
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ภาค/เดือน
(ปริมาณฝนคาดการณ์) 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 28 กันยายน ๒๕๕9  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง 

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

ฝนสะสมปี 58 มม. 861.7 201.1 926.7 -30.1 1027.9 214.9 1380.0 179.8 1192.8 47.3 1045.5 158.3
ฝนสะสมป ี59 มม. 1062.8 19% 896.6 -3% 1242.8 17.3% 1559.8 12% 1240.1 4% 1203.8 13%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 1036.6 1011.5 1232.1 1558.3 1492.0 1220.1

สถานีอุตุนิยมวิทยา
เพชรบูรณ์ ลพบุรี อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)

   

107.6

ตะวนัออก ใต้

ตะก่ัวป่า
ปราจนีบุรี พังงา พังงา

ตะกั่วป่ากบินทร์บุรี

หน่วย เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท้ังประเทศ

58.4 49.4 56.3 57.5 107.6

 
        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) 9,456 365 3,259 691 17,761 6,290 37,907

% 38% 27% 39% 57% 67% 77% 54%
นํ้าในอ่างปี 59 ล้าน(ลบ.ม) 13,963 18% 956 43% 4,578 16% 623 -6% 17,303 -2% 5,264 -12% 42,757 7%
27 ก.ย. 59 % 56% 70% 55% 51% 65% 65% 61%

นํ้าในอ่างปี 49 ล้าน(ลบ.ม) 21,593 -35% 891 4% 4,844 -9% 949 -37% 24,262 -26% 6,744 -17% 59,283 -26%
27 ก.ย. 49 % 91% 66% 64% 88% 91% 82% 87%

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 (19%)  
3.ลําตะคอง (22%) ๔.แก่งกระจาน (28%) 5.บางลาง (28%) 6.ลําแซะ (32%) 7.แม่กวง (32%) 8.หนองปลาไหล (34%)  
9น้ําพุง (37%).10.มูลบน (40%) 11.บางพระ (40%) 12.คลองสียัด (40%) 13.ภูมิพล (43%) 14.ลํานางรอง (44%)  
15.กระเสียว (46%) 16.แม่งัด (49%)  
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ มี 2 อ่าง ได้แก่ 1.รัชชประภา (81%) 2.กิ่วคอหมา (93%)  
 
 
 

๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     3.1 สรุปสถานการณ์น้ําท่าทั้งประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) (27 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 แม่นํ้าวัง แม่นํ้ายม แม่นํ้าน่าน แม่นํ้ามูล แม่นํ้า
บางปะกง และแม่นํ้าตาปี มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น แม่นํ้าปิง แม่นํ้าพระสทึง แม่นํ้าท่าตะเภา และแม่นํ้าโก-ลก มีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง  
              3.2.1) สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา : 
                   - สถานการณ์น้ําในแม่น้ํา โขง  (ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ วันที่ 27 กันยายน 2559  
ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดได้ 3.29, 9.02, 6.72, 7.10, 6.94 และ 8.96 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ 
-9.51, -6.98, -5.48, -5.40, -5.06 และ –5.54 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง  
               - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าน้ําหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) (27 ก.ย.) : สถานีเตือนภัยระดับเฝ้าระวัง ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ ที่บ้านซับอีปุก  ต.ซับพุทรา  
อ.ซนแดน เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.30 น. เท่ากับ 18.5 มม. จ.สุราษฎร์ธานี ที่บ้านใต้โตน ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.30 น. เท่ากับ  
0.0 มม. สถานีเตือนภัยระดับเตือนภัย ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ ที่บ้านซับฟาน ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.30 น. เท่ากับ 27.5 มม. 
.               3.2.2) ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า : ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา  
                    - โครงการสํารวจติดต้ังระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มน้ํา) 
                     - รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 12 ก.ย.59) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับน้ําต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

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

                     - 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) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก คาดว่าจะเคลื่อนข้ึนไต้หวันในวันนี้ และจะเคลื่อนผ่านไปยังมณฑลฝูเจ้ียน ประเทศจีน ในวันพรุ่งนี้ โดยพายุนี้ 
ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (27 ก.ย.) นํ้าท่วมขัง ได้แก่ กรุงเทพฯ 26 ก.ย. เวลา 16.50 น. ฝนตกหนัก ทําให้มีน้ําท่วมขังในพื้นที่เขตมีนบุรี ถ.สุวินทวงศ์ บริเวณหน้า
ไปรษณีย์มีนบุรี สูงประมาณ 10 ซม. หน้าการไฟฟ้ามีนบุรี สูงประมาณ 15-20 ซม. และเขตบึงกุ่ม ถ.นวมินทร์ บริเวณแยกรามอินทราถึงแยกประเสริฐมนูกิจ สูงประมาณ 5-15 ซม. ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะ
ปกติแล้ว นํ้าไหลหลากและน้ําเอ่อล้นตลิ่ง ได้แก่ จ.สิงห์บุรี 23 ก.ย.น้ําจากจ.นครสวรรค์และน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ อ.อินทร์บุรี ต.ชีน้ําร้าย (ม.14) ต.ทองเอน (ม.15) ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 40 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว จ.อ่างทอง 23 ก.ย.น้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยา และแม่น้ําน้อยเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ 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.ท่าช้าง (ม.3) ประชาชนได้รับผลกระทบ 566 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ํา
เพิ่มข้ึน 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 บ้านใหม่ ภูเขาทอง สําเภาล่ม คลองตะเคียน บ้านรุน เกาะเรียน บ้านป้อม, อ.บางไทร ต.หน้าไหม้ แคตก บางพลี บ้านเกาะ ช่างเหล็ก ช้างใหญ่ 
บ้านม้า บางไทร ไม้ตรา นามชัย บ้านแป้ง ช้างน้อย แคออก บางยี่โท ห่อหมก ราชคราม กระแซง เชียงรากน้อย โคกช้าง โพแตง บ้างกลึง, อ.บางปะอิน ต.บ้านแป้ง บางปะแดง ตลาดเกรียบ วัดยม บ้านพลับ 
เกาะเกิด ขนอนหลวง บ้านโพ บ้านเลน บางกระสั้น ประชาชนได้รับผลกระทบ 17,382 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว จ.อุทัยธานี 23 ก.ย. ฝนตกหนัก ทําให้น้ําในแม่น้ําตากแดดเอ่อล้นท่วมในพื้นที่ 
อ.ทัพทัน ต.โคกหม้อ หนองยายดา หนองหญ้าปล้อง, อ.สว่างอารมณ์ 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 นิคม
สร้างตนเอง (ม.3-4) ถนนสายลพบุรี-พัฒนานิคม ระดับน้ําสูง ประมาณ 20-30 ซม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 500 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว จ.ลพบุรี วันที่ 23 ก.ย.เวลา 23.00 น.  
ฝนตกหนัก ทําให้น้ําไหลหลากในพื้นที่ อ.เมืองฯ ต.ท่าศาลา (ม.4-8) ต.นิคมสร้างตนเอง (ม.1-11) ต.กกโก (ม.2,4) ต.เขาสามยอด, อ.บ้านหม่ี ต.หนองเมือง (ม.1,2,6) ต.หนองทรายขาว ต.พุคา (ม.2,3)  
ต.หนองกระเบียน (ม.3,6) ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 10,040 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.นครสวรรค์ 23 ก.ย. ฝนตกหนัก ทําให้น้ําไหลหลากในพื้นที่ อ.ลาดยาว เขตเทศลาลลาดยาว  
อ.ไพศาลี ทต.ไพศาลี 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 ปัจจุบันระดับนําลดลง จ.ชัยนาท ฝนตกหนักทําให้น้ําเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร อ.สรรพยา ต.หาดอาษา (ม.4-8) ต.โพนางดําออก (ม.1-5,6-8) ต.โพนางดําตก (ม.1-2,4,-6) ต.เขาแก้ว  
(ม.1-6) ต.สรรพยา (1,2) ต.ตลุก (1-9,11) ต.บางหลวง (ม.5,7) ประชาชนได้รับผลกระทบ 850 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว จ.พิจิตร วันที่ 25 ก.ย.ฝนตกหนักทําน้ําไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่  
อ.ทับคล้อ ต.เขาทราย (ม.1,4-5,10-11)อ.บางมูลนาก ต.บางไผ่ (ม.3) ต.วังตะกู (ม9,12) ต.ห้วยเขน (ม.1-5) อ.เมืองฯ ต.ป่ามะคาบ (ม.1-2,7,13) อ.สามง่าม ต.กําแพงดิน (ม.6) ต.หนองโสน (ม.2,9,13-
14) ต.เนินปอ (ม.1-2,5,12,15) ต.รังนก (ม.4,6,9,11) ประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มข้ึน จ.พิษณุโลก วันที่ 16 ก.ย. ฝนตกหนักทําให้น้ําเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่
การเกษตร อ.บางระกํา ต.ชุมแสงสงคราม (ม.2,3,8,9) ต.บึงกอก (ม.4) ต.คุยม่วง (ม.6,9) ต.พันเสา (ม.7) ต.หนองกุลา (ม.4,10,11,14) ประชาชนได้รับผลกระทบ 343 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 
จ.เพชรบูรณ์วันที่ 21 ก.ย.ฝนตกหนักทําให้น้ําในแม่น้ําป่าสักเอ่อล้นเข้าพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี ต.บึงกระจับ น้ําท่วมถนนสายบ้านวังทอง-บ้านบึงกระจับ นาข้าวและไร่อ้อยเสียหาย 130 ไร่ ปัจจุบันยังคง 
มีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง จ.สุโขทัย วันที่ 15-19 ก.ย. 59 น้ําจากแม่น้ํายมล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ 14 ชุมชน ได้แก่ (อ.เมือง อ.สวรรคโลก อ.ศรีสําโรง อ.กงไกรลาศ  
อ.บ้านด่านลานหอย) ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,618 ครัวเรือน ปัจจุบัน ยังคงมีน้ําท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ําการเกษตร อ.กงไกรลาศ ระดับน้ําลดลง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23-25 ก.ย.ฝนตกหนักทําให้ 
น้ําจากคลองอิปันล้นตลิ่งในพื้นที่ 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 ปัจจุบันระดับน้ําลดลง ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 9 จังหวัด  
34 อําเภอ 173 ตําบล 1,063 หมู่บ้าน (จ.พังงา พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท กําแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และ นครสวรรค์) สถานการณ์นํ้าท่วม (เพ่ิมเติม) : กรมทรัพยากรธรณี รายงานน้ําป่า
ไหลหลาก ได้แก่ จ.ตาก (วานนี้ ๒6 ก.ย.) เกิดน้ําป่าไหลหลาก เข้าท่วมพื้นที่บ้านใหม่สามยอดดอย หมู่ที่ 14 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ ส่งผลให้สถานีอนามัยบ้านใหม่สามยอดได้รับความเสียหาย (ที่มา INN 
News) กรมชลประทาน รายงานน้ําท่วม ได้แก่ จ.พะเยา ต.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 แต่มีผลกระทบท่วมพื้นที่ต่ําริมน้ํา
อิงบางส่วน จ.กําแพงเพชร น้ําท่วมขังในอ.ปางศิลา ระดับน้ําเข้าสู่ภาวะปกติ อ.คลองขลุง ยังมีน้ําเอ่อล้นคลองวังไทร เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือน ระดับน้ํามีแนวโน้มลดลง ส่วนพื้นที่ อ.ขาณุ 
วรลักษบุรี ที่ต.ปางมะค่า ต.แสนตอ ยังมีน้ําท่วมขังพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือน ระดับน้ําลดลง ต.สลกบาตร น้ําเหนือไหลหลากเข้าท่วมชุมชนหงส์ทอง ในเขตเทศบาล ระดับน้ําเพิ่มข้ึน  
จ.อุบลราชธานี ปัจจบันระดับน้ําที่เข่ือนธาตุน้อย อ.เข่ืองใน คงที่ สถานการณ์น้ํายังคงเพิ่มข้ึน จ.สุพรรณบุรี เกิดพื้นที่น้ําท่วมริมแม่น้ําและคันกั้นน้ําชลประทานในอ.สองพี่น้อง และน้ําท่วมพื้นที่นา  
ในเขตอ.บางปลาม้า โดยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ได้ดําเนินระบายน้ําในพื้นที่แล้ว จ.ลพบุรี อ.บ้านหม่ืมีน้ําท่วมขังในพื้นที่เกษตรและอ.เมืองลพบุรี บริเวณถ.พหลโยธินแถวละโว้  
โดยน้ําไหลมาจากเขาสามยอดผ่านทางวัดหนองบัวขาวบางส่วนเข้าท่วมหมู่บ้าน  โครงการชลประทานลพบุรี ได้ทําการสูบน้ําช่วยเหลือแล้ว จ.สกลนคร มีน้ําเอ่อล้นจากลําน้ําก่ํา ทําให้คันกั้นน้ําขาด  
มีน้ําท่วมขังที่บ้านหนองใส ต.โคกก่อง อ. เมือง ประมาณ 600 ไร่ และต.ด่านม่วงคํา อ.โคกศรีพรรณ ประมาณ 400 ไร่ โครงการชลประทานสกลนครเข้าทําการสูบน้ําออกแล้ว จ.ศรีสะกษ มีฝนตกหนัก 
ทําให้เกิดน้ําไหลหลากในพ้ืนที่ อ.ขุนหาญ และอ.ขุขันธ์ ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.สุพรรณบุรี เกิดพื้นที่น้ําท่วมริมแม่น้ําและคันกั้นน้ําชลประทานในอ.สองพี่น้อง และน้ําท่วมพื้นที่นา ในเขตอ.บางปลาม้า 
โดยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจhาเจ็ด-บางยี่หน ได้ดําเนินระบายนํ้าในพื้นที่แล้วจ.กาญจนบุรี ตั้งแต่ 22 ก.ย. เป็นต้นมา มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ําป่าไหลหลากในเขตอ.เมือง และอ.ไทร
โยค ปัจจุบันอ.เมืองเข้าส่ภาวะปกติแล้ว เหลืออ.ไทรโยค หมู่ 1 ต.ศรีมงคล ยังมีน้ําท่วมขังและเร่ิมลดระดับลงแล้ว คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วันนี้ จ.ชลบุรี เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ อ.พนัสนิคม ท่วม
พื้นที่ลุ่มต่ํา 10-50 ซม. โครงการชลประทานชลุบรีได้เร่งระบายนํ้าแล้ว จ.เพชรบุรี ฝนตกสะสม 24 ชม. 3 วัน ในวันที่ 20-22 ก.ย. ทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่เกษตร โครงการชลประทานเพชรบุรีได้เร่ง
ระบายนํ้าออกสู่ทะเล จนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว) จ.เพชรบูรณ์ นายอําเภอชนแดน เปิดเผย ว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงเช้าวันนี้ ส่งผลให้มวลน้ําเอ่อล้นคลอง
บอระเพ็ด ไหลบ่าท่วมพื้นที่ ต.ลาดแค สูง 20- 30 ซม. ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนประมาณ 10 หลังคาเรือน รวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับกระทบบางส่วน  จ.อุทัยธานี ชาวบ้านเกาะเทโพ หมู่ 6 ยังคง
ต้องเฝ้าระวังว่าระดับน้ํา เนื่องจากพื้นที่ท้ายเกาะ ของต.เกาะเทโพ เป็นพื้นที่ต่ํา เวลาน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําสะแกกรังมาไหลรวมกัน น้ําจะเข้าท่วมพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้ พืชไร่ที่กําลัง
เจริญเติบโต เช่น ข้าวโพด, พริกชี้ฟ้า, ถ่ัวฟักยาว จมน้ํารอวันเน่าตายยังความเสียหาย ขณะเดียวกัน บริเวณหมู่ 1 บ้านวัดราษฎรศรัทธาธรรม บ้านเรือนที่อาศัยอยู่ริมน้ํากว่า 50 หลังคาเรือน  
โดนผลกระทบเนื่องจากระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยานั้นมีระดับน้ําสูงข้ึน ส่งผลให้น้ําได้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน รวมถึงพืชไร่ จ.สุพรรณบุรี ผู้ว่าฯ เปิดเผย ว่า หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 
ระบายนํ้าลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ส่งผลให้มีน้ําไหลผ่านประตูระบายน้ําพลเทพ เขต จ.ชัยนาท ปากแม่น้ําสุพรรณ ลงสู่แม่น้ําท่าจีน เข้าประตูน้ําโพธ์ิพระยา เขต อ.เมืองสุพรรณบุรี ในอัตราสูงข้ึน ล่าสุด 
ระดับน้ําได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ 3 อําเภอของจังหวัด คือ อ.เมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า และ สองพี่น้อง บางจุดสูงกว่า 1 เมตร หนักสุดที่ อ.สองพี่น้อง เพราะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นจุดลุ่มต่ํา 
และเป็นพื้นที่รองรับน้ํา ภาพรวมพบบ้านเรือนประชาชน รวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจํานวนมาก จ.อ่างทอง สถานการณ์น้ําท่วมขัง ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย บริเวณริมคลอง 
โผงเผง หมู่ 5 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก เนื่องจากปัจจุบัน มีน้ํารั่วซึมเข้าท่วมสวนกล้วยไข่จํานวนหลายไร่ เบ้ืองต้นชาวบ้านได้ช่วยกันตั้งเครื่องสูบน้ําออกเพื่อป้องกันสวนกล้วยเน่าเสียยืนต้นตาย  
จ.ลพบุรี ผู้อํานวยการชลประทานจ.ลพบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ําในคลองชัยนาท - ป่าสัก ซ่ึงรับน้ําจากประตูน้ํามโนรมย์ จ.ชัยนาท ผ่าน อ.บ้านหม่ี ลงสู่ประตูน้ําเริงราง จ.สระบุรี ขณะนี้เริ่มน่า 
เป็นห่วง เนื่องจากระดับน้ําเพิ่มสูงข้ึนต่อเนื่อง โดยในพื้นที่อําเภอบ้านหม่ีมีระดับน้ําสูงข้ึนกว่า 10 ซม. ส่วนในพื้นที่อ.เมืองลพบุรี มีระดับน้ําสูงข้ึน 20 - 30 ซม. และทางชลประทานเองก็ยังไม่สามารถ
ระบายนํ้าลงทุ่งได้ เนื่องจากมีข้าวกําลังตั้งท้องรอการเก็บเกี่ยวจํานวนหลายหม่ืนไร่ จ.นครสวรรค์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ เปิดเผย ว่า ขณะนี้มวลนํ้าที่ไหลบ่ามาจากภาคเหนือ  
ซ่ึงมารวมกันเป็นแม่น้ําเจ้าพระยา ใน จ.นครสวรรค์ ยังอยู่ในระดับทรงตัว ส่งผลให้จุดลุ่มต่ําริมตลิ่งเขต อ.เมืองนครสวรรค์ ได้รับผลกระทบบางส่วน เบ้ืองต้นมีแนวโน้มว่าปริมาณน้ําจะเพิ่มข้ึนอีก แต่ยังอยู่
ในระดับที่ชลประทานนครสวรรค์ สามารถควบคุมได้  จ.พังงา เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 และ 4 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ชาวบ้านกว่า 80 หลังคาเรือน ได้รับความ
เดือดร้อน เนื่องจากน้ําท่วมเป็นระลอกที่ 8 หลังจากน้ําที่ไหลมาจากเขาบ้านดอกแดก ลงคลองบางม่วงระบายลงสู่ทะเล ได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน หนักสุดบริเวณซอยธารทองใต้ สูงประมาณ 
40 – 50 ซม. ซ่ึงเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านต้องอพยพเก็บข้าวของเครื่องใช้ไว้บนที่สูงและต้องเดินลุยน้ําออกมาส่งเด็กนักเรียนไปโรงเรียนด้วยความอยากลําบาก เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้เร่ง
เดินเครื่องสูบน้ําออกจากหมู่บ้าน แต่ด้วยปริมาณน้ําที่ท่วมสูงจึงทําให้ระบายออกได้ช้า ขณะที่บริเวณถนนเพชรเกษมสายตะกั่วป่า – เขาหลัก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ก็มีน้ําไหลท่วมถนนสูงประมาณ  



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

40 ซม. ทําให้รถรับส่งนักเรียน รถของประชาชนสัญจรด้วยความอยากลําบาก เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมฆาตะกั่วป่า และเจ้าหน้า อบต.บางม่วง ต้องค่อยอํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่ถูกน้ําท่วม คาดว่าถ้าน้ําทะเลไม่หนุนและฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ําจะลดลงได้อย่างรวดเรว็ 
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 (27 ก.ย.) ได้แก่ ภาคเหนือ คือ จ.น่าน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์  ภาคกลาง คือ จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี  ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.เลย 
หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาค
ตะวันออก คือ จ.ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ภาคใต้ คือ จ.พังงา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (27 ก.ย.) แจ้งเตือนเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 
ระดับนํ้าแม่นํ้าเจ้าพระยาเพ่ิมสูงขึ้น ในเขตพ้ืนท่ี จ.ปทุมธานี สุพรรณบุรี กําแพงเพชร ชัยนาท อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี  
กรมทรัพยากรธรณี (27 ก.ย.) แจ้ง พ้ืนท่ีคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนท่ีอาจก่อให้เกิดดินถล่มล่วงหน้า ๓ วัน ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน น่าน สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร 
นครสวรรค์ ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา และกระบ่ี/เฝ้าระวังในระยะ ๒-๓ วันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา รายลักษณะอากาศประจําวัน (27 ก.ย.) โดยสรุปว่า บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกชุก และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจ.แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง สุโขทัย พิษณุโลก 
กําแพงเพชร ตาก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายของฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สําหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล
มีฝนตกหนักมากกว่าเม่ือวาน 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 1,993.62 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื - 1 6 7 651.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื - - 12 12 410.00

วนัท ี ่27  กนัยายน  2559 ภาคกลาง - - 3 3 244.00

42,757 ภาคตะวันตก - - 2 2 450.00

61% ภาคตะวันออก - - 9 9 104.62 คงที่ 1 อ่าง

วนัท ี ่27  กนัยายน  2558 ภาคใต ้ 1 - 3 4 134.00  ลดลง 1 อ่าง

37,907 รวมท ัง้ประเทศ 1 1 35 37 1993.62   เพิม่ขึน้ 35 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 4,664 35% 5,805 43% 2,005 15% 5,439 40% 1,639 12% 366.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,363 46% 7,024 74% 4,174 44% 6,830 72% 3,980 42% 194.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 65 25% 129 49% 117 44% 124 47% 112 42% 5.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 84 32% 70 27% 78 30% 64 24% 6.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 3 103 26 25% 74 70% 71 67% 74 70% 71 67% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 21 12% 158 93% 152 89% 145 85% 139 82% 13.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 286 30% 689 73% 646 69% 622 66% 579 62% 67.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,728 17,987 9,456 38% 13,963 56% 7,235 29% 13,312 54% 6,584 27% 651.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 25 18% 85 63% 78 57% 78 57% 71 52% 7.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 45 475 237 46% 296 57% 251 48% 293 56% 248 48% 3.00 เพิม่ขึน้

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 165 8 157 55 33% 61 37% 53 32% 59 36% 51 31% 2.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 65 40% 97 59% 60 37% 79 48% 42 26% 18.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 627 26% 1,331 55% 750 31% 1,110 46% 529 22% 221.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 763 39% 1,078 54% 978 49% 1,024 52% 924 47% 54.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 22 292 100 32% 68 22% 46 15% 62 20% 40 13% 6.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 64 41% 29 19% 28 18% 20 13% 19 12% 9.00 เพิม่ขึน้

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 40 28% 56 40% 49 35% 43 30% 36 26% 13.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 79 29% 87 32% 80 29% 74 27% 67 24% 13.00 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 1,160 59% 1,337 68% 506 26% 1,276 65% 445 23% 61.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,259 39% 4,578 55% 2,929 35% 4,169 50% 2,519 30% 410.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 238 25% 756 79% 753 78% 586 61% 583 61% 170.00 เพิม่ขึน้

21 ทับเสลา             อุทัยธานี 160 17 143 54 34% 90 56% 73 46% 56 35% 39 24% 34.00 เพิม่ขึน้

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 73 30% 110 46% 70 29% 70 29% 30 13% 40.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 365 27% 956 70% 896 66% 712 52% 652 48% 244.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,526 71% 12,245 69% 1,980 11% 11,966 67% 1,701 10% 279.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,235 59% 5,058 57% 2,046 23% 4,887 55% 1,875 21% 171.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,761 67% 17,303 65% 4,026 15% 16,853 63% 3,576 13% 450.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 5.00 219 149 67% 177 79% 172 77% 164 73% 159 71% 13.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 162 39% 169 40% 139 33% 122 29% 92 22% 47.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 26 22% 47 40% 35 30% 40 34% 28 24% 7.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 91 56% 55 34% 41 25% 46 28% 32 20% 9.00 เพิม่ขึน้

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 295 20.00 275 263 89% 175 59% 155 53% 159 54% 139 47% 16.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชนั (3) ระยอง    17 0.72 16 7 45% 5 29% 4 24% 4 25% 3.37 20% 0.66 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 5 23% 5 25% 4 20% 4 20% 3.27 15% 1.11 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 79 3.00 76 45 56% 27 34% 24 30% 24 30% 20.76 26% 3.31 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 45 3.00 42 27 59% 33 73% 30 67% 26 57% 22.83 50% 7.54 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,383 88 1,294 776 56% 694 50% 605 44% 589 43% 500 36% 104.62 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 65 645 328 46% 200 28% 135 19% 170 24% 105 15% 30.00 เพิม่ขึน้

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 347 18 329 114 33% 58 17% 40 12% 56 16% 38 11% 2.00 เพิม่ขึน้

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,927 87% 4,595 81% 3,243 58% 4,483 79% 3,131 56% 112.00 เพิม่ขึน้

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 276 1,178 921 63% 411 28% 135 9% 421 29% 145 10% -10.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,150 1,711 6,439 6,290 77% 5,264 65% 3,553 44% 5,130 63% 3,419 42% 134.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,582 23,513 47,068 37,907 54% 42,757 61% 19,244 27% 40,764 58% 17,250 24% 1,993.62 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

21 กนัยายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่27  กนัยายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา สถานการณ์อยู่ระหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

27 กนัยายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่27  กนัยายน  2558

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

11%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

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

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


