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1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 17 กันยายน 60 รวม 1496.4 มม. 

มากกว่าค่าเฉลี่ย 350.4 มม. (31%) 

2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 50,535 ล้าน ลบ.ม. (71%) 

มากกว่าปีที่แล้ว 15% (10,865 ล้าน ลบม.) 

3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม  3,475 ล้าน ลบ.ม. (78%) 

มากกว่าปีที่แล้ว 20% (904 ล้าน ลบม.) 

4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 

4.1พ้ืนที่น้้าท่วม 15 จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ 

สระบุรี อ่างทอง อยุธยา ชัยภูมิ บึงกาฬ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด สตูล 

 4.1.2 พื้นที่ระบายไม่ทัน - จังหวัด 

 4.2 พื้นที่น้้าหลาก - 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 

นัยส าคัญ:  
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ภูมพิล 

แกง่กระจาน 

ปราณบุร ี

81% ขึน้ไป  ดีมาก 7  แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  22 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้ 5 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  0 แห่ง 

ล าปาว 

66 ขุนดา่นฯ 

คลองสยีดั 

วชริาลงกรณ 

บางลาง 

ล าตะคอง 

บางพระ 

จุฬาภรณ ์

ทบัเสลา 

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2560 50,535 71 27,009 57 

2559 39,670 56 16,144 34 

ผลตา่ง 10,865 15 10,865 23 

75 

นฤบดนิทรจนิดา 
52 

สถานการณ์การเก็บกักน  า 
ในเขื่อนขนาดใหญ่  

  

เข่ีอนน  าอูน สกลนคร 112% 

เข่ือนน  าพุง สกลนคร 106% 

เข่ือนกิ่วคอหมา ล าปาง  90% 

เข่ือนแควน้อย พิษณุโลก 92% 

เข่ือนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 76% 
เข่ือนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ 75% 

ป่าสกั 

มีปริมาณน  าสูงกว่าเกณฑ์กักเก็บน  าสูงสุด 6 เขื่อน 

แควนอ้ย 

เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ 34% 

มีปริมาณน  าต่ ากว่าเกณฑ์กักเก็บน  าต่ าสุด 1 เขื่อน 
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น  าในล าน  าและความเค็มในแม่น  าเจ้าพระยา 
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ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา 

http://climate.tmd.go.th/gge/gge/dailyrain0_sum_th.png 

ฝน 24 ชั่วโมง  ณ เวลา 07น. 
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ฝน 7 วันที่ผ่านมา 

http://www.arcims.tmd.go.th/dailydata/weekly.php http://climate.tmd.go.th/gge/gge/weeklyrain_sum_th.png 
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คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน 
ภาค ลักษณะอากาศ พื นที่จังหวัด 

%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวาน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง สุโขทัย พิษณุโลก ก าแพงเพชร และตาก อุณหภูมิ 
23-33 องศาC  

30 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ 
น ค ร ร า ช สี ม า  บุ รี รั ม ย์  สุ ริ น ท ร์  ศ รี ส ะ เ ก ษ  แ ล ะ
อุบลราชธานี อุณหภูมิ 24-34 องศาC  

30 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี 
อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์  อุณหภูมิ 23-33 องศาC  

30 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราดอุณหภูมิ 25-33 องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ  1-2 
ม.  

40 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  อุณหภูมิ 22-
34 องศาC  ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 1 ม. 

40 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล 
อุ ณ ห ภู มิ  2 1 -3 3  อ ง ศ า C ท ะ เ ล มี ค ลื่ น สู ง  
ประมาณ 2 ม.  

40  น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

ฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิ 25-34 องศาC  30 น้อยกว่า 

เมื่อวาน คาดการณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 
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พื นที่ประสบอุทกภยั น  าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น  าท่วมขงัรอการระบาย ป ี2557 – 2560 ข้อมูลวันท่ี 17 กันยายน 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557  ป ี2560 

ท่ีมาข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
                : สื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ออนไลน์ 

3 จังหวัด 

น  าท่วม 8 จังหวัด  
พะเยา ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์  
อุดรธานี มหาสารคาม อุบลราชธานี 

น  าท่วม 22 จังหวัด 
เชียงราย ล าปาง ตาก สุ โขทัย พิษณุโลก พิ จิตร 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สระบุรี อ่างทอง อยุธยา ชัยภูมิ 
บึงกาฬ  เลย สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี สตูล 

น  าท่วม 6 จังหวัด 
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อยุธยา 
ปราจีนบุรี ระนอง 

น  าป่าไหลหลาก 3 จังหวัด 
พิษณุโลก สุโขทัย ชัยภูม ิ

น  าป่าไหลหลาก 2 จังหวัด เชียงใหม่ ล าปาง 

น  าท่วม  2 จังหวัด 
ระยอง  จันทบุรี 
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พื นที่ประสบอุทกภยั น  าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น  าท่วมขงัรอการระบาย ป ี2557 – 2560 ข้อมูลวันท่ี 16 กันยายน 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557  ป ี2560 

ท่ีมาข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
                : สื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ออนไลน์ 

3 จังหวัด 

น  าท่วม 11 จังหวัด  
ล าปาง ตาก ก าแพงเพชร สโุขทัย 
พิษณุโลก อุทัยธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ 
เลย ชัยภูมิ สุราษฎร์ธานี 

น  าท่วม 20 จังหวัด 
เชียงราย ล าปาง สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ 
สระบุรี อ่างทอง อยุธยา  บึงกาฬ  สกลนคร ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี 
พังงา ภูเก็ต สตูล 

น  าป่าไหลหลาก 1 จังหวัด ล าปาง 

น  าป่าไหลหลาก 11 จังหวัด เชยีงใหม่ แพร ่อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ ชัยภูมิ กาฬสนิธุ์ 
ตรัง 

น  าท่วมขังรอการระบาย 1 จังหวัด อุดรธานี  

น  าท่วม 4 จังหวัด  
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อยุธยา 

น  าท่วม 1 จังหวัด  
ชุมพร จันทบุร ี

น  าป่าไหลหลาก 1 จังหวัด  
สระบุรี  ตราด พังงา 
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พื นที่ประสบอุทกภยั น  าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น  าท่วมขงัรอการระบาย ป ี2557 – 2560 ข้อมูลวันท่ี 15 กันยายน 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557  ป ี2560 

ท่ีมาข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
                : สื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ออนไลน์ 

3 จังหวัด 

น  าท่วม 19 จังหวัด  
เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง อุตรดิตถ์ ตาก 
สุโขทัย พิษณุโลก ก าแพงเพชร พิจิตร 
อุทัยธาน ีชัยนาท เพชรบูรณ์ เลย นครพนม 
ขอนแก่น ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี  
สุราษฎร์ธาน ี

น  าท่วม 17 จังหวัด 
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ สระบุรี อ่างทอง 
อยุธยา  บึงกาฬ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี พังงา ภูเก็ต สตูล 

น  าท่วม 8 จังหวัด 
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อยุธยา 
กทม. ชลบุรี ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ น  าป่าไหลหลาก 1 จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

น  าป่าไหลหลาก 1 จังหวัด พิจิตร 

น  าป่าไหลหลาก - จังหวัด 

น  าท่วมขังรอการระบาย 2 จังหวัด กทม. ชลบุรี  

น  าท่วม 2 จังหวัด 
จันทบุรี ชุมพร 

น  าป่าไหลหลาก 1 จังหวัด 
นครนายก น  าท่วมขังรอการระบาย 2 จังหวัด  

ฉะเชิงเทรา สุรินทร ์
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พื นที่ประสบอุทกภยั น  าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น  าท่วมขงัรอการระบาย ป ี2557 – 2560 ข้อมูลวันท่ี 14 กันยายน 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557  ป ี2560 

ท่ีมาข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
                : สื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ออนไลน์ 

3 จังหวัด 

น  าท่วม 16 จังหวัด  ตาก ล าพูน ล าปาง 
แพร่ ก าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ สกลนคร นครพนม 
อุทัยธาน ีชัยนาท สุราษฎร์ธานี   

น  าท่วม 14 จังหวัด 
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ สระบุรี อ่างทอง 
อยุธยา  บึงกาฬ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี 

น  าท่วม 5 จังหวัด 
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ 
อยุธยา 

น  าป่าไหลหลาก 9 จังหวัด เชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์  กาฬสินธุ์ 
เลย ชุมพร 

น  าป่าไหลหลาก 3 จังหวัด ภูเก็ต พังงา สตูล 

น  าท่วมขังรอการระบาย 3 จังหวัด กทม. ชลบุรี 
ภูเก็ต 

น  าท่วม 1 จังหวัด 
กทม. จันทบุรี 


