
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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 สรปุสถานการณน์้ําของประเทศ วันที ่11 มกราคม ๒๕60  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2560 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง/ 

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

ฝนสะสมปี 59 มม. 13.0 1292.9 1.8 1237.8 1.1 1450.1 2.1 2026.3 10.5 2185.6 6.9 1649.3
ฝนสะสมป ี60 มม. 1305.9 99% 1239.5 100% 1451.1 99.9% 2028.5 100% 2196.1 100% 1656.1 100%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 1.3 1.9 1.4 4.7 15.8 4.9

สถานีอุตุนิยมวิทยา
พิจติร สกษ. นําร่อง หนองบัวลําภู

 

หน่วย เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ

 

244.7

ตะวนัออก ใต้ ท้ังประเทศ

244.751.4

 
ประจวบคีรีขนัธ์พัทยา ประจวบคีรีขนัธ์

34.1 52.1 10.0

สมุทรปราการ ชลบุรี  

 
        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) 10,088 609 3,710 771 17,897 6,160 39,345
% 41% 45% 44% 51% 67% 75% 55%

นํ้าในอ่างปี 60 ล้าน(ลบ.ม) 15,401 21% 1,207 44% 5,645 23% 1,024 17% 19,190 5% 6,238 1% 48,821 14%
10 ม.ค. 60 % 62% 89% 67% 68% 72% 76% 69%

นํ้าในอ่างปี 49 ล้าน(ลบ.ม) 18,840 -18% 1,092 9% 5,072 0% 740 -1% 22,619 -13% 7,116 -11% 55,479 -12%
9 ม.ค. 49 % 80% 80% 67% 69% 85% 87% 81%

นํ้าในอ่างปี 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 8 อ่าง คือ 1.ลําตะคอง (37%) 2.น้ําพุง (37%) 3.ปราณบุรี (40%) 
๔.แม่กวง (41%) 5.ลําพระเพลิง (45%) .6.ลําแซะ (46%) 7.คลองสียัด (48%) และ8.น้ําอูน (48%)  
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ มี 11 อ่าง ได้แก่ 1.นฤบดินทรจินดา (81%) 2.แควน้อย (83%)  
3.อุบลรัตน์ (84%) 4.ป่าสักฯ (85%) 5.ขุนด่านฯ (86%) 6.รัชชประภา (88%) 7.จุฬาภรณ์ (91%) 8.กิ่วคอหมา (92%) 
9.ทับเสลา (94%) 10.กิ่วลม (96%) และ11.กระเสียว (99%)  
 

 
๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     กรมชลประทาน : (http://www.rid.go.th/2009/) 
     -  สรุปสถานการณ์นํ้าท่าท้ังประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา: สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน ) (10 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 และสถานี Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ สถานี Y.16 จ.พิษณุโลก  
สถานีท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้ามาก ได้แก่ สถานี X.158 จ.ชุมพร และสถานี X.119A จ.นราธิวาส สถานีท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม ได้แก่ สถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี แนวโน้มระดับน้ํา แม่น้ําปิง แม่น้ําวัง 
แม่น้ํายม แม่น้ําพระสทึง และแม่น้ําโก-ลก มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง แม่น้ําน่าน แม่น้ําท่าตะเภา และแม่น้ําตาปี มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น แม่น้ํามูล  และแม่น้ําบางปะกง มีแนวโน้มระดับน้ํา 
ทรงตัว 
     -  สถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าโขง (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา : สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน : อ้างอิง MRC: Mekong River Commission ; http://division.dwr.go.th/brdh/ ) ณ วันที่  
9 มกราคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดระดับน้ําได้ 2.66, 6.23, 3.04, 2.35, 2.59 และ 2.92 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบ
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ-10.14, -9.77, -916, -10.15, -9.41 และ –11.58 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถาน เชียงคานหนองคาย มุกดาหาร และโขงเจียม มีแนวโน้มระดับน้ํา
เพ่ิมขึ้น สถานีเชียงแสน และนครพนมมีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
      กรมทรัพยากรนํ้า : (http://www.dwr.go.th/home) 
     - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้านํ้าหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) (สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา : http://ews.dwr.go.th ) (10 ม.ค.)  สถานีท่ีอยู่ในเกณฑ์ 
เฝ้าระวัง ได้แก่ จ.เพชรบุรี ที่บ้านสวนใหญ่พัฒนา ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน เตือนด้วยระดับน้ํา ระดับน้ํา ณ เวลา 12.15 น. เท่ากับ 2.35 เมตร 
    - ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้า (ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา : http://mekhala.dwr.go.th/main/และ line:รายงานสถานการณ์น้ํา) 
      - โครงการสํารวจติดต้ังระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มนํ้า) ได้แก่ 
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําเจ้าพระยา (ณ วันที่ 10 ม.ค.60) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่า
ระดับตลิ่งต่ําสุด) มีระดับน้ําสูงขึ้นกว่าเม่ือวาน   

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 เดือน (http://www.tmd.go.th/3month_forecast.php) 
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          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ํายม-น่าน (ณ วันที่ 10 ม.ค.60) ลุ่มน้ํายม-น่าน ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่า 
ระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ํายมและลําน้ําน่าน ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี (ณ วันที่ 9 ม.ค.60) ลุ่มน้ําบางปะกง ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําโขง ชี มูล (ณ วันที่ 9 ม.ค.60) ลุ่มน้ําโขง ชี มูล ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 10 ม.ค.60) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มระดับน้ําในลําน้ําลดลง แต่ยังคงมีน้ําท่วมบริเวณที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลา โดยมีพื้นที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ จ.พัทลุง และสงขลา 
      - โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ได้แก่ 
             -  สถานการณ์น้ําจากการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 9 ม.ค.60) : สถานการณ์น้ําทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีสถานีที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังน้ําท่วม ได้แก่ 
สถานีร.ร.อนุบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ลุ่มน้ําคลองบางสะพาน/ชายฝั่งทะเลตะวันตก) 
๔. พายุหมุน (อุตุนิยมวิทยา) – ไม่มี - 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(10 ม.ค.)  รายงานนํ้าท่วม ได้แก่ จ.พัทลุง (อ.เมืองฯ ควนขนุน ปากพะยูน เขาชัยสน บางแก้ว) 36 ตําบล 350 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 27,274 ครัวเรือน ปัจจุบันมีฝนตกเล็กน้อย ระดับน้ําลดลง จ.นราธิวาส (อ.เมืองฯ ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร แว้ง สุคิริน สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี จะแนะ เจาะไอร้อง  
ยี่งอ ตากใบ บาเจาะ) 75 ตําบล 496 หมู่บ้าน 3 เขตเทศบาล 35 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 33,420 ครัวเรือน ปัจจุบันยังมีฝนตกเล็กน้อย ระดับน้ําทรงตัว จ.สงขลา (อ.ควนเนียง 
กระแสสินธ์ุ สิงหนคร สทิงพระ ระโนด) 25 ตําบล 154 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,880 ครัวเรือน ปัจจุบันมีฝนตกเล็กน้อย ระดับน้ําลดลง จ.ปัตตานี (อ.โคกโพธิ์ ยะรัง กะพ้อ  
หนองจิก เมืองฯ สายบุรี แม่ลาน ไม้แก่น ทุ่งยางแดง) 50 ตําบล 202 หมู่บ้าน 11 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,191 ครัวเรือน ปัจจุบัน ไม่มีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนือง 
จ.ตรัง (อ.นาโยง รัษฏา เมืองฯ ห้วยยอด วังวิเศษ กันตัง) 35 ตําบล 6 เทศบาล 264 หมู่บ้าน 15 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10,756 ครัวเรือน ปัจจุบันไม่มีฝนตก ระดับน้ําลดลง  
จ.สุราษฎร์ธานี (อ.กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร ดอนสัก เมืองฯ ท่าชนะ เกาะสมุย ไชยา เมืองฯ บ้านนาเดิม ชัยบุรี เกาะพะงัน ท่าฉาง พระแสง ชัยบุรี) 79 ตําบล 609 หมู่บ้าน 25 ชุมชน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 74,555 ครัวเรือน ปัจจุบันมีฝนตกเล็กน้อย ระดับน้ําลดลง จ.นครศรีธรรมราช (อ.ชะอวด ทุ่งส่ง จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ ท่าศาลา สิชล นาบอน พิปูน ช้างกลาง ฉวาง 
นบพิตํา เมืองฯ พระพรหม เชียรใหญ่ ชนอม พรหมคีรี ลานสกา บางขัน ปากพนัง ถํ้าพรรณรา ทุ่งใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ) 154 ตําบล 1,284 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
125,202 ครัวเรือน ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําเพิ่มข้ึน จ.ชุมพร (อ.ทุ่งตะโก พะโต๊ะ หลังสวน ละแม สวี เมืองฯ ประทิว ท่าแซะ) 59 ตําบล 494 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 17 ชุมชน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 14,709 ครัวเรือน ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําทรงตัว จ.กระบ่ี (อ.เมืองฯ เขาพนม อ่าวลึก ปลายพระยา เกาะลันตา) 24 ตําบล 64 หมู่บ้าน 1 เทศบาล  
2 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 97 ครัวเรือน ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําทรงตัว จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ.บางสะพานน้อย ทับสะแก เมืองฯ บางสะพานน้อย) 18 ตําบล 81 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,304 ครัวเรือน ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําทรงตัว จ.ระนอง (อ.เมือง) 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน เกิดฝนตกหนักน้ําล้นตลิ่งส่งผลให้น้ําเอ่อล้นเข้าท่วม ในพื้นที่  
ต.หาดส้มแป้น เขตเทศบาลเมืองระนอง ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําลดลง  กรมชลประทาน (10 ม.ค.) รายงานนํ้าท่วม ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีน้ําท่วมในพื้นที่ อ.บางสะพาน 
และฝนที่ตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ทําให้มีน้ําไหลหลากผ่านพื้นที่บ้านวังยาว อ.บางสะพาน บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บางสะพาน มีระดับน้ําสูงกว่าตลิ่ง มีแนวโน้มลดลง 
(ได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเลบางช่วงเวลา) จ.ชุมพร ปัจจุบันมีน้ําท่วมอ.ละแม หลังสวน พะโต๊ะ ทุ่งตะโก สวี และเมือง  ฝนที่ตกลงในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองชุมพรและคลองท่าแซะ ส่งผลมีน้ําไหลหลาก
ผ่านพื้นที่บ้านท่าไม้ลายอ.เมือง แต่มีระดับน้ําต่ํากว่าตลิ่ง,บ้านวังไผ่ อ.เมือง มีระดับน้ําสูงกว่าตลิ่ง มีแนวโน้มลดลง และระดับน้ําจะต่ํากว่าตลิ่งในวันที่ 10 ม.ค.,สะพานเทศบาล อ.เมือง, 
ถนนลูกเสือ อ.หลังสวน,บ้านท่าแซะและบ้านวังครก อ.ท่าแซะ (ทั้งหมดมีระดับน้ําต่ํากว่าตลิ่ง) จ.สุราษฎร์ธานี ระดับน้ําลดลง แต่ยังมีน้ําท่วมขัง 8 อําเภอ ได้แก่ อ.กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร เมือง 
ท่าชนะ เกาะสมุย เกาะพะงัน ดอนสัก บ้านนาเดิม พระแสง ชัยบุรีและไชยา และฝนที่ตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ําตาปี ส่งผลให้น้ําไหลหลากผ่านอ.พระแสง เคียนซา และพุนพิน โดยมีระดับน้ําสูงกว่า
ตลิ่งและมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน จ.ตรัง ปัจจุบันมีน้ําท่วมอ.เมือง รัษฎา วังวิเศษ ห้วยยอด และกันตัง ระดับน้ําสูงประมาณ 0.30-050. เมตร โดยแม่น้ําตรังระดับน้ําช่วง อ.รัษฎา มีแนวโน้มลดลง
และระดับน้ําในอ.เมืองลงมา ระดับน้ํา มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน และฝนที่ตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่น้ําตรัง ส่งผลทําให้น้ําไหลหลากผ่านพื้นที่ บ้านท่าประดู่,บ้านปากหมัน อ.ห้วยยอด และบ้านท่าจีน  
อ.เมือง โดยมีระดับน้ําสูงกว่าตลิ่ง มีแนวโน้มลดลงถึงทรงตัว จ.นครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีน้ําท่วม 23 อําเภอ ระดับน้ําสูงประมาณ 0.30-0.50 เมตร ปัจจุบันระดับน้ํามีแนวโน้มลดลง และฝนที่
ตกหนักในพื้นที่ลุ่มคลองท่าดี ส่งผลให้มีน้ําไหลหลากผ่านพื้นที่บ้านวังไทร อ.ลานสกา และบ้านนาป่า อ.เมือง แต่มีระดับต่ํากว่าตลิ่ง แนวโน้มลดลงถึงทรงตัว. จ.พัทลุง ปัจจุบันมีน้ําท่วม  
11 อําเภอ (เมืองพัทลุง ควนขนุน ปากพะยูน ป่าพะยอม ป่าบอน ศรีบรรพต กงหรา เขาชัยสน บางแก้ว ศรีนครินทร์ และตะโหมด) ระดับน้ําท่วมสูงเฉลี่ย 0.20-0.40 เมตร ปัจจุบันระดับน้ํา 
ในลําน้ําสายหลัก มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  และฝนที่ตกหนักในลุ่มน้ําพัทลุง ทําให้เกิดน้ําไหลหลากผ่านอําเภอต่างๆ ได้แก่ ระดับน้ําในคลลองลํา ที่อ.ศรีนครินทร์, ระดับน้ําในคลองท่าแค 
ที่อ.เมือง และระดับน้ําในคลองนุ้ย ที่ อ.เมือง แต่ทั้งหมดยังอยู่ต่ํากว่าตลิ่ง แนวโน้มลดลงถึงทรงตัว จ.สงขลา มีน้ําท่วมในพื้นที่อ.ระโนด กระแสสินธ์ุ สทิงพระ ระดับน้ําสูงประมาณ 0.20-0.60 
เมตร และมีน้ําท่วมขังเล็กน้อยเป็นแห่งๆในพื้นที่ต.ท่าประดู่และต.นาทวี อ.นาทวี ทั้งนี้ มีปริมาณน้ําจากจ.พัทลุงและนครศรีธรรมราชไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ทําให้ระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน 
จ.นราธิวาส ปัจจุบันมีน้ําท่วมทั้งหมด 13 อําเภอ ได้แก่ อ.เมือง ยี่งอ ตากใบ บาเจาะ รือเสาะ ศรีสาคร ระแงะ จะแนะ สุไหงปาดี เจาะไอร้อง สุไหงโก-ลก แว้ง และสุคิริน และลุ่มน้ําโก-ลก 
สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง แนวโน้มระดับน้ําลดลง ส่วนลุ่มน้ําบางนราและสายบุรี อยู่ในเกณฑ์ปกติ ระดับน้ําแนวโน้มลดลง คาดว่าจะเข้าสู่ปกติใน 3-4 วัน จ.ยะลา น้ําท่วมที่พื้นที่อ.เมือง
ยะลา รามัน และยะหา (ปัจจุบันสถานการณ์น้ําเข้าสู่ภาวะปกติ) จ.ปัตตานี น้ําท่วมที่พื้นที่อ.โคกโพธ์ิ ยะรัง กะพ้อ และหนองจิก สถานการณ์ลุ่มน้ําปัตตานี อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง แนวโน้มลดลง  
กรมทรัพยากรธรณี (10 ม.ค.) รายงานนํ้าป่าไหลหลาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วานนี้ (9 ม.ค. ๖๐) เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณสามแยกบางสะพาน หลัก กม.ที่ 385-386 เขตเทศบาลต.
ร่อนทอง อ.บางสะพาน ระดับน้ําสูงประมาณ 1.5 เมตร รถไม่สามารสัญจรผ่านได้ (ที่มา ปภ.) จ.กระบ่ี (9 ม.ค. ๖๐) เกิดน้ําป่าจากเทือกเขาพนมเบญจาไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ต.ทับปริก อ.เมือง
กระบี่ บริเวณก่อนถึงที่ทําการอุทยานแห่งชาตเขาพนมเบญจา ทําให้สะพานข้ามคลองช้างตาย หมู่ 4 บ้านหัวยโต้ ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ ถูกน้ําป่าจากเทือกเขาพนมเบญจาพัดคอสะพานขาด รถ
ไม่สามารถผ่านได้ เบ้ืองต้นองค์กรปกครองท้องถ่ิน เข้าช่วยเหลือและสร้างสะพานไม้ชั่วคราว (ที่มา Nation News)  สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว) จ.พิจิตร น้ําในแม่น้ํายม ขณะนี้ตลอด
ระยะทาง 127 กม. มีสภาพแห้งขอด ทําให้สถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถสูบน้ําแจกจ่ายไปให้ชาวนาต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธ์ิประทับช้าง และ ต.บางลาย อ.โพทะเล ที่เป็นสมาชิก
กลุ่มผู้ใช้น้ําได้ ส่งผลให้นาข้าวนับหม่ืนไร่ ที่มีต้นข้าวอายุประมาณ 1 เดือน ขณะน้ีเริ่มขาดน้ําส่อเค้าว่าจะแห้งตาย ชาวนาดังกล่าวจึงรวมตัวกันเรียกร้องให้ชลประทานจ.พิจิตร ขอน้ํา 
จากแหล่งใดก็ตามเพื่อระบายเข้าสู่แม่น้ํายม จ.เพชรบุรี วันที่ 3 แล้วที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืน ทําให้มีปริมาณน้ําฝนท่วมผิวทางจราจรตั้งแต่เม่ือช่วงหัวค่ําของวันที่  
9 ม.ค. จนถึงวันนี้ (10 ม.ค.) บนถนนเพชรเกษม ฝั่งขาล่องใต้ หลัก กม.ที่ 186+700 หน้าป๊ัมบางจาก ถึงป๊ัม ปตท.เท่ง มีน้ําท่วมขัง 1 ช่องทางด้านซ้าย และเส้นทางถนนเพชรเกษม 
ขาเข้า กทม.หลัก กม.ที่ 184-185 มีน้ําท่วมบนพื้นผิวถนน 1 ช่องทางด้านซ้าย และบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้ หลัก กม.ที่ 196-197+200 มีน้ําท่วมขังบนผิวถนน 2 ช่องทาง  
ทําให้รถสามารถว่ิงได้เพียงเลนเดียว และฝั่งขาเข้ากทม.หลัก กม.ที่ 196-197 และ หลัก กม.ที่ 196+300 - 195+400 มีน้ําท่วมพื้นผิวจราจร 2 ช่องทาง สูงประมาณ 30-40 
ซม. โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางหลวงชะอํา ได้นํากรวยยางมาวางบอกจุดที่น้ําท่วมขังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ บริเวณสี่แยกชะอํา มีน้ําท่วมขังผิวจราจร 1 ช่องทาง ทั้งขาเข้า กทม.และ
ฝั่งขาล่องใต้ โดยรถทุกชนิดยังสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ เพียงแค่มีการชะลอตัวบริเวณที่มีน้ําท่วมขัง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ว่าฯ เปิดเผย ว่า ขณะนี้ที่ อ.บางสะพาน กําลังประสบภาวะ
น้ําท่วมขังอย่างหนัก หลังเกิดน้ําป่าไหลหลากเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยโรงพยาบาลบางสะพาน ล่าสุด ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากมีน้ําท่วมขังสูง เ บ้ืองต้น 
ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้ามาเปิดจุดให้บริการผู้ป่วย ที่โรงเรียนบางสะพานวิทยาเป็นการชั่วคราว ส่วนในพื้นที่ทั้ง อ.บางสะพาน นั้น ปัจจุบันก็ยังคงมีน้ําท่วมสูง
ประมาณ 1 เมตร ซ่ึงเจ้าหน้าที่จากอําเภอได้เข้าไปดําเนินการตั้งศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ แจกจ่ายอาหาร พร้อมน้ําดื่ม ให้กับประชาชนที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา เช่นกัน  
ส่วนปัญหาคอสะพาน บน ถนนเพชรเกษม ซ่ึงเป็นถนนเชื่อมไปยังพื้นที่ภาคใต้ ขาดบริเวณเขต อ.บางสะพาน ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงอยู่ระหว่างเร่งดําเนินการซ่อมแซม  
สร้างสะพานเบย์ลี่ทดแทนเป็นการชั่วคราว จ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าปภ.นครศรีธรรมราช เปิดเผย ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ําท่วมบริเวณลุ่มน้ําปากพนัง 6 อําเภอ ประกอบด้วย  
อ.ชะอวด หัวไทร เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง และเมือง มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ แม้ว่าภาพรวมระดับน้ําจะยังคงท่วมสูงอยู่เต็มพื้นที่ เฉลี่ยประมาณ 50 - 70 ซม. ยกเว้น 
จุดลุ่มต่ําที่อาจจะมีระดับสูงกว่า 1 เมตร โดยใน อ.ปากพนัง ล่าสุดพบ ปริมาณน้ําลดลงถึงวันละ 10 ซม. คาดว่าภายใน 1 สัปดาห์จากนี้ สถานการณ์จะดีข้ึน จ.ชุมพร นายอําเภอเมือง
ชุมพร เปิดเผย ว่า ขณะนี้ที่ อ.เมืองชุมพร ทั้ง 16 ตําบล กําลังประสบปัญหาน้ําท่วมขัง โดยถนนสายหลัก เช่น ถ.เพชรเกษม บริเวณสี่แยกปฐมพร เขต อ.เมือง พบมีน้ําท่วมขังพื้นผิว



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

การจราจรสูง 30 ซม. รถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ส่วนสภาพถนนสายรอง ใน ต.บ้านนา ตากแดด ขุนกระทิง วังไผ่ ท่ายาง บางหมาก ยังคงมีน้ําท่วม
ขังสูง 50 - 60 ซม. ล่าสุดระดับน้ํามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง คิดเป็นร้อยละ 90 บางจุด พบน้ําท่วมถึง
ชั้น 2 ของตัวบ้าน หรือสูงกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะที่ ต.ตากแดด เบ้ืองต้น หลายหน่วยงานกําลังเร่งให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายใน 3 วัน จากนี้ไป สถานการณ์น่าคลี่คลาย
จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ ด้าน นายอําเภอหลังสวน ก็ได้เปิดเผย ว่า ภาพรวมสถานการณ์น้ําท่วมที่ อ.หลังสวน ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจากไม่มีมวลน้ําไหลบ่าเข้ามาสมทบ  
แต่ปริมาณน้ําก็ยังถือว่ามากพอสมควร โดยที่ ต.พ้อแดง พบยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่บางจุด ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ต่างทยอยกลับเข้าบ้านพักเพื่อทําความสะอาดที่อยู่อาศัย จ.พัทลุง น้ําท่วม
พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ใน 5 อําเภอ ของ จ.พัทลุง ประกอบด้วย อ.ควนขนุน, เมือง, บางแก้ว, เขาชัยสน และ ปากพะยูน ยังทรงตัว แม้ฝนจะไม่ตกลงมาแล้วก็ตาม แต่พื้นที่ดังกล่าว 
ก็ยังคงมีน้ําท่วมสูง บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร สวนยาง สวนปาล์มน้ํามัน และนาข้าว ได้รับผลกระทบ ล่าสุดยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง นอกจากนี้ ยังพบว่าเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ตําบล 
และอําเภอ หลายเส้นทางรถไม่สามารถผ่านไปมาได้ ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ํา พร้อมทั้งต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน ขณะที่บางครอบครัวยังคงอพยพมากางเต็นท์นอนบนถนน 
สว่นชาวบ้านบ้านอาพัด หมู่ 4 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน หลายคน มีกังวลว่า พระบรมธาตุวันเขียนบางแก้ว จะได้รับความเสียหาย และหว่ันทรุดตัวลงหลังมีน้ําทะเลหนุน รวมถึงน้ําท่วมขัง
เป็นเวลานาน จ.สงขลา สถานการณ์น้ําท่วม ล่าสุดพื้นที่ 5 อําเภอ ริมทะเลสาบสงขลา ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะโรงเรียน ซ่ึงต้องหยุดเรียนชั่วคราว อีกกว่า 100 แห่ง  
ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนจนบางโรงเรียนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยอพยพนักเรียนมาเรียนที่วัด เช่น ที่โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ หมู่ 7 บ้านดอนคัน ต.คูขุด อ.สทิงพระ  
จ.สงขลา ซ่ึงขณะนี้ทั้งโรงเรียนยังถูกน้ําท่วมสูง 1 - 1.50 เมตร นอกจากน้ี ประชาชนใน อ.ระโนด กระแสสินธ์ุ สทิงพระ สิงหนคร และ อ.ควนเนียง ยังคงต้องใช้ชีวิตประจําวัน 
อยู่ท่ามกลางน้ํา แม้แต่พระสงฆ์ก็ต้องพายเรือมารับบาตร รวมทั้งถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างอําเภอ เช่น ถนนสายชุมพล-กระแสสินธ์ุ ซ่ึงถูกน้ําท่วม กองทัพเรือ เปิดเผยว่า การเร่ง
ผลักดันน้ํา ได้ดําเนินการติดตั้งเรือผลักดันน้ํา ที่ อ.ชะอวด 30 ลํา และ อ.ปากพนัง 20 ลํา เรียบร้อยแล้ว และสามารถผลักดันน้ําได้อย่างต่อเนื่อง ทําให้บางพื้นที่เริ่มลดระดับลงแล้ว และ
ในวันนี้ จะมีการลําเลียงเรือผลักดันน้ําไปติดตั้งเพิ่ม ที่ จ.นครรศรีธรรมราช อีก 20 ลํา และสุราษฎร์ธานี 15 ลํา เพื่อเร่งผลักดันน้ําด้วย พร้อมกันนี้ ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ 
ทางทะเล โดยใช้เรือรบหลวง อ่างทอง และเรือรบหลวงกระบ่ี ในการประกอบอาหาร แจกจ่ายประชาชนรวมถึงแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือต่าง ๆ ให้ทั่วถึง ในพื้นที่ริมฝั่งทะเล  
ขณะที่ กองทัพเรือภาค 2 จะเข้าสนับสนุน ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่อง 
6.คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ 11-14 ม.ค. 60 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลมีฝนเพิ่มข้ึน สําหรับภาคใต้จะมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. 60 จะมีอากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลง 2-3 
องศาเซลเซียส สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงข้ึน ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มข้ึน และคลื่นลมมีกําลังแรงข้ึน 
๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)  NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพื้นท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (10 ม.ค.) ได้แก่ ภาคกลาง คือ จ.สุพรรณบุรี นครปฐม
กาญจนบุรี และราชบุรี ภาคใต้ คือ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และนราธิวาส กรมทรัพยากรธรณี (10 ม.ค.) 1) พ้ืนท่ีติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่ม
และนํ้าป่าไหลหลาก คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบ่ี พัทลุง และสงขลา 2) พ้ืนท่ีคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนท่ีอาจก่อให้เกิดดินถล่ม
ล่วงหน้า ๓ วัน คือ จ.กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบ่ี ตรัง สตูล ปัตตานี ชุมพร ยะลา และนราธิวาส ในระยะ ๒-๓ วันนี้ 
3) ได้มีประกาศฉบับท่ี 5/2560 ลว.9 ม.ค.60 เวลา 13.25 น. แจ้งเตือนเฝ้าระวังเหตุดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากในพื้นท่ีลุ่มนํ้า ระหว่างวันท่ี 9-11 ม.ค.60 โดยเฉพาะ  
ลุ่มนํ้าเพชรบุรี คือ จ.เพชรบุรี (อ.ชะอํา ท่ายาง หนองหญ้าปล้อง แก่งกระจาน)  ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ.เมือง หัวหิน สามร้อยยอด ปราณบุรี  
ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย)  ลุ่มนํ้าตาปี คือ จสุราษฎร์ธาน ี(อ.ท่าชนะ ไชยา กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร พระแสง พนม วิภาวดี คีรีรัฐนิคม เกาะสมุย) ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลภาคใต้
ฝ่ังตะวันออก คือ จ.ชุมพร (อ.เมือง ปะทิว ท่าแซะ ฉวี ทุ่งตะโก หลังสวน พะโต๊ ละแม) จ.นครศรีธรรมราช (อ.เมือง นบพิตํา ลานสกา ร่อนพิบูลย์ พิปูน สิชล ฉวาง ขนอม เชียรใหญ่)  
ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลภาคใต้ฝ่ังตะวันตก คือ จ.ระนอง (อ.เมือง สุขสําราญ ละอุ่น กระบุรี กะเปอร์) จ.พังงา (อ.ท้ายเหมือง กะปง ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า) จ.กระบ่ี (อ.เมือง เขาพนม)  
จ.ตรัง (อ.เมือง ห้วยยอด นาโย่ง ย่านตาขาว ปะเหลียน วังวิเศษ) กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศ ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับท่ี 49 
ลว.10 ม.ค.60 เวลา 05.00 น. โดยสรุปว่า หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าอ่าวมะตะบันและประเทศเมียนมาในวันนี้ 
(10 ม.ค.) และจะอ่อนกําลังลงในระยะต่อไป ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณจ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต่อไปอีก 1 วัน ส่วนภาคใต้ตอนล่าง 
มีฝนลดลง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณฝนที่ตกสะสมที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก ต่อไปอีก 1 วัน 



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 345.37 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 1 1 7 -200.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -113.00 

วนัที ่10  มกราคม  2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -31.00 

48,821 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -75.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
69% ภาคตะวันออก 4 2 4 10 -20.37 คงที่ 7 อ่าง
วนัที ่10  มกราคม  2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 94.00  ลดลง 23 อ่าง

39,345 รวมท ัง้ประเทศ 23 7 8 38 -345.37   เพิม่ขึน้ 8 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)

ภูมพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 4,878 36% 6,951 52% 3,151 23% 7,001 52% 3,201 24% -50.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,679 49% 7,121 75% 4,271 45% 7,243 76% 4,393 46% -122.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 70 26% 181 68% 169 64% 181 68% 169 64% - คงที่

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 109 41% 95 36% 111 42% 97 37% -2.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 102 96% 99 93% 98 92% 95 90% 4.00 เพิม่ขึน้

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 27 16% 157 92% 151 89% 162 95% 156 92% -5.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 376 40% 780 83% 737 78% 805 86% 762 81% -25.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,088 41% 15,401 62% 8,673 35% 15,601 63% 8,873 36% -200.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 33 24% 99 73% 92 68% 101 74% 94 69% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 188 36% 252 48% 207 40% 254 49% 209 40% -2.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 66 40% 61 37% 53 32% 61 37% 53 32% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 83 51% 150 91% 113 69% 152 93% 115 70% -2.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 720 30% 2,033 84% 1,452 60% 2,087 86% 1,506 62% -54.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 882 45% 1,055 53% 955 48% 1,078 54% 978 49% -23.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 120 38% 116 37% 94 30% 117 37% 95 30% -1.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 87 56% 70 45% 69 45% 70 45% 69 45% - คงที่

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% 127 46% 120 44% - คงที่

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 66 55% 62 51% 59 49% 63 52% 60 50% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,319 67% 1,550 79% 719 37% 1,578 80% 747 38% -28.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,710 44% 5,645 67% 3,996 48% 5,759 69% 4,109 49% -113.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 489 51% 818 85% 815 85% 838 87% 835 87% -20.00 ลดลง

ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 151 94% 134 84% 161 101% 144 90% -10.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 71 30% 238 99% 198 83% 239 100% 199 83% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 609 45% 1,207 89% 1,147 84% 1,238 91% 1,178 87% -31.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,806 72% 13,560 76% 3,295 19% 13,581 77% 3,316 19% -21.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,091 57% 5,630 64% 2,618 30% 5,684 64% 2,672 30% -54.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,897 67% 19,190 72% 5,913 22% 19,265 72% 5,988 23% -75.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 149 67% 192 86% 187 83% 204 91% 199 89% -12.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 181 43% 202 48% 172 41% 208 50% 178 42% -6.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 43 37% 92 79% 80 68% 92 79% 80 68% - คงที่

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 159 97% 106 65% 92 56% 106 65% 92 56% - คงที่

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 239 81% 194 66% 174 59% 198 67% 178 60% -4.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 11 69% 10 58% 9 54% 10 59% 9.03 54% -0.11 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 32% 13 59% 12 54% 13 59% 11.56 54% 0.03 เพิม่ขึน้

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 61 77% 68 85% 65 81% 67 84% 64.08 81% 0.53 เพิม่ขึน้

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 30 66% 27 59% 24 53% 27 59% 23.70 52% 0.18 เพิม่ขึน้

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจนีบุร ี 295 19.00 276 - 0% 238 81% 219 74% 237 80% 218.00 74% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 881 53% 1,141 68% 1,033 62% 1,161 69% 1,054 63% -20.37 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 313 44% 362 51% 297 42% 363 51% 298 42% -1.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 122 31% 158 40% 140 36% 149 38% 131 34% 9.00 เพิม่ขึน้

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,684 83% 4,974 88% 3,622 64% 4,937 88% 3,585 64% 37.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,041 72% 744 51% 468 32% 695 48% 419 29% 49.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,160 75% 6,238 76% 4,527 55% 6,144 75% 4,433 54% 94.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 39,345 55% 48,821 69% 25,289 36% 49,167 69% 25,635 36% -345.37 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

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่10  มกราคม  2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

10 มกราคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

4 มกราคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่10  มกราคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง
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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


