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ฝน การคาดหมา
ายละเอียดตามตารา

ปริมาณฝน ณ วันที
24 เมษายน 255
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

น้ําในอ่างปี 59
25 เม.ย. 59
น้ําในอ่างปี 48
25 เม.ย. 48

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
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

18, -12.24, -
เชียงแสน และหนอง
        - ระบบปฏิบัติ

ปี ๕9 (47

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 (มิลลิ
าง 

ที่
59

มม.

มม. 14
มม. 54
มม. 97

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 10,

% 43
ล้าน(ลบ.ม) 8,4

% 34
ล้าน(ลบ.ม) 11,

% 50

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
าส และสถานี X.73
ง แม่นํ้าท่าตะเภา แล
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
าน หนองคาย นคร
-10.80, -11.09, 
งคาย มีแนวโน้มระด
การเฝ้าระวัง และเตื

%)      ปี ๕8 (53

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 เมษา

49.5 -95.5
4.0 -177%
7.8

เหนือ

ไม่มีฝน

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

,748
3%
430 -9%
4%
,810 -16%
0%

เหนือ

หม
3.ห
10
16
22
27
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ

3 จ.นราธิวาส แนวโน
ละแม่นํ้าโก-ลก  มีแน
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปส
รพนม มุกดาหาร แ
 -10.01 และ –12
ดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

%)  

ทศ  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ

59

านการณน์้ําขอ
ายน พฤษภาคม แล

182.3 -13
47.0 -28

116.0

 

กลาง

2.0
กรุงเทพฯ บางนา สก

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

405
30%
365 -3%
27%
308 1%
26%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (12%) ๔.แ
0.บางพระ (21%) 11
6.ป่าสักฯ (28%) 
2.แก่งกระจาน (33
7.ลํานางรอง (48%) แ
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กรม
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
น้มระดับน้ํา แม่นํ้าปิ
นวโน้มระดับนํ้าทรง

สถานการณ์น้ําประจํา
และโขงเจียม วัดได้ 
2.07 เมตร ตามลํา

ลาก - ดินถล่ม (Earl

+ 

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

องประเทศ วัน
ละมิถุนายน 2559

35.4 120.2
88% 56.4

134.2

ไม่มีฝ

ตะวันออกเฉี

 
กษ.

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

3,059
37%

2,397 -8%
29%

2,820 -8%
37%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า
แม่งัด (14%) 5. ปรา
1.อุบลรัตน์ (23%) 
 17.น้ําอูน (28%
3%) 23.จุฬาภรณ์
และ28.สิรินธร (49%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (25 
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
ปิง แม่นํ้าน่าน แม่นํ้
งตัว  

าวัน : ศูนย์ประมวลวิ
 2.62, 3.76, 1
าดับ แนวโน้มระดับน

ly Warning) (25 เม

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

ษภาคม 2559

นที่ 26 เมษาย
9 เปรียบเทียบกับค่

-63.8 146.9
-113.1% 111.7

183.8

ต

ฝน

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

442
38%
437 -1%
37%
138 20%
17%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความ
าณบุรี (18%)  6.ลํา
 12.กระเสียว (23%

%) 18.แควน้อย (2
ณ์ (34%) 24..ลําพ
%) 
 ของความจุ – ไม่มี 

 เม.ย.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
้าพระสทึง แม่นํ้าตา

เคราะห์สถานการณ์น
1.40, 1.41, 1.99
น้ําท่า สถานีเชียงค

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

9 -35.1 12
7 -31% 15
8 28

 
ไม่มีฝน

ตะวันออก

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

16,551
62%

% 15,993 -2
60%

% 17,284 -5
65%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 28 อ่าง 
าปาว (18%) 7.กิ่วล

%) 13.มูลบน (25%
9%) 19.น้ําพุง (3
พระเพลิง (35%) 

 -  

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

น้ํา กรมชลประทาน) 
9 และ 2.43 เมตร
คาน นครพนม มุกด

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 

29.4 26.0
55.4 17%
80.5

ใต้

60.8
ตะก่ัวป่า
พังงา

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี - 

5,804
71%

2% 5,172
63%

5% 4,645
57%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

 คือ 1.แม่กวง 
ลม (20%) 8.ลําแซะ 
%) 14.ลําตะคอง (

30%) 20.ขุนด่าน 
25.สิริกิติ์ (40%) 

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

น 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

139.5 -53.6
85.9 -62%
154.9

พังงา
ตะก่ัวป่า

ทัง้ประเทศ

60.8

d.go.th/climate/climate

37,050
53%

-8% 32,853
47%

6% 37,005
54%

ทัง้ประเท

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

 (9%) 2.กิ่วคอหม
(21%) 9.คลองสียัด
26%) 15.ทับเสลา

 (30%) 21.ภูมิพล
 26.วชิราลงกรณ 

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

ณ วันที่ 25 เมษายน
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
ม มีแนวโน้มระดับนํ้

d.go.th/3month_foreca

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)]  

6
%

 
e.php) 

-6%

-7%

ทศ

  
table.htm) 
า (9%)  
ด (21%) 
า (28%)  
 (32%)  
 (45%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
แม่นํ้ายม 

น 2559  
าเท่ากับ 
นํ้าลดลง  

ast.php) 



 

         
        
        
ปกติ (ร
        
อยู่ในเ
(อ.บ้า
(อ.ศรีส
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
138 อ
จ.อุตรด
ศรีนค
จ.ตาก 
จ.นคร
จ.ขอน
ท่ายาง
วังน้ําเย
แหลมง
รัษฎา 
ผู้ประส
จากอ่า
1 ตํา
ทรบ.ชั
จํานวน
จ.ลพบ
262 ล
น้ําเค็ม
ซ่ึงแม้จ
เนื่องจ
ล่าสุด 
ขุดเป็น
จ.ปรา
ที่ร้อน
ประชา
อ.เมือง
๖. คา
ภาคตะ
1 พ
หย่อมค
ภาคตะ
พัดนําค
ตอนบน
๗. พ้ืน
44 จัง
ราชบุรี
ตราด ป

       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 623 ตําบล
ดิตถ์ (อ.เมืองอุตรดิต
ร ศรีสําโรง ศรีสัชน
 (อ.แม่ระมาด บ้านต
รพนม (อ.นาหว้า โพ
นแก่น (อ.ซําสูง) จ.กา
ง) จ.ชัยนาท (อ.มโน
ย็น เขาฉกรรจ์) จ.จัน
งอบ คลองใหญ่ บ่อไ
 สิเกา ห้วยยอด) จ.น
สบภัยแล้งในพื้นที่ 6
างเก็บน้ําแม่มอก หมู
าบล ที่แหล่งน้ําแห้ง
ชัยมงคล ต.เขาแก้ว
น 10 เครื่อง ที่
บุรี ผู้อํานวยการโคร
ล้านลูกบาศก์เมตร ห
มตลอดช่วงฤดูแล้งนี้
จะเป็นบางส่วนแต่ก็
ากแหล่งน้ําต่าง ๆ ไ

 ชาวบ้านในพื้นที่บ้าน
นบ่อบาดาลนํ้าตื้นลึก
จีนบุรี ภัยแล้งทําให
จัดและส่วนหน่ึงปร
าชน 700 คน 170 
งปราจีนบุรี ที่มารับเ
าดการณ์สภาพอา
ะวันออก และภาคก
พ.ค. มีฝนฟ้าคะน
ความกดอากาศต่ําเนื
ะวันออกเฉียงเหนือต
ความชื้นจากทะเลจี
น  
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
งหวัด ได้แก่ จ.เชียงใ
รีกาญจนบุรี หนองคา
 ปราจีนบุรี สมุทรปร

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

มป้องกันและบร
ล 4,984 หมู่บ้าน ไ
ตถ์ ท่าปลา ทองแสน
นาลัย เมือง คีรีมาศ
ตาก สามเงา วังเจ้า 
พนสวรรค์) จ.มหาส
าญจนบุรี (อ.ห้วยกระ
นรมย์ หนองมะโมง วั
นทบุรี (อ.มะขาม โป
ไร่ เกาะกูด เกาะช้า
นครศรีธรรมราช (อ.
6 จังหวัดภาคอีสาน 
มู่ 7 ตําบลเวียงมอก
ขอด จนไม่สามารถ
ศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเส
ตั้งไว้บริเวณ ทรบ.ช
รงการส่งน้ําและบําร

 หรือคิดเป็นร้อยละ 2
้ โดยที่ผ่านมาทางศู
เป็นปริมาณที่มากพ

 ได้เริ่มแห้งขอด จนไ
นใหม่ หมู่ที่ 12 ต.โน
กกว่า 7 เมตร ภายใ
ห้น้ําประปาในหมู่บ้า
ระชาชนนําน้ําไปใช้
 ครัวเรือน ทั้งนี้ สภา
เหมางานในพื้นที่ คล
ากาศ 7 วัน (กรม
ลางตลอดช่วง โดยใ

นองบางแห่งถึงเป็นแ
นื่องจากความร้อนป
ตอนล่าง และภาคต
นใต้และอ่าวไทยปก

งเตือนภัยวิกฤตินํ้
ใหม่ พะเยา พิจิตร พิ
าย หนองบัวลําภู บุรี
าการ พังงา ประจวบ

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

รเทาสาธารณภัย
ได้แก่ จ.เชียงใหม่ (

นขัน ตรอน พิชัย น้ําป
ศ ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่
 เมือง อุ้มผาง) จ.นค
ารคาม (อ.กันทรวิชั
ะเจา ท่าม่วง ศรีสวัส
 วัดสิงห์ เนินขาม) จ.
ป่งน้ําร้อน สอยดาว 
าง) จ.สตูล (อ.ละงู ท
.เมือง) สถานการณ์
 ได้แก่ บุรีรัมย์ , สุริ
ก อ.เถิน จ.ลําปาง จํ
ผลิตน้ําประปาเพื่อก
สลี่ยม แล้วบางส่วน
ชัยมงคล ต.เขาแก้ว
รุงรักษาเข่ือนป่าสัก
27 ซ่ึงปริมาณดังกล
นย์ฝนหลวงและการ
อจะพยุงระดับน้ําไว้
ไม่สามารถที่จะนํามา
นนไทย อ.โนนไทย ต
ในบ่อน้ําหมู่บ้าน ที่ป
านโคกสว่าง หมู่ 7 
ช้ในการเกษตรกรรม
าอบต.ย่านรี (อบต.) 
ลองเจ้าแลง มาสูบน้ํา
มอุตุนิยมวิทยา) อ
นช่วงวันที่ 25-27 
แห่งๆและมีลมกระโ
ปกคลุมประเทศไทยต
ตะวันออก ส่วนในช่
กคลุมภาคตะวันออก

นํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้
พษิณุโลก แพร่ ลําปา
รีรัมย์ ยโสธร สกลนค
บคีรีขันธ์ สตูล และส

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: จังหวัดท่ีประกาศ
อ.ดอยเต่า สันกําแพ
ปาด ลับแล บ้านโคก
านลานหอย) จ.นค
ครราชสีมา (อ.ขามส
ชัย โกสุมพิสัย ชื่นช
ดิ์ เมือง ด่านมะขาม
.สระบุรี (มวกเหล็ก 
 แก่งหางแมว ขลุง 
ทุ่งหว้า มะนัง เมือง 
วิกฤตินํ้า (ข่าว) มูล
รินทร์ , ร้อยเอ็ด , 
ํานวน 2 ล้านลูกบา
การอุปโภคบริโภคได
น ทั้งนี้ ทางหน่วยสูบ
วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเ
กชลสิทธ์ิ เปิดเผยถึง
ล่าวจะเพียงพอสําหรั
รบินเกษตรได้ติดตา
ว้ จ.นครราชสีมา ภัย
าใช้ในการอุปโภคบริ

 ต่างพากันนํารถบรร
ปริมาณน้ําบนผิวดินไ
ต.ย่านรี อ.กบินทร์บ
มปลูกข้าวโพดแปดแ
 ได้แก้ปัญหาน้ําประป
าใส่ถังผลิตประปาขอ
อากาศร้อนโดยทั่วไป
 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนอ
โชกแรงบริเวณภาค
ตอนบน ตลอดช่วง 
ช่วงวันที่ 28 เม.ย. -
กเฉียงเหนือ ภาคตะ

ล้ง) : คณะกรรม
าง ลําพูน  ตาก กําแ
คร สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ
สงขลา  

ศูนย์ป้อง

ติ (ในลุ่มน้ํา) 
 วันที่ 25 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

ศเขตให้ความช่วยเ
พง แม่ริม แม่แตง จ
ก) ) จ.พะเยา (อ.เมือง
ครสวรรค์ (อ.เมือง 
สะแกแสง คง บัวลา
ชม เชียงยืน) จ.บุรีรั
เตี้ย สังขละบุรี ทอง
 วังม่วง เฉลิมพระเกี
 นายายอาม เมือง 
 ควนโดน) จ.กระบ่ี 
ลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดพิ
กาฬสินธ์ุ , มหาสาร
าศก์เมตร เพื่อช่วยเห
ด้ ขณะนี้น้ําจากการ
บน้ําโครงการชลปร
เสลี่ยม จ.สุโขทัย เพื
งสถานการณ์น้ําล่าส
รับการปล่อยให้ประช
ามพร้อมกับข้ึนบินป
ยแล้งในพื้นที่ยังคงส
ริโภคได้ จนทําให้ชา
ทุกการเกษตรใส่ถังบ
ได้แห้งขอด มานานก
บุรี เริ่มมีสีขุ่นเนื่องจ
แถวพืชเศรษฐกิจขอ
ปาหมู่บ้าน ทีไ่ม่มีใช ้
องหมู่บ้าน 
ปกับมีฟ้าหลัวในตอน
องบางแห่งกับมีลมกร
เหนือ ภาคตะวัน

 โดยในช่วงวันที่ 25
- 1 พ.ค. ความกด
ะวันออก ภาคกลาง 

การทรัพยากรนํ้าแ
พงเพชร นครสวรรค์
ธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

) ลุ่มน้ําทะเลสาบส

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

เหลือผู้สบภัยพิบัติก
อมทอง ฮอด พร้าว
งพะเยา ดอกคําใต้ แ
 ชุมแสง ตาคลี พยุห
ย แก้งสนามนาง โน
ัมย์ (อ.เมือง พลับพ
ผาภูมิ ไทรโยค เลาข
กียรติ หนองแซง บ้า
 เขาคิชฌกูฎ ท่าใหม
(อ.คลองท่อม เกาะล
พิธีปล่อยคาราวาน "
รคาม และขอนแก่น
หลือประชาชนในกา
รปล่อยน้ําอ่างเก็บน้ํา
ระทานสุโขทัย สํานั
พื่อเร่งดําเนินการใน
สุดว่า ปัจจุบันทางเขื
ชาชนใน จ.ลพบุรี, ส
ฏิบัติการเพื่อทําฝน

สร้างความเดือดร้อนใ
าวบ้านต่างต้องออก
บรรทุกน้ําพร้อมเครื่
กว่า 2 เดือน ทั้งนี้ ก็
จากน้ําในคลองเจ้าแ
องชุมชนกันมาก ปร
 กําลังจะหมด โดยข

นกลางวัน และมีอา
ระโชกแรงบริเวณภา
นออกเฉียงเหนือ ภา
5-27 เม.ย. ลมตะ
ดอากาศสูงจากประเท
 และภาคใต้ กับมีล

แห่งชาติ (25 เม.ย.
ค์ ชัยนาท อุทัยธาน ีล
ครพนม มุกดาหาร น

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

กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล
 ดอยหล่อ ดอยสะเ
แม่ใจ จุน ภูกามยาว 
หะคีรี) จ.น่าน (อ.ส
นนไทย ด่านขุนทด โ
พลาชัย ห้วยราช กร
ขวัญ หนองปรือ) จ.เพ
านหมอ) จ.สระแก้ว 
ม่ แหลมสิงห์) จ.ชลบ
ลันตา ลําทับ เมืองก
"โครงการภัยแล้ง" แ
 จ.นครราชสีมา จ.ส
ารอุปโภคและบริโภค
าแม่มอกได้ไหลผ่าน
ักงานชลประทานที
นการช่วยเหลือระบ
ข่ือนมีน้ํากักเก็บอยู่ท
สระบุรี รวมถึงลุ่มแม
เทียมอย่างต่อเนื่อง 
ให้แก่ประชาชนในห
หาแหล่งน้ําที่ยังคงห
องสูบน้ํา มาทําการส

 ก็เพื่อนําน้ําที่มีอยู่ภา
แลง เริ่มแห้งขอด เพ
ระปาหมู่บ้านที่กักเ
อยืมเคร่ืองสูบน้ําขน

กาศร้อนจัดหลายพื้
าคเหนือ และภาคตะ
าคตะวันออก และภ
ะวันออกเฉียงใต้พัดน
ทศจีนปกคลุมภาคต
ลมฝ่ายตะวันตกพัดป

) ได้รายงานพ้ืนท่ีป
 ลพบุรี อ่างทอง พระ
นครราชสีมา ศรีสะเก

ระทรวงทรัพยากร

านการณ์น้ําในลําน้ํา

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

22 เม.ย.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

ล้ง)ปัจจุบัน (25 เ
ก็ด กัลยาณิวัฒนา เ
 เชียงคํา) จ.ลําพูน (อ
สองแคว เมืองน่าน

 โนนสูง เทพารักษ์ พ
ระสัง คูเมือง นางรอ
พชรบุรี (อ.ชะอํา แก่
 (อ.โคกสูง วัฒนานค
บุรี (อ.เกาะสีชัง) จ.ต
กระบ่ี) จ.ตรัง (อ.วังวิ
แจกน้ําดื่ม และเครื่อ
สุโขทัย หลังจากชล
คในเขตอ.ทุ่งเสลี่ยม 
นท่อระบายน้ํา (ทรบ
ที่ 4 กรมชลประ
บบประปา ต.เมืองบ
ที่ 265 ล้านลูกบาศ
ม่น้ําเจ้าพระยาได้ใช้อ
 ทําให้เกิดมีฝนตกล

หลายพื้นที่ โดยเฉพา
หลงเหลืออยู่เพื่อที่จ
สูบน้ําภายในหลุมดิน
ายในบ่อบาดาลน้ําตื้
พราะไม่มีฝนตกลงมา
เก็บไว้ในถังใกล้หมด
นาดใหญ่มาจากอดีต

้นที่บริเวณภาคเหนือ
ะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ ลักษณะสํ
นําความชื้นจากทะเล
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ปกคลุมภาคเหนือแล

ประสบภัยจากนํ้า (
ะนครศรีอยุธยา  ปทุ
กษ อุดรธานี มหาสา

รธรรมชาติและส่ิงแ

าโดยทั่วไปยังคงอยู่ใ

าในลุ่มน้ําน่าน มีปริ
แก่ สถานีสะพานบ้า
พานศรีสัชนาลัย (
ร) 
ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

เม.ย.) จํานวน 27 
 เชียงดาว ไชยปรากา
อ.ลี้) จ.สุโขทัย (อ.สว
) จ.พิจิตร (อ.บางมู

พระทองคํา บัวใหญ่ 
อง) จ.สุรินทร์ (อ.จอ
งกระจาน บ้านลาด 
คร ตาพระยา อรัญป
ตราด (อ.เมืองตราด 
วิเศษ เมืองตรัง ย่าน
องอุปโภค-บริโภค ช่ว
ประทานได้ทําการป
 5 ตําบล และอ.สว
บ.) ท่าไม้แดง ต.ไทย
ะทาน ก็ได้เดินเครื่อ
บางขลัง อ.สวรรคโล
ศก์เมตร แบ่งเป็นน้ํ
อุปโภค บริโภค และ
ลงมาช่วยให้น้ําไหลเข
ะเรื่องของน้ําอุปโภค
จะนํามาใช้ในชีวิตปร
นที่ชาวบ้านเคยใช้รถ
ตื้นข้ึนมาใช้ในชีวิตปร
า ประกอบกับสภาพ
ด ไม่เพียงพอผลิตแ
นายกอบต.เนินหอม

อ ภาคตะวันออกเฉีย
ส่วนในช่วงวันที่ 28
ําคัญทางอุตุนิยมวิท
ลจีนใต้และอ่าวไทย
อ ส่วนลมตะวันออก
ละภาคตะวันออกเฉีย

(พ้ืนท่ีมีข่าวขาดแค
มธานี สุพรรณบุรี น
รคาม อุบลราชธานี 

แวดล้อม 

ในภาวะ

มาณน้ํา 
นแม่นํ้า  
(TY04)  

ณฑ์ปกติ 
้ําท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
าร ฝาง)  
วรรคโลก 
มูลนาก)  
 สูงเนิน)  
อมพระ)  
 เขาย้อย 
ประเทศ  
 เขาสมิง  
นตาขาว  
วยเหลือ
ปล่อยน้ํา 
รรคโลก  

ยชนะศึก  
องสูบน้ํา  
ลก ด้วย  
้าใช้การ  

ะผลักดัน
ข้าเข่ือน  
คบริโภค 
ระจําวัน  
ถแบคโฮ 
ระจําวัน 
พอากาศ 
แจกจ่าย  
ม (อบต.)  

ยงเหนือ  
8 เม.ย. -  
ทยา คือ  
ปกคลุม 
กเฉียงใต ้
ยงเหนือ

คลนนํ้า)  
นครปฐม 
 จันทบุรี 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 384.37 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -108.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -53.00 

วนัท ี ่25  เมษายน  2559 ภาคกลาง 3 - - 3 -6.00 

32,853 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -132.00 

47% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -28.37 คงที่ 5 อ่าง

วนัท ี ่25  เมษายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -57.00  ลดลง 31 อ่าง

37,050 รวมท ัง้ประเทศ 31 5 1 37 -384.37   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

53%

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 5,322 40% 4,251 32% 451 3% 4,293 32% 493 4% -42.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,897 51% 3,812 40% 962 10% 3,867 41% 1,017 11% -55.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 106 40% 36 14% 14 5% 39 15% 17 6% -3.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 37 14% 24 9% 10 4% 25 10% 11 4% -1.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 37 35% 21 20% 17 16% 21 20% 17 16% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 56 33% 16 9% 10 6% 16 9% 10 6% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 293 31% 270 29% 227 24% 277 29% 234 25% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 10,748 43% 8,430 34% 1,691 7% 8,538 35% 1,799 7% -108.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 35 26% 16 12% 9 7% 17 13% 10 7% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 212 41% 144 28% 101 19% 144 28% 101 19% - คงที่

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 49 30% 49 30% 39 23% 51 31% 41 25% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 75 46% 56 34% 19 12% 57 35% 20 12% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 895 37% 547 23% - 0% 555 23% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 491 25% 361 18% 261 13% 383 19% 283 14% -22.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 105 33% 81 26% 58 18% 84 27% 61 19% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 24 22% 39 35% 38 35% 43 39% 42 38% -4.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 59 42% 35 25% 28 20% 36 26% 29 21% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 117 43% 57 21% 50 18% 59 21% 52 19% -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 1,135 932 47% 954 49% 123 6% 971 49% 140 7% -17.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,059 37% 2,397 29% 781 9% 2,459 30% 834 10% -53.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 262 27% 265 28% 262 27% 269 28% 266 28% -4.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 44 28% 27 17% 45 28% 28 18% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 93 39% 56 23% 16 7% 57 24% 17 7% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 405 30% 365 27% 305 22% 371 27% 311 23% -6.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,355 70% 11,992 68% 1,727 10% 12,051 68% 1,786 10% -59.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,196 47% 4,001 45% 989 11% 4,074 46% 1,062 12% -73.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,551 62% 15,993 60% 2,716 10% 16,125 61% 2,848 11% -132.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 47 21% 68 30% 64 29% 70 31% 66 29% -2.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 85 20% 89 21% 59 14% 99 24% 69 16% -10.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 41 35% 25 21% 13 11% 26 22% 14 12% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 91 56% 96 59% 82 50% 103 63% 89 55% -7.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 178 72% 159 64% 139 56% 166 67% 146 59% -7.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 33% 8 47% 7 42% 8 48% 7.27 44% -0.27 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 6 26% 3 12% 2 8% 3 14% 1.96 9% -0.31 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 19 27% 23 32% 20 27% 24 34% 21.37 30% -1.74 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 10 25% 27 67% 24 59% 26 64% 22.83 57% 0.96 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 483 37% 497 38% 409 31% 525 40% 438 33% -28.37 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 314 44% 231 33% 164 23% 237 33% 170 24% -6.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 147 38% 69 18% 51 13% 70 18% 52 13% -1.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,138 73% 4,068 72% 2,716 48% 4,096 73% 2,744 49% -28.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,205 83% 804 55% 544 37% 826 57% 566 39% -22.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,804 71% 5,172 63% 3,475 42% 5,229 64% 3,532 43% -57.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 37,050 53% 32,853 47% 9,377 13% 33,246 47% 9,762 14% -384.37 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 ่25  เมษายน  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

25 เมษายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

19 เมษายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่25  เมษายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


