
  

        รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ํา ๒๔ ช่ัวโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสาร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รายงานฉบับที่ 1379/2560 เวลา 15.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังตดิตามสถานการณน์้าํ 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดงันี ้

1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น ขอให้
ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย  
 สําหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว
ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสม ที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย บริเวณอ่าวไทยและทะเลอัน
ดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออก จากฝั่งในช่วงวันที่ 
28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 สําหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 28 พ.ย. 2560 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 28 พ.ย. 2560 เวลา 13.00 น. 

2.ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้)(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สงขลา 78.8 
จ.ยะลา (สกษ.) 74.3 
จ.ปัตตานี 60.9 
จ.สงขลา (หาดใหญ)่ 54.6 
จ.สงขลา (คอหงษ์ สกษ.) 54.0 
จ.สงขลา (สะเดา) 47.0 
จ.พัทลุง (สกษ.) 29.0 
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3.เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีสทิงพระ เวลา 15.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  

4.สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 59,984 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 85 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

36,440 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (50,756 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72)
มากกว่าปี 2559 จํานวน 9,228 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯจํานวน 70.80 ล้านลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบายจํานวน
48.31 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 10,952 ล้านลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตร 
น้ําในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ําไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําระบาย 

 
ปริมาตรน้ํา
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ํา
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําใช้
การ 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 10,963 81 7,163 74 10.36 8.09 4.00 4.00 2,499 
2.สิริกิต์ิ 8,523 90 5,673 85 5.05 5.05 4.20 4.20 2,117 
3.จุฬาภรณ์ 161 98 124 97 0.00 0.25 0.07 0.11 46 
4.อุบลรัตน์ 2,439 100 1,858 100 0.00 0.00 10.32 11.83 - 8 
5.ลําปาว 1,795 91 1,695 90 0.00 0.49 1.76 0.00 655 
6.สิรินธร 1,634 83 802 71 0.00 0.85 0.00 0.00 332 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 960 100 957 100 3.50 3.50 3.50 3.50 - 
8.ศรีนครินทร์ 15,592 88 5,327 71 8.66 2.71 5.01 5.02 3,258 
9.วชิราลงกรณ 6,969 79 3,957 68 4.42 4.49 7.01 7.08 4,031 
10.ขุนด่านปราการชล 218 97 214 97 0.08 0.06 0.15 0.23 8 
11.รัชชประภา 4,408 78 3,057 71 3.93 3.96 2.02 2.04 2,212 
12.บางลาง 862 59 586 50 25.82 34.08 2.87 2.94 812 
 



๓ 

5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

เสาร์ อาทิตย์ จันทร ์ อังคาร 
25 
พ.ย. 

26 
พ.ย. 

27 
พ.ย. 

28 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.48 1.56 1.52 1.55 เพ่ิมข้ึน -2.15 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.18 -0.34 -0.38 0.07 เพ่ิมข้ึน -5.13 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 6.27 5.84 5.52 5.51 ลดลง -1.77 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 3.73 3.49 3.20 2.59 ลดลง -8.59 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 10.85 10.58 10.11 9.64 ลดลง -6.7 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 3.05 2.82 2.60 2.43 ลดลง -3.57 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 5.13 5.08 4.96 4.80 ลดลง -2.2 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.68 1.10 0.99 0.98 ลดลง -2.02 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 2.10 2.76 2.50 1.90 ลดลง -6.3 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.52 2.51 2.51 2.50 ลดลง -0.7 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.30 7.76 7.74 7.67 ลดลง -9.46 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.18 29.50 29.35 29.42 เพ่ิมข้ึน -4.54 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.84 19.35 21.45 22.55 เพ่ิมข้ึน -1.63 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 7.13 7.35 8.39 8.91 เพ่ิมข้ึน -1.85 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

27 พ.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 28 พ.ย. 29 พ.ย. 30 พ.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 5.27 -7.53 5.23 5.30 5.37 เพิ่มข้ึน 
อ.เชียงคาน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 7.27 -8.73 7.58 7.92 7.97 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 0.0 153.648 12.20 4.22 -7.98 4.34 4.45 4.50 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 3.44 -8.56 3.40 3.34 3.47 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 3.48 -9.02 3.44 3.36 3.38 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0.0 89.030 14.50 4.62 -9.88 4.50 4.39 4.28 ลดลง 

6.สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560(ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) บ้านชะรัด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 144.0 มิลลิเมตร 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านโฮ๊ะ ต.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระดับน้ํา 3.07 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านเขาจันทร์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 

7.สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ประกาศฉบับที่ 19/2560 ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก 

โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ในระหว่างวันที่ 27 – 29 
พฤศจิกายน 2560 น้ี 
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8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
จ.นราธิวาส - ยังคงมีฝนตกต่อเน่ือง ทําให้หลายพ้ืนที่เริ่มมีนํ้าท่วมขัง โดยเฉพาะนํ้าจากแม่นํ้าสุไหงโก-ลก ได้เออล้นตลิ่ง

เข้าท่วมในพ้ืนที่ราบลุ่มแนวแม่นํ้า และชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่อยู่ตามแนวแม่นํ้า ทําให้ทั้งชุมชนคลอง
ประปา ชุมชนท่าเรือ ขณะเดียวกัน ในพ้ืนที่ ต.เกียร์ ต.โละจูด ต.แว้ง ของ อ.แว้ง และ ต.ร่มไทร อ.สุคิริน มีนํ้าป่าไหลหลาก
เข้าท่วมในพ้ืนที่ราบ โดยเจ้าหน้าที่ทหาร กรมทหารพรานที่ 11 ได้สนธิกําลังเข้าช่วยเหลือ ส่วนในพ้ืนที่ อ.เมือง นํ้าจากคลอง
ตันหยงมัส เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพ้ืนที่ ต.ลําภู อ.เมือง ซึ่งเป็นพ้ืนที่นํ้าท่วมซ้ําซาก ทําให้โรงเรียนในพ้ืนที่เขต 3 ประกาศหยุด
การเรียนการสอนช่ัวคราว (ผู้จัดการ) 

จ.พัทลุง - ฝนที่ตกต่อเน่ืองมาหลายวันในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ล่าสุดสถานการณ์น้ําท่วมยังไม่คลี่คลายและยังมีนํ้าท่วมขยาย
วงกว้างขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 5 อําเภอ ที่ติดกับทะเลสาบสงขลา อ.ปากพะยูน อ.บางแก้ว อ.เขาชัยสน อ.เมือง และ อ.ควน
ขนุน ระดับนํ้าที่ไหลหลากท่วมพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตกของจังหวัด ได้หลากลงมาท่วมในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ิมขึ้น ทําให้ทางจังหวัด
ได้ออกแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่ริมทะเลสาบ เร่งอพยพสิ่งของสัตว์เลี้ยงวัวควาย ขึ้นไว้ที่สูงอย่างเร่งด่วน (ผู้จัดการ) 

จ.ยะลา – ความคืบหน้าสถานการณ์นํ้าท่วมพ้ืนที่ จ.ยะลา ล่าสุดมวลนํ้าจากแม่นํ้าปัตตานีล้นตลิ่งขยายวงกว้างเข้าท่วม
พ้ืนที่ริมแม่นํ้า โดย ปภ.ยะลา ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ จ.ยะลา มีพ้ืนประสบเหตุ 5 อําเภอ 38 ตําบล มี
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้ว 16,650 ครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัดยะลายังไม่มีการประกาศพ้ืนที่ประสบภัยนํ้าท่วม หรือ
เป็นเขตพ้ืนที่ภัยพิบัติแต่อย่างใด (ผู้จัดการ) 

จ.สงขลา - ระดับนํ้าในคลองอู่ตะเภาท่ีเพ่ิมสูงขึ้นและไหลเช่ียวได้กัดเซาะบริเวณคอสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา ที่เช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่ที่ 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ กับหมู่ที่ 5 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จนใกล้ที่จะขาด เจ้าหน้าที่ต้องนําป้ายปิดก้ัน
ห้ามรถว่ิงผ่านหรือใช้สะพานน้ีช่ัวคราวเพ่ือความปลอดภัย (ผู้จัดการ) 

จ.สตูล - ที่คลองฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล ระดับนํ้าในลําคลองสายสําคัญยังคงมีปริมาณนํ้าสูงอยู่ แม้จะลดระดับลงไป
เล็กน้อยจากเมื่อวานน้ี ทําให้พ้ืนที่ จ.สตูล ต้องจับตาสภาพอากาศต่อไปอีก หลังมีกลุ่มฝนตกกระจายและต่อเน่ืองเกือบตลอด
ทั้งวัน สถานการณ์นํ้าท่วมในหลายพ้ืนที่เริ่มลดระดับลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติแล้ว 
และยังคงเหลือเพียงพ้ืนที่ตํ่าที่มีนํ้าท่วมขัง (ผู้จัดการ) 

จ.ตรัง - สถานการณ์อุทกภัยล่าสุดในพ้ืนที่ 5 อําเภอ เริ่มอยู่ในภาวะทรงตัวและลดระดับลงเรื่อยๆ หลังจากที่ฝนได้หยุด
ตกลงไปหลายช่ัวโมงต้ังแต่ช่วงเช้า แต่ยังคงมีนํ้าท่วมขังและรอระบายอีกบางจุด โดยเฉพาะในตัว อ.นาโยง และบริเวณแยกท่าปาบ 
อ.เมือง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าป่าที่ไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัดก่อนพ้ืนที่อ่ืนๆ ยังคงมีนํ้าท่วมขัง (ผู้จัดการ) 

9.สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
9.1 สถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน การระบายน้ําจากเข่ือนเจ้าพระยา และเขื่อนอุบลรัตน์ตั้งแต่

วันที่ 10ต.ค.–27 พ.ย. 60 ในพื้นที่ 23 จังหวัด (จ.เชียงใหม่ เลย กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี
สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยาปทุมธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี หนองบัวลําภู ขอนแก่น มหาสารคาม 
กาฬสินธ์ุร้อยเอ็ด อุบลราชธานีและสุราษฎร์ธานี) 79 อําเภอ 482 ตําบล 2,825 หมู่บ้าน 38 ชุมชน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 126,390 ครัวเรือน 327,420คน ผู้เสียชีวิต 29 ราย ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด มีน้ําท่วมเฉพาะพื้นที่
ลุ่มน้ํานอกเขตคันกั้นน้ํา 

9.2 สถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและระบายน้ําจากเขื่อนเพชรบุรี ทําให้เกิดนํ้าเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนในพ้ืนที่ 3 อําเภอ 7 ตําบล 18 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว มีน้ําท่วมเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ํา 

9.3 สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 ใน
พื้นที่ 8 จังหวัด (พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล) 51 อําเภอ 254 ตําบล 1,473 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 53,188 ครัวเรือน 166,406 คน เสียชีวิต 1 ราย (จ.สงขลา) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 28 พ.ย. -1 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนเร่ิมมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้า แต่
ยังคงมีอากาศเย็น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่ สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าว
ไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 2-4 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 



๕ 

องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย
มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรข้อควรระวัง 
  ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 28 พ.ย. -1 ธ.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
และฝนตกสะสม ที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย ส่วนชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือ
ด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง สําหรับประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวัง
อันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย  

11.การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบนํ้า และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสบูน้ํา

(ลบ.ม.) 

ปริมาณแจกจ่าย
น้ํา 

 (ลิตร) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พืน้ที ่

ภาค 1 

ลําปาง  -   56,695   -   -   -  
กําแพงเพชร  170,400   39,788   7,137   17,910   -  
เชียงราย  -   47,946   -   -   -  
แม่ฮ่องสอน  -   37,017   -   -   -  
เชียงใหม่  -   30,199   -   -   -  

ภาค 2 

นครสวรรค ์  6,985,080   -   5,506   19,592   22,420  
อุทัยธานี  1,179,360   -   350   1,400   3,200  
สมุทรปราการ  4,442,040   -   -   23,990   -  
สระบุรี  2,732,400   -   3,559   13,890   3,000  
พระนครศรีอยุธยา  612,360   -   -   10,990   25  
สิงห์บุรี  2,326,320   -   1,000   4,320   130  

ภาค 3 อุดรธานี  1,211,372   -   3,883   12,126   -  

ภาค 4 
กาฬสินธ์ุ  132,000   -   1,204   6,020   -  
ขอนแก่น  10,483,040   -   3,125   12,942   -  
มหาสารคาม  1,951,200   -   1,123   4,522   707  

ภาค 5 นครราชสีมา  694,000   -   2,356   9,224   -  

ภาค 6 
สระแก้ว  1,284,800   -   12,000   48,000   -  
ปราจีนบุรี  1,324,600   -   1,009   3,139   10,787  

ภาค 7 
สุพรรณบุร ี  3,525,120   -   1,980   6,570   20,700  
ราชบุรี  2,551,500   -   2,658   9,005   4,615  
เพชรบุรี  16,920   -   5,500   23,200   300  

ภาค 8 สงขลา  114,040   -   2,980   8,940   -  

ภาค 9 
สุโขทัย  153,000   -   -   3,090   1,200  
อุตรดิตถ์  -   671,585   3,747   14,880   -  
พิษณุโลก  76,500   480,000   -   990   1,800  

  41,966,052   1,363,230   59,117   254,740   68,884  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
    นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

                       อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


