
https://www.facebook.com/odd.rasana 

https://www.facebook.com/odd.rasana 



https://www.facebook.com/odd.rasana 

https://www.facebook.com/odd.rasana 

1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 60 รวม 1262.1 มม. 

มากกว่าค่าเฉลี่ย 352.7 มม. (39%) 

2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 46,564 ล้าน ลบ.ม. (66%) 

มากกว่าปีที่แล้ว 16% (11,505 ล้าน ลบม.) 

3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 3,322 ล้าน ลบ.ม. (75%) 

มากกว่าปีที่แล้ว 31% (1,342 ล้าน ลบม.) 

4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 

4.1พ้ืนที่น้้าท่วม 20 จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก ก ำแพงเพชร พิจิตร 

สุพรรณบุรี อ่ำงทอง อยุธยำ ชัยภูมิ บึงกำฬ อุดรธำนี นครพนม สกลนคร 

ขอนแก่นกำฬสินธุ์  มหำสำรคำม  ร้ อยเ อ็ด นครรำชสีมำ  ยโสธร  

อุบลรำชธำนี สตูล 

 4.1.2 พื้นที่ระบายไม่ทัน 2 จังหวัด กทม. สมุทรปรำกำร 

 4.2 พ้ืนที่น้้าหลาก 2 จังหวัด จันทบุรี ตรำด 

 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 ำคัญ:  
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สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน  ำในเขื่อนขนำดใหญ ่ 

  มีปริมำณน  ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำต่ ำสุด 1 เขื่อน 

แม่กวงอุดมธำรำ เชียงใหม่ 21% 

  

มีปรมิำณน  ำสงูกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำสูงสุด 8 เข่ือน 

1.เขื่อนก่ิวคอหมำ ล ำปำง 77% 
2.เขื่อนแควนอ้ย พิษณุโลก 80% 
3.เขื่อนน  ำอนู สกลนคร 113% 

4.เขื่อนน  ำพุง สกลนคร 101% 

5.เขื่อนจุฬำภรณ์ ชัยภูมิ 62% 

6.เขื่อนอุบลรัตน ์ ขอนแก่น 68% 
7.เขื่อนล ำปำว กำฬสินธุ์ 83% 

8.เขื่อนสิรินธร อุบลรำชธำนี 69% 

81% ขึน้ไป  ดีมาก 3 แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  25 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้ 3 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  3 แห่ง 

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2560 46,564 66 23,038 49 

2559 35,059 50 11,533 24 

ผลตา่ง 11,505 16 11,505 25 
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น  ำในล ำน  ำ สภำพน  ำในลุ่มน  ำน่ำน  
ล้าน้้าน่านบริเวณจังหวัดพิจิตร มีระดับน้้าลดลงอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบัน
ปริมาณน้้าไหลผ่านท่ีสถานีวัดน้้า N.8A อ.บางมูลนาก 928 ลบ.ม./
วินาที (เมื่อวาน 923 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้้าต่้ากว่าตลิ่ง 0.83 เมตร 
(ระดับตลิ่ง 10.95 เมตร) มีแนวโน้มทรงตัว 
สภำพน  ำในลุ่มน  ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง  
เมื่อเวลา 06.00 น. มีปริมาณน้้าไหลผ่านสถานีวัดน้้า อ .เมือง                
จ.นครสวรรค์ (C.2) อัตรา 1,822 ลบ.ม./วินาที ต่้ากว่าตลิ่ง 3.35 เมตร 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยา ในอัตรา 1,498 ลบ.ม./
วินาที ระดับน้้าหน้าเข่ือนเจ้าพระยา +15.81 ม.รทก. รับน้้าเข้าฝั่ง
ตะวันตก และฝั่งตะวันออกในปริมาณ 331 ลบ.ม./วินาที จะบริหารน้้า
เหนือเข่ือนเจ้าพระยาเข้าคลองชลประทานให้มากท่ีสุดตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี และระบายน้้าท้ายเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ 251 ลบ.ม./วินาที 
เพ่ือควบคุมปริมาณน้้าให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม (Rule Curve) ระบาย
ผ่านเข่ือนพระรามหก 291 ลบ.ม./วินาที ไหลลงแม่น้้าเจ้าพระยา และ
ใช้ ปตร.คลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ช่วยระบายน้้าออกสู่ทะเลให้เร็ว
ยิ่งข้ึน  
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น  ำในล ำน  ำ สถำนกำรณ์น  ำลุ่มน  ำห้วยน  ำก่ ำและน  ำอูน (ข้อมูล วันที่ 23 ส.ค.60) 
มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบตามแนวล้าน้้าก่้า 3,500 ไร่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาน้้าก่้าได้
ติดตั้งเครื่องสูบน้้าจ้านวน 4 เครื่อง เพ่ือสูบน้้าจากพ้ืนที่การเกษตรระบายน้้าผ่าน ปตร.
ธรณิศนฤมิตรลงแม่น้้าโขงและติดตั้งเครื่องสูบน้้าจ้านวน 3 เครื่อง บริเวณลุ่มต้่า 
ในลุ่มน้้าอูนอ่างเก็บน้้าน้้าอูนมีปริมาณน้้า 584 ล้านลบ.ม. น้้าไหลลงอ่าง 4.76 ล้านลบ.ม. 
น้้าระบาย 5.75 ล้านลบ.ม. มีพ้ืนที่น้้าท่วมบริเวณล้าน้้าอูนบรรจบแม่น้้าสงคราม มีการ
ติดตั้งเครื่องผลักดันน้้า ที่ท้าย  ปตร.น้้าอูน โดยกรมชลประทาน 6 เครื่อง เรือผลักดันน้้า
โดยกองทัพเรือ 14 ล้า และบริเวณสะพานบ้านนาเพียง เรือผลักดันน้้าโดยกองทัพเรือ 33 
ล้า ช่วยเร่งระบายน้้าลงแม่น้้าโขง ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติ 
สภำพน  ำในลุ่มน  ำชี  
ปริมาณน้้าจากแม่น้้าชีตอนบนและล้าน้้าพองที่ไหลมาบรรจบกับปริมาณน้้าที่ไหลมาจาก
ล้าปาวมีแนวโน้มลดลง จากการติดตามสถานการณ์น้้าขณะนี้ยอดน้้าหลากก้าลังเคลื่อนตัว
ผ่านแม่น้้าชีตอนล่างท้าให้ปริมาณน้้าที่สถานีวัดน้้า E.18 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด วัดได้ 
1,132 ลบ.ม./วินาที ล้นตลิ่ง 0.97 ม. มีแนวโน้มทรงตัว และ ที่สถานีวัดน้้า E.20A อ.มหา
ชนะชัย จ.ยโสธร 1,631 ลบ.ม./วินาที มีระดับน้้าสูงกว่าตล่ิง 0.65 ม.มีแนวโน้มทรงตัว 
สภำพน  ำในลุ่มน  ำมูล 
จากสถานการณ์น้้าแม่น้้าชีที่มีปริมาณน้้าสูงสุดไหลผ่านสถานีวัดน้้า E.20A    อ.มหาชนะ
ชัย จ.ยโสธรแล้ว ประกอบกับปริมาณน้้าที่สถานีวัดน้้า M.182 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 
วัดได้ 958 ลบ.ม./วินาที ต่้ากว่าตล่ิง 1.95 ม. มีแนวโน้มลดลง ปริมาณน้้าดังกล่าวจะมีผล
ต่อเนื่องไปยัง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยปัจจุบันที่สถานีวัดน้้า M.7 มีปริมาณน้้าไหล
ผ่าน 2,714 ลบ.ม./วินาที (ความจุล้าน้้า 2,300 ลบ.ม./วินาที) ระดับสูงกว่าตลิ่ง 0.69 
เมตร มีแนวโน้มลดลง 
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น  ำในล ำน  ำและควำมเค็มในแม่น  ำเจ้ำพระยำ 
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ปริมำณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่ำนมำ 

http://climate.tmd.go.th/gge/gge/dailyrain0_sum_th.png 
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สถิติ ฝนสะสม 12 ชม. 

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



https://www.facebook.com/odd.rasana 

https://www.facebook.com/odd.rasana 

ภำค 
%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวำน 

ภำคเหนือ 40 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

60 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคกลำง 40 เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำค

ตะวันออก 

60 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันออก 

30 เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันตก 

40  มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

70 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

คำดกำรณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) คำดกำรณ์ฝนสะสม 7 วัน.(มิลลิเมตร) 
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คำดกำรณ์อุณหภูมิอำกำศและฝน 
ภำค ลักษณะอำกำศ พื นที่จังหวัด 

%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวำน 

ภำคเหนือ มีฝนฟ้ำคะนอง ส่วนมำกบริเวณจังหวัด เชียงใหม่ เชียงรำย 
พะเยำ แพร่ และน่ำน  อุณหภูมิ 23-36 องศำC  

40 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้ำคะนอง ส่วนมำกบริเวณจังหวัดอุดรธำนี หนองคำย 
บึงกำฬ สกลนคร นครพนม มุกดำหำร อ ำนำจเจริญ 
อุบลรำชธำนี และศรีสะเกษ อุณหภูมิ 24-35 องศำC  

60 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคกลำง มีฝนฟ้ำคะนอง ส่วนมำกบริเวณจังหวัดกำญจนบุรี รำชบุรี 
สุพรรณบุรี อุทัยธำนี และนครสวรรค์   อุณหภูมิ 24-35 
องศำC  

40 เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำค

ตะวันออก 

มีฝนฟ้ำคะนอง และมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัด
จันทบุรี และตรำด อุณหภูมิ 24-35 องศำC ทะเลมีคลื่นสูง
ประมำณ 1 ม.  

60 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

มี ฝ น ฟ้ ำ ค ะ น อ ง  ส่ ว น ม ำ กบ ริ เ ว ณจั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุรำษฎร์ธำนี  อุณหภูมิ 22-35 
องศำC  ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 1 ม. 

30 เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคใต้ฝั่ง

ตะวันตก 

มีฝนฟ้ำคะนอง ส่วนมำกบริเวณจังหวัดระนอง พังงำ และ 
ภูเก็ต  อุณหภูมิ 21-34 องศำC ทะเลมีคลื่นสูง ประมำณ 1-2 
ม.  

40  มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

กทม.และ
ปริมณฑล 

ฝนฟ้ำคะนอง ส่วนมำกในระหว่ำงบ่ำยถึงค่ ำ อุณหภูมิ 26-36
องศำC  

70 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน คำดกำรณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 


