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สรุปภาพรวมสถานการณ์น ้าประเทศไทย 
วันอาทิตย์ท่ี 2 กันยายน 2561 (07.00 น.) 

      …………………………………………………….………………………….. 
สรุปสถานการณ์  

• 2 ก.ย. 61 ประเทศไทยมีปริมำณฝนลดลง ส่วนภำคเหนือยังคงมีปริมำณฝนมำกกว่ำภำคอื่นๆ  
• 3–7 ก.ย .  61 บริ เวณประเทศไทยจะมี ฝนเพิ่ มขึ้น  กับมีฝนตกหนักบำงพื้น ท่ีบริ เวณภำคเหนือ ภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้  
• แม่น้ ำในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภำคตะวันออก ระดับน้ ำเพิ่มขึ้น โดยต้องเฝ้าระวัง แม่น้ ำน่ำน  อ.ท่ำวังผำ 

จ.น่ำน แม่น้ ำสำขำท่ีไหลลงแม่น้ ำโขง แม่น้ ำป่ำสัก จ.เพชรบูรณ์ และแม่น้ ำปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำงมีระดับน้ ำน้อย ภำคตะวันตก ภำคกลำงและภำคใต้มีระดับปำนกลำงถึงน้ ำมำก โดยต้องเฝ้าระวัง แม่น้ ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี   

• แม่น ้าโขง : (06.00 น.) แนวโน้มน้ ำสูงขึ้น มีน้ ำสูงกว่ำตล่ิงท่ี จ.หนองคำย จ.นครพนม จ.มุกดำหำร และ อ.โขงเจียม              
จ.อุบลรำชธำนี และต้องเฝ้ำระวังบริเวณ จ.บึงกำฬ   

สถานการณ์ฝน  
• 2 ก.ย. 61 ยังคงมีฝนตกหนักบำงพื้นท่ี โดยมพีื้นท่ีเส่ียงภัยฝนตกหนักถึงหนักมำก 16 จังหวัดภาคเหนือ เชียงรำย พะเยำ 

น่ำน แม่ฮ่องสอน ตำก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคำย บึงกำฬ นครพนม ภาคตะวันตก กำญจนบุรี รำชบุรี 
เพชรบุร ีประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออก นครนำยก ปรำจีนบุรี จันทบุรี ตรำด   

• 24 ช่ัวโมงที่ผ่านมา (06.00 น.) มีฝนตกปำนกลำงถึงหนักในภำคเหนือ (แพร่ 46.2 มม.) ภำคกลำง (กรุงเทพมหำนคร 50.5 
มม.) และภำคใต้ (สุรำษฎร์ธำนี 44.5 มม. ยะลำ 41.4 มม. นครศรีธรรมรำช 35.5 มม.) ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำคตะวันตก และภำคตะวันออก มีฝนตกเล็กน้อยถึงปำนกลำง  

สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
 

อ่างฯขนาดใหญ่ท่ีมีระดับเกินเกณฑ์ควบคุม (Upper Rule Curve) และปริมาณน ้าเกินร้อยละ 80 ของความจุ มี 6 แห่ง ดังนี  
1. เขื่อนน ้าอูน จ.สกลนคร 
สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า (06.00 น./ชป.) ปริมำณน้ ำ 563 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 567) คิดเป็น 108% ปริมำณน้ ำไหลเข้ำวัน
ละ 3.03 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 4.89) มีปริมำณน้ ำไหลออกวันละ 7.35 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 7.74)  
สภาพน ้าในพื นที่ท้ายน ้า มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำล้นตลิ่ง บริเวณบ้ำนนำหว้ำ อ.นำหว้ำ จ.นครพนม บ้ำนพอกใหญ่  อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร 
การบริหารจัดการน ้า ลดกำรระบำยน้ ำ เนื่องจำกกรมอุตุนิยมวิทยำ และ สสนก. คำดกำรณ์ว่ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปริมำณฝน
ในเดือน ก.ย.-ต.ค. 61 ลดลง ท้ังนี้ขอให้หน่วยงำนติดตำมกำรคำดกำรณ์ฝน เพื่อปรับแผนกำรระบำยน้ ำ โดยต้องแจ้งประชำชน
ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือ แจ้งเตือนใหพ้ื้นท่ีในลุ่มน้ ำสงครำมตอนล่ำง ต้ังแต่ อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร จนถึง อ.ท่ำอุเทน 
จ.นครพนม เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ  
2. เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า (06.00 น./ชป.) ปริมำณน้ ำ 757 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 755) คิดเป็น 107% น้ ำล้นทำงระบำยน้ ำ 
(Spillway) สูง 1.04 ม. (เมื่อวำน 1.00) ปริมำณน้ ำไหลเข้ำวันละ 17.75 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 14.22) มีปริมำณน้ ำไหลออกวันละ 
15.73 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 15.05)   
สภาพน ้าในพื นที่ท้ายน ้า ระดับน้ ำในแม่น้ ำเพชรบุรีต่ ำกว่ำระดับตล่ิง  
การบริหารจัดการน ้า เร่งระบำยน้ ำใหก้ลับสู่ภำวะปกติ เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ฝนในพื้นท่ีเพื่อปรับแผนกำรระบำยน้ ำ 
การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือ แจ้งให้พื้นท่ีท้ำยเขื่อนในแม่น้ ำเพชรบุรีทรำบถึงแผนกำรระบำยน้ ำ 
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3. เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี 
สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า (24.00 น./1 ก.ย. 61/กฟผ.) มีปริมำณน้ ำ 8,364 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 8,352) คิดเป็น 94% ปริมำณน้ ำ
ไหลเข้ำวันละ 64.56 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 75.73) มีปริมำณน้ ำไหลออกวันละ 52.33 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 52.34) 
สภาพน ้าในพื นที่ท้ายน ้า ยังไม่สูงกว่ำตล่ิง 
การบริหารจัดการน ้า ปรับแผนกำรระบำยน้ ำเป็นวันละ 58 ล้ำน ลบ.ม. ต้ังแต่ 4-10 ก.ย.61 โดยปริมำณน้ ำท่ีระบำยยังไม่
เกินควำมจุของล ำน้ ำแควน้อย แต่อำจมีพื้นท่ีลุ่มต่ ำริมแม่น้ ำบำงแห่งได้รับผลกระทบจำกระดับน้ ำท่ีเอ่อสูงขึ้นจำกปัจจุบัน
ประมำณ 50 ซม. 
การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือ แจ้งให้พื้นท่ีท้ำยเขื่อนตำมล ำน้ ำแควน้อยให้ทรำบถึงแผนกำรระบำยน้ ำ 
4. เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 
สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า (24.00 น./1 ก.ย. 61 กฟผ.) ปริมำณน้ ำ 16,120 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 16,092) คิดเป็น 91% 
ปริมำณน้ ำไหลเข้ำวันละ 54.16 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 57.52) มีปริมำณน้ ำไหลออกวันละ 25.54 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 25.01)  
การบริหารจัดการน ้า ปรับแผนกำรระบำยน้ ำผ่ำนเข่ือนท่ำทุ่งนำเป็นวันละ 28 ล้ำน ลบ.ม. ต้ังแต่ 7-13 ก.ย. 61 โดยปริมำณ
น้ ำท่ีระบำยยังไม่เกินควำมจุของล ำน้ ำแคว แต่อำจมีพื้นท่ีลุ่มต่ ำริมแม่น้ ำบำงแห่งได้รับผลกระทบจำกระดับน้ ำท่ีเอ่อสูงขึ้นจำก
ปัจจุบันประมำณ 60 ซม. 
การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือ แจ้งให้พื้นท่ีท้ำยเขื่อนตำมล ำน้ ำแควใหญ่ให้ทรำบถึงแผนกำรระบำยน้ ำ 
5. เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก 
สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า (06.00 น./ชป.) ปริมำณน้ ำ 193 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 194) คิดเป็น 86% ปริมำณน้ ำไหลเข้ำวันละ 
6.41 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 7.30) มีปริมำณน้ ำไหลออกวันละ 6.96 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 7.30) น้ ำไหลผ่ำนทำงระบำยน้ ำล้นสูง 
0.85 ม. (เมื่อวำน 0.94)  
การบริหารจัดการน ้า ลดกำรระบำยน้ ำ ท้ังนี้ขอให้หน่วยงำนติดตำมกำรคำดกำรณ์ฝนอย่ำงใกล้ชิดเพื่อกำรปรับแผนให้เหมำะสม โดยต้อง
แจ้งประชำชนให้ทรำบล่วงหน้ำ 
6. เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า (06.00 น./ชป.) ปริมำณน้ ำ 308 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 312) คิดเป็น 79%  มีปริมำณน้ ำไหลเข้ำ 8.13 
ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 7.91)  มีปริมำณน้ ำไหลออกวันละ 11.51 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 11.08) 
การบริหารจัดการ เร่งระบำยน้ ำ พร้อมท้ังเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ฝนในพื้นท่ีเพื่อปรับแผนกำรระบำยน้ ำ 

ในพื้นท่ีภำคเหนือตอนบน และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้วำงแผนปรับลดกำรระบำยน้ ำ เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อน
สิริกิต์ิ เข่ือนน้ ำอูน และอ่ำงขนำดกลำง/ขนำดเล็ก ทุกแห่ง ตำมกำรคำดกำรณ์ท่ีปริมำณน้ ำฝนท่ีมีแนวโน้มลดลงในเดือน ก.ย.-
ต.ค. 61 พื้นท่ีภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ให้ติดตำมกำรพยำกรณ์อำกำศในช่วง ก.ย. นี้ เพื่อวำงแผนปรับ
กำรระบำยน้ ำในแม่น้ ำสำยหลัก ท้ังนี้ ให้มีผลกระทบต่อพื้นท่ีท้ำยน้ ำน้อยท่ีสุด ส่วนในพื้นท่ีภำคตะวันตก ใน 4 เขื่อนขนำดใหญ่  
(ศรีนครินทร์ วชิรำลงกรณ แก่งกระจำน และปรำณบุรี) ยังคงต้องเร่งกำรพร่องน้ ำ ตำมกำรคำดกำรณ์ฝนท่ียังคงมีอยู่อย่ำง
ต่อเนื่องและรองรับฝนตำมฤดูกำลในปลำยเดือน ก.ย.-ต.ค. 61 
สถานการณ์น ้าในแม่น ้า/ล้าน ้า  

แม่น ้าสายส้าคัญ   
- ภำคเหนือ มีระดับน้ ำปำนกลำงถึงน้ ำมำก มีน้ ำสูงกว่ำตล่ิงในแม่น้ ำป่ำสัก  บริเวณ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ แม่น้ ำน่ำน อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน 
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีระดับน้ ำปำนกลำงถึงน้ ำมำก มีน้ ำสูงกว่ำตล่ิงใน แม่น้ ำสงครำม จ.สกลนคร อ.เซกำ จ.บึงกำฬ 
ห้วยหลวง จ.อุดรธำนี แม่น้ ำโขง บริเวณ จ.หนองคำย จ.นครพนม จ.มุกดำหำร และ อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี ส่วนภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง มีระดับน้ ำน้อยถึงปำนกลำง ไม่มีน้ ำสูงกว่ำตล่ิง  
 



 

จัดท ำโดยศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ  nwcc@onwr.go.th  02-288-6032 , 02-288-6033      3 
 

 

- ภำคตะวันตก มรีะดับปำนกลำงถึงน้ ำมำก ไม่มีน้ ำสูงกว่ำตล่ิง แต่ยังต้องเฝ้ำระวังในแม่น้ ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
- ภำคตะวันออก มีระดับปำนกลำงถึงน้ ำมำก มีน้ ำสูงกว่ำตล่ิงใน แม่น้ ำนครนำยก บริเวณ อ.องครักษ์ จ.นครนำยก แม่น้ ำ
ปรำจีนบุรี บริเวณ อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 
- ภำคกลำง และภำคใต้ มีระดับปำนกลำงถึงน้ ำมำก มีน้ ำสูงกว่ำตล่ิง อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์  
การติดตามสถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

ตามมติที่ประชุมคณะท้างานอ้านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ครั งที่ 5/2561  เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 61 ให้พื้นท่ี
ภำคเหนือตอนบนและภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่ีมีอ่ำงเก็บน้ ำปริมำณน้ ำมำกกว่ำ 80% ของควำมจุ พิจำรณำปรับ
แผนกำรระบำยน้ ำ เพื่อเก็บกักน้ ำให้พอเพียงในฤดูแล้ง และอ่ำงเก็บน้ ำท่ีมีปริมำณน้ ำน้อยกว่ำ 50% ของควำมจุ ต้องวำงแผน
เก็บกักน้ ำและเติมน้ ำโดยประสำนกับกรมฝนหลวง่และกำรบินเกษตร 

อ่างฯ ขนาดใหญ่+ กลาง : ปริมำตรน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่มี 53,545 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75 ปริมำณน้ ำในอ่ำง
เก็บน้ ำขนำดกลำง มี 3,143 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61 รับน้ ำได้อีก 19,420 ล้ำน ลบ. ม. 
อ่างฯที่ความจุเกิน 100% ขนาดใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนน ้าอูน (108% เม่ือวาน 109%) เขื่อนแก่งกระจาน (107% เม่ือวาน 
106%) ขนาดกลาง 22 แห่ง (ลดลง 11 แห่ง) ซึ่งอยู่ใน ภำคเหนือ 2 แห่ง (เท่ำเดิม) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 แห่ง (ลดลง 
11 แห่ง) ภำคกลำง 1 แห่ง (เท่ำเดิม) และภำคตะวันออก 3 แห่ง (เท่ำเดิม)   

อ่างเฝ้าระวัง (80-100%) ขนาดใหญ่ 5 แห่ง เขื่อนวชิราลงกรณ (94% เท่าเดิม) เขื่อนศรีนครินทร์ (91% เท่าเดิม)  
เขื่อนรัชชประภา (86% เม่ือวาน 87% ) เขื่อนขุนด่านปราการชล (86% เม่ือวาน 87%) เขื่อนปราณบุรี (79% เม่ือวาน 80%) ขนาด
กลาง 64 แห่ง (เพิ่มขึ้น 9 แห่ง) แยกเป็น ภำคเหนือ 8 แห่ง (ลดลง 1 แห่ง) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 แห่ง (เพิ่มขึ้น 10 แห่ง) ภำค
ตะวันออก 12  แห่ง (เท่ำเดิม) ภำคกลำง 4 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง) และภำคใต้ 4 แห่ง (ลดลง 1 แห่ง) 

อ่างเฝ้าติดตาม (น้อยกว่า 30%) ขนาดใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนอุบลรัตน์ (28% เท่าเดิม) เขื่อนทับเสลา (25%เท่าเดิม) ขนาดกลาง 
38 แห่ง (เพิ่มขึ้น 2 แห่ง) ภำคเหนือ 2 แห่ง (เท่ำเดิม)  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง)  ภำคตะวันออก 4 แห่ง (เท่ำเดิม)               
ภำคกลำง 1 แห่ง (เท่ำเดิม)  ภำคใต้ 5 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง) 

อ่างเฝ้าติดตามที่มีระดับต้่ากว่าเกณฑ์ควบคุม (Lower Rule Curve)  ขนาดใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนก่ิวลม (38%) เขื่อนบางลาง (50%) 

- พื นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน ้าท่วม : แมน่้ ำเพชรบุรี บริเวณ อ.แก่งกระจำน อ.ท่ำยำง อ.บ้ำนลำด อ.เมือง อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 
ล ำน้ ำก่ ำ ล ำน้ ำสงครำม ล ำน้ ำอูน แม่น้ ำแควน้อย แม่น้ ำแควใหญ่ แม่น้ ำป่ำสัก อ.หล่มสัก อ.หนองไผ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี 
จ.เพชรบูรณ์ และแม่น้ ำปรำจีนบุรี บริเวณ อ.ศรีมหำโพธิ์ อ.เมืองปรำจีนบุรี อ.บ้ำนสร้ำง จ.ปรำจีนบุรี  
- สถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา : ปัจจุบันอัตรำกำรระบำยท้ำยเขื่อนเจ้ำพระยำอยู่ท่ี 820 ลบ.ม./วินำที ส่งผลให้ระดับน้ ำ
แม่น้ ำเจ้ำพระยำด้ำนท้ำยเขื่อนจะเพิ่มขึ้นจำกปัจจุบันประมำณ 30-50 ซม. ต้องพิจำรณำปรับแผนกำรระบำยน้ ำให้ส่งผล
กระทบน้อยท่ีสุด รวมไปถึงแจ้งจังหวัดและรำษฎรให้ทรำบแผนกำรระบำยน้ ำล่วงหน้ำ ท้ังนี้กรมชลประทำนได้มีหนังสือแจ้ง
จังหวัดเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ให้พื้นท่ี 22 จังหวัด ในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ เพื่อขอควำมร่วมมือชำวนำไม่ท ำกำรเพำะปลูกข้ำวต่อเนื่อง
หลังกำรเก็บเกี่ยวข้ำวนำปีแล้ว เนื่องจำกเป็นช่วงฤดูน้ ำหลำก 
- ประกาศศูนย์เฉพาะกิจช่ัวคราวในภาวะวิกฤติ รวม 9 ฉบับ ล่าสุดเม่ือวันที่ 1 ก.ย.61 
ประกาศศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ฉบับที่ 9/2561 เร่ืองสถานการณ์น ้าแม่น ้าโชง ขอให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
เฝ้ำระวัง  ติดตำมและประเมินอสถำนกำรณ์น้ ำในแม่น้ ำโขงในช่วง 7 วัน ต่อจำกนี้ ระดับน้ ำบำงแห่ง ต้ังแต่ อ.เมือง อ.โพน
พิสัย อ.รัตนวำปี จ.หนองคำย อ.ปำกคำด อ.เมือง อ.บุ่งคล้ำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ อ.บ้ำนแพง อ.ท่ำอุเทน อ.เมือง อ.ธำตุ
พนม จ.นครพนม อ.หว้ำนใหญ่ อ.เมือง อ.ดอนตำล จ.มุกดำหำร อ.ขำนุมำน จ.อ ำนำจเจริญ อ.เขมรำฐ อ.นำตำล อ.โพธิ์ไทร 
อ.ศรีเมืองใหม่ อ.โขงเจียม จ. อุบลรำชธำนี มีแนวโน้มสูงขึ้นจำกเดิม 50-100 ซม. 


