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

นัยสาคัญ:
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 10 กันยายน 60 รวม 1419.7 มม.
มากกว่าค่าเฉลี่ย 334.9 มม. (31%)
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 49,492 ล้าน ลบ.ม. (70%)
มากกว่ าปี ที่ แ ล้ ว 17% (11,685 ล้ าน ลบม.) 49,614 ล้ าน ลบ.ม. (70%)
มากกว่าปีที่แล้ว 16% (11,668 ล้าน ลบม.)
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 3,404 ล้าน ลบ.ม. (76%)
มากกว่าปีที่แล้ว 25% (1,144 ล้าน ลบม.)
4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า
4.1พื้นที่น้าท่วม 15 จังหวัด เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์
สระบุรี อ่างทอง อยุธยา บึงกาฬ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ยโสธร อุบลราชธานี
4.1.2 พื้นที่ระบายไม่ทัน 2 จังหวัด นครราชสีมา ชลบุรี
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
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4.4.2 น้้าเสียเนื่องจากน้้าท่วมขัง - จังหวัด

สถานการณ์การเก็บกักนาในเขื่อนขนาดใหญ่
มีปริมาณนาสูงกว่าเกณฑ์กักเก็บนาสูงสุด 6 เขื่อน
1.กิ่วคอหมา
2.เขื่อนแควน้อย
3.เขื่อนนาอูน
4.เขื่อนนาพุง
5.เขื่อนจุฬาภรณ์
6.เขื่อนอุบลรัตน์

ลาปาง
พิษณุโลก
สกลนคร
สกลนคร
ชัยภูมิ
ขอนแก่น

91%
82%
111%
102%
67%
76%

มีปริมาณนาต่ากว่าเกณฑ์กักเก็บนาต่าสุด 1 เขื่อน

แม่กวงอุดมธารา
พ.ศ.

ปริมาตรนา้
(ล้าน ลบ.ม.)

%

้ าร
นา้ ใชก

2560

49,614

70

26,088

55

2559

37,946

54

14,420

31

ผลต่าง

11,668

16

11,668

24

(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%
นา้ น้ อย 1 แห่ ง
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เชียงใหม่

30%

ข้อมูลวันที่ 12 กันยายน 2560
สภาพนาในลุ่มนาน่าน
นาในลานา
ปริมาณน้้าในแม่น้าน่าน ที่สถานีวัดน้้า N.64 บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.
น่าน ที่ส ถานีวั ดน้้า N.1 หน้าส้า นักงานป่าไม้ อ.เมือง จ.น่ าน มี
แนวโน้มลดลง ในขณะเดียวกันน้้าจาก 2 สถานีได้ไหลต่อเนื่องไปยัง
สถานีวัดน้้า N.13A บ้านบางบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน มีแนวโน้มลดลง
ต่้ากว่าตลิ่ง 3.34 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 1,791 ลบ.ม./วินาที ต่้ากว่าตลิ่ง 3.42 เมตร มี
แนวโน้มลดลง และไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา 1,401 ลบ.ม./
วิน าที ระดั บน้้ าหน้าเขื่ อ นเจ้าพระยา +15.80 ม.รทก. รั บน้้ าเข้าฝั่ ง
ตะวันตกและฝั่งตะวันออกในปริมาณ 338 ลบ.ม./วินาที จะบริหารน้้า
เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเข้าคลองชลประทานให้มากที่สุดตามศักยภาพ
ของพื้นที่ และระบายน้้ าท้ายเขื่อนป่าสักชลสิท ธิ์ 150 ลบ.ม./วินาที
เพื่อควบคุมปริมาณน้้าให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม (Rule Curve) ระบาย
ผ่านเขื่อนพระรามหก 266 ลบ.ม./วินาที ไหลลงแม่น้าเจ้าพระยา และ
ใช้ ปตร.คลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ช่วยระบายน้้าออกสู่ทะเลให้เร็ว
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ยิ่งขึ้น

ข้อมูลวันที่ 12 กันยายน 2560
นาในลานา

สภาพนาในลุ่มนาชี
ปริ ม าณน้้ า จากแม่ น้ า ชี ต อนบนและล้ า น้้ า พองที่ ไ หลมา
บรรจบกับปริมาณน้้าที่ไหลมาจากล้าปาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
แต่ ที่ ส ถานี วั ด น้้ า E.18 อ.ทุ่ ง เขาหลวง จ.ร้ อ ยเอ็ ด วั ด ได้
1,093.80 ลบ.ม./วินาที ล้นตลิ่ง 0.73 ม.มี แนวโน้มทรงตัว
และ ที่สถานีวัดน้้า E.20A อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 1,623
ลบ.ม./วินาที มีระดับน้้าสูงกว่าตลิ่ง 0.65 ม. มีแนวโน้มทรง
ตัว
สภาพนาในลุ่มนามูล
ปริมาณน้้าที่สถานีวัดน้้า M.182 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
วัดได้ 849.5 ลบ.ม./วินาที ต่้ากว่าตลิ่ง 1.99 ม. มี แนวโน้ม
ลดลง และที่สถานีวัดน้้า M.7 มีปริมาณน้้าไหลผ่าน 2,636
ลบ.ม./วินาที (ความจุล้าน้้า 2,300 ลบ.ม./วินาที) ระดับสูง
กว่าตลิ่ง 0.56 เมตร มี แนวโน้มลดลง
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นาในลานาและความเค็มในแม่นาเจ้าพระยา
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ฝน 24 ชั่วโมง
ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

http://climate.tmd.go.th/gge/gge/dailyrain0_sum_th.png
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ฝน 7 วันที่ผ่านมา

http://climate.tmd.go.th/gge/gge/weeklyrain_sum_th.png

http://www.arcims.tmd.go.th/dailydata/weekly.php
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คาดการณ์อากาศ
การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 4 สัปดาห์
ตังแต่วันที่ 11 กันยายน – 8 ตุลาคม 2560
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่อง กับจะมีฝนตก
หนักหลายพืนที่และหนักมากบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะนา
ท่วมฉับพลัน นาป่าไหลหลาก รวมทังนาล้นตลิ่งในบางแห่ง
คลื่นลมทะเลอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันยังคงมีกาลังแรง
ความสูงของคลื่น 2 -3 เมตรในบางช่วง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะ
มีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร
เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และประเทศไทย โดยจะมีกาลังแรงเป็นระยะ ๆ ประกอบกับ ใน
บางช่ ว งจะมี ร่ อ งมรสุ ม พาดผ่ า นบริ เ วณประเทศไทยตอนบน
นอกจากนี มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้
และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านประเทศ
ไทยตอนบน
ข้อควรระวัง ช่วงนี จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเล
จี น ใต้ และจะเคลื่ อ นเข้ า มาใกล้ ประเทศไทยซึ่ งจะท าให้ ม รสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก้า
ลั ง แรงขึ น ท้ า ให้ ป ระเทศไทยมี ฝ นตกเพิ่ ม มากขึ น จึ ง ขอให้
ประชาชนติ ดตามข่ า วพยากรณ์ อากาศและค้ า เตื อนเรื่ องฝนตก
หนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตก
ต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
ร่องมรสุมก้าลังอ่อนได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบน
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ก้าลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย

11 – 19 ก.ย. 60
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19– 27 ก.ย. 60

คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน

ภาค

ภาคเหนือ

% เทียบกับ
ลักษณะอากาศ พืนที่จังหวัด
ฝน เมือ่ วาน
มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ 60 เท่ากับ
เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
เมื่อวาน
และสุโขทัย อุณหภูมิ 23-36 องศาC

ภาคตวอ. มี ฝ นฟ้ า คะนอง ส่ ว นมากบริ เ วณจั ง หวั ด บึ ง กาฬ นครพนม 60 เท่ากับ
สกลนคร มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์
เมื่อวาน
เฉียงเหนือ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ อุณหภูมิ 23-36 องศาC
ภาคกลาง
ภาค
ตะวันออก

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก
คาดการณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร)

มี ฝ นฟ้ า คะนอง ส่ ว นมากบริ เ วณจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ราชบุ รี
อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และลพบุรี อุณหภูมิ 23-36 องศา
C
มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ 25-36
องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 ม.
มี ฝ นฟ้ า คะนอง และมี ฝ นตกหนั ก บางแห่ ง บริ เ วณจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิ
22-35 องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 ม.
มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนั กบางแห่ง บริเวณจังหวัดกระบี่
ตรัง และสตูล อุณหภูมิ 21-32 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1
ม.

40 มากกว่า
เมื่อวาน
60 มากกว่า
เมื่อวาน

60 มากกว่า
เมื่อวาน
60 น้อยกว่า
เมื่อวาน

กทม.และ ฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่า อุณหภูมิ 26-35 องศาC 60 มากกว่า
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เมื่อวาน
ปริมณฑล

พายุ
พ า ยุ ไ ต้ ฝุ่ น ต า ลิ ม
(TALIM)
บริ เ วณ
ม ห า ส มุ ท ร แ ป ซิ ฟิ ก
พายุ ไ ต้ ฝุ่ น ตาลิ ม มี ทิ ศ
ทางการเคลื่ อ นตั ว ไป
ทางทิ ศ ตะวั น ตกค่ อ น
ทางเหนือเล็กน้อย
พายุดี เ ปรสชั่ น บริ เ วณ
ด้ านต ะ วั นออกข อ ง
เกาะลู ซ อน ประเทศ
ฟิลิปปินส์ มีทิศทางการ
เคลื่ อ นตั ว ไปทางทิ ศ
ตะวันตก
พ า ยุ ทั ง ส อ ง ยั ง ไ ม่ มี
ผลกระทบต่ อ ประเทศ
ไทย
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