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นัยสาคัญ:
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 60 รวม 1328.2 มม.
มากกว่าค่าเฉลี่ย 362.2 มม. (37%)
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 48,632 ล้าน ลบ.ม. (69%)
มากกว่าปีที่แล้ว 17% (11,846 ล้าน ลบม.)
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 3,429 ล้าน ลบ.ม. (77%)
มากกว่าปีที่แล้ว 28% (1,243 ล้าน ลบม.)
4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า
4.1พื้นที่น้าท่วม 17 จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อ่างทอง
อยุธยา ชัยภูมิ บึงกาฬ นครพนม สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ยโสธร อุบลราชธานี
4.1.2 พื้นที่ระบายไม่ทัน – จังหวัด
4.2 พื้นที่น้าหลาก - จังหวัด
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
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สถานการณ์การเก็บกักนาในเขื่อนขนาดใหญ่
มีปริมาณนาสูงกว่าเกณฑ์กักเก็บนาสูงสุด 9 เขื่อน

1.เขื่อนกิ่วคอหมา

ลาปาง
81%
2.เขื่อนแควน้อย
พิษณุโลก
81%
3.เขื่อนนาอูน
สกลนคร
114%
4.เขื่อนนาพุง
สกลนคร
102%
5.เขื่อนจุฬาภรณ์
ชัยภูมิ
67%
6.เขื่อนอุบลรัตน์
ขอนแก่น
74%
7.เขื่อนสิรินธร
อุบลราชธานี
73%
8.ป่ าสักชลสิ ทธิ์
ลพบุรี
36%
9.บางพระ
ชลบุรี
87%
มีปริมาณนาต่ากว่าเกณฑ์กักเก็บนาต่าสุด 1 เขื่อน
แม่กวงอุดมธารา
พ.ศ.

ปริมาตรนา้
(ล้าน ลบ.ม.)

%

้ าร
นา้ ใชก

2560

48,632

69

25,105

53

2559

36,786

52

13,260

28

ผลต่าง

11,846

17

11,845

25

(ล้าน ลบ.ม.)

%

81% ขึน้ ไป ดีมาก 6 แห่ ง

51 - 80% นา้ ดี 22 แห่ ง
31 - 50% นา้ พอใช้ 5 แห่ ง
≤ 30% นhttps://www.facebook.com/odd.rasana
า้ น้ อย 1 แห่ ง

เชียงใหม่

28%

นาในลานา

สภาพนาในลุ่มนาน่าน
ปริมาณน้้าในแม่น้าน่าน ที่สถานีวัดน้้า N.64 บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.
น่าน ที่สถานีวัดน้้า N.1 หน้าส้านักงานป่าไม้ อ.เมือง จ.น่านมีแนวโน้ม
ลดลงในขณะเดียวกันน้้าจาก2สถานีได้ไหลต่อเนื่องไปยังสถานีวัดน้้า
N.13A บ้านบางบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน แนวโน้มเพิ่มขึนต่้ากว่าตลิ่ง
1.15 ม.
สภาพนาในลุ่มนาเจ้าพระยาตอนล่าง
เมื่ อ เวลา 06.00 น. มี ป ริ ม าณน้้ า ไหลผ่ า นสถานี วั ด น้้ า อ.เมื อ ง
จ.นครสวรรค์ (C.2) อัตรา 1,876 ลบ.ม./วินาที ต่้ากว่าตลิ่ง 3.23 เมตร
มีแนวโน้มเพิ่มขึนและไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา 1,498 ลบ.ม./
วิ น าที ระดั บ น้้ าหน้ า เขื่ อ นเจ้ าพระยา +16.35 ม.รทก.รั บ น้้ าเข้ าฝั่ ง
ตะวันตกและฝั่งตะวันออกในปริมาณ 394 ลบ.ม./วินาที จะบริหารน้้า
เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเข้าคลองชลประทานให้มากที่สุดตามศักยภาพ
ของพื้ นที่ และระบายน้้าท้า ยเขื่ อนป่า สักชลสิทธิ์ 271 ลบ.ม./วินาที
เพื่อควบคุมปริมาณน้้าให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม (Rule Curve) ระบาย
ผ่านเขื่อนพระรามหก 477 ลบ.ม./วินาที ไหลลงแม่น้าเจ้าพระยา และ
ใช้ ปตร.คลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ช่วยระบายน้้าออกสู่ทะเลให้เร็ว
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นาในลานา

สภาพนาในลุ่มนาชี
ปริ มาณน้้า จากแม่ น้ าชี ต อนบนและล้ าน้้ าพองที่ ไ หลมา
บรรจบกั บ ปริ ม าณน้้ า ที่ ไ หลมาจากล้ า ปาวมี แ นวโน้ ม
เพิ่มขึ้นแต่ที่สถานีวัดน้้า E.18 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้ อยเอ็ด
วัดได้ 1,118 ลบ.ม./วินาที ล้ นตลิ่ง 0.20 ม.แนวโน้มทรง
ตัวและ ที่สถานีวัดน้้า E.20A อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
1,657 ลบ.ม./วิ น าที มี ร ะดับ น า้ สูง กว่ า ตลิ่ ง 0.69 ม.
แนวโน้มทรงตัว
สภาพนาในลุ่มนามูล
ปริมาณน้้าที่สถานีวัดน้้า M.182 อ.กันทรารมย์ จ.ศรี ส ะ
เกษ วัด ได้ 884ลบ.ม./วิ น าที ต่ า กว่ า ตลิ่ ง 1.77 ม. มี
แนวโน้มเพิ่มขึนและที่สถานีวัดน้้า M.7 มีปริ มาณน ้าไหล
ผ่าน 2,858ลบ.ม./วินาที (ความจุลานา้ 2,300 ลบ.ม./
วินาที) ระดับสูงกว่าตลิ่ง 0.93 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึน
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ฝน 24 ชั่วโมง
ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

http://www.arcims.tmd.go.th/dailydata/DailyRain.phphttps://www.facebook.com/odd.rasana

วันนี้ (4 ก.ย.60) ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตก ฝนมากกว่าค่าปกติ ทุกภาค
หนั ก บางแห่ ง ในภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาค ปริ มาณฝนสะสมทั้ง ประเทศตั้ง แต่ต้น ปี
2559 ถึ ง วั น ที่ 27 สิ ง หาคม 60 รวม
ตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประชาชนบริเวณดังกล่าว 1328.2 มม. มากกว่า ค่า เฉลี่ ย 362.2
ควรระวังอั นตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้ว ย มม. (37%)
วันที่ 5 - 7 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ ภาคเหนือ มากกว่าค่าปกติ 22%
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตวอฉน. มากกว่าค่าปกติ 33%
ภาคกลาง มากกว่าค่าปกติ 41%
และภาคใต้
รวมทั
ง
้
กรุ
ง
เทพมหานครและปริ
ม
ณฑล
ทะเลอั
น
ดา
เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (4 ก.ย.60) พายุ
ภาคตะวันออก มากกว่าค่าปกติ 20%
โซนร้ อน “มาวาร์ ” (MAWAR) ได้เคลื่ อนขึ้ น มันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตวอ.มากกว่าค่าปกติ 108%
ฝั่งแล้ว บริเวณมณฑลซานเหว่ย ประเทศจีน วันที่ 8-9 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนลดน้อยลง เว้นแต่ภ าคใต้มี ภาคใต้ฝั่งตวอ. มากกว่าค่าปกติ 33%
พายุนี้ก้าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียง
ฝนมากกว่าภาคอื่นๆ คลื่นลมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
เหนื อ คาดว่ า จะอ่ อ นก้ า ลั ง ลงเป็ น พายุ
ลักษณะอากาศปัจ จุบัน เป็น ภาวะปกติ
ตามฤดูกาลที่ ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาด
ตอนบนของภาคเหนื อ ลาว และ
เวี ย ดนามตอนบน ประกอบกั บ มรสุ ม
ตะวัน ตกเฉี ยงใต้ที่พัด ปกคลุมทะเลอั น
ดามัน และประเทศไทยเริ่ มมี ก้าลังแรง
ขึน้

ดี เ ปรสชั น และหย่ อ มความกดอากาศต่้ า
ตามล้าดั บพายุนี้ไ ม่มี ผลกระทบโดยตรงต่ อ
ลักษณะอากาศของประเทศไทย

วันที่ 5 - 7 ก.ย. ร่องมรสุมเลื่อน
ลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ที่ พั ด ปก
คลุมทะเลอันดามันและภาคใต้จะ
มีก้าลังแรงขึ้น
วันที่ 8 - 9 ก.ย. ร่องมรสุมมีก้าลัง
อ่อนลง
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและประเทศไทยมี
ก้าลังอ่อน
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คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน

% เทียบกับ
ภาค
ลักษณะอากาศ พืนที่จังหวัด
ฝน เมือ่ วาน
ภาคเหนือ มีฝ นฟ้ าคะนอง และมี ฝ นตกหนักบางแห่ ง บริเวณจัง หวัด 60 เท่ากับ
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน อุณหภูมิ 23-34 องศาC
เมื่อวาน
ภาคตวอ. มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย 60 เท่ากับ
เมื่อวาน
เฉียงเหนือ หนองบัวลาภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร และ
นครพนม อุณหภูมิ 24-35 องศาC
ภาคกลาง มี ฝ นฟ้ า คะนอ ง ส่ ว นมากบริ เ วณจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ร า ช บุ รี สุ พ ร ร ณ บุ รี อุ ทั ย ธ า นี ชั ย น า ท แ ล ะ
นครสวรรค์ อุณหภูมิ 24-36 องศาC
มีฝ นฟ้ าคะนอง และมี ฝ นตกหนักบางแห่ ง บริ เวณจัง หวัด
ภาค
ตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ 25-35 องศาC
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 ม.
ภาคใต้ฝั่ง มี ฝ นฟ้ า คะนอง ส่ ว นมากบริ เ วณจั ง หวั ด สงขลา ปั ต ตานี
ตะวันออก ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิ 24-37 องศาC ทะเลมีคลื่น
สูงประมาณ 1 ม.
ภาคใต้ฝั่ง มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ
ตะวันตก จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง อุณหภูมิ 22-35
องศาC ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1-2 ม.
กทม.และ ฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิ 26-36 องศาC

คาดการณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร)
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ปริมณฑล

40 มากกว่า
เมื่อวาน
40

เท่ากับ
เมื่อวาน

40

เท่ากับ
เมื่อวาน

60 มากกว่า
เมื่อวาน
40

เท่ากับ
เมื่อวาน

