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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
9 พฤษภาคม 255
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
รีเมืองใหม่ จ.อุบลรา
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
10 พ.ค. 59
น้ําในอ่างปี 48 ล้
10 พ.ค. 48

น้ําในอ่างปี 58

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

30, -11.24, -10.
หาร มีแนวโน้มระดับ
        - ระบบปฏิบัติ

ปี ๕9 (45%

กราฟแสดงปริมา

รณ์) ค่าประมาณ
 140 - 18

อ  150 - 19
 140 - 18

ฝั่ง  190 - 23
 110 - 15
 250 - 30

ณฑล  200 - 25
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เดือน

ยปริมาณฝน (มิลลิ
าราง 

ที่
59

มม.

มม. 19
มม. 84
มม. 16

า

หน่วย

  

ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุ
าชธานี 
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 10,0

% 41
ล้าน(ลบ.ม) 8,16

% 33
ล้าน(ลบ.ม) 11,1

% 47

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
าส และสถานี X.73
ตะเภา และแม่นํ้าโก
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ท่ี
าน หนองคาย นคร
00, -10.76, -9.9
บนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานโี
การเฝ้าระวัง และเตื

%)      ปี ๕8 (51%

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

ณ (มม.) คว
80 มม. ตํ่ากว่าค
90 มม. ตํ่ากว่าค
80 มม. ตํ่ากว่าค
30 มม. ตํ่ากว่าค
50 มม. ตํ่ากว่าค
00 มม. ตํ่ากว่าค
50 มม. ตํ่ากว่าค

พฤษภาคม 255

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

 สรปุสถาน
เมตร) เดือน พฤษภ

90.9 -106.7
4.2 -127%
66.0

เพชรบูรณ์

2.1
วิเชียรบุรี

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงา

060 3
% 2
67 -8% 3
% 2

195 -14% 2
% 2

เหนือ

หม
3.แ
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และ
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
 จ.นราธิวาส แนวโน้
ก-ลก  มีแนวโน้มระด
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
รพนม มุกดาหาร แ
3 และ –12.16 เม
โขงเจียม มีแนวโน้ม
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

%)  

ทศ  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย

59

นการณน์้ําของ
ภาคม มิถุนายน แล

213.4 -14
66.2 -22

184.6

กลาง

ไม่มีฝน
 

  

านเพิ่มเติมโดยการบ

346
25%
339 0%
25%
266 3%
22%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
แม่งัด (10%) ๔.ห้วย
0.ลําแซะ (19%) 11.อ
5%) 17.แควน้อย

2.แก่งกระจาน (30%
ะ28.ลํานางรอง (48%
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
น้มระดับน้ํา แม่นํ้าพ
ดับนํ้าทรงตัว แม่นํ้า

ถานการณ์น้ําประจําวั
และโขงเจียม วัดได้ 
มตร ตามลําดับ แนวโ
ระดับนํ้าทรงตัว 
ลาก - ดินถล่ม (Earl

+ 

+ 

ศูนย์ป้อง

ค่าประมาณ (มม
 130 - 170 ม
 180 - 220 ม
 130 - 170 ม
 240 - 290 ม
 90 - 130 มม

 270 - 312 ม
 130 - 170 ม

มิถุน

งประเทศ วันที
ละกรกฎาคม 2559

47.3 160.3
23% 116.9

208.6

21.
เลย

ตะวันออกเฉี

 

 

บันทึกของเจ้าหน้าที

2,963
36%

2,289 -9%
27%

2,759 -9%
36%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า
หลวง (11%) 5. ปรา
อุบลรัตน ์(22%) 12
ย (27%) 18.ทับเ

%) 23.ภูมิพล (31%
%) 
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (10
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
พระสทึง แม่นํ้าตาปี 
าปิง มีแนวโน้มระดับ

ัน : ศูนย์ประมวลวิเค
 2.50, 4.76, 2
โน้มระดับน้ําท่า สถ

ly Warning) (10 พ

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ม.) ความห
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค

นายน 2559

ที่ 11 พฤษภา
9 เปรียบเทียบกับค่

-43.4 200.0
-37.1% 137.6

271.9

ต

0
ย

ฉียงเหนือ

อรั

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ที่เป็นรายวัน ณ เวล

408
35%
391 -2%
33%
121 18%
15%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความ
าณบุรี (15%)  6.ลํา

2.กระเสียว (23%) 13
เสลา (27%) 19.น
%) 24.จุฬาภรณ์ (3

 ของความจุ – ไม่มี 

 พ.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
 และค.ตันหยงมัส มี
บนํ้าเพ่ิมขึ้น 

คราะห์สถานการณ์น้ํา
2.20, 1.74, 2.07
านีเชียงคาน และหน

พ.ค.) – ไม่มีการเตือนภ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
ค่าปกติ  160
ค่าปกติ  190
ค่าปกติ  140
ค่าปกติ  250
ค่าปกติ  100
ค่าปกติ  300
ค่าปกติ  160

าคม ๒๕๕9  
ค่าปกติ [ค่าปกติ = 

0 -62.3 19
6 -45% 17
9 37

ตะวันออก

10.2

สระแก้ว
รัญประเทศ

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

ลา 07.00 น.ของวัน

16,301
61%

% 15,647 -2
59%

% 16,769 -4
63%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 28 อ่าง 
าปาว (16%) 7.คลอง
3.มูลบน (24%) 14.ล
น้ํ าอูน  (28%) 20
4%) 25.สิริกิติ์ (39

 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
มีแนวโน้มระดับนํ้าล

า กรมชลประทาน) ระ
7 และ 2.34 เมตร
นองคาย มีแนวโน้ม

ภัย – 

มวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 

ระทรวงทรัพยากร

ระมาณ (มม.)
0 - 200 มม.
0 - 230 มม.
0 - 180 มม.
0 - 300 มม.
0 - 140 มม.
0 - 400 มม.
0 - 200 มม.

กรกฎาคม

 
 ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 

99.5 -26.1
73.5 -15%
75.7

ใต้

4.0
เกาะลันตา

กระบ่ี

รายวัน (http://www.tmd

ันนี้  ปริมาณฝนสูง

5,686
69%

2% 5,027
61%

4% 4,532
55%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

 คือ 1.แม่กวง 
งสียัด (18%) 8.กิ่วล
ลําตะคอง (25%) 1
0.ขุนด่าน (28%) 
9%) 26.วชิราลงกรณ

น้อย ได้แก่ สถานี P.
N.5A จ.พิษณุโลก, ส
.158 จ.ชุมพร, สถา
ลดลง แม่นํ้าวัง แม่น้

ะดับน้ําแม่น้ําโขง ณ 
ร ตามลําดับ เปรียบ
ระดับนํ้าลดลง สถา

 เดือน (http://www.tmd

+

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

187.5 -69.4
118.1 -59%
231.7

 
เลย

ทัง้ประเทศ

21.0

d.go.th/climate/climate

งสุดวันนี้เท่ากับ 25

35,804
51%

-8% 31,911
45%

6% 35,644
52%

ทัง้ประเท

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

 (9%) 2.กิ่วคอหม
ลม (18%) 9.บางพระ
15.น้ําพุง (25%) 16.
 21.ลําพระเพลิง 
ณ (43%) 27.สิรินธร

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

 วันที่ 10 พฤษภาคม
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
นีเชียงแสน นครพน

d.go.th/3month_foreca

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

4
%

 
e.php) 

5.5 มม.  

-6%

-7%

ทศ

  
table.htm) 
า (9%)  
ะ (19%) 
.ป่าสักฯ 
 (30%)  
ร (47%) 

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
ม่นํ้ามูล 

ม 2559  
าเท่ากับ 
นม และ

ast.php) 



 

 
         
        
        
ปกติ (ร
        
อยู่ในเ
(อ.บ้า
(อ.ศรีส
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
186 อ
อมก๋อย
เชียงคํ
จ.น่าน
โนนไท
จ.บุรีรั
เป่ือยน้
เมืองสุ
บ้านลา
หนองแ
แหลมสิ
จ.กระ
สถานก
ยืนยัน
และเกิ
ของจัง
อ.แจ้ห
จ.อุบล
เสริมเห
จ.ศรีส
สําหรับ
 ได้ร่วม
จ.จันท
รวมทั้ง
ช่วย แ
ขนาดใ
พอเพีย
แต่วันนี
ยังได้ส่
รับจ้าง
ซ่ึงขณ
แต่ก็ไม
กว่า 3
๖. คา
ตะวันอ
๗. พ้ืน
คณะก
ตาก กํ
กาฬสิน

       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ
               - รายงา
ระดับน้ําต่ํากว่าระดั

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

               - รายงาน
น้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง ม
หลวง 3365)(อ.สา
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่ใ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
อําเภอ 894 ตําบล
ย สะเมิง แม่แจ่ม สัน
ํา ปง) จ.ลําพูน (อ.ลี

น (อ.สองแคว เมืองน
ทย ด่านขุนทด โนนสู
ัมย์ (อ.เมือง พลับพ
น้อย โนนศิลา หนอง
พรรณบุรี ด่านช้าง 
าด เขาย้อย ท่ายาง)
แค) จ.สระแก้ว (อ.โค
สงิห์) จ.ชลบุรี (อ.เกา
ะบ่ี (อ.คลองท่อม เ
การณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว
ว่าทางชลประทานมี
ดภัยแล้งข้ึน โดยเฉพ
งหวัด ได้มีมติเห็นชอ
ห่ม 5 ตําบล และ 
ลราชธานี ระดับน้ํา
หล็กกันตลิ่งไม่ให้พัง
ะเกษ ผู้ว่าฯ และ นา
บนําน้ํามาใช้ผลิตปร
มกับ ทหารหน่วยพัฒ
ทบุรี ปภ.จันทบุรี เปิ
งผลไม้ชนิดอื่น ๆ ปัจ
แหล่งน้ําตามธรรมชาติ
ใหญ่ จํานวน 16 เครื
ยงของเทศบาลต.ห
นี้ประสบปัญหาภัยแ
สงผลกระทบต่อชุมชน
งว่ิงน้ําบ่อบาดาลม

ณะนี้ทางเทศบาลต.ห
ม่เพียงพอ จ.สงขล

30,000 ซ่ึงเบ้ืองต้นท
าดการณ์สภาพอา
ออก และภาคกลาง ต
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
กรรมการทรัพยากรน
ําแพงเพชร นครสวร
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ 

งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ
านสถานการณ์สถานี
ดับตลิ่งต่ําสุด) ระดบั
านสถานการณ์สถานี
วโน้มระดับน้ํา : ลุ่ม
สุโขทัย) (TY05) ส
) สถานีสะพานวังป
นสถานการณ์สถานีโ
มีแนวโน้มระดับน้ําท
ามชุก จ.สุพรรณบุรี
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้าร

รมป้องกันและบร
ล 7,163 หมู่บ้าน ไ
นทราย แม่อาย ) จ.
ลี้) จ.สุโขทัย (อ.สวร
น่าน) จ.พิจิตร (อ.บา
ง เทพารักษ์ พระทอ
ลาชัย ห้วยราช กระ
งเรือ พล แวงใหญ่ ภู
 ดอนเจดีย์) จ.กาญจ
) จ.ชัยนาท (อ.มโนร
คกสูง วัฒนานคร ตา
าะสีชัง) จ.ตราด (อ.เ
กาะลันตา ลําทับ 
ว) จ.เชียงใหม่ ภัยแ
มีปริมาณน้ําต้นทุน
พาะบ้านเรือนที่อยู่ห่
อบประกาศให้พื้นที่ 
 อ.เถิน 8 ตําบล เ
ลําน้ําโดมใหญ่ที่ลด
งเสียหายมากกว่านี้ 
ายอําเภออุทุมพรพิสั
ระปาได้แห้งขอดลงจ
ฒนาการเคลื่อนที่ 5
ดเผยว่า สถานการณ

จจุบันได้ยืนต้นตาย โ
ติแห้งขอด รวมทั้งสร
รื่อง ลงพื้นที่มาให้กา
นองพลับ เพื่อใช้เป็
แล้งแหล่งน้ําในโครงก
นต่างๆ ในเขตเทศบา
มาเติมให้ ในขณะที
หนองพลับ ได้เตรีย
ลา วิกฤติภัยแล้งปร
ทางเกษตรกรได้แก้ปั
กาศ 7 วัน (กรม

 ตลอดช่วง ในช่วงวัน
เตือนภัยวิกฤตินํ้า
นํ้าแห่งชาติ (10 พ
รรค์ ชัยนาท อุทัยธาน
 นครพนม มุกดาหาร

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

รรเทาสาธารณภัย
 ได้แก่ จ.เชียงใหม่ (
.อุตรดิตถ์ (อ.เมืองอุ
รรคโลก ศรีนคร ศรี
างมูลนาก วังทรายพู
องคํา บัวใหญ่ สูงเนิน
ะสัง คูเมือง นางรอง
เวียง บ้านแฮด น้ําพ
นบุรี (อ.ห้วยกระเจา
มย์ หนองมะโมง วัด
าพระยา อรัญประเท
เมืองตราด เขาสมิง แ
 เมืองกระบี่) จ.ตรัง
ล้งยังวิฤติ ส่งผลกระ
เหลือเพียงพอต่อกา
างไกลจากเขตชลปร
 18 ตําบล 109 

 เบ้ืองต้น พบว่ามีบ้า
ดลงอย่างมากในฤดูแ
 ขณะที่ทหารจากมณ
สยั ได้เดินทางไปตรว
จนหมด ส่งผลให้ชาว
53 นํารถบรรทุกน้ํา
ณ์ภัยแล้งในจ.จันทบุ ี
 โดยเฉพาะที่ต.จันทเข
ระน้ําที่ชาวบ้านขุดเก็
ารช่วยเหลือชาวบ้าน
ป็นสถานที่ศึกษาดูง
การแห้งขอด ทําให้ม
าลต.หอนงพลับ ซ่ึงแ
ที่ทางเทศบาลต.หน
ยมขอรับการสนับส
ระกอบกับสภาพอา
ปัญหาโดยการไถกลบ
อุตุนิยมวิทยา) อา

นที ่11-16 พ.ค. บริ
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
.ค.) ได้รายงานพ้ืนที
นี ลพบุรี อ่างทอง พ
ร นครราชสีมา ศรีสะ

วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ะเลสาบสงขลา (ณ 
ญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น/
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: จังหวัดท่ีประกา
(อ.ดอยเต่า สันกําแพ
ตรดิตถ์ ท่าปลา ทอ
รีสําโรง ศรีสัชนาลัย
พูน) จ.ตาก (อ.แม่ระ
น) จ.นครพนม (อ.นา
ง) จ.สุรินทร์ (อ.จอม
พอง เวียงเก่า พระยื
า ท่าม่วง ศรีสวัสดิ์ เ
ดสิงห์ เนินขาม) จ.สร
ทศ วังน้ําเย็น เขาฉก
 แหลมงอบ คลองใหญ
ง (อ.วังวิเศษ เมือง
ะทบต่อแม่น้ําปิงจนแ
ารบริหารจัดการให้
ระทาน ทําให้ขาดแค
 หมู่บ้าน กระจายใน
นเรือนราษฎรได้รับ
แล้งปีนี้ ทําให้ตลิ่งใน
ณฑลทหารบกที่ 22 
จสภาพภัยแล้งของห
วบ้านได้รับความเดือ
าขนาด 6,000 ลิต
รีทวีความรุนแรง ส่ง
ขม ต.คลองพลู อ.เขา
ก็บกักไว้ก็แห้งขอดเช
น จ.ประจวบคีรีขันธ์
านของหน่วยงานต่
มะพร้าวน้ําหอมกว่า
แหล่งผลิตน้ําประปาที
นองพลับ ก็ได้ให้บ
นุนขุดบ่อบาดาลเพิ
ากาศที่ร้อนจัด ส่งผ
บหน้าดินเพื่อเตรียมป
กาศร้อนโดยทั่วไปกั
เวณประเทศไทยตอน
) : NASA (24 ชั่ว
ท่ีประสบภัยจากนํ้า
พระนครศรีอยุธยา  ป
ะเกษ อุดรธานี มหา

ศูนย์ป้อง

ติ (ในลุ่มน้ํา) 
 วันที่ 10 พ.ค.59
/ทรงตัว 
.ย.58) : ระดับน้ําใ
ะลุ่มน้ําน่าน มีแนวโ
(อ.โพทะเล จ.พิจิต
) และสถานีสะพาน
59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําเพ่ิมขึ้น โดยมี
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

ศเขตให้ความช่วย
พง แม่ริม แม่แตง จ
องแสนขัน ตรอน พิชั
 เมือง คีรีมาศ ทุ่งเส
ะมาด บ้านตาก สาม
าหว้า โพนสวรรค์) จ
มพระ เขวาสินรินทร์
ยืน หนองสองห้อง) จ
 เมือง ด่านมะขามเตี้
ระบุรี (มวกเหล็ก วัง
รรจ์) จ.จันทบุรี (อ.ม
ญ่ บ่อไร่ เกาะกูด เกา
งตรัง ย่านตาขาว รั
แห้งขอดเหลือแต่ผืนดิ
้ผ่านพ้นช่วงสถานก

คลนน้ําใช้ในการอุปโ
น 3 อําเภอ เป็นพื้
บผลกระทบขาดแคล
นเขตบ้านเมืองเก่า 
 ค่ายสรรพสิทธิปร
หมู่บ้านโนนสาย หมู่ 
อดร้อนอย่างหนัก เพ
ตร จํานวน 2 คัน เข
งผลให้ชาวบ้านขาดแ
าคิชฌกูฏ และต.ปะต
ช่นกัน อย่างไรก็ตาม
์ ฝนทิ้งช่วงนาน 6 เดื

ต่างๆ และชาวบ้านเ
า 100 ต้น แห้งเห่ีย
ที่บางจุดแห้งลงทําให
บริการใช้รถน้ําว่ิงช่
พิ่มเติมในพื้นที่เพื่อ
ผลกระทบต่อเกษต
ปลูกต้นมะเขือเนื่องจ
กับมีฟ้าหลัวในตอนก
นบนจะมีฝนฟ้าคะนอ
วโมง): รายงานพ้ืนท
 (พ้ืนท่ีมีข่าวขาดแ
ปทุมธานี สุพรรณบุรี
สารคาม อุบลราชธา

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

9) ลุ่มน้ําทะเลสาบส

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

เหลือผู้สบภัยพิบัติ
จอมทอง ฮอด พร้าว
ชัย น้ําปาด ลับแล บ้
สลี่ยม บ้านด่านลาน
มเงา วังเจ้า เมือง อุ้ม
จ.มหาสารคาม (อ.กัน
ร์ รันตนบุรี สําโรงทา
จ.หนองบัวลําภู (นาก
้ย สังขละบุรี ทองผา
งม่วง เฉลิมพระเกียร
มะขาม โป่งน้ําร้อน 
าะช้าง) จ.ประจวบครีี
 รัษฎา สิเกา ห้วยย
ดนิแตกระแหงในพืน้
การณ์ภัยแล้งได้ จ.ล
โภค และบริโภค ล่าส
พื้นที่ประสบภัยพิบัติ
ลนน้ํา จํานวน  9,
 ต.เมืองเดช อ.เดชอุ
ระสงค์ยังลําเลียงน้ําใ
 7 และหมู่ 12 ตําบ
พราะขาดแคลนน้ําใ
ข้ามาแจกจ่ายให้กับ
แคลนน้ําเพื่อการเกษ
ตง อ.สอยดาว สร้างค
 ได้ร่วมกับชลประทา
ดือนเต็ม ส่งผลกระท
เพื่อนําไปใช้เป็นแบ
ยวตาย พืชผักสวนค
ห้ประชาชนในพื้นที่ไ
วยเหลือชาวบ้านต
แห้ปัญหาภัยแล้ง ถึ
รกรที่ประกอบอาชี
จากเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อ
กลางวัน และมีอากาศ
องเพิ่มมากข้ึนและมี
ท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม
คลนนํ้า) 44 จังห
 นครปฐม ราชบุรีกา
านี จันทบุรี ตราด ปร

มทรัพยากรน้ํา  กร

งขลา ปัจจุบันสถา

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

สถานีสะพานนครน่า

กรณีฉุกเฉิน (ภัยแ
ว ดอยหล่อ ดอยสะเ
บ้านโคก) ) จ.พะเยา 
นหอย) จ.นครสวรร
มผาง) จ.นครราชสีม
นทรวิชัย โกสุมพิสัย
าบ ท่าตูม) จ.ขอนแก
กลาง เมืองฯ นาวัง โ
าภูมิ ไทรโยค ท่าม่วง
รติ หนองแซง บ้านห
 สอยดาว แก่งหางแม
รีขันธ์ (เมืองฯ หัวหิน
ยอด) จ.นครศรีธรร
นที่อ.จอมทอง ด้านผู้
ลําปาง ผู้ว่าฯ เปิดเ
สุด ทางคณะกรรมก
ติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจ
327 หลังคาเรือน
อุดม ทรุดตัว ช่างผู้รั
ใช้อุปโภคบริโภคแจ
บลแขม เบ้ืองต้นพบว
ในการอุปโภค - บริโ
บชาวบ้านจํานวน 14
ษตรอย่างหนัก ผลผล
ความเสียหายไปแล้ว
านจังหวัดจันทบุรีนํา
ทบต่อแหล่งเรียนรู้กา
บบอย่างในการยึดห
รัวต้องหยุดปลูก คณ
ด้รับความเดือดร้อน
ตามชุมชนที่ขาดแค
 ถึงแม้จะมีบ่อบาดา
ชีพปลูกดอกดาวเรื
อย  
ศร้อนจัดบางพื้นที่บ
ลมกระโชกแรงบางแ

ม (10 พ.ค.) ได้แก่
วัด ได้แก่ จ.เชียงให
าญจนบุรี หนองคาย 
ราจีนบุรี สมุทรปราก

ระทรวงทรัพยากร

านการณ์น้ําในลําน้ํา

าแล้ง ส่วนระดับน้ํา
กฤติ (นํ้าแล้ง) ได้แ
ง) ได้แก่ สถานีสะ
8) (อ.เมือง จ.พิจิต
ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีป
 สถานีแม่นํ้าท่าจีน
ะ จ.นครสวรรค์)  
10 พ.ค.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

แล้ง)ปัจจุบัน (10 พ
เก็ด กัลยาณิวัฒนา 
 (อ.เมืองพะเยา ดอก
ค์ (อ.เมือง ชุมแสง 
มา (อ.ขามสะแกแสง
 ชื่นชม เชียงยืน เมือ
ก่น (อ.ซําสูง เมือง แ
 โนนสัง) จ.สุพรรณบุ
ง หนองปรือ) จ.เพช
หมอ เมืองฯ เสาไห้ ด
มว ขลุง นายายอาม
น) จ.สตูล (อ.ละงู ทุ่ง
รมราช (อ.เมือง) จ.
้อํานวยการสํานักงาน
ผยว่า หลังจากประ
ารพิจารณาช่วยเหลื
จากประสบภัยแล้ง ไ
น ราษฎรได้รับความ
รับเหมาต้องซ่อมแซ
กชาวบ้านที่ขาดนํ้าใ
ว่าสระน้ําขนาดใหญ
โภค เบ้ืองต้นผู้ว่าฯแ
47 ครัวเรือน เพื่อช
ลิตที่ปลูกไว้ไม่ว่าจะ
วกว่า 500 ไร่ เนื่อง
ารถบรรทุกน้ํา จํานว
ารใช้ชีวิตพอเพียงตา
หลักแนวคิดของพระ
ณะศึกษาดูงานเริ่มล
น และบางครอบครัวท
คลนน้ํานําน้ํามาเติ
าลซ่ึงขุดไว้ในแหล่ง
อง ทําให้ต้นดอกด

ริเวณภาคเหนือ ภาค
แห่ง  
ก่ ภาคตะวันออก คือ
หม่ พะเยา พิจิตร พิษ
 หนองบัวลําภู บุรีรัม
การ พังงา ประจวบคี

รธรรมชาติและส่ิงแ

าโดยทั่วไปยังคงอยู่ใ

าในลุ่มน้ําน่าน มีปริ
แก่ สถานีสะพานบ้า
พานศรีสัชนาลัย (
ร) 
ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

พ.ค.) จํานวน 31 
 เชียงดาว ไชยปราก
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
 ตาคลี พยุหะคีรี หน
ง คง บัวลาย แก้งสน
องมหาสารคาม ยาง

 แวงน้อย ภูผาม่าน บ
รี (หนองหญ้าไซ สอ

ชรบุรี (อ.ชะอํา แก่งก
 ดอนพุด แก่งคอย พุ
ม เมือง เขาคิชฌกูฎ 
งหว้า มะนัง เมือง ค
.พังงา (เกาะยาว ค
นชลประทานที่ 1 เชี
ะสบปัญหาภาวะฝน
อผู้ประสบภัยทางธร

 ได้แก่ อ.วังเหนือ 5 
มเดือดร้อน 38,83
ซมแล้วทําเป็นผนังค
ใช้จากภัยแล้งอย่างต

ญ่ที่ทางราชการขุดลอ
และนายอําเภออุทุม
ช่วยบรรเทาความเดื
เป็นทุเรียน เงาะ แล
จากในพื้นที่ไม่มีฝนต
วน 15 คัน และเครื่อ
ามหลักการแนวคิดเศ
ะบาทสมเด็จพระเจ้
ดน้อยลง นอกจากนี้
ที่มีฐานะต้องซ้ือน้ําจ
ติมให้ เพื่อบรรเทา
เรียนรู้การใช้ชีวิตพ
าวเรืองแห้งเฉาตา

คตะวันออกเฉียงเหนื

อ จ.ปราจีนบุรี และส
ษณุโลก แพร่ ลําปาง
มย์ ยโสธร สกลนคร 
คีรีขันธ์ สตูล และสงข

แวดล้อม 

ในภาวะ

มาณน้ํา 
นแม่นํ้า  
(TY04)  

ณฑ์ปกติ 
้ําท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
การ ฝาง   
กามยาว  
นองบัว)  
นามนาง  
สีสุราช)  

 บ้านฝาง  
องพี่น้อง 
กระจาน 
พุทธบาท 
 ท่าใหม่ 
ควนโดน) 
คุระบุรี)  
ชียงใหม่ 
ตกน้อย  
รรมชาติ
 ตําบล  
8 คน  

คอนกรีต 
ต่อเนื่อง  
อกเอาไว้
พรพิสัย 

ดือดร้อน 
ละมังคุด 
ตกลงมา
องสูบน้ํา
ศรษฐกิจ
จ้าอยู่หัว  
นี้ภัยแล้ง 
จากรถที่
ภัยแล้ง  
พอเพียง  
ยคาต้น 

นือ ภาค

สระแก้ว 
ง ลําพูน  
 สุรินทร์ 
ขลา  



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 358.36 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -94.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -34.00 

วนัท ี ่10  พฤษภาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -12.00 

31,911 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -143.00 

45% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -14.36 คงที่ 7 อ่าง

วนัท ี ่10  พฤษภาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -61.00  ลดลง 30 อ่าง

35,804 รวมท ัง้ประเทศ 30 7 - 37 -358.36   เพิม่ขึน้ - อ่าง

51%

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 5,037 37% 4,148 31% 348 3% 4,187 31% 387 3% -39.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,566 48% 3,683 39% 833 9% 3,728 39% 878 9% -45.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 94 35% 27 10% 5 2% 30 11% 8 3% -3.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 24 9% 10 4% 24 9% 10 4% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 40 38% 19 18% 15 14% 20 19% 16 15% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 53 31% 16 9% 10 6% 16 9% 10 6% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 236 25% 250 27% 207 22% 256 27% 213 23% -6.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 10,060 41% 8,167 33% 1,428 6% 8,261 33% 1,522 6% -94.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 32 24% 15 11% 8 6% 15 11% 8 6% - คงที่

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 210 40% 143 28% 100 19% 144 28% 101 19% -1.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 44 27% 41 25% 31 19% 45 27% 35 21% -4.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 76 46% 55 34% 18 11% 56 34% 19 12% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 867 36% 534 22% - 0% 544 22% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 475 24% 320 16% 220 11% 334 17% 234 12% -14.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 100 32% 77 25% 54 17% 78 25% 55 18% -1.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 27 25% 33 30% 32 29% 33 30% 32 29% - คงที่

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 59 42% 34 24% 27 19% 35 25% 28 20% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 116 42% 52 19% 45 16% 53 19% 46 17% -1.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 64 53% 58 48% 55 45% 58 48% 55 45% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 893 45% 927 47% 96 5% 938 48% 107 5% -11.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,963 36% 2,289 27% 686 8% 2,334 28% 720 9% -34.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 207 22% 242 25% 239 25% 253 26% 250 26% -11.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 43 27% 26 16% 43 27% 26 16% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 90 38% 54 23% 14 6% 55 23% 15 6% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 346 25% 339 25% 279 21% 351 26% 291 21% -12.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,288 69% 11,826 67% 1,561 9% 11,898 67% 1,633 9% -72.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,013 45% 3,821 43% 809 9% 3,892 44% 880 10% -71.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,301 61% 15,647 59% 2,370 9% 15,790 59% 2,513 9% -143.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 35 16% 63 28% 59 26% 64 29% 60 27% -1.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 79 19% 74 18% 44 10% 75 18% 45 11% -1.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 39 33% 22 19% 10 9% 23 20% 11 9% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 87 53% 84 51% 70 43% 87 53% 73 45% -3.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 168 68% 148 60% 128 52% 152 61% 132 53% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 29% 7 42% 6 38% 7 44% 6.52 39% -0.24 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 5 25% 2 9% 1 5% 2 10% 1.17 5% -0.20 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 20 28% 19 26% 16 22% 20 28% 17.28 24% -1.68 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 9 23% 24 61% 21 53% 27 66% 23.61 59% -2.23 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 448 34% 443 33% 355 27% 457 35% 370 28% -14.36 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 307 43% 214 30% 147 21% 220 31% 153 22% -6.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 125 32% 58 15% 40 10% 61 16% 43 11% -3.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,099 73% 4,032 72% 2,680 48% 4,048 72% 2,696 48% -16.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,155 79% 723 50% 463 32% 759 52% 499 34% -36.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,686 69% 5,027 61% 3,330 41% 5,088 62% 3,391 41% -61.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 35,804 51% 31,911 45% 8,448 12% 32,280 46% 8,807 12% -358.36 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  พฤษภาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

10 พฤษภาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

4 พฤษภาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่10  พฤษภาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


