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ภาค/เดือน
(ปริมาณฝนคาดการณ์) ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย
เหนือ  200 - 270 มม. สูงกว่าค่าปกติ 230 - 300 มม. สูงกว่าค่าปกติ 95 - 140 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  230 - 300 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  250 - 330 มม. สูงกว่าค่าปกติ  70 - 120 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ 
กลาง  140 - 200 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ  250 - 320 มม. สูงกว่าค่าปกติ  150 - 220 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกรวมชายฝั่ง  240 - 320 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ 300 - 400 มม. สูงกว่าค่าปกติ 190 - 260 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  90 - 140 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ  100 - 140 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ  200 - 270 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  320 - 440 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ  330 - 440 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ  300 - 380 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล  150 - 220 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ  270 - 330 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  200 - 270 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ

ตุลาคมกันยายนสิงหาคม
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 สรปุสถานการณน์้ําของประเทศ วันที ่16 สิงหาคม ๒๕60  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน สิงหาคม กันยายน และตุลาคม 2560 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง/ 

 
ปริมาณฝน ณ วันท่ี
14 สิงหาคม 2560
ฝนสูงสุด 24 ชม. มม.

ฝนสะสมปี 59 มม. 723.2 149.2 676.2 106.8 857.0 313.8 1025.3 303.6 560.6 131.8 924.8 706.4 827.3 326.2
ฝนสะสมปี 60 มม. 872.3 17% 783.0 14% 1170.8 26.8% 1328.9 23% 692.4 19% 1631.2 43% 1153.5 28%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 725.1 689.2 876.4 1106.3 626.6 1095.4 868.7

กระบ่ี

110.3 110.3
เกาะลันตา เกาะลันตา

กระบ่ี

8.8

สถานีอุตนุิยมวิทยา
ดอยอ่างขาง สนามบินดอนเมือง สุรินทร์ ไม่มีฝน

กรุงเทพฯ   

22.6

เชียงใหม่

31.525.5
ตราด

 

ทั้งประเทศหน่วย เหนือ กลาง ตอ.เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้

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

ปริมาณฝนสูงสุด 24 ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07.00 น.ของวันนี้ : - ไม่มี - 
๒. นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 
 
 

ปริมาณน้ําในอ่าง หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 9,376 373 2,764 453 15,545 4,934 33,499

% 38% 27% 33% 30% 58% 60% 47%
น้ําในอ่างปี 60 ล้าน(ลบ.ม) 13,618 17% 494 9% 5,996 39% 832 25% 19,058 14% 5,719 10% 45,827 18%
15 ส.ค. 60 % 55% 36% 72% 55% 72% 70% 65%

น้ําในอ่างปี 49 ล้าน(ลบ.ม) 15,982 -13% 354 10% 3,543 25% 687 -9% 23,206 -15% 6,682 -12% 50,455 -9%
15 ส.ค. 49 % 68% 26% 47% 64% 87% 82% 74%

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 7 อ่าง คือ 1.แม่กวง (20%) 2.ป่าสักฯ (26%) 3.ลําตะคอง 
(28%) ๔.กิ่วลม (42%) 5.คลองสียัด (43%) 6.แก่งกระจาน (47%) และ7.ภูมิพล (49%)  
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ ได้แก่ มี 4 อ่าง คือ 1.แควน้อย (81%) 2.ลําปาว (84%) 3.น้ําพุง 
(102%) และ4.น้ําอูน (116%) 
 

 
 
 

๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     กรมชลประทาน : (http://www.rid.go.th/2009/) 
     -  สรุปสถานการณ์นํ้าท่าท้ังประเทศ (ศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ: สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน ) (15 ส.ค.60)  : สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย ได้แก่ สถานี P.1 จ.เชียงใหม่,  
สถานี P.7A จ.กําแพงเพชร, สถานี P.17 จ.นครสวรรค์, สถานี W.๔A จ.ตาก, สถานี Y.1 C จ.แพร่, สถานี N.1 จ.น่าน, สถานี Kgt.10 จ.สระแก้ว และสถานี X.158 จ.ชุมพร สถานีนํ้าท่าท่ีอยู ่
ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ สถานี N.5A จ.พิษณุโลก, สถานี Kgt.3จ.ปราจีนบุรี และสถานี X.119A จ.นราธิวาส สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม ได้แก่ สถานี M.7 จ.อุบลราชธานี 
สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้ามาก ได้แก่ สถานี Y.16 จ.พิษณุโลก, สถานี N.67 จ.นครสวรรค์, สถานี M.6A จ.บุรีรัมย์, สถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ, และสถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี 
แนวโน้มระดับน้ํา : แม่น้ําปิง แม่น้ําวัง แม่น้ํายม แม่น้ําน่าน แม่น้ํามูล แม่น้ําพระสทึง และแม่น้ําบางปะกง มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง แม่น้ําท่าตะเภา แม่น้ําตาปี 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 15 ส.ค. 60 : สถานีเตือนภัยระดับเฝ้าระวัง ได้แก่ จ.น่าน ที่ ที่บ้านน้ําพิ ต.ทุ่งช้าง  
อ.ทุ่งช้าง และบ้านนากึ๋น ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือเตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.30 น. เท่ากับ 98.5 และ71.0  มม., จ.เลย ที่บ้านปากหมาก ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย 
 เตือนด้วยระดับน้ํา ระดับน้ํา ณ เวลา 13.30 น. เท่ากับ 2.9 เมตร จ.ตรัง ที่บ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน, บ้านลําพิกุล ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว และบ้านปากแคลง ต.ปะเหลียน  
อ.ปะเหลียน เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.30 น. เท่ากับ 100.5, 108.5 และ104.5 มม จ.พังงา ที่บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) ต.เหมาะ อ.กะปง เตือนด้วยน้ําฝน ฝน
สะสม 12 ชม. ณ เวลา 11.00 น. เท่ากับ 17.0 มม.. สถานีเตือนภัยระดับเตือนภัย ได้แก่ จ.น่าน ที่บ้านวังไผ่ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว และบ้านบ่อหยวกใต้ ต.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ 
เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.45 น. เท่ากับ 252.0 และ71.5 มม. ส่วนบ้านสองแคว ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว เตือนด้วยระดับน้ํา ระดับน้ํา ณ เวลา 14.45 น. 
เท่ากับ 3.5 เมตร จ.สตูล ที่บ้านโกตา ต.กําแพง อ.ละงู เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.45 น. เท่ากับ 62.5 มม. จ.ตรัง ที่บ้านทุ่งข่า ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน  
เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.45 น. เท่ากับ 115.0 มม. สถานีเตือนภัยระดับอพยพ ได้แก่ จ.น่าน ที่บ้านผาหลัก .ยอด อ.สองแคว และบ้านห่างทางหลวง ต.ภูฟ้า 

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

  ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 เดือน (http://www.tmd.go.th/3month_forecast.php) 
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ปี 60 (65%)      ปี ๕9 (47%)  
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อ.บ่อเกลือ เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 06.15 . และ 14.30 น. เท่ากับ 145.5 และ 257.5 มม. จ.ภูเก็ต ที่บ้านบางหวาน ต.กมลา อ.กะทู้ เตือนด้วยน้ําฝน  
ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.45 น. เท่ากับ 212.5 มม. 
     - สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขง (MRC: Mekong River Commission, http://ffw.mrcmekong.org/central.htm) ณ วันที่ 15 ส.ค. 60 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดระดับน้ําได้ 463, 10.24, 7.82, 8.70, 8.62 และ 10.97เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ-8.17, -5.76, -4.38, 
-3.30, -3.88 และ –3.53 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย และนครพนม มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น สถานีมุกดาหาร และโขงเจียม มี
แนวโน้มระดับน้ําลดลง  
     ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า (http://mekhala.dwr.go.th/ และ line:รายงานสถานการณ์น้ํา) : ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา ประกอบด้วย 
     - โครงการสํารวจติดต้ังระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มนํ้า) ได้แก่ 
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําเจ้าพระยา (ณ วันที่ 10 ส.ค.60) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ํา ยังคงมีน้ําท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา  
โดยระดับน้ําส่วนใหญ่สูงขึ้นจากเม่ือวานเล็กน้อย  
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ํายม-น่าน (ณ วันที่ 11 ส.ค.60) ลุ่มน้ํายม- ลุ่มน้ําน่าน ปัจจุบันสถานการณ์น้ําอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ําในลําน้ํายม ส่วนใหญ่มีแนวโน้ม 
ทรงตัว ระดับน้ําในลําน้ําน่าน ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี (ณ วันที่ 11 ส.ค.60) ลุ่มน้ําบางปะกง-ลุ่มน้ําปราจีนบุรี ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะ
ปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําบางปะกง-ลําน้ําปราจีนบุรี ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง- 
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําโขง ชี มูล (ณ วันที่ 10 ส.ค.60) ลุ่มน้ําโขง ชี มูล ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ํา ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะวิกฤติ (ระดับน้ํา 
เกือบถึงระดับตลิ่งต่ําสุด) แต่มีสถานีการณ์นํ้าท่ีอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง ได้แก่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม และมีสถานการณ์ระดับนํ้าอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ ได้แก่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม,  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร, อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด, อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ และอ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ระดับน้ําในลําน้ํา ส่วนใหญ่มีแนวโน้ม ลดลง/ลดลงจากน้ันเพ่ิมขึ้น 
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 15 ส.ค.60) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและเพ่ิมขึ้นในบางพ้ืนท่ี 
     - โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรนํ้า ได้แก่ 
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําปิง (ณ วันที่ 10 ส.ค.60) สถานการณ์ในลุ่มน้ําปิงทั่วไป อยู่ในภาวะปกติ  
      - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําวัง (ณ วันที่ 10 ส.ค.60) สถานการณ์ในลุ่มน้ําวังทั่วไป อยู่ในภาวะปกต ิ
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําป่าสัก (ณ วันที่ 10 ส.ค.60) สถานการณ์ในลุ่มน้ําป่าสักทั่วไป อยู่ในภาวะปกติ แต่มีสถานีเฝ้าระวังระดับน้ํา จํานวน 1 สถานี  ได้แก่  
สถาน ี120112T แม่น้ําป่าสักที่บ้านหนองแหวน ต.วังมะช่อ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําสะแกกรัง (ณ วันที่ 10 ส.ค.60) สถานการณ์ในลุ่มน้ําสะแกกรัง อยู่ในภาวะปกต ิ 
     - โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ได้แก่ 
        - สถานการณ์น้ําจากการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 14 ส.ค.60) : สถานการณ์น้ําทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
๔. พายุหมุน (อุตุนิยมวิทยา) มีพายุไต้ฝุ่นบันยัน (BANYAN) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 1) สถานการณ์นํ้าท่วม (15 ส.ค.) ได้แก่ จ.สกลนคร ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองฯ กุสุมาลย์  
โคกศรีสุพรรณ จํานวน 45 ครัวเรือน จ.กาฬสินธุ์ ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองฯ ยางตลาด ฆ้องชัย กมลาไสย ร่องคํา จํานวน 14,929 ครัวเรือน  
จ.นครพนม ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อ.นาแก นาหว้า จํานวน 57 ครัวเรือน จ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ อ.เสลภูมิ เชียงขวัญ  
จังหาร โพธ์ิชัย ทุ่งเขาหลวง จํานวน 1,460 ครัวเรือน .จ.ยโสธร ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ อ.เมืองฯ คําเข่ือนแก้ว มหาชนะชัย ค้อวัง จํานวน 320 ครัวเรือน  
จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ ได้แก่ น้ําท่วมบ้านเรือนประชาชน 2 อําเภอ. (เมืองฯ วารินชําราบ) จํานวน 662 ครัวเรือน และน้ําท่วมพื้นที่ทางการเกษตร  
6 อําเภอ (ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง ตระการพืชผล เดชอุดม เข่ืองใน สว่างวีระวงศ์) .จ.หนองคาย พื้นที่อ.เฝ้าไร่ ต.นาดี ต.อุดมพร ประชาชนได้รับผลกระทบ 267 ครัวเรือน  
จ.พระนครศรีอยุธยา ผลกระทบจากเข่ือนเจ้าพระยาระบายนํ้าในพื้นที่ อ.บางบาล เสนา.บางปะอิน ผักไห่ .พระนครศรีอยุธยา .บางไทร มีประชาชนได้รับผลกระทบน้ํา 15,814 
ครัวเรือน 2) สถานการณ์นํ้าไหลหลาก ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่พื้นที่ อ.นาบอน ต.แก้วแสน ต.นาบอน ต.ทุ่งสง อ.ทุ่งสง ต.เขาโร ต.นาไม้ไผ่ ต.ควนกรด ต.หนองหงส์ ต.ถํ้าใหญ่  
ต.นาหลวงแสน ต.ที่วัง ประชาชนได้รับผลกระทบ 110 ครัวเรือน จ.สตูล ได้แก่ พื้นที่ อ.เมืองฯ ต.เกาะสาหร่าย ต.ฉลุง อ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.ควนกาหลง ต.ควน 
กาหลง ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนโดน ต.ควนโดน ต.ย่านซ่ือ ต.ควนสตอ ต.วังประจัน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,050 ครัวเรือน จ.กระบ่ี ได้แก่ พื้นที่ อ.เขาพนม ต.สินปุน ต.พรุเตียว  
ประชาชนได้รับผลกระทบ 15 ครัวเรือน กรมชลประทาน : สถานการณ์นํ้าท่วม (นํ้าท่วมขังในพ้ืนท่ีชลระทานท่ีจําเป็นต้องเร่งระบายน้ําออก) (15 ส.ค.)  ได้แก่ จ.ชัยภูมิ มีน้ําท่วม
พื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ํา บริเวณอ.บําเหน็จณรงค์ อ.จัตุรัส ระดับน้ํามีแนวโน้มลดลง โครงการฯชัยภูมิ สนับสนุนเครื่องสูบ จ.มหาสารคาม มีน้ําท่วมพื้นที่ลุ่มต่ํา บริเวณ อ.เมือง อ.โกสุมพิสัย  
ติดกับจ.ร้อยเอ็ด โครงการฯมหาสารคาม ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา จ.บึงกาฬ มีน้ําท่วมพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ํา อ.โซ่พิสัย อ.พรเจริญ ประมาณ 2,105 ไร่ ระดับน้ําในลําน้ําสงคราม มีแนวโน้ม
ลดลง จ.อุดรธานี น้ําท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําารเกษตรในเขต คบ.กุมภวาปีบริเวณอ.กุมภวาปี อ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.กู่แก้ว รวมประมาณ 8,400 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานีได้ตดิตั้งเครื่อง
สูบน้ํา จ.นครราชสีมา เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 9 อําเภอ ยังมีพื้นที่น้ําท่วมขัง อีก 3 อําเภอ ได้แก่ อ.ประทาย อ.โนนแดง อ.เมืองยาง ่ โครงการชลประทานนครราชสีมาติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  
จ.อํานาจเจริญ พื้นที่น้ําท่วมบริเวณ ต.หัวสะพาน อ.หัวสะพาน พนังกั้นน้ําลําเซบายบ้านดอนว่านขาด ในช่วงกม.ที่ 21+100 ยาวประมาณ 20 เมตร และในช่วง ในช่วงกม.ที่ 18+000 
ยาวประมาณ 20 เมตร ทําให้น้ําไหลท่วม พื้นที่การเกษตรประมาณ 9,500 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ําเริ่มลดลง พนังกั้นอยู่ระหว่างการซ่อมแซม โครงการชลประทานอําานาจเจริญได้สนับสนุน
เครื่องสูบน้ํา สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าวปัจจุบัน) จ.น่าน นายอําเภอสองแคว เปิดเผย ว่า หลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในอ.สองแคว ส่งผลให้มีปริมาณน้ําสะสมบนภูเขามากจนเกิดเหตุ 
น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ของ 2 ตําบล ประกอบด้วย หมู่ 2 บ้านยอด และ หมู่ 3 บ้านผาหลัก ของ ต.ยอด และ หมู่ 8 บ้านวังไผ่ ของ ต.นาไร่หลวง วัดระดับสูงสุด
ประมาณ 20 ซม. ทั้งนี้ มวลนํ้าดังกล่าวจะไหลต่อไปที่ อ.ท่าวังผา ก่อนจะลงสู่แม่น้ําน่าน ซ่ึงหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์ก็จะคลี่คลาย แต่หากยังมีฝนตกลงมาอยู่ก็จะยิ่งทําให้มวลนํ้า
เพิ่มปริมาณข้ึนต่อเนื่อง สําหรับจุดที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือ พื้นที่บ้านผาหลัก ต.ยอด เพราะบริเวณดังกล่าวมีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่บนชายเขา จึงทําให้มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะประสบ
ปัญหาดินสไลด์จนกระทบกับตัวบ้านได้ จ.พิจิตร หัวหน้าปภ.พิจิตร เปิดเผย ว่า ขณะนี้ จ.พิจิตร ยังคงได้รับผลกระทบจากมวลน้ําซ่ึงไหลบ่ามาจาก จ.พิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง เบ้ืองต้น 
พบ 10 อําเภอ จาก 12 อําเภอ ของจังหวัด ประกอบด้วย อ.เมืองพิจิตร, วังทรายพูน, โพธ์ิประทับช้าง, ตะพานหิน, บางมูลนาก, โพทะเล, สามง่าม, สากเหล็ก, บึงนาราง และ วชิรบารมี 
กําลังประสบปัญหาน้ําท่วมขังพื้นที่การเกษตร วัดระดับประมาณ 40 - 60 ซม. โดยเฉพาะ ใน อ.เมือง, สามง่าม, บางมูลนาก และ ตะพานหิน ที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบมากกว่าพื้นที่อื่น 
ขณะที่ อ.วังทรายพูน และ สากเหล็ก ล่าสดุพบว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ําลดลงตามลําดับ คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม ปริมาณน้ําที่ท่วมขังอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด 
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 สัปดาห์ แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่ว่าจังหวัดใกล้เคียงอย่าง จ.พิษณุโลก และ จ.เพชรบูรณ์ จะมีฝนตกเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากหากจังหวัดดังกล่าวมีฝนตกมาก  
มวลน้ําทั้งหมดก็จะหลากเข้ามาใน จ.พิจิตร ซ่ึงเป็นพื้นที่รับน้ํา มีลักษณะราบลุ่ม จนทําให้สถานการณ์น้ําท่วมขังยืดเยื้อ จ.ภูเก็ต ฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมง ทําให้หลายพื้นที่  
มีน้ําท่วมขังหลายจุด ทั้งพื้นที่ป่าตอง พื้นที่ในตัวเมือง รวมท้ังพื้นที่ ต.ราไวย์ และอื่นๆ ทําให้การสัญจรในพื้นที่ภูเก็ตเป็นไปด้วยความลําบาก โดยบริเวณหน้าสถานีตํารวจป่าตอง  
หลังจากฝนตกหนักแบบไม่เว้นช่วง ทําให้น้ําท่วมหนักทะลักเข้าท่วมด้านหน้า และห้องรับแจ้งความคดี และห้องงานป้องกันและปราบปราม มีน้ําท่วมสูงเกือบ 1 เมตร ขณะน้ีเจ้าหน้าที่
ตํารวจจราจร สภ.ป่าตอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตองกําลังเร่งระบายการจราจร คาดว่าหากฝนหยุดตกไม่นานการสัญจรคงเข้าภาวะปกติ  
จ.พัทลุง ฝนที่ตกหนักตั้งแต่เม่ือคืนที่ผ่านมา บนเทือกเขาในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากลงมายังด้านล่างผ่านน้ําตกต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.กงหรา  
อ.ตะโหมด อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต ซ่ึงน้ําไหลแรงและมีสีแดงขุ่นไหลทะลักลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ บริเวณน้ําตกหนานสูงในพื้นที่ หมู่ 2-4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา  
น้ําป่าที่ไหลหลากลงมา ได้กัดเซาะสะพานปูน ที่ชาวบ้านใช้เดินทางระหว่างหมู่บ้านขาดหายไป นอกจากนี้ น้ําได้กัดเซาะตลิ่งทําให้สวนยางพาราของชาวบ้านล้มเสียหายไปหลายสิบต้น  
ซ่ึงมวลน้ําที่ไหลผ่านน้ําตกดังกล่าว จะไหลหลากลงพื้นที่ลุ่มใน ต.ชะรัด อ.กงหรา คาดว่าหลังเที่ยง มวลนํ้าก้อนดังกล่าวจะไหลหลากลงถึง ต.ชะรัด เบ้ืองต้น ทางจังหวัดจึงได้แจ้งเตือน
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ประชาชนในพื้นที่ลุ่มของ ต.ชะรัด ให้เฝ้าระวังมวลนํ้าดังกล่าวอย่างใกล้ชิด จ.ตรัง นายอําเภอปะเหลียน เปิดเผย ว่า  ขณะนี้ที่ ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน กําลังประสบปัญหาน้ําป่า 
จากเทือกเขาบรรทัด ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา และ ปาล์มน้ํามัน วัดระดับน้ําสูงสุดบริเวณจุดลุ่มต่ําได้ 3 เมตร รวมมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว
ประมาณ 500 ไร่ ทั้งนี้ ยังพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบอีก 5 หลัง เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือท้องแบนในการเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ โดยพบว่าล่าสุดมวลน้ํา 
ที่หลากท่วมดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ช่องทางการระบายมวลน้ําออกจากพื้นที่มีเพียงจุดเดียว คือบริเวณถํ้าเขาติง ทําให้การระบายเป็นไปได้ช้า  
ซ่ึงนอกเหนือจากปัญหาเรื่องช่องทางระบายแล้วยังพบว่าตามเส้นทางน้ําต่าง ๆ มีเศษไม้ และ สิ่งปฏิกูลอุดตัน กีดขวางทางน้ําจํานวนมากจึงทําให้น้ําไหลไม่สะดวก รวมถึงระยะนี้ 
มีภาวะทะเลหนุนสูง จึงยิ่งส่งผลทําให้น้ําระบายช้ามากข้ึน จ.สตูล น้ําท่วมในพื้นที่ ขณะนี้หลายพื้นที่ ยังส่งผลให้โรงเรียนในพื้นที่น้ําท่วมซํ้าซาก เบ้ืองต้น แม้ว่าจะยังสามารถจัดการเรียน
การสอนได้ แต่เนื่องจากเส้นทางถูกน้ําท่วม ทําให้นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้ เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านย่านซ่ือ นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาเล่าเรียนได้  
เพราะ น้ําท่วมขังในเส้นทาง ทั้งนี้ สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ อ.ควนกาหลง ,อ.ควนโดน ล่าสุดพบว่า ระดับน้ําเริ่มลดปริมาณลง ขณะท่ีปัญหาน้ําท่วมบนเกาะหลีเป๊ะ นั้น ปัจจุบันพบว่า
โรงเรียนยังสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ  
6. คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 15-21 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มข้ึน และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ประมาณ 2-3 เมตร 
๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพื้นท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (15 ส.ค.) ได้แก่ ภาคเหนือ คือ จ.เชียงราย พะเยา น่าน
กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์ ภาคกลาง คือ จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี สระบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.เลย หนองลําภู หนองคาย อุดรธานี 
สกลนคร บึงกาฬ นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ และศรีสะเกษ ภาคตะวันออก คือ จ.ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี ภาคใต้  
คือ จ.เพชรบุรี สุราษฎร์ธานีกระบ่ี และนครศรีธรรมราช กรมอุตุนิยมได้มี พยากรณ์ลักษณะอากาศท่ัวไป (15 ส.ค.) โดยสรุปว่า 24 ชม.ข้างหน้า ภาคใต้ทั้งสองฝั่ง โดยเฉพาะตั้งแต่ 
จ .นครศรีธรรมราชลงไป มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนภาคเหนือ บริเวณจ .แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และตาก ,  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจ.หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ, ภาคตะวันออก บริเวณจ.ระยอง จันทบุรี และตราด มีฝนพิ่มมากข้ึนกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้
ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสมและน้ําท่วมฉลับพลัน น้ําไหลหลากไว้ด้วย สําหรับกรุงเทพฯรและปริมณฑล ใน 24 ชม.ข้างหน้านี้ ยังคงมีฝน
ตกหนักได้บางพื้นที่ 
 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 226.14 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 205.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 1 4 12 -191.00 

วนัที ่15  สิงหาคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -57.00 

45,827 ภาคตะวันตก - - 2 2 204.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
65% ภาคตะวันออก 3 2 5 10 -0.86 คงที่ 5 อ่าง
วนัที ่15  สิงหาคม  2559 ภาคใต ้ - 1 3 4 66.00  ลดลง 14 อ่าง

33,499 รวมท ัง้ประเทศ 14 5 19 38 226.14   เพิม่ขึน้ 19 อ่าง

47%

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 4,481 33% 6,644 49% 2,844 21% 6,581 49% 2,781 21% 63.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,311 45% 5,854 62% 3,004 32% 5,713 60% 2,863 30% 141.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 66 25% 134 51% 122 46% 130 49% 118 45% 4.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 43 16% 53 20% 39 15% 54 21% 40 15% -1.00 ลดลง

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 35 33% 44 42% 41 39% 43 41% 40 38% 1.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 54 32% 128 75% 122 72% 127 75% 121 71% 1.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 386 41% 761 81% 718 76% 765 81% 722 77% -4.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,376 38% 13,618 55% 6,890 28% 13,413 54% 6,685 27% 205.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 38 28% 80 59% 73 54% 98 72% 91 67% -18.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 184 35% 601 116% 556 107% 638 123% 593 114% -37.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 45 27% 169 102% 161 98% 172 104% 164 99% -3.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 45 27% 94 57% 57 35% 93 57% 56 34% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 663 27% 1,580 65% 999 41% 1,613 66% 1,032 42% -33.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 581 29% 1,654 84% 1,554 78% 1,745 88% 1,645 83% -91.00 ลดลง

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 60 19% 88 28% 66 21% 88 28% 66 21% - คงที่

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 17 11% 83 54% 82 53% 81 52% 80 52% 2.00 เพิม่ขึน้

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 30 21% 77 55% 70 50% 76 54% 69 49% 1.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 46 17% 159 58% 152 55% 156 57% 149 54% 3.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 58 48% 72 60% 69 57% 74 61% 71 59% -2.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 997 51% 1,339 68% 508 26% 1,353 69% 522 27% -14.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,764 33% 5,996 72% 4,347 52% 6,188 74% 4,538 54% -191.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 286 30% 249 26% 246 26% 300 31% 297 31% -51.00 ลดลง

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 45 28% 96 60% 79 49% 102 64% 85 53% -6.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 42 18% 149 62% 109 45% 149 62% 109 45% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 373 27% 494 36% 434 32% 551 41% 491 36% -57.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,515 65% 13,317 75% 3,052 17% 13,248 75% 2,983 17% 69.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,030 45% 5,741 65% 2,729 31% 5,606 63% 2,594 29% 135.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,545 58% 19,058 72% 5,781 22% 18,854 71% 5,577 21% 204.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 108 48% 114 51% 109 49% 114 51% 109 49% - คงที่

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 94 22% 182 43% 152 36% 181 43% 151 36% 1.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 26 22% 89 76% 77 66% 88 75% 76 65% 1.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 54 33% 120 73% 106 65% 120 73% 106 65% - คงที่

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 145 49% 178 60% 158 54% 167 57% 147 50% 11.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 5 31% 9 55% 8 50% 9 55% 8.43 51% -0.10 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 3 16% 17 80% 16 75% 17 79% 15.98 75% 0.12 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 18 22% 55 69% 52 66% 57 71% 53.72 68% -1.60 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 26 58% 30 66% 27 60% 29 65% 26.37 58% 0.73 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 26 9% 149 51% 130 44% 162 55% 143.00 48% -13.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 507 30% 943 56% 836 50% 944 56% 837 50% -0.86 ลดลง

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 198 28% 337 47% 272 38% 337 47% 272 38% - คงที่

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 49 13% 204 52% 186 48% 200 51% 182 47% 4.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,220 75% 4,297 76% 2,945 52% 4,280 76% 2,928 52% 17.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 467 32% 881 61% 605 42% 836 57% 560 39% 45.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 4,934 60% 5,719 70% 4,008 49% 5,653 69% 3,942 48% 66.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 33,499 47% 45,827 65% 22,296 31% 45,602 64% 22,070 31% 226.14 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

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่15  สงิหาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

9 สงิหาคม 2560

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

15 สงิหาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่15  สงิหาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ศูนยเ์มขลา 
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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


