
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ภาค/เดือน
(ปริมาณฝนคาดการณ)์ 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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เดือน

 สรปุสถานการณน์้ําของประเทศ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕9  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง 

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

ฝนสะสมปี 58 มม. 873.6 196.2 944.8 -20.3 1041.9 210.6 1408.4 181.9 1212.4 38.6 1062.6 155.5
ฝนสะสมป ี59 มม. 1069.8 18% 924.4 -2% 1252.4 16.8% 1590.3 11% 1251.1 3% 1218.1 13%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 1051.1 1028.6 1248.3 1580.3 1511.4 1236.9

สถานีอุตุนิยมวิทยา
อุ้มผาง สุพรรณบุรี บุรีรัมย์
ตาก   

52.4

ตะวนัออก ใต้

จนัทบุรี
   

ระนองจนัทบุรี

หน่วย เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท้ังประเทศ

3.5 25.0 42.7 52.4 33.0

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

ปริมาณฝนสูงสุด 24 ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07.00 น.ของวันนี้  ปริมาณฝนสูงสุดวันนี้เท่ากับ 90.9 มม.  
ที่ ตราด ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 
๒. นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 
 
 
ปริมาณน้ําในอ่าง หน่วย

ล้าน(ลบ.ม) 9,522 379 3,276 703 17,799 6,411 38,179
% 39% 28% 39% 58% 67% 79% 54%

นํ้าในอ่างปี 59 ล้าน(ลบ.ม) 14,125 18% 1,020 47% 4,731 18% 635 -6% 17,446 -1% 5,267 -14% 43,298 7%
29 ก.ย. 59 % 57% 75% 57% 52% 66% 65% 61%

นํ้าในอ่างปี 49 ล้าน(ลบ.ม) 21,831 -35% 965 4% 4,949 -8% 950 -36% 24,419 -26% 6,769 -18% 59,883 -26%
29 ก.ย. 49 % 92% 71% 65% 88% 92% 83% 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. อ่างที่มีปริมาณนํ้าต่ํากว่า ๕๐ % ของความจุมี 15 อ่าง คือ 1.ปราณบุรี (17%) 2.ลําพระเพลิง (21%)  
3.ลําตะคอง (23%) ๔.บางลาง (28%) 5.แก่งกระจาน (29%) 6.แม่กวง (32%) 7.ลําแซะ (33%) 8.หนองปลาไหล (35%)  
9น้ําพุง (38%).10.บางพระ (41%) 11.มูลบน (41%) 12.คลองสียัด (41%) 13.ภูมิพล (44%) 14.ลํานางรอง (45%)  
15.แม่งัด (49%)  
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ มี 4 อ่าง ได้แก่ 1.ขุนด่าน (80%) 2.รัชชประภา (81%) 3.ป่าสักฯ (84%) 
4.กิ่วคอหมา (94%)  
 
 

๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     3.1 สรุปสถานการณ์น้ําท่าทั้งประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) (29 ก.ย.)  : สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย ได้แก่ สถานี P.1 จ.เชียงใหม่, สถานี P.7A 
จ.กําแพงเพชร, สถานี Y.1 C จ.แพร่, สถานี N.1 จ.น่าน, สถานี X.158 จ.ชุมพร และสถานี X.119A จ.นราธิวาส สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่, สถานี P.17 จ.นครสวรรค์,  
สถานี  W.๔A จ.ตาก,, สถานี Y.16 จ.พิษณุโลก, , สถานี N.5A จ.พิษณุโลก, , สถานี Kgt.10 จ.สระแก้ว และสถานี Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้ามาก ได้แก่ สถานี N.67  
จ.นครสวรรค์, สถานี M.6A จ.บุรีรัมย์, สถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ, สถานี M.7 จ.อุบลราชธานี และสถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี  แนวโน้มระดับน้ํา แม่นํ้าน่าน แม่นํ้ามูล แม่นํ้าพระสทึง  
และแม่นํ้าท่าตะเภา มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น แม่นํ้าปิง แม่นํ้าวัง แม่นํ้ายม แม่นํ้าบางปะกง แม่นํ้าตาปี และแม่นํ้าโก-ลก มีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง  
              3.2.1) สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา : 
                   - สถานการณ์น้ําในแม่น้ํา โขง  (ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ วันที่ 29 กันยายน 2559  
ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดได้ 3.03, 8.84, 6.71, 6.78, 6.54 และ 8.39 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ 
-9.77, -7.16, -5.49, -5.72, -5.46 และ –6.11 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง  
               - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าน้ําหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) (29 ก.ย.) :  สถานีเตือนภัยระดับเฝ้าระวัง ได้แก่ จ.จันทบุรี ที่บ้านสะโทย ต.วังสรรพรส อ.ขลุง 
เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.30 น. เท่ากับ 0.0 มม. สถานีเตือนภัยระดับอพยพ ได้แก่ จ.ตราด ที่บ้านสลักเพชรเหนือ ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งเกาะช้าง เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. 
ณ เวลา 14.30 น. เท่ากับ 76.5 มม. 
.               3.2.2) ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า : ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา  
                    - โครงการสํารวจติดต้ังระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มน้ํา) 

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 เดือน (http://www.tmd.go.th/3month_forecast.php) 
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                     - 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” ได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํา แล้วปกคลุมบริเวณมณฑลฟูเจ้ียน ประเทศจีน ส่วนพายุโซนร้อน “ชบา” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก 
พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (29 ก.ย.) นํ้าไหลหลากและนํ้าเอ่อล้นตลิ่ง ได้แก่ จ.สิงห์บุรี น้ําจากจ.นครสวรรค์และน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ อ.อินทร์บุรี, 
ต.ชีน้ําร้าย (ม.2,4,7) ต.ทองเอน (ม.4,6,10,15) ต.น้ําตาล (ม.1,6) ต.ท่างาม (ม.1,8,9) ต.อินทร์บุรี (ม.1,5) ต.ทับยา (ม.9,10,12) ต.ประศุก (ม.9,10) อ.เมืองฯ ต.บางกระบือ (ม.1) ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 138 ครัวเรือน  ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มข้ึน สูงประมาณ 10-30 ซม. จ.อ่างทอง น้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยา และแม่น้ําน้อยเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ อ.ป่าโมก ต.โผงเผง (ม.1-7) ต.บางเสด็จ (ม.6)  
อ.เมืองฯ ต.จําปาหล่อ (ม.1) ต.โพสะ (ม.6,8) ต.ตลาดกรวด (ม.1), อ.วิเศษชัยชาญ ต.บางจัก (ม.1-3,7,9-11) ต.สี่ร้อย (ม.1,3-4,6-7) ต.ม่วงเตี้ย (ม.2) ต.ท่าช้าง (ม.3,5-6) ต.หัวตะพาน (ม.4) อ.แสวงหา  
ต.แสวงหา ต.สีบัวทอง ต.วังน้ําเย็น ต.ศรีพาน ต.จําลอง ต.ห้วยไผ่ อ.โพธ์ิทอง ต.องครักษ์ ต.บางเจ้าฉ่า ต.อ่างแก้ว ต.บางพระ ต.รํามะสัก ประชาชนได้รับผลกระทบ 725 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มข้ึน 
สูงประมาณ 50 ซม. จ.พระนครศรีอยุธยา น้ําจากการระบายนํ้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 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 19,170 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มข้ึน สูงประมาณ 50-100 ซม. จ.อุทัยธานี น้ําในแม่น้ําตากแดดเอ่อล้น
ท่วมในพื้นที่ 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.1-2,5-10, 
12-13,15,17,18,20,22-23,25) อ.บ้านไร่ ต.แก่นมะกรูด, อ.เมืองฯ ต.ท่าซุง (ม.1,6) ประชาชนได้รับผลกระทบ รวม 595 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว คงเหลือแต่อ.เมืองฯ ระดับน้ํา
ลดลง สูงประมาณ 30-50 ซม. จ.ลพบุรี ฝนตกหนัก ทําให้น้ําไหลหลากในพื้นที่ อ.เมือง 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) ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ อ.บ้านหม่ีคลี่คลายแล้ว คงเหลือแต่ อ.เมืองฯประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 15 ครัวเรือน  
ระดับน้ําลดลง สูงประมาณ 10 ซม. จ.นครสวรรค์ ฝนตกหนัก ทําให้น้ําไหลหลากในพื้นที่ อ.ตาคลี อ.ลาดยาว อ.ไพศาลี อ.ท่าตะโก อ.ชุมแสง อ.บรรพตพิสัย อ.เก้าเลี้ยว อ.เมืองฯ อ.พยุหคีรี อ.หนองบัว  
อ.แม่วงก์) ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,339 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง สูงประมาณ 17 ซม. 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 
สูงประมาณ 20-60 ซม.จ.สุพรรณบุรี ฝนตกหนักทําให้น้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้าพื้นที่ อ.เมืองฯ ทม.สุพรรณบุรี ประชาชนได้รับผลกระทบ 34 ครัวเรือน ต.ท่าระหัน (ม.1,2,3,5) ประชาชนได้รับผลกระทบ 
323 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลงสูงประมาณ 5-10 ซม. จ.ตาก วันที่ 26 ก.ย.  เวลา 16.40 น. เกิดฝนตกหนักมีน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ อ.พบพระ ต.ช่องแคบ (ม.3,6,8,9,14) ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 411 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 20 หลัง รพ.สต.ช่องแคบ บ้านสามยอดดอย ได้รับความเสียหาย จ.พิจิตร ฝนตกหนัก ทําน้ําไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 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) ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 20 ครัวเรือน และอ.โพทะเล 3 ต. 20 ม. ราษฎรได้รับผลกระทบ 358 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 3 อ. คงเหลือแต่ อ.โพทะเล ระดับน้ําทรงตัว สูงประมาณ 60-70 ซม.  
จ.พิษณุโลก น้ําไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่การเกษตร 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) อ.เมืองฯ ต.บ้านกร่าง 
(ม.4,6,-8,10) ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 389 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง สูงประมาณ 100 ซม. จ.เพชรบูรณ์ ฝนตกหนัก ทําให้น้ําในแม่น้ําป่าสักเอ่อล้นเข้าพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี ต.บึงกระจับ 
น้ําท่วมถนนสายบ้านวังทอง-บ้านบึงกระจับ อ.หล่มเก่า ต.หล่มเก่า บริเวณบ้านวังบาล และบ้านนาเกาะ อ.เมืองฯ ต.ท่าพล น้ําท่วมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ช่วงพื้นที่บ้านคลองมะนาว อ.หนองไผ่  
ต.หนองไผ่ น้ําท่วม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ช่วงพื้นที่บ้านหนองไผ่ ต.ห้วยโป่ง (ม.1,2) อ.ชนแดน ต.ซับพุทรา (ม.4) ต.ลาดแค (ม.4,16) ต.บ้านกล้วย (ม.3,8,13) ประชาชนได้รับผลกระทบ  
60 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 อ. คงเหลือแต่ อ.ชนแดน ระดับน้ําลดลง สูงประมาณ 30 ซม. จ.กําแพงเพชร ฝนตกหนักทําให้มีน้ําท่วมขังในพื้นที่ อ.ปางศิลาทอง ต.หินดาต 
(ม.1,4,14) น้ําท่วมถนนสายปางศิลาทอง-แยกเขาน้ําอุ่น อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.สลกบาตร (ม.5) ต.แสนตอ (ม.2,3,4,5,7) น้ําท่วมพื้นที่การเกษตร ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ อ.ปางศิลาทอง คลี่คลายแล้ว 
คงเหลือแต่อ.ขาณุวรลักษบุรี ระดับน้ําลดลง สูงประมาณ 30 ซม. จ.นครราชสีมา วันที่ 26 ก.ย. เกิดฝนตกหนัก มีน้ําไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ อ.เมืองฯ น้ําท่วมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  
ช่วง กม.141+400 และช่วง กม.141+900 ทิศทางขาเข้าถนนราชดําเนิน บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ ถนนหน้าเทคโนวิลเลจ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 บริเวณแยกหัวทะเล ถนนสุรนารายณ์  
บริเวณหน้าศูนย์ ปภ. เขต5 นครราชสีมา ท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ (ม.5,7) ต.พุดชา (ม.1,2,3,4,8,10,12,15,16,17,18) อ.พระทองคํา ต.ทัพรั้ง (ม.17) น้ํากัดเซาะถนนสายโกรก
มะขามป้อม-ตลุกชงโค ได้รับความเสียหาย อ.พิมาย น้ําท่วมตลาดใหม่หน้าโลตัส ต.สัมฤทธ์ิ (ม.11) น้ําท่วมแปลงผักสวนครัวของโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน จํานวน 4 ไร่ อ.บ้านเหลื่อม ต.บ้านเหลื่อม 
(ม.3,5) น้ําท่วมพื้นที่ทางการเกษตร อ.ด่านขุนทด ต.หนองบัวตะเกียด (ม.3) อ.โนนไทย ต.บัลลังก์ ต.ค้างพลู ต.บ้านวัง น้ําท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 690 ครัวเรือน  
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว คงเหลือแต่ อ.เมืองฯ ระดับน้ําลดลง สูงประมาณ 5-10 ซม. จ.ชัยภูมิ ฝนตกหนัก มีน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ อ.จตุรัส ต.ละหาน (ม.2,7,10,13,16-17) ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 600 ครัวเรือน และท่วมทางรถไฟ ถนนทางหลวงหมายเลย 201 ช่วงบริเวณหน้าสํานักงานอบต.ละหานและรร.บ้านละหาน ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว สูงประมาณ 40-50 ซม.  
จ.อุบลราชธานี ฝนตกหนักทําให้มีน้ําไหลหลากพื้นที่ อ.เมืองฯ ทน.อุบลราชธานี ต.แจระแม ประชาชนได้รับผลกระทบ 30 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง สูงประมาณ 50-60 ซม.  
จ.สุราษฎร์ธานี ฝนตกหนักทําให้น้ําจากคลองอิปันล้นตลิ่งในพื้นที่ อ.พระแสง ต.บางสวรรค์ (ม.4,6,14) ไทรโสภา (ม.1,3,4,5,7) ต.ไทรขึง (ม.1-4,6,10) สาคู (ม.2,4) สินปุน (ม.3) และ อิปัน (ม.2,8,10) 
ระดับน้ําสูงประมาณ 0.20-0.50 ม. ประชาชนได้รับผละกรทบ 259 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง ยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําทางการเกษตร (สวนปาล์ม) สูงประมาณ 50-60 ซม.  
ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 10 จังหวัด 45 อําเภอ 265ตําบล 1,580 หมู่บ้าน (จ.พังงา พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท กําแพงเพชร 
พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา) สถานการณ์นํ้าท่วม (เพ่ิมเติม) : กรมชลประทาน รายงานนํ้าท่วม ได้แก่ จ.พะเยา ต.ดงสุวรรณ ป่าซาง ดอกคําใต้ ระดับน้ําท่วมลดลงสู่ 
ภาวะปกติแล้ว ส่วนต.ห้วยลาน อ.ดอกคําใต้ และต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติม คาดว่าจะลดลงภายใน 7 วัน ส่วนระดับน้ําอิงในเขตต.หงส์หิน ต.ลอ  
อ.จุน ระดับน้ําลดลงต่ํากว่าตลิ่งแล้ว มีน้ําท่วมขังที่ต่ําริมน้ําอิงเพียงเล็กน้อย จ.กําแพงเพชร ในพื้นที่ลุ่มต่ําของลําน้ําคลองขลุง ต.วังไทร ระดับน้ําลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
ใน 2-3วัน ส่วนพื้นที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่และมีน้ําท่าไหลบ่ามาจากเขต อ.ปางศิลาทอง อ.คลองขลุง โดยลําน้ําธรรมชาติมีขนาดเล็ก และบริเวณที่ระบายนํ้าลงแม่น้ําปิงอยู่ใน
เขตชุมชน คลองระบายนํ้าแคบ ระบายไม่ทัน จ.อุบลราชธานี มีพื้นที่น้ําท่วมด้านท้ายเข่ือนธาตุน้อย อ.เข่ืองใน ระดับน้ําล้นตลิ่งมีแนวโน้มสูงข้ึน จ.สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ําท่วมริมแม่น้ําและคันกั้นน้ํา
ชลประทานใน อ.สองพี่น้อง โดยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ได้ดําเนินระบายน้ําในพื้นที่แล้ว จ.ลพบุรี อ.บ้านหม่ืมีน้ําท่วมขังในพื้นที่เกษตรและอ.เมืองลพบุรี บริเวณถ.พหลโยธินแถว
ละโว้ โดยน้ําไหลมาจากเขาสามยอดผ่านทางวัดหนองบัวขาวบางส่วนเข้าท่วมหมู่บ้าน  โครงการชลประทานลพบุรี ได้ทําการสูบน้ําช่วยเหลือแล้ว จ.สกลนคร มีน้ําเอ่อล้นจากลําน้ําก่ํา ทําให้คันกั้นน้ําขาด 
มีน้ําท่วมขังที่บ้านหนองใส ต.โคกก่อง อ. เมือง ประมาณ 600 ไร่ และต.ด่านม่วงคํา อ.โคกศรีพรรณ ประมาณ 400 ไร่ โครงการชลประทานสกลนครเข้าทําการสูบน้ําออกแล้ว จ.ศรีสะเกษ มีฝนตกหนัก
ทําให้เกิดน้ําไหลหลากในพ้ืนที่ อ.ขุนหาญ และอ.ขุขันธ์ ปัจจุบันระดับน้ําลดลง จ.สุพรรณบุรี เกิดพื้นที่น้ําท่วมริมแม่น้ําและคันกั้นน้ําชลประทานในอ.สองพี่น้อง และน้ําท่วมพื้นที่นา ในเขตอ.บางปลาม้า 
โดยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจhาเจ็ด-บางยี่หน ได้ดําเนินระบายน้ําในพื้นที่แล้วจ.กาญจนบุรี ตั้งแต่ 22 ก.ย. เป็นต้นมา มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ําป่าไหลหลากในเขตอ.เมือง และอ.ไทรโยค 
ปัจจุบันอ.เมืองเข้าส่ภาวะปกติแล้ว เหลืออ.ไทรโยค หมู่ 1 ต.ศรีมงคล ยังมีน้ําท่วมขังและเร่ิมลดระดับลงแล้ว คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วันนี้ จ.ชลบุรี สถานการณ์น้ําท่วมข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 
สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว) กรมชลประทาน โดยศูนย์ประมวลวิเคราะห์ และสถานการณ์น้ํา รายงานว่า สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคกลาง ยังอยู่ที่ 8 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุทัยธานี 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และ ชัยนาท ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์พบว่า มีพื้นที่ 5 จังหวัดที่มีระดับน้ําท่วมขังในภาวะทรงตัว ประกอบด้วย จ.สิงห์บุรี 2 อําเภอ  
คือ อ.อินทร์บุรี และ อ.เมือง ระดับน้ํา สูงประมาณ 20-50 ซม. จ.พระนครศรีอยุธยา มีน้ําท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ําใน อ.เสนา ผักไห่ บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร และบางปะอิน รวมถึง จ.อ่างทอง 
ซ่ึงมีน้ําเอ่อล้นตลิ่งจากคลองโผงเผง ท่วม 3 พื้นที่ ได้แก่ อ.เมือง ป่าโมก และวิเศษชัยชาญ ขณะที่ จ.อุทัยธานี เบ้ืองต้น ยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา คือ อ.เมือง ทัพทัน สว่างอารมณ์ และ บ้านไร่  
ด้าน จ.นครสวรรค์ ภาพรวมน้ําท่วมขังทั้งหมด 5 อําเภอ คือ อ.เมือง ลาดยาว ท่าตะโก ชุมแสง และ เก้าเลี้ยว สําหรับ จ.อุทัยธานี และ ลพบุรี ปัจจุบันพบว่าน้ําเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่า 5 - 7 วัน 
หากไม่มีฝนตกลงมาสะสมเพิ่มเติม สถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ ยังพบว่า จ.ชัยนาท ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก ทําให้มีน้ําท่วมขังเพิ่มข้ึน ในพ้ืนที่ อ.เมือง และ อ.สรรพยา  
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จ.จันทบุรี ฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากจากเขาสระบาป และเขาคิรีธาร เข้าท่วมสวนผลไม้ และบ้านเรือนของชาวบ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.วังสรรพรส อ.ขลุง ได้รับความเสียหาย
ประมาณ 5 - 10 หลังคาเรือน ทําให้ทางอบต.วังสรรพรส ต้องจัดเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูง และเฝ้าดูแลระดับน้ําที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในพื้นที่ยังคงมี
ฝนตกอยู่ ล่าสุดได้ประสานปภ.จันทบุรี ขอรับการสนับสนุน รถแบคโฮ เพื่อเข้ามาทําการขุดลอกคลองให้ลึกข้ึน และทําแนวคันดินกั้นน้ําป้องกันมวลน้ําป่าไหลเข้าท่วมสวนผลไม้ และบ้านเรือนของ
ชาวบ้านเพิ่มข้ึนอีก จ.ชัยนาท มีรายงานว่า หลังเข่ือนเจ้าพระยา เพิ่มอัตราการปล่อยน้ํา ทําให้ ต.สรรพยา ซ่ึงอยู่ท้ายเข่ือน มีระดับน้ําสูงข้ึน จนท่วมพื้นที่ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําเจ้าพระยา  
ของกรมโยธาธิการ บริเวณวัดสรรพยาวัฒนาราม ส่งผลให้ตลิ่งบริเวณดังกล่าวทรุดตัวเป็นระยะทางยาว 300 เมตร เบ้ืองต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ปัญหา ด้วยการนําดินมาถมริมตลิ่ง จากนั้นจะใช้ 
รถแบคโฮทําการอัดดินเข้าใต้ถนนแล้วทําสโลปอัดให้แน่น เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ จ.นครสวรรค์ สถานการณ์น้ําท่วมพื้นที่การเกษตร ขณะนี้มีแนวโน้มดีข้ึน หลังระดับน้ําเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
คาดว่าหาก 4 วัน จากนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม ปริมาณน้ําจะลดจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เบ้ืองต้นจากการสํารวจพบมีนาข้าว ไร่มันสําปะหลัง - ข้าวโพด ได้รับผลกระทบแล้ว กว่า 150,000 ไร่ หนักสุดที่  
2 อําเภอ คือ อ.ลาดยาว และ แม่วงก์ ที่ปัจจุบันได้รับความเสียหายแล้วกว่า 80,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังพบว่าชาวบ้านใน อ.เมืองนครสวรรค์ โกรกพระ และ ลาดยาว ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
น้ําท่วมขังสูง 30 - 40 ซม. ล่าสุดหลายฝ่ายกําลงัเร่งระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ส่งผลให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผย ถึงสถานการณ์น้ําว่า ในภาพรวมของ อ.เสนา มี17 ตําบล 
114 หมู่บ้าน 24 ชุมชน  ขณะนี้ได้รับผลกระทบไปแล้วครึ่งอําเภอ คือ  9 ตําบล  67 หมู่บ้าน 4 ชุมชน เดือดร้อนประมาณ 5,000 ครัวเรือน ระดับน้ําประมาณ  50-70 ซม.แต่มีบางจุดที่ท่วมสูงกว่า 
3 เมตร คือ ในหมู่ 5 ต.หัวเวียง ซ่ึงเป็นบ้านที่สร้างอยู่ริมตลิ่ง ท่วมมาตั้งแต่เข่ือนเจ้าพระยา ปล่อยน้ํา 600  ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที (ตอนนี้ปล่อย 2,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที) ส่วนนาข้าว 
เสียหายไปแล้วประมาณ 1 หม่ืนไร่ จากที่ปลูกทั้งหมด 9 หม่ืนไร่  โดย ที่กระทบมากสุดคือที่ ต.บ้านโพธ์ิ ต.ลาดงา และ ต.หัวเวียง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พยายามบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการระบายนํ้าเข้าทุ่ง 
โดยระบายไปแล้ว 2 ทุ่ง และวันที่ 30 ก.ย. นี้จะเปิด ให้เข้าทุ่งอีก 1 จุด ที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วประมาณ  30,000 ไร่ ที่จะช่วยกักเก็บน้ํา จ.ลพบุรี หัวหน้าปภ.ลพบุรี เปิดเผย ถึงสถานการณ์น้ําในจังหวัด
ว่า ขณะน้ีมีพื้นที่ที่ไดก้รับผลกระทบ 2 อําเภอ คือ อ.บ้านหม่ี และ อ.เมืองลพบุรี โดยที่อ.เมืองนั้นเหลือน้ําท่วมขังในหมู่ที่ 6 ของ ต.ป่าตาล เดือดร้อนประมาณ 15 หลังครัวเรือน ระดับไม่สูงมากนัก  
ทางเจ้าหน้าที่เร่งสูบระบายลงคลองแล้ว ส่วนที่ อ.บ้านหม่ี มี 22 ตําบล ได้รับผลกระทบน้ําท่วมทุ่งนา 4 ต. คือ ต.หนองทรายขาว ต.หนองเมือง ต.หนองกระเบียน ต. พุคา รวมแล้วประมาณ 3000 ไร่ 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําอยู่แล้ว ส่วนกรณีที่เข่ือนเจ้าพระยามีการปล่อยน้ําเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อ จ.ลพบุรี เพราะยิ่งระบายมาก ลพบุรีไม่ต้องระบายนํ้า 
เข้าคลองชัยนาท - ป่าสัก ที่ประตูน้ํามโนรมย์ ซ่ึงเส้นทางน้ําที่จะเข้าสู่จังหวัดมี 2 ช่องทางคือ 1.ทางประตูน้ํามโนรมย์ ที่ จ.ชัยนาท และ แม่น้ําลพบุรีที่อยู่ติดกับอยุธยา ส่วนน้ําที่ท่วมนั้นเป็นผลมาก 
จากน้ําฝนและน้ําป่าเท่านั้น น้ําเขื่อนจะไม่ส่งผลจ.ชัยภูมิ ลําน้ําชีเอ่อล้นทะลักเข้าท่วม ไร่นาบ้านเรือนประชาชน ใน 2 อําเภอ คือ อ.จัตุรัส และเนินสง่า 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 
100 หลายหลังคาเรือน และระดับน้ําชียังคงหนุนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง ล่าสุด ที่บ้านท่าหว้า ม.8 ต.กะฮาต อ.เนินสง่า ได้มีมวลนํ้าจากลําน้ําชีเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมเพิ่มอีกที่สํานักสงฆ์ประชาศรัทธาธรรม และ
เช้านี้ระดับน้ําที่ล้นทะลักออกมายังคงสูงข้ึนกว่า 1-2 เมตร คาดว่าน่าจะเอ่อข้ึนมากกว่านี้ จนเกือบถึงระดับปี 54 หากฝนยังตกลงมาอีก เบ้ืองต้น ผู้ว่าฯ ได้นําเหล่ากาชาดจังหวัด ฝ่ายความม่ันคง ปค.ชย. 
และกําลังพลจาก กองร้อย อส.จ.ชย.ที่ 1 จัดเตรียมถุงยังชีพ จํานวน 500 ชุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ จ.นครราชสีมา  เม่ือช่วงสองวันที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักครอบคลุมทั้งจังหวัด 
โดยเฉพาะในเขตตัวเมือง และอําเภอต่างๆ แม้แต่จวนผู้ว่าฯ ก็มีท่วมหนักเช่นกัน รวมถึงตลาดเซฟวัน ถ.มิตรภาพ และพื้นที่ ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา ส่วนที่บ้านวัง ต.บ้านวัง อ.โนนไทย  
น้ําในลําน้ําค้างพลู ซ่ึงเป็นลําน้ําสาขาลําเชียงไกรตอนบนเอ่อท่วมไร่นา บ้านเรือนราษฎร จํานวนมากกว่า 1,550 ไร่ สะพานเสียหาย 1 แห่ง เนื่องจากกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากพัดจนคอสะพานขาด 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์น้ําท่วมหลายแห่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เพราะเป็นลักษณะน้ําหลาก เหลือเพียงน้ําตามไร่นาที่ค้างอยู่หลายพื้นที่ เช่น บ้านพุดซา ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา,  
อ.ขามสะแกแสง และ อ.โนนไทยบางส่วน ส่วนถนนมิตรภาพ อ.เมืองนคราชสีมา และ อ.สีคิ้ว แห้งหมดแล้ว แต่ตอนนี้จังหวัดจําเป็นจะต้องไปเร่งระบายปลายน้ําให้ไหลลงลําน้ํามูลให้เร็วที่สุดเพื่อรอรับฝน 
ที่จะมาใหม่ในช่วงอีก 2-3 วันนี้ จ.พัทลุง ฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือนใน จ.พัทลุง ส่งผลให้นาข้าวซ่ึงเข้าสู่ฤดูการทํานาปีของเกษตรที่ปลูกไว้ ในพื้นที่ ต.นาขยาด ดอนทราย โตนดด้วน แพรกหา  
อ.ควนขนุน ได้รับกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก ข้าวที่ชาวนาปลูกไว้รอน้ําฝนเริ่มยืนต้นแห้งตาย แม้เกษตรกรบางรายพยายามหาแหล่งน้ําเพื่อสูบเข้านา แต่แหล่งน้ําตามธรรมชาติก็ได้แห้งขอดไม่เพียงพอ 
บางรายต้องรอความหวังจากฝนเทียม แต่ก็ยังไม่มีคําตอบจากทางจังหวัด 
๖. คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ 29-30 ก.ย. ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตก สําหรับภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
ยังคงมีฝนตกโดยทั่วไป ส่วนในช่วงวันที่ 1–5 ต.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนเพิ่มข้ึนกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง สําหรับในช่วงวันที่ 1-3 ต.ค. 
ภาคใต้ และภาคตะวันออก จะมีฝนเพิ่มข้ึนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) : NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (29 ก.ย.) ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.บึงกาฬ 
กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคตะวันออก คือ จ.จันทบุรี และตราด ภาคใต้ คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (29 ก.ย.) แจ้งเตือนเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระดับนํ้าแม่นํ้าเจ้าพระยาเพ่ิมสูงขึ้น ในเขตพ้ืนท่ี จ.ปทุมธานี สุพรรณบุรี กําแพงเพชร ชัยนาท อุทัยธานี 
ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี  



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 1,858.91 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื - - 7 7 546.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื - - 12 12 440.00

วนัท ี ่29  กนัยายน  2559 ภาคกลาง - - 3 3 218.00

43,298 ภาคตะวันตก - - 2 2 472.00

61% ภาคตะวันออก - - 9 9 91.91 คงที่ - อ่าง

วนัท ี ่29  กนัยายน  2558 ภาคใต ้ 1 - 3 4 91.00  ลดลง 1 อ่าง

38,179 รวมท ัง้ประเทศ 1 - 36 37 1858.91   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 4,686 35% 5,904 44% 2,104 16% 5,592 42% 1,792 13% 312.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,399 46% 7,071 74% 4,221 44% 6,908 73% 4,058 43% 163.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 65 25% 131 49% 119 45% 125 47% 113 43% 6.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 85 32% 71 27% 80 30% 66 25% 5.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 3 103 26 25% 71 67% 68 64% 70 66% 67 63% 1.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 22 13% 160 94% 154 91% 151 89% 145 85% 9.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 293 31% 703 75% 660 70% 653 70% 610 65% 50.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,728 17,987 9,522 39% 14,125 57% 7,397 30% 13,579 55% 6,851 28% 546.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 25 18% 86 63% 79 58% 81 60% 74 54% 5.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 45 475 234 45% 297 57% 252 48% 293 56% 248 48% 4.00 เพิม่ขึน้

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 165 8 157 55 33% 62 38% 54 33% 59 36% 51 31% 3.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 67 41% 109 66% 72 44% 83 51% 46 28% 26.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 633 26% 1,416 58% 835 34% 1,183 49% 602 25% 233.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 761 38% 1,095 55% 995 50% 1,032 52% 932 47% 63.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 22 292 101 32% 72 23% 50 16% 63 20% 41 13% 9.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 66 43% 32 21% 31 20% 24 15% 23 15% 8.00 เพิม่ขึน้

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 41 29% 58 41% 51 36% 47 33% 40 28% 11.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 83 30% 91 33% 84 31% 79 29% 72 26% 12.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 44 36% 55 45% 52 43% 51 42% 48 40% 4.00 เพิม่ขึน้

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,166 59% 1,358 69% 527 27% 1,296 66% 465 24% 62.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,276 39% 4,731 57% 3,082 37% 4,292 51% 2,642 32% 440.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 252 26% 804 84% 801 83% 650 68% 647 67% 154.00 เพิม่ขึน้

21 ทับเสลา             อุทัยธานี 160 17 143 54 34% 97 61% 80 50% 72 45% 55 34% 25.00 เพิม่ขึน้

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 73 30% 119 50% 79 33% 80 33% 40 17% 39.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 379 28% 1,020 75% 960 71% 802 59% 742 55% 218.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,539 71% 12,338 70% 2,073 12% 12,038 68% 1,773 10% 300.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,260 59% 5,108 58% 2,096 24% 4,936 56% 1,924 22% 172.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,799 67% 17,446 66% 4,169 16% 16,974 64% 3,697 14% 472.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 5.00 219 151 67% 180 80% 175 78% 172 77% 167 75% 8.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 164 39% 173 41% 143 34% 128 30% 98 23% 45.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 27 23% 48 41% 36 31% 43 37% 31 26% 5.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 100 61% 58 35% 44 27% 49 30% 35 22% 9.00 เพิม่ขึน้

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 295 20.00 275 261 88% 176 60% 156 53% 164 56% 144 49% 12.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 8 46% 5 30% 4 26% 5 28% 3.88 23% 0.42 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 5 23% 6 29% 5 24% 5 22% 3.68 17% 1.53 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 79 3.00 76 46 59% 30 38% 27 34% 25 32% 22.04 28% 5.03 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 45 3.00 42 29 65% 34 75% 31 68% 28 62% 25.11 55% 5.93 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,383 88 1,294 792 57% 710 51% 622 45% 618 45% 530 38% 91.91 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 65 645 330 46% 205 29% 140 20% 169 24% 104 15% 36.00 เพิม่ขึน้

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 347 18 329 114 33% 59 17% 41 12% 56 16% 38 11% 3.00 เพิม่ขึน้

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 5,049 90% 4,595 81% 3,243 58% 4,534 80% 3,182 56% 61.00 เพิม่ขึน้

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 276 1,178 918 63% 408 28% 132 9% 417 29% 141 10% -9.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,150 1,711 6,439 6,411 79% 5,267 65% 3,556 44% 5,176 64% 3,465 43% 91.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,582 23,513 47,068 38,179 54% 43,298 61% 19,786 28% 41,440 59% 17,927 25% 1,858.91 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

23 กนัยายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่29  กนัยายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา สถานการณ์อยู่ระหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

29 กนัยายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่29  กนัยายน  2558

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%
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12%กลาง 
2%

ตก
 38%
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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


