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ฝน การคาดหม
ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
6 เมษายน 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

นํ้าในอ่างปี 59
7 เม.ย. 59

นํ้าในอ่างปี 48
7 เม.ย. 48

นํ้าในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิวา
มูล แม่นํ้าบางปะกง
3.2 สรุปสถานการณ
       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
, 2.27 และ 2.48
คาย และโขงเจียม มี
        - ระบบปฏิบัติ
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ

ปี ๕9 (48%

กราฟแสดงปริมา

รณ์) ค่าประมาณ
 40 - 70

อ  50 - 80
 50 - 80

ฝั่ง  50 - 80
 30 - 60

 110 - 15
ณฑล  50 - 80
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เดือน

ายปริมาณฝน (มิลล
 

ที่
9

มม.

มม. 10
มม. 46
มม. 57

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 11

% 4
ล้าน(ลบ.ม) 8,7

% 3
ล้าน(ลบ.ม) 12

% 5

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศ

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
าส และสถานี X.73 
ง และแม่นํ้าท่าตะเภ
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง ระดั
8 เมตร ตามลําดับ เ
มีแนวโน้มระดับนํ้าลด
การเฝ้าระวัง และเตื
งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ

%)      ปี ๕8 (55%

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

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

เมษายน 255

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

 สรปุสถา
ลิเมตร) เดือน เมษ

04.7 -58.3
6.4 -126%
7.4

 

1.4
เพชรบูรณ์

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

,250
46%
765 -11%
5%
,449 -18%

53%

เหนือ

หม
3.ห
10
16
22
แล
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะ
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
 จ.นราธิวาส แนวโน้
า มีแนวโน้มระดับนํ้
รน้ํา)  
วิทยา : 
ับน้ําแม่น้ําโขง ณ วัน

 เปรียบเทียบกับตลิ่ง
ดลง สถานีเชียงคาน
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ

%)  

ทศ  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ

59

านการณน์้ําข
ายน พฤษภาคม แล

140.0 -64
75.9 -84
70.9

กลาง

ไม่มีฝน

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

494
36%
400 -7%
29%
347 0%
29%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (14%) ๔.แ
0.กระเสียว (24%) 
6.น้ําอูน (29%) 1
2.แก่งกระจาน (35
ะ27.ลํานางรอง (49
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ะห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี

น้มระดับน้ํา แม่นํ้าปิ
นํ้าทรงตัว และแม่นํ้า

นที ่7 เมษายน 2559
ง มีค่าเท่ากับ-9.58
น นครพนม และมุกด
ลาก - ดินถล่ม (Earl
วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ

+ 

ศูนย์ป้อง

ค่าประมาณ (มม
 140 - 180 ม
 150 - 190 ม
 140 - 180 ม
 190 - 230 ม
 110 - 150 ม
 250 - 300 ม
 200 - 250 ม

พฤษ

ของประเทศ วัน
ละมิถุนายน 2559

4.1 89.0
4% 45.5

85.3

ไม่มีฝ

ตะวันออกเฉี

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

3,349
40%

2,613 -9%
31%

3,036 -9%
40%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณนํ้าต่ํากว่า 
แม่งัด (17%) 5. ปรา
11.ลําแซะ (25%) 

17.ป่าสักฯ (31%
5%) 23.จุฬาภรณ์

9%) 
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (7 
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
ง แม่นํ้าพระสทึง แม
าตาปี มีแนวโน้มระด

9 ที่สถานีเชียงแสน 
, -10.46, -9.45, 
ดาหาร มีแนวโน้มระ
ly Warning) (7 เม.ย

ติ (ในลุ่มน้ํา) 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

ษภาคม 2559

ันที่ 8 เมษาย
9 เปรียบเทียบกับค่

-43.5 109.4
-95.7% 93.9

127.8

ต

ฝน

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

485
41%
502 2%
43%
152 25%
18%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
าณบุรี (19%)  6.ลํา
 12.คลองสียัด (25

%) 18.แควน้อย (3
ณ์ (35%) 24..สิริ

ของความจุ – ไม่มี 

เม.ย.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
ม่นํ้าโก-ลก และค.ตัน
ดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 

 เชียงคาน หนองคาย
 -10.51, -9.73 แล
ะดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 
ย.) – ไม่มีการเตือนภั

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

4 -15.5 7
-17% 14

8 21

ตะวันออก

ไม่มีฝน

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

16,865
63%

% 16,375 -1
62%

% 17,976 -6
68%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 27 อ่าง 
าปาว (22%) 7.กิ่วล
5%) 13.มูลบน (27
1%) 19.ภูมิพล (3
กิติ์ (42%) 25.ลํา

 -  

าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
นหยงมัส มีแนวโน้ม

ย นครพนม มุกดาห
ละ –12.02 เมตร ต

ัย - 

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 

76.5 71.3
47.9 48%
11.0

ใต้

3.0
กระบ่ี

 

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี - 

6,039
74%

1% 5,349
65%

6% 4,786
58%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
ลม (23%) 8.อุบลรัต
7%) 14.ทับเสลา (28
32%) 20.น้ําพุง (3
าพระเพลิง (47%) 

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

หาร และโขงเจียม วั
ตามลําดับ แนวโน้มร

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

น 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

97.6 -17.5
80.0 -22%
104.6

 
กระบ่ี

ทัง้ประเทศ

3.0

d.go.th/climate/climate

38,527
55%

-9% 34,068
48%

7% 38,746
57%

ทัง้ประเท

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

0%) 2.กิ่วคอหมา 
น์ (24%) 9.บางพระ
8%) 15.ลําตะคอง 
33%) 21.ขุนด่าน
 26.วชิราลงกรณ

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
านี X.37A จ.สุราษ
นํ้าวัง แม่นํ้ายม แม่

วัดได้ 3.22, 5.54,
ระดับน้ําท่า สถานีเชี

d.go.th/3month_foreca

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)]  

5
%

 
e.php) 

-7%

-9%

ทศ

  
table.htm) 
 (12%)  
ะ (24%) 
 (28%)  
 (35%)  
(48%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
นํ้าน่าน 

, 2.75, 
ชียงแสน 

ast.php) 



 

        
(ระดับ
        
อยู่ในเ
(อ.บ้า
(อ.ศรีส
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
123 อ
จ.อุตรด
เมือง คี
สามเงา
จ.มหา
จ.เพชร
วัฒนาน
เขาสมิ
ย่านตา
ประสบ
แห้งขอ
หมู่บ้าน
เล่นสง
แก้ปัญ
จ.ตรา
จ.พังง
เหมือง
เป็นหมู
ต้นไม้ 
๖. คา
มีอากา
และภา
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 540 ตําบล
ดิตถ์ (อ.เมืองอุตรดิต

 ครีีมาศ ทุ่งเสลี่ยม บ้า
า วังเจ้า เมือง อุ้มผา
สารคาม (อ.กันทรวิช
รบุรี (อ.ชะอํา แก่งกร
นคร ตาพระยา อรญั
มิง แหลมงอบ คลอง
าขาว รัษฎา สิเกา ห้ว
บภัยแล้งทั้งอําเภอ แ
อด เนื่องจากฝนทิ้งช
น และผลัดเวรพากัน
งกรานต์ จ.ตราด ทา
ญหาในทุกอําเภอ คือ
าด จึงได้ร่วมกับ ป
า ปัญหาภัยแล้งในพื้
 มีชาวบ้านอาศัยกว่
มู่บ้านหรูชั้นเดียวกว่า
 ชาวบ้านจึงอยากฝาก
าดการณ์สภาพอา
าศร้อนโดยทั่วไปกับมี
าคใต้ ลักษณะเช่นนี้ท
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
 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

รมป้องกันและบร
ล 4,223 หมู่บ้าน ไ
ตถ์ ท่าปลา ทองแสน
านด่านลานหอย) จ.น
าง) จ.นครราชสีมา (อ
ชัย โกสุมพิสัย ชื่นช
ระจาน บ้านลาด เขา
ญประเทศ) จ.จันทบุรี
งใหญ่ บ่อไร่ เกาะกูด
วยยอด) จ.นครศรีธร
และไม่มีลําน้ําสายหลั
ช่วงมานาน ส่งผลให้ต
นมานอนเฝ้าเครื่องสู
างจังหวัดได้ประกาศ
อ สั่งให้ทางอําเภอเข้
ภ.ตราด และชลป

พืน้ที่ ส่อเค้ารุนแรง แ
า 30 ครัวเรือน ย่าน
า 80 หลัง ได้รับผลก
กให้หน่วยงานที่เกี่ยว
ากาศ 7 วัน (กรม
มีฟ้าหลัวในตอนกลาง
ทําให้บริเวณดังกล่าวมี
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 

รรเทาสาธารณภัย
ได้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ
นขัน ตรอน พิชัย น้ําป
นครสวรรค์ (อ.เมือง 
อ.ขามสะแกแสง คง บ
ม เชียงยืน) จ.บุรีรัม
าย้อย ท่ายาง) จ.ชัยน
รี (อ.มะขาม โป่งน้ําร้
ด เกาะช้าง) จ.สตูล
รรมราช (อ.เมือง) สถ
ลักไหลผ่าน รวมทั้งน้ํ
ต้องประสบกับปัญห
บน้ําเป็นระยะเวลา 
ศพื้นที่ภัยแล้งเป็นร
ข้าช่วยเหลือประชาช
ระทานตราด ในก

 และมาเร็วกว่าทุกปีที
นเขาหลัก บ้านบางห
กระทบ เนื่องจากปริ
วข้องเร่งให้การช่วยเ
มอุตุนิยมวิทยา ) 
งวัน และมีอากาศร้อ
มีฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึน
า(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
ริหารจัดการทรัพยาก
 สถานีสะพานมหาโ

ย (7 เม.ย.) : จังหว
อ.ดอยเต่า สันกําแพ
ปาด) จ.พะเยา (อ.เมื
 ชุมแสง ตาคลี พยหุ
 บัวลาย แก้งสนามนา
มย์ (อ.เมือง พลับพล
นาท (อ.มโนรมย์ หน
้อน สอยดาว แก่งหา

ล (อ.ละงู ทุ่งหว้า มะ
ถานการณ์วิกฤตินํ้า 
น้ําใต้ดินยังเค็ม จึงใช้
หาขาดแคลนน้ําอุปโภ
 7 วันแล้ว คาดว่าน้ํา
ายหมู่บ้าน ซ่ึงวันนี้ไ
ชนให้สามารถมีน้ําอุ
ารแก้ปัญหาการท
ที่ผ่านมา จนส่งผลกร
หลาโอน หมู่ที่ 7 แล
ริมาณน้ําประปาที่ใชม้
เหลือ 
 ในช่วงวันที่ 6 – 
อนจัดบางพื้นที่ในภา
นได้ 
) คณะกรรมการทรัพ
ตาก กําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

วันที่ 7 เม.ย.59) ลุม่
ว 
.ย.58) : ระดับน้ําใ
ะลุ่มน้ําน่าน มีแนวโ
(อ.โพทะเล จ.พิจิต
) และสถานีสะพาน
59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําเพ่ิมขึ้น โดยมี
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
กรน้ํา (ระบบเชื่อมโยง
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

วัดท่ีประกาศเขตให
พง แม่ริม แม่แตง จ
มืองพะเยา ดอกคําใต
หะคีรี) จ.น่าน (อ.สอง
าง โนนไทย ด่านขุนท
าชัย ห้วยราช กระสั

นองมะโมง วัดสิงห์ เนิ
างแมว ขลุง นายายอ
ะนัง เมือง ควนโดน
 (ข่าว) จ.นครราชสี
ช้ได้เฉพาะน้ําที่อยู่บน
ภคบริโภคเป็นจํานว
าดิบที่สูบได้จะเหลือ
ได้ประกาศเกือบทั้ง
อุปโภคบริโภคได้  ส่
ดน้ําจากแหล่งที่ มี
ระทบต่อการใช้น้ําป
ะเป็นแหล่งท่องเที่ย
มีรสเค็ม ทําให้ชาวบ้

 12 เม.ย. หย่อมค
าคเหนือ ภาคตะวันอ

พยากรนํ้าแห่งชาติ 
ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

มน้ําทะเลสาบสงขล

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

ห้ความช่วยเหลือผู้
อมทอง ฮอด พร้าว 
ต้ แม่ใจ จุน ภูกามย
งแคว เมืองน่าน) จ.พิ
ทด โนนสูง เทพารัก
สัง) จ.สุรินทร์ (อ.จอม
นินขาม) จ.สระบุรี (ม
อาม เมือง เขาคิชฌกู
) จ.กระบี่ (อ.คลอง
มา ผู้ใหญ่บ้านดอนท
นดินเท่านั้น ซ่ึงหลาย
นมาก ชาวบ้านจึงนํ
อพอใช้แค่ 1 เดือนเท
จังหวัด เพื่อน้ําเงินง
วนปัญหาที่อําเภอเข
น้ําลงมายังพื้นที่ เก
ระปาในหลายหมู่บ้า

ยว โดยเฉพาะบ้านบา
บ้านไม่สามารถนํามาอ

ความกดอากาศต่ําเนื่
อกเฉียงเหนือ และภ

 (7 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
ล้อง CCTV ณ วันที่ 
สถานีสะพานนครน่า

้สบภัยพิบัติกรณีฉุก
 ดอยหล่อ ดอยสะเก
าว เชียงคํา) จ.สุโขทั
พิจิตร (อ.บางมูลนาก
ษ์ พระทองคํา บัวให
มพระ) จ.ขอนแก่น 
มวกเหล็ก วังม่วง เฉลิ
ฎ ท่าใหม่ แหลมสิงห
ท่อม เกาะลันตา ลํ
ทะยิง หมู่ 8 กล่าวว่
ยหมู่บ้านขุดสระเก็บ
ําเครื่องสูบน้ํามาติด
ท่านั้น ขณะนี้จึงไม่อ
งบประมาณเข้ามาช่
ขาสมิงและบ่อไร่ คือ
กษตรกรรมของปร
านตั้งแต่ชาวบ้านทุ่ง
างเนียง หมู่ที่ 3 ต.คึ
อุปโภคบริโภคได้เลย

องจากความร้อนปก
ภาคกลาง ประกอบกั

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)  
 7 เม.ย.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

กเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
ก็ด กัลยาณิวัฒนา เ
ทัย (อ.สวรรคโลก ศรี
ก) จ.ลําพูน (อ.ลี้) จ.
หญ่ สูงเนิน) จ.นครพ
 (อ.ซําสูง) จ.กาญจน
ลิมพระเกียรติ หนอ
ห์) จ.ชลบุรี (อ.เกาะ
าทับ เมืองกระบ่ี) จ
า เนื่องจาก อ.โนนไ

บน้ําฝนไว้ใช้ช่วงหน้า
ตั้งเพื่อสูบน้ําดิบมาเ

อนุญาตให้ชาวบ้านนํ
ช่วยเหลือประชาชน 
อ น้ําแห้งในพื้นที่ที่เ
ระชาชนที่ขาด ซ่ึงส
มะพร้าว หมู่ที่ 3 ตํา

คึกคัก อ.ตะกั่วป่า ซ่ึง
ย ไม่ว่าจะนํามาอาบน

คลุมประเทศไทยตอ
กับลมฝ่ายใต้พัดปกคล

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
รีนคร ศรีสําโรง ศรีสั
ตาก (อ.แม่ระมาด บ้
พนม (อ.นาหว้า โพน
นบุรี (อ.ห้วยกระเจา 
งแซง) จ.สระแก้ว (อ
สีชัง) จ.ตราด (อ.เมือ
จ.ตรัง (อ.วังวิเศษ เมื
ทย ถูกประกาศให้เป็
าแล้ง แต่ขณะนี้หลาย
เก็บไว้ในบ่อผลิตประ
ําน้ําไปใช้ทําการเกษ
 โดยทางจังหวัดได้พ
เป็นที่เก็บน้ําขนาดเล
สามารถช่วยได้ระด
าบลทุ่งมะพร้าว อําเ
งมีหมู่บ้านเขาหลักโฮ
น้ํา ล้างหน้า แปรงฟนั

นบน ทําให้บริเวณด
ลุมภาคกลาง ภาคตะ

ขาดแคลนนํ้า) 43 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

าวะปกติ 

มาณน้ํา 
นแม่นํ้า  
(TY04)  

ณฑ์ปกติ 
้ําท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
าร ผาง)  
สัชนาลัย 
บ้านตาก 
นสวรรค์) 
 ท่าม่วง)  
อ.โคกสูง 
องตราด 
มืองตรัง  
ป็นพื้นที่
ยสระได้
ะปาของ
ษตรหรือ
พยายาม
ล็ก ทาง  
ดับหนึ่ง  
เภอท้าย
ฮมเพลส 
น รดน้ํา

ดังกล่าว 
ะวันออก 

 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 390.43 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -108.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -66.00 

วนัท ี ่7  เมษายน  2559 ภาคกลาง 1 1 1 3 -12.00 

34,068 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -113.00 

48% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -22.44 คงที่ 3 อ่าง

วนัท ี ่7  เมษายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -69.00  ลดลง 32 อ่าง

38,527 รวมท ัง้ประเทศ 32 3 2 37 -390.43   เพิม่ขึน้ 2 อ่าง

55%

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 5,487 41% 4,375 32% 575 4% 4,416 33% 616 5% -41.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,140 54% 3,982 42% 1,132 12% 4,038 42% 1,188 12% -56.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 124 47% 45 17% 23 9% 47 18% 25 9% -2.00 ลดลง

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

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 45 42% 24 23% 20 19% 25 24% 21 20% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 67 39% 20 12% 14 8% 21 12% 15 9% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 346 37% 292 31% 249 27% 299 32% 256 27% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,250 46% 8,765 35% 2,026 8% 8,873 36% 2,134 9% -108.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 38 28% 19 14% 12 9% 20 15% 13 10% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 219 42% 149 29% 106 20% 150 29% 107 21% -1.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 52 31% 55 33% 45 27% 56 34% 46 28% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 79 48% 58 35% 21 13% 59 36% 22 13% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 956 39% 576 24% - 0% 582 24% 1 0% -1.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 590 30% 436 22% 336 17% 461 23% 361 18% -25.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 116 37% 89 28% 66 21% 91 29% 68 22% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 26 24% 52 47% 51 46% 57 52% 56 51% -5.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 60 43% 38 27% 31 22% 38 27% 31 22% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 115 42% 68 25% 61 22% 73 27% 66 24% -5.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 67 55% 59 49% 56 46% 60 50% 57 47% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,031 52% 1,014 52% 183 9% 1,037 53% 206 10% -23.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,349 40% 2,613 31% 968 12% 2,685 32% 1,034 12% -66.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 340 35% 297 31% 294 31% 310 32% 307 32% -13.00 ลดลง

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

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 104 43% 58 24% 18 8% 57 24% 17 7% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 494 36% 400 29% 340 25% 412 30% 352 26% -12.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,442 70% 12,157 69% 1,892 11% 12,202 69% 1,937 11% -45.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,423 50% 4,218 48% 1,206 14% 4,286 48% 1,274 14% -68.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,865 63% 16,375 62% 3,098 12% 16,488 62% 3,211 12% -113.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 64 29% 78 35% 74 33% 86 38% 82 37% -8.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 94 22% 106 25% 76 18% 108 26% 78 19% -2.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 42 36% 28 24% 16 14% 29 25% 17 15% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 98 60% 114 70% 100 61% 119 73% 105 64% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 187 75% 176 71% 156 63% 181 73% 161 65% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 36% 8 51% 8 47% 9 53% 8.02 48% -0.25 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 7 33% 4 20% 3 15% 5 21% 3.56 17% -0.28 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 19 27% 27 38% 24 34% 29 40% 25.64 36% -1.33 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 28% 25 63% 22 55% 25 62% 21.72 54% 0.42 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 530 40% 567 43% 480 36% 590 45% 502 38% -22.44 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 339 48% 251 35% 184 26% 253 36% 186 26% -2.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 170 43% 73 19% 55 14% 75 19% 57 15% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,260 76% 4,144 73% 2,792 50% 4,187 74% 2,835 50% -43.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,270 87% 881 61% 621 43% 903 62% 643 44% -22.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,039 74% 5,349 65% 3,652 45% 5,418 66% 3,721 45% -69.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 38,527 55% 34,068 48% 10,564 15% 34,465 49% 10,954 16% -390.43 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
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สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง
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