
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 ่1 สิงหาคม ๒๕60  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2560 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง/ 

 
ปรมิาณฝน ณ วันที่

30 กรกฎาคม 2560
ฝนสูงสุด 24 ชม. มม.

ฝนสะสมป ี59 มม. 622.3 172.6 579.7 152.4 741.2 334.4 904.8 301.0 495.1 125.7 823.2 635.9 722.3 325.6
ฝนสะสมปี 60 มม. 794.9 22% 732.1 21% 1075.5 31.1% 1205.8 25% 620.8 20% 1459.1 44% 1047.9 31%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 618.7 602.4 749.4 960.7 551.6 969.0 753.4

พังงา

49.3 49.3
ตะก่ัวปา่ ตะก่ัวปา่
พังงา

31.0

สถานอุีตุนิยมวิทยา
แมส่อด ตากฟ้า สกษ. ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน

นครสวรรค์ ขอนแก่น  

8.3

ตาก

0.217.9
ปราจีนบรุี

 

ทั้งประเทศหนว่ย เหนอื กลาง ตอ.เฉยีงเหนอื ตะวันออก ตะวนัตก ใต้

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

ปริมาณฝนสูงสุด 24 ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07.00 น.ของวันนี้ : ปริมาณฝนสูงสุดเท่ากับ 56.0 มม.  
ที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 
๒. นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 
 
 

ปริมาณน้ําในอ่าง หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 8,930 426 2,656 413 15,330 4,787 32,599

% 36% 31% 32% 27% 58% 58% 46%
น้ําในอ่างปี 60 ล้าน(ลบ.ม) 12,979 17% 673 18% 5,940 39% 790 25% 18,259 11% 5,365 7% 44,121 16%
31 ก.ค. 60 % 53% 49% 71% 52% 69% 65% 62%

น้ําในอ่างปี 49 ล้าน(ลบ.ม) 14,890 -10% 390 20% 3,361 27% 686 -12% 21,604 -12% 6,550 -15% 47,482 -7%
31 ก.ค. 49 % 63% 29% 44% 64% 81% 80% 69%

น้ําในอ่างปี 59

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 10 อ่าง คือ 1.แม่กวง (21%) 2.ลําตะคอง (26%)  
3.ป่าสักฯ (42%) ๔.คลองสียัด (42%) 5.กิ่วลม (43%)  6.ขุนด่านฯ (45%) 7.แก่งกระจาน (46%) 8.แม่งัด (48%)  
9.ภูมิพล (48%) และ10.ปราณบุรี (49%)  
๒. อ่างที่ มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ ได้แก่ มี 3 อ่าง คือ 1.ลําปาว (84%) 2.น้ําพุง (104%)  
และ3.น้ําอูน (123%) 
 

 
 

๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     กรมชลประทาน : (http://www.rid.go.th/2009/) 
     -  สรุปสถานการณ์นํ้าท่าท้ังประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา: สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน ) (31 ก.ค.60)  : สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย ได้แก่ สถานี P.1  
จ.เชียงใหม่, สถานี P.7A จ.กําแพงเพชร, สถานี N.1 จ.น่าน, สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่  สถานี P.17 จ.นครสวรรค์, สถานี W.๔A จ.ตาก, สถานี Y.1 C จ.แพร่, สถานี Y.16  
จ.พิษณุโลก, สถานี N.5A จ.พิษณุโลก, , สถานี Kgt.10 จ.สระแก้ว, สถานี X.158 จ.ชุมพร, สถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี และสถานี X.119A จ.นราธิวาส สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ 
นํ้าท่วม ได้แก่ สถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้ามาก ได้แก่ สถานี N.67 จ.นครสวรรค์, สถานี M.6A จ.บุรีรัมย์, สถานี M.7 จ.อุบลราชธานี และสถานี Kgt.3 
จ.ปราจีนบุรี แนวโน้มระดับน้ํา : แม่น้ําปิง แม่น้ําวัง แม่น้ํายม แม่น้ําน่าน แม่น้ําบางปะกง แม่น้ําท่าตะเภา และแม่น้ําตาปี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง แม่น้ํามูล แม่น้ําพระสทึง 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 31 ก.ค. 60 : - ไม่มีการเตือนภัย - 
     - สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขง (MRC: Mekong River Commission, http://ffw.mrcmekong.org/central.htm) ณ วันที่ 31 ก.ค. 60 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดระดับน้ําได้ 3.95, 10.68, 9.23, 10.03, 10.58 และ 13.37 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ-8.85, -5.32, -2.97, 
-1.97, -1.92 และ –1.13 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถานีนครพนม และมุกดาหาร มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย และโขงเจียม  
มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง  
     ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า (http://mekhala.dwr.go.th/ และ line:รายงานสถานการณ์น้ํา) : ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา ประกอบด้วย 
     - โครงการสํารวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มน้ํา) ได้แก่ 

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

  ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 เดือน (http://www.tmd.go.th/3month_forecast.php) 
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ปี 60 (62%)      ปี ๕9 (46%)  



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําเจ้าพระยา (ณ วันที่ 21 ก.ค.60) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ํา มีพื้นที่ประสบภัยนน้ําท่วมในจ.นครสวรรค์  
พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง ระดับส่วนใหญ่มีระดับลดลงกว่าเม่ือวาน 
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ํายม-น่าน (ณ วันที่ 31 ก.ค.60) ลุ่มน้ํายม ปัจจุบันสถานการณ์น้ํา มีระดับสูง ระดับน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว และลดลงในบางพ้ืนท่ี  
ส่วนลุ่มน้ําน่าน ปัจจุบันสถานการณ์น้ํา อยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี (ณ วันที่ 27 ก.ค.60) ลุ่มน้ําบางปะกงและลุ่มน้ําปราจีนบุรี ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ใน
ภาวะปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) โดยระดับน้ําในลําน้ําบางปะกง และลําน้ําปราจีนบุรี ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีน้ํารอการระบาย ได้แก่ จ.ปราจีนบุรี 
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําโขง ชี มูล (ณ วันที่ 17 ก.ค.60) ลุ่มน้ําโขง ชี มูล ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ํามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น/ลดลง 
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 31 ก.ค.60) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง /เพ่ิมขึ้นในบางพ้ืนท่ี 
     - โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ได้แก่ 
        - สถานการณ์น้ําจากการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 31 ก.ค.60) : สถานการณ์น้ําทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีสถานีเฝ้าระวังนํ้าท่วม ได้แก่ สถานีสะพาน
โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
๔. พายุหมุน (อุตุนิยมวิทยา) มีพายุโซนร้อนไห่ถางเคลื่อนตัวข้ึนสู่ประเทศจีนและพายุดีเปรสชั่นบริเวณประเทศจีนได้อ่อนกําลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรง ส่วนพายุไต้ฝุ่น
โนรูบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนบนไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์นํ้าท่วม (31 ก.ค.) ได้แก่ 1) ฝนตกหนักทําให้นํ้าไหลหลาก(มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การ
ช่วยเหลือเบ้ืองต้นแล้ว) ได้แก่ จ.สกลนคร พื้นที่ อ.เมืองฯ สว่างแดนดิน พังโคน เต่างอย กุสุมาลย์ พรรณนานิคม อากาศอํานวย ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,846 ครัวเรือน  ปัจจุบัน
ระดับน้ําลดลง จ.ร้อยเอ็ด พื้นที่ อ.เสลภูมิ จังหารโพธ์ิชัย โพนทราย สุวรรณภูมิ ทุ่งเขาหลวง เมืองฯ เกษตรวิสัย เชียงขวัญ ศรีสมเด็จ ธวัชบุรี จตุรพักตรพิมาน อาจสามารถ พนมไพร 
หนองพอก เมืองสรวง เมยวดี และโพนทอง ประชาชนได้รับผลกระทบ 13,015 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ อ.หล่มสัก ต.ท่าอิบุญ ต.สักหลง ต.ห้วยไร่,  
อ.หล่มเก่า ต.ศิลา ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.นครราชสีมา ได้แก่ พื้นที่ อ.เมืองยาง .โนนแดง .บัวใหญ่ ด่านขุนทด ประทาย ประชาชนได้รับผลกระทบ 518 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ํา 
ลดลง จ.กาฬสินธุ์ พื้นที่ อ.นามน ท่าคันโท นาคู สมเด็จ เขาวง เมืองฯ ห้วยผึ้ง ดอนจาน ยางตลาด กมลาไสย กุฉินารายณ์ คําม่วง ร่องคํา ห้วยเม็ก ฆ้องชัย ประชาชนได้รับผลกระทบ 
920 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.ยโสธร พื้นที่ อ.ป่าติ้ว ต.โพธ์ิไทร ต.โคกนาโก ต.เชียงเพ็ง ต.ศรีฐาน ต.กระจาย, อ.คําเข่ือนแก้ว ต.เหล่าไฮ ต.กู่จาน ต.ทุ่งมน, อ.กุดชุม ต.นาโส  
ต.โนนเปือย ต.กําแมด ต.ดําน้ําสร้าง ต.กุดชุม ต.โพนงาม ต.หนองหมี, อ.ไทยเจริญ ต.คําเตย ต.น้ําคํา ต.ไทยเจริญ ต.คําไผ่ ต.ส้มผ่อ, อ.ทรายมูล ต.ดงมะไฟ ต.ไผ่ ต.นาเวียง  
อ.ค้อวัง ต.กุดน้ําใสม, อ.เลิงนกทา, อ.เมืองฯ ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,993 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.มุกดาหาร พื้นที่ อ.เมืองฯ ต.ดลมอน ต.ผึ่งแดด ต.โพนทราย ต.บ้าน
โคก ต.คําป่าหลาย ต.ดงเย็น ต.นาโสก ต.กุดแข้ ต.นาสีนวน ต.บางทรายใหญ่ ต.คําอาฮวน ต.มุก ทม.มุกดาหาร อ.ดงหลวง ต.หนองแคน ต.พังแดง ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.พิจิตร พื้นที่ 
อ.ตะพานหิน ต.วังหลุม ต.หนองพะยอม ต.ทุ่งโพธ์ิ ต.ดงตะขบ, ต.ทับหมัน ต.คลองคูณ, อ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน ต.หนองปลาไหล ต.หนองพระ, อ.โพธ์ิประทับช้าง ต.วังจิก, อ.สามง่าม 
ต.รังนก ต.กําแพงดิน, อ.วชิรบารมี ต.บ้านนา, อ.ทับคล้อ ต.ทับคล้อ  ต.เขาทราย ต.ท้ายทุ่ง ต.เขาเจ็ดลูก, อ.สากเหล็ก ต.สาเหล็ก ต.คลองทราย ต.วังทับไทร, อ.ดงเจริญ ต.ห้วยพุก,  
อ.โพทะเล ต.บ้านน้อย ต.โพทะเล ต.ท่านั่ง, อ.เมืองฯ ต.ป่ามะคาบ ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,597 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.อํานาจเจริญ พื้นที่ อ.เมืองฯ, หัวตะพาน, . 
ลืออํานาจม .พนา, ปทุมราชวงศา, ชานุมาน และเสนางคนิคม ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,137 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.อุบลราชธานี ได้แก่ อ.โขงเจียม, .ศรีเมืองใหม่, . 
น้ํายืน,.บุณฑริก, น้ําขุ่น, เมืองฯ, .ม่วงสามสิบ, นาจะหลวย, เดชอุดม, .สว่างวีระวงศ์, กุดข้าวปุ้น และดอนมดแดง ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,943 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง  
จ.หนองคาย พื้นที่ อ.สังคม ต.บ้านม่วง ต.นางิ้ว ประชาชนได้รับผลกระทบ 140 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.มหาสารคาม ได้แก่ พื้นที่ อ.เมืองฯ, พยัคฆภูมิพิสัย, กันทรวิชัย  
นาเชือก, เชียงยืน.ชื่นชม, กุดรัง,.บรบือ, .นาดู, .วาปีปทุม, ยางสีสุราช และ.โกสุมพิสัย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2) ผลกระทบจากเข่ือนเจ้าพระยาระบายนํ้า ได้แก่  
จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ พื้นที่ อ.บางบาล เสนา บางปะอิน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา และบางไทร มีประชาชนได้รับผลกระทบน้ํา 8,853 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง   
กรมชลประทาน : สถานการณ์นํ้าท่วม (31 ก.ค.)  ได้แก่ จ.พะเยา มีน้ําท่วมขังที่ลุ่มต่ํานอกเขตชลประทาน ประมาณ 4,000 ไร่ บริเวณ ต.ดงสุวรรณ ต.ป่าซาง ต.ห้วยลาน อ.ดอกค่าใต้ 
และต.ห้วยแก้ว ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว สํานักงานชลประทานที่ 2 สํานักชลประทานที่ 2 ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าไปช่วยเหลือ จ.สกลนคร มีน้ําท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสกลนคร อ.เมือง 
ระดับน้ําสูง 1.50 ม. ระดับน้ํายังทรงตัวกรมชลประทานสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ํา ในลําน้ําก่ําบริเวณท้ายปตร. และจะทําการติดตั้งเพิ่มเติมอีกในพื้นที่ลุ่มต่ํา 
ริมแม่น้ําสงคราม ลําน้ําอูน ลําน้ําก่ํา เพื่อเร่งระบายน้ํา จ.กาฬสินธุ์ มีพื้นที่น้ําท่วมในเขตชลประทาน โครงการฯ ลําปาว ในอ.เมือง ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย และร่องคํา ประมาณ 
59,900 ไร่ จ.ร้อยเอ็ด มีน้ําท่วมขังนาข้าวนอกเขตชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ําที่ติดริมน้ํา 15,000 ไร่ บริเวณเขต อ.เสลภูมิ สํานักงานชลประทานที่ 6 และโครงการฯร้อยเอ็ด สนับสนุน
เครื่องสูบน้ําแล้ว จ.ขอนแก่น มีน้ําท่วมพื้นที่นาข้าวในเขตชลประทาน ประมาณ 1,775 ไร่ สชป.6 ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแล้ว จ.มหาสารคาม มีน้ําท่วมในเขตชลประทานประมาณ 33,300 
ไร่ โครงการฯมหาสารคาม ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแล้ว จ.มุกดาหาร มีท่วมขังพื้นที่นอกเขตชลประทาน ริมอ่างเก็บน้ําห้วยไร่ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง ได้รับผลเสียหายประมาณ 100 ไร่ 
โครงการชลประทานมุกดาหารได้นําเครื่องสูบน้ําแล้ว จ.นครพนม มีพื้นที่น้ําท่วมขังบริเวณ อ.กิ่ง พื้นที่ประมาณ 500 ไร่ อ.นาแก พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ จ.นครพนมได้มีติดตั้งเครื่อง
ผลักดันน้ํา เพื่อเร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ําโขง จ.นครราชสีมา มีสถานการณ์น้ําหลากท่วม ครอบคลุมพื้นที่ 4 อําเภอ ตั้งแต่ อ.บัวใหญ่ อ.สีดา อ.ประทายและ อ.โนนแดง มีพื้นที่การเกษตร 
ถูกน้ําท่วมเสียหายประมาณ 10,000 ไร่ สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าวปัจจุบัน) จ.พิจิตร นายอําเภอสากเหล็ก เปิดเผย ว่า ขณะนี้มวลนํ้าจาก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ได้หลาก 
เข้ามายัง อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชน และ พื้นที่การเกษตร ใน 3 ตําบล ประกอบด้วย ต.สากเหล็ก,วังทับไทร และ หนองหญ้าไทร วัดระดับน้ําสูง  
30 - 40 ซม. ส่งผลกระทบกับกว่า 200 ครัวเรือน จ.พิษณุโลก นายอําเภอเนินมะปราง เปิดเผย ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ําท่วมใน อ.เนินมะปราง คลี่คลายอย่างต่อเนื่อง คงเหลือมวลน้ํา 
บางส่วนที่ยังท่วมขังพื้นที่การเกษตร บริเวณจุดลุ่มต่ํา เบ้ืองต้นพบพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบแล้วจํานวน 11,00 ไร่ คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติม ภายใน 2 วัน สถานการณ์ 
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จ.เพชรบูรณ์ เหตุการณ์น้ําท่วมในอ.หล่มสัก รวม 5 ตําบล 25 หมู่บ้าน 9 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ล่าสุดสถานการณ์น้ําท่วมได้คลายวิกฤตลงแล้ว 
หลังจากระดับน้ําได้ลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  จ.สกลนคร  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) แจ้งว่า จากสถานการณ์น้ําท่วม ส่งผลกระทบให้สถานศึกษา 
ในพื้นที่ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว โดยขณะนี้มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราว 26 แห่ง  ขณะที่สถานการณ์น้ําท่วมภายในเขต 
เทศบาลนครสกลนคร ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดระดับน้ําลดลง คงเหลือเฉลี่ยประมาณ 80 ซม. สําหรับสาเหตุที่ทําให้น้ํายังคงท่วมขังนั้นมาจากมวลน้ําในหนองหารไม่สามารถระบาย 
ผ่านประตูระบายน้ําสุรัสวดี ลงต่อไปยังแม่น้ําโขงได้ เพราะนํ้าทางฝั่งแม่น้ําโขงดันข้ึนมา จึงทําให้การระบายเป็นไปได้ช้า ซ่ึงภายในวันนี้ระดับน้ําจะลดลงอีกเรื่อยๆ คาดว่าหากไม่มีฝนตก 
ลงมาเพิ่มเติมอีก ภายใน 3 - 5 วัน สถานการณ์น้ําท่วมภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร จะคลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จ.นครพนม ผู้ว่าฯ เปิดเผย ว่า ขณะนี้มวลนํ้าจากจ.สกลนคร 
 ได้ไหลเข้าท่วม อ.วังยาง และ นาแก วัดระดับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1 เมตร เบ้ืองต้น เจ้าหน้าที่ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําตามประตูระบายนํ้าต่างๆ สําหรับเร่งระบายมวลนํ้า 
จากหนองหาร มาทางลุ่มน้ําก่ํา ต่อไปลงที่แม่น้ําโขง เพื่อย่นระยะเวลาไม่ให้น้ําท่วมขังนาน 2 - 3 สัปดาห์ ส่วนสถานการณ์น้ําท่วม ปัจจุบันพบ 11 อําเภอ จาก 12 อําเภอ  
ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย อ.เมืองนครพนม, ปลาปาก, ท่าอุเทน, ธาตุพนม, เรณูนคร, นาแก, ศรีสงคราม, นาหว้า, โพนสวรรค์, นาทม และ วังยาง หนักสุด 5 อําเภอ คือ อ.นาแก,  
วังยาง, นาหว้า, ศรีสงคราม และ เรณูนคร(บางส่วน)  จ.ชัยภูมิ น้ําในเข่ือนลําคันฉู ล้นสันเข่ือนสูงกว่า 1 เมตร ทะลักเข้าท่วมในเขต อ.บําเหน็จณรงค์ จนเกิดน้ําหลากเข้าท่วม 
ในพื้นที่ได้รับความเสียหายมาต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระลอกที่ 3 ซ่ึงสถานการณ์ล่าสุดในโซนเศรษฐกิจระดับน้ําได้ลดลงแล้ว คงเหลือภายในตัวอ.บําเหน็จณรงค์ ที่ยังคงมีน้ําท่วมขัง  
ขณะที่พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนับหม่ืนไร่ ซ่ึงระดับน้ํายังทรงตัว ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์น้ําท่วมขังจะยืดเยื้อต่อไปนานอีกกว่า 3 สัปดาห์ – 1 เดือน  
เพราะภูมิประเทศของหมู่บ้านมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ จ.ร้อยเอ็ด หัวหน้าปภ.ร้อยเอ็ด เปิดเผย ว่า ขณะนี้ที่จ.ร้อยเอ็ด กําลังประสบปัญหาน้ําท่วม หนักสุดที่ อ.เสลภูมิ ใน 3 ตําบล 
ประกอบด้วย ต.นาแซง, ศรีวิลัย และ วังหลวง รวมทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน วัดระดับน้ําสูงสุด 1 เมตร โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ริมน้ํายัง จากการสํารวจพบมีประชาชน 
ได้รับความเดือดร้อน 2,700 คนเบ้ืองต้น จังหวัดได้ประกาศให้อ.เสลภูมิ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)แล้ว จ.อํานาจเจริญ หัวหน้าปภ.อํานาจเจริญ เปิดเผย ว่า หลังเกิดฝนตก
ต่อเนื่อง ทําให้ปริมาณน้ําในลําเซบายเพิ่มสูงข้ึน และ กระแสนํ้าค่อนข้างไหลรุนแรงจนกัดเซาะพนังกั้นน้ําพังเสียหายหลายจุด ส่งผลให้มวลนํ้าในลําเซบายหลากเข้าท่วม พื้นที่บ้านดอนว่าน 
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หมู่ 9 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน ถึงร้อยละ 90 ของพื้นที่ ประชาชนกว่า 65 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบด้านการใช้ชีวิตประจําวัน เนื่องจาก บ้าน พื้นที่การเกษตร โรงเรียน วัด และ 
ถนน ถูกน้ําท่วมวัดระดับสูงสุดอยู่ที่ 70 ซม. ทั้งคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ภายใน 5 - 7 วัน จ.ศรีสะเกษ นายอําเภอภูสิงห์ เปิดเผยว่า 
สถานการณ์ระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําหลักทั้ง 4 แห่ง ในพื้นที่อ.ภูสิงห์ พบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ํา ทั้ง 4 แห่ง เต็มความจุอ่างและล้นสปิลเวย์ ขณะที่ความเสียหาย พบมีถนนในหมู่บ้าน และ
เส้นทางสําหรับใช้ในการเกษตร เสียหาย 25 จุด จึงได้สั่งการให้ อบต.เร่งดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใช้สัญจรได้ก่อนชั่วคราว ส่วนพื้นที่ทางการเกษตร ที่ได้รับผล กระทบ  
ส่วนใหญ่เป็นที่นา สวนยางพารา ซ่ึงมีน้ําท่วมขัง ประมาณ 1,000 ไร่  ทั้งนี้ หากเกิดฝนตกหนักและมีมวลน้ําไหลเข้าสู่อ่างจนล้นสปิลเวย์เกิน 50 - 80 ซม. ก็จะทําให้มวลน้ํา 
ไหลตามลําห้วยสาขา จาก อ.ภูสิงห์  ขุขันธ์  ปรางค์กู่ วังหิน และจะเข้าสู่ตัว อ.เมืองศรีสะเกษ ในเวลา 3 วัน  จ.กาฬสินธุ์ ผู้ว่าฯ เปิดเผย.ว่า ขณะนี้ เข่ือนลําปาวได้เพิ่มระดับ 
การระบายนํ้า ซ่ึงอาจจะส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ําทั้ง 5 อําเภอ คือ อ.เมือง ยางตลาด กมลาไสย ร่องคํา และฆ้องชัย ได้รับผลกระทบ ประสบปัญหาน้ําท่วมพื้นที่การเกษตรอีก ประมาณ 
30,000 - 40,000 ไร่ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าฯ ร่วมกับอปท. เข้าไปชี้แจงทําความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมรับมือ ซ่ึงนอกจากในจ.กาฬสินธ์ุแล้ว  
ยังอาจทําให้ จังหวัดที่รับน้ําต่อก่อนไหลลงสู่แม่น้ําโขง 3 แห่ง คือ จ.ร้อยเอ็ด, ยโสธร และ อุบลราชธานี ได้รับผลกระทบด้วย จึงทําให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
ส่วนสถานการณ์น้ําท่วมบ้านเรือนประชาชน ล่าสุดพบระดับน้ําลดลงจนคลี่คลายหลังฝนหยุกตก จ.อ่างทอง ระดับในแม่น้ําเจ้าพระยา เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง หลังเข่ือนเจ้าพระยา  
จ.ชัยนาท ระบายนํ้าลงสู่พื้นที่ท้ายเข่ือนเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ที่น้ําในคลองโผงเผงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใต้ถุนบ้านสูงตั้งแต่ 10- 50 ซม. ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดลําคลอ 
งนอกเขตคันกันน้ํา ทางอบต.โผงเผง เตรียมรับมืออุทกภัยโดยทําการวางกระสอบทราย เสริมคันดินแนวป้องกันแล้ว จ.ยโสธร หัวหน้าปภ.ยโสธร เปิดเผย ว่า ขณะนี้ จ.ยโสธร  
กําลังประสบปัญหาน้ําท่วมขัง ในพื้นที่ 7 อําเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองยโสธร, ทรายมูล, กุดชุม, คําเข่ือนแก้ว, ป่าติ้ว, เลิงนกทา และ ไทยเจริญ ส่งผลให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับ
ผลกระทบ ประมาณ 80 หลัง ขณะที่พื้นที่การเกษตร จมน้ําอีกจํานวนมาก โดยปัจจุบันทางจังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 7 อําเภอ ดังกล่าว เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ  
โดยล่าสุดพบว่าระดับน้ํามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง แบ่งเป็นในเขตชุมชน มีความสูงเฉลี่ย 30 - 40 ซม. ขณะที่พื้นที่การเกษตร มีความสูงเฉลี่ยที่ประมาณ 1 เมตร ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ  
ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์มวลนํ้าจากเขื่อนลําปาว จ.กาฬสินธ์ุ หลังมีการเพิ่มระดับการระบาย 
6. คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ 31 ก.ค.- 2 ส.ค. ทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
จะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 6 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มข้ึนโดยจะมีฝนตกหนักในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก สําหรับบริเวณทะเลอันดามัน 
และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เกือบตลอดช่วง 
 ๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (31 ก.ค.) ได้แก่ ภาคเหนือ คือ จ.เชียงราย และน่าน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี บึงกาฬ และนครพนม ภาคใต้ คือ จ.พังงา ปัตตานี และนราธิวาส  
 
 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 2,620.28 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 648.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 1 10 12 1223.00

วนัที ่31  กรกฎาคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 39.00

44,121 ภาคตะวันตก - - 2 2 588.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
62% ภาคตะวันออก 3 2 5 10 41.28 คงที่ 3 อ่าง
วนัที ่31  กรกฎาคม  2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 81.00  ลดลง 9 อ่าง

32,599 รวมท ัง้ประเทศ 9 3 26 38 2620.28   เพิม่ขึน้ 26 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 4,293 32% 6,452 48% 2,652 20% 6,223 46% 2,423 18% 229.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,047 43% 5,491 58% 2,641 28% 5,203 55% 2,353 25% 288.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 59 22% 126 48% 114 43% 117 44% 105 40% 9.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 47 18% 54 21% 40 15% 48 18% 34 13% 6.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 39 37% 46 43% 43 41% 58 55% 55 52% -12.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 45 26% 130 76% 124 73% 133 78% 127 75% -3.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 400 43% 680 72% 637 68% 549 58% 506 54% 131.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 8,930 36% 12,979 53% 6,251 25% 12,331 50% 5,603 23% 648.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 32 24% 87 64% 80 59% 70 51% 63 46% 17.00 เพิม่ขึน้

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 166 32% 641 123% 596 115% 425 82% 380 73% 216.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 38 23% 171 104% 163 99% 98 59% 90 55% 73.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 56 34% 92 56% 55 34% 88 54% 51 31% 4.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 591 24% 1,466 60% 885 36% 1,307 54% 726 30% 159.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 524 26% 1,657 84% 1,557 79% 1,133 57% 1,033 52% 524.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 61 19% 82 26% 60 19% 81 26% 59 19% 1.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 24 15% 84 54% 83 54% 88 57% 87 56% -4.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 31 22% 70 50% 63 45% 69 49% 62 44% 1.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 44 16% 148 54% 141 51% 142 52% 135 49% 6.00 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 1,031 52% 1,365 69% 534 27% 1,139 58% 308 16% 226.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,656 32% 5,940 71% 4,291 51% 4,718 56% 3,068 37% 1,223.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 319 33% 402 42% 399 42% 348 36% 345 36% 54.00 เพิม่ขึน้

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 43 27% 115 72% 98 61% 119 74% 102 64% -4.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 64 27% 156 65% 116 48% 167 70% 127 53% -11.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 426 31% 673 49% 613 45% 634 47% 574 42% 39.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,515 65% 13,022 73% 2,757 16% 12,844 72% 2,579 15% 178.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,815 43% 5,237 59% 2,225 25% 4,827 54% 1,815 20% 410.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,330 58% 18,259 69% 4,982 19% 17,671 66% 4,394 17% 588.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 88 39% 101 45% 96 43% 90 40% 85 38% 11.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 86 20% 177 42% 147 35% 163 39% 133 32% 14.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 24 21% 82 70% 70 60% 82 70% 70 60% - คงที่

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 57 35% 126 77% 112 69% 131 80% 117 72% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 138 47% 157 53% 137 46% 149 51% 129 44% 8.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 6 34% 9 56% 9 52% 9 56% 8.60 52% - คงที่

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 3 16% 16 74% 15 70% 16 73% 14.62 68% 0.32 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 17 22% 63 79% 60 75% 64 80% 60.75 76% -0.82 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 30 66% 28 62% 25 56% 33 72% 29.51 65% -4.22 ลดลง

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 20 7% 147 50% 128 43% 129 44% 110.00 37% 18.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 470 28% 906 54% 799 48% 865 52% 758 45% 41.28 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 214 30% 326 46% 261 37% 303 43% 238 34% 23.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 49 13% 191 49% 173 44% 183 47% 165 42% 8.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,032 72% 3,995 71% 2,643 47% 3,921 70% 2,569 46% 74.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 492 34% 853 59% 577 40% 877 60% 601 41% -24.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 4,787 58% 5,365 65% 3,654 45% 5,284 64% 3,573 44% 81.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 32,599 46% 44,121 62% 20,590 29% 41,502 59% 17,970 25% 2,620.28 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 ่31  กรกฎาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

25 กรกฎาคม 2560

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

31 กรกฎาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่31  กรกฎาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%
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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


