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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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 สรปุสถานการณน์้ําของประเทศ วันที่ 7 ตลุาคม ๒๕๕9  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง 

 
ปริมาณฝน ณ วนัท่ี
5 ตลุาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม. มม.

ฝนสะสมปี 58 มม. 902.7 233.9 996.9 -9.8 1076.0 238.0 1477.8 178.6 1264.0 36.2 1105.9 181.5
ฝนสะสมป ี59 มม. 1136.6 21% 987.1 -1% 1314.1 18.1% 1656.5 11% 1300.2 3% 1287.5 14%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 1085.7 1076.0 1283.3 1638.6 1580.3 1284.0

หน่วย เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท้ังประเทศ

51.7 39.1 73.2 46.6 47.2 73.2

ตะวนัออก ใต้

หนองบัวลําภู
 นครศรีธรรมราช  

ฉวางจนัทบุรี
สถานีอุตุนิยมวิทยา

แพร่ กรุงเทพฯ บางนา สกษ. หนองบัวลําภู
   

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

ปริมาณฝนสูงสุด 24 ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07.00 น.ของวันนี้  ปริมาณฝนสูงสุดวันนี้เท่ากับ 104.2 มม. 
ที่ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 
๒. นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 
 
 
ปริมาณน้ําในอ่าง หน่วย

ล้าน(ลบ.ม) 9,773 433 3,509 808 18,078 6,438 39,147
% 40% 32% 42% 66% 68% 79% 55%

นํ้าในอ่างปี 59 ล้าน(ลบ.ม) 14,707 20% 1,133 51% 5,268 21% 716 -7% 17,926 -1% 5,310 -14% 45,139 9%
6 ต.ค. 59 % 60% 83% 63% 59% 67% 65% 64%

นํ้าในอ่างปี 49 ล้าน(ลบ.ม) 22,419 -35% 1,205 -6% 5,631 -11% 957 -30% 24,826 -26% 6,976 -20% 62,014 -27%
6 ต.ค. 49 % 95% 89% 74% 89% 93% 85% 91%

ท้ังประเทศ

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 13 อ่าง คือ 1.ปราณบุรี (16%) 2.ลําตะคอง (26%)  
3.บางลาง (27%) ๔.ลําพระเพลิง (30%) 5.แก่งกระจาน (31%) 6.แม่กวง (35%) 7.ลําแซะ (39%) 8.น้ําพุง (39%)  
9.หนองปลาไหล (41%) 10.มูลบน (45%) 11.ภูมิพล (46%) 12.ลํานางรอง (47%) 13.บางพระ (48%)  
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ มี 6 อ่าง ได้แก่ 1.แควน้อย (81%) 2.รัชชประภา (82%) 3.ทับเสลา (83%) 
4.ขุนด่าน (87%) 5.ป่าสักฯ (90%) 6.กิ่วคอหมา (101%)  
 
 

๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     3.1 สรุปสถานการณ์น้ําท่าทั้งประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) (6 ต.ค.)  : สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย ได้แก่ สถานี P.1 จ.เชียงใหม่, สถานี P.7A  
จ.กําแพงเพชร, สถานี N.1 จ.น่าน, สถานี X.158 จ.ชุมพร และสถานี X.119A จ.นราธิวาส 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, และสถานี Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้ามาก ได้แก่ สถานี N.67 จ.นครสวรรค์, สถานี M.6A  
จ.บุรีรัมย์, สถานี M.7 จ.อุบลราชธานี, สถานี Kgt.10 จ.สระแก้ว และสถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี สถานีท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม ได้แก่ สถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ แนวโน้มระดับน้ํา แม่นํ้าปิง 
แม่นํ้าวัง แม่นํ้ายม แม่นํ้าน่าน แม่นํ้ามูล แม่นํ้าพระสทึง แม่นํ้าบางปะกง แม่นํ้าท่าตะเภา แม่นํ้าตาปี และแม่นํ้าโก-ลก มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น  
              3.2.1) สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา : 
                   - สถานการณ์น้ําในแม่น้ํา โขง  (ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559  
ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดได้ 3.13, 8.39, 6.14, 6.05, 5.81 และ 7.55 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ 
-9.67, -7.61, -6.06, -6.45, -6.19 และ –6.95 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถานีเชียงแสน เชียงคาน นครพนม หนองคาย มุกดาหารและโขงเจียม มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง  
               - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าน้ําหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) (6.ต.ค.) :  สถานีเตือนภัยระดับเฝ้าระวัง ได้แก่ จ.ตาก ที่บ้านใหม่พรสวรรค์ ต.นาโบสถ์  
อ.วังเจ้า เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 12.00 น. เท่ากับ 2.5 มม., จ.น่าน ที่บ้านห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.00 น. 
เท่ากับ 8.5 มม. จ.จันทบุรี ที่บ้านหินกอง ต.วังโตนด อ.นายายอาม เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 12.00 น. เท่ากับ 72.5 มม. จ.ชัยภูมิ ที่บ้านท่าเริงรมย์ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร 
เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.00 น. เท่ากับ 9.0 มม. สถานีเตือนภัยระดับเตือนภัย ได้แก่ จ.เลย ที่บ้านห้วยสีดา ต.หาดทรายขา อ.เชียงคาน เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม  
12 ชม. ณ เวลา 12.45 น. เท่ากับ 83.5 มม. 
.               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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                     - รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 6 ต.ค.59) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับน้ําต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
                     - โครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 6 ต.ค.59) : สถานการณ์น้ําทั่วไป 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีสถานีเฝ้าระวังนํ้าท่วม ได้แก่ สถานีสะพานบ้านโพธ์ิทะเล อ.โพธ์ิทะเล จ.พิจิตร (ลุ่มน้ํายม) สถานีเทศบาล ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม (ห้วยน้ําก่ํา/โขงอีสาน), สถานี อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน้ําน้อย/เจ้าพระยา) สถานีสะพานวัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (ลุ่มน้ําท่าจีน), สถานีเชิงสะพานฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (ลุ่มน้ําเจ้าพระยา)  
และสถานีเทศบาลเมืองเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี (ลุ่มน้ําเพชรบุรี)   
๔. พายุหมุน (อุตุนิยมวิทยา) เม่ือเวลา 10.00 น. วันนี้ (6 ต.ค.) พายุโซนร้อน “แอรี” (AERE) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ หรือที่ ละติจูด 20.6 องศาเหนือ 
ลองจิจูด 119.8 องศาตะวันออก มีความเร็วสูงสุดประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กําลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่า พายุนี้จะเคลื่อนตัวลงสู่
ทะเลจีนใต้ตอนบนในพรุ่งนี้ (7 ต.ค.59) และมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 8-10 ตุลาคม (ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เร่ือง พายุ  
“แอรี” (AERE) ฉบับท่ี 1 วันท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 12.00 น.) 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5 ต.ค. เวลา 18.00 น.) นํ้าไหลหลากและนํ้าเอ่อล้นตลิ่ง ได้แก่ จ.นครสวรรค์ ฝนตกหนัก ทําให้น้ําไหลหลากในพื้นที่ อ.ตาคลี ลาดยาว  
ไพศาลีอ.ท่าตะโก ชุมแสง บรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว เมืองฯ พยุหคีรี หนองบัว แม่วงก์ โกรกพระ) ประชาชนได้รับผลกระทบ 27,083 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง ยังคงมีน้ําท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ํา 
จ.ชัยนาท ฝนตกหนักทําให้น้ําเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร อ.หนองมะโมง ต.หนองมะโมง (ม.1-12) ต.วังตะเคียน (ม.1-13) ต.กุดจอก (ม.3-6) ต.สะพานหิน (ม.1-10) อ.หันคา ต.วังไก่เถ่ือน (ม.4)  
ต.ไพรนกยูง (ม.3,9) ต.หันคา (ม.3,5-9) ต.บ้านเชียน (ใ.2,4,7,9-12) ต.หนองแซง (ม.1-3,5,8,10,13,15-19) ต.สามงามท่าโบสถ์ (ม.1,3-5,9) อ.สรรคบุรี ต.โพงาม (ม.1-7,12) ต.นางขุด (ม.3,10,12) 
ต.ดอนกํา (ม.1,2,7) ต.ห้วยกรดพัฒนา (ม.3) ต.ห้วยกรด (ม.1-3,6-9) อ.วัดสิงห์ ต.หนรองบัว (ม.1-3,5) ต.บ่อแร่ (ม.1-7) ต.หนองขุ่น (ม.6) ต.วังหมัน (ม.3-4) อ.มโนรมย์ ต.คุ้งสําเภา (ม.2-8) ต.วัดโคก  
(ม.2,5) อ.สรรพยา ต.หาดอาษา (ม.4-8) ต.โพนางดําออก (ม.1-5,6,8) ต.บางหลวง (ม.1,2,5,7) ต.ตลุก (ม.1-8,13) ต.สรรพยา (ม.1-2) ต.โพนนางดําตก (ม.1-6) ต.เขาแก้ว (ม.1-6) ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 8,453 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง สูงประมาณ 20-50 ซม. จ.สิงห์บุรี น้ําจากจ.นครสวรรค์และน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ อ.อินทร์บุรี, ต.ชีน้ําร้าย (ม.1-7) ต.ทองเอน 
(ม.4,6,10,15) ต.ท่างาม (ม.8-11) ต.ทับยา (ม.2,6,9-10,12) ต.อินทร์บุรี (ม.2,5) ต.งิ้วราย (ม.7) ต.น้ําตาล (ม.2) ต.ห้วยชัน (ม.3-5,9-10) ต.ประศุก (ม.4,6-11) อ.เมืองฯ ต.บางกระบือ (ม.1-3,6,8)  
ต.หัวไผ่ (ม.1) อ.ท่าช้าง ต.ถอนสมอ (ม.1,2) ต.โพธ์ิประจักษ์ (ม.4,5) ประชาชนได้รับผลกระทบ 192 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว จ.อ่างทอง น้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยา และแม่น้ําน้อยเอ่อล้นเข้า
ท่วมในพื้นที่ อ.ป่าโมก ต.โผงเผง (ม.1-7) ต.บางเสด็จ (ม.6) อ.เมืองฯ ต.จําปาหล่อ (ม.1,6) ต.โพสะ (ม.6,8) ต.ตลาดกรวด (ม.1,2) อ.วิเศษชัยชาญ ต.บางจัก (1-3,7-12) ต.สี่ร้อย (ม.1,3,4,6,7) ต.ม่วงเตี้ย 
(ม.2) ต.ท่าช้าง (ม.3,5,6) ต.หัวตะพาน (ม.3,4) 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 905 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว.  
จ.พระนครศรีอยุธยา น้ําจากการระบายนํ้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 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, 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, 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 ประชาชนได้รับผลกระทบ 22,075 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 
สูงประมาณ 40-80 ซม. จ.สุพรรณบุรี ฝนตกหนักทําให้น้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้าพื้นที่ อ.เมืองฯ บางปลาม้า และสองพ่ีน้อง ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,328 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา 
อ.เมืองฯ บางพื้นที่ จ.ลพบุรี ฝนตกหนัก ทําให้น้ําไหลหลากในพื้นที่ อ.เมือง ลําสนธิ.บ้านหม่ี ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 10,040 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ํา อ.บ้านหม่ี  
ต.หนองเมือง ต.หนองทรายขาว จ.พิจิตร ฝนตกหนัก ทําน้ําไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.สามง่าม ต.กําแพงดิน (ม.6) ต.หนองโสน (ม.2,9,11,14) ต.เนินปอ (ม.1,2,5,12,15) ต.รังนก (ม.4,6,9,11),  
อ.บึงนาราง ต.บางลาย (ม.1,2,4-8,10), อ.โพทะเล ต.ท่าเสา (ม.1,2,4-8) ต.ท่าขม้ิน (ม.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11) ต.ทะนง (ม.2,7,11), อ.โพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่ (ม.4) อ.เมืองฯ ต.ป่ามะคาบ 
(ม.1,2,7,13), อ.บางมูลนาก ต.บางไผ่ (ม.3) ต.วังตะกู (ม.9,12) ต.ห้วยเขน (ม.1,5), อ.ทับคล้อ ต.ทับคล้อ (ม.1,2,8,9,10) ต.เขาทราย (ม.1,3,4,5,6,910,11,12,13,14), อ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก  
(ม.1-7,9-14) ต.ท่าเยี่ยม (ม.1-5) ต.วังทับไทร (ม.1,2,4,7) ต.คลองทราย (ม.1) ต.หญ้าไทร (ม.1,2,3,5,), อ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน (ม.1,2,5,8,9,11,14) ต.หนองพระ (ม.2,3,5,14) ต.หนองปลาไหล 
(ม.1-16), อ.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว (ม.1,3,4,5,8) ต.ห้วยพุก (ม.1,2,3,4,6,8,10,11) ต.วังงิ้วใต้ (ม.6,7,8), อ.วชิรบารมี ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,812 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง สูงประมาณ 30 
ซม.จ.พิษณุโลก น้ําไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อ.บางระกํา ต.ชุมแสงสงคราม (ม.1,2,3,6,8,9) ต.บึงกอก (ม.1,3,4,5,6,12) ต.นิคมพัฒนา (ม.6,9) ต.บ้านพันเสา (ม.2,4-8,10-11) ต.หนองกุลา  
(ม.4,10,11,14,17) ต.ท่านางงาม (ม4,8,9) ต.คุยม่วง (ม.7,10) ต.บ่อทอง (ม.3) ต.วังอิทก (ม.7) อ.เมืองฯ ต.บ้านกร่าง (ม.6,7,10) ต.ไผ่ขอดอน (ม.3,4,6) ต.ปากโทก (ม.7) อ.พรหมพิราม ต.ท่าช้าง  
(ม.6-12) ต.พรหมพิราม (ม.9-12) ต.หนองแขม (ม.2,6-10) ต.วังวน (ม.3-7,9) ต.ศรีภิรมย์ (ม.2,3,12) ต.ตลุกเทียม (ม.2,3,5,7,8,9) ต.มะต้อง (ม.1-3,5,7,10,11,12) ต.มะตุม (ม.1,2,5)  
ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,095 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังพื้นที่การเกษตร สูงประมาณ 30-80 ซม. จ.ชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักทําให้น้ําในบึงระหารเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ อ.จัตุรัส  
ต.ละหาน (ม.2,7,10,13,16-17) ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 600 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังพื้นที่การเกษตร จ.อุบลราชธานี เกิดฝนตกหนักทําให้ล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ อ.เดชอุดม 
ต.ตบหู (ม.19) ต.ท่าโพธ์ิศรี (ม.4) ต.กลาง (ม.16) อ.ทุ่งศรีอุดม บ้านหนองพุงมัน ต.กุดเรือ ประชาชาได้รับผลกระทบ 18 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขัง ระดับน้ําทรงตัว สูงประมาณ 30-40 ซม.  
จ.ขอนแก่น เกิดน้ําไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ อ.แวงน้อย ต.ท่านางแมว อ.แวงใหญ่ ต.โนนทอง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 3,000 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ําลดลง สูงประมาณ 20-30 ซม.  
จ.หนองบัวลําภู วันที่ 5 ต.ค.เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมขังในพื้นที่ อ.เมืองฯ ทม.หนองบัวลําภู น้ําท่วมขังบนถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลําภูคริสเตียน น้ําสูง 50 ซม. ถนนในหมู่บ้านเคียงดอย น้ําสูง 
50 ซม. และถนนสายบ้านห้วยบง (ตลาดไนท์-รพ.หนองบัวลําภู) น้ําสูง 40 ซม. ต.ป่าไม้งาม (ม.8) น้ําในลําห้วยพะเนียงพัดสะพานไม้ ใช้สัญจรเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ขนาดกว่าง 2.5 ม. ยาว 50-80 ม. 
พังเสียหาย แต่ไม่กระทบการใช้เส้นทางสัญจร เนื่องจากมีทางสายรองใช้สัญจรแทน ปัจจุบันระดับน้ําลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 13 จังหวัด 61 อําเภอ 328 ตําบล 1,999 หมู่บ้าน (จ.พะเยา พังงา อุทัยธานี ชัยนาท กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร พระนครศรีอยุธยา บึงกาฬ 
สกลนคร และ ระยอง) สถานการณ์นํ้าท่วม (เพ่ิมเติม) : กรมชลประทาน รายงานนํ้าท่วม ได้แก่ จ.พะเยา ยังคงมีน้ําท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ําริมลําน้ําเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โครงการชลประทานพะเยาได้เตรียม
เครื่องสูบน้ําและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จ.สุโขทัย ยังคงมีน้ําท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ํา อ.เมือง และ อ.กงไกรลาศ เป็นบางส่วน โครงการชลประทานสุโขทัยเตรียมเครื่องสูบน้ําและเฝ้าติดตาม
สถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด จ.อุบลราชธานี เนื่องจากแม่น้ําชีมีแนวโน้มสูงข้ึน ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในเขตของ อ.เข่ืองใน เกิดจากภาวะน้ําเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ํา พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณพื้นทิ่
ริมน้ํา และ อ.เมือง ซ่ึงทาง โครงการชลประทานอุบลราชธานีได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดข้ึน  สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว) จ.พิจิตร อ.โพธ์ิประทับช้าง 
ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่ 5 ตําบล คือ ต.วังจิก 9 หมู่บ้าน, ต.ไผ่รอบ 6 หมู่บ้าน, ต.ทุ่งใหญ่ 4 หมู่บ้าน, ต.โพธ์ิประทับช้าง 4 หมู่บ้าน, ต.ไผ่รอบ 4 หมู่บ้าน โดยพบว่านาข้าวเกือบ 3,000 ไร่ถูกน้ําท่วม บางจุด
ระดับน้ําสูงร่วม 2 เมตร ชาวบ้านต้องพายเรือ และดําน้ําลงไปเกี่ยวข้าวที่จมอยู่ใต้น้ําข้ึนมาตากบนถนนให้แห้ง ก่อนที่จะนวดแล้วขนข้าวเปลือกไปขายเอาทุนคืนให้มากที่สุด จ.ชัยภูมิ หลังเกิดฝนตกหนัก
มาต่อเนื่องจนมีระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําลําคันฉู จนล้นสันเข่ือนเอ่อล้นทะลักลงมาหลากเข้าท่วมในหลายตําบลพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากต่อเนื่อง ที่ อ.บําเหน็จณรงค์ เจ้าหน้าที่
บริหารจัดการน้ําอ่างลําคันฉู และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําและสํารวจคลองปากจาบ - คลองลําคันฉู ที่รองรับระดับน้ําที่ Spill way ที่ล้นสันเข่ือน ไหลลงท่วมพื้นที่การเกษตร
และบ้านเรือนราษฎรเสียหายเป็นจํานวนมากมาแล้วครั้งแรก เม่ือช่วงกว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทางอําเภอเกรงว่าจะเข้าท่วมอีกระลอกสองได้ จึงต้องเร่งนําเจ้าหน้าที่ลงมาสํารวจ เพื่อติดตามดูระดับน้ํา
ในอ่างเก็บน้ําลําคันฉู และคลองส่งน้ําสายต่าง ๆ  ในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อเตรียมรับมืออีกครั้ง ซ่ึงขณะนี้ยังมีฝนตกน้ําไหลหลาก จากอําเภอใกล้เคียงที่ อ.เทพสถิต และ อ.เทพารักษ์ จ.ลพบุรี ไหลลงมาสมทบสู่
อ่างเก็บน้ําลําคันฉู อีกจํานวนมาก ส่งผลให้น้ําเอ่อล้นตลิ่งท่วมพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในขณะน้ีได้รับความเสียหายไปแล้วส่วนใหญ่เป็น ไร่มันสําปะหลังกว่า 5,000 ไร่ นาข้าวอีกกว่า  
2,000 ไร่ ทางอําเภอจึงได้แจ้งเตือนราษฎรที่อยู่ท้ายเขื่อนฯ ให้รีบเก็บทรัพย์สินมีค่าข้ึนที่สูงไว้ก่อนในช่วง และจัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังน้ําตลอด 24 ชม. จ.นครราชสีมา มีน้ําป่าไหลทะลักเข้า
ท่วมถนนมิตรภาพ กม.ที่ 95-97 ช่วง ต.ลาดบัวขาว อ.ปากช่อง ช่วงขาเข้า กทม. โดยสภาพน้ําท่วมขังผิวการ จราจรทุกช่องทาง สูงประมาณ 15-30 ซม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ ทั้งนี้ กก.สภ. 
สีคิ้ว ได้เข้าอํานวยการจราจรบริเวณนํ้าท่วมขังในพื้นที่ โดยเปิดการจราจรช่องทางพิเศษ ร่วม ตร.ทางหลวง และแขวงการทางนครราชสีมา โดยเปิดการจราจรตั้งแต่หน้าจุดกลับรถ เรือนจําสีคิ้ว (กม.98) 
ถึง 91+700 จุดกลับรถ บ้านเลิศสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม ที่บริเวณถนนสายมหาสารคาม-บรบือ-บ้านไผ่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 เส้นทางหลักมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนมิตรภาพ ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา 
มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมง ปริมาณน้ําฝนมากกว่า 100 มม. จนถึงตลอดวันนี้(6 ต.ค.)ยังมีฝนตกเป็นระยะๆ ส่งผล ให้เกิดน้ําท่วมขังถนนทั้งสองฝั่ง จํานวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าบ้าน



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

โนนสะอาด บ้านหนองแวง บ้านนาดี ต.หนองจิก อ.บรบือ และถนนหน้าชุมชน ต.บรบือ โดยแต่ละจุดท่วมเป็นระยะทาง 200 - 500 ม. ระดับน้ําท่วมสูง 20 - 50 ซม. เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้นําป้าย
มาแจ้งเตือนให้ทราบว่าข้างหน้ามีน้ําท่วม ให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ฝนที่ตกต่อเนื่องรวมกับปริมาณน้ําที่สะสมในพื้นที่ ทําให้น้ําได้ท่วมนาข้าวของเกษตรกรเสียหายไม่ต่ํากว่า  
200 ไร่  จ.อุทัยธานี ถนนสายโป่งสามสิบ-ลานสัก เส้นทางออกจากหมู่บ้านเข้าสู่ตัวอ.ลานสัก และเป็นถนนเชื่อมต่อของ 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 
18 ใช้สัญจรข้ามไปมาไม่ได้ เนื่องจากถูกกระน้ําป่าจากป่าห้วยขาแข้งทางด้านหน่วยพิทักษ์ป่าวังไผ่ที่ไหลบ่าลงอย่างรุนแรงจนถนนขาดเป็นระยะทางกว่า 30 เมตร นอกจากนี้กระแสน้ําป่ายังทะลักเข้า
ท่วมพื้นที่พืชไร่ ซ่ึงมีทั้งไร่ข้าวโพด ไร่มันสําปะหลัง และไร่อ้อยได้รับความเสียหายไปกว่า 3,000 ไร่ ทําให้ประชาชนของหมู่บ้านดังกล่าวกว่า 500 หลังคาเรือน กว่า 1,000 คน ได้รับความเดือดร้อน 
อย่างหนัก ทั้งนี้ อบจ.อุทัยธานี เร่งเข้ามาแก้ไขซ่อมแซมถนนให้ใช้ได้ชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้แล้ว แต่แม้ขณะนี้ปริมาณน้ําป่าจะลดลงแล้ว แต่กระแสนํ้ายังคงไหลแรง ทําให้เครื่องจักร 
ที่จะเข้าไปซ่อมแซมแก้ไข ยังไม่สามารถทําได้ เนื่องจากเป็นถนนดิน และมีรอยแยกและถูกกัดเซาะเป็นทางยาว เสี่ยงต่อการทรุดตัว แต่ก็จะพยายามแก้ให้ใช้เส้นทางได้โดยด่วน 
๖. คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ 6–12 ต.ค. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
ฝั่งตะวันตก เว้นแต่ในช่วงวันที่ 8–12 ต.ค. ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีแนวโน้มปริมาณฝนลดลง สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนัก
บางแห่ง 
๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) : NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (6 ต.ค.) ได้แก่ ภาคเหนือ คือ จ.เชียงราย พะเยา ลําปาง น่าน 
แพร่ ตาก สุโขทัย กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์ ภาคกลาง คือ จ.สุพรรณบุรี อ่างทอง นครนายก สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม กาญจนบุรี และ
ราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
มหาสารคาม ยโสธร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ภาคตะวันออก คือ จ.ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี และตราด ภาคใต้ คือ จ.สุราษฎร์ธานี และกระบ่ี 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 1,560.28 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื - - 7 7 495.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื - - 12 12 452.00

วนัท ี ่6  ตลุาคม  2559 ภาคกลาง - - 3 3 100.00

45,139 ภาคตะวันตก - - 2 2 398.00

64% ภาคตะวันออก 1 - 8 9 72.28 คงที่ - อ่าง

วนัท ี ่6  ตลุาคม  2558 ภาคใต ้ 1 - 3 4 43.00  ลดลง 2 อ่าง

39,147 รวมท ัง้ประเทศ 2 - 35 37 1560.28   เพิม่ขึน้ 35 อ่าง

55%

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 4,769 35% 6,190 46% 2,390 18% 5,949 44% 2,149 16% 241.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,530 48% 7,275 76% 4,425 47% 7,098 75% 4,248 45% 177.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 66 25% 140 53% 128 48% 133 50% 121 46% 7.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 91 35% 77 29% 86 33% 72 27% 5.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 3 103 23 22% 78 74% 75 71% 73 69% 70 66% 5.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 22 13% 171 101% 165 97% 161 95% 155 91% 10.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 329 35% 762 81% 719 77% 712 76% 669 71% 50.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,728 17,987 9,773 40% 14,707 60% 7,979 32% 14,212 58% 7,484 30% 495.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 27 20% 90 66% 83 61% 86 63% 79 58% 4.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 45 475 224 43% 301 58% 256 49% 297 57% 252 48% 4.00 เพิม่ขึน้

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 165 8 157 56 34% 64 39% 56 34% 63 38% 55 33% 1.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 69 42% 128 78% 91 55% 111 68% 74 45% 17.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 658 27% 1,737 71% 1,156 48% 1,464 60% 883 36% 273.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 775 39% 1,145 58% 1,045 53% 1,106 56% 1,006 51% 39.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 22 292 120 38% 83 26% 61 19% 74 24% 52 17% 9.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 83 54% 46 30% 45 29% 33 21% 32 21% 13.00 เพิม่ขึน้

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 49 35% 64 45% 57 40% 60 43% 53 38% 4.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 94 34% 106 39% 99 36% 94 34% 87 32% 12.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 53 44% 57 47% 54 45% 56 46% 53 44% 1.00 เพิม่ขึน้

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,301 66% 1,447 74% 616 31% 1,372 70% 541 28% 75.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,509 42% 5,268 63% 3,619 43% 4,817 58% 3,167 38% 452.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 297 31% 867 90% 864 90% 813 85% 810 84% 54.00 เพิม่ขึน้

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 57 36% 132 83% 115 72% 99 62% 82 51% 33.00 เพิม่ขึน้

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 79 33% 134 56% 94 39% 121 50% 81 34% 13.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 433 32% 1,133 83% 1,073 79% 1,033 76% 973 72% 100.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,674 71% 12,640 71% 2,375 13% 12,392 70% 2,127 12% 248.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,404 61% 5,286 60% 2,274 26% 5,136 58% 2,124 24% 150.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 18,078 68% 17,926 67% 4,649 17% 17,528 66% 4,251 16% 398.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 5.00 219 168 75% 194 87% 189 84% 182 81% 177 79% 12.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 208 50% 208 50% 178 42% 180 43% 150 36% 28.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 33 28% 56 48% 44 38% 49 42% 37 32% 7.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 126 77% 67 41% 53 33% 59 36% 45 28% 8.00 เพิม่ขึน้

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 295 20.00 275 273 93% 191 65% 171 58% 177 60% 157 53% 14.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 9 52% 5 31% 5 27% 5 30% 4.34 26% 0.17 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 6 27% 7 32% 6 28% 6 30% 5.35 25% 0.58 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 79 3.00 76 53 67% 37 47% 34 43% 31 39% 28.04 35% 6.02 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 45 3.00 42 39 85% 30 67% 27 60% 34 75% 30.95 68% -3.48 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,383 88 1,294 916 66% 796 58% 707 51% 723 52% 635 46% 72.28 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 341 48% 218 31% 153 22% 207 29% 142 20% 11.00 เพิม่ขึน้

35 ปราณบุร ี    ประจวบครีขีนัธุ ์ 391 62 329 120 31% 64 16% 2 1% 60 15% - 0% 2.00 เพิม่ขึน้

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 5,074 90% 4,633 82% 3,281 58% 4,592 81% 3,240 57% 41.00 เพิม่ขึน้

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 276 1,178 903 62% 395 27% 119 8% 406 28% 130 9% -11.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,755 6,439 6,438 79% 5,310 65% 3,555 43% 5,265 64% 3,512 43% 43.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,626 23,557 47,068 39,147 55% 45,139 64% 21,582 31% 43,577 62% 20,022 28% 1,560.28 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

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่6  ตลุาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

6 ตลุาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

30 กนัยายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่6  ตลุาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา สถานการณ์อยู่ระหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

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


