
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ภาค/เดือน
(ปริมาณฝนคาดการณ์) ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย
เหนือ 0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 5 - 15 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 20 - 40 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 10 - 20 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 30 - 50 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง 10 - 20 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  15 - 30 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  40 - 60 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ตะวันออกรวมชายฝั่ง  15 - 30 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 30 - 50 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 60 - 90 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  20 - 40 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 30 - 50 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 60 - 90 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  20 - 40 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  20 - 40 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  70 - 100 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล 10 - 20 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 20 - 40 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 40 - 60 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
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เดือน

 สรปุสถานการณน์้ําของประเทศ วันที ่5 มกราคม ๒๕60  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2560 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง/ 

 
ปริมาณฝน ณ วนัท่ี
3 มกราคม 2560
ฝนสูงสุด 24 ชม. มม.

ฝนสะสมปี 59 มม. 4.3 1301.6 0.6 1238.9 0.4 1450.8 0.7 2027.8 3.5 2192.6 2.3 1678.8
ฝนสะสมป ี60 มม. 1305.9 100% 1239.5 100% 1451.1 100.0% 2028.5 100% 2196.1 100% 1681.1 100%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 0.4 0.6 0.5 1.6 5.3 1.6

  
นครศรีธรรมราชไม่มีฝน นครศรีธรรมราช

179.4

ตะวนัออก ใต้ ท้ังประเทศ

179.4

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

สถานีอุตุนิยมวิทยา
เชียงราย ไม่มีฝน ไม่มีฝน

 

15.3

หน่วย เหนือ กลาง

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

ปริมาณฝนสูงสุด 24 ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07.00 น.ของวันนี้  ปริมาณฝนสูงสุดวันนี้เท่ากับ 255.0 มม. 
ที่ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 
 ๒. นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 
 
 
ปริมาณน้ําในอ่าง หน่วย

ล้าน(ลบ.ม) 10,171 623 3,760 793 17,988 6,238 39,687
% 41% 46% 45% 52% 68% 76% 56%

นํ้าในอ่างปี 59 ล้าน(ลบ.ม) 15,601 22% 1,238 45% 5,758 24% 1,045 17% 19,265 4% 6,144 -1% 49,166 13%
4 ม.ค. 60 % 63% 91% 69% 69% 72% 75% 69%

นํ้าในอ่างปี 49 ล้าน(ลบ.ม) 19,030 -18% 1,101 10% 5,166 1% 742 0% 22,681 -13% 7,114 -12% 55,835 -13%
4 ม.ค. 49 % 81% 81% 68% 69% 85% 87% 82%

นํ้าในอ่างปี 58

เหนือ ใต้ ท้ังประเทศกลาง ตอ.เฉียงเหนือ ตะวนัออก ตะวนัตก

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

หมายเหตุ ๑. อ่างที่มีปริมาณน้ําต่ํากว่า ๕๐ % ของความจุมี 8 อ่าง คือ 1.น้ําพุง (37%) 2.ลําตะคอง (37%) 3.ปราณบุรี (38%) 
๔.แม่กวง (42%) 5.ลําพระเพลิง (45%) . 6.ลําแซะ (46%) 7.บางลาง (48%) และ8.น้ําอูน (49%) 
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ มี 12 อ่าง ได้แก่ 1.สิรินธร (80%) 2.นฤบดินทรจินดา (80%)  
3.แควน้อย (86%) 4.อุบลรัตน์ (86%) 5.ป่าสักฯ (87%) 6.รัชชประภา (88%) 7.ขุนด่านฯ (91%) 8.กิ่วลม (92%)  
9.จุฬาภรณ์ (93%) 10.กิ่วคอหมา (95%) 11.กระเสียว (100%) และ12.ทับเสลา (101%)  
 

 
๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     กรมชลประทาน : (http://www.rid.go.th/2009/) 
     -  สรุปสถานการณ์นํ้าท่าท้ังประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา: สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน ) (4 ม.ค.)  : 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 N.5A จ.พิษณุโลก, สถานี N.67 จ.นครสวรรค์, สถานี Kgt.10  
จ.สระแก้ว, สถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ, , สถานี M.6A จ.บุรีรัมย์, สถานี M.7 จ.อุบลราชธานี, สถานี Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี และสถานี X.158 จ.ชุมพร สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่  
สถานี Y.16 จ.พิษณุโลก และสถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี สถานีท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม ได้แก่ สถานี X.119A จ.นราธิวาส แนวโน้มระดับน้ํา แม่น้ําปิง แม่น้ํายม แม่น้ําน่าน และแม่น้ําพระสทึง  
มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง แม่น้ําท่าตะเภา แม่น้ําตาปี และแม่น้ําโก-ลก มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น แม่น้ําวัง แม่น้ํามูล และแม่น้ําบางปะกง มีแนวโน้มระดับน้ําทรงตัว 
     -  สถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าโขง (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา : สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน : อ้างอิง MRC: Mekong River Commission ; http://division.dwr.go.th/brdh/ ) ณ วันที่  
4 มกราคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดระดับน้ําได้ 3.19, 6.12, 3.17, 2.39, 2.52 และ 2.81 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบ
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ-9.61, -9.88, -9.03, -10.11, -9.48 และ –11.69 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถานีเชียงแสน นครพนม และมุกดาหาร มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น  
สถานีเชียงคาน มีแนวโน้มระดับน้ําทรงตัว สถานีหนองคาย และโขงเจียม มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
      กรมทรัพยากรนํ้า : (http://www.dwr.go.th/home) 
     - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้านํ้าหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) (สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา : http://ews.dwr.go.th ) (4 ม.ค.)  สถานีเตือนภัยระดับ 
เฝ้าระวัง ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช ที่บ้านหน้าเขา ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง และที่บ้านเขาเหล็ก ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 11.00 น. เท่ากับ 26.0 
และ 51.5 มม. ตามลําดับ สถานีเตือนภัยระดับเตือนภัย ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช ที่บ้านเผี่ยนบน ต.เทพราช อ.สิชล และบ้านหัวโคก ต.นบพิตํา อ.กิ่งนบพิตํา เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 
12 ชม. ณ เวลา 11.00 และ11.15 น. เท่ากับ 64.0 และ 45.0 มม. ตามลําดับ สถานีเตือนภัยระดับอพยพ ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช ที่บ้านยางค้อม ต.ยางค้อม อ.พิปูน  
และบ้านน้ํารอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 11.15 น. เท่ากับ 30.0 และ32.0 มม. ตามลําดับ 
    - ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้า (ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา : http://mekhala.dwr.go.th/main/และ line:รายงานสถานการณ์น้ํา) 

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 เดือน (http://www.tmd.go.th/3month_forecast.php) 
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ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

      - โครงการสํารวจติดต้ังระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มนํ้า) ได้แก่ 
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําเจ้าพระยา (ณ วันที่ 4 ม.ค.60) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่าระดับ
ตลิ่งต่ําสุด) มีระดับน้ําลดลงจากเม่ือวานเล็กน้อย  
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ํายม-น่าน (ณ วันที่ 30 ธ.ค.59) ลุ่มน้ํายม-น่าน ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่า 
ระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ํายม ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ส่วนลําน้ําน่าน ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี (ณ วันที่ 4 ม.ค.60) ลุ่มน้ําบางปะกง ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําโขง ชี มูล (ณ วันที่ 27 ธ.ค.59) ลุ่มน้ําโขง ชี มูล ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 4 ม.ค.60) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มระดับน้ําในลําน้ําเพ่ิมขึ้น สถานีคลองท่าแนะ มีระดับน้ําใกล้ล้นตลิ่ง และมีพื้นที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ จ.พัทลุง และสงขลา 
      - โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ได้แก่ 
             -  สถานการณ์น้ําจากการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 4 ม.ค.60) : สถานการณ์น้ําทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
๔. พายุหมุน (อุตุนิยมวิทยา) – ไม่มี - 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัย (4 ม.ค.) รายงานนํ้าท่วม ตั้งแต่ 1 ม.ค.- ปัจจุบัน ยังคงมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนัก ทําให้มีน้ําไหลหลากเข้าท่วม 
จํานวน  6จังหวัด 29 อําเภอ 132 ตําบล 554 หมู่บ้าน ได้แก่ จ.พัทลุง 8 อําเภอ (เมืองฯ กงหรา ศรีนครินทร์ ควนขนุน ปากพะยูน ศรีบรรพต เขาชัยสน และป่าบอน) 14 ตําบล 79 หมู่บ้าน 
ปัจจุบันยังมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําเพิ่มข้ึน จ.ตรัง ในพื้นที่อ.นาโยง 5 ตําบล 27 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําเพิ่มข้ึน จ.สงขลา 5 อําเภอ (หาดใหญ่ นาหม่อม สะเดา สะบ้าย้อย 
และควนเนียง) 27 ตําบล 128 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังมีฝนตกในพ้ืนที่ ระดับน้ําเพิ่มข้ึน จ.ยะลา 4 อําเภอ (เมืองฯ รามัน ยะหา และบันนังสตา) ปัจจุบันยังมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําเพิ่มข้ึน  
จ.ปัตตาน ี6 อําเภอ (โคกโพธ์ิ ยะรัง กะพ้อ หนองจิก เมืองฯ และสายบุรี) 36 ตําบล 111 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําเพิ่มข้ึน จ.นราธิวาส 5 อําเภอ (สุไหงปาดี สุคิริน จะแนะ 
แว้ง และรือเสาะ) 21 ตําบล 93 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําเพิ่มข้ึน กรมชลประทาน (4 ม.ค.) รายงานนํ้าท่วม (เพิ่มเติม) ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช ฝนตกหนักในพื้นที่  
อ.เฉลิมพระเกียติ อ.นาบอน อ.ลานสกา อ.ท่าศาลา และมีปริมาณนํ้าไหลจากต้นน้ําคลองท่าดี เพิ่มข้ึนต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา 6 อําเภอ (เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช  
พรหมคีรี พิปูน ทุ่งสง ชะอวด เชียรใหญ่ และหัวไทร ระดับน้ําท่วมสูงประมาณ 0.30-0.40 เมตร หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ปกติภายใน 3-4 วัน จ.พัทลุง ฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิด
น้ําท่วมพื้นที่ลุ่มต่ํา 11 อําเภอ (เมืองพัทลุง เขาชัยสน กงหรา ป่าบอน ปากพะยูน ป่าพะยอม ควนขนุน ศรีนครินทร์ บางแก้ว ศรีบรรพต และตะโหมด) ระดับน้ําท่วมสูงเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร 
หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะเข้าสู่ปกติภายใน 1 -2 วัน จ.นราธิวาส ฝนตกหนัก ทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําเขตอ.รือเสาะ บาเจาะ เมือง ระแงะ จะแนะ สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก และแว้ง 
ระดับน้ําท่วมสูงประมาณ 0.50-0.90 เมตร ปัจจุบันระดับน้ําแม่น้ําโก-ลกและแม่น้ําสายบุรีมีแนวโน้มลดลง หากมมีฝนตกเพ่ิม คาดว่าจะเข้าสู่ปกติภายใน 3-4 วัน  กรมทรัพยากรธรณี  
(4 ม.ค.) รายงานนํ้าป่าไหลหลาก (เพิ่มเติม) จ.นครศรีธรรมราช วานนี้  (3 ม.ค.) น้ําป่าไหลจากเขาพระสุเมรุหรือเขาเหมน อยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างอ.ทุ่งสง นาบอนและช้างกลาง หลากลงมา
อย่างต่อเนื่อง เข้าท่วมพื้นที่ย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ถนนหลายสายมีระดับน้ําท่วมสูง ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง (ที่มา INN News) สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว)  
จ.นครศรีธรรมราช หลังเกิดน้ําป่าในหลายพ้ืนที่ของ ล่าสุด ได้ส่งผลกระทบกับการเดินรถไฟสายใต้แล้ว 4 ขบวน เนื่องจากน้ําท่วมสันราง จนไม่สามารถเดินรถได้ คือขบวน กทม. - กันตัง 
2 ขบวน และ กทม. - นครศรีธรรมราช 2 ขบวน โดยทั้ง 4 ขบวนหยุดเดินรถที่สถานีชุมทางทุ่งสง โดยการรถไฟได้จัดรถบัสคอยอํานวยความสะดวกตอนขนถ่ายผู้โดยไปยังสถานีปลายทาง 
ขณะท่ีย่าน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง  ระดับน้ําได้ท่วมสูงโดยเฉพาะละแวกสถานีรถไฟที่วัง เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกผูกโยงเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวยึดป้องกันน้ําซัด ส่วนทางรถไฟนั้นได้รับ 
ความเสียหายเป็นระยะทางหลายร้อยเมตร ขณะเดียวกัน สถานการณ์ น้ําป่ายังคงหลากในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง และต.นาสารท้ายสําเภา, นาพรุ  
อ.พระพรหม และพบมวลน้ําจํานวนมากกําลังหลากเข้าสู่พื้นที่ย่านชุมชนและย่านมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการนครศรีธรรมราช ถูกน้ําท่วมสูง โดยเฉพาะเส้นทางสาย 401 
นครศรีธรรมราช-ร่อนพิบูลย์ การจราจรเป็นไปอย่างยากลําบาก เจ้าหน้าที่แขงวงการทางนครศรีธรรมราช และตํารวจ สภ.พระพรหม ต้องเข้าคอยช่วยเหลืออํานวยความสะดวก  
ระดับน้ําท่วมสูงต้องปิดการจราจรเป็นระยะ จ.สงขลา ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 4 วัน ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะท่ีหมู่ 1 บ้านแลแบง ต.สะบ้าย้อย  
อ.สะบ้าย้อย ทั้งบ้านเรือนของชาวบ้าน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจํานวนมาก โดยชาวบ้านบางส่วนต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออก และทางอําเภอต้องอพยพชาวบ้าน 
จํานวน 60 ครัวเรือน รวมกว่า 160 คน ซ่ึงอยู่ในจุดที่น้ําท่วมสูงออกไปอาศัยอยู่ที่หอประชุม ที่ศาลาประชาคมอ.สะบ้าย้อย เป็นการชั่วคราว จ.ตรัง น้ําป่าจากเทือกเขาบรรทัดได้ล้นตลิ่ง
คลองนางน้อย และขยายวงกว้างไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ 2 อําเภอ คือ อ.นาโยง และ อ.เมืองตรัง ตั้งแต่ ต.ช่อง ต.ละมอ ต.นาข้าวเสีย ต.นาโยงเหนือ ต.นาโยงใต้ ต.บ้านโพธ์ิ รวมทั้ง
ในเขตเทศบาล ต.นาโยงเหนือ ทําให้บ้านเรือนหลายหลังมีน้ําท่วมสูง 50-70 ซม. และบางหลังน้ําป่าได้ไหลเข้าท่วมเกือบมิดหลังคา ชาวบ้านต้องอพยพสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องไฟฟ้า  
หนีน้ํามาอยู่ในที่สูง แต่บางหลังต้องยอมปล่อยให้ทรัพย์สินจมน้ําเสียหาย เพราะน้ําไหลมาแรงมาก จ.พัทลุง จ.พัทลุง เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมทั้ง 11 อําเภอ 
ของจังหวัด โดยนํ้าป่าจากเทือกเขาบรรทัด ไหลบ่าลงสู่พื้นที่ลุ่ม ประกอบสภาพนํ้าฝนในพื้นที่ทําให้ระดับน้ําท่วมสูง 120 -150 ซม. ประชาชนกว่า 10,000 ครัวเรือน ได้รับ 
ความเดือดร้อน สํารวจพบเส้นทางสัญจรสายเพชรเกษม ระหว่างจังหวัดพัทลุง - ตรัง ใน อ.ศรีนครินทร์ ถูกน้ําป่าไหลหลากเข้าเพิ่ม รถยนต์เล็กไม่สามารถผ่านได้ เช่นเดียวกับเส้นทาง 
ถนนสายเอเชีย ขาข้ึนไป จ.นครศรีธรรมราช ตั้งบริเวณสี่แยกเอเชียจนถึง อ.ป่าพะยอม มีน้ําท่วมขังจํานวนหลายจุด บางจุดรถยนต์เล็กไม่สามารถผ่านได้ สําหรับสถานการณ์ล่าสุด  
ทั้งน้ําป่าจากเทือกบรรทัด และสภาพน้ําฝนในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมหนักสุดใน อ.ควนขนุน และอ.เมือง ต.เขาเจียก, โคกชะงาย, ชัยบุรี, พญาขัน และ ปรางหมู่ ประชาชนไม่สามารถ
เก็บสิ่งของได้ทัน ทําให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะเครื่องไฟฟ้า และระดับน้ํายังเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ ประชาชนในอ.ควนขนุนต.ชะม่ง, พนมวัง ได้ร้องขอความช่วยอพยพออกจากบ้าน 
จํานวนหลายครัวเรือน โดยมีกําลังเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ ตชด. และกําลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้   จ.ยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 41 พร้อมด้วยชุด 
แพทย์สนาม และอาสาสมัครทหารพรานหญิง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านโต๊ะพราน หมู่ 1 บ้านจะรังตาดง หมู่ 2 บ้านพรุ หมู่ 3 บ้านป่าบอน หมู่ 4 ต.ท่าธง  
อ.รามัน หลังจากในพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมเป็นจํานวนมาก จ.ปัตตานี สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากฝนยังคงตกลงมา 
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําปัตตานี และแม่น้ําสายบุรี มีระดับน้ําสูงข้ึนอีก ทําให้น้ําในแม่น้ําทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านขยายวงกว้างไปแล้ว 6 อําเภอ คือ อ.เมือง อ.ยะรัง อ.กะพ้อ  
อ.โคกโพธิ์ อ.สายบุรี และ อ.หนองจิก หลังจากแม่น้ําปัตตานี และแม่น้ําสายบุรี ต้องรับน้ําเหนือจํานวนมากซ่ึงไหลมาจาก จ.ยะลา และปริมาณน้ําฝนที่มีอยู่อีกเป็นจํานวนมาก  
นอกจากนี้ หลายอําเภอยังเป็นทางผ่านของน้ําที่จะไหลลงสู่ทะเล เช่นเดียวกับ อ.ยะรัง ซ่ึงเป็นทางน้ําผ่าน ทําให้น้ําทะลักล้นเข้าท่วมในพื้นที่ทั้ง 6 หมู่บ้าน ใน ต.คลองใหม่ และหมู่ 1  
ต.เขาตูม อ.ยะรัง และน้ําได้กัดเซาะคอสะพานสุหงาบารู ต.คลองใหม่ จนได้รับความเสียหาย ทําให้เส้นทางเข้า 3 หมู่บ้านต้องเลี่ยงไปเส้นทางรอง ส่วนพื้นที่หมู่ 1 ต.เขาตูม ล่าสุด  
ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ําท่วมสูงเกือบ 100 ซม.รถทุกชนิดไม่สามารถเข้าออกได้ ทางหน่วยงานรัฐได้นําเรือท้องแบนเข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบ้ืองต้น มีบ้านเรือนประชาชนกว่า  
50 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม นอกจากนี้ ในพื้นที่หมู่ 1 กับหมู่ 2 ต.ลิปะสะโง และหมู่ 2 กับหมู่ 5 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก บ้านเรือนกว่า 150 หลังคาเรือน ยังจม 
อยู่ใต้น้ํา หลังจากนํ้าในแม่น้ําปัตตานี ล้นตลิ่งระดับน้ําสูง 30-50 ซม. โดยทางนายอําเภอหนองจิก ได้นําสิ่งของเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ส่วนพื้นที่ ต.ปะกาฮารัง  
ต.บาราเฮาะ อ.เมือง น้ําท่วมได้ขยายวงกว้างหลายหมู่บ้าน น้ําได้ขยายท่วมออกมาถึงถนนสายหลักของหมู่บ้าน ทําให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ล่าสุด น้ําท่วมได้กระจายวงกว้าง
ครอบคลุมทั้ง 12 อําเภอแล้ว ตั้งแต่เม่ือคืนที่ผ่านมา โดยอําเภอที่ได้รับผลกระทบมากสุด คือ อ.หนองจิก อ.โคกโพธ์ิ อ.สายบุรี อ.กะพ้อ อ.มายอ และ อ.ทุ่งยางแดง แต่ยังไม่มีรายงาน
ความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สิน ส่วนระดับน้ําในแม่น้ําปัตตานี ยังอยู่ในสถานการณ์ปกติ และลดลงเช้านี้ประมาณ 20 ซม. ส่วนท้องฟ้าเริ่มเปิด มีฝนตกเบาบาง 
6.คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ 4 - 6 ม.ค. 60 บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังมีอากาศเย็น
โดยทั่วไป โดยบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกบางแห่ง สําหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 7 - 10  
ม.ค. 60 บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นและมีฝนเพิ่มข้ึน สําหรับภาคใต้ตอนตอนบนมีฝนเพิ่มข้ึน ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน 
มีกําลังปานกลาง 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)  NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (4 ม.ค.) ได้แก่ ภาคใต้ คือ จ.ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช กระบ่ี ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส กรมทรัพยากรธรณี (4 ม.ค.) 1) พ้ืนท่ีติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหล
หลาก คือ จ.สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง และยะลา 2) พ้ืนท่ีคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนท่ีอาจก่อให้เกิดดินถล่มล่วงหน้า ๓ วัน คือ จ.ชุมพร นราธิวาส 
พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล ให้เฝ้าระวังในระยะ 2-3 วันนี้ 3) ได้มีประกาศฉบับท่ี 2/2560 ลว.3 ม.ค.60 เวลา 16.00 น. แจ้งเตือนเฝ้าระวังเหตุดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก 
ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า ระหว่างวันท่ี 3-5 ม.ค.60 โดยเฉพาะลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา คือ จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่ สะเดา สะบ้าย้อย จะนะ รัตภูมิ) จ.พัทลุง (อ.ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ตะ
โหมด) ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก คือ จ.นครศรีธรรมราช (อ.เมือง นบพิตํา ลานสกา ร่อนพิบูลย์ พิปูน สิชล ฉวาง ขนอม เชียรใหญ่) จ.ปัตตานี (อ.โคกโพธ์ิ มายอ สายบุรี)  
จ.นราธิวาส (อ.ศรีสาคร จะแนะ สุคิริน สุไหงปาดี เจาะไอร้อง) ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก คือ จ.สตูล (อ.ควนกาหลง มะนัง ทุ่งหว้า ควนโดน ละงู) จ.ตรัง (อ.ห้วยยอด เมือง  
นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน) ลุ่มน้ําปัตตานี คือ จ.ยะลา (อ.ธารโต เบตง บันนังสตา) กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศ ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่างและคลื่นลมแรงบริเวณ
อ่าวไทย ฉบับท่ี 26 ลว. 4 ม.ค.60 เวลา 12.00 น. โดยสรุปว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ํา 
ปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราและอันดามันตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณจ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี และตรัง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ปริมาณฝนที่ตกสะสม  
น้ําท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลากที่จะเกิดข้ึนได้ ส่วนคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบน 
มีฝนเกิดข้ึนได้ในช่วงวันที่ 4-7 ม.ค.60 โดยเฉพาะบริเวณจ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ และน่าน 
 



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 355.83 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 1 1 7 -204.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -106.00 

วนัที ่4  มกราคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -27.00 

49,166 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -87.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
69% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -32.83 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่4  มกราคม  2559 ภาคใต ้ 2 - 2 4 101.00  ลดลง 31 อ่าง

39,687 รวมท ัง้ประเทศ 31 4 3 38 -355.83   เพิม่ขึน้ 3 อ่าง

56%

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)

ภูมพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 4,906 36% 7,001 52% 3,201 24% 7,058 52% 3,258 24% -57.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,724 50% 7,243 76% 4,393 46% 7,350 77% 4,500 47% -107.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 73 28% 181 68% 169 64% 181 68% 169 64% - คงที่

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 111 42% 97 37% 114 43% 100 38% -3.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 28 26% 98 92% 95 90% 97 92% 94 89% 1.00 เพิม่ขึน้

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 27 16% 162 95% 156 92% 173 102% 167 98% -11.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 382 41% 805 86% 762 81% 832 89% 789 84% -27.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,171 41% 15,601 63% 8,873 36% 15,805 64% 9,077 37% -204.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 34 25% 101 74% 94 69% 102 75% 95 70% -1.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 190 37% 254 49% 209 40% 258 50% 213 41% -4.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 66 40% 61 37% 53 32% 62 38% 54 33% -1.00 ลดลง

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 84 51% 152 93% 115 70% 156 95% 119 73% -4.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 727 30% 2,087 86% 1,506 62% 2,141 88% 1,560 64% -54.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 905 46% 1,078 54% 978 49% 1,101 56% 1,001 51% -23.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 122 39% 117 37% 95 30% 119 38% 97 31% -2.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 87 56% 70 45% 69 45% 71 46% 70 45% -1.00 ลดลง

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 48 34% 70 50% 63 45% 70 50% 63 45% - คงที่

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 98 36% 127 46% 120 44% 128 47% 121 44% -1.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 66 55% 63 52% 60 50% 63 52% 60 50% - คงที่

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,333 68% 1,578 80% 747 38% 1,593 81% 762 39% -15.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,760 45% 5,758 69% 4,109 49% 5,865 70% 4,215 50% -106.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 502 52% 838 87% 835 87% 864 90% 861 90% -26.00 ลดลง

ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 161 101% 144 90% 161 101% 144 90% - คงที่

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 72 30% 239 100% 199 83% 240 100% 200 83% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 623 46% 1,238 91% 1,178 87% 1,265 93% 1,205 89% -27.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,847 72% 13,581 77% 3,316 19% 13,617 77% 3,352 19% -36.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,141 58% 5,684 64% 2,672 30% 5,735 65% 2,723 31% -51.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,988 68% 19,265 72% 5,988 23% 19,352 73% 6,075 23% -87.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 160 71% 204 91% 199 89% 212 95% 207 92% -8.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 186 44% 208 50% 178 42% 220 52% 190 45% -12.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 44 38% 92 79% 80 68% 94 80% 82 70% -2.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 159 97% 106 65% 92 56% 108 66% 94 58% -2.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 244 83% 198 67% 178 60% 203 69% 183 62% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 12 70% 10 59% 9 54% 10 60% 9.21 56% -0.19 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 32% 13 59% 12 54% 13 59% 11.66 54% -0.10 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 64 80% 67 84% 64 81% 68 85% 64.83 82% -0.74 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 31 67% 27 59% 24 52% 27 60% 24.49 54% -0.79 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจนีบุร ี 295 19.00 276 - 0% 237 80% 218 74% 239 81% 220.00 75% -2.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 907 54% 1,161 69% 1,054 63% 1,194 71% 1,086 65% -32.83 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 316 45% 363 51% 298 42% 366 52% 301 42% -3.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 124 32% 149 38% 131 34% 152 39% 134 34% -3.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,755 84% 4,937 88% 3,585 64% 4,933 87% 3,581 64% 4.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,043 72% 695 48% 419 29% 592 41% 316 22% 103.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,238 76% 6,144 75% 4,433 54% 6,043 74% 4,332 53% 101.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 39,687 56% 49,166 69% 25,635 36% 49,523 70% 25,990 37% -355.83 ลดลง

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

29 ธนัวาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่4  มกราคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

4 มกราคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่4  มกราคม  2559

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%
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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


