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ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
10 เมษายน 255
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตุนิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

นํ้าในอ่างปี 59
11 เม.ย. 59
นํ้าในอ่างปี 48
11 เม.ย. 48

นํ้าในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิวา
ม่นํ้ามูล และแม่นํ้าบ
3.2 สรุปสถานการณ
       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
, 2.09, 2.37 แล
เชียงคาน นครพนม 
        - ระบบปฏิบัติ
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ
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มม.

มม. 11
มม. 47
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หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 11

% 4
ล้าน(ลบ.ม) 8,6

% 3
ล้าน(ลบ.ม) 12

% 5

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
ส และสถานี X.73 

บางปะกง มีแนวโน้ม
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง ระ
ะ 2.61 เมตร ตาม
 และโขงเจียม มีแน
การเฝ้าระวัง และเตื
งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ

%)      ปี ๕8 (54%

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

ณ (มม.) คว
0 มม. ตํ่ากว่าค
0 มม. ตํ่ากว่าค
0 มม. ตํ่ากว่าค
0 มม. ตํ่าก
0 มม. ตํ่าก
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0 มม. ตํ่าก
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นิยมวิทยาได้รายงาน
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สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
 จ.นราธิวาส แนวโนม้
ระดับนํ้าทรงตัว แม
รน้ํา)  
วิทยา : 
ะดับน้ําแม่น้ําโขง ณ ว
มลําดับ เปรียบเทีย
นวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ

%)  

ทศ  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
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านการณน์้ําขอ
ายน พฤษภาคม แล

149.9 -76
73.4 -10
81.5

กลาง

ไม่มีฝน

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

475
35%
388 -6%
29%
335 1%
28%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (14%) ๔.
0.อุบลรัตน์ (23%) 1
6.น้ําอูน (28%) 1
2.แก่งกระจาน (35
ะ27.ลํานางรอง (49
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กรม
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
มระดับน้ํา แม่นํ้าน่า
ม่นํ้าปิง และแม่นํ้าโก

วันที่ 11 เมษายน 2
ยบกับตลิ่ง มีค่าเท่า
ขึ้น ส่วนหนองคาย มี
ลาก - ดินถล่ม (Earl
วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
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ศูนย์ป้อง
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นทึกของเจ้าหน้าที่เ

3,269
39%

2,562 -8%
31%

2,985 -8%
39%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณนํ้าต่ํากว่า 
แม่งัด (16%) 5. ปร

11.กระเสียว (24%) 
17.ป่าสักฯ (30%
5%) 23.จุฬาภรณ์

9%) 
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (11 
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
น แม่นํ้าพระสทึง แ
ก-ลก แนวโน้มระดับ

559 ที่สถานีเชียงแ
กับ-9.64, -10.4
มีแนวโน้มระดับนํ้าล
ly Warning) (11 เม

ติ (ในลุ่มน้ํา) 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ม.) ความห
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก

ษภาคม 2559

นที่ 12 เมษาย
9 เปรียบเทียบกับค่

-50.8 118.2
-111.5% 94.6

141.0

ต

ฝน

เฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

474
40%
491 2%
42%
151 24%
18%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
ราณบุรี (18%)  6.ล
 12.คลองสียัด (25

%) 18.แควน้อย (3
ณ์ (35%) 24..สิริ

ของความจุ – ไม่มี 

 เม.ย.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
ม่นํ้าท่าตะเภา แม่นํ้

บนํ้าเพ่ิมขึ้น 

แสน เชียงคาน หนอ
48, -9.40, -10.
ลดลง สถานีเชียงแสน
ม.ย.) – ไม่มีการเตือน

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
กติเล็กน้อย  130
กติเล็กน้อย  180
กติเล็กน้อย  130
กติเล็กน้อย  240
กติเล็กน้อย  90
กติเล็กน้อย  270
กติเล็กน้อย  130

ยน ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

2 -23.6 8
-25% 1

0 2

ตะวันออก

ไม่มีฝน

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

16,794
63%

% 16,288 -2
61%

% 17,828 -6
67%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 27 อ่าง 
ลําปาว (21%) 7.กิ่ว
5%) 13.มูลบน (26

31%) 19.ภูมิพล (3
กิติ์ (41%) 25.ลํา

 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
้ําตาปี และค.ตันหยง

องคาย นครพนม มุ
41, -9.63 และ –
น และมุกดาหารมีแ

นภัย – 

มวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 

ระทรวงทรัพยากร

ระมาณ (มม.)
0 - 170 มม.
0 - 220 มม.
0 - 170 มม.
0 - 290 มม.
0 - 130 มม.
0 - 312 มม.
0 - 170 มม.

มิถุนายน

ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 

89.0 59.1
48.1 40%
27.3

ใต้

6.0
ตรัง

 

รายวัน (http://www.tmd

นี้  -ไม่มี - 

5,991
73%

2% 5,317
65%

6% 4,759
58%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
วลม (22%) 8.บางพ

6%) 14.ลําตะคอง (
32%) 20.น้ําพุง (3
าพระเพลิง (42%) 

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

มุกดาหาร และโขงเจี
–11.89 เมตร ตามล
แนวโน้มระดับนํ้าทร

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

น 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

107.5 -26.9
80.6 -33%

116.5

ตาก
เข่ือนภูมิพล

ท้ังประเทศ

6.7

d.go.th/climate/climate

38,182
54%

-8% 33,800
48%

7% 38,368
56%

ท้ังประเท

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

0%) 2.กิ่วคอหมา 
พระ (23%) 9.ลําแซะ
(28%) 15.ทับเสลา
33%) 21.ขุนด่าน
 26.วชิราลงกรณ

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
านี X.37A จ.สุราษ
ับนํ้าลดลง แม่นํ้าวัง

จียม วัดได้ 3.16, 
ลําดับ แนวโน้มระดั
งตัว 

d.go.th/3month_foreca

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)]  

9
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-6%

-8%
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table.htm) 
 (12%)  
ะ (23%)  
า (28%)  
 (34%)  
(47%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
ง แม่นํ้า

 5.52, 
ับน้ําท่า  

ast.php) 



 

        
(ระดับ
        
อยู่ในเ
(อ.บ้า
(อ.ศรีส
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
127 อ
จ.อุตร
ศรีสําโ
จ.ตาก 
จ.นคร
จ.ขอน
จ.สระบ
เขาคิช
จ.กระบี
กระทร
นี้ หรือ
รวม 4
ตําบลน
52,00
และชุม
อ.เถิน 
เพื่อช่ว
จ.สุโขท
เพื่อให้
หากปร
ช่วยรบ
ก่อนส่ง
อ.เขาส
พื้นที่ ห
เพื่อแก้
๖. คา
ในตอน
ลักษณ
ภาคตะ
๗. พ้ืน
ได้แก่ จ
หนองค
พังงา ป
 

               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - รายงา
กณฑ์ปกติปกติ แนว
นด่านลานหอย จ.
สัชนาลัย จ.สุโขทัย)

               - รายงาน
น้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง ม
หลวง 3365)(อ.สา
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่ใ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
อําเภอ 562 ตําบล
ดิตถ์ (อ.เมืองอุตรดิ
โรง ศรีสัชนาลัย เมือ
 (อ.แม่ระมาด บ้านต
รพนม (อ.นาหว้า โพ
นแก่น (อ.ซําสูง) จ.
บุรี (มวกเหล็ก วังม่ว
ชฌกูฎ ท่าใหม่ แ
บ่ี (อ.คลองท่อม เกา
รวงเกษตรและสหกร
ออาจถึงกลางเดือนสิง
47 ล้านลูกบาศก์เมต
นพรัตน์ ตําบลบึงบา
00 ไร่ เกษตรกรส
มชน ที่นี่จึงเป็นโมเด
 จ.ลําปาง มีปริมาณ
วยเหลือราษฎรทั้ง 1
ทัย ที่ประชุมมีมติให้
ห้ราษฎร 4 หมู่บ้าน
ระปา อ.ทุ่งเสลี่ยม ข
บที่ 3 และเจ้าหน้
งน้ําในวันที่ 12 เม
สมิง จ.ตราด เพื่อแก้
 หมู่ 1 ตําบลทุ่งมะพ
ก้ไขปัญหาน้ําประปา
าดการณ์สภาพอา
นกลางวัน และมีอา
ณะเช่นนี้ทําให้มีฝนฟ้
ะวันออกเฉียงเหนือ ภ
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเ
 จ.เชียงใหม่ พะเยา พ
คาย หนองบัวลําภู บุ
 ประจวบคีรีขันธ์ สตลู

านสถานการณ์สถานี
งต่ําสุด) ระดับน้ําใน
านสถานการณ์สถานี
วโน้มระดับน้ํา : ลุ่ม
สุโขทัย) (TY05) ส
) สถานีสะพานวังป
นสถานการณ์สถานีโ
มีแนวโน้มระดับน้ําท
ามชุก จ.สุพรรณบุรี
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้าร

มป้องกันและบร
ล 4,354 หมู่บ้าน ไ
ดิตถ์ ท่าปลา ทองแส
อง คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ย
ตาก สามเงา วังเจ้า 
พนสวรรค์) จ.มหาส
.กาญจนบุรี (อ.ห้ว
วง เฉลิมพระเกียรติ ห
หลมสิงห์) จ.ชลบุรี
ะลันตา ลําทับ เมือง
รณ์ เปิดเผยว่า สถาน
งหาคม ส่วนปฏิบัตกิ
ตร กรรมการและเล
า และตําบลหนองส
สามารถปรับตัวเพื่อร
ดลตัวอย่างให้ชุมชน 
น้ําเหลือกักเก็บเพีย

14 หมู่บ้าน 3 ตําบ
้ปล่อยน้ํามาช่วยเหลื

นแปลงอพยพไม่อดน้ํ
 ขาดน้ําอาจจําเป็นใช้
น้าที่ชลประทาน จะอ
ม.ย.นี้ จ.ตราด ชลป
้ปัญหาภัยแล้ง จ.พัง
พร้าว เป็นพื้นที่ประส
เค็ม 
กาศ 7 วัน (กรม
กาศร้อนจัดหลายพื้น
ฟ้าคะนองกับมีลมกร
 ภาคกลาง ภาคตะวนั
เตือนภัยวิกฤตินํ้า(

 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ล สงขลา และราชบุรี

นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
นลําน้ําส่วนใหญ่มีแน
นีโทรมาตรลุ่มน้ํายมน
มน้ํายม มีแนวโน้มร
สถานีสะพานบ้านโ
ประดู่ (TN07)(อ.วั
โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน
ทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท
รี) สถานการณ์วิกฤติ
และข้อมูลเพื่อการบริ
ระวังนํ้าแล้ง ได้แก่ 

รเทาสาธารณภัย
ได้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ
สนขัน ตรอน พิชัย น
ยม บ้านด่านลานหอ
 เมือง อุ้มผาง) จ.นค
ารคาม (อ.กันทรวิชั
ยกระเจา ท่าม่วง) 

 หนองแซง) จ.สระแก้
 (อ.เกาะสีชัง) จ.ตร
งกระบ่ี) จ.ตรัง (อ.วัง
นการณ์น้ําใน 4 เข่ือน
การฝนหลวง ตั้งแต่วัน
ลขาธิการ มูลนิธิอุท
สามวัง ประสบความ
รอดพ้นจากผลกระท
 และภาคส่วนต่างๆ 
ง 20 ล้านลูกบาศก
บล 3 อําเภอ ในพื้น
ลอืตามข้อกําหนดเดมิ
น้ํา 2.) น้ําที่ปล่อยใ
ช้น้ําจากก้นอ่างเก็บน
ออกสํารวจลําน้ําแม
ประทานตราดได้จัดใ
งงา ชาวบ้านหมู่ 1 ต
สบภัยพิบัติแล้ง พร้อ

อุตุนิยมวิทยา หย่อ
นที่ในภาคเหนือ ภาค
ระโชกแรงบางพื้นที่
นออกและภาคใต้ ลกั
(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) 
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
นคร สุรินทร์ กาฬสิน
รี 

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มลดลง/ทรงตัว
น่าน (ณ วันที่ 4 เม.
ระดับน้ําเพ่ิมขึ้น แล
โพทะเล (TY08) (
วังทอง จ.พิษณุโลก)
น (ณ วันที่ 7 เม.ย.5
ท่าจีน มีแนวโน้มระดั
ติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถ
หารจัดการทรัพยากร

 สถานีสะพานมหาโ

ย (11 เม.ย.) : จังห
อ.ดอยเต่า สันกําแพ

 น้ําปาด ลับแล บ้าน
ย) จ.นครสวรรค์ (อ
ครราชสีมา (อ.ขามส
ชัย โกสุมพิสัย ชื่นช
 จ.เพชรบุรี (อ.ชะอ
ก้ว (อ.โคกสูง วัฒนาน
ราด (อ.เมืองตราด เ
งวิเศษ เมืองตรัง ย่าน
นหลักลุ่มเจ้าพระยา 
นที ่15 กุมภาพันธ์ 
ทกพัฒน์ ในพระบรม
มสําเร็จในการส่งน้ําเ
ทบภัยแล้งด้วยการบ
 ที่ผสานความร่วมมือ
ก์เมตร และสามารถป
นที่สุโขทัย และลําปา
ม คือ 1.) ต้องดูแลพื้
ใช้ในการทําประปาเท
น้ํา ทุกคนจะต้องช่ว
ม่มอก จ.ลําปาง ไปจ
ให้มีการประชุมรับฟั
ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้าย
อมหาแหล่งน้ําดิบแห

อมความกดอากาศต่ํ
คตะวันออกเฉียงเหนื
 สําหรับในช่วงวันที

กษณะเช่นนี้ทําให้บริ
 คณะกรรมการทรัพ
ตาก กําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

วันที่ 8 เม.ย.59) ลุม่
ว 
.ย.58) : ระดับน้ําใ
ะลุ่มน้ําน่าน มีแนวโ
(อ.โพทะเล จ.พิจิต
) และสถานีสะพาน
59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําเพ่ิมขึ้น โดยมี
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

หวัดท่ีประกาศเขตใ
พง แม่ริม แม่แตง จ
นโคก) จ.พะเยา (อ.เมื
อ.เมือง ชุมแสง ตาค
สะแกแสง คง บัวลา
ชม เชียงยืน) จ.บุรีรั
อํา แก่งกระจาน บ้
นคร ตาพระยา อรัญป
 เขาสมิง แหลมงอบ
นตาขาว รัษฎา สิเก
 มีปริมาณน้ําใช้การ 
 มีการข้ึนบิน 34 วัน
มราชูปถัมภ์ กล่าวว่า
เข้าสู่พื้นที่ร่องสวน 2
บริหารจัดการทรัพย
อได้เรียนรู้การรับมือ
ปล่อยระบายน้ําออก
างให้สามารถใช้น้ํากัน
พืน้ที่แปลงอพยพ หาก
ท่านั้น ห้ามนําไปทํา
วยกันออกเงินค่าน้ําม
จนถึง ต.เมืองบางขล
ฟังความคิดเห็นกับช
ยเหมือง และประธา
ห่งใหม่ เจ้าหน้าที่ปร

ต่ําเนื่องจากความร้อน
นือ และภาคกลาง ส
ที่ 15-17 เม.ย
เวณดังกล่าวมีฝนฟ้า

พยากรนํ้าแห่งชาติ (
ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

มน้ําทะเลสาบสงขล

ในลุ่มน้ํายม มีปริมา
โน้มระดับน้ําลดลง โ
ร)และ สถานการณ
นเฉลิมพระเกียรติ 4
กกรัง มีปริมาณนํ้าอ
สถานการณ์เฝ้าระ
ท่ีสะพานข้ามแควตา
สัญญาณภาพจากกล้
ร่ (ลุ่มนํ้ายม) และส

ให้ความช่วยเหลือผู้
อมทอง ฮอด พร้าว 
มืองพะเยา ดอกคําใ
คลี พยุหะคีรี) จ.น่าน
ย แก้งสนามนาง โน
ัมย์ (อ.เมือง พลับพ
บ้านลาด เขาย้อย ท
ประเทศ) จ.จันทบุรี 
 คลองใหญ่ บ่อไร่ เ
า ห้วยยอด) จ.นครศ
 2,269 ล้านลูกบาศ
น 457 เที่ยวบิน ส่งผ
า ปัจจุบันพื้นที่รังสิต
22,632 ไร่ ผู้ได้ร

ยากรน้ําที่เป็นความร
ออย่างมีประสิทธิผลท
กมาช่วยเหลือราษฎร
นได้อย่างทั่วถึง โดย
กน้ําหมดจะต้องช่วย
าการเพาะปลูก 3.) 
มันสูบน้ําลงหัวจ่ายด้
ลัง อ.สวรรคโลก จ.
าวบ้านในพื้นที เรื่อ
นสภา องค์การบริห
ระปาตะกั่วป่า จึงเร่ง

นปกคลุมประเทศไท
ส่วนลมฝ่ายใต้พัดนํา
.มีแนวลมพัดสอบเข
าคะนองกับมีลมกระโ
11 เม.ย.) ได้รายงา
ทัยธานี ลพบุรี อ่างท
 นครราชสีมา ศรีสะ

มทรัพยากรน้ํา  กร

ลา ปัจจุบันสถานกา

ณน้ําอยู่ในเกณฑ์นํ้า
โดยมี สถานการณ์วิ
ณ์เฝ้าระวัง (นํ้าแล้
48 พรรษา (TN08
ยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง 
วัง(นํ้าแล้ง) ได้แก่ 
ากแดด (อ.โกรกพระ
้อง CCTV ณ วันที่ 1

สถานีสะพานนครน่า

ผู้สบภัยพิบัติกรณีฉุ
 ดอยหล่อ ดอยสะเ
ใต้ แม่ใจ จุน ภูกาม
น (อ.สองแคว เมือง
นนไทย ด่านขุนทด โ
พลาชัย ห้วยราช กร
 ท่ายาง) จ.ชัยนาท 
 (อ.มะขาม โป่งน้ําร้อ
 เกาะกูด เกาะช้าง) 
ศรีธรรมราช (อ.เมือง
ศก์เมตร คาดว่าจะมีน
ผลให้เกิดฝนตกใน 4
ตคลอง 7 - 14 ใน
รับประโยชน์ 6,473
ร่วมมือระหว่างรัฐบา
ที่ยั่งยืน  จ.สุโขทัย 
รได้แค่ 4 ล้านลูกบ
ยในส่วนของพื้นที่ 1
ยกันออกเงินค่าน้ํามัน
 บ่อก่อสร้างให้ประส
ด้วย ทั้งนี้ ทหารกอง
สุโขทัย รวมระยะท
งการทําโครงการกา
ารส่วนจังหวัดพังงา 
งเคลื่อนย้ายเครื่องจั

ทยตอนบน ทําให้บริเ
าความชื้นจากทะเลจี
ข้าหากันระหว่างลม
โชกแรงบางพื้นที่ 
านพ้ืนท่ีประสบภัยจ
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

ารณ์น้ําในลําน้ําโดยท

าแล้ง ส่วนระดับน้ํา
กฤติ (นํ้าแล้ง) ได้แ
ง) ได้แก่ สถานีสะ
8) (อ.เมือง จ.พิจิต
ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีป
 สถานีแม่นํ้าท่าจีน
ะ จ.นครสวรรค์)  

11 เม.ย.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
ก็ด กัลยาณิวัฒนา เ
ยาว เชียงคํา) จ.สุโข
งน่าน) จ.พิจิตร (อ.บ
 โนนสูง เทพารักษ์ พ
ระสัง คูเมือง นางรอ
 (อ.มโนรมย์ หนอง
อน สอยดาว แก่งหาง
 จ.สตูล (อ.ละงู ทุ่งห
ง) สถานการณ์วิกฤติ
น้ําใช้เพื่ออุปโภคบรโิ

43 จังหวัด มีปริมาณ
นตําบลบึงชําอ้อ ตํา
3 ครัวเรือน 21,7
าลส่วนท้องถ่ิน องค์
- ภัยแล้งลามรุนแรง

บาศก์เมตรเท่านั้น จึง
10 หมู่บ้านของ อ.ท
นในการสูบน้ําจากอา่
สานกับทางชลประท
งกําลังรักษาความสง
ทาง 63 กิโลเมตร
าร เพิ่มความจุอ่างเก็
 เปิดเผยว่า หลังจาก
ักรกลผลิตน้ําประปา

เวณดังกล่าวมีอากาศ
จีนใต้และอ่าวไทยเข้
มตะวันตกและลมตะ

จากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าว
ธยา  ปทุมธานี สุพร

สารคาม จันทบุรี ตรา

รธรรมชาติและส่ิงแ

ทั่วไปยังคงอยู่ในภา

าในลุ่มน้ําน่าน มีปริ
แก่ สถานีสะพานบ้า
พานศรีสัชนาลัย (
ร) 
ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

จจุบัน จํานวน 27 
 เชียงดาว ไชยปรากา
ขทัย (อ.สวรรคโลก 
บางมูลนาก) จ.ลําพู
พระทองคํา บัวใหญ่ 
อง) จ.สุรินทร์ (อ.จอ
งมะโมง วัดสิงห์ เนิ
งแมว ขลุง นายายอา
หว้า มะนัง เมือง คว
ตินํ้า (ข่าว) รัฐมนตรี
โภคได้จนถึงเดือนกร
ณน้ําไหลเข้าเข่ือน 1
บลบึงบอน ตําบลบึง
734 คน พื้นที่การ
ค์กรไม่แสวงผลกําไร
ง ทําให้อ่างเก็บน้ําแ
งต้องมีการบริหารจัด
ทุ่งเสลี่ยม และ อ.สว
างเก็บน้ําแม่มอก เข้า
ทานในการเบ่ียงน้ํา แ
งบเรียบร้อย กองบัญ
 เพื่อตรวจสอบควา
ก็บน้ําวังปลาหมอ ต
กที่ทางจังหวัดได้ประ
า ไปยังแหล่งน้ําดิบแ

ศร้อนโดยทั่วไปกับมี
ข้ามาปกคลุมบริเวณด
ะวันออกเฉียงใต้พัด

ขาดแคลนนํ้า) 43 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

าวะปกติ 

มาณน้ํา 
นแม่นํ้า  
(TY04)  

ณฑ์ปกติ 
้ําท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
าร ผาง)  
 ศรีนคร  
น (อ.ลี้)  
 สูงเนิน)  
อมพระ)  
นินขาม)  
าม เมือง 
วนโดน)  
รีว่าการ
รกฎาคม
3 เข่ือน 
งกาสาม  
รเกษตร  
 เอกชน  

แม่มอก    
ดการน้ํา 
รรคโลก  
าหัวจ่าย
 และ 4.)  
ญชาการ 
มพร้อม 

ต.ท่าโสม  
ะกาศให้
แห่งใหม่ 

มีฟ้าหลัว
ดังกล่าว 
ปกคลุม  

 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 394.89 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -109.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -69.00 

วนัท ี ่11  เมษายน  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -16.00 

33,800 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -129.00 

48% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -17.89 คงที่ 4 อ่าง

วนัท ี ่11  เมษายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -54.00  ลดลง 32 อ่าง

38,182 รวมท ัง้ประเทศ 32 4 1 37 -394.89   เพิม่ขึน้ 1 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 5,446 40% 4,349 32% 549 4% 4,388 33% 588 4% -39.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,083 53% 3,943 41% 1,093 11% 4,001 42% 1,151 12% -58.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 122 46% 42 16% 20 8% 45 17% 23 9% -3.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 41 16% 27 10% 13 5% 27 10% 13 5% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 43 41% 23 22% 19 18% 24 23% 20 19% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 65 38% 20 12% 14 8% 21 12% 15 9% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 335 36% 287 31% 244 26% 294 31% 251 27% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,135 45% 8,691 35% 1,952 8% 8,800 36% 2,061 8% -109.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 37 27% 19 14% 12 9% 20 15% 13 10% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 218 42% 148 28% 105 20% 150 29% 107 21% -2.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 52 31% 54 33% 44 27% 56 34% 46 28% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 79 48% 58 35% 21 13% 58 35% 21 13% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 939 39% 568 23% - 0% 579 24% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 569 29% 419 21% 319 16% 444 22% 344 17% -25.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 113 36% 88 28% 65 21% 90 29% 67 21% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 25 23% 46 42% 45 41% 54 49% 53 48% -8.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 60 43% 37 26% 30 21% 38 27% 31 22% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 116 42% 64 23% 57 21% 70 25% 63 23% -6.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 66 55% 59 49% 56 46% 60 50% 57 47% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 995 51% 1,002 51% 171 9% 1,023 52% 192 10% -21.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,269 39% 2,562 31% 925 11% 2,643 32% 994 12% -69.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 324 34% 286 30% 283 29% 301 31% 298 31% -15.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 45 28% 28 18% 45 28% 28 18% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 101 42% 57 24% 17 7% 58 24% 18 8% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 475 35% 388 29% 328 24% 404 30% 344 25% -16.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,422 70% 12,117 68% 1,852 10% 12,176 69% 1,911 11% -59.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,372 49% 4,171 47% 1,159 13% 4,241 48% 1,229 14% -70.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,794 63% 16,288 61% 3,011 11% 16,417 62% 3,140 12% -129.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 60 27% 77 34% 73 33% 79 35% 75 33% -2.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 92 22% 104 25% 74 18% 106 25% 76 18% -2.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 42 36% 27 23% 15 13% 28 24% 16 14% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 97 59% 110 67% 96 59% 116 71% 102 62% -6.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 183 74% 173 70% 153 62% 178 72% 158 64% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 35% 8 50% 8 46% 9 52% 7.85 47% -0.25 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 7 31% 4 18% 3 13% 4 21% 3.43 16% -0.56 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 20 28% 26 37% 23 33% 28 39% 24.73 35% -1.42 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 28% 25 63% 22 56% 25 62% 22.06 55% 0.34 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 518 39% 555 42% 467 35% 573 43% 485 37% -17.89 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 333 47% 245 35% 178 25% 251 35% 184 26% -6.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 165 42% 72 18% 54 14% 74 19% 56 14% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,236 75% 4,136 73% 2,784 49% 4,156 74% 2,804 50% -20.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,257 86% 864 59% 604 42% 890 61% 630 43% -26.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,991 73% 5,317 65% 3,620 44% 5,371 66% 3,674 45% -54.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 38,182 54% 33,800 48% 10,303 15% 34,207 49% 10,698 15% -394.89 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

5 เมษายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่11  เมษายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

11 เมษายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่11  เมษายน  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


