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1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป2560 ถึงวันท่ี 27 สิงหาคม 60 รวม 1328.2 มม. 

มากกวาคาเฉลี่ย 362.2 มม. (37%)

2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 48,632 ลาน ลบ.ม. (69%) 

มากกวาปท่ีแลว 17% (11,846 ลาน ลบม.)

3.อางเก็บน้ําขนาดกลาง มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 3,429 ลาน ลบ.ม. (77%) 

มากกวาปท่ีแลว 28% (1,243 ลาน ลบม.)

4.พื้นท่ีท่ีตองใหความสนใจเร่ืองนํ้า

4.1พื้นท่ีนํ้าทวม 17 จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค อางทอง 

อยุธยา ชัยภูมิ บึงกาฬ นครพนม สกลนคร ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม 

รอยเอ็ด นครราชสีมา ยโสธร อุบลราชธานี 

 4.1.2 พื้นท่ีระบายไมทัน – จังหวัด 

 4.2 พื้นท่ีนํ้าหลาก - จังหวัด 

 4.2 ขาดแคลนนํ้า

 4.2.1. ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค - จังหวัด

 4.2.2 ขาดแคลนนํ้าเกษตร - จังหวัด 

4.3 นํ้าเค็มรุก - จังหวัด

4.4 คุณภาพนํ้า

4.4.1 นํ้าเสียเน่ืองจากสิ่งปฏิกูล - จังหวัด

 4.4.2 นํ้าเสียเน่ืองจากนํ้าทวมขัง - จังหวัด

นัยสําคัญ: 
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สถานการณการเก็บกักนํ้าในเข่ือนขนาดใหญ 

  มีปริมาณนํ้าตํ่ากวาเกณฑกักเก็บนํ้าตํ่าสุด 1 เขื่อน

แมกวงอุดมธารา เชยีงใหม 28%

 

มีปริมาณน้ําสงูกวาเกณฑกักเก็บน้ําสูงสุด 9 เข่ือน

1.เขื่อนก่ิวคอหมา ลําปาง 81%

2.เข่ือนแควนอย พิษณุโลก 81%

3.เข่ือนนํ้าอูน สกลนคร 114%

4.เขื่อนนํ้าพุง สกลนคร 102%

5.เขื่อนจุฬาภรณ ชัยภูมิ 67%

6.เขื่อนอุบลรัตน ขอนแกน 74%

7.เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี 73%

8.ป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี 36%

9.บางพระ ชลบุรี 87%

81% ขึน้ไป  ดมีาก 6 แห่ง

51 - 80%   นํา้ดี  22 แห่ง

31 - 50%   นํา้พอใช้ 5 แห่ง

≤ 30%  นํา้น้อย  1 แห่ง

พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) % นํา้ใชก้าร

(ลา้น ลบ.ม.) %

2560 48,632 69 25,105 53

2559 36,786 52 13,260 28

ผลตา่ง 11,846 17 11,845 25
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น้ําในลําน้ํา สภาพน้ําในลุมน้ํานาน

ปริมาณน้ําในแมน้ํานาน ที่สถานีวัดน้ํา N.64 บานผาขวาง อ.เมือง จ.

นาน ท่ีสถานีวดันํ้า N.1 หนาสาํนักงานปาไม อ.เมือง จ.นานมีแนวโนม

ลดลงในขณะเดียวกันน้ําจาก2สถานีไดไหลตอเนื่องไปยังสถานีวัดน้ํา 

N.13A บานบางบุญนาค อ.เวียงสา จ.นาน แนวโนมเพ่ิมขึ้นต่ํากวาตลิ่ง 

1.15 ม.

สภาพน้าํในลุมน้าํเจาพระยาตอนลาง 

เมื ่อเวลา 06.00 น .  มีปริมาณน้ ําไหลผานสถานี วัดน้ ํา อ . เมือง                

จ.นครสวรรค (C.2) อัตรา 1,876 ลบ.ม./วินาที ต่ํากวาตลิ่ง 3.23 เมตร

มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นและไหลผานเข่ือนเจาพระยา ในอัตรา 1,498 ลบ.ม./

วินาที ระดับน้ําหนาเขื่อนเจาพระยา +16.35 ม.รทก.รับน้าํเขาฝ ง

ตะวันตกและฝงตะวันออกในปริมาณ 394 ลบ.ม./วินาที จะบริหารน้ํา

เหนือเขือ่นเจาพระยาเขาคลองชลประทานใหมากที่สุดตามศักยภาพ

ของพืน้ที่ และระบายน้าํทายเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 271 ลบ.ม./วินาที 

เพื่อควบคุมปริมาณน้ําใหอยูในเกณฑควบคุม (Rule Curve) ระบาย

ผานเข่ือนพระรามหก 477 ลบ.ม./วินาที ไหลลงแมน้ําเจาพระยา และ

ใช ปตร.คลองลดัโพธ์ิ จ.สมุทรปราการ ชวยระบายนํ้าออกสูทะเลใหเร็ว

ยิ่งข้ึน 
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น้ําในลําน้ํา สภาพน้ําในลุมน้ําชี 

ปริมาณน้ําจากแมน้าํชีตอนบนและลําน้าํพองที่ไหลมา

บรรจบกับปริมาณน้ ําที ่ไหลมาจากลําปาวมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นแตที่สถานีวัดน้ํา E.18 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 

วดัได้ 1,118 ลบ.ม./วนิาที ล้นตลิง่ 0.20 ม.แนวโนมทรง

ตัวและ ทีส่ถานีวัดน้ํา E.20A อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

1,657 ลบ.ม./วินาที มีระดับนํา้สูงกว่าตลิง่  0.69 ม.

แนวโนมทรงตัว

สภาพน้ําในลุมน้ํามูล
ปริมาณน้ําที่สถานีวัดน้ําM.182 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะ

เกษ วัดได้ 884ลบ.ม./วินาที ตํ ่ากว่าตลิ ่ง 1.77 ม. มี

แนวโนมเพ่ิมขึ้นและท่ีสถานีวัดนํ้า M.7 มปีริมาณนํา้ไหล

ผ่าน 2,858ลบ.ม./วินาที (ความจุลํานํา้ 2,300 ลบ.ม./

วนิาที) ระดบัสงูกวา่ตลิ่ง 0.93 เมตร มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
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ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ท่ีผานมา
ฝน 24 ชั่วโมง 

http://www.arcims.tmd.go.th/dailydata/DailyRain.php
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วันนี้ (3 ก.ย.60)  ประเทศไทยยังคงมีฝนน้อย เว้น
แต่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัคงมี

ฝนตกมากกวา่ภาคอ่ืนๆ 

วันที่ 4 - 8 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝน

ต ก ห นั ก บ า ง แ ห ง บ ริ เ ว ณ ภ า ค เ ห นื อ  ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ

ภาคใต รวมทั ้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สําหรับทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร

ฝนมากกวาคาปกต ิทกุภาค
ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศต้ังแตตนป 

2559 ถึง วันที ่ 27 สิงหาคม 60 รวม 

1328.2 มม. มากกวาคาเฉลี ่ย 362.2 

มม. (37%)

ภาคเหนือ มากกวาคาปกติ  22%

ภาคตวอฉน. มากกวาคาปกติ 33%

ภาคกลาง มากกวาคาปกติ 41%

ภาคตะวันออก มากกวาคาปกติ 20%

ภาคใตฝงตวอ.มากกวาคาปกติ 108%
ภาคใตฝงตวอ. มากกวาคาปกติ 33%

ลักษณะอากาศปจจุบันเปนภาวะปกติ

ตามฤ ดูก าล ที ่ร อ ง มรสุ มพา ดผ า น

ประเทศพม า  ลาว และเ วียดนาม

ตอนบน  ประกอบกับมรสุมตะวันตก

เฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและ

ประเทศไทยมีกําลังออน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันน้ี (3 ก.ย.60) พายุ

โซนรอน “มาวาร” (MAWAR) บริเวณทะเล

จีนใต กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียง

เหนืออยางชาๆ คาดวาจะเคลื ่อนตัวขึ้นฝ ง

ทางดานตะวันออกของเกาะฮองกง ในคืนนี้ 

(3 ก.ย. 60)พายุนี้ไมมีผลกระทบโดยตรงตอ

ลกัษณะอากาศของประเทศไทย วันที่ 3 ก.ย. รองมรสุมพาดผาน

ประเทศพมา ลาว และเวียดนาม

ตอนบน  ป ระกอบกั บม รสุ ม

ตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเล

อันดามันและประเทศไทยมีกําลัง

ออน วันที ่ 4 - 8  ก .ย .  มรสุม

ตะวันตกเฉียงใต ที ่พัดปกคลุม

ทะเลอันดามันและภาคใตจะมี

กําลั งแรงขึ ้นประกอบกับรอง

ม ร สุ ม เ ลื ่อ น ล ง ม า พ า ด ผ า น

ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
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พื้นท่ีประสบอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลม น้ําทวมขังรอการระบาย ป 2557 – 2560 ขอมูลวันที่ 1 กันยายน 2557-2560

ป 2559  ป 2558ป 2557 1-2 กันยายน ป 2560

4 จังหวัด

ท่ีมาขอมูล : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

                : ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือออนไลน

3 จังหวัด 23 จังหวัด
22 จังหวัด

นํ้าทวม - จังหวัด น้ําทวม 10 จังหวัด ขอนแกน กาํแพงเพชร พจิติร 

เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี 

สุพรรณบุรี อยุธยา

น้ําทวม 17 จังหวัด

สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค อางทอง 

อยุธยา ชัยภูมิ  บึงกาฬ นครพนม สกลนคร 

ขอนแกน กาฬสินธุ  มหาสารคาม รอยเอ็ด 

นครราชสีมา ยโสธร อบุลราชธาน ี

0 จังหวัด

นํ้าทวม 3 จังหวัด

เชียงราย เชียงใหม พิจิตร

น้าํปาไหลหลาก 3 จังหวัด  นาน นครสวรรค 

พัทลุง
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