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1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันท่ี 21 กันยายน 60 
รวม 1560 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 355.1 มม. (29%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกัก 51,529 ล้าน ลบ.
ม. (73%) มากกว่าปีท่ีแล้ว 14% (9,668 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 3,532 ล้าน 
ลบ.ม. (79%) มากกว่าปีท่ีแล้ว 15% (692 ล้าน ลบม.) 
4.พ้ืนท่ีท่ีต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 
4.1พ้ืนท่ีน้้าท่วม 14 จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร 
นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี 
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธรอุบลราชธานี สตูล 
 4.1.2 พ้ืนท่ีระบายไม่ทัน 1 จังหวัด นครราชสีมา 
 4.2 พ้ืนท่ีน้้าหลาก 2 จังหวัด จันทบุรี ตราด 
 4.2 ขาดแคลนน้้า 
 4.2.1. ขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค - จังหวัด 
 4.2.2 ขาดแคลนน้้าเกษตร - จังหวัด  
4.3 น้้าเค็มรุก - จังหวัด 
4.4 คุณภาพน้้า 
 4.4.1 น้้าเสียเน่ืองจากสิ่งปฏิกูล - จังหวัด 
 4.4.2 น้้าเสียเนื่องจากน้้าท่วมขัง - จังหวัด 

นัยส าคัญ:  
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สถานการณ์การเก็บกักน  าในเขื่อนขนาดใหญ ่ 

  มีปริมาณน  าต่ ากว่าเกณฑ์กักเก็บน  าต่ าสุด 1 เขื่อน 

แม่กวงอุดมธารา เชียงใหม่ 35% 

  

มีปรมิาณน  าสงูกว่าเกณฑ์กักเก็บน  าสูงสุด 6 เข่ือน 

1.ก่ิวคอหมา ล าปาง 93% 

2.เขื่อนแควน้อย พิษณุโลก 101% 

3.เข่ือนน  าอนู สกลนคร 109% 

4.เขื่อนน  าพุง สกลนคร 102% 

5.เข่ือนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ 78% 

6.เขื่อนอบุลรัตน ์ ขอนแก่น 77% 

81% ขึน้ไป  ดีมาก 7 แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  22 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้ 5 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  0 แห่ง 

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2560 51,529 73 28,002 59 

2559 41,861 59 18,335 39 

ผลตา่ง 9,668 14 9,667 20 
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น  าในล าน  า 
สภาพน  าในลุ่มน  าน่าน 
ที่สถานีวัดน้้า N.5A อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระดับน้้าต่้ากว่าตลิ่ง 4.03 ม. มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ น และที่ สถานี N.7A อ.เมือง จ.พิจิตร ระดับน้้าต่้ากว่าตลิ่ง 1.37 ม. มี
แนวโน้มเพิ่มขึ นและ N.8A อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ระดับน้้าต่้ากว่าตลิ่ง 0.48 ม. 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ น    
สภาพน  าในลุ่มน  ายม 
ปริมาณน้้าในลุ่มน้้ายม ที่สถานีวัดน้้า Y.14 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มีปริมาณน้้า 
282 ลบ.ม./วินาที  ระดับน้้าต่้ากว่าตลิ่ง 7.25 ม. มีแนวโน้มลดลง กลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติแล้ว และที่สถานี Y.4  อ.เมือง จ.สุโขทัย มีปริมาณน้้า 165 ลบ.ม. /วินาที 
ระดับน้้าต่้ากว่าตลิ่ง 3.22 ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ น กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 
สภาพน  าในลุ่มน  าเจ้าพระยาตอนล่าง  
สภาพน้้าในลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง เมื่อเวลา 06.00 น. มีปริมาณน้้าไหลผ่าน
สถานีวัดน้้า อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (C.2) อัตรา 1,853 ลบ.ม./วินาที ต่้ากว่าตลิ่ง 
3.28 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ น และไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา 1,375 ลบ.
ม./วินาที ระดับน้้าหน้าเขื่อนเจ้าพระยา +15.50 ม.รทก. รับน้้าเข้าฝั่งตะวันตก
และฝั่งตะวันออกในปริมาณ 409 ลบ.ม./วินาที จะบริหารน้้า เหนือเขื่อน
เจ้าพระยาเข้าคลองชลประทานให้มากที่สุดตามศักยภาพของพื้นที่ และระบายน้้า
ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 18 ลบ.ม./วินาที เพื่อควบคุมปริมาณน้้าให้อยู่ในเกณฑ์
ควบคุม (Rule Curve) ระบายผ่านเขื่อนพระรามหก 66 ลบ.ม./วินาที ไหลลง
แม่น้้าเจ้าพระยา และใช้ ปตร.คลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ช่วยระบายน้้าออกสู่
ทะเลให้เร็วยิ่งขึ้น  

ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2560 
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น  าในล าน  า 

สภาพน  าในลุ่มน  าชี  
ปริมาณน้้าท่ีสถานีวัดน้้า E.18 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด วัดได้ 1,066 ลบ.
ม./วินาที ล้นตลิ่ง 0.56 ม. มีแนวโน้มลดลง และ ที่สถานีวัดน้้า E.20A อ.
มหาชนะชัย จ.ยโสธร 1,708 ลบ.ม./วินาที มีระดับน้้าสูงกว่าตลิ่ง 0.76 ม. มี
แนวโน้มเพิ่มขึ น 
สภาพน  าในลุ่มน  ามูล 
ปริมาณน้้าที่สถานีวัดน้้า M.182 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วัดได้ 862 
ลบ.ม./วินาที ต่้ากว่าตลิ่ง 2.33 ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ น และที่สถานีวัดน้้า 
M.7 มีปริมาณน้้าไหลผ่าน 2,498 ลบ.ม./วินาที (ความจุล้าน้้า 2,300 ลบ.
ม./วินาท)ี ระดับสูงกว่าตลิ่ง 0.33 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ น 
สภาพน  าในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
สถานการณ์น้้าที่สถานี X.281 อ.ควนโดน จ.สตูล ระดับน้้าต่้ากว่าตลิ่ง 4.36 
ม. มีแนวโน้มลดลง ที่สถานี X.279 บ้านปันจอร์ จ.สตูล ระดับน้้าต่้ากว่า
ตลิ่ง 1.83 ม. มีแนวโน้มลดลง และที่สถานี X.239 บ้านฉลุงเหนือ จ.สตูล 
ระดับน้้าสูงกว่าตลิ่ง 0.44 ม. มีแนวโน้มลดลง ส่วนในพื้นที่      จ.ระนองมีฝน
ตกลงมาเล็กน้อย อยู่ในระดับปกติ และคลองธรรมชาติสามารถระบายน้้าได้ดี  
 

ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2560 
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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. 



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

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

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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พื นที่ประสบอุทกภยั น  าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น  าท่วมขงัรอการระบาย ป ี2557 – 2560 ข้อมูลวันท่ี 24 กันยายน 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557  ป ี2560 

ท่ีมาข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
                : สื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ออนไลน์ 

3 จังหวัด 

น  าท่วม 13 จังหวัด  
สุโขทัย  ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ 
ชัยภูมิ ลพบุรี อุทัยธานี สิงห์บุรี อา่งทอง 
อยุธยา ชลบุรี  ศรีสะเกษ 

น  าท่วม 12 จังหวัด 
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี 
อ่างทอง อยุธยา กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สตูล น  าท่วม 2 จังหวัด 

พิษณุโลก พิจิตร  
น  าท่วม  4 จังหวัด 
สุพรรณบุรี สระแก้ว 
ปราจีนบุรี สุราษฏร์ธานี 

น  าท่วมขังรอการระบาย 3 จังหวัด 
กทม จันทบุรี เพชรบุรี 


