเสลา อุทัยธานี 70%

เข่ือนประแสร์ ระยอง 53%

เขื่อนหนองปลาไหล ระยอง 76%

ป่าสกั

มีปริมาณน้ําสงูกวาเกณฑกักเก็บน้ําสูงสุด 12 เข่ือน
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ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ท่ีผานมา

http://climate.tmd.go.th/gge/gge/dailyrain0_sum_th.png
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น้ําในลําน้ํา สภาพน้ําในลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง เมือ่เวลา 06.00น. มีปริมาณน้ําไหลผานสถานีวัดน้ําอ.เมือง จ.

นครสวรรค(C.2) อตัรา 1,725 ลบ.ม./วินาที ตํ่ากวาตลิ่ง 3.57 เมตร มีแนวโนมลดลงและไหลผานเขื่อน

เจาพระยา ในอัตรา 1,306 ลบ.ม./วินาทีระดับน้ําหนาเขื่อนเจาพระยา +15.50 ม.รทก. รับน้ําเขาฝง

ตะวันตกและฝงตะวันออกในปรมิาณ 305ลบ.ม./วินาทีกรมชลประทานจะควบคุมการระบายนํ้าไมใหเกิน 

1,500 ลบ.ม./วินาที จะบริหารน้ําเหนือเขื่อนเจาพระยาเขาคลองชลประทานใหมากที่สุดตามศักยภาพ

ของพื้นที่และระบายนํ้าทายเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ 550ลบ.ม./วินาที ทั้งน้ีจะบริหารจัดการนํ้าเข่ือนปาสักชล

สิทธิ์ใหอยูในเกณฑควบคุม(Rule Curve) มาผานเขือ่นพระรามหก 460 ลบ.ม./วินาทีไหลลงแมน้ํา

เจาพระยา และใช ปตร.คลองลัดโพธิจ์.สมุทรปราการ ชวยระบายน้ําออกสูทะเลใหเร็วยิ่งขึ้น ปจจุบัน

สามารถระบายชวงนํ้าทะเลลงไดประมาณวันละ 30 ลานลบ.ม.

สภาพนํ้าในลุมนํ้าชีปริมาณนํ้าจากแมนํ้าชีตอนบนและลํานํ้าพองที่ไหลมาบรรจบกับปริมาณนํ้าที่ไหลมา

จากลาํปาวมแีนวโนมลดลงสงผลใหปรมิาณนํ้าทางตอนลางลดลงตามลําดับ จากการติดตามสถานการณ

นํ้าขณะน้ียอดนํ้าหลากกําลังเคลื่อนตัวผานแมนํ้าชีตอนลางทําใหปริมาณนํ้าที่สถานีวัดนํ้า E.18 อ.ทุงเขา

หลวง จ.รอยเอ็ด วัดได 1,013.8 ลบ.ม./วินาที ลนตลิ่ง 0.23 ม. (เพิ่มข้ึนจากเมื่อวาน 32 ลบ.ม./วินาที

หรือ 0.20 ม.) มีแนวโนมเพิ่มข้ึน และ ที่สถานีวัดนํ้า E.20A อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร วัดได 933.50 ลบ.

ม./วินาที ตํ่ากวาตลิ่ง 0.21 ม. (เพิ่มข้ึนจากเมื่อวาน 57 ลบ.ม./วินาทีหรือ 0.23 ม.) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่ง

คาดวาอีกประมาณ 3 วันปริมาณน้ําจะเคลื่อนตัวและอาจทําใหมีน้ําลนตลิ่งที่ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

กอนจะลงสูแมนํ้ามูล อีก 3 วันถัดไปทั้งน้ีไดประสานสํานักงานชลประทานที่ 6 ติดตามเฝาระวังระดับน้ํา

ในแมน้ ําชีอยางใกลชิด เพื ่อชวยเหลือประชาชนไดทันเหตุการณ และประสานงานกับสํานักงาน

ชลประทานที่ 7 ในการระบายนํ้าลงแมนํ้ามูลตอไป

สภาพนํ้าในลุมนํ้ามูลจากสถานการณนํ้าแมนํ้าชีที่มีแนวโนมสูงข้ึนประกอบกับปริมาณนํ้าที่สถานี M.182 

อ.กนัทรารมย จ.ศรสีะเกษ วัดได 889.3 ลบ.ม./วินาที ต่ํากวาตลิ่ง 2.47 ม. มีแนวโนมสูงขึ้น ปริมาณน้ํา

ดังกลาวจะมีผลตอเน่ืองไปยัง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยปจจุบันที่สถานีวัดน้ํา M.7 มีปริมาณน้ําไหล

ผาน 2,510 ลบ.ม./วินาที (ความจุลําน้ํา 2,300 ลบ.ม./วินาที) ระดับสูงกวาตลิ่ง 0.35 เมตร แนวโนม

เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีไดประสานสํานักงานชลประทานที่ 6 และ 7 ติดตามเฝาระวังระดับน้ําในแมน้ําชีและแมน้ํา

มูลอยางใกลชิด เพื่อชวยเหลือประชาชนไดทันเหตุการณ
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น้ําในลําน้ําและความเค็มในแมน้ําเจาพระยา
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คาดการณอุณหภูมิอากาศและฝน
ภาค ลักษณะอากาศ พื้นท่ีจังหวัด

%

ฝน

เทียบกับ

เมื่อวาน

ภาคเหนือ มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัด เชียงราย ลําปาง ตาก 

กํ า แ พ ง เ พ ช ร  พิ จิ ต ร  เ พ ช ร บู ร ณ  แ ล ะ พิ ษ ณุ โ ล ก  

 อุณหภูมิ 25-35 องศาC 

40 มากกวา

เมื่อวาน

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณขอนแก่น ชยัภูมิ นครราชสีมา 

บรุี รัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  อุณหภูมิ 25-35 

องศาC 

40 มากกวา

เมื่อวาน

ภาคกลาง มีฝนฟาคะนองสวนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี 

ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และ

นครปฐม อุณหภูมิ 24-36 องศาC 

40 มากกวา

เมื่อวาน

ภาค

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดสวนมากบริเวณจังหวัด

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ 27-3 องศาC  ทะเล

มีคลื่นสูงประมาณ 2 ม. ข้ึนไป

40 มากกวา

เมื่อวาน

ภาคใตฝง

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏรธานี 

นครศรีธรรมราช พัทลุ ง  สงขลา  ปตตานี  ยะลา และ

นราธวิาส อุณหภูมิ 22-35 องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2ม.

40 มากกวา

เมื่อวาน

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนกับางแหง บริเวณจังหวัดระนอง 

พังงา ภเูกต็ และกระบี ่อุณหภูมิ 22-33 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง

ประมาณ 2-3 ม. ข้ึนไป

60 เทากับ

เมื่อวาน

กทม.และ

ปริมณฑล

ฝ น ฟ า ค ะ น อ ง  ส ว น ม า ก ใ น ร ะ ห ว า ง บ า ย ถึ ง ค่ ํา  

อุณหภูมิ 26-37 องศาC 
40 มากกวา

เมื่อวานคาดการณฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร)
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