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1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันท่ี 17 กันยายน 60 
รวม 1496.4 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 350.4 มม. (31%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกัก 51,402 ล้าน ลบ.
ม. (73%) มากกว่าปีท่ีแล้ว 14% (9,926 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 3,522 ล้าน 
ลบ.ม. (79%) มากกว่าปีท่ีแล้ว 16% (691 ล้าน ลบม.) 
4.พ้ืนท่ีท่ีต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 
4.1พ้ืนท่ีน้้าท่วม 12 จังหวัด  สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร 
นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุธยา กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สตูล 
 4.1.2 พ้ืนท่ีระบายไม่ทัน 3 จังหวัด กทม. จันทบุรี เพชรบุรี 
 4.2 พ้ืนท่ีน้้าหลาก - 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 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 110% 

4.เขื่อนน  าพุง สกลนคร 102% 

5.เข่ือนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ 77% 

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 51,402 73 27,876 59 

2559 41,476 59 17,950 38 

ผลตา่ง 9,926 14 9,926 21 
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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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คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน 
ภาค ลักษณะอากาศ พื นที่จังหวัด 

%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวาน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดล าพูน 
ล าปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก ก าแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ 
อุณหภูมิ 23-34 องศาC  

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครพนม 
มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  อุณหภูมิ 23-
352องศาC  

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนมาก บริเวณจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ 
ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี อุณหภูมิ 22-
34 องศาC  

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด
ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
อุณหภูมิ 23-32 องศาC   ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 ม. 

70 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  อุณหภูมิ 22-34 องศา
C  ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 ม. 

60 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิ 21-32 องศาC 
ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 3 ม.  

80  เท่ากับ 

เมื่อวาน 

กทม.และ
ปริมณฑล 

ฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิ 25-34 องศาC  60 น้อยกว่า 

เมื่อวาน คาดการณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 
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พื นที่ประสบอุทกภยั น  าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น  าท่วมขงัรอการระบาย ป ี2557 – 2560 ข้อมูลวันท่ี 23 กันยายน 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557  ป ี2560 

ท่ีมาข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
                : สื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ออนไลน์ 

3 จังหวัด 
น  าท่วม 17 จังหวัด  
สุโขทัย พิษณุโลก ก าแพงเพชร พิจิตร   
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยภูมิ ลพบุรี อุทัยธานี 
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ชลบุรี 
กาญจนบุรี พังงา กระบี่  

น  าท่วม 15 จังหวัด 
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี 
อ่างทอง อยุธยา กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี 
สงขลา ตรัง สตูล 

น  าท่วม 2 จังหวัด 
พิษณุโลก พิจิตร  

น  าท่วม  8 จังหวัด 
สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง 
จันทบุรี กทม. สุพรรณบุรี
สุราษฏร์ธานี พังงา 

น  าท่วมขังรอการระบาย 4 จังหวัด 
กทม ปทุมธานี นครสวรรค์ ขอนแก่น  

น  าป่าไหลหลาก 1 จังหวัด ลพบุร ี

น  าท่วมขังรอการระบาย 5 จังหวัด 
หนองบัวล าภู กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง  
 

น  าป่าไหลหลาก 6 จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย ชลบุรี ระนอง  


