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ภาค/เดือน
(ปริมาณฝนคาดการณ์) ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย
เหนือ 5 - 15 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 10 - 20 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 10 - 20 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง  0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 10 - 20 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  15 - 30 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ตะวันออกรวมชายฝั่ง  0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  15 - 30 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 30 - 50 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  230 - 280 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  60 - 90 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 40 - 60 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  70 - 100 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  20 - 40 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 30 - 50 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
กรุงเทพฯและปริมณฑล  0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 10 - 20 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 20 - 40 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย

กุมภาพันธ์ 2560มกราคม 2560ธันวาคม 2559

0

20

40

60

80

100

ม.ค.ม.ค.ม.ค.ก .พ.ก .พ.ม .ีค.ม .ีค.เม.ย .เม.ย .เม.ย .พ.ค.พ.ค.ม .ิย .ม .ิย .ก .ค.ก .ค.ก .ค.ส .ค.ส .ค.ก .ย .ก .ย .ก .ย .ต.ค.ต.ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

ปริ
มา

ณ
นํา้

 (%
)

เดือน

 สรปุสถานการณน์้ําของประเทศ วันที่ 8 ธนัวาคม ๒๕๕9  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน ธันวาคม 2559 มกราคม และกุมภาพันธ์ 2560 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉล่ียฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง/ 

 
ปริมาณฝน ณ วนัท่ี
6 ธันวาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม. มม.

ฝนสะสมปี 58 มม. 1031.3 272.3 1229.4 9.6 1205.4 244.9 1794.6 225.7 1743.5 299.6 1353.3 264.3
ฝนสะสมป ี59 มม. 1303.5 21% 1239.0 1% 1450.3 16.9% 2020.3 11% 2043.1 15% 1617.6 16%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 1224.3 1271.0 1401.7 1882.3 2140.6 1548.7

สุพรรณบุรี

หน่วย เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ

สถานีอุตุนิยมวิทยา
ไม่มีฝน อู่ทอง สกษ. ไม่มีฝน

97.5

ตะวนัออก ใต้ ท้ังประเทศ

97.50.7

สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เกาะสมุยไม่มีฝน เกาะสมุย

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

ปริมาณฝนสูงสุด 24 ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07.00 น.ของวันนี้  ปริมาณฝนสูงสุดวันนี้เท่ากับ 305.8 มม.  
ที่ อ.ระโนด จ.สงขลา 
 ๒. นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 
 
 
ปริมาณน้ําในอ่าง หน่วย

ล้าน(ลบ.ม) 10,411 700 3,941 913 18,293 6,387 40,778
% 42% 51% 47% 75% 69% 78% 57%

นํ้าในอ่างปี 59 ล้าน(ลบ.ม) 16,428 24% 1,354 49% 6,216 27% 916 0% 19,449 4% 5,903 -6% 50,632 14%
7 ธ.ค. 59 % 66% 100% 74% 75% 73% 72% 71%

นํ้าในอ่างปี 49 ล้าน(ลบ.ม) 23,100 -32% 1,260 7% 6,711 -14% 973 -8% 24,632 -20% 6,728 -10% 63,404 -21%
4 ธ.ค. 49 % 98% 93% 88% 83% 93% 82% 92%

นํ้าในอ่างปี 58

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 7 อ่าง คือ 1.บางลาง (32%) 2.น้ําพุง (39%)  
3.ลําตะคอง (39%) ๔.ปราณบุรี (39%) 5.แม่กวง (43%) 6.ลําพระเพลิง (46%) และ7.ลําแซะ (48%)  
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ มี 14 อ่าง ได้แก่ 1.สิริกิติ์ (81%) 2.นฤบดินทรจินดา (81%)  
3.บางพระ (83%) 4.สิรินธร (84%) 5.รัชชประภา (87%)6 กิ่วลม (93%) 7.จุฬาภรณ์ (97%) 8.อุบลรัตน์ (97%)  
9.ขุนด่านฯ (98%) 10.ป่าสักฯ (99%) 11.แควน้อย (99%) 12.ทับเสลา (101%) 13.กระเสียว (101%)  
และ14.กิ่วคอหมา (106%)  
 
 

๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     กรมชลประทาน : (http://www.rid.go.th/2009/) 
     -  สรุปสถานการณ์นํ้าท่าท้ังประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา: สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน ) (7 ธ.ค.)  : สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย ได้แก่ สถานี P.1 จ.เชียงใหม่สถานี 
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, 
และสถานี Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ สถานี Y.16 จ.พิษณุโลก, สถานี M.6A จ.บุรีรัมย์, สถานี M.7 จ.อุบลราชธานี และสถานี X.119A จ.นราธิวาส  
สถานีท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้ามาก ได้แก่ สถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ และสถานี X.158 จ.ชุมพร สถานีท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม ได้แก่ สถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี แนวโน้มระดับน้ํา แม่น้ํายม แม่น้ํามูล 
แม่น้ําพระสทึง แม่น้ําบางปะกง และแม่น้ําโก-ลก มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง แม่น้ําวัง แม่น้ําน่าน แม่น้ําท่าตะเภา และแม่น้ําตาปี มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น แม่นํ้าปิง มีแนวโน้มระดับนํ้าทรงตัว 
     -  สถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าโขง (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา : สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน : อ้างอิง MRC: Mekong River Commission ; http://division.dwr.go.th/brdh/ ) ณ วันที่  
5 ธันวาคม 2559 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดระดับน้ําได้ 2.56, 6.62, 3.70, 2.92, 2.98 และ 3.70 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบ
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ-10.24, -9.38, -8.50, -9.58, -9.02 และ –10.80 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถานีนครพนม และมุกดาหาร และโขงเจียม มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น  
สถานีเชียงแสน และหนองคาย มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง สถานีเชียงคาน มีแนวโน้มระดับน้ําทรงตัว 
      กรมทรัพยากรนํ้า : (http://www.dwr.go.th/home) 
     - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้านํ้าหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) (สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา : http://ews.dwr.go.th ) (7 ธ.ค.) สถานีเตือนภัยระดับเฝ้าระวัง 
ได้แก่, จ.นครศรีธรรมราช ที่บ้านในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.45 น. เท่ากับ 103.0 มม., จ.ชุมพร ที่บ้านหนองปลา ต.ท่าหิน อ.สวี เตือนด้วยน้ําฝน  
ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.45 น. เท่ากับ 82.5 มม. สถานีเตือนภัยระดับเตือนภัย ได้แก่  จ.สุราษฎร์ธานี ที่บ้านท้องนายปาน ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม.  
ณ เวลา 13.00 น. เท่ากับ 127.5 มม. จ.นครศรีธรรมราช มที่ บ้านห้วยหินลับ ต.ทุ่งใส อ.สิชล เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.45 น. เท่ากับ 128.0 มม. . 

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 เดือน (http://www.tmd.go.th/3month_forecast.php) 
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สถานีเตือนภัยระดับอพยพ ได้แก่ จ.ชุมพร ที่บ้านห้วยแก้ว ต.นาสัก อ.สวี และที่บ้านห้วยใหญ่ ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.30 และ14.45 น. 
เท่ากับ 135.0 และ111.5 มม.ตามลําดับ. 
    - ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้า (ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา : http://mekhala.dwr.go.th/main/และ line:รายงานสถานการณ์น้ํา) 
      - โครงการสํารวจติดต้ังระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มนํ้า) ได้แก่ 
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําเจ้าพระยา (ณ วันที่ 7 ธ.ค.59) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่าระดับ
ตลิ่งต่ําสุด) มีระดับน้ําลดลงจากเม่ือวานเล็กน้อย  
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ํายม-น่าน (ณ วันที่ 6 ธ.ค.59) ลุ่มน้ํายม-น่าน ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่า 
ระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี (ณ วันที่ 7 ธ.ค.59) ลุ่มน้ําบางปะกง ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําโขง ชี มูล (ณ วันที่ 7 ธ.ค.59) ลุ่มน้ําโขง ชี มูล ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 7 ธ.ค.59) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่มีพื้นที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ จ.พัทลุง และสงขลา 
      - โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ได้แก่ 
             -  สถานการณ์น้ําจากการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 7 ธ.ค.59) : สถานการณ์น้ําทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นที่สถานี ร.ร.อนุบาลบางสะพาน  
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่อยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม (คลองบางสะพาน/ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันตก) 
๔. พายุหมุน (อุตุนิยมวิทยา) มีพายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวเบงกอลเคลื่อนตัวอย่างช้าๆในทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย และแนวปะทะอากาศบริเวณด้านตะวันออกของประเทศ
ญี่ปุ่น แต่ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย-  
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัย (7 ธ.ค.) รายงานนํ้าท่วม ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. ฝนตกหนักทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ได้แก่  
อ.พุนพิน คีรีรัฐนิคม ดอนสัก วิภาวดี ท่าฉาง ไชยา กาญจนดิษฐ์ พระแสง บ้านนาสาร เกาะสมุย บ้านนาเดิม ท่าชนะ เมืองฯ ชัยบุรี เคียนซา เกาะพะงัน และเวียงสระ ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 30,223 ครัวเรือน 98,588 คน ปัจจุบันมีฝนตกเล็กน้อย จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. ฝนตกหนักทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ได้แก่ อ.ชะอวด ทุ่งสง  
จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ ปากพนัง สิชล ท่าศาลา นบพิตํา พระพรหม หัวไทร บางขัน นาบอน พิปูน พรหมคีรี เฉลิมพระเกียรติ เชียรใหญ่ ฉวาง เมือง ขนอม ช้างกลาง ทุ่งใหญ่ ลานสกา และ
ถํ้าพรรณรา ประชาชนได้รับผลกระทบ 301,557 คน 108,695 ครัวเรือน ปัจจุบันยังมีฝนตกเล็กน้อย จ.ชุมพร วันที่ 3-8 ธ.ค. ฝนตกหนักทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ได้แก่  
อ.เมืองฯ ทุ่งตะโก หลังสวน สวี ประทิว ท่าแซะ หลังสวน และละแม ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,367 ครัวเรือน 13,410 คน ปัจจุบันยังมีฝนตกในพื้นที่ จ.ตรัง วันที่ 2 ธ.ค.  
ฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมขังในพื้นที่ ได้แก่ อ.รัษฎา เมืองฯ นาโยง ห้วยยอด วังวิเศษ ปะเหลียน และย่านตาขาว ประชาชนได้รับผลกระทบ 13,005 ครัวเรือน 40,401 คน ปัจจุบันมี 
ฝนตกเล็กน้อย จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. ฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมขังในพื้นที่ ได้แก่ อ.เมืองฯ นาหม่อม สะบ้าย้อย หาดใหญ่ สะเดา ระโนด สิงหนคร กระแสสินธ์ุ สทิงพระ  
และควนเนียน ประชาชนได้รับผลกระทบ 24,246 ครัวเรือน 81,319 คน ปัจจุบันมีฝนตกเล็กน้อย จ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.เกิดฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมขังในพื้นที่ ได้แก่ อ.กงหรา 
เมืองฯ ควนขนุน บางแก้ว ปากพะยูน ศรีบรรพต ป่าพยอม ป่าบอน เขาชัยสน ศรีนครินทร์ และตะโหมด ประชาชนได้รับผลกระทบ 31,142 ครัวเรือน 85,393 คน ปัจจุบันมีฝนตก
เล็กน้อย จ.ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. เกิดฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมขังในพื้นที่ ได้แก่  อ.สายบุรี โคกโพธ์ิ ทุ่งยางแดง ยะรัง หนองจิก มายอ ยะหริ่ง ไม้แก่น เมืองฯ และปะนาเระ 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,409 ครัวเรือน 52,643 คน ปัจจุบันมีฝนตกเล็กน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ ์วันที่ 6 ธ.ค.เกิดฝนตกหนักและมีน้ําป่าไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรีไหลเข้า
ท่วมในพื้นที่ ได้แก่ อ.บางสะพาน ทางเข้าตัวเมืองบางสะพาน หน้า ธ.ออมสิน น้ําท่วม ประมาณ 50 ซม. และ อ.บางสะพานน้อย ต.บางสะพาน (ม.1,2,3,4,6,7,8,10) ต.ช้างแรก 
(ม.3,5) ต.ไชยราช (ม.1,5) ต.ทรายทอง (ม.2,8,10) ต.ปากแพรก (ม.4,5,6) และท่วมถนนเพชรเกษม กม.ที่ 388-394 ระยะทาง 80 เมตร น้ําสูง 50-80 ม. ต.ไชยเกษม ปัจจุบันมี
ฝนตกในพื้นที่ สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เม่ือเวลา 20.30 น. วานนนี้ (6 ธ.ค.) หลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ได้ส่งผลทําให้น้ําป่าจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลทะลัก 
ลงคลองบางสะพาน และเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อ.บางสะพาน ตั้งแต่เที่ยง ทั้งโรงเรียน วัด โรงพยาบาล และร้านค้า ถูกน้ําท่วมสูงกว่า 60 ซม.-1 เมตร ทําให้ต้องระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่
ตามบ้านเรือน รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถเข้าออกตลาดบางสะพานได้ ขณะที่อ่างเก็บน้ําคลองลอย และอ่างเก็บน้ําวังน้ําเขียว น้ําเต็มอ่างไหลผ่านทางสปริงเวย์  โดยเฉพาะรพ.บางสะพาน ได้ถูกน้ําท่วม
อย่างหนัก เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้ป่วยข้ึนไปอยู่อาคาร 6 ชั้น ส่วนผู่ป่วยหนักย้ายไป รพ.ประจวบฯ ขณะที่ ปลัดจังหวัด ได้นําเจ้าหน้าที่ขนกระสอบทรายเข้าล้อมห้องควบคุมไฟฟ้าอาคาร 6 ชั้น  
ของโรงพยาบาล เพื่อป้องกันน้ํา และไม่ให้ไฟดับ ล่าสุด สถานการณ์น้ําท่วมในอ.บางสะพาน ถึงแม้ระดับน้ําจะเร่ิมลดลงบ้างแล้วก็ตาม แต่ในทางกลับกันที่รพ.บางสะพาน ซ่ึงยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่ภายใน
รอบอาคารของโรงพยาบาล เต็มพื้นที่ ถึงแม้ว่าระดับน้ําจะลงลงมาประมาณ 80-100 ซม.ก็ตาม แต่ทางโรงพยาบาลก็ยังไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้ เนื่องจากห้องตรวจโรคทั่วไปถูกน้ําท่วมขัง 
ทั้งนี้ หากฝนหยุดตก คาดว่าอีก 1-2 วัน ระดับน้ําจะเริ่มลดลง แต่จะยังคงมีน้ําท่วมในพื้นที่ราบลุ่มตามสวนเกษตรของชาวบ้าน ส่วนพื้นที่อ.บางสะพานน้อย ก็ถูกน้ําป่าไหลท่วมเช่นกัน โดยทางเจ้าหน้าที่
ได้สั่งการให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และเทศบาล ติดตามสถานการณ์น้ําฝนตลอดท้ังคึนนี้ จ.ตรัง หัวหน้าปภ.ตรัง เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ําท่วม ปัจจุบันมี 8 อําเภอ คือ อ.เมืองตรัง กันตัง  
ย่านตาขาว ปะเหลียนห้วยยอด วังวิเศษ นาโยง และ รัษฎา ได้รับผลกระทบ คิดเป็น 53 ตําบล 8 เทศบาล 384 หมู่บ้าน 10 ชุมชน 13,005 ครัวเรือน ประชากร 40,401 คน  
หนักสุด คือ ที่ อ.เมืองตรัง เนื่องจากเป็นจุดรับน้ําจาก จ.นครศรีธรรมราช และ พัทลุง ล่าสุดวัดระดับน้ําได้สูงกว่า 1 เมตร ทั้งนี้ ล่าสุด น้ําจาก จ.นครศรีธรรมราช และเทือกเขาบรรทัด 
ยังคงไหลท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ อ.เมือง โดยเฉพาะท่ี ต.หนองตรุด ต.นาตาล่วง ต.บางรัก ซ่ึงอยู่ติดกับแม่น้ําตรัง และชุมชนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ที่ อ.กันตัง ในพื้นที่ ต.ควนธานี  
ต.โคกยาง ต.นาโต๊ะหมิง รวมถึงบางตําบลในพื้นที่ อ.วังวิเศษ โดยระดับน้ําท่วมบางจุดสูงตั้งแต่ 50 ซม. ไปจนถึงกว่า 1 เมตร หรือเกือบถึงหลังคาบ้าน เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขนย้ายสิ่งของไว้ที่
ปลอดภัย และยังมีแนวโน้มว่าระดับน้ําจะเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ํา จนชาวบ้านต้องอพยพมาอาศัยเต็นท์ที่ทาง อบต.จัดเอาไว้ให้ แต่เนื่องจากกระแสน้ําที่มาเร็ว และไหลแรงทําให้
น้ําเริ่มเอ่อท่วมเต็นท์ ชาวบ้านจึงต้องขนย้ายสิ่งของข้ึนรถทหารเพื่ออพยพอีกรอบ จ.พัทลุง ชาวบ้านหัวป่าเขียว หมู่7  ในพื้นที่ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน ต้องเจอสภาพน้ําท่วมอย่างหนัก 
หลังจากนํ้าป่าจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าไหลลงมาสมทบเพิ่ม กระทบฝูงควายนับพันตัวเริ่มทยอยล้มตาย ทั้งนี้ สถาพอากาศทั่วไป ฝนได้หยุดตก และสลับตกเบาบางในบางพื้นที่  
ปริมาณน้ําฝนสะสมลดลง น้ําในพื้นที่ตอนบน และตอนกลางทยอยไหลลงสู่ทะเลทางตอนล่างของจังหวัด และมีปริมาณลดลงตามลําดับ พื้นที่ทั่วไปเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พื้นที่ต่ํา 
ทางตอนล่างริมทะเล บริเวณ อ.เมือง อ.ควนขนุน อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว และ อ.ปากพะยูน น้ํายังคงทรงตัว เนื่องจากยังมีน้ําทะเลหนุน ประชาชนยังคงได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ํา
สะสมที่รอระบายลงสู่ทะเล มีความยากลําบากต่อการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวัน จ.สุราษฎร์ธานี และจ.นครศรีธรรมราช โดยกรมชลประทาน ได้รายงานว่า ที่  
จ.สุราษฎร์ธานี ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลง น้ําท่วมขังในพื้นที่มีระดับลดลง ระดับน้ําในแม่น้ําตาปี ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แต่ยังมีน้ําท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ํา และพื้นที่การเกษตร ในเขตอําเภอ  
อ.เกาะสมุย อ.เกาะพงัน อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอนสัก อ.นาสาร อ.เวียงสระ อ.พระแสง อ.ชัยบุรี อ.พนม อ.ตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม อ.วิภาวดี อ.ไชยา อ.ท่าฉาง และ อ.ท่าชนะ ส่วน อ.พุนพิน 
ระดับจะน้ําข้ึน-ลง ตามอิทธิพลของน้ําทะเล หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม คาดว่าสถานการณ์จะ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติใน 2 – 3 วันนี้ ทั้งนี้ สถานการณ์ที่เกาะพะงัน มีฝนตกหนักต่อเนื่อง  
5 วันติด ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมหนักในหลายพื้นที่ ชาวบ้านเดือดร้อนหลาย 100 ครัวเรือน ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ โรงเรียนรวม 11 แห่ง สั่งปิดชั่วคราว  โดยพบมีน้ําท่วมหนัก
ในพื้นที่ หมู่ 1 2 5 ต.บ้านใต้ พื้นที่หมู่ 1 3 7 8 ต.เกาะพะงัน โรงเรียน 11 แห่งบนเกาะพะงันต้องสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราว เนื่องจากหลายจุดระดับน้ําสูงประมาณ 50-100 
ซม. ทางอําเภอต้องอพยพราษฎรบางส่วนข้ึนไปอยู่ในพื้นที่สูง ส่วนที่ จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณน้ํา ซ่ึงไหลจากต้นน้ําคลองท่าดีลดลงแล้ว หากไม่มีฝนตกในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเพิ่ม 
ระดับน้ําจะค่อย ๆ ลดลง และคลองระบายนํ้าสายต่าง ๆ คือ คลองวังวัว คลองหัวตรุด คลองบางพุทรา คลองไม้เสียบ คลองท้าวราษฎร์-ไม้เสียบ คลองหนองหนอน และคลองบางไทร 
ปัจจุบันระดับน้ําในคลองระบายน้ํา มีระดับคงที่และลดลง ส่วนในพื้นที่ลุ่มต่ําและพื้นที่การเกษตรในเขต อ.เมือง ยังคงมีน้ําท่วมขัง ระดับสูงประมาณ 0.80 - 1.00 ม. คาดว่าจะกลับเข้าสู่
ภาวะปกติในเร็ววันนี้ หากไม่มีฝนตกเพิ่ม จ.ชุมพร หลังจากฝนตกหนัก ติดต่อกัน 4 วันที่ผ่านมา ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก ท่วมพื้นที่ถนนเอเชีย 41 ในช่วง อ.ทุ่งตะโก ระดับน้ําสูง  
1 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ทําให้รถทุกชนิด ไม่สามารถผ่านจุดดังกล่าว ทั้งขาข้ึนและขาล่องใต้ได้ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ รวมถึงขณะนี้น้ําป่าก็ยังคงท่วมในจุดต่าง ๆ ขยายวงกว้าง 
มากข้ึน มีรถยนต์ไม่เชื่อคําเตือนฝ่ากระแสน้ําเข้าไป จนทําให้ตกลงในร่องนา ถนน จมหายไปทั้งคัน 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

๖. คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง อุณหภูมิจะลดลงได้อีก 2-3 องศาเซลเซียส  
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลงได้อีก 1-3 องศาเซลเซียส สําหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคล่ืนลม 
ในบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังลดลง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. เป็นต้นไป  
๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) : NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (7 ธ.ค.) ได้แก่ ภาคใต้ คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส กรมทรัพยากรธรณี (7 ธ.ค.) 1) ประกาศฉบับที่ ๓5/๒๕๕๙ ลว.6 ธ.ค. เวลา 10.50 น.  
ให้เฝ้าระวังภัยเหตุดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค. โดยเฉพาะลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ.เมือง ทับสะแก บางสะพาน  
บางสะพานน้อย) ลุ่มน้ําตาปี ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี (อ.ท่าชนะ ไชยา กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร พระแสง พนม วิภาวดี คีรีรัฐนิคม เกาะสมุย) ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ 
จ.ชุมพร (อ.เมือง ปะทิว ท่าแซะ สวี ทุ่งตะโก หลังสวน พะโต๊ะ ละแม) จ.นครศรีธรรมราช ( อ.เมือง นบพิต้า ลานสกา ร่อนพิบูลย์ พิปูน สิชล ฉวาง ขนอม เชียรใหญ่) และลุ่มน้ําทะเลสาบ
สงขลา ได้แก่ จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่ สะเดา สะบ้าย้อย จะนะ รัตภูมิ) จ.พัทลุง (อ.ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด)  2) พ้ืนท่ีติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย 
ดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา กระบ่ี พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 3) รายงานพ้ืนท่ี
คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนท่ีอาจก่อให้เกิดดินถล่มล่วงหน้า ๓ วัน ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา กระบ่ี พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ยะลา 
นราธิวาส และปัตตานีเฝ้าระวังในระยะ ๒-๓ วันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา (7 ธ.ค.) ได้ พยากรณ์ลักษณะอากาศท่ัวไป โดยสรุปว่า ภาคใต้เริ่มมีฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ 
จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม 



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 78.78 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 4 1 2 7 -64.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -71.00 

วนัที ่7  ธนัวาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -8.00 

50,632 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -30.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
71% ภาคตะวันออก 6 1 3 10 -5.78 คงที่ 8 อ่าง
วนัที ่7  ธนัวาคม  2558 ภาคใต ้ - 1 3 4 100.00  ลดลง 22 อ่าง

40,778 รวมท ัง้ประเทศ 22 8 8 38 -78.78   เพิม่ขึน้ 8 อ่าง

57%

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 5,010 37% 7,223 54% 3,423 25% 7,234 54% 3,434 26% -11.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,840 51% 7,699 81% 4,849 51% 7,734 81% 4,884 51% -35.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 74 28% 181 68% 169 64% 180 68% 168 63% 1.00 เพิม่ขึน้

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 30 11% 112 43% 98 37% 112 43% 98 37% - คงที่

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 99 93% 96 91% 95 90% 92 87% 4.00 เพิม่ขึน้

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 27 16% 180 106% 174 102% 182 107% 176 104% -2.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 403 43% 934 99% 891 95% 955 102% 912 97% -21.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,411 42% 16,428 66% 9,700 39% 16,492 67% 9,764 40% -64.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 39 29% 107 79% 100 74% 109 80% 102 75% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 205 39% 276 53% 231 44% 279 54% 234 45% -3.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 68 41% 64 39% 56 34% 64 39% 56 34% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 85 52% 159 97% 122 74% 159 97% 122 74% - คงที่

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 776 32% 2,364 97% 1,783 73% 2,415 99% 1,834 75% -51.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 939 47% 1,139 58% 1,039 52% 1,143 58% 1,043 53% -4.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 129 41% 122 39% 100 32% 123 39% 101 32% -1.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 87 56% 72 46% 71 46% 72 46% 71 46% - คงที่

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 51 36% 71 50% 64 45% 71 50% 64 45% - คงที่

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 101 37% 131 48% 124 45% 132 48% 125 45% -1.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 68 56% 64 53% 61 50% 65 54% 62 51% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,393 71% 1,647 84% 816 42% 1,655 84% 824 42% -8.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,941 47% 6,216 74% 4,567 55% 6,288 75% 4,638 55% -71.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 572 60% 950 99% 947 99% 957 100% 954 99% -7.00 ลดลง

ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 51 32% 161 101% 144 90% 161 101% 144 90% - คงที่

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 77 32% 243 101% 203 85% 244 102% 204 85% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 700 51% 1,354 100% 1,294 95% 1,362 100% 1,302 96% -8.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,967 73% 13,645 77% 3,380 19% 13,656 77% 3,391 19% -11.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,326 60% 5,804 66% 2,792 32% 5,823 66% 2,811 32% -19.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,293 69% 19,449 73% 6,172 23% 19,479 73% 6,202 23% -30.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 189 84% 220 98% 215 96% 221 99% 216 96% -1.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 253 60% 269 64% 239 57% 270 64% 240 57% -1.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 49 42% 97 83% 85 73% 95 81% 83 71% 2.00 เพิม่ขึน้

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 159 97% 109 67% 95 58% 108 66% 94 58% 1.00 เพิม่ขึน้

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 263 89% 221 75% 201 68% 225 76% 205 69% -4.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 12 73% 10 61% 9 57% 10 61% 9.34 56% 0.15 เพิม่ขึน้

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 8 35% 13 60% 12 55% 13 60% 11.94 56% -0.10 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 73 92% 72 90% 69 87% 73 91% 69.62 88% -0.89 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 39 86% 33 72% 30 66% 35 77% 31.82 70% -1.94 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจนีบุร ี 295 19.00 276 - 0% 239 81% 220 75% 239 81% 220.00 75% - คงที่

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,046 62% 1,283 76% 1,175 70% 1,288 77% 1,181 70% -5.78 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 328 46% 371 52% 306 43% 369 52% 304 43% 2.00 เพิม่ขึน้

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 137 35% 154 39% 136 35% 154 39% 136 35% - คงที่

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,895 87% 4,913 87% 3,561 63% 4,858 86% 3,506 62% 55.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,027 71% 465 32% 189 13% 422 29% 146 10% 43.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,387 78% 5,903 72% 4,192 51% 5,803 71% 4,092 50% 100.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 40,778 57% 50,632 71% 27,100 38% 50,711 72% 27,179 38% -78.78 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

1 ธนัวาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่7  ธนัวาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

7 ธนัวาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่7  ธนัวาคม  2558

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

70,921 ล้านลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั

 ใน ปี 59  และ ปี 58

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


