
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ภาค/เดือน
(ปริมาณฝนคาดการณ)์ ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย
เหนือ  100 - 140 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  20 - 40 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  100 - 140 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  15 - 30 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง  160 - 200 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  30 - 50 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกรวมชายฝั่ง  200 - 250 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  40 - 60 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  230 - 280 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  350 - 450 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  230 - 280 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  360 - 460 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  190 - 240 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  60 - 90 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล  270 - 320 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  40 - 60 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ

ธันวาคม 2559พฤศจิกายน 2559ตุลาคม 2559
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เดือน

 สรปุสถานการณน์้ําของประเทศ วันที่ 14 ตลุาคม ๒๕๕9  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง 

 
ปริมาณฝน ณ วนัที่
12 ตลุาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม. มม.

ฝนสะสมปี 58 มม. 926.6 253.9 1044.6 -9.7 1104.3 245.6 1535.3 213.2 1308.8 45.7 1142.7 188.7
ฝนสะสมปี 59 มม. 1180.5 22% 1034.8 -1% 1349.9 18.2% 1748.5 12% 1354.5 3% 1331.4 14%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 1113.7 1118.2 1309.7 1689.4 1649.7 1326.3

หน่วย เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทัง้ประเทศ

73.6 39.6 6.5 34.6 53.2 73.6

ตะวนัออก ใต้

ดอยอ่างขาง
ชลบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ เชียงใหม่

หวัหนิสัตหบี
สถานีอุตนุิยมวิทยา

ดอยอ่างขาง สมุทรปราการ สกษ. สกลนคร สกษ.
เชียงใหม่   

 
        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) 10,029 600 3,907 904 18,289 6,396 40,251
% 41% 44% 47% 74% 69% 78% 57%

นํ้าในอ่างปี 59 ล้าน(ลบ.ม) 15,197 20% 1,224 46% 5,664 21% 799 -8% 18,348 0% 5,302 -13% 46,625 9%
13 ต.ค. 59 % 61% 90% 68% 66% 69% 65% 66%

นํ้าในอ่างปี 49 ล้าน(ลบ.ม) 23,113 -37% 1,329 -8% 6,642 -19% 1,027 -29% 25,035 -25% 7,011 -21% 63,850 -27%
12 ต.ค. 49 % 98% 98% 87% 95% 94% 86% 93%

ทัง้ประเทศ

นํ้าในอ่างปี 58

เหนือ กลาง ตอ.เฉียงเหนือ ตะวนัออก ตะวนัตก ใต้

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

หมายเหตุ ๑. อ่างที่มีปริมาณน้ําต่ํากว่า ๕๐ % ของความจุมี 10 อ่าง คือ 1.ปราณบุรี (17%) 2.บางลาง (27%) 3.ลําตะคอง (29%) 
๔.แก่งกระจาน (32%) 5.ลําพระเพลิง (36%) 6.แม่กวง (37%) 7.น้ําพุง (39%) 8.ลําแซะ (44%) 9.หนองปลาไหล (47%)  
10.ภูมิพล (48%)  
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ มี 8 อ่าง ได้แก่ 1.อุบลรัตน์ (81%) 2.รัชชประภา (82%) 3.จุฬาภรณ์ (86%) 
4.ขุนด่าน (88%) 5.แควน้อย (90%) 6.ป่าสักฯ (93%) 7.ทับเสลา (99%) 8.กิ่วคอหมา (99%)  
 
 
 

 
๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     3.1 สรุปสถานการณ์น้ําท่าทั้งประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) (13 ต.ค.)  : สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย ได้แก่, สถานี P.7A  
จ.กําแพงเพชร, สถานี N.5A จ.พิษณุโลก, สถานี Kgt.10 จ.สระแก้ว, สถานี X.158 จ.ชุมพร และสถานี X.119A จ.นราธิวาส สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ สถานี P.1 จ.เชียงใหม่, 
สถานี P.17 จ.นครสวรรค์, สถานี  W.๔A จ.ตาก, สถานี Y.1 C จ.แพร่, สถานี N.1 จ.น่าน และสถานี Y.16 จ.พิษณุโลก สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้ามาก ได้แก่  , สถานี N.67 จ.นครสวรรค์, 
สถานี M.7 จ.อุบลราชธานี, สถานี Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี และสถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี สถานีท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม ได้แก่ สถานี M.6A จ.บุรีรัมย์ และสถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ  
แนวโน้มระดับน้ํา แม่นํ้ายม แม่นํ้าน่าน และแม่นํ้ามูล มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น แม่น้ําปิง แม่น้ําวัง แม่น้ําพระสทึง แม่น้ําบางปะกง แม่น้ําตาปี และแม่น้ําโก-ลก มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง  
แม่น้ําท่าตะเภา มีแนวโน้มระดับน้ําทรงตัว 
              3.2.1) สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา : 
                   - สถานการณ์น้ําในแม่น้ํา โขง  (ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559  
ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดได้ 3.15, 8.32, 5.26, 5.08, 4.94 และ 6.62 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ 
-9.65, -7.68, -6.94, -7.42, -7.06 และ –7.88 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถานีเชียงแสน และเชียงคาน มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น สถานีหนองคาย นครพนม มุกดาหาร  
และโขงเจียม มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง  
               - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าน้ําหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) (13.ต.ค.) : - ไม่มีการเตือนภัย - 
.               3.2.2) ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า : ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา  
                    - โครงการสํารวจติดต้ังระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มน้ํา) 

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

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

                     - รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 13 ต.ค.59) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับน้ําต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
                     - รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตรลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี (ณ วันที่ 12 ต.ค.59) ลุ่มน้ําบางปะกง ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับน้ําต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น/ทรงตัว 
                      - โครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 13 ต.ค.59) : สถานการณ์น้ําทั่วไป 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีสถานีเฝ้าระวังนํ้าท่วม ได้แก่ สถานีสะพานบ้านโพธ์ิทะเล อ.โพธ์ิทะเล จ.พิจิตร (ลุ่มน้ํายม) สถานีเทศบาล ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม (ห้วยน้ําก่ํา/โขงอีสาน),  
สถานีเชิงสะพานสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี (ลุ่มน้ําเจ้าพระยา), สถานี อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน้ําน้อย/เจ้าพระยา), และสถานีสะพานวัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (ลุ่มน้ําท่าจีน)  
๔. พายุหมุน (อุตุนิยมวิทยา) เม่ือเวลา 09.00 น. หย่อมความกดอากาศตํ่าได้ทวีกําลังเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้วทางตะวันออก 200 กม.ของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด  
16.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.0 องศาตะวันออก คาดว่าจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งเวียดนามคืนนี้ (13 ต.ค.) และจะอ่อนกําลังในระยะต่อไป ลักษณะเช่นนี้ทําให้ด้านตะวันออกของประเทศไทย  
ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนหนักได้บางแห่ง ส่วน พายุไต้ฝุ่น “ซงด่า” ในมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 ต.ค.) นํ้าไหลหลากและน้ําเอ่อล้นตลิ่ง ได้แก่ จ.นครสวรรค์ ฝนตกหนัก ทําให้น้ําไหลหลากในพื้นที่ อ.ตาคลี ลาดยาว  
ไพศาลีอ.ท่าตะโก ชุมแสง บรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว เมืองฯ พยุหคีรี หนองบัว แม่วงก์ โกรกพระ ชุมตาบง ตากฟ้า) ประชาชนได้รับผลกระทบ 28,243 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง สูงประมาณ  
0.80-1.00 ม. ยังคงมีน้ําท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ํา จ.ชัยนาท ฝนตกหนักทําให้น้ําเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร อ.หนองมะโมง ต.หนองมะโมง ต.วังตะเคียน ต.กุดจอก ต.สะพานหิน, อ.หันคา ต.วังไก่เถ่ือน  
ต.ไพรนกยูง ต.หันคา ต.บ้านเชียน ต.หนองแซง ต.สามงามท่าโบสถ์, อ.สรรคบุรี ต.โพงาม ต.นางขุด ต.ดอนกํา ต.ห้วยกรดพัฒนา ต.ห้วยกรด, อ.วัดสิงห์ ต.หนรองบัว ต.บ่อแร่ ต.หนองขุ่น ต.วังหมัน,  
อ.มโนรมย์ ต.คุ้งสําเภา ต.วัดโคก, อ.สรรพยา ต.หาดอาษา ต.โพนางดําออก ต.บางหลวง ต.ตลุก ต.สรรพยา ต.โพนนางดําตก ต.เขาแก้ว ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,708 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มข้ึน
เล็กน้อย จ.สิงห์บุรี น้ําจากจ.นครสวรรค์และน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ อ.อินทร์บุรี ต.ชีน้ําร้าย ต.ทองเอน ต.ท่างาม ต.ทับยา ต.อินทร์บุรี ต.งิ้วราย ต.น้ําตาล ต.ห้วยชัน ต.ประศุก,  
อ.เมืองฯ ต.บางกระบือ ต.หัวไผ่ ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,622 ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ําสถานี C.3 อ.เมือง สูงกว่าตลิ่ง 0.13 เมตร จ.อ่างทอง น้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยา และแม่น้ําน้อยเอ่อล้น 
เข้าท่วมในพื้นที่ อ.ป่าโมก ต.โผงเผง ต.บางเสด็จ, อ.เมืองฯ ต.จําปาหล่อ ต.โพสะ ต.ตลาดกรวด ต.ศาลาแดง ต.ตลาดหลวง, อ.วิเศษชัยชาญ ต.บางจัก ต.สี่ร้อย ต.ม่วงเตี้ย ต.ท่าช้าง ต.หัวตะพาน ต.ไผ่ดําพัฒนา 
ต.หลักแก้ว, อ.แสวงหา ต.แสวงหา ต.จําลอง ต.สีบัวทอง ต.วังน้ําเย็น ต.ศรีพราน ต.จําลอง ต.ห้วยไผ่ อ.โพธ์ิทอง ต.องครักษ์ ต.บางเจ้าฉ่า ต.อ่างแก้ว ต.บางพระ ต.รํามะสัก ต.โพธ์ิรังนก ต.สามง่าม, 
อ.ไชโย ต.จรเข้ร้อง ต.ชัยฤทธ์ิ ต.ชะไว ต.ตรีณรงค์ ต.หลักฟ้า ต.ราชสถิต ประชาชนได้รับผลกระทบ 999 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว. จ.พระนครศรีอยุธยา น้ําจากการระบายน้ําท้ายเขื่อน
เจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ อ.เสนา ทม.เสนา ต.หัวเวียง ต.บ้านโพธ์ิ ต.บางนมโค ต.บ้านกระทุ่ม ต.ลาดงา ต.บ้านแพน ต.สามกอ ต.รางจระเข้, อ.บางบาล ต.กบเจา ต.บ้านคลัง ต.วัดตะกู ต.บางหัก  
ต.บ้านกุ่ม ต.บางหลวงโดด ต.บางบาล ต.บางชะนี ต.บางหลวง ต.สะพานไทย ต.ไทรน้อย ต.วัดยม ต.ทางช้าง ต.น้ําเต้า ต.พระขาว ต.มหาพราหมณ์, อ.ผักไห่ ต.บ้านใหญ่ ต.อมฤต ต.หน้าโคก ต.กุฎี  
ต.ท่าดินแดง ต.ผักไห่ ต.ลาดน้ําเค็ม ต.บ้านแค ต.ตาลาน ต.ลาดชิด ต.นาคู ต.หนองน้ําใหญ่ ต.ดอนลาน ต.โคกช้าง, อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ภูเขาทอง ต.บ้านใหม่ ต.สําเภาล่ม ต.คลองตะเคียน ต.บ้านรุน  
ต.เกาะเรียน ต.บ้านป้อม ต.บ้านเกาะ ต.สวนพริก ต.ลุมพลี ต.ปากกราน ต.คลองสระบัว, อ.บางไทร ต.หน้าไม้ ต.แคตก ต.บางพลี ต.บ้านเกาะ ต.ช่างเหล็ก ต.ช้างใหญ่ ต.บ้านม้า ต.บางไทร ต.ไม้ตรา  
ต.สนามชัย ต.บ้านแป้ง ต.ช้างน้อย ต.แคออก ต.บางยี่โท ต.ห่อหมก ต.ราชคราม ต.กระแซง ต.เชียงรากน้อย ต.โคกช้าง ต.โพแตง ต.บ้านกลึง ต.ไผ่พระ ต.กกแก้วบูรพา, อ.บางปะอิน ต.บ้านแป้ง ต.บางปะแดง 
ต.ตลาดเกรียบ ต.วัดยม ต.บ้านพลับ ต.เกาะเกิด ต.ขนอนหลวง ต.บ้านโพ ต.บ้านเลน ต.บางกระสั้น ต.คลองจิก, อ.บางปะหัน ต.บ้านขล้อ ต.ตาลเอน ต.บางปะหัน อ.ท่าเรือ ต.ท่าเรือ ต.ท่าหลวง ต.ปากท่า  
ต.โพธ์ิเอน ประชาชนได้รับผลกระทบ 28,359 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําที่ สถานี c.35 บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา, สถานี C.36 บ้านบางหลวงโดด อ.บางบาล และสถานี C.37 บ้านบางบาล  
อ.บางบาล สูงกว่าตลิ่ง จ.ปทุมธานี น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ อ.เมืองฯ ต.บ้านกลาง ต.บ้านใหม่ ต.บางหลวง ต.บางเดื่อ ต.บางขะแยง, อ.สามโคก ต.ท้ายเกาะ ต.เชียงรากน้อย  
ต.บางกระบือ ต.บางเตย ต.บางโพธ์ิเหนือ ต.คลองควาย ต.บ้านงิ้ว ต.บ้านปทุม ต.เชียงรากใหญ่ ต.กระแชง ต.สามโคก, อ.หนองเสือ ต.นพรัตน์ ต.ศาลาครุ ต.หนองสามวัง ประชาชนได้รับผลกระทบ  
1,980 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว จ.สุพรรณบุรี วันที่ 5 ต.ค. โครงการส่งน้ําโพธ์ิพระยาระบายน้ําเพิ่มข้ึน ทําให้แม่น้ําท่าจีนล้นตลิ่งในพื้นที่อ.เมืองฯ ต.ท่าระหัด ต.ท่าพี่เลี้ยง 7 ชุมชน ต.รั้วใหญ่ 
ต.ทับตีเหล็ก ต.โพธ์ิพะยา ต.พิหารแดง ต.สนามชัย, อ.บางปลาม้า ต.บ้านแหลม ต.โคกคาม ต.บางปลาม้า ต.ตะคํา ต.บางใหญ่ ต.กฤษณา, อ.สองพี่น้อง ต.ต้นตาล ต.เนินพระปรางค์ ต.บ้านช้าง ต.บางตาอถร  
ต.บางพลับ ต.บ้านกุ้ม ต.บางตะเคียน ต.หัวโพธ์ิ ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,513 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว จ.สระบุรี ระดับน้ําในแม่น้ําป่าสัก และในคลองชัยนาท-ป่าสัก ล้นตลิ่งเข้าท่วม 
ในพื้นที่ อ.เมือง ทม.สระบุรี ต.ตะกุ ต.ดาวเรือง อ.บ้านหมอ ต.บ้านครัว ม.1,2,6 ต.บางโขมด ม.3,4 ต.บ้านหมอ ม.8,11, อ.หนองโดน และอ.ดอนพุด ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,090 ครัวเรือน  
ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.พิจิตร ฝนตกหนัก ทําให้น้ําไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.สามง่าม ต.กําแพงดิน ต.หนองโสน ต.เนินปอ ต.รังนก ต.สามง่าม, อ.บึงนาราง ต.บางลาย อ.โพทะเล ต.ท่าเสา ต.ท่าขม้ิน  
ต.ทะนง อ.โพธ์ิประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่, อ.เมืองฯ ต.ป่ามะคาบ อ.บางมูลนาก ต.บางไผ่ ต.วังตะกู ต.ห้วยเขน, อ.ทับคล้อ ต.ทับคล้อ ต.เขาทราย อ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก ต.ท่าเยี่ยม ต.วังทับไทร ต.คลองทราย  
ต.หญ้าไทร อ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน ต.หนองพระ ต.หนองปลาไหล, อ.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว ต.ห้วยพุก ต.วังงิ้วใต้, อ.วชิรบารมี ต.บึงบัว ต.วังโมกข์ ต.หนองหลุม อ.ตะพานหิน ต.ทุ่งโพธ์ิ ต.วังหว้า ต.ดงตะขบ 
ต.หนองพะยอม ต.วังหลุม ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,916 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.พิษณุโลก น้ําไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อ.บางระกํา ต.ชุมแสงสงคราม ต.บึงกอก ต.นิคมพัฒนา  
ต.บ้านพันเสา ต.หนองกุลา ต.ท่านางงาม ต.คุยม่วง ต.บ่อทอง ต.วังอิทก ต.บางระกํา, อ.เมืองฯ ต.บ้านกร่าง ต.ไผ่ขอดอน ต.ปากโทก ต.จอมทอง ต.วังน้ําคู้, อ.พรหมพิราม ต.ท่าช้าง ต.พรหมพิราม  
ต.หนองแขม ต.วังวน ต.ศรีภิรมย์ ต.ตลุกเทียม ต.มะต้อง ต.มะตุม ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,095 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังพื้นที่การเกษตร ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง จ.กําแพงเพชร วันที่ 
6 ต.ค. เวลา 09.30 น.เกิดฝนตกหนักมีน้ําไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.สลกบาตร อ.คลองขลุง ต.หัวถนน, อ.เมืองฯ ต.ไตรตรึงษ์ ประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมี
น้ําท่วมขังพื้นที่การเกษตร ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง จ.ลําปาง วันที่ 11 ต.ค. เกิดเหตุน้ําไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ อ.วังเหนือ ต.ทุ่งฮ้ัว ม.2 อ.ห้างฉัตร บ้านทุ่งตุ่นแม่ติว ต.วอแก้ว อ.แจ้ห่ม ต.เมืองมาย 
ม.1-6 อ.เมืองฯ ต.บ้านแลงน้ํา บ้านปูจ้อย บ้านแตะ บ้านหัวทุ่ง บ้านหลวง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 10-11 ต.ค. ฝนตกหนักทําให้น้ําไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ อ.พระแสง ต.อิปัน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
310 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 17 จังหวัด 89 อําเภอ 538 ตําบล 3,493 หมู่บ้าน  
(จ.พะเยา พังงา อุทัยธานี ชัยนาท กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร พระนครศรีอยุธยา ตาก บึงกาฬ สกลนคร ระยอง ระนอง.ชัยภูมิ และอ่างทอง) สถานการณ์นํ้าท่วม (เพ่ิมเติม) :  
กรมชลประทาน รายงานนํ้าท่วม ได้แก่ จ.สุโขทัย ยังคงมีน้ําท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ํา อ.เมือง และ อ.กงไกรลาศ เป็นบางส่วน โครงการชลประทานสุโขทัยเตรียมเครื่องสูบน้ําและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ํา
อย่างใกล้ชิด จ.อุบลราชธานี แม่น้ํามูล เพิ่มระดับสูงข้ึน เกิดผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ํานอกแนวคันกั้นน้ําในอ.เมือง, แม่น้ําชี เพิ่มระดับสูงข้ึนส่งผลกระทบในพื้นที่ต่งๆบริเวณเข่ือนธาตุน้อย ได้แก่  
ต.ค้อทอง ธาตุน้อย สหธาต แดงหม้อ ท่าไห ราคําใหญ่ และเข่ืองใน  ซ่ึงทาง โครงการชลประทานอุบลราชธานีได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดข้ึน และ
ปัจจุบันได้ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําประจําท่าสูบ 3 จุด คือ บริเวณวัดท่าบ้งม้ง ประตูระบายนํ้ากุดปลาขาวของวารินชําราบ จ.ขอนแก่น เกิดน้ําท่วมลุ่มต่ําในพื้นที่ อ.แวงน้อยแวงใหญ่ โคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี 
ชนบท บ้านแฮด บ้านไผ่ หนองเรือ คาดว่าระดับน้ําจะลดลงภายใน 6-7 วัน จ.ชัยภูมิ มีน้ําท่วมขัง ได้แก่ ในเขตต.ละหาน (ระดับน้ําเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง), อ.เขว้า ต.ลุ่มลําชี, อ.เนินสง่า ต.กะฮาด, อ.เมือง 
ได้แก่ ต.ชีลอง ต.หนองนาแซง บ้านข้ีเหล็กใหญ่ ถนนบาพาส (ปัจจุบันน้ําท่วมขังเฉพาะพื้นที่การเกษตร)  ต.บ้านค่าย (น้ําชีเอ่อล้นพนังกั้นน้ํา ท่วมบ้านเสี้ยวน้อย บ้านวังก้านเหลือง บ้านค่าย แต่เริ่มลดลง 
เนื่องจากการระบายนํ้าต่อเนื่องกลับลงลําน้ําชี้ที่มีระดับต่ําลง) อ.บําเหน็จณรงค์ (น้ําท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแวง บ้านเพชร ต.บ้านเพชร เป็นพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน
บางส่วน โดยมีน้ําท่วมขังในพื้นที่สูง), อ.ภูเขียว/อ.บ้านแท่น (น้ําอ่างเก็บน้ําบ้านเพชร อ.ภูเขียว ล้นสปริงเวย์ เข้าท่วมพื้นที่ในเขตและนอกเขตชลประทาน ใน ต.บ้านท่าน สามสวน สระพัง อ.บ้านแท่น),  
อ.คอนสวรรค์ (ต.โนนสะอาด หนองขาม คอนสวรรค์ ยางหวาย และศรีสําราญ) จ.ยโสธร เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําชี ในอ.ค้อวัง   สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว) กรมชลประทาน ได้สรุป 
สถานการณ์น้ํา วันที่ 13 ต.ค. ว่า ปริมาณฝนในภาคเหนือ มีฝนตกกระจายเล็กน้อย ทําให้ปริมาณน้ําที่นครสวรรค์และแม่น้ําสะแกกรังลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณน้ําระบายผ่านเข่ือนเจ้าพระยา 
มีแนวโน้มคงที่ หากไม่มีฝนตอนบนเหนือเข่ือน จะมีการพิจารณาปรับลดการระบายตามความเหมาะสมต่อไป ส่วนปริมาณน้ําระบายของเข่ือนพระราม 6 ไม่มีผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ํา และปริมาณน้ํา 
ที่ไหลผ่าน อ.บางไทร แต่ปริมาณน้ําที่เพิ่มข้ึน เนื่องจากเป็นช่วงน้ําทะเลหนุนสูง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ จ.ปทุมธานี นนทบุรี และ กทม. ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ํา ซ่ึงอยู่นอกคันกั้นน้ําบางแห่ง  
อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ยังไม่มีการผันน้ําเข้าทุ่งในขณะนี้ นอกจากการร้องขอจากประชาชนในพ้ืนที่  จ.นครสวรรค์ หัวหน้าปภ.นครสวรรค์ เปิดเผย ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ําท่วมในพื้น 
ที่เริ่มคลี่คลาย หลังฝนหยุดตกมา 2 - 3 วัน ล่าสุด ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบริเวณที่ประสบภาวะน้ําท่วมขังอยู่ 2 อําเภอ คือ อ.ท่าตะโก และ หนองบัว สูงประมาณ 50 ซม. - 1 เมตร  
ทั้งนี้ หากปริมาณน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาลดลงอีก สถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็ว จ.ชัยนาท หัวหน้าปภ.ชัยนาท เปิดเผย ว่า สถานการณ์น้ําในพื้นที่ขณะนี้ ยังไม่มีจุดไหนได้รับผลกระทบ 
หลังเข่ือนเจ้าพระยาระบายนํ้าลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา อัตรา 2,200 - 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่มีบริเวณซ่ึงต้องติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษ คือ อ.สรรพยา โดยเฉพาะ เขต ต.โพนางดําตก และ 
โพนางดําออก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําที่สุดริมแม่น้ํา มีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 40 หลังคาเรือน ปัจจุบันชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ระดมกําลังเข้าไปวางกระสอบทรายกั้นเพื่อป้องกัน 
น้ําท่วม เบ้ืองต้นพบปริมาณน้ําเริ่มเพิ่มข้ึนจนอยู่ในระดับปริ่มตลิ่ง บางส่วนเอ่อล้นเข้าไปยังใต้ถุนบ้านเรือนราษฎรแล้ว  จ.กาฬสินธุ์ สถานการณ์น้ําท่วม โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ํา ซ่ึงขณะนี้ 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ระดับน้ําในแม่น้ําชีตลอดทั้งสาย ยังคงหนุนสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ําเอ่อเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรใน อ.ฆ้องชัย ร่องคํา กมลาไสยแล้วกว่า 2,500 ไร่ และเริ่มขยายวงกว้างเพิ่มข้ึนเรื่อย  ๆ 
ล่าสุดน้ําในห้วยดอกไม้และลําห้วยต่าง  ๆของเขต อ.ยางตลาด ได้เริ่มเอ่อเข้าท่วมนาข้าวและบ่อปลาของเกษตรกร ต.ยางตลาด หัวงัว และ อุ่มเม่า กว่า 300 ไร่ เนื่องจากไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ําชี 
ได้ ทางจังหวัดได้สั่งเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ํา และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด 24 ชม. แล้ว จ.ภูเก็ต หัวหน้าปภ.ภูเก็ต เปิดเผย ว่า หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องภายในพื้นที่ ส่งผลให้น้ําบนเทือกเขา 
รวมถึงปริมาณน้ําฝนไหลลงมาสมทบกัน จนเกิดน้ําท่วมขังบริเวณผิวถนนสายสําคัญต่าง ๆ ของเขต ต.ป่าตอง และ ต.กมลา อ.กะทู้ เช่น ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ระดับน้ําสูงประมาณ 20 - 30 ซม.  
ส่งผลให้การจราจรเป็นไปด้วยความยากลําบาก ล่าสุด ฝนยังคงตกลงมาอยู่ แต่เริ่มลดความรุนแรงลง คาดว่า ทันทีที่ฝนหยุดตก น้ําจะระบายลงสู่ทะเลและแห้งสนิท ภายในเวลา 1 ชม.  
จ.พังงา ถนนคอนกรีตสายรองของบ้านตากแดด ม.7 ต.ตากแดด อ.เมือง ซ่ึงเชื่อมต่อกับบ้านหินสามก้อน ม.6 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง หลายวันที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง เกิดการทรุดตัวเป็น
หลุมยาวประมาณ 1.5 เมตร กว้างประมาณ 30-40 ซม. ลึกลงไปประมาณ 4 เมตร จนทําให้รถไม่สามารถสัญจรไป - มาได้ เบ้ืองต้น กํานันตําบลตากแดด ได้นํากรวยไปวาง และติดตั้งป้ายแจ้งเตือน 
ก่อน 500 เมตร 
๖. คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ในวันที่ 13 ต.ค. บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง  
กับมีฝนตกหนักบางแห่งได้ ส่วนในช่วงวันที่ 14–17 ต.ค. ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนเพิ่มข้ึน และมีฝนตกหนักบางหนัก หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 18–19 ต.ค. บริเวณภาคใต้ 
จะมีฝนเพิ่มมากข้ึน 
๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) : NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (13 ต.ค.) ได้แก่ ภาคเหนือ คือ จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 
และลําปาง ภาคกลาง คือ จ.อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี นครปฐม กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสาคร กาญจนบุรี และราชบุรี ภาคตะวันออก 
คือ จ.ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ภาคใต้ คือ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 ต.ค.) สั่งการเพ่ือเตรียมการป้องกันและเฝ้า
ระวังดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก เน่ืองจากมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมพ้ืนท่ีทําให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเน่ือง วัดปริมาณนํ้าฝนได้มากกว่า 100 มม. ระหว่างวันท่ี 12-13 ต.ค. ได้แก่  
จ.เชียงใหม่ (อ.แม่แตง แม่ออน และดอยสะเก็ด) จ.เชียงราย (อ.เวียงแก่น พาน เชียงของ และแม่ฟ้าหลวง) จ.ลําพูน (อ.แม่ทา และบ้านธิ) จ.ลําปาง (อ.วังเหนือ แจ้ห่ม และงาว)  
จ.แพร่ (อ.ร้องกวาง หนองม่วงไข่ เด่นชัย สอง และเมืองแพร่) กรมทรัพยากรธรณี (13 ต.ค.) แจ้ง 1) พ้ืนท่ีติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก 
ได้แก่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และแพร่ 2) พ้ืนท่ีคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนท่ีอาจก่อให้เกิดดินถล่มล่วงหน้า ๓ วัน ได้แก่ จ.ชุมพร ระนอง ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สตูล พังงา 
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เฝ้าระวังในระยะ ๒-๓ วันนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 1,197.07 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 403.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 - 11 12 308.00

วนัท ี ่13  ตลุาคม  2559 ภาคกลาง - - 3 3 65.00

46,625 ภาคตะวันตก - - 2 2 352.00

66% ภาคตะวันออก - - 9 9 79.06 คงที่ - อ่าง

วนัท ี ่13  ตลุาคม  2558 ภาคใต ้ 2 - 2 4 -10.00  ลดลง 5 อ่าง

40,251 รวมท ัง้ประเทศ 5 - 32 37 1197.07   เพิม่ขึน้ 32 อ่าง

57%

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 4,840 36% 6,424 48% 2,624 19% 6,239 46% 2,439 18% 185.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,679 49% 7,435 78% 4,585 48% 7,297 77% 4,447 47% 138.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 67 25% 147 55% 135 51% 141 53% 129 49% 6.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 98 37% 84 32% 92 35% 78 30% 6.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 3 103 22 21% 76 72% 73 69% 79 75% 76 72% -3.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 22 13% 169 99% 163 96% 173 102% 167 98% -4.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 365 39% 848 90% 805 86% 773 82% 730 78% 75.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,728 17,987 10,029 41% 15,197 61% 8,469 34% 14,794 60% 8,066 33% 403.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 40 29% 92 68% 85 63% 90 66% 83 61% 2.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 45 475 232 45% 294 57% 249 48% 300 58% 255 49% -6.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 165 8 157 63 38% 65 39% 57 35% 64 39% 56 34% 1.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชยัภมูิ 164 37 127 76 46% 141 86% 104 63% 135 82% 98 60% 6.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 721 30% 1,972 81% 1,391 57% 1,781 73% 1,200 49% 191.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 931 47% 1,164 59% 1,064 54% 1,154 58% 1,054 53% 10.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 22 292 130 41% 92 29% 70 22% 83 26% 61 19% 9.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 96 62% 56 36% 55 35% 48 31% 47 30% 8.00 เพิม่ขึน้

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 56 40% 71 50% 64 45% 65 46% 58 41% 6.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 114 41% 122 44% 115 42% 109 40% 102 37% 13.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 65 54% 62 51% 59 49% 58 48% 55 45% 4.00 เพิม่ขึน้

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,383 70% 1,533 78% 702 36% 1,469 75% 638 32% 64.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,907 47% 5,664 68% 4,015 48% 5,357 64% 3,707 44% 308.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 445 46% 892 93% 889 93% 881 92% 878 91% 11.00 เพิม่ขึน้

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 63 39% 158 99% 141 88% 136 85% 119 74% 22.00 เพิม่ขึน้

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 92 38% 174 73% 134 56% 142 59% 102 43% 32.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 600 44% 1,224 90% 1,164 86% 1,159 85% 1,099 81% 65.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,783 72% 12,892 73% 2,627 15% 12,684 71% 2,419 14% 208.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,506 62% 5,456 62% 2,444 28% 5,312 60% 2,300 26% 144.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 18,289 69% 18,348 69% 5,071 19% 17,996 68% 4,719 18% 352.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 5.00 219 187 83% 197 88% 192 86% 196 88% 191 85% 1.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 248 59% 231 55% 201 48% 210 50% 180 43% 21.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 39 33% 64 55% 52 44% 57 49% 45 38% 7.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 142 87% 77 47% 63 39% 69 42% 55 34% 8.00 เพิม่ขึน้

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 295 20.00 275 288 98% 230 78% 210 71% 195 66% 175 59% 35.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 10 58% 5 32% 5 28% 5 32% 4.54 27% 0.06 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 7 30% 9 41% 8 36% 7 34% 6.30 29% 1.49 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 79 3.00 76 63 80% 42 52% 39 49% 38 48% 35.22 44% 3.33 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 45 3.00 42 46 101% 37 81% 34 74% 35 76% 31.63 70% 2.19 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,383 88 1,294 1,030 75% 891 64% 803 58% 812 59% 724 52% 79.06 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 349 49% 228 32% 163 23% 220 31% 155 22% 8.00 เพิม่ขึน้

35 ปราณบุร ี    ประจวบครีขีนัธุ ์ 391 62 329 129 33% 66 17% 4 1% 65 17% 3 1% 1.00 เพิม่ขึน้

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 5,025 89% 4,622 82% 3,270 58% 4,633 82% 3,281 58% -11.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 276 1,178 893 61% 386 27% 110 8% 394 27% 118 8% -8.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,755 6,439 6,396 78% 5,302 65% 3,547 43% 5,312 65% 3,557 43% -10.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,626 23,557 47,068 40,251 57% 46,625 66% 23,069 33% 45,429 64% 21,872 31% 1,197.07 เพิม่ขึน้

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

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

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (23)

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

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

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 25 จังหวัด ไม่ม ี51 จังหวัด
รนก. หมายถงึ ระดบัเก็บกักของอ่าง

7 ตลุาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่13  ตลุาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา สถานการณ์อยู่ระหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

13 ตลุาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่13  ตลุาคม  2558

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

11%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

70,520 ล้านลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


