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สรุปภาพรวมสถานการณ์น ้าประเทศไทย 
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 (07.00 น.) 

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

• วันนี ต่อเนื่องไปถึงวันท่ี 10 ก.ย. 61 บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมำกขึ้น โดยจะมีฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชก
แรงในระยะแรก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงพื้นท่ี โดยเฉพำะบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำค
กลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ รวมท้ังกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท้ังนี้เนื่องจำกควำมกดอำกำศสูงจำก
ประเทศจีนได้แผ่ลงมำปกคลุมบริเวณประเทศลำวและเวียดนำมตอนบน ท ำให้ร่องมรสุมเล่ือนลงมำพำดผ่ำน
ภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำงตอนบน ภำคตะวันออก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ในขณะท่ีมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ภำคใต้ และอ่ำวไทย 

• แม่น้ ำในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง และภำคใต้ มีระดับน้ ำน้อยถึงน้ ำปำนกลำง ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ภำคกลำง และภำคตะวันออกมีระดับน้ ำปำนกลำงถึงมำก มีน้ ำสูงกว่ำตล่ิงบำงแห่ง โดยต้องเฝ้าระวัง แม่น้ ำสำขำท่ีไหลลง
แม่น้ ำโขง แม่น้ ำนครนำยก จ.นครนำยก และแม่น้ ำปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี   

• แม่น ้าโขง : (06.00 น.) ระดับน้ ำสูงกว่ำตล่ิงบริเวณ จ.หนองคำย และ จ.นครพนม และต้องเฝ้ำระวังบริเวณ จ.มุกดำหำร 
จ.บึงกำฬ และ อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี  

สถานการณ์ฝน  
• วันนี  พื้นท่ีเส่ียงภัยฝนตกหนักถึงหนักมำก 25 จังหวัด ได้แก่ เชียงรำย เชียงใหม่ พะเยำ ล ำพูน ล ำปำง น่ำน แพร่ 

อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคำย บึงกำฬ นครพนม สกลนคร หนองบัวล ำภู อุดรธำนี มุกดำหำร 
อ ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี ปทุมธำนี นนทบุรี กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร  

• 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา  (06.00 น.)  มีฝนตกปำนกลำงถึงหนักใน  ภำคเหนือ (เชียงรำย 67.0 มม. น่ำน 53.0 มม.) 
ภำคตะวันออก (ปรำจีนบุรี 37.2 มม.) ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลรำชธำนี 47.0 มม. อ ำนำจเจริญ 43.2 
มม. ยโสธร 40.8 มม. ศรีสะเกษ 39.4 มม. สกลนคร 36.0 มม. ร้อยเอ็ด 35.8 มม.) ภำคใต้ (สตูล 101.2 มม. ชุมพร 
74.0 มม.) ส่วนภำคกลำงและภำคตะวันตก 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 549 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 551) คิดเป็น 106% ปริมำณน้ ำไหลเข้ำวันละ 
4.45 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 3.74) มีปริมำณน้ ำไหลออกวันละ 6.18 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 6.33)  
สภาพน ้าในพื นที่ท้ายน ้า มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกระดับน้ ำสงูกว่ำตลิ่ง บริเวณบ้ำนนำหว้ำ อ.นำหว้ำ จ.นครพนม บ้ำนพอกใหญ่  
อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร 
การบริหารจัดการน ้า ปรับแผนลดกำรระบำยน้ ำเพื่อลดผลกระทบพื้นท่ีท้ำยน้ ำและเริ่มเก็บกักน้ ำตำมกำรคำดกำรณ์ปริมำณฝนท่ีจะลดลง 
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 736 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 742) คิดเป็น 104% น้ ำล้นทำงระบำยน้ ำ 
(Spillway) สูง 0.58 ม. (เมื่อวำน 0.71) ปริมำณน้ ำไหลเข้ำวันละ 9.47 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 10.27) มีปริมำณน้ ำไหลออกวันละ 
14.69 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 15.12)   
สภาพน ้าในพื นที่ท้ายน ้า ไม่มีน้ ำสูงกว่ำระดับตล่ิง ยกเว้นพื้นท่ีลุ่มต่ ำ บริเวณ ต.กลัดหลวง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี   
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การบริหารจัดการน ้า เร่งพร่องน้ ำตำมกำรคำดกำรณ์ฝนท่ียังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ติดตำมสถำนกำรณ์ฝนในพื้นท่ีเพื่อปรับ
แผนกำรระบำยน้ ำ 
3. เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี 
สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า (24.00 น./7 ก.ย. 61/กฟผ.) มีปริมำณน้ ำ 8,454 ล้ำน ลบ.ม. (เท่ำเมื่อวำน) คิดเป็น 95% ปริมำณน้ ำ
ไหลเข้ำวันละ 58.84 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 77.76) มีปริมำณน้ ำไหลออกวันละ 57.90 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 57.89) 
สภาพน ้าในพื นที่ท้ายน ้า ไม่มีน้ ำสูงกว่ำระดับตล่ิง 
การบริหารจัดการน ้า ระบำยน้ ำเป็นวันละ 58 ล้ำน ลบ.ม. จนถึงวันท่ี 10 ก.ย. 61 โดยปริมำณน้ ำท่ีระบำยยังไม่เกินควำมจุ
ของล ำน้ ำแควน้อย ท้ังนี้กำรปรับเพิ่ม/ลด จะควบคุมปริมำณน้ ำไม่ให้เกินควำมจุของล ำน้ ำแควน้อย 
การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือ แจ้งให้พื้นท่ีท้ำยเขื่อนตำมล ำน้ ำแควน้อยให้ทรำบถึงแผนกำรระบำยน้ ำ 
4. เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 
สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า (24.00 น./7 ก.ย. 61 กฟผ.) ปริมำณน้ ำ 16,247 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 16,231) คิดเป็น 92% 
ปริมำณน้ ำไหลเข้ำวันละ 42.24 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 43.57) มีปริมำณน้ ำไหลออกวันละ 25.38 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 26.71)  
การบริหารจัดการน ้า ระบำยน้ ำผ่ำนเข่ือนท่ำทุ่งนำ 23.93 ล้ำน ลบ.ม. แผนวันละ 28 ล้ำน ลบ.ม. ต้ังแต่ 7-13 ก.ย. 61 โดย
ปริมำณน้ ำท่ีระบำยยังไม่เกินควำมจุของล ำน้ ำแควใหญ่ ท้ังนี้กำรปรับเพิ่ม/ลด จะควบคุมปริมำณน้ ำไม่ให้เกินควำมจุของล ำน้ ำ
แควใหญ่ท่ีสถำนีบ้ำนหนองบัว 
การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือ แจ้งให้พื้นท่ีท้ำยเขื่อนตำมล ำน้ ำแควใหญ่ให้ทรำบถึงแผนกำรระบำยน้ ำ 
5. เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก 
สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า (06.00 น./ชป.) ปริมำณน้ ำ 193 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 195) คิดเป็น 86% ปริมำณน้ ำไหลเข้ำวันละ 
3.92 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 5.66) มีปริมำณน้ ำไหลออกวันละ 6.02 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 10.53) น้ ำไหลผ่ำนทำงระบำยน้ ำล้นสูง 
0.80 ม. (เมื่อวำน 1.26)  
การบริหารจัดการน ้า เร่งพร่องน้ ำตำมกำรคำดกำรณ์ฝนท่ียังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ติดตำมสถำนกำรณ์ฝนในพื้นท่ีเพื่อปรับ
แผนกำรระบำยน้ ำ แจ้งให้พื้นท่ีท้ำยเขื่อนทรำบถึงแผนกำรระบำยน้ ำ 
6. เขื่อนนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี 
สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า (06.00 น./ชป.) ปริมำณน้ ำ 259 ล้ำน ลบ.ม. (เมื่อวำน 260) คิดเป็น 88% ปริมำณน้ ำไหลเข้ำวันละ 
3.36 ล้ำน ลบ.ม. (เท่ำเมื่อวำน) มีปริมำณน้ ำไหลออกวันละ 3.51 ล้ำน ลบ.ม. (เท่ำเมื่อวำน)   
การบริหารจัดการน ้า เร่งพร่องน้ ำตำมกำรคำดกำรณ์ฝนท่ียังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ติดตำมสถำนกำรณ์ฝนในพื้นท่ีเพื่อปรับ
แผนกำรระบำยน้ ำ แจ้งให้พื้นท่ีท้ำยเขื่อนทรำบถึงแผนกำรระบำยน้ ำ 

ในพื้นท่ีภำคเหนือตอนบน และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้วำงแผนปรับลดกำรระบำยน้ ำในอ่ำงฯ ทุกขนำด ตำม
กำรคำดกำรณ์ท่ีปริมำณน้ ำฝนท่ีมีแนวโน้มลดลงในเดือน ก.ย.-ต.ค. 61 ท้ังนี้อ่ำงเก็บน้ ำท่ีมีปริมำณน้ ำน้อยกว่ำ 60% ของควำมจุ 
ต้องวำงแผนเก็บกักน้ ำและเติมน้ ำโดยประสำนกับกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง ให้ติดตำมกำรพยำกรณ์อำกำศเดือน ก.ย. นี้ เพื่อวำงแผนกำรระบำยน้ ำในแม่น้ ำสำยหลัก ส่วนภำคตะวันตก ใน 4 เขื่อน
ขนำดใหญ่  (ศรีนครินทร์ วชิรำลงกรณ แก่งกระจำน และปรำณบุรี) ยังคงต้องเร่งกำรพร่องน้ ำ ตำมกำรคำดกำรณ์ฝนท่ียังคงมีอยู่
อย่ำงต่อเนื่องและรองรับฝนตำมฤดูกำล (ปลำย ก.ย.-ต.ค. 61) โดยใหส่้งผลกระทบต่อพื้นท่ีท้ำยน้ ำน้อยท่ีสุด 

สถานการณ์น ้าในแม่น ้า/ล้าน ้า  

แม่น ้าสายส้าคัญ   
- ภำคเหนือ มีระดับน้ ำปำนกลำงถึงน้ ำมำก มีน้ ำสูงกว่ำระดับตล่ิงใน แม่น้ ำป่ำสัก บริเวณ อ.หนองไผ่ อ.เมือเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
แนวโน้มทรงตัว 
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- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีระดับน้ ำปำนกลำงถึงน้ ำมำก มีน้ ำสูงกว่ำระดับตล่ิงใน แม่น้ ำสงครำม จ.สกลนคร อ.เซกำ 
จ.บึงกำฬ แนวโน้มทรงตัวถึงลดลงตำมกำรลดลงของแม่น้ ำโขง ห้วยหลวง จ.อดุรธำนี แนวโน้มทรงตัว แม่น้ ำโขง บริเวณ จ.
หนองคำย จ.นครพนม แนวโน้มทรงตัวถึงลดลง ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง มีระดับน้ ำน้อยถึงปำนกลำง ไม่มีน้ ำสูง
กว่ำระดับตล่ิง  
- ภำคตะวันตก มีระดับปำนกลำงถึงน้ ำมำก มีน้ ำสูงกว่ำระดับตล่ิงในพื้นท่ีลุ่มต่ ำ แม่น้ ำเพชรบุรี บริเวณ ต.กลัดหลวง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี   
- ภำคตะวันออก มีระดับปำนกลำงถึงน้ ำมำก มีน้ ำสูงกว่ำระดับตล่ิงใน แม่น้ ำนครนำยก บริเวณ อ.องครักษ์ จ.นครนำยก แนวโน้ม
เพิ่มขึ้น แม่น้ ำปรำจีนบุรี บริเวณ ตลำดเก่ำ อ.กบินทร์บุรี อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี แนวโน้มทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
- ภำคกลำง และภำคใต้ มีระดับปำนกลำงถึงน้ ำมำก ไม่มีน้ ำสูงกว่ำระดับตล่ิง 
การติดตามสถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

อ่างฯ ขนาดใหญ่+ กลาง : ปริมำตรน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่มี 54,233 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 ปริมำณน้ ำในอ่ำง
เก็บน้ ำขนำดกลำง มี 3,108 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 รับน้ ำได้อีก 18,792 ล้ำน ลบ. ม. 
อ่างฯที่ความจุเกิน 100% ขนาดใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนน ้าอูน (106% เท่าเดิม) เขื่อนแก่งกระจาน (104% เม่ือวาน 105%) 
ขนาดกลาง 15 แห่ง (เท่ำเดิม) ซึ่งอยู่ใน ภำคเหนือ (ลดลง 1 แห่ง) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง (เท่ำเดิม) ภำคกลำง 1 แห่ง 
(เท่ำเดิม) และภำคตะวันออก 4 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง)   

อ่างเฝ้าระวัง (80-100%) ขนาดใหญ่ 5 แห่ง เขื่อนวชิราลงกรณ (95% เท่าเดิม) เขื่อนศรีนครินทร์ (92% เม่ือวาน 91%) เขื่อน
รัชชประภา (85% เท่าเดิม ) เขื่อนขุนด่านปราการชล (86% เม่ือวาน 87%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (88% เท่าเดิม) ขนาดกลาง 70 แห่ง 
(เพิ่มขึ้น 3 แห่ง) แยกเป็น ภำคเหนือ 7 แห่ง (เท่ำเดิม) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง) ภำคตะวันออก 13  แห่ง 
(เพิ่มขึ้น 2 แห่ง) ภำคกลำง 4 แห่ง (เท่ำเดิม) และภำคใต้ 2 แห่ง (เท่ำเดิม) 

อ่างเก็บน ้าที่มีปริมาณน้อยกว่า 60% ในบริเวณภาคเหนือตอนบน ขนาดใหญ่ 3 แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (57%) เขื่อน
ก่ิวลม (39%)  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา (38%) ขนาดกลาง 17 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขนาดใหญ่ 1 แห่ง 
เขื่อนห้วยหลวง (44%) ขนาดกลาง 13 แห่ง 

อ่างเฝ้าติดตาม (น้อยกว่า 30%) ขนาดใหญ่ 3 แห่ง เขื่อนแม่มอก (28% เท่าเดิม) เขื่อนอุบลรัตน์ (28% เท่าเดิม) เขื่อนทับ
เสลา (25% เท่าเดิม) ขนาดกลาง 39 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง) ภำคเหนือ 3 แห่ง (เท่ำเดิม)  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง)  
ภำคตะวันออก 4 แห่ง (เท่ำเดิม) ภำคกลำง 1 แห่ง (เท่ำเดิม)  ภำคใต้ 5 แห่ง (เท่ำเดิม) 

อ่างเฝ้าติดตามที่มีระดับต้่ากว่าเกณฑ์ควบคุม (Lower Rule Curve)  ขนาดใหญ่ 5 แห่ง แม่กวงอุดมธารา (38%)  เขื่อนก่ิวลม (38%) 
เขื่อนแม่มอก (29%) อุบลรัตน์ (27%) เขื่อนบางลาง (50%) 

- พื นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน ้าท่วม : ล ำน้ ำก่ ำ ล ำน้ ำสงครำม ล ำน้ ำอูน แม่น้ ำแควน้อย แม่น้ ำแควใหญ่ แม่น้ ำปรำจีนบุรี บริเวณ อ.ศรีมหำ
โพธิ์ อ.เมืองปรำจีนบุรี อ.บ้ำนสร้ำง จ.ปรำจีนบุรี แม่น้ ำนครนำยก จ.นครนำยก และแม่น้ ำเข็ก จ.พิษณุโลก 
- สถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา : เขื่อนเจ้ำพระยำได้ลดกำรระบำยน้ ำลงให้สอดคล้องกับกำรลดกำรระบำยน้ ำในเขื่อนภูมิพล 
และเขื่อนสิริกิต์ิ จะควบคุมอัตรำกำรระบำยน้ ำให้อยู่ท่ี 650 ลบ.ม./วินำที ปัจจุบันอัตรำกำรระบำยอยู่ท่ี 651 ลบ.ม./วินำที 
(เมื่อวำน 771) ส่งผลให้พื้นท่ีท้ำยน้ ำได้รับผลกระทบน้อยลง ท้ังนี้จะปรับลดกำรระบำยน้ ำท่ีเขื่อนสิริกิติ์ เป็นวันละ 9 ล้ำน ลบ.ม. 
จำกแผนวันละ 12 ล้ำน ลบ.ม. ในช่วงวันท่ี 8-10 ก.ย. 61 
- ประกาศศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ รวม 9 ฉบับ ล่าสุด ฉบับที่ 9/2561 (1 ก.ย. 61) เร่ืองสถานการณ์น ้า
แม่น ้าโขง  


