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ฝน การคาดหม
ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
9 มีนาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตุนิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

นํ้าในอ่างปี 59
10 มี.ค. 59

นํ้าในอ่างปี 48
10 มี.ค. 48

นํ้าในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิวา
ยม แม่นํ้ามูล แม่นํ้า
3.2 สรุปสถานการณ
       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

79, -10.74, -10.9
เชียงแสน นครพนม
        - ระบบปฏิบัติ
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ

ปี ๕9 (51%

กราฟแสดงปริมา
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เดือน

มายปริมาณฝน (มิล
 

ท่ี
9

มม.

มม. 60
มม. 44
มม. 23

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 11

% 4
ล้าน(ลบ.ม) 9,2

% 3
ล้าน(ลบ.ม) 13

% 5

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
ส และสถานี X.73 
าบางปะกง และแม่นํ้
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
น หนองคาย นครพ
6, -10.70 และ -1

ม และมุกดาหาร มีแน
การเฝ้าระวัง และเตื
งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ

%)      ปี ๕8 (58

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

ณ (มม.) คว
0 มม. ตํ่าก
0 มม. ตํ่าก
0 มม. ตํ่าก
0 มม. ตํ่าก
0 มม. ตํ่าก
0 มม. ตํ่าก
0 มม. ตํ่าก

มีนาคม 2559

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

 สรปุสถา
ลลิเมตร) เดือน มีนา

0.5 -16.3
4.2 -37%
3.2

เหนือ

ไม่มีฝน

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

,899
48%
249 -11%
7%
,686 -21%

58%

เหนือ

หม
3.ห้
10
(32
(38
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
 จ.นราธิวาส แนวโนม้
นํ้าท่าตะเภา มีแนวโน
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
พนม มุกดาหาร และ
13.34 เมตร ตามลํา
นวโน้มระดับนํ้าทรง
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ

%)  

ทศ  

วามหมาย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ

9

านการณน์้ําขอ
าคม เมษายน และ

49.2 2
51.2 4
29.5

กลาง

ไม่มีฝน

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

619
46%
471 -11%
35%
448 -3%
38%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (18%) ๔.แ
0.บางพระ (28%) 11
2%) 17.ภูมิพล (3
8%) 23.ขุนด่าน (44
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
มระดับน้ํา: แม่นํ้าน่า
น้มระดับนํ้าทรงตัว 

ถานการณ์น้ําประจําว
ะโขงเจียม วัดได้ 2.
ดับ แนวโน้มระดับน้ํ
งตัว 
ลาก - ดินถล่ม (Earl
วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ

+ 

+ 

ศูนย์ป้อง

ค่าประมาณ (มม
 40 - 70 มม.
 60 - 90 มม.
 50 - 80 มม.
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 130 - 170 ม
 80 - 110 มม

เมษ

องประเทศ วัน
พฤษภาคม 2559

.1 53.2
4% 30.2

36.3

ไม่มีฝ

ตะวันออกเ

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

3,868
46%

2,967 -10%
36%

3,472 -10%
46%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําต่ํากว่า 
แม่งัด (21%) 5.ปราณ
1.ลําปาว (28%) 12
34%) 18.แควน้อย (
4%) และ24.สิริกิติ์ 
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (10
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
าน แม่นํ้าพระสทึง แ
  

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
23, 3.61, 1.46, 

น้ําท่า สถานี โขงเจีย

ly Warning) (10 มี

ติ (ในลุ่มน้ํา) 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ม.) ความห
. ตํ่ากว่าค่
. ตํ่ากว่าค่
. ตํ่ากว่าค่
ม. ตํ่ากว่าค่
. ตํ่ากว่าค่
ม. ตํ่ากว่าค่
ม. ตํ่ากว่าค่

ษายน 2559

นที่ 11 มีนาค
9 เปรียบเทียบกับค่า

-23.1 54.3
-76.6% 71.8

63.6

ต

ฝน

เฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

568
48%
585 2%
50%
184 28%
22%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
ณบุรี (23%) 6.กระเสี
.ทับเสลา (29%) 13
(35%) 19.น้ําพุง (3
(45%)  
ของความจุ มี 2 อา่

0 มี.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
แม่นํ้าตาปี แม่นํ้าโก-

เคราะห์สถานการณ์น
 1.74, 2.10 และ
ม มีแนวโน้มระดับน

.ค.) – ไม่มีการเตือนภ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
าปกติ  140
าปกติ  150
าปกติ  140
าปกติ  190
าปกติ  110
าปกติ  150
าปกติ  200

คม ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

17.5 4
24% 1

1

ไม่มีฝน

ตะวันออก

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

17,325
65%

% 16,922 -1
64%

% 18,940 -7
71%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 24 อ่าง 
สียว (24%) 7.กิ่วลม 
.มูลบน (30%) 14.ลํ

36%) 20.จุฬาภรณ์

าง คือ 1.ประแสร์ (

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
ลก และค.ตันหยงมัส

น้ํา กรมชลประทาน) 
ะ 2.16 เมตร ตามล
นํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีเชีย

ภัย - 

มวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 

+ 

+ 

ระทรวงทรัพยากร

ระมาณ (มม.)
0 - 180 มม.
0 - 190 มม.
0 - 180 มม.
0 - 230 มม.
0 - 150 มม.
0 - 300 มม.
0 - 250 มม.

พฤษภาค

ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 

49.2 84.5
33.8 63%
15.8

ใต้

ไม่มีฝน

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี - 

6,330
77%

1% 5,718
70%

7% 4,970
61%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
 (25%) 8.อุบลรัตน์ 

ลําแซะ (30%) 15.น้ํา
์ (37%) 21.ป่าสัก

(80%) และ2.หนอ

น้อย ได้แก่ สถานี P.
N.5A จ.พิษณุโลก, ส
.158 จ.ชุมพร, สถา
ส มีแนวโน้มระดับนํ้

 ระดับน้ําแม่น้ําโขง 
ลําดับ เปรียบเทียบ
ยงคาน และหนองคา

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ

คม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

53.4 12.8
66.2 19%
51.8

ไม่มีฝน

ท้ังประเทศ

d.go.th/climate/climate

40,662
58%

-7% 35,986
51%

9% 41,700
61%

ท้ังประเท

er.rid.go.th/flood/flood/res_t

1%) 2.กิ่วคอหมา 
 (26%) 9.คลองสียัด
าอูน (31%) 16.ลํา
ฯ (38%) 22.แก่ง

งปลาไหล (84%)  

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
านี X.37A จ.สุราษ
นํ้าลดลง แม่นํ้าปิง แ

 ณ วันที่ 10 มีนาคม
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ
าย มีแนวโน้มระดับน

d.go.th/3month_foreca

 

+ 

+ 
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ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
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๒๕5๓)]  

8
%

 
e.php) 

-7%

-10%

ทศ

  
table.htm) 
 (14%)  
ด (28%) 
าตะคอง 
กระจาน 

 

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
แม่นํ้าวัง 

ม 2559  
บ-9.57, 
นํ้าลดลง 

ast.php) 



 

        
(ระดับ
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
สถานีส
๔. พา
๕. สถ
58 อํา
เชียงคํ
แก้งสน
พลับพ
สอยดา
สถานก
หรือร้อ
อีก 6 
เพราะน
ใน 6 
จะมีน้ํา
ได้แห้ง
ชาวบ้า
จ.สตูล
หากมา
๖. คา
ในขณะ
ภาคกล
ส่วนใน
ในตอน
๗. พ้ืน
ได้แก่ 
หนองค
พังงา ป
 

               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - รายงาน
น้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง 
หลวง 3365)(อ.สา
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่
สะพานวัดพระรูป อ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
าเภอ 276 ตําบล 2
ํา) จ.สุโขทัย (อ.สวร
นามนาง โนนไทย ด่
พลาชัย ห้วยราช) จ.ก
าว แก่งหางแมว ขล
การณ์น้ําของแหล่งน้ํ
อยละ 17 ของควา
อําเภอ เหลือประมา
น้ําไหลไปไม่ถึง จึงต้อ

 อําเภอ ได้แก่ ดอ
าไว้รองรับเทศกาลไม
งขอดลง ทําให้เกษต
านวันละ 10 - 
ล ชาวบ้านในพื้นที่บ
าช้าก็จะไม่ได้น้ํากลบั
าดการณ์สภาพอา
ะที่ความกดอากาศต่ํ
ลาง และภาคตะวัน
นช่วงวันที่ 13-16 
นกลางวัน  
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเ
 จ.เชียงใหม่ พะเยา พ
คาย หนองบัวลําภู บุ
 ประจวบคีรีขันธ์ สตลู

านสถานการณ์สถานี
งต่ําสุด) ระดับน้ําใน
นสถานการณ์สถานีโ
 มีแนวโน้มระดับน้ําท
ามชุก จ.สุพรรณบุรี
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้า

 อ.เมือง จ.สุพรรณบ

มป้องกันและบร
2,361 หมู่บ้าน ได้
รรคโลก ศรีนคร ศรี
านขุนทด โนนสูง เท
กาญจนบุรี (อ.ห้วยก
ลุง นายายอาม เมือ
้ําชลประทานของเชี
ามจุทั้งหมด แม้การ
ณร้อยละ 30 - 50 
องใช้รถบรรทุกน้ําไป
ยหล่อ สันกําแพง พ
ม่ให้มีปัญหาอย่างแน
รกรได้รับผลกระทบ
20 รอบ แต่ก็ยั

บ้านคลองนํ้าเวียน 
บไปใช้ เนื่องจากน้ําที
ากาศ 7 วัน (กรม
ําเนื่องจากความร้อน
ออก โดยมีฝนฟ้า
มี.ค. บริเวณความก

เตือนภัยวิกฤตินํ้า(
 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ล สงขลา และราชบุรี

นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
นลําน้ําส่วนใหญ่มีแน
โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน
ทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท
รี) สถานการณ์วิกฤติ
และข้อมูลเพื่อการบริ
าระวังนํ้าแล้ง ได้แก
บุรี (ลุ่มนํ้าท่าจีน) 

รเทาสาธารณภัย
ด้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ
รีสําโรง ศรีสัชนาลัย
ทพารักษ์ พระทองคํ
กระเจา ท่าม่วง) จ.เพ
อง เขาคิชฌกูฎ ท่า
ยงใหม่ในขณะนี้ เริ่ม
ประเมินล่าสุดน้ําอุป
 มีเพียง 2 อําเภอที่มี
ปช่วย โดยต้องให้ควา
พร้าว สันทราย สันป
น่นอน จ.จันทบุรี ภัย
บอย่างหนัก หลังขาด
ยังไม่เพียงพอต่อคว
 หมู่ 3 ตําบลคลองข
ที่ทางท้องถ่ินนํามาแจ
มอุตุนิยมวิทยา ) 
นปกคลุมประเทศไทย
าคะนอง ลมกระโชก
กดอากาศสูงที่ปกคล

(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) 
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
นคร สุรินทร์ กาฬสิน
รี 

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มเพ่ิมขึ้น/ทรงต
น (ณ วันที่ 4 มี.ค.5
ท่าจีน มีแนวโน้มระ
ติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถ
หารจัดการทรัพยากร
ก่ สถานีสะพานมห

ย (10 มี.ค.) : จังห
.ดอยเต่า สันกําแพง
ย เมือง คีรีมาศ ทุ่งเส
คํา บัวใหญ่) จ.นครพ
พชรบุรี (อ.ชะอํา แก
าใหม่) จ.ชลบุรี (อ.เ
มมีแนวโน้มลดลงต่อ
ปโภคบริโภคจะมีถึง
มีร้อยละ 50 โดยเฉพ
ามเชื่อม่ันว่า น้ําอุปโภ
ป่าตอง และแม่ริม โ
ยแล้ง เริ่มรุนแรงแล
ดแคลนน้ําอุปโภค บริ
ามต้องการ ทําให้เท
ขุด อําเภอเมือง ต่า
จกจ่าย มีเพียง 6,00
 ในช่วงวันที่ 10-1
ยตอนบนทําให้บริเวณ
กแรงและลูกเห็บตก
ลุมภาคตะวันออกเฉี

 คณะกรรมการทรัพ
ตากกําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

วันที่ 10 มี.ค.59) ล
ตัว 
59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําลดลง โดยมีส
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
หาโพธิ์ อ.เมือง จ.แ

หวัดท่ีประกาศเขตให
ง แม่ริม) จ.อุตรดิตถ
สลี่ยม บ้านด่านลาน
พนม (อ.นาหว้า โพน
ก่งกระจาน) จ.สระแ
กาะสีชัง) สถานการ
เนื่อง โดยแหล่งน้ําห
เดือนมิถุนายน แต่ก็
พาะที่น่าห่วงคืออําเภ
ภคบริโภคจะไม่มีผล

 โดยมี 8 อําเภอ ที
ะขยายพื้นที่มากข้ึน
ริโภค และน้ําเพื่อกา
ทศบาลต้องระดมรถ
างขนภาชนะเก็บกัก
00 ลิตร เท่านั้น 
12 มี.ค. บริเวณคว
ณดังกล่าวมีอากาศร้
บางพื้นที่ในระยะแร

ฉียงเหนือมีกําลังอ่อน

พยากรนํ้าแห่งชาติ (
ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงข

กกรัง มีปริมาณน้ําอย
สถานการณ์เฝ้าระวั
ท่ีสะพานข้ามแควตา
สัญญาณภาพจากกล้
แพร่ (ลุ่มนํ้ายม) สถ

ห้ความช่วยเหลือผู้
ถ์ (อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
นหอย) จ.นครสวรร
นสวรรค์) จ.มหาสาร
แก้ว (อ.โคกสูง วัฒน
รณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว)
หลักของเขื่อนแม่งัดส
ก็ยังต้องช่วยกันประ
ภอทางตอนใต้ เช่น เ
กระทบเกิดข้ึน ส่วนพ

 ที่ประสบปัญหาหนัก
 ล่าสุดน้ําในคลองกร
ารเกษตร แม้ทางเทศ
ถแบ็คโฮทําการขุดล
กน้ํามานั่งรอรถขนน

วามกดอากาศสูงกําล
ร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่ว
รก หลังจากนั้นภ
นลง ลักษณะเช่นนี้ท

(10 มี.ค.) ได้รายงา
ทัยธานี ลพบุรี อ่างท
 นครราชสีมา ศรีสะ

มทรัพยากรน้ํา  กร

ลา ปัจจุบันสถานกา

ยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง 
วัง(นํ้าแล้ง) ได้แก่ 
ากแดด (อ.โกรกพระ
ล้อง CCTV ณ วันที่ 1
ถานีสะพานนครน่า

ผู้สบภัยพิบัติกรณีฉุ
 ท่าปลา) จ.พะเยา (
รค์ (อ.เมือง ชุมแสง)
รคาม (อ.กันทรวิชัย 
านคร ตาพระยา อรั
จ.เชียงใหม่ ผู้อํานว
สมบูรณ์ชล เหลือน้ํา
หยัด เพราะน้ําต้นท

 เขตอําเภอดอยหล่อ 
พื้นที่การเกษตรยังต้
ก ประกาศเป็นพื้นที
ระสือใหญ่ ซ่ึงเป็นคล
ศบาลตําบลตะเคียน
ลอกคลองกระสือให
น้ําจากเทศบาลตําบ

ลังแรงจากประเทศจี
วไป ลักษณะเช่นนี้ทาํ
ภาคตะวันออกเฉียงเ
ทําให้บริเวณดังกล่า

านพ้ืนท่ีประสบภัยจ
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

ารณ์น้ําในลําน้ําโดย

ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีป
 สถานีแม่นํ้าท่าจีนท
ะ จ.นครสวรรค์)  
10 มี.ค.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง 

กเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
(อ.เมืองพะเยา ดอก
) จ.นครราชสีมา (อ
 โกสุมพิสัย ชื่นชม เ
รัญประเทศ) จ.จันท
วยการโครงการชลป
าที่ใช้การได้อยู่เพียง 
ทุนในพื้นที่ 17 อํา
 จอมทอง ฮอด แม่แจ
้องเน้นการปลูกพืชแ

ที่ประสบภัยไปก่อนห
ลองสายเลือดใหญ่ข
ทอง จะมีนํารถบรรท
ญ่ให้กว้างและลึกข้ึ

บลคลองขุด ที่เข้ามา

จีนจะแผ่ลงมาปกคลุ
าให้เกิดพายุฤดูร้อนใ
เหนือ อุณหภูมิจะล
วจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน

จากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าว
ธยา  ปทุมธานี สุพร
สารคาม จันทบุรี ตรา

รธรรมชาติและส่ิงแ

ทั่วไปยังคงอยู่ในภา

ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

จจุบัน จํานวน 14 
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
อ.ขามสะแกแสง คง 
ชียงยืน) จ.บุรีรัมย์ 
บุรี (อ.มะขาม โป่ง
ระทานเชียงใหม่ เปิ
 44.55 ล้านลูกบาศ
าเภอ เหลือไม่ถึงร้อย
จ่ม เริ่มที่จะมีปัญหา
แบบใช้น้ําน้อย ตอนนี
หน้านี้ ขณะที่สงกรา
องชาวบ้านในหลาย
ทุกน้ําออกว่ิงแจกจ่า
้น เพื่อใช้สําหรับเก็
าแจกจ่ายน้ําวันละ 

ลุมภาคตะวันออกเฉีย
ในภาคตะวันออกเฉีย
ดลง 5-7 องศาเซ
นกับมีอากาศร้อนถึง

ขาดแคลนนํ้า) 43 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

าวะปกติ 

ณฑ์ปกติ 
้าท่าจีน

นเกณฑ์
น) และ

 จังหวัด  
กามยาว  
 บัวลาย  
(อ.เมือง 
งน้ําร้อน  
ดเผยว่า 
ศก์เมตร 
ยละ 30  
ามากข้ึน 
นี้นําร่อง
านต์ปีนี้ 
หมู่บ้าน  
ายให้กับ
บกักน้ํา  
 1 รอบ  

ยงเหนือ  
ยงเหนือ 
ซลเซียส  
งร้อนจัด 

 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 374.27 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -96.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -79.00 

วนัท ี ่10  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -18.00 

35,986 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -106.00 

51% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -27.27 คงที่ 4 อ่าง

วนัท ี ่10  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -48.00  ลดลง 32 อ่าง

40,662 รวมท ัง้ประเทศ 32 4 1 37 -374.27   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

58%

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 5,710 42% 4,558 34% 758 6% 4,594 34% 794 6% -36.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,425 57% 4,233 45% 1,383 15% 4,284 45% 1,434 15% -51.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 149 56% 55 21% 33 12% 56 21% 34 13% -1.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 45 17% 30 11% 16 6% 30 11% 16 6% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 53 50% 27 25% 23 22% 28 26% 24 23% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 77 45% 23 14% 17 10% 23 14% 17 10% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 440 47% 323 34% 280 30% 330 35% 287 31% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,899 48% 9,249 37% 2,510 10% 9,345 38% 2,606 11% -96.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 44 33% 24 18% 17 13% 25 19% 18 13% -1.00 ลดลง

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 253 49% 160 31% 117 23% 163 31% 120 23% -3.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 59 36% 60 36% 50 30% 61 37% 51 31% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 79 48% 60 37% 23 14% 61 37% 24 15% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,045 43% 627 26% 46 2% 635 26% 54 2% -8.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 756 38% 562 28% 462 23% 594 30% 494 25% -32.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 130 41% 100 32% 77 25% 102 32% 79 25% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 27 25% 66 60% 65 59% 69 63% 68 62% -3.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 63 45% 42 30% 35 25% 43 30% 36 26% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 129 47% 83 30% 76 28% 83 30% 76 28% - คงที่

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 72 60% 62 51% 59 49% 63 52% 60 50% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,211 62% 1,121 57% 290 15% 1,147 58% 316 16% -26.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,868 46% 2,967 36% 1,317 16% 3,047 37% 1,396 17% -79.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 459 48% 366 38% 363 38% 381 40% 378 39% -15.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 51 32% 47 29% 30 19% 47 29% 30 19% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 109 45% 58 24% 18 8% 61 25% 21 9% -3.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 619 46% 471 35% 411 30% 489 36% 429 32% -18.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,589 71% 12,388 70% 2,123 12% 12,432 70% 2,167 12% -44.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,736 53% 4,534 51% 1,522 17% 4,596 52% 1,584 18% -62.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,325 65% 16,922 64% 3,645 14% 17,028 64% 3,751 14% -106.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 88 39% 99 44% 95 42% 108 48% 104 46% -9.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 115 27% 117 28% 87 21% 122 29% 92 22% -5.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 46 39% 33 28% 21 18% 34 29% 22 19% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 117 71% 138 84% 124 76% 142 87% 128 78% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 202 81% 198 80% 178 72% 204 82% 184 74% -6.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 7 40% 10 58% 9 53% 10 59% 9.09 55% -0.25 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 10 49% 6 26% 5 21% 6 27% 4.79 22% -0.21 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 23 32% 34 47% 31 43% 36 50% 32.98 46% -2.16 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 12 29% 26 64% 23 57% 25 64% 22.49 56% 0.34 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 621 47% 660 50% 572 43% 687 52% 600 45% -27.27 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 370 52% 272 38% 205 29% 277 39% 210 30% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 206 53% 89 23% 71 18% 91 23% 73 19% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,397 78% 4,385 78% 3,033 54% 4,413 78% 3,061 54% -28.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,357 93% 972 67% 712 49% 985 68% 725 50% -13.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,330 77% 5,718 70% 4,021 49% 5,766 70% 4,069 50% -48.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 40,662 58% 35,986 51% 12,476 18% 36,361 52% 12,851 18% -374.27 ลดลง

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

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่10  มนีาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

10 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

4 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่10  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต 
11%

ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 

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

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


