
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ภาค/เดือน
(ปริมาณฝนคาดการณ์) ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย
เหนือ  230 - 280 มม. สูงกว่าค่าปกติ  100 - 140 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  20 - 40 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  250 - 300 มม. สูงกว่าค่าปกติ  100 - 140 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  15 - 30 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง  260 - 310 มม. สูงกว่าค่าปกติ  200 - 250 มม. สูงกว่าค่าปกติ  30 - 50 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกรวมชายฝั่ง  350 - 450 มม. สูงกว่าค่าปกติ  200 - 250 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  40 - 60 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  130 - 170 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  270 - 320 มม. สูงกว่าค่าปกติ  300 - 400 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  430 - 530 มม. สูงกว่าค่าปกติ  370 - 470 มม. สูงกว่าค่าปกติ  170 - 220 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล  350 - 450 มม. สูงกว่าค่าปกติ  270 - 320 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  40 - 60 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ

พฤศจิกายน 2559ตุลาคม 2559กันยายน 2559
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 สรปุสถานการณน์้ําของประเทศ วันที่ 27 กันยายน ๒๕๕9  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2559 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง 

 
ปริมาณฝน ณ วนัท่ี
25 กันยายน 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม. มม.

ฝนสะสมปี 58 มม. 855.7 192.7 917.6 -28.0 1020.9 206.9 1365.8 180.5 1183.1 43.3 1037.0 153.4
ฝนสะสมป ี59 มม. 1048.4 18% 889.6 -3% 1227.8 16.9% 1546.3 12% 1226.4 4% 1190.4 13%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 1029.3 1002.9 1224.1 1547.3 1482.3 1211.6

หน่วย เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท้ังประเทศ

38.5 26.6 41.8 57.1 62.9 62.9

ตะวนัออก ใต้

ตะก่ัวป่า
 พังงา พังงา

ตะกั่วป่าพัทยา
สถานีอุตุนิยมวิทยา

พิจติร สกษ. ทองผาภูมิ หนองบัวลําภู
 กาญจนบุรี  

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

ปริมาณฝนสูงสุด 24 ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07.00 น.ของวันนี้  ปริมาณฝนสูงสุดวันนี้เท่ากับ 82.0 มม.  
ที่ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 
๒. นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 
 
 

ปริมาณน้ําในอ่าง หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 9,422 354 3,254 688 17,733 6,262 37,797

% 38% 26% 39% 56% 67% 77% 54%
นํ้าในอ่างปี 59 ล้าน(ลบ.ม) 13,868 18% 924 42% 4,471 14% 614 -6% 17,232 -2% 5,254 -13% 42,431 6%
26 ก.ย. 59 % 56% 68% 53% 50% 65% 64% 60%

นํ้าในอ่างปี 49 ล้าน(ลบ.ม) 21,484 -35% 852 5% 4,811 -10% 944 -38% 24,235 -26% 6,713 -18% 59,040 -26%
26 ก.ย. 49 % 91% 63% 63% 88% 91% 82% 86%

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 16 อ่าง คือ 1.ปราณบุรี (17%) 2.ลําพระเพลิง (18%)  
3.ลําตะคอง (21%) ๔.แก่งกระจาน (28%) 5.บางลาง (28%) 6.ลําแซะ (31%) 7.แม่กวง (32%) 8.หนองปลาไหล (32%)  
9น้ําพุง (36%).10.มูลบน (38%) 11.บางพระ (39%) 12.คลองสียัด (40%) 13.ภูมิพล (43%) 14.ลํานางรอง (44%)  
15.กระเสียว (44%) 16.แม่งัด (48%)  
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจ ุมี 2 อ่าง ได้แก่ 1.รัชชประภา (81%) 2.กิ่วคอหมา (91%)  
 
 
 

๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     3.1 สรุปสถานการณ์น้ําท่าทั้งประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) (26 ก.ย.)  : สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย ได้แก่ สถานี P.7A จ.กําแพงเพชร,  
สถานี X.158 จ.ชุมพร และสถานี X.119A จ.นราธิวาส สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ สถานี P.1 จ.เชียงใหม่, สถานี P.17 จ.นครสวรรค์, สถานี สถานี W.๔A จ.ตาก,สถานี Y.1 C  
จ.แพร่, สถานี Y.16 จ.พิษณุโลก, สถานี N.1 จ.น่าน, สถานี N.5A จ.พิษณุโลก, สถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ, สถานี Kgt.10 จ.สระแก้ว และสถานี Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ 
นํ้ามาก ได้แก่, N.67 จ.นครสวรรค์, สถานี M.6A จ.บุรีรัมย์, สถานี M.7 จ.อุบลราชธานี และสถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี  แนวโน้มระดับน้ํา แม่นํ้ายม แม่นํ้าน่าน แม่นํ้ามูล แม่นํ้าพระสทึง 
แม่นํ้าบางปะกง และแม่นํ้าตาปี มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น แม่นํ้าปิง แม่นํ้าวัง แม่นํ้าท่าตะเภา และแม่นํ้าโก-ลก มีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง  
              3.2.1) สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา : 
                   - สถานการณ์น้ําในแม่น้ํา โขง  (ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ วันที่ 26 กันยายน 2559  
ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดได้ 3.47, 9.05, 6.99, 7.38, 7.24 และ 9.24 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ 
-9.33, -6.95, -5.21, -5.12, -4.76 และ –5.26 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง  
               - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าน้ําหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) (26 ก.ย.) : สถานีเตือนภัยระดับเฝ้าระวัง ได้แก่ จ.พังงา ที่บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) ต.เหมาะ  
อ.กะปง เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.30 น. เท่ากับ 105.5 มม. 
.               3.2.2) ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า : ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา  
                    - โครงการสํารวจติดต้ังระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มน้ํา) 

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

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

+ 

ปี ๕9 (60%)      ปี ๕8 (54%)  

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

                     - รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 12 ก.ย.59) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับน้ําต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
                     - โครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 21 ก.ย.59) : สถานการณ์น้ําทั่วไป 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีสถานีเฝ้าระวังนํ้าท่วม ได้แก่ สถานีสะพานบ้านโพธ์ิทะเล อ.โพธ์ิทะเล จ.พิจิตร (ลุ่มน้ํายม) และสถานีสะพานสามง่าม-ท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท (ลุ่มน้ําท่าจีน) 
๔. พายุหมุน (อุตุนิยมวิทยา) พายุไต้ฝุ่น “เมกี”(MEGI) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ และไต้หวัน ในช่วงวันที่ 26-
28 กันยายน โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (26 ก.ย.) นํ้าไหลหลากและนํ้าเอ่อล้นตลิ่ง ได้แก่ จ.สิงห์บุรี 23 ก.ย.น้ําจากนครสวรรค์และแม่น้ําเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ อ.อินทร์บุรี 
ต.ชีน้ําร้าย (ม.14) ต.ทองเอน (ม.15) ระดับน้ําสูงประมาณ 0.20-0.50 เมตร ประชาชนได้รับผลกระทบ 40 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มข้ึน จ.อ่างทอง 23 ก.ย.น้ําจากคลองโผงเผงเอ่อล้นเข้าท่วมใน
พื้นที่ อ.ป่าโมก ต.โผงเผง (ม.1-7) ต.บางเสด็จ (ม.6) อ.เมืองฯ ต.จําปาหล่อ (ม.1) ต.โพสะ (ม.6) ต.ตลาดกรวด (ม.1) อ.วิเศษชัยชาญ ต.บางจัก (ม.1-3,7,9-11) ต.สี่ร้อย (ม.1,3-4,6) ต.ม่วงเตี้ย (ม.2) ต.ท่า
ช้าง (ม.3) อ.แสวงหา ต.จําลอง ต.ห้วยไผ่ ต.แสวงหา ต.ศรีพราน ต.สีบัวทอง ต.วังน้ําเย็น ประชาชนได้รับผลกระทบ 529 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มข้ึน จ.พระนครศรีอยุธยา 22 ก.ย. เกิดน้ําล้นตลิ่ง 
จากการระบายน้ําท้ายเข่ือนเจ้าพระยา ในพื้นที่ อ.เสนา ทม.เสนา ต.หัวเวียง บ้านโพธ์ิ บางนมโค บ้านกระทุ่ม ลาดงา บ้านแพน สามกอ รางจระแข้, อ.บางบาล ต.กบเจา บ้านคลัง วัดตะกู บางหัก บ้านกุ่ม 
บางหลวงโดด บางบาล บางชะนี บางหลวง สะพานไทย ไทรน้อย วัดยม ทางช้าง น้ําเต้า พระขาว, อ.ผักไห่ ต.บ้านใหญ่ อมฤต หน้าโคก กุฎี ท่าดินแดง ผักไห่ ลาดน้ําเค็ม บ้านแค, อ.พระนครศรีอยุธยา บ้าน
ใหม่ ภูเขาทอง สําเภาล่ม คลองตะเคียน บ้านรุน เกาะเรียน บ้านป้อม, อ.บางไทร ต.หน้าไหม้ แคตก บางพลี บ้านเกาะ ช่างเหล็ก ช้างใหญ่ บ้านม้า บางไทร ไม้ตรา นามชัย บ้านแป้ง ช้างน้อย แคออก บางยี่
โท ห่อหมก ราชคราม กระแซง เชียงรากน้อย โคกช้าง โพแตง บ้างกลึง, อ.บางปะอิน ต.บ้านแป้ง บางปะแดง ตลาดเกรียบ วัดยม บ้านพลับ เกาะเกิด ขนอนหลวง บ้านโพ บ้านเลน บางกระสั้น ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 14,646 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มข้ึน จ.อุทัยธาน ี23 ก.ย. ฝนตกหนัก ทําให้น้ําในแม่น้ําตากแดดเอ่อล้นท่วมในพื้นที่ อ.ทัพทัน ต.โคกหม้อ หนองยายดา หนองหญ้าปล้อง, อ.สว่าง
อารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ (ม.2-4,6,8,10) หนองหลวง (ม.1-7,9-10) บ่อยาง (ม.3,5,10) ไผ่เขียว (ม.1,5-10,12-13,15,17,18,20,22-23,25) อ.บ้านไร่ ต.แก่นมะกรูด ประชาชนได้รับผลกระทบ 
565 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว จ.ลพบุรี 23 ก.ย. เวลา 23.00 น. ฝนตกหนัก ทําให้น้ําไหลหลากในพื้นที่ อ.เมือง ต.ท่าศาลา นิคมสร้างตนเอง (ม.3-4) ถนนสายลพบุรี-พัฒนานิคม ระดับน้ําสูง 
ประมาณ 20-30 ซม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 500 ครวัเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.นครสวรรค์ 23 ก.ย. ฝนตกหนัก ทําให้น้ําไหลหลากในพื้นที่ อ.ลาดยาว เขตเทศลาลลาดยาว อ.ไพศาลี ทต.ไพศา
ลี ต.นาขอม วังน้ําลัด โคกเดื่อ สําโรงชัย ประชาชนได้รับผลกระทบ 9 ครัวเรือน อ.ท่าตะโก ต.สายลําโพง (ม.6) อ.ชุมแสง ต.บางเคียน อ.โกรกพระ ต.โกรกพระ (ม.1,8) บาลประมุง นากลาง ปัจจุบันระดับ
นําทรงตัว จ.ชัยนาท ฝนตกหนักทําให้น้ําเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร อ.สรรพยา ต.สรรพยา ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว จ.เชียงราย 25 ก.ย. ฝนตกหนัก น้ําป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ อ.แม่จัน ต.แม่ไร่ (ม.
1,5,6-9) ประชาชนได้รับผลกระทบ 5000 ครัวเรือน ปัจจุบันรัดบน้ําลดลง จ.อุตรดิตถ์ 25 ก.ย. ฝนตกหนักทําให้น้ําจากลําห้วยแม่พร่อง และแม่พูล ไหลหลากล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ อ.ลับแล ต.แม่พูล ฝาย
หลวง (ม.4) ทต.ศรีพนมมาศ (ชุมชนหัวร้อย ฟากท่า) ระดับน้ําสูงประมาณ 0.20-0.30 เมตรา ประชาชนได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.พิจิตร วันที่ 25 ก.ย.ฝนตกหนักทําน้ํา
ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.ทับคล้อ ต.เขาทราย (ม.1,4,5,10,11) ราษฎรได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มข้ึน จ.พิษณุโลก ฝนตกหนักทําให้น้ําเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่การเกษตร 
อ.บางระกําต.บางระกํา ปัจจุบัน ระดับน้ําทรงตัว  จ.เพชรบูรณ์วันที่ 21 ก.ย.ฝนตกหนักทําให้น้ําในแม่น้ําป่าสักเอ่อล้นเข้าพื้นที่ 3 อ. 3 ต. 4 ม. ได้แก่ อ.เมืองฯต.สะเดียง,อ.หนองไผ่ ต.กองทูล (ม.4,6)  
อ.วิเชียรบุรีต.บึงกระจับ น้ําท่วมถนนสายบ้านวังทอง-บ้านบึงกระจับนาข้าวและไร่อ้อยเสียหาย 130 ไร่ ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง จ.สุโขทัย วันที่ 15-19 ก.ย. 
59 น้ําจากแม่น้ํายมล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ อ.เมือง สวรรคโลก ศรีสําโรง กงไกรลาศ บ้านด่านลานหอย) ประชาชนได้รับ ผลกระทบ 4,618 ครัวเรือน ปัจจุบัน ยังคงมีน้ําท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ํา
การเกษตร อ.กงไกรลาศ ระดับน้ําเพิ่มข้ึน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23-25 ก.ย.ฝนตกหนักทําให้น้ําจากคลองอิปันล้นตลิ่งในพื้นที่ อ.พระแสง ต.บางสวรรค์ (ม.4,6,14) ไทรโสภา (ม.1,3,4,5,7) ไทรขึง  
(ม.1,2,3,4,6,10) สาคู (ม.2,4) สินปุน (ม.3) และ อิปัน (ม.2,8,10) ระดับน้ําสูงประมาณ 0.20-0.50 ม. ประชาชนได้รับผละกรทบ 259 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว ปัจจุบันยังคงมีจังหวัด 
ท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 9 จังหวัด 30 อําเภอ 154 ตําบล 962 หมู่บ้าน (จ.พังงา พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท กําแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร 
และ นครสวรรค์) สถานการณ์นํ้าท่วม (เพ่ิมเติม) : กรมทรัพยากรธรณี รายงานน้ําป่าไหลหลาก ได้แก่ จ.พิษณุโลก (วานนี้ ๒๕ ก.ย.) เวลา ๑๖.๓๐ น. เกิดน้ําป่าไหลหลาก เข้าท่วมพื้นที่บ้านพร้าว หมู่ที่ ๔
และ ๕ ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย บ้านเรือนประชาชนถูกน้ําป่าท่วมมากกว่า ๑๐ หลัง และถนนสายนครไทย-ชาติตระการกระแสน้ําได้เอ่อท่วมสะพานข้ามลําน้ําฐาน ระดับน้ําสูงประมาณ ๑ เมตร  
เป็นระทางยาวกว่า ๒๐๐-๓๐๐ เมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ (ที่มา : PHITSANULOK HOTNEWS ) จ.เชียงราย วานนี้ (๒๕ ก.ย.) เกิดน้ําป่าไหลหลากจากเทือกเขาดอยนางนอน ดอยตุง ไหลบ่าล้น
ลําห้วยแม่ไร่ ได้หลากเข้าท่วมบริเวณพื้นที่บ้านผาฮ้ี ตําบลโป่งงาม อําเภอแม่สาย ส่งผลให้น้ําท่วมชุมชนบ้านเรือนที่อยู่ติดกับถนนพหลโยธิน สายแม่จัน-แม่สาย โดยเฉพาะบ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ ๑ บ้านดง 
หมู่ที่ ๕ บ้านสันกอง หมู่ ๗ และบ้านดอนชัย หมู่ที่ ๘ ถูกน้ําท่วมประมาณ ๕๐๐ หลังคาเรือน และถนนมีน้ําท่วมขังรถไม่สามารถสัญจรได้ชั่วคราว (ที่มา : manager online) กรมชลประทาน รายงานน้ํา
ท่วม ได้แก่ จ.พะเยา ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคําใต้ ระดับน้ําส่ภาวะปกติ ส่วนต.ดงสุวรรณ ป่าซาง ดอกคําใต้ ระดับน้ําท่วมลดลงอย่างต่อเนื่องเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนต.ห้วยลาน อ.ดอกคําใต้  
และต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว ระดับน้ํายังสูงประมาณ 0.50-0.85 เมตร ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ําอิงในเขตต.หงส์หิน ต.ลอ อ.จุน และต.อ่างทอง อ.เชียงคํา ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 จ.กําแพงเพชร ลําน้ําคลองขลุง ต.วังไทร ระดับน้ําลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนในพื้นที่ลุ่มต่ําระดับน้ําลดลง ส่วนพื้นที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี มีฝนตกหนักในพื้นที่และมีน้ําท่าไหลบ่ามาจากเขตอ.ปางศิลาทอง 
อ.คลองขลุง ทําให้เกิดความเสียหายกับเขตชุมชน จ.อุบลราชธานี ระดับน้ําล้นตลิ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ชุมชนและพื้นที่การเกษตรที่อยู่ริมแม่น้ําชีและพื้นที่ลุ่มต่ําเหนือเข่ือนและท้ายเข่ือนธาตุน้อย  
ในพื้นที่อ.เข่ืองใน บ้านแก้งโพธ์ิ บ้านธาตุน้อย บ้านธาตุลุ่ม บ้านท่าไห บ้านชีทวน อาจจะได้รับผลกระทบ โครงการชลประทานอุบลราชานีได้แจ้งเตือนและเตรียมพร้อมป้องกัน จ.ลพบุรี อ.บ้านหมื่ 
มีน้ําท่วมขังในพื้นที่เกษตรและอ.เมืองลพบุรี บริเวณถ.พหลโยธินแถวละโว้ โดยนํ้าไหลมาจากเขาสามยอดผ่านทางวัดหนองบัวขาวบางส่วนเข้าท่วมหมู่บ้าน  โครงการชลประทานลพบุรี ได้ทําการสูบน้ํา
ช่วยเหลือแล้วจ.สุพรรณบุรี เกิดพื้นที่น้ําท่วมริมแม่น้ําและคันกั้นน้ําชลประทานในอ.สองพี่น้อง และน้ําท่วมพื้นที่นา ในเขตอ.บางปลาม้า โดยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจhาเจ็ด-บางยี่หน ได้ดําเนิน
ระบายนํ้าในพื้นที่แล้ว จ.นครราชสีมา เม่ือวันที่ 21 ก.ย. ฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังใน 6 อําเภอ ได้แก่ อ.โนสูง พิมาย ชุมพวง ปากช่อง เมือง และสีคิ้ว ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  
จ.ชลบุรี เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ อ.พนัสนิคม ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ํา 10-50 ซม. โครงการชลประทานชลุบรีได้เร่งระบายน้ําแล้ว  สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว)  จ.กําแพงเพชร ที่ต.วังไทร อ.คลองขลุง หลังพื้นที่ 
ลุ่มต่ําถูกน้ําท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร นาข้าวจมน้ําเสียหายจํานวนมากโดยเฉพาะข้าวที่กําลังออกรวงจ.ชัยภูมิ ฝนตกหนักส่งผลให้ลําน้ําชีเอ่อล้นทะลัก เข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาประชาชนกว่า  
18,000 ไร่ ติดรอยต่อในหลายตําบลของ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ และ ต.ละหาน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 600 หลังคาเรือน ใน 5 หมู่บ้าน ของหมู่ที่ 2, 10, 13, 16 และหมู่ที่ 17 ซ่ึงระดับน้ํายัง
ท่วมสูงต่อเนื่องกว่า 1-2 เมตร เป็นวันที่ 4 ล่าสุด ระดับน้ําจากลําน้ําชียังคงทะลักหนุนบึงละหานและล้นเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ซ่ึงทางเจ้าหน้าที่กําลังเร่งตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ขณะที่เขต  
อ.เนินสง่า พบว่าเม่ือคืนที่ผ่านมา ได้เกิดมวลน้ําป่าไหลหลากจากคลองชลประทานหนองแขม เอ่อเข้าท่วมพื้นถนนและท่วมบ้านราษฎร หมู่ 5, 11 รวม 2 หมู่บ้าน ในเขตตําบลตาเนิน  
จ.อ่างทอง แม่น้ําเจ้าพระยา ในเขต ยังคงเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง ล่าสุดที่บริเวณหน้าศาลกลางจังหวัด ล่าสุดมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขต ต.โผงเผง อ.ป่าโมก เพิ่มจํานวนมากข้ึน เพราะน้ําเริ่มล้นทะลักเข้าท่วม
ชุมชน ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทําก้านธูปจําหน่าย ซ่ึงมีอยู่หลายหลังคาเรือน จ.ลพบุรี นายอําเภอลําสนธิ พร้อมด้วยทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ เข้าช่วยเหลือ
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วม บริเวณวัดหนองรี โรงเรียนลําสนธิวิทยา และบ้านเรือนประชาชน กว่า 10 หลังคาเรือน ของหมู่ที่1 ต.หนองรี อ.ลําสนธิ บางจุดสูง 40 ซม. 
เบ้ืองต้นนายอําเภอลําสนธิได้สั่งการให้อบต.หนองรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายนํ้าท่วมขังภายในบริเวณวัด โรงเรียนและบ้านเรือนประชาชน พร้อมกับนํารถแบ็คโฮขุดลอกดินที่ขวางทางน้ําออก  
จ.กระบ่ี   ชาวบ้าน ม.6 ต.อ่าวลึกน้อย กว่า 10 ชีวิต เดือดร้อนหนัก ถูกน้ําท่วมบ้าน นานร่วมเดือน เนื่องจากผู้นําท้องถ่ินฝังท่อกลางถนนแก้น้ําท่วมขัง กลายเป็นสาเหตุน้ําไหลเข้าท่วมบ้าน กว่า 1 เมตร 
ทําให้ต้องย้ายหนีอาศัยบ้านญาติ  
๖. คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีปริมาณฝนลดลง แต่การกระจายตัวของฝนยังคงดี  
ส่วนในช่วงวันที่ 29 ก.ย. – 2 ต.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเพิ่มข้ึนกับมีฝนหนักบางแห่ง สําหรับในช่วงวันที่ 28 ก.ย.-2 ต.ค. ภาคใต้ และภาคตะวันออก  
จะมีฝนเพิ่มข้ึนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) : NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (26 ก.ย.) ได้แก่ ภาคเหนือ คือ จ.เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง น่าน แพร่ ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์  ภาคกลาง คือ จ.นครสวรรค์ กาญจนบุรี และราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ  
จ.หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ ขอนแก่น และกาฬสินธ์ุ ภาคตะวันออก คือ จ.ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา ภาคใต้ คือ จ.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (26 ก.ย.) แจ้งเตือนเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระดับนํ้าแม่นํ้าเจ้าพระยาเพ่ิมสูงขึ้น ในเขตพ้ืนท่ี จ.ปทุมธานี สุพรรณบุรี กําแพงเพชร 
ชัยนาท อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี กรมทรัพยากรธรณี (26 ก.ย.) แจ้ง 1) พ้ืนท่ีติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่ม
และนํ้าป่าไหลหลาก ได้แก่ จ.อุตรดิตถ์ พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย ตาก และกาญจนบุรี 2) พ้ืนท่ีคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนท่ีอาจก่อให้เกิดดินถล่มล่วงหน้า ๓ วัน ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ลําพูน น่าน สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร นครสวรรค์ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครนายก ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ อุดรธานี หนองคาย ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี เฝ้าระวังในระยะ ๒-๓ วันนี้ 3 ) ประกาศเฝ้าระวังภัยเหตุดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก
ในพ้ืนท่ี ฉบับท่ี 25/2559 ลว..25 ก.ย.59 ในระหว่างวันที่ ๒5 - ๒6 ก.ย. เนื่องจากในวันที่ ๒๕ ก.ย. มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และในบางพื้นที่วัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มม. 
ระดับน้ําในลําคลองเพิ่มสูงข้ึน และมีน้ําหลากในบางพื้นที่แล้ว อาจทําให้เกิดดินถล่ม และดินไหลได้ ในพื้นที่ลุ่มน้ํา  ได้แก่ ลุ่มนํ้าน่าน : จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมือง ลับแล น้ําปาด ฟากท่า)  
จ.พิษณุโลก (อ.นครไทย ชาติตระการ วังทอง) ลุ่มนํ้ายม : จ.แพร่ (อ.ร้องกวาง เด่นชัย วังชิ้น ลอง สอง สูงแม่น หนองม่วงไข) จ.สุโขทัย (อ.ศรีสัชนาลัย บ้านด่านลานหอย ทุ่งเสลี่ยม)  
ลุ่มนํ้าสาละวิน : จ.ตาก (อ.แม่ระมาด ท่าสองยาง) ลุ่มนํ้าแม่กลอง : จ.กาญจนบุรี (อ.สังขละบุรี ไทรโยค ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ ด่านมะขามเตี้ย) 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 1,965.26 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื - - 7 7 688.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื - - 12 12 364.00

วนัท ี ่26  กนัยายน  2559 ภาคกลาง - - 3 3 248.00

42,431 ภาคตะวันตก - - 2 2 418.00

60% ภาคตะวันออก - - 9 9 114.26 คงที่ - อ่าง

วนัท ี ่26  กนัยายน  2558 ภาคใต ้ 1 - 3 4 133.00  ลดลง 1 อ่าง

37,797 รวมท ัง้ประเทศ 1 - 36 37 1965.26   เพิม่ขึน้ 36 อ่าง

54%

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 4,653 35% 5,752 43% 1,952 15% 5,374 40% 1,574 12% 378.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,342 46% 6,993 74% 4,143 44% 6,788 71% 3,938 41% 205.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 65 25% 127 48% 115 43% 122 46% 110 42% 5.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 83 32% 69 26% 77 29% 63 24% 6.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 3 103 26 25% 79 75% 76 72% 78 74% 75 71% 1.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 21 12% 154 91% 148 87% 142 84% 136 80% 12.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 284 30% 680 72% 637 68% 599 64% 556 59% 81.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,728 17,987 9,422 38% 13,868 56% 7,140 29% 13,180 53% 6,452 26% 688.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 25 18% 84 62% 77 57% 76 56% 69 51% 8.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 45 475 238 46% 294 57% 249 48% 292 56% 247 48% 2.00 เพิม่ขึน้

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 165 8 157 55 33% 60 36% 52 32% 58 35% 50 30% 2.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 65 40% 94 57% 57 35% 77 47% 40 24% 17.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 624 26% 1,267 52% 686 28% 1,077 44% 496 20% 190.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 763 39% 1,055 53% 955 48% 1,019 51% 919 46% 36.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 22 292 100 32% 67 21% 45 14% 62 20% 40 13% 5.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 63 41% 28 18% 27 17% 20 13% 19 12% 8.00 เพิม่ขึน้

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 40 28% 54 38% 47 33% 41 29% 34 24% 13.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 79 29% 85 31% 78 28% 70 25% 63 23% 15.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 44 36% 53 44% 50 41% 50 41% 47 39% 3.00 เพิม่ขึน้

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,158 59% 1,330 68% 499 25% 1,265 64% 434 22% 65.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,254 39% 4,471 53% 2,822 34% 4,108 49% 2,458 29% 364.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 227 24% 730 76% 727 76% 555 58% 552 58% 175.00 เพิม่ขึน้

21 ทับเสลา             อุทัยธานี 160 17 143 54 34% 88 55% 71 44% 53 33% 36 23% 35.00 เพิม่ขึน้

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 73 30% 106 44% 66 28% 68 28% 28 12% 38.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 354 26% 924 68% 864 64% 676 50% 616 45% 248.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,515 71% 12,202 69% 1,937 11% 11,943 67% 1,678 9% 259.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,218 59% 5,030 57% 2,018 23% 4,871 55% 1,859 21% 159.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,733 67% 17,232 65% 3,955 15% 16,814 63% 3,537 13% 418.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 5.00 219 147 66% 176 79% 171 76% 159 71% 154 69% 17.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 161 38% 166 40% 136 32% 112 27% 82 20% 54.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 26 22% 46 39% 34 29% 39 33% 27 23% 7.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 91 56% 53 32% 39 24% 44 27% 30 18% 9.00 เพิม่ขึน้

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 295 20.00 275 263 89% 173 59% 153 52% 158 54% 138 47% 15.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชนั (3) ระยอง    17 0.72 16 7 45% 5 28% 4 24% 4 24% 3.25 20% 0.76 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 5 22% 5 25% 4 20% 4 19% 3.14 15% 1.15 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 79 3.00 76 44 56% 26 33% 23 29% 23 29% 20.27 26% 2.86 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 45 3.00 42 27 59% 33 73% 30 66% 25 56% 22.49 49% 7.50 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,383 88 1,294 772 56% 683 49% 595 43% 569 41% 480 35% 114.26 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 65 645 328 46% 196 28% 131 18% 169 24% 104 15% 27.00 เพิม่ขึน้

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 347 18 329 112 32% 58 17% 40 12% 56 16% 38 11% 2.00 เพิม่ขึน้

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,900 87% 4,588 81% 3,236 57% 4,474 79% 3,122 55% 114.00 เพิม่ขึน้

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 276 1,178 922 63% 412 28% 136 9% 422 29% 146 10% -10.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,150 1,711 6,439 6,262 77% 5,254 64% 3,543 43% 5,121 63% 3,410 42% 133.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,582 23,513 47,068 37,797 54% 42,431 60% 18,919 27% 40,467 57% 16,953 24% 1,965.26 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 ่26  กนัยายน  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

26 กนัยายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

20 กนัยายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่26  กนัยายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา สถานการณ์อยู่ระหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ศูนยเ์มขลา 
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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


