
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ภาค/เดือน
(ปริมาณฝนคาดการณ์) ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย
เหนือ 130 - 210 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  190 - 280 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 210 - 280 มม. สูงกว่าค่าปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 210 - 320 มม. สูงกว่าค่าปกติ  200 - 300 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  240 - 330 มม. สูงกว่าค่าปกติ
กลาง  110 - 190 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  130 - 210 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  260 - 340 มม. สูงกว่าค่าปกติ
ตะวันออกรวมชายฝั่ง 260 - 390 มม. สูงกว่าค่าปกติ  190 - 310 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ 290 - 400 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  90 - 160 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  100 - 170 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  110 - 170 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  220 - 390 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  310 - 460 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  250 - 380 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล  130 - 210 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  160 - 270 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  320 - 390 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย

กันยายนสิงหาคมกรกฎาคม
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 สรปุสถานการณน์้ําของประเทศ วันที ่2 สิงหาคม ๒๕60  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2560 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง/ 

 
ปริมาณฝน ณ วนัท่ี

31 กรกฎาคม 2560
ฝนสูงสุด 24 ชม. มม.

ฝนสะสมปี 59 มม. 629.4 152.8 585.6 113.7 748.5 295.9 915.2 267.3 500.1 100.9 831.0 640.1 729.8 303.0
ฝนสะสมปี 60 มม. 782.2 20% 699.3 16% 1044.4 28.3% 1182.5 23% 601.1 17% 1471.1 44% 1032.8 29%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 624.4 607.4 756.2 969.7 556.6 976.2 759.9

พังงา

125.3 125.3
ตะก่ัวป่า ตะกั่วป่า
พังงา

24.3

สถานีอุตุนิยมวิทยา
ทุ่งช้าง ชัยนาท สกษ. นครพนม สกษ. ไม่มีฝน

   

12.7

น่าน

1.0
ไม่มีฝน

 

ทั้งประเทศหน่วย เหนือ กลาง ตอ.เฉียงเหนือ ตะวนัออก ตะวนัตก ใต้

 
            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) 8,965 422 2,657 416 15,335 4,778 32,630

% 36% 31% 32% 27% 58% 58% 46%
น้ําในอ่างปี 60 ล้าน(ลบ.ม) 13,050 17% 671 18% 6,010 40% 793 25% 18,336 11% 5,373 8% 44,348 17%

1 ส.ค. 60 % 53% 49% 72% 52% 69% 66% 63%
น้ําในอ่างปี 49 ล้าน(ลบ.ม) 14,948 -10% 386 21% 3,381 28% 693 -12% 21,663 -12% 6,550 -14% 47,592 -7%

1 ส.ค. 49 % 63% 28% 44% 64% 81% 80% 70%

น้ําในอ่างปี 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 10 อ่าง คือ 1.แม่กวง (21%) 2.ลําตะคอง (27%)  
3.กิ่วลม (40%) ๔.ป่าสักฯ (42%) 5.คลองสียัด (42%) 6.ขุนด่านฯ (46%) 7.แก่งกระจาน (46%) 8.แม่งัด (48%)  
9.ภูมิพล (48%) และ10.ปราณบุรี (49%)  
๒. อ่างที่ มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ ได้แก่ มี 3 อ่าง คือ 1.ลําปาว (85%) 2.น้ําพุง (105%)  
และ3.น้ําอูน (124%) 
 

 
 

๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     กรมชลประทาน : (http://www.rid.go.th/2009/) 
     -  สรุปสถานการณ์นํ้าท่าท้ังประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา: สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน ) (1 ส.ค.60)  : สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย ได้แก่ สถานี P.1  
จ.เชียงใหม่, สถานี P.7A จ.กําแพงเพชร, สถานี N.1 จ.น่าน, สถานี Kgt.10 จ.สระแก้ว และสถานี X.158 จ.ชุมพร สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่  สถานี P.17 จ.นครสวรรค์,  
สถานี W.๔A จ.ตาก, สถานี Y.1 C จ.แพร่, สถานี Y.16 จ.พิษณุโลก, สถานี N.5A จ.พิษณุโลก, , , สถานี Kgt.3จ.ปราจีนบุรี, สถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี และสถานี X.119A  
จ.นราธิวาส สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม ได้แก่ สถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ และสถานี M.7 จ.อุบลราชธานี สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้ามาก ได้แก่ สถานี N.67 จ.นครสวรรค์ , 
และ สถานี M.6A จ.บุรีรัมย์, แนวโน้มระดับน้ํา : แม่น้ําปิง แม่น้ําวัง แม่น้ํายม แม่น้ําน่าน แม่น้ําพระสทึง แม่น้ําบางปะกง และแม่น้ําท่าตะเภา มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง แม่น้ํามูล  
แม่น้ําตาปี และแม่น้ําโก-ลก มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น  
      กรมทรัพยากรนํ้า : (http://www.dwr.go.th/home) 
      สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา (http://division.dwr.go.th/brdh/) 
     - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้า น้ําหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) ณ วันที่ 1 ส.ค. 60 : สถานีเตือนภัยระดับเตือนภัย ได้แก่ จ.พังงา ที่บ้านโรงกลวง ต.นบปริง 
อ.เมืองพังงา เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 11.45 เท่ากับ 45.5 มม. สถานีเตือนภัยระดับอพยพ ได้แก่ จ.พังงา ที่บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า เตือนด้วยน้ําฝน 
ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 11.45 น. เท่ากับ 34.0 มม. 
     - สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขง (MRC: Mekong River Commission, http://ffw.mrcmekong.org/central.htm) ณ วันที่ 1 ส.ค. 60 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดระดับน้ําได้ 3.82, 10.14, 8.70, 10.05, 10.57 และ 13.28 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ-8.98, -5.86, -3.5, 
-1.95, -1.93 และ –1.22 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง  
     ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า (http://mekhala.dwr.go.th/ และ line:รายงานสถานการณ์น้ํา) : ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา ประกอบด้วย 
     - โครงการสํารวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มน้ํา) ได้แก่ 

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

  ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 เดือน (http://www.tmd.go.th/3month_forecast.php) 
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ปี 60 (63%)      ปี ๕9 (46%)  
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       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําเจ้าพระยา (ณ วันที่ 1 ส.ค.60) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ํา มียังคงมีน้ําท่วมในพื นที่ จ.อยุธยา โดยระดับน้ํา 
ส่วนใหญ่สูงขึ้นกว่าเม่ือวานเล็กน้อย  
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ํายม-น่าน (ณ วันที่ 1 ส.ค.60) ลุ่มน้ํายม ปัจจุบันสถานการณ์น้ํา มีระดับสูง ระดับน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว และลดลงในบางพ้ืนท่ี  
ส่วนลุ่มน้ําน่าน ปัจจุบันสถานการณ์น้ํา อยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี (ณ วันที่ 1 ส.ค.60) ลุ่มน้ําบางปะกงและลุ่มน้ําปราจีนบุรี ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะ
ปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) โดยระดับน้ําในลําน้ําบางปะกง และลําน้ําปราจีนบุรี ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําโขง ชี มูล (ณ วันที่ 1 ส.ค.60) ลุ่มน้ําโขง ชี มูล ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ํามีแนวโน้ม ลดลง 
       - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 1 ส.ค.60) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
     - โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ได้แก่ 
        - สถานการณ์น้ําจากการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 1 ส.ค.60) : สถานการณ์น้ําทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีสถานีเฝ้าระวังนํ้าท่วม ได้แก่ สถานีสะพาน
โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
๔. พายุหมุน (อุตุนิยมวิทยา) มีพายุไต้ฝุ่น “โนรู” (NORU) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ที่มีแนวโน้มการเคลื่อนตัวไปประเทศญี่ปุ่น ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค.ย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อประเทศไทย 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์นํ้าท่วม (1 ส.ค.) ได้แก่ 1) ฝนตกหนักทําให้นํ้าไหลหลาก(มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การ
ช่วยเหลือเบ้ืองต้นแล้ว) ได้แก่ จ.สกลนคร พื้นที่ อ.เมืองฯ สว่างแดนดิน พังโคน เต่างอย กุสุมาลย์ พรรณนานิคม อากาศอํานวย ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,846 ครัวเรือน   
จ.ร้อยเอ็ด พื้นที่ อ.เสลภูมิ จังหาร โพธ์ิชัย โพนทราย สุวรรณภูมิ ทุ่งเขาหลวง เมืองฯ เกษตรวิสัย เชียงขวัญ ศรีสมเด็จ ธวัชบุรี จตุรพักตรพิมาน อาจสามารถ พนมไพร หนองพอก  
เมืองสรวง เมยวดี และโพนทอง ประชาชนได้รับผลกระทบ 13,105 ครัวเรือน จ.นครพนม พื้นที่ อ.นาแก ต.พุ่มแก ต.สีชมพู ต.พิมาน ต.นาแก ต.บ้านแก้ง ต.หนองบ่อ ต.หนองสังข์  
ต.นาเลียง ต.นาคู่ อ.นาหว้า ต.นาหว้า ต.ท่าเรือ ต.นาคูณใหญ่ ต.เหล่าพัฒนา อ.วังยาง ต.วังยาง ต.ยอดชาย อ.เรณูนคร ต.ท่าลาด ต.โพนทอง ต.นาขาม ต.โคกหินแฮ่ อ.ศรีสงคราม  
อ.โพนสวรรค์ ประชาชนได้รับผลกระทบ 360 ครัวเรือน จ.นครราชสีมา ได้แก่ พื้นที่ อ.บัวใหญ่.โนนแดง .ด่านขุนทด ประทาย ประชาชนได้รับผลกระทบ 24,833 ครัวเรือน  
จ.กาฬสินธุ์ พื้นที่ อ.นามน ท่าคันโท นาคู สมเด็จ เขาวง เมืองฯ ห้วยผึ้ง ดอนจาน ยางตลาด กมลาไสย กุฉินารายณ์ คําม่วง ร่องคํา ห้วยเม็ก ฆ้องชัย ประชาชนได้รับผลกระทบ 920 
ครัวเรือน จ.ยโสธร พื้นที่ อ.ป่าติ้ว ต.โพธ์ิไทร ต.เชียงเพ็ง ต.ศรีฐาน ต.กระจาย, อ.คําเข่ือนแก้ว ต.เหล่าไฮ ต.กู่จาน ต.ทุ่งมน อ.กุดชุม ต.นาโส ต.โนนเปือย ต.กําแมด ต.ดําน้ําสร้าง.  
ต.กุดชุม ต.โพนงาม ต.หนองหมี, อ.ไทยเจริญ ต.คําเตย ต.น้ําคํา ต.ไทยเจริญ ต.คําไผ่ ต.ส้มผ่อ, อ.ทรายมูล ต.ดงมะไฟ ต.ไผ่ ต.นาเวียง อ.ค้อวัง ต.กุดน้ําใส, อ.เลิงนกทา, อ.เมืองฯ 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,993 ครัวเรือน จ.มุกดาหาร พื้นที่ อ.เมืองฯ ต.ดลมอน ต.ผึ่งแดด ต.โพนทราย ต.บ้านโคก ต.คําป่าหลาย ต.ดงเย็น ต.นาโสก ต.กุดแข้ ต.นาสีนวน  
ต.บางทรายใหญ่ ต.คําอาฮวน ต.มุก ทม.มุกดาหาร, อ.ดงหลวง ต.หนองแคน ต.พังแดง, อ.นิคมคําสร้อย, อ.หว้านใหญ่, อ.หนองสูง, อ.ดอนตาล และอ.คําชะอี จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ อ.หล่ม
สัก ต.ท่าอิบุญ ต.สักหลง ต.ห้วยไร่, อ.หล่มเก่า ต.ศิลา ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.มุกดาหาร พื้นที่ อ.เมืองฯ ต.ดลมอน ต.ผึ่งแดด ต.โพนทราย ต.บ้านโคก ต.คําป่าหลาย ต.ดงเย็น ต.นาโสก 
ต.กุดแข้ ต.นาสีนวน ต.บางทรายใหญ่ ต.คําอาฮวน ต.มุก ทม.มุกดาหาร อ.ดงหลวง ต.หนองแคน ต.พังแดง ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ พื้นที่ อ.บางบาล เสนา 
บางปะอิน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา และบางไทร มีประชาชนได้รับผลกระทบน้ํา 9,019 ครัวเรือน จ.อํานาจเจริญ พื้นที่ อ.เมืองฯ, หัวตะพาน, .ลืออํานาจม .พนา, ปทุมราชวงศา,  
ชานุมาน และเสนางคนิคม ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,137 ครัวเรือน จ.อุบลราชธานี ได้แก่ อ.โขงเจียม, .ศรีเมืองใหม่, .น้ํายืน,.บุณฑริก, น้ําขุ่น, เมืองฯ, .ม่วงสามสิบ, นาจะหลวย, 
เดชอุดม, .สว่างวีระวงศ์, กุดข้าวปุ้น และดอนมดแดง ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,943 ครัวเรือน กรมชลประทาน : สถานการณ์นํ้าท่วม (1 ส.ค.)  ได้แก่ จ.พะเยา มีน้ําท่วมขังที่ลุ่มต่ํา
นอกเขตชลประทาน ประมาณ 2,500 ไร่ บริเวณ ต.ป่าซาง ต.ห้วยลาน อ.ดอกค่าใต้ และต.ห้วยแก้ว ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว สํานักงานชลประทานที่ 2 ได้จัดส่งเครื่องสูบน้ําช่วยเหลือแล้ว 
จ.สกลนคร มีน้ําท่วมพื้นที่อ.สว่างแดนดิน วานนิวาส พรรณนานิคม วาริชภูมิ มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําแล้ว จ.ชัยภูมิ มีน้ําท่วมลุ่มต่ําทางการเกษตรในเขต
ชลประทาน บริเวณอ.บําเหน็จณรงค์ ประมาณ 5,000 ไร่ อ.จัตุรัส น้ําท่วมสูงประมาณ 30 - 40 ซม. สํานักงานชลประทานที่ 6 ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแล้ว จ.กาฬสินธุ์ มีพื้นที่น้ําท่วมในเขต
ชลประทาน โครงการฯ ลําปาว ในอ.เมือง ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย และร่องคํา ประมาณ 59,900 ไร่ จ.ร้อยเอ็ด มีน้ําท่วมขังนาข้าวนอกเขตชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ําที่ติดริมน้ํา 
2,000 ไร่ นอกเขตชลประทาน 30,000 ไร่ บริเวณเขต อ.เสลภูมิ สํานักงานชลประทานที่ 6 และโครงการฯร้อยเอ็ด สนับสนุนเครื่องสูบน้ําแล้ว จ.ขอนแก่น มีน้ําท่วมพื้นที่นาข้าวในเขต
ชลประทาน ประมาณ 6,965 ไร่ สชป.6 ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําแล้ว จ.มหาสารคาม มีน้ําท่วมในเขตชลประทานเมือง ในเขตอ.บรบือ อํานาเชือก อําเมือง ประมาณ 34,515 ไร่  
โครงการฯมหาสารคาม ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแล้ว จ.มุกดาหาร มีท่วมขังพื้นที่นอกเขตชลประทาน ริมอ่างเก็บน้ําห้วยไร่ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง ได้รับผลเสียหายประมาณ 100 ไร่,  
น้ําท่วมขังพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านนาดี อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร สูงประมาณ 0.25 เมตร และอ่างเก็บน้ําห้วยห้วยข้ีเหล็ก อ.นิคมคําสร้อยระ โครงการชลประทานโครงการ
ชลประทานมุกดาหาร ได้นําเครื่องสูบน้ําไปช่วยเหลือแล้ว จ.นครพนม มีพื้นที่น้ําท่วมขังบริเวณ อ.กิ่ง พื้นที่ประมาณ 500 ไร่ อ.นาแก พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ และอ.โคกศรีสุพรรณ 
พื้นที่ประมาร 1,100 ไร่ จ.นครพนมได้มีติดตั้งเครื่องผลักดันน้ํา เพื่อเร่งระบายนํ้าลงสู่แม่น้ําโขง จ.ยโสธร มีน้ําท่วมพื้นที่การเกษตร ในเขตอ.ป่าติ้ว ประมาณ 5,500 ไร่  
และได้ไหลเข้าท่วมจุดดําเนินการก่อสร้างฝาย บ้านโพธ์ิศรีอันเนื่องมาจากพระราชดําริแล้วจนมาสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ จ.อํานาจเจริญ น้ําท่วม บริเวณ ต.หัวสะพาน อ.หัวสะพาน 
ในเวลา 03.00 น. พนังกั้นน้ําลําเซบายบ้านดอนว่านขาด ในช่วงกม.ที่ 21+100 ยาวประมาณ 20 เมตร ทําให้น้ําไหลท่วมพื้นที่การเกษตร ประมาณ 9,500 ไร่ ยังไม่สามารถซ่อมแซม
พนังที่ขาดได้ โครงการชลประทานอํานาจเจริญดําเนินการเสริมลูกรังตามแนวทางกั้นน้ํา และเสริมกระสอบทรายในจุดที่มีรอยร่ัวตามจุดอื่นของพนัง จ.อุบลราชธาน ีน้ําท่วมขัง อ่างเก็บน้ํา
หนองช้างใหญ่ ต.หัวเรือ อ.เมือง โครงการชลประทาน อุบลราชธานีได้นําเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ ช่วยระบายนํ้าออก ขณะนี้ระดับน้ําเริ่มลดลง และมีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน 
ท่วม ประมาณ 100 ไร่, พื้นที่น้ําท่วมขัง อ่างเก็บน้ําห้วยพลาญเสือตอนล่าง อ.น้ํายืน มีน้ําล้น Spillway โครงการชลประทานอุบลราชธานีดําเนินการทํากาลักน้ําด้วยท่อเหล็ก ช่วยระบาย
น้ําออกจากอ่างฯ, พื้นที่น้ําท่วมขังนาของเกษตรกร อ.ดอนมดแดง ประมาณ 2,982 ไร่ มีน้ําเอ่อจากแม่น้ําชีเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณและน้ําเอ่อล้นตลิ่งลําน้ําชีเข้าท่วมพื้นที่นา 
บริเวณอ.เข่ืองใน ประมาณ 926 ไร่ สูงประมาณ 0.30-0.40 ม. จ.นครราชสีมา มีสถานการณ์น้ําหลากท่วม ครอบคลุมพื้นที่ 4 อําเภอ ตั้งแต่ อ.บัวใหญ่ อ.สีดา อ.ประทายและ อ.โนน
แดง มีพื้นที่การเกษตรถูกน้ําท่วมเสียหายประมาณ 10,000 ไร่ จ.ศรีสะเกษ พื้นที่น้ําท่วม 6 อําเภอได้แก่ อ.ไพรบึง พยุห์ ศรีรัตนะ น้ําเกลี้ยง เบญจลักษณ์ และโนนคูณ มีพื้นที่น้ําท่วม 
ประมาณ 14,427 ไร่ สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าวปัจจุบัน) จ.นครพนม สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ ยังอยู่ในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในอําเภอรอบนอก หลังจังหวัดประกาศให้พื้นที่  
5 อําเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว โดยรองผู้อํานวยการแขวงทางหลวง จ.นครพนม กล่าวว่า ได้เกิดเหตุคอสะพานขาดเป็นโพรงลึก ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 2033 สาย
หนองญาติ-นาแก ช่วงสะพานลําน้ําก่ํา ช่วง กม. 1+244 ถนน 4 ช่องจราจร ฝั่งขาออกตัวอําเภอใกล้ 4 แยกบายพาส ก่อนที่หัวหน้าหมวดทางหลวงนาแก จะได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าปักไม้
ลงหินฝุ่น เพื่อป้องกันจนแล้วเสร็จ กระทั่งในกลางดึกของเม่ือคืนที่ผ่านมา ได้พบว่ามวลน้ําเกิดการเซาะถนนรุนแรงหนักข้ึนอีก ทําให้ขณะนี้ต้องปิดการจราจรเส้นทางสายดังกล่าว 
 เพราะเกรงว่าคอสะพานจะถล่ม ทั้งนี้ ทางแขวงทางหลวงนครพนม ได้เร่งขอสะพานเบลีย์ เพื่อนํามาวางให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้เช่นเดิม โดยนอกจากสะพานข้ามน้ําแม่น้ําก่ําแล้ว 
ยังมีสะพานพิมานท่า และสะพานปริงเวย์ประตูระบายนํ้า ต.นาคู่ ได้รับความเสียหายด้วย ขณะที่ยังคงมีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอําเภอที่ติดกับลําน้ําก่ํา เช่น อ.วังยาง, นาแก
, นาหว้า โดยเส้นทางน้ําจากหนองหาร จ.สกลนครไปจนถึง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ระยะทางประมาณ 130 กม. จ.ร้อยเอ็ด นายอําเภอเสลภูมิ เปิดเผย ว่า ขณะนี้ ที่ อ.เสลภูมิ พบ 9 
ตําบล กําลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมอย่างหนัก ประกอบด้วย ต.นาแซง, วังหลวง, เหล่าน้อย, เมืองไพร, ขวาว, ภูเงิน, บึงเกลือ, นางาม และ ขวัญเมือง วัดระดับน้ําสูงสุดใน
เขตชุมชนได้ประมาณ 60 ซม. ส่วนพื้นที่การเกษตร พบระดับน้ําสูงกว่า 1 เมตร ประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 3,400  ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบไม่ต่ํากว่า 
30,000 ไร่ เบ้ืองต้นแม้ระดับน้ําจะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ภายในระยะเวลาอีก 3 วัน จากนี้ มวลนํ้าทั้งหมดจะไหลไปรวมตัวกันที่บริเวณจุดรับน้ําจุดสุดท้าย ใน ต.
นางาม และ ขวาว ซ่ึงจะส่งผลให้ทั้ง 2 ตําบลได้รับผลกระทบอย่างหนัก คาดว่าน้ําจะท่วมสูงกว่า 1 เมตร ในเขตชุมชน และ ประมาณ 2 เมตร ในส่วนของพื้นที่การเกษตร ล่าสุด 
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนไปยังประชาชนให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ พร้อมตั้งศูนย์อพยพเตรียมรับมือกับอุทกภัยไว้แล้ว จ.อุดรธานี หัวหน้าปภ.อุดรธานี  เปิดเผย ว่า หลังเกิดฝนตกหนัก
ในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับมีมวลนํ้าจากจังหวัดใกล้เคียงไหลบ่าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ จ.อุดรธานี ต้องประสบปัญหาน้ําท่วมทั้งหมด 15 อําเภอ จาก 20 อําเภอ ล่าสุดคงเหลือ
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พื้นที่ 3 อําเภอ คือ อ.เมืองอุดรธานี, กุมภวาปี และ หนองหาน ที่ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่ โดยที่ อ.กุมภวาปี พบระดับน้ํายังคงท่วมขังในชุมชน, ถนน, บ้านเรือนราษฏร และ พื้นที่การเกษตร 
ของต.พันดอน วัดความสูงได้ 30 - 40 ซม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ต้องใช้รถยกสูงเท่านั้น เบ้ืองต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตั้งโรงครัวประกอบอาหาร พร้อมนําน้ําดื่ม
สะอาด ลงพื้นที่เข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแล้ว คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 - 3 วัน ส่วนที่อ.เมือง และ อ.หนองหาน พบสถานการณ์ไม่
น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีพื้นที่ประสบอุทกภัยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร วัดระดับความสูงได้ประมาณ 40 - 50 ซม ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมแล้ว 
ประมาณ 200 หลัง ขณะพ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 50,000 - 60,000 ไร่ จ.กาฬสินธุ์ สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเข่ือนลําปาว 5 อําเภอ 
ประกอบด้วย อ.เมืองอ.ยางตลาด อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย และ อ.ร่องคํา หลังได้รับอิทธิพลจากพายุเซินกา ประกอบกับเข่ือนลําปาวเพิ่มปริมาณการระบายน้ําเพื่อรักษาสภาพเข่ือน  
ส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ําถูกน้ําเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ตลอดจนบ้านเรือนประชาชนขยายวงกว้างเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ กระทั่งพนังกั้นแม่น้ําชี ชั้นในที่เคยแตกเกิดทรุดถึง 3 จุด ในพื้นที่ 
 ต.ลําชี อ.ฆ้องชัย สาเหตุเกิดจากแรงดันของน้ําชี ซ่ึงเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนต้องร่วมกันบรรจุกระสอบทรายนํามาเข้าเสริมพนังกั้นแม่น้ําชี ทั้งนี้ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3 
เข่ือนระบายนํ้าฝายวังยาง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนากลุ่มน้ําชีตอนกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้ําชีอย่างใกล้ชิด หลังพบระดับน้ําปีนี้ได้เริ่มเข้าข้ัน
วิกฤต พร้อมทั้งได้สั่งยกประตูระบายนํ้าทั้ง 4 บานข้ึนทั้งหมด เพื่อบรรเทาแรงดันของน้ําและรองรับการระบายนํ้าจากเขื่อนอุบลรัตน์  โดยขณะนี้ น้ําที่ล้นตลิ่งได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าว
เพิ่มข้ึนอีกกว่า 20,000 ไร่ โดยเฉพาะในเขต อ.เมือง อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย อ.ยางตลาด และ อ.ร่องคํา และมีแนวโน้มจะขยายเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 180,000 ไร่
ภาย ใน 2-3 วันนี้ จ.นครราชสีมา น้ําท่วมคลี่คลายแล้ว โดยมีอําเภอที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทั้งหมดจํานวน 9 อําเภอ คือ อําเภอเทพารักษ์, ชุมพวง, สีดา, บัวลาย, บัวใหญ่,  
แก้งสนามนาง โนนแดง, ด่านขุนทด และ ลําทะเมนชัย ส่วนอําเภอที่ยังมีสถานการณ์น้ําท่วมอยู่ มีจํานวน 2 อําเภอ คือ อําเภอประทาย  และ เมืองยาง โดยยังคงมีพื้นที่น้ําท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎรพื้นที่การเกษตร รวม 16 ตําบล  178 หมู่บ้าน จ.บุรีรัมย์ หัวหน้าปภ.บุรีรัมย์ เปิดเผย ว่า ขณะนี้ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ พบ 5 อําเภอ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ํา
ท่วม คือ อ.พุทไธสง, สตึก, แคนดง, นาโพธ์ิ และ บ้านใหม่ไชยพจน์ โดยที่อ.พุทไธสง พบว่ายังมีน้ําท่วมในชุมชนเขตเทศบาลตําบลพุทไธสง ระดับสูงประมาณ 30 - 40 ซม.  
ซ่ึงล่าสุดเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้ระดมกําลังเข้าเร่งระบายมวลนํ้าดังกล่าวออก คาดว่าภายในวันนี้ สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะท่ี ใน 4 อําเภอที่เหลือ  
ส่วนใหญ่พบระดับน้ํายังท่วมขังตามพื้นที่การเกษตรสูงประมาณ 30 ซม. เบ้ืองต้น พบฝนหยุดตกแล้วส่งผลให้ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีอะไรน่าเป็นกังวล อย่างไรก็ตาม  
จากการสํารวจความเสียหายภาพรวมทั้งจังหวัด ปัจจุบันพบมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 3,895 ครัวเรือน ส่วนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 4,000 ไร่  
จ.สกลนคร ผู้ว่าฯ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ําท่วมขังว่า ภาพรวมของพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ขณะน้ี มีทั้งสิ้น 131 หมู่บ้าน 53 ตําบล ใน  11 อําเภอ ซ่ึงจากการตรวจสอบระดับน้ํา  
ล่าสุดวันนี้ ภาพรวมลดลง แต่มีที่กระทบอยู่ คือ อ.เมืองสกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อ.โพนนาแก้ว ที่ติดลําน้ําก่ํา จากนั้นจะมีอ.ตอนบนที่ติดกับ จ.อุดรธานี เช่น อ.วานรนิวาส อ.คําตากล้า 
อ.บ้านม่วง อ.อากาศอํานวย ส่วนอ.พรรณานิคม อ.พังโคน จะมีผลกระทบจากลําน้ําอูนที่เอ่อล้น อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์น้ําท่วมครั้งนี้ ถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มจะคลี่คลายได้ประมาณ  
1 สัปดาห์ ขณะที่จุดวิกฤติ อยู่ที่ อ.วานรนิวาส พรรณานิคม เพราะเป็นพื้นที่รับน้ําจากสายน้ําที่มาจากเทือกเขาภูพาน มวลนํ้ายังไหลมาช้าๆ ทําให้น้ําเพิ่มระดับข้ึน ขณะเดียวกัน  
ระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําหนองหานยังไม่ระบายได้เต็มที่ โดยนํ้าในหนองหารนั้นยังมีปริมาณที่สูงอยู่ ทั้งนี้ หากประเมินสถานการณ์ว่า ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติม และระดับน้ําในหนองหาน ลดลง
วันละ 5-10 ซม. คาดว่า อย่างช้าในสัปดาห์นี้ ระดับน้ําก็จะลดลง จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
6. คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ 1 - 2 ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ ส่วนในช่วง
วันที่ 3 - 7 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มข้ึนโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก สําหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
ตลอดช่วง 
๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (1 ส.ค.) ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.อุดรธานี  
สกลนคร กาฬสินธ์ุ และบึงกาฬ  
 
 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 2,586.57 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 603.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 1 10 12 1223.00

วนัที ่1  สิงหาคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 47.00

44,348 ภาคตะวันตก - - 2 2 604.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
63% ภาคตะวันออก 5 - 5 10 31.57 คงที่ 1 อ่าง
วนัที ่1  สิงหาคม  2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 78.00  ลดลง 11 อ่าง

32,630 รวมท ัง้ประเทศ 11 1 26 38 2586.57   เพิม่ขึน้ 26 อ่าง

46%

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 4,308 32% 6,480 48% 2,680 20% 6,260 47% 2,460 18% 220.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,063 43% 5,520 58% 2,670 28% 5,263 55% 2,413 25% 257.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 60 23% 127 48% 115 43% 120 45% 108 41% 7.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 48 18% 54 21% 40 15% 48 18% 34 13% 6.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 41 39% 42 40% 39 37% 57 54% 54 51% -15.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 46 27% 127 75% 121 71% 134 79% 128 75% -7.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 399 42% 700 75% 657 70% 565 60% 522 56% 135.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 8,965 36% 13,050 53% 6,322 26% 12,447 50% 5,719 23% 603.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 32 24% 90 66% 83 61% 70 51% 63 46% 20.00 เพิม่ขึน้

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 167 32% 645 124% 600 115% 426 82% 381 73% 219.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 38 23% 173 105% 165 100% 99 60% 91 55% 74.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 57 35% 92 56% 55 34% 88 54% 51 31% 4.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 592 24% 1,507 62% 926 38% 1,304 54% 723 30% 203.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 530 27% 1,678 85% 1,578 80% 1,143 58% 1,043 53% 535.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 61 19% 84 27% 62 20% 81 26% 59 19% 3.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 25 16% 84 54% 83 54% 87 56% 86 55% -3.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 31 22% 72 51% 65 46% 69 49% 62 44% 3.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 44 16% 148 54% 141 51% 143 52% 136 49% 5.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 58 48% 77 64% 74 61% 77 64% 74 61% - คงที่

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,022 52% 1,360 69% 529 27% 1,200 61% 369 19% 160.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,657 32% 6,010 72% 4,361 52% 4,788 57% 3,138 37% 1,223.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 315 33% 404 42% 401 42% 341 36% 338 35% 63.00 เพิม่ขึน้

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 44 28% 113 71% 96 60% 118 74% 101 63% -5.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 63 26% 154 64% 114 48% 165 69% 125 52% -11.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 422 31% 671 49% 611 45% 624 46% 564 41% 47.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,509 65% 13,053 74% 2,788 16% 12,861 72% 2,596 15% 192.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,826 43% 5,283 60% 2,271 26% 4,871 55% 1,859 21% 412.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,335 58% 18,336 69% 5,059 19% 17,732 67% 4,455 17% 604.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 89 40% 102 46% 97 43% 92 41% 87 39% 10.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 87 21% 177 42% 147 35% 169 40% 139 33% 8.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 24 21% 82 70% 70 60% 83 71% 71 61% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 57 35% 125 76% 111 68% 131 80% 117 72% -6.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 139 47% 157 53% 137 46% 150 51% 130 44% 7.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 6 34% 9 56% 9 52% 9 56% 8.64 52% -0.08 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 3 16% 16 74% 15 70% 16 74% 14.82 69% 0.12 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 17 22% 63 79% 60 75% 64 80% 60.75 76% -1.02 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 30 66% 28 63% 25 56% 31 68% 27.92 61% -2.45 ลดลง

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 20 7% 150 51% 131 44% 133 45% 114.00 39% 17.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 473 28% 909 54% 802 48% 878 52% 770 46% 31.57 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 214 30% 328 46% 263 37% 306 43% 241 34% 22.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 49 13% 192 49% 174 45% 183 47% 165 42% 9.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,026 71% 4,003 71% 2,651 47% 3,933 70% 2,581 46% 70.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 489 34% 850 58% 574 39% 873 60% 597 41% -23.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 4,778 58% 5,373 66% 3,662 45% 5,295 65% 3,584 44% 78.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 32,630 46% 44,348 63% 20,817 29% 41,763 59% 18,230 26% 2,586.57 เพิม่ขึน้

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 ่1  สงิหาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

26 กรกฎาคม 2560

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

1 สงิหาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่1  สงิหาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ศูนยเ์มขลา 
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12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

70,921 ล้านลบ.ม..(100%)
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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


