
 

(ปริ
เหนื
ตะ
กล
ตะ
ภา
ภา
กรุ

ปริ
มา

ณ
น้ํา

(%
)

 ๑. ฝ
      มี

 

 

ปริม
อ.แม
๒. 
 
 
ปริ

น

น

น

๓. สรป
     3.1
จ.กําแพ
สถานี 
สถานี 
แม่นํ้าม
       3
         
         
ที่สถาน
-10.2
สถานีห
        
 

ภาค/เดือน
รมิาณฝนคาดการ
นือ
วันออกเฉียงเหนือ

ลาง
วันออกรวมชายฝั
คใต้ฝั่งตะวันออก
คใต้ฝั่งตะวันตก
งเทพฯและปริมณ

0

20

40

60

80

100

ม.ค.ม.ค.ม.ค.ก .พ.ก .พ.มี.ค.มี.ค.เม.

ปร
มา

ณ
นา

 (%
)

ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา
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มาณฝนสูงสุด 24 ช
ม่เปิน จ.นครสวรรค์
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
2 พ.ค. 59

น้ําในอ่างปี 48 ล้
2 พ.ค. 48

น้ําในอ่างปี 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
นีเชียงแสน เชียงคา

27, -11.40, -
หนองคาย และนครพ
        - ระบบปฏิบัติ

ปี ๕9 (46

กราฟแสดงปริมา
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 140 - 18

อ  150 - 19
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ณฑล  200 - 25
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มม.

มม. 17
มม. 74
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หน่วย

  

ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุ
ค์ 
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 10,4

% 42
ล้าน(ลบ.ม) 8,29

% 34
ล้าน(ลบ.ม) 11,5

% 49

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศ

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
าส และสถานี X.73
ง และแม่นํ้าโก-ลก  มี
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
าน หนองคาย นคร
-10.17, -11.10, 
พนม มีแนวโน้มระดั
การเฝ้าระวัง และเตื

%)      ปี ๕8 (52

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
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เมตร) เดือน พฤษภ
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สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะ
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ

3 จ.นราธิวาส แนวโน
มีแนวโน้มระดับนํ้าท
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
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ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

%)  
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วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
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นการณน์้ําขอ
ภาคม มิถุนายน แล

201.3 -13
62.3 -22

140.2

 

กลาง
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านเพิ่มเติมโดยการบ

378
28%
353 -2%
26%
287 2%
24%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (11%) ๔.แ
0.บางพระ (20%) 11
6.ทับเสลา (27%) 1
2.ภูมิพล (31%) 23
ะ28.ลํานางรอง (48%
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ะห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
น้มระดับน้ํา แม่นํ้าปิ
ทรงตัว แม่นํ้าท่าตะ

ถานการณ์น้ําประจําว
และโขงเจียม วัดได้ 
2.43 เมตร ตามลําด

ลาก - ดินถล่ม (Earl
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 130 - 170 ม
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บันทึกของเจ้าหน้าที

3,013
36%

2,345 -8%
28%

2,783 -9%
37%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า
แม่งัด (11%) 5. ปรา
1.อุบลรัตน์ (22%) 

17.น้ําพุง (27%) 1
.แก่งกระจาน (31%
%) 
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (2 พ
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
ปิง แม่นํ้าน่าน แม่นํ้
เภา มีแนวโน้มระดับ

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
 2.53, 4.60, 2
ดับ แนวโน้มระดับน

ly Warning) (2 พ.ค

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

นายน 2559

นที่ 3 พฤษภา
9 เปรียบเทียบกับค่

-30.1 166.5
-28.4% 128.9

214.1

ต

0
ย

เฉียงเหนือ

 

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ที่เป็นรายวัน ณ เวล

425
36%
408 -1%
35%
133 19%
16%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความ
าณบุรี (16%)  6.ลํา
 12.กระเสียว (23%
8.แควน้อย (27%) 

%) 24.จุฬาภรณ์ (34

 ของความจุ – ไม่มี 

พ.ค.)  : สถานีนํ้าท่า
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
้าพระสทึง แม่นํ้าตา
บนํ้าเพ่ิมขึ้น 

เคราะห์สถานการณ์น้
2.03, 1.40, 1.78
น้ําท่า สถานีเชียงแ

ค.) – ไม่มีการเตือนภัย

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

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

คม ๒๕๕9  
ค่าปกติ [ค่าปกติ = 

5 -37.5 1
9 -29% 1
1 3

 
ไม่มีฝน

ตะวันออก

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

ลา 07.00 น.ของวัน

16,460
62%

% 15,845 -2
60%

% 17,055 -4
64%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 28 อ่าง 
าปาว (17%) 7.คลอ

%) 13.มูลบน (25%
 19.น้ําอูน (28%
4%) 25.สิริกิติ์ (39

 -  

าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
าปี และค.ตันหยงมัส

น้ํา กรมชลประทาน) 
8 และ 2.07 เมตร
สน เชียงคาน มุกด

ย – 

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 

56.6 1.3
57.9 1%
16.5

ใต้

10.2
กระบ่ี

 

รายวัน (http://www.tmd

ันนี้  ปริมาณฝนสูง

5,762
70%

2% 5,117
62%

4% 4,599
56%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

 คือ 1.แม่กวง 
องสียัด (20%) 8.กิ่ว
%) 14.ลําตะคอง (2
) 20.ขุนด่าน (29%

9%) 26.วชิราลงกรณ

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

ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ
ร ตามลําดับ เปรียบ
าหาร และโขงเจียม

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

160.2 -53.0
107.3 -49%
181.8

น่าน
ทุ่งช้าง

ท้ังประเทศ

16.3

d.go.th/climate/climate

งสุดวันนี้เท่ากับ 51

36,541
52%

-8% 32,421
46%

6% 36,431
54%

ท้ังประเท

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

 (9%) 2.กิ่วคอหม
วลม (19%) 9.ลําแซะ
25%) 15.ป่าสักฯ 
%) 21.ลําพระเพลิง 
ณ (44%) 27.สิรินธร

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

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
ม มีแนวโน้มระดับนํ้

d.go.th/3month_foreca

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

0
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-6%

-8%

ทศ

  
table.htm) 
า (9%)  
ะ (20%) 
 (27%)  
 (30%)  
ร (48%) 

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
แม่นํ้ายม 

ม 2559  
าเท่ากับ 
นํ้าลดลง  

ast.php) 
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(อ.บ้า
(อ.ศรีส
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
160 อ
อมก๋อย
เชียงคํ
เมืองน่
โนนสูง
พลับพ
จ.กาญ
จ.ชัยน
อรัญป
เขาสมิ
จ.ตรัง
ประชา
มานาน
ที่หนอ
การแก้
โดยเป
 เป็นก
ในขณะ
หรือวัน
ล้านลกู
ไปได้อี
แต่ไม่พ
พบว่า
เจ้าหน้
น้ําจึงห
ภัยแล้
ปัญหา
๖. คา
ภาคตะ
บริเวณ
ลักษณ
ลมใต้แ
ตลอดช
๗. พ้ืน
ได้แก่ 
กาญจน
ปราจีน

       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 752 ตําบล
ย สะเมิง แม่แจ่ม สัน
า ปง) จ.ลําพูน (อ.ลี้)

น่าน) จ.พิจิตร (อ.บา
ง เทพารักษ์ พระทอ
พลาชัย ห้วยราช กร
ญจนบุรี (อ.ห้วยกระ
นาท (อ.มโนรมย์ หน
ระเทศ วังน้ําเย็น เขา
ง แหลมงอบ คลองใ
 (อ.วังวิเศษ เมืองต
าชนขาดแคลนน้ํา สํา
นกว่า 4 เดือนแล้ว ป
องน้ําสาธารณะบ้าน
ก้ปัญหานั้น ชาวบ้าน
ลี่ยนเวลาการใช้น้ําส
ารแก้ปัญหาเฉพาะห
ะนี้เหลือน้ําสะสมในอ
นละ5-6ล้านลูกบา
กบาศก์เมตร ทําให้ป
อีก3เดือนหรือ90วัน
พอด้านการเกษตร จ
 อ่างเก็บน้ําคลอง

น้าที่ประจําโครงการ
หมดดังกล่าว คาดว่า
งหนักสุดในรอบ 30
ขาดแคลนน้ํา และแ
าดการณ์สภาพอา
ะวันออก และภาคก
ณภาคเหนือ ภาคตะ
ณะสําคัญทางอุตุนิย
และลมตะวันออกเฉีย
ช่วง  
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเ
 จ.เชียงใหม่ พะเยา 
นบุรี หนองคาย หนอ
นบุรี สมุทรปราการ พ

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

รมป้องกันและบร
ล 6,101 หมู่บ้าน ไ
นทราย แม่อาย ) จ.
้) จ.สุโขทัย (อ.สวรรค
งมูลนาก วังทรายพู

องคํา บัวใหญ่ สูงเนิน
ระสัง คูเมือง นางร
ะเจา ท่าม่วง ศรีสวัส
นองมะโมง วัดสิงห์ เน
าฉกรรจ์) จ.จันทบุร ี
ใหญ่ บ่อไร่ เกาะกูด 
ตรัง ย่านตาขาว รัษ
าหรับการอุปโภคแล

 ประกอบกับในระยะ
นหนองโก หมู่ 3 ต
นได้ทําการเจาะบ่อบ
สลับกันไป น้ําประป
หน้าไปก่อน จ.ลพบุรี
อ่างเก็บน้ําของเขื่อน
ศก์เมตร แต่ทางเข่ื

ปริมาณน้ําในเข่ือนในไ
น หรือตั้งแต่วันนี้ไป
.ปราจีนบุรี สภาพอ
ที่เป็นต้นน้ําคลอง
รฯ แจ้งว่า สาเหตุที่
าปีหน้าสามารถกักเก็
0 ปี ส่งผลให้ประ
แหล่งอาหารบนภูเขา 
ากาศ 7 วัน (กรม
ลาง ตลอดช่วง ในช่

ะวันออกเฉียงเหนือ 
มวิทยาคือ หย่อ
ยงใต้พัดนําความชื้น

เตือนภัยวิกฤตินํ้า(
 พิจิตร พิษณุโลก แพ
องบัวลําภู บุรีรัมย์ ย
 พังงา ประจวบคีรีขัน

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

รรเทาสาธารณภั
 ได้แก่ จ.เชียงใหม่ (
.อุตรดิตถ์ (อ.เมืองอุ
คโลก ศรีนคร ศรีสําโ
น) จ.ตาก (อ.แม่ระม
น) จ.นครพนม (อ.นา
อง) จ.สุรินทร์ (อ.จ
สดิ์ เมือง ด่านมะขา
นินขาม) จ.สระบุรี (
 (อ.มะขาม โป่งน้ําร้อ
 เกาะช้าง) จ.ประจว
ษฎา สิเกา ห้วยยอด
ละบริโภค โดยเฉพาะ
ะนี้สภาพอากาศที่ร้อ
.ก้านเหลือง อ.แวง
บาดาลจากหมู่บ้าน
ปาจึงจะไหล ถ้าเปิดใ
รี ผู้อํานวยการจัดสรร
นอยู่ที่ 26.61 % โด
อนต้องระบายน้ําล
ไม่เพิ่มสูงข้ึน ปริมาณ
ปจนถึงสิ้นเดือนกรก
อากาศที่อุณหภูมิสูงร้
ประจันตคามตลอ
น้ําแห้งจนหมดเกลี้
ก็บน้ําได้ดี จ.จันทบุรี
ะชาชนได้รับผลกระ
 จนต้องลงมาหากินใ
มอุตุนิยมวิทยา) อ
วงวันที่ 2-4 พ.ค. แ
 ภาคกลาง และภาค
อมความกดอากาศตํ
นจากทะเลจีนใต้และ

(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) 
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
ยโสธร สกลนคร สุริน
นธ์ สตูล และสงขลา 

วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ะเลสาบสงขลา (ณ 
ญ่มีแนวโน้มลดลง/ท
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
โรง ศรีสัชนาลัย เมือ
มาด บ้านตาก สามเ
าหว้า โพนสวรรค์) จ
จอมพระ ะ เขวาสิน
ามเตี้ย สังขละบุรี ท
(มวกเหล็ก วังม่วง เ
อน สอยดาว แก่งหาง
วบคีรีขันธ์ (เมืองฯ หั
ด) จ.นครศรีธรรมร
ะพื้นที่อําเภอทางตอ
อนอบอ้าว ทะลุสูงกว
น้อย มีความลึกปร
อื่น ซ่ึงอยู่ใกล้เคียง
ให้ใช้พร้อมกันน้ําจะ
รและบํารุงรักษาเข่ือ
ยในช่วง 2-3 วันที่ผ่
ลงสู่ท้ายเข่ือนเพื่อรัก
ณน้ําในเข่ือนปีนี้อยู่ใ
กฏาคม หากไม่มีฝน
ร้อนจัด และภาวะแห
ดทั้งสาย น้ําแห้งข
้ยงเนื่องจากได้มีกา
รี นายอําเภอเขาคิช
ะทบเป็นจํานวนมาก
ในไร่สวนของราษฎร
อากาศร้อนโดยทั่วไป
และ 7-8 พ.ค. บริเว
คตะวันออก ส่วนใ
ต่ําเนื่องจากความร้อ
อ่าวไทยปกคลุมภาค

 : คณะกรรมการทรั
 ตาก กําแพงเพชร น
นทร์ กาฬสินธ์ุ ขอนแ
  

ศูนย์ป้อง

ติ (ในลุ่มน้ํา) 
 วันที่ 29 เม.ย.59
ทรงตัว 
.ย.58) : ระดับน้ําใ
ะลุ่มน้ําน่าน มีแนวโ
(อ.โพทะเล จ.พิจิต
) และสถานีสะพาน
59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําเพ่ิมขึ้น โดยมี
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

าศเขตให้ความช่วย
พง แม่ริม แม่แตง จ
องแสนขัน ตรอน พิชั
อง คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ยม
เงา วังเจ้า เมือง อุ้ม
จ.มหาสารคาม (อ.กัน
นรินทร์ รันตนบุรี ส
ทองผาภูมิ ไทรโยค 
ฉลิมพระเกียรติ หน
งแมว ขลุง นายายอ
หัวหิน) จ.สตูล (อ.ละ
ราช (อ.เมือง) สถาน
นกลาง และตอนล่า
ว่า 40 องศาเซลเซีย
ระมาณ 5 เมตร แล
เข้ามาช่วย แต่ก็พบ
ะไหลไม่ทั่วถึง ส่วนใ
อนป่าสักชลสิทธ์ิ ตําบ
ผา่นมาได้มีฝนฟ้าคะน
กษาระบบนิเวศและ
ใกล้เคียงกับระดับน้ํา
นตกลงมาเลยในช่วง
ห้งแล้ง ที่โครงการแม
ขอดเหลือติดก้นคล
รปล่อยน้ําให้ทหารช
ฌกูฏ เปิดเผย ว่า ปั
ก เพราะนอกจากขา
ร สร้างความเสียหาย
ปกับมีฟ้าหลัวในตอน
วณประเทศไทยตอนบ
นในช่วงวันที่ 5-6 
อนปกคลุมประเทศไ
คตะวันออกเฉียงเหนื

รัพยากรนํ้าแห่งชาติ
นครสวรรค์ ชัยนาท 
แก่น ชัยภูมิ นครพนม

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

) ลุ่มน้ําทะเลสาบส

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

ยเหลือผู้สบภัยพิบัติ
จอมทอง ฮอด พร้าว
ชัย น้ําปาด ลับแล บ้
 บ้านด่านลานหอย) 
ผาง) จ.นครราชสีมา
นทรวิชัย โกสุมพิสัย
สําโรงทาบ) จ.ขอนแ
ท่าม่วง หนองปรื

นองแซง บ้านหมอ เมื
าม เมือง เขาคิชฌกู
ะงู ทุ่งหว้า มะนัง เมือ
นการณ์วิกฤตินํ้า (
งของจังหวัด ที่เป็นพ
ยส ยิ่งทําให้สถานกา
ละใช้เป็นแหล่งผลิต
บว่ายังไม่เพียงพออยู
ใครที่มีบ้านอยู่บนที่ส
บลหนองบัว อําเภอพ
นองและตกลงมาในลุ
ะน้ําอุปโภค บริโภค
าของปีที่แล้ว ซ่ึงจะส
ง3เดือนนี้ ซ่ึงน้ําทั้ง
ม่น้ําประจันตคาม ห
ลองเล็กน้อย เหลือ
ช่างของ คสช. ทําก
จจุบันหลายพื้นที่ใน
าดแคลนน้ําด้านการ
เป็นวงกว้าง 
นกลางวัน และมีอ
บนจะมีฝนฟ้าคะนอ
พ.ค. บริเวณปร
ไทยตอนบน ตลอด
นือตอนล่าง ภาคกล

ติ (2 พ.ค.) ได้รายงา
 อุทัยธานี ลพบุรี อ่า
ม มุกดาหาร นครราช

มทรัพยากรน้ํา  กร

งขลา ปัจจุบันสถา

ณน้ําอยู่ในเกณฑ์นํ้า
โดยมี สถานการณ์วิ
ณ์เฝ้าระวัง (นํ้าแล้
48 พรรษา (TN08
ยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง 
วัง(นํ้าแล้ง) ได้แก่ 
ากแดด (อ.โกรกพระ
้อง CCTV ณ วันที่ 2

สถานีสะพานนครน่า

ติกรณีฉุกเฉิน (ภัย
ว ดอยหล่อ ดอยสะเ
บ้านโคก) ) จ.พะเยา 
 จ.นครสวรรค ์(อ.เมื
า (อ.ขามสะแกแสง 
ย ชื่นชม เชียงยืน เมื
แก่น (อ.ซําสูง) จ.ห
รือ) จ.เพชรบุรี (อ.ช
มืองฯ เสาไห้ ดอนพุ
ฎ ท่าใหม่ แหลมสิงห
อง ควนโดน) จ.กระ
(ข่าว) จ.ขอนแก่น 
พื้นที่ประสบปัญหาภ
ารณ์ภัยแล้งในพื้นที่รุ
ตประปาของหมู่บ้า
ยู่ดี เพราะปริมาณน้ํ
สูง น้ําประปาแรงส่ง
พัฒนานิคม เปิดเผย
ลุ่มน้ําป่าสักทําให้มีน้ํ
คของชาวบ้านท้ายเ
สามารถทําการบริหา
งหมดที่อยู่ในเข่ือนมี
หมู่ 9 ต.บุฝ้าย อ.ประ
อหญ้าที่ ข้ึนพอให้วั
การขุดลอกอ่างเก็บน
น จ.จันทบุรี โดยเฉพ
รอุปโภคบริโภค แล

ากาศร้อนจัดบางพื้น
งบางแห่งถึงเป็นแห่
ะเทศไทยตอนบนจ
ช่วง ในช่วงวันที
าง และภาคตะวันออ

านพ้ืนท่ีประสบภัยจ
างทอง พระนครศรีอ
ชสีมา ศรีสะเกษ อุด

ระทรวงทรัพยากร

านการณ์น้ําในลําน้ํา

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

28 เม.ย.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

แล้ง)ปัจจุบัน (2 พ
เก็ด กัลยาณิวัฒนา 
 (อ.เมืองพะเยา ดอก
อง ชุมแสง ตาคลี พ
 คง บัวลาย แก้งสนา
องมหาสารคาม ยาง

หนองบัวลําภู (นากล
ชะอํา แก่งกระจาน 
พุด) จ.สระแก้ว (อ.โค
ห์) จ.ชลบุรี (อ.เกาะ
บ่ี (อ.คลองท่อม เกา
 ภัยแล้งที่เกิดข้ึน ข
ภัยแล้งซํ้าซาก อันมี
รุนแรงขึ้นอย่างมาก 
น ล่าสุดแห้งขอดล

น้ํามีน้อย ทางหมู่บ้า
งไม่ถึง ก็ต้องใช้รถเข็
ถึงสถานการณ์ปริมา
้ําไหลลงสู่เข่ือนป่าสั
เข่ือนอยู่ที่ 20.61 
ารจัดการและระบาย
มีเพียงพอต่อการอุป
ะจันตคาม ที่เพิ่งเสร็
ัวควายชาวบ้านพอ
น้ําก่อนหน้านี้ เม่ือห
พาะ อ.เขาคิชฌกูฏ ก
ละทําการเกษตรแล้ว

นที่บริเวณภาคเหนือ
งๆ กับมีลมกระโชก
ะมีฝนฟ้าคะนองแล
ที่ 2-4 พ.ค. และ
อก ส่วนภาคเหนือมี

จากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าว
อยุธยา  ปทุมธานี สุ
รธานี มหาสารคาม 

รธรรมชาติและส่ิงแ

าโดยทั่วไปยังคงอยู่ใ

าในลุ่มน้ําน่าน มีปริ
แก่ สถานีสะพานบ้า
พานศรีสัชนาลัย (
ร) 
ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

พ.ค.) จํานวน 29 
 เชียงดาว ไชยปราก
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
ยุหะคีรี) จ.น่าน (อ.ส
ามนาง โนนไทย ด่าน
งสีสุราช) จ.บุรีรัมย์ 
ลาง เมืองฯ นาวัง โ
 บ้านลาด เขาย้อย 
คกสูง วัฒนานคร ตา
สีชัง) จ.ตราด (อ.เมือ
าะลันตา ลําทับ เมือ
ขณะนี้ยังคงอยู่ในข้ั
ผลมาจากฝนหยุดตก
 ซ่ึงจากการตรวจสอ
งจนหมด สําหรับแ
นจึงต้องเปิดให้ใช้เป็
ข็นน้ํามาขอใช้กับเพื่
าณน้ําในเข่ือนป่าสัก
ักอยู่ที่16.93 ลบ.ม
 ลบ.ม./วินาที หรือ
ยน้ํากิน น้ําใช้ให้กับช
ปโภค บริโภคอย่างแ
ร็จจากการขุดลอกขอ
อได้กินประทังเป็น
หมดโครงการถึงช่วง
กําลังประสบกับสภา
ว ช้างป่าในพื้นที่ยัง

อ ภาคตะวันออกเฉีย
แรง และลูกเห็บตกบ
ละมีลมกระโชกแรงบ
ะ ในช่วงวันที่ 7-8 
ลมฝ่ายตะวันตกพัด

ขาดแคลนนํ้า) 44 
พรรณบุรี นครปฐม
อุบลราชธานี จันทบุ

แวดล้อม 

ในภาวะ

มาณน้ํา 
นแม่นํ้า  
(TY04)  

ณฑ์ปกติ 
้ําท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
การ ฝาง   
กามยาว  
สองแคว 
นขุนทด  
 (อ.เมือง 
 โนนสัง)  
 ท่ายาง)  
าพระยา  
องตราด 
องกระบ่ี)  
ั้นวิกฤติ  
กทิ้งช่วง 
อบพบว่า  
แนวทาง 
ป็นเวลา  
อนบ้าน 

กชลสิทธ์ิ
ม./วินาที
วันละ2  
ชาวบ้าน 
แน่นอน 
อง คสช. 
นอาหาร  
งฤดูแล้ง  
นการณ์ 
งประสบ 

ยงเหนือ  
บางแห่ง 
บางแห่ง  
 พ.ค.  
ปกคลุม 

 จังหวัด 
 ราชบุรี

บุรี ตราด 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 365.80 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -117.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 4 1 12 -44.00 

วนัท ี ่2  พฤษภาคม  2559 ภาคกลาง 3 - - 3 -11.00 

32,421 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -123.00 

46% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -24.80 คงที่ 6 อ่าง

วนัท ี ่2  พฤษภาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -46.00  ลดลง 29 อ่าง

36,541 รวมท ัง้ประเทศ 29 6 2 37 -365.80   เพิม่ขึน้ 2 อ่าง

52%

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 5,208 39% 4,203 31% 403 3% 4,244 32% 444 3% -41.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,759 50% 3,747 39% 897 9% 3,803 40% 953 10% -56.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 102 38% 30 11% 8 3% 36 14% 14 5% -6.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 35 13% 24 9% 10 4% 24 9% 10 4% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 39 37% 20 19% 16 15% 21 20% 17 16% -1.00 ลดลง

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

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 266 28% 256 27% 213 23% 269 29% 226 24% -13.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 10,462 42% 8,296 34% 1,557 6% 8,413 34% 1,674 7% -117.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 34 25% 15 11% 8 6% 16 12% 9 7% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 211 41% 145 28% 102 20% 144 28% 101 19% 1.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 47 28% 45 27% 35 21% 48 29% 38 23% -3.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 76 46% 56 34% 19 12% 56 34% 19 12% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 887 36% 544 22% - 0% 544 22% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 477 24% 341 17% 241 12% 357 18% 257 13% -16.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 103 33% 78 25% 55 18% 81 26% 58 18% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 26 24% 33 30% 32 29% 38 35% 37 34% -5.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 59 42% 35 25% 28 20% 35 25% 28 20% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 116 42% 54 20% 47 17% 56 20% 49 18% -2.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 65 54% 58 48% 55 45% 58 48% 55 45% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 912 46% 941 48% 110 6% 956 49% 125 6% -15.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,013 36% 2,345 28% 732 9% 2,390 29% 776 9% -44.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 238 25% 255 27% 252 26% 264 28% 261 27% -9.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 43 27% 26 16% 44 28% 27 17% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 91 38% 55 23% 15 6% 56 23% 16 7% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 378 28% 353 26% 293 22% 364 27% 304 22% -11.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,345 70% 11,927 67% 1,662 9% 11,979 68% 1,714 10% -52.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,115 46% 3,918 44% 906 10% 3,989 45% 977 11% -71.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,460 62% 15,845 60% 2,568 10% 15,968 60% 2,691 10% -123.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 41 18% 65 29% 61 27% 67 30% 63 28% -2.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 82 20% 78 19% 48 11% 87 21% 57 14% -9.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 40 34% 23 20% 11 9% 24 21% 12 10% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 89 54% 89 54% 75 46% 95 58% 81 50% -6.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 173 70% 153 62% 133 54% 158 64% 138 56% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 31% 7 44% 7 40% 8 46% 6.96 42% -0.31 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 6 26% 2 11% 1 6% 3 12% 1.57 7% -0.30 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 19 27% 21 29% 18 25% 22 31% 19.37 27% -1.54 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 10 24% 27 68% 24 61% 27 67% 23.96 60% 0.35 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 466 35% 466 35% 378 29% 491 37% 403 30% -24.80 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 312 44% 222 31% 155 22% 229 32% 162 23% -7.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 138 35% 63 16% 45 12% 68 17% 50 13% -5.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,135 73% 4,059 72% 2,707 48% 4,066 72% 2,714 48% -7.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,177 81% 773 53% 513 35% 800 55% 540 37% -27.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,762 70% 5,117 62% 3,420 42% 5,163 63% 3,466 42% -46.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 36,541 52% 32,421 46% 8,948 13% 32,788 46% 9,314 13% -365.80 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 ่2  พฤษภาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

2 พฤษภาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

26 เมษายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่2  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


