
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ภาค/เดือน
(ปริมาณฝนคาดการณ์) ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย
เหนือ 130 - 210 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  190 - 280 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 210 - 280 มม. สูงกว่าค่าปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 210 - 320 มม. สูงกว่าค่าปกติ  200 - 300 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  240 - 330 มม. สูงกว่าค่าปกติ
กลาง  110 - 190 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  130 - 210 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  260 - 340 มม. สูงกว่าค่าปกติ
ตะวันออกรวมชายฝั่ง 260 - 390 มม. สูงกว่าค่าปกติ  190 - 310 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ 290 - 400 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  90 - 160 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  100 - 170 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  110 - 170 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  220 - 390 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  310 - 460 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  250 - 380 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล  130 - 210 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  160 - 270 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  320 - 390 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย

กันยายนสิงหาคมกรกฎาคม
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 สรปุสถานการณน์้ําของประเทศ วันที ่27 กรกฎาคม ๒๕60  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2560 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง/ 

 
ปริมาณฝน ณ วันท่ี

25 กรกฎาคม 2560
ฝนสูงสุด 24 ชม. มม.

ฝนสะสมปี 59 มม. 586.7 182.4 549.8 136.7 704.8 240.3 853.0 338.1 470.0 135.9 784.3 642.0 684.8 311.9
ฝนสะสมปี 60 มม. 769.2 24% 686.5 20% 945.1 25.4% 1191.0 28% 605.9 22% 1426.3 45% 996.8 31%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 590.3 577.3 715.3 916.0 526.9 932.9 720.7

ท้ังประเทศหน่วย เหนือ กลาง ตอ.เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้

129.7

เพชรบูรณ์

76.345.5
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี

14.941.1

สถานีอุตุนิยมวิทยา
วิเชียรบุรี บัวชุม อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ) ทองผาภูมิ

ลพบุรี  กาญจนบุรี  

66.9 129.7
ตะก่ัวป่า อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)
พังงา

 
            ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา สรุปลักษณะอากาศรายวัน (http://www.tmd.go.th/climate/climate.php) 

ปริมาณฝนสูงสุด 24 ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07.00 น.ของวันนี้ : ปริมาณฝนสูงสุดเท่ากับ 172.2 มม.  
ที่ อุบลราชธานี สกษ. ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 
๒. นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 
 
 

ปริมาณน้ําในอ่าง หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 8,764 420 2,640 397 15,307 4,828 32,413

% 35% 31% 32% 26% 58% 59% 46%
น้ําในอ่างปี 60 ล้าน(ลบ.ม) 12,447 15% 624 15% 4,787 25% 758 24% 17,732 9% 5,295 6% 41,762 13%
26 ก.ค. 60 % 50% 46% 57% 50% 67% 65% 59%

น้ําในอ่างปี 49 ล้าน(ลบ.ม) 14,552 -12% 409 16% 3,297 14% 692 -14% 21,454 -14% 6,585 -15% 46,988 -10%
26 ก.ค. 49 % 62% 30% 43% 64% 81% 80% 69%

น้ําในอ่างปี 59

เหนือ ใต้ ท้ังประเทศกลาง ตอ.เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก

  
ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทาน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใหญ่ท้ังประเทศ (http://water.rid.go.th/flood/flood/res_table.htm) 

หมายเหตุ ๑. อ่างที่มีปริมาณน้ําต่ํากว่า ๕๐ % ของความจุมี 11 อ่าง คือ 1.แม่กวง (18%) 2.ลําตะคอง (26%)  
3.ป่าสักฯ (36%) ๔.คลองสียัด (40%)  5.ขุนด่านฯ (41%) 6.แก่งกระจาน (43%) 7.นฤบดินทรจินดา (45%)  
8.แม่งัด (45%) 9.ภูมิพล (47%) 10.ปราณบุรี (47%) 11.มูลบน (49%)  
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ ได้แก่ มี 2 อ่าง คือ 1.หนองปลาไหล (80%) และ2.น้ําอูน (82%) 
 

 
 
 

๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     กรมชลประทาน : (http://www.rid.go.th/2009/) 
     -  สรุปสถานการณ์นํ้าท่าท้ังประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา: สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน ) (26 ก.ค.60)  : สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย ได้แก่ สถานี P.7A  
จ.กําแพงเพชร, สถานี P.17 จ.นครสวรรค์, สถานี Kgt.10 จ.สระแก้ว และสถานี X.158 จ.ชุมพร, สถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ สถานี P.1 จ.เชียงใหม่, 
สถานี W.๔A จ.ตาก, , สถานี Y.16 จ.พิษณุโลก, สถานี N.1 จ.น่าน, สถานี N.5A จ.พิษณุโลก, สถานี N.67 จ.นครสวรรค์, สถานี M.6A จ.บุรีรัมย์, สถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ,  
สถานี Kgt.3จ.ปราจีนบุรี และสถานี X.119A จ.นราธิวาส สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้ามาก ได้แก่ สถานี Y.1 C จ.แพร่ และสถานี M.7 จ.อุบลราชธานี แนวโน้มระดับน้ํา :  
แม่น้ําปิง แม่น้ําพระสทึง แม่น้ําบางปะกง และแม่น้ําตาปี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง แม่น้ําวัง แม่น้ํายม แม่น้ําน่าน แม่น้ํามูล แม่น้ําท่าตะเภา และแม่น้ําโก-ลก มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น  
      กรมทรัพยากรนํ้า : (http://www.dwr.go.th/home) 
      สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา (http://division.dwr.go.th/brdh/) 
     - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้า น้ําหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) ณ วันที่ 26 ก.ค. 60 : สถานีเตือนภัยระดับเฝ้าระวัง ได้แก่ จ.เชียงราย ที่บ้านป่าบงบ้านถํ้า  
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน เตือนด้วยระดับน้ําฝน  ระดับน้ํา ณ เวลา 10.15 น. เท่ากับ 1.6 เมตร. จ.พิษณุโลก ที่บ้านชมพูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง เตือนด้วยระดับน้ํา ระดับน้ํา ณ เวลา 
15.00 น. เท่ากับ 5.4 เมตร. จ.เพชรบูรณ์ ที่บ้านคีรีรัตน์ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.00 น. เท่ากับ 89.5 มม. สถานีเตือนภัยระดับเตือนภัย 
ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ที่บ้านกองลม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.00 น. เท่ากับ 0.0 มม. 
     - สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขง (MRC: Mekong River Commission, http://ffw.mrcmekong.org/central.htm) ณ วันที่ 26 ก.ค. 60 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดระดับน้ําได้ 5.62, 11.12, 8.52, 9.03, 9.12 และ 12.70 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ-7.18, -4.88, -3.68, -2.97,  
-3.38 และ –1.80 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถานีเชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น สถานีเชียงแสน มีแนวโน้มระดับน้ํา
ลดลง  

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

  ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 เดือน (http://www.tmd.go.th/3month_forecast.php) 
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ปี 60 (59%)      ปี ๕9 (46%)  



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 
     ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า (http://mekhala.dwr.go.th/ และ line:รายงานสถานการณ์น้ํา) : ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา ประกอบด้วย 
     - โครงการสํารวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มน้ํา) ได้แก่ 
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําเจ้าพระยา (ณ วันที่ 21 ก.ค.60) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ํา มีพื้นที่ประสบภัยนน้ําท่วมในจ.นครสวรรค์  
พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง ระดับส่วนใหญ่มีระดับลดลงกว่าเม่ือวาน 
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ํายม-น่าน (ณ วันที่ 26 ก.ค.60) ลุ่มน้ํายมและลุ่มน้ําน่าน ปัจจุบันสถานการณ์น้ํามีระดับสูงข้ึน แต่ยังไม่มีน้ําเอ่อล้นตลิ่ง  
ระดับน้ําในลําน้ํายมและลําน้ําน่าน ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี (ณ วันที่ 26 ก.ค.60) ลุ่มน้ําบางปะกงและลุ่มน้ําปราจีนบุรี ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ใน
ภาวะปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) โดยระดับน้ําในลําน้ําบางปะกง และลําน้ําปราจีนบุรี ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําโขง ชี มูล (ณ วันที่ 17 ก.ค.60) ลุ่มน้ําโขง ชี มูล ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ํามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น/ลดลง 
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 26 ก.ค.60) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
     - โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ได้แก่ 
        - สถานการณ์น้ําจากการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 26 ก.ค.60) : สถานการณ์น้ําทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีสถานีเฝ้าระวังนํ้าท่วม ได้แก่ สถานีสะพาน
โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
๔. พายุหมุน (อุตุนิยมวิทยา) เวลา 07.00 น.พายุดีเปรสชั่น“เซินกา” ได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรง ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
โดยมีทิศทางการเคล่ือนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ (มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตามประกาศ พายุโซนร้อน เซินกา (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันท่ี  28 ก.ค.) ฉบับท่ี 14  
ลว. 26 ก.ค.60 เวลา 11.00 น.) ส่วนพายุดีเปรสชั่นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ และพายุไต้ฝุ่นโนรูบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนบน 
ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์นํ้าท่วม (26 ก.ค.) ได้แก่ 1) ผลกระทบจากเข่ือนเจ้าพระยาระบายนํ้า ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ พื้นที่  
อ.บางบาล เสนา บางปะอิน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา และบางไทร มีประชาชนได้รับผลกระทบน้ํา 9,972 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 2) ฝนตกหนักทําให้นํ้าไหลหลาก ได้แก่  
จ.พิจิตร พื้นที่ อ.ตะพานหิน ต.วังหลุม ต.หนองพะยอม ต.ทุ่งโพธ์ิ, อ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน ต.หนองปลาไหล, อ.โพธ์ิประทับช้าง ต.วังจิก, อ.ทับคล้อ ต.ทับคล้อ, อ.สามง่าม ต.รังนก 
พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 1,010 ไร่ ประชาชนได้รับผลกระทบ 266 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง จ.อุบลราชธานี ได้แก่ อ.โขงเจียม ต.หนองแสงใหย่  
ต.ห้วยยาง, อ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคํา ต.คําไหล เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นแล้ว จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ อ.เมืองฯ ทม.ร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นแล้ว กรมชลประทาน : สถานการณ์นํ้าท่วม (26 ก.ค.)  ได้แก่ จ.พะเยา มีพื้นที่นํ้าท่วมบริเวณ ต.ป่าซาง ต.ห้วยลาน อ.ดอกคําใต้  
และต.ห้วยแก้ว ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว มีพื้นที่การเกษตรถูกน้ําท่วมประมาณ 4,500 ไร่ สํานักชลประทานที่ 2 ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าไปช่วยเหลือ จ.อุดรธานี มีพื้นที่น้ําท่วมบริเวณ ต.อุ่มจาน 
อ.ประจักษ์ศิลปาคม ประมาณ 2,000 ไร่ และที่ ต.แซแล ต.เชียงแหว ต.พันดอน อ.กุมภวาปีรวม 600 ไร ่การให้ความช่วยเหลือโดยเครื่องสูบน้ํา จ.กาฬสินธุ์ มีพื้นที่น้ําท่วมบริเวณ 
บ้านดอนสนวน ต.หลุบ พื้นที่ลุ่มต่ํา ประมาณ 2,000 ไร อ.เมืองได้รับ ผลกระทบจากลําน้ําปาวที่มีระดับสูงข้ึน จ.ร้อยเอ็ด น้ําเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณสถานี E.92 ลําน้ํายัง  
ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ ประมาณ 1,000 ไร่ ยังไม่มีพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย น้ําเริ่มลดระดับลงประมาณ ชม.ละ 2 ซม. จ.นครสวรรค์-ชัยนาท น้ําท่วมขังพื้นที่ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-
ป่าสัก กม.12+000 –24+200 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี และต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ต.หางน้ําสาคร และ ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท พื้นที่ประมาณ 2,750 ไร่ 
สํานักงานชลประทานที่ 10 ร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ินกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา เพื่อเร่งระบายน้ําลงคลองระบายต่างๆ ทําให้น้ําท่วมชุมชน ลดลงอย่างเร็ว คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 
2 - 3 วัน จ.สิงห์บุรี-ชัยนาท น้ําท่วมขัง ในเขตพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งเชียงราก ต.ชีน้ําร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ,ต.โพนางดําออก อ. สรรพยา จ.ชัยนาท พื้นที่ประมาณ 15,500 ไร่  
ปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติแล้วและไม่มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าวปัจจุบัน) จ.เชียงราย หัวหน้าปภ.เชียงราย เปิดเผย ว่า ขณะนี้ในพื้นที่ 
ปริมาณฝนลดน้อยลงแล้ว ทําให้สถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมดีข้ึน โดยอุทกภัยครั้งนี้ยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนใหญ่จะกระทบกับพื้นที่เกษตร  
ของประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะ อ.เมืองเชียงราย ที่ระดับน้ําในลําน้ําแม่กรณ์ซ่ึงไหลผ่าน อ.เมือง เอ่อจนล้นตลิ่งบางจุด ส่งผลให้ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่ บางจุดระดับน้ํายังสูง 
40-50 ซม. แต่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ซ่ึงคาดว่าถ้าไม่มีฝนลงมาเพิ่มสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติได้ ใน 2-3 วันนี้  จ.กาฬสินธุ์ ยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุเซินกา  
โดยฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ถนนหลายสายภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีน้ําท่วมขังรอการระบาย โดยเฉพาะ ที่บริเวณสี่แยกไฟแดง หน้าสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธ์ุ สี่แยกพร้อมพรรณ ถนนหน้าสถานีขนส่ง จ.กาฬสินธ์ุ สี่แยกไฟแดงโคกเวียงทางออกไป อ.สหัสขันธ์ และถนนข้างโรงเรียนเทศบาล 1 ซ่ึงเป็นจุดร้านขายอาหาร
หน้าโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุมีน้ําท่วมขังระดับสูงกว่า 50 ซม.ทําให้รถเล็กสัญจรผ่านไปมายากลําบาก คาดว่าหากฝนที่ตกลงมาไม่ตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมง ระดับน้ําที่ท่วมขัง 
ตามจุดต่าง ๆ ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุยังได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมรถบรรทุก และเครื่องสูบน้ําไว้เฝ้าระวังน้ําท่วมตามจุดต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนหากเกิดสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลันตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย จ.มหาสารคาม มีฝนตกร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ ซ่ึงฝนได้ตกตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงขณะน้ี  
ทําให้เกิดน้ําท่วมขังหลายจุด โดยเฉพาะถนนสายบรบือ-มหาสารคามมีน้ําท่วมผิวการจราจร 3 จุด ได้แก่ ช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 57 บ้านหนองหญ้าปล้อง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 56 
บ้านบ่อใหญ่ และบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 54 บ้านโนนสะอาด ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยนํ้าได้ท่วมขังผิวการจราจรฝั่งขาเข้าอําเภอบรบือ รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้  
ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องนํากรวยมาปิดกั้นเส้นทาง และเปิดเลนคู่ขนานให้รถว่ิงสวนทางกัน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ทั้งนี้ คาดว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวัน ซ่ึงเป็นผลมาจากอิทธิพลของ
พายุเซินกา แต่หากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะใช้เวลาในการระบายนํ้าประมาณ 3-5 ชั่วโมงจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และสามารถเปิดการจราจรได้ จ.นครพนม ระดับน้ําโขงยังคง 
น่าเป็นห่วง อยู่ที่ระดับประมาณ 10 เมตร ห่างจากจุดวิกฤติประมาณ 3 เมตร คือที่ ระดับประมาณ 13 เมตร เริ่มส่งผลให้ลําน้ําสาขาสายหลัก เริ่มมีปัญหาเอ่อล้น ไม่สามารถไหลลงสู่น้ํา
โขงได้ เนื่องจากมีปริมาณน้ําสูง โดยเฉพาะลําน้ําก่ํา แม่น้ําสาขาสายหลักที่รองรับน้ํามาจากหนองหาน จ.สกลนคร ระยะทางยาวกว่า 120 กม. รับน้ําหนองหาน ผ่าน อ.โพนนาแก้ว  
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ผ่านมายัง อ.นาแก อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ก่อนลงสู่แม่น้ําโขง ที่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ําก่ําตอนล่าง ตามแนวทางพระราชดําริ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
เริ่มประสบปัญหาน้ําเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรนาข้าวแล้วบางส่วน เนื่องจากน้ําหนองหานเริ่มมีปริมาณเกินความจุ 100 เปอร์เซ็นต์ หากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิด
ปัญหาน้ําเอ่อท่วมมากข้ึน ล่าสุดเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินสถานการณ์น้ํา จ.อุบลราชธานี  หัวหน้าปภ.อุบลราชธานี เปิดเผย ว่า หลังอิทธิพลจากพายุ "เซินกา"  
พาดผ่านประเทศไทย พบว่าที่จ.อุบลราชธานี ตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้มวลนํ้าจากภูเขา ซ่ึงตั้งอยู่ทางด้านเหนือของอ.น้ํายืน หลากผ่านลําคลอง เข้าท่วมถนน
ภายในหมู่บ้าน รวมถึงบ้านเรือนประชาชนบางส่วน ในพื้นที่ บ.ศรีบุญเรือง ต.น้ํายืน อ.น้ํายืน วัดระดับความสูงประมาณ 80 ซ.ม. - 1 ม. ส่งผลกระทบกับชาวบ้านกว่า 100 ครัวเรือน 
ล่าสุด นายอําเภอน้ํายืนได้ประสานขอความร่วมมือจาก องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และ ทหาร ในการเข้าช่วยเหลือเบ้ืองต้น  จ.จันทบุรี ที่คลองวังโตนด อ.ท่าใหม่  
และ คลองภักดีรําไพ อ.เมือง พบว่าทั้ง 2 คลอง มีปริมาณน้ําเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทําให้ชลประทานจังหวัดจันทบุรี ต้องเปิดประตูระบายนํ้าทั้ง 5 บาน ของคลองวังโตนด และประตู
ระบายนํ้าคลองภักดีรําไพ เพื่อเร่งพร่องน้ําให้ไหลลงสู่ทะเลให้มากที่สุด เนื่องจากในช่วงนี้ที่ จ.จันทบุรี มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาใหม่  
อีกทั้งยังเป็นการป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ 
6. คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ 26-27 ก.ค. ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 28 ก.ค.- 1 ส.ค. ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวันออกและภาคใต้ สําหรับในช่วงวันที่ 26-29 ก.ค. บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 ก.ค.- 1 ส.ค.  
บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
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 ๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (26 ก.ค.) ได้แก่ ภาคเหนือ คือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงราย ลําพูน ลําปาง น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก ตาก กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อํานาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง คือ จ.ลพบุรี สระบุรี
ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก สมุทรปราการ นครสวรรค์ อุทัยธานี และสุพรรณบุรี ภาคตะวันออก คือ จ.ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี และตราด ภาคใต้ คือ  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศ “พายุโซนร้อน เซินกา (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันท่ี 28 ก.ค.) ฉบับท่ี 14  
ลว. 26 ก.ค.60 เวลา 11.00 น. โดยสรุปว่า เม่ือเวลา 01.00 น. ของวันนี้ (26 กรกฎาคม 2560) พายุดีเปรสชัน “เซินกา” (SONCA) บริเวณประเทศลาวได้เคลื่อนผ่านเข้ามาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณรอยตอ่ของจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร หรือที่ละติจูด 17.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 104.5 องศาตะวันออก มีความเร็ว
ลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ 55 กม./ชม. และเม่ือเวลา 07.00 น. พายุนี้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
ตอนล่าง และภาคกลางตอนบน คาดว่า หยอ่มความกดอากาศต่ํานี้จะปกคลุมบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และจะสลายตัวในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทย
ตอนบนจะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากซ่ึงอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน 
น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่งไว้ด้วย โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามภาค คือ ช่วงวันท่ี 26 ก.ค. ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลําภู 
ขอนแก่น สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ภาคเหนือ : จ.แพร่ 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ ภาคกลาง : จ.สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี กาญจนบุรี และราชบุรี  
ภาคตะวันออก : จ.ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ช่วงวันท่ี 27-28 ก.ค. ได้แก่ ภาคเหนือ : จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง สุโขทัย กําแพงเพชร  
และ ตาก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.เลย หนองบัวลําภู ชัยภูมิ นครราชสีมา อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธ์ุ และมุกดาหาร, ภาคกลาง : จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี 
และราชบุรี ภาคตะวันออก : จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกําลังแรง ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนัก
บางแห่ง กรมทรัพยากรธรณี ได้มีประกาศเฝ้าระวังภัยเหตุดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากในพื้นท่ีในลุ่มนํ้า (ระหว่างวันท่ี 25-27 ก.ค.) ฉบับท่ี 13/2560 ลว. 25 ก.ค.  
เวลา 16.15 น. ได้แก่ ลุ่มน้ําโขง คือ จ.อุดรธานี (อ.น้ําโสม นายูง) จ.เลย (อ.เมือง ด่านซ้าย นาแห้ว เชียงคาน ปากชม ภูเรือ ภูหลวง วังสะพุง) จ.หนองคาย (อ.สังคม), ลุ่มน้ําชี คือ  
จ.หนองบัวลําภู (อ.สุวรรณคูหา) จ.ขอนแก่น (อ.ภูผาม่าน) จ.ชัยภูมิ (อ.เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง เทพสถิต) และลุ่มน้ํามูล คือ จ.อุบลราชธานี (อ.น้ํายืน บุณฑริก น้ําขุ่น นาจะหลวย)  
จ.ศรีสะเกษ (อ.ขุนหาญ ภูสิงห์) จ.นครราชสีมา (อ.สีคิ้ว ปากช่อง ปักธงชัย วังน้ําเขียว) 
 
 
 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 1,404.87 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื 1 1 5 7 634.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 3 6 12 272.00

วนัที ่26  กรกฎาคม  2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -55.00 

41,762 ภาคตะวันตก - - 2 2 509.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
59% ภาคตะวันออก 1 - 9 10 55.87 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่26  กรกฎาคม  2559 ภาคใต ้ 2 - 2 4 -11.00  ลดลง 10 อ่าง

32,413 รวมท ัง้ประเทศ 10 4 24 38 1404.87   เพิม่ขึน้ 24 อ่าง

46%

ความจุ ปรมิาณนํา้ ใชก้าร ปรมิาณนํา้ สถานการณ์

ภาค ที่ ทีใ่ชง้าน ไดจ้รงิ  + เพิม่ขีน้ ปรมิาณนํา้

อ่างเก็บนํา้ เขือ่น รนก. ไม่ได ้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้  - ลดลง ในอ่าง

(ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื  (7)

1 ภูมพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 4,187 31% 6,260 47% 2,460 18% 6,079 45% 2,279 17% 181.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,983 42% 5,263 55% 2,413 25% 4,903 52% 2,053 22% 360.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 58 22% 120 45% 108 41% 106 40% 94 35% 14.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 43 16% 48 18% 34 13% 48 18% 34 13% - คงที่

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 40 38% 57 54% 54 51% 69 65% 66 62% -12.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 46 27% 134 79% 128 75% 123 72% 117 69% 11.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 407 43% 565 60% 522 56% 485 52% 442 47% 80.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 8,764 35% 12,447 50% 5,719 23% 11,813 48% 5,085 21% 634.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 31 23% 70 51% 63 46% 71 52% 64 47% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 163 31% 426 82% 381 73% 400 77% 355 68% 26.00 เพิม่ขึน้

10 น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 30 18% 99 60% 91 55% 91 55% 83 50% 8.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 57 35% 88 54% 51 31% 88 54% 51 31% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 576 24% 1,304 54% 723 30% 1,309 54% 728 30% -5.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 526 27% 1,143 58% 1,043 53% 1,032 52% 932 47% 111.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 61 19% 81 26% 59 19% 80 25% 58 18% 1.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 22 14% 87 56% 86 55% 94 61% 93 60% -7.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 31 22% 69 49% 62 44% 69 49% 62 44% - คงที่

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 44 16% 143 52% 136 49% 134 49% 127 46% 9.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 58 48% 77 64% 74 61% 77 64% 74 61% - คงที่

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,041 53% 1,200 61% 369 19% 1,070 54% 239 12% 130.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,640 32% 4,787 57% 3,138 37% 4,516 54% 2,866 34% 272.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 310 32% 341 36% 338 35% 389 41% 386 40% -48.00 ลดลง

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 42 26% 118 74% 101 63% 121 76% 104 65% -3.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 68 28% 165 69% 125 52% 169 70% 129 54% -4.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 420 31% 624 46% 564 41% 679 50% 619 46% -55.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,509 65% 12,861 72% 2,596 15% 12,728 72% 2,463 14% 133.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,798 43% 4,871 55% 1,859 21% 4,495 51% 1,483 17% 376.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,307 58% 17,732 67% 4,455 17% 17,223 65% 3,946 15% 509.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 80 36% 92 41% 87 39% 85 38% 80 36% 7.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 85 20% 169 40% 139 33% 152 36% 122 29% 17.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 21 18% 83 71% 71 61% 78 67% 66 56% 5.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 56 34% 131 80% 117 72% 127 78% 113 69% 4.00 เพิม่ขึน้

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 132 45% 150 51% 130 44% 142 48% 122 41% 8.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 6 35% 9 56% 9 52% 9 55% 8.43 51% 0.21 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 3 16% 16 74% 15 69% 13 63% 12.38 58% 2.44 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 16 21% 64 80% 61 76% 63 79% 59.52 75% 1.22 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 30 67% 31 68% 28 61% 37 81% 33.91 75% -6.00 ลดลง

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 23 8% 133 45% 114 39% 116 39% 97.00 33% 17.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 454 27% 878 52% 770 46% 822 49% 714 43% 55.87 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 211 30% 306 43% 241 34% 292 41% 227 32% 14.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 49 13% 183 47% 165 42% 178 46% 160 41% 5.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,071 72% 3,933 70% 2,581 46% 3,939 70% 2,587 46% -6.00 ลดลง

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 497 34% 873 60% 597 41% 897 62% 621 43% -24.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 4,828 59% 5,295 65% 3,584 44% 5,306 65% 3,595 44% -11.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 32,413 46% 41,762 59% 18,230 26% 40,358 57% 16,825 24% 1,404.87 เพิม่ขึน้

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

1) อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ หมายถงึ อ่างเก็บน้ําทีม่ีความจุตัง้แต ่100 ลา้น ลบ.ม. ขึน้ไป 

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (28)

3) เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทีม่ีความสําคญัตอ่การอุตสาหกรรมและการประปาฯ ของลุม่น้ําชายฝ่ังทะเลตะวันออก    1.ศรนีครนิทร ์  2.ภมูพิล    3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

4) ทีม่า : กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย    6.อุบลรตัน ์     7.สรินิธร     8.บางลาง  9.ลําปาว   10.ป่าสกั

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 26 จังหวัด ไม่ม ี50 จังหวัด                             ลําดบัของเขือ่นตามปรมิาณนํา้ใชก้ารได้

รนก. หมายถงึ ระดบัเก็บกักของอ่าง    1.ภมูพิล    2.ศรนีครนิทร ์   3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

   6.ลําปาว   7.อุบลรตัน ์   8.บางลาง    9.สรินิธร    10.ป่าสกั

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่26  กรกฎาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

26 กรกฎาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

20 กรกฎาคม 2560ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่26  กรกฎาคม  2559

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

70,921 ล้านลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั
 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


