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ฝน การคาดหม
ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
6 มีนาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
ราด ต.คลองใหญ่ อ.

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

นํ้าในอ่างปี 59
7 มี.ค. 59

นํ้าในอ่างปี 48
7 มี.ค. 48

นํ้าในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิวา
ยม แม่นํ้ามูล แม่นํ้า
3.2 สรุปสถานการณ
       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

60, -10.24, -10.9
ยม มีแนวโน้มระดับ
        - ระบบปฏิบัติ
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ

ปี ๕9 (51%

กราฟแสดงปริมา

รณ์) ค่าประมาณ
 15 - 30

อ  30 - 50
 20 - 40

ฝั่ง  40 - 70
 40 - 70
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ณฑล  30 - 50
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เดือน

มายปริมาณฝน (มิล
 

ที่
9

มม.

มม. 56
มม. 44
มม. 20

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ
.คลองใหญ่ จ.ตราด

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 11

% 4
ล้าน(ลบ.ม) 9,2

% 3
ล้าน(ลบ.ม) 13

% 5

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศ

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
ส และสถานี X.73 
าบางปะกง และแม่นํ้
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
น หนองคาย นครพ
9, -10.87 และ -1

บนํ้าเพ่ิมขึ้น 
การเฝ้าระวัง และเตื
งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ

%)      ปี ๕8 (58%

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

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

มีนาคม 2559

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

 สรปุสถ
ลลิเมตร) เดือน มีนา

6.7 -12.4
4.2 -28%
0.4

ไม่มีฝน

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงาน
 

,973
48%
297 -10%
8%
,830 -21%

59%

เหนือ

หม
3.ห้
10
(3
22
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะ
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
 จ.นราธิวาส แนวโนม้
นํ้าท่าตะเภา มีแนวโน
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปส
พนม มุกดาหาร และ
13.47 เมตร ตามลํา

ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ

%)  

ทศ  

วามหมาย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ

9

ถานการณน์้ําข
าคม เมษายน และ

38.8 12
51.2 24
26.0

กลาง

ไม่มีฝน

  

นเพิ่มเติมโดยการบั

633
47%
479 -12%
35%
466 -4%
39%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (18%) ๔.แ
0.บางพระ (29%) 11
2%) 17.ภูมิ

2.ป่าสักฯ (39%) 2
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ะห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
มระดับน้ํา: แม่นํ้าปิง
น้มระดับนํ้าทรงตัว 

สถานการณ์น้ําประจํา
ะโขงเจียม วัดได้ 1.
ดับ แนวโน้มระดับน้ํ

ลาก - ดินถล่ม (Earl
วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ

+ 

+ 

ศูนย์ป้อง

ค่าประมาณ (มม
 40 - 70 มม.
 60 - 90 มม.
 50 - 80 มม.

 70 - 100 มม
 50 - 80 มม.

 130 - 170 ม
 80 - 110 มม

เมษ

ของประเทศ วั
พฤษภาคม 2559

2.4 49.9
4% 30.2

32.0

0.2
อุดรธ

ตะวันออกเฉี

 

 

ันทึกของเจ้าหน้าที่

3,928
47%

3,005 -11%
36%

3,426 -9%
45%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําต่ํากว่า 
แม่งัด (21%) 5.ปราณ
1.ลําปาว (29%) 12
มิพล (34%) 18.แค
23.สิริกิติ์ (45%) แล
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (7 
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
ง แม่นํ้าน่าน แม่นํ้าพ
  

าวัน : ศูนย์ประมวลวิ
91, 3.80, 1.96, 

น้ําท่า สถานีเชียงแสน

ly Warning) (7 มี.ค

ติ (ในลุ่มน้ํา) 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ม.) ความห
. ตํ่ากว่าค่
. ตํ่ากว่าค่
. ตํ่ากว่าค่
ม. ตํ่ากว่าค่
. ตํ่ากว่าค่
ม. ตํ่ากว่าค่
ม. ตํ่ากว่าค่

ษายน 2559

วันที่ 8 มีนาคม
9 เปรียบเทียบกับค่า

-19.7 48.6
-65.3% 71.8

57.6

ต

2
ธานี

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

เป็นรายวัน ณ เวลา

579
49%
596 2%
51%
195 27%
24%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
ณบุรี (23%) 6.กระเสี
.ทับเสลา (29%) 13
ควน้อย (35%) 19
ละ24.ขุนด่าน (46%
ของความจุ มี 2 อา่

มี.ค.)  : สถานีนํ้าท่า
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
พระสทึง แม่นํ้าตาปี 

วิเคราะห์สถานการณ์
 1.71, 1.93 และ
น เชียงคาน และหน

ค.) – ไม่มีการเตือนภัย

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
าปกติ  140
าปกติ  150
าปกติ  140
าปกติ  190
าปกติ  110
าปกติ  150
าปกติ  200

ม ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

23.2 4
32% 13

10

ตะวันออก

ไม่มีฝน

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

า 07.00 น.ของวัน

17,373
65%

% 16,979 -1
64%

% 19,073 -8
72%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 24 อ่าง 
สียว (25%) 7.กิ่วลม 

3.มูลบน (30%) 14.ลํ
.จุฬาภรณ์ (37%

%) 
าง คือ 1.ประแสร์ (

าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
 แม่นํ้าโก-ลก และค

์น้ํา กรมชลประทาน)
ะ 2.03 เมตร ตามล
นองคายมีแนวโน้มร

ย - 

มวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 

+ 

+ 

ระทรวงทรัพยากร

ระมาณ (มม.)
0 - 180 มม.
0 - 190 มม.
0 - 180 มม.
0 - 230 มม.
0 - 150 มม.
0 - 300 มม.
0 - 250 มม.

พฤษภาค

ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 

48.1 85.7
33.8 64%
06.2

ใต้

ไม่มีฝน

รายวัน (http://www.tmd

นนี้  ปริมาณฝนสูงสุ

6,368
78%

1% 5,744
70%

8% 4,992
61%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
 (25%) 8.อุบลรัตน์ 

ลําแซะ (30%) 15.น้ํา
) 20.น้ําพุง (37%

(81%) และ2.หนอ

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

) ระดับน้ําแม่น้ําโข
ลําดับ เปรียบเทียบ
ระดับนํ้าลดลง สถาน

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ

คม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

49.4 16.8
66.2 25%
47.0

 
อุดรธานี

ทัง้ประเทศ

0.2

d.go.th/climate/climate

สุดวันนี้เท่ากับ 138

40,908
58%

-8% 36,175
51%

9% 41,981
62%

ทัง้ประเท

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

1%) 2.กิ่วคอหมา 
 (26%) 9.คลองสียัด
าอูน (31%) 16.ลํา

%) 21.แก่งกระจาน 

งปลาไหล (85%)  

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

ง ณ วันที่ 7 มีนาคม
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ
นีนครพนม มุกดาห

d.go.th/3month_foreca

 

+ 

+ 

แวดล้อม 

ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ

๒๕5๓)]  

 
e.php) 

8.2 มม. 

-7%

-11%

ทศ

  
table.htm) 
 (14%)  
ด (28%) 
าตะคอง 
 (39%)  

 

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
แม่นํ้าวัง 

ม 2559  
บ-9.89, 
หาร และ

ast.php) 



 

        
ปกติ (ร
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
สถานีส
๔. พา
๕. สถ
48 อํา
เชียงคํ
แก้งสน
พลับพ
รัฐมนต
พื้นทีภ่ั
ไว้แล้ว
6 จัง
จนอาจ
ของแต
แม่น้ําจ
หมู่ 11
ซ่ึงเดิม
เกิดปัญ
หรือหน
เกษตร
ให้แก่ผิ
สระน้ํา
บรรเท
3-4 
จ.อุดร
หมอกค
ต้นฤดู 
2 อํา
ตําบลไ
เป็นบริ
ให้แก่ป
ส่วนกา
สํารวจ
ซ่ึงตั้งอ
ปัญหา
พาหน
แก้ปัญ
๖. คา
กับมีอา
มาปกค
กับมีลม
ลักษณ
ตลอดช
๗. พ้ืน
ได้แก่ 
หนองค
พังงา ป
 

               - รายงา
ระดับน้ําต่ํากว่าระดั

               - รายงาน
น้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง 
หลวง 3365)(อ.สา
               - โครงกา
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่
สะพานวัดพระรูป อ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
าเภอ 226 ตําบล 
ํา) จ.สุโขทัย (อ.สวร
นามนาง โนนไทย ด่
พลาชัย ห้วยราช) จ.ก
ตรีว่าการกระทรวงม
ภัยพิบัติ เพื่อจะได้ขอ
ว พร้อมระบุว่าทุกฝ่า
หวัด ประกอบด้วย 
จทําให้เกษตรกรได้รั
ต่ละพื้นที่ จ.พิษณุโล
จํานวนมาก ทําให้แห
1 ต.บ้านกรด อ.บา
มเป็นถนนลาดยางอ
ญหาภัยแล้งข้ึนในพื้
น่วยงานระดับประเท
รกรชาวสวนผลไม้ใน
ผิวดิน และป่าไม้ ซ่ึง
าสาธารณะชากตาออ
ทาความเดือดร้อนให้

เมตร เพื่อจะได้เก็
รธานี ได้เตรียมเปิดป
ควันและไฟป่า โดยมี
 ฝนทิ้งช่วง และเพิ่ม
าเภอ คือ อําเภอกัน
ไม้ฝาด อําเภอสิเกา 
ริเวณกว้าง อย่างไร
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เป็น
ารแก้ไขปัญหาการข
จระดับน้ําในลําคลอง
อยู่ริมคลองท่าใหญ่ ต
าการขาดแคลนน้ําสํา
ะ และอุปกรณ์ต่าง

ญหาภัยแล้งในระยะย
าดการณ์สภาพอา
ากาศร้อนในตอนกล
คลุมภาคตะวันออก
มกระโชกแรงในระย

ณะเช่นนี้ทําให้บริเวณ
ช่วง ลักษณะเช่นนี้ทํ
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
 จ.เชียงใหม่ พะเยา พ
คาย หนองบัวลําภู บุ
 ประจวบคีรีขันธ์ สตลู

านสถานการณ์สถาน
ดับตลิ่งต่ําสุด) ระดบั
นสถานการณ์สถานีโ
 มีแนวโน้มระดับน้ําท
ามชุก จ.สุพรรณบุรี
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้า

 อ.เมือง จ.สุพรรณบ

รมป้องกันและบร
1,989 หมู่บ้าน ได้
รรคโลก ศรีนคร ศรี
านขุนทด โนนสูง เท
กาญจนบุรี (อ.ห้วยก
มหาดไทย ได้สั่งการใ
ออนุมัติงบประมาณ เ
ายต้องตระหนักถึงปั
 จ.ขอนแก่น เชียงให
รับผลกระทบ อย่างไ
ลก ภัยแล้งกําลังขยา
หล่งน้ําทางการเกษต
างปะอิน เรียกร้องใ
ย่างดี แต่ปัจจุบันมี

พื้นที่ น้ําในคลองทั้ง
ทศเข้ามาช่วยซ่อมแซ
นพื้นที่จังหวัดจันทบ
เป็นไปตามแผนที่วา
อย อําเภอมะขาม ที
ห้แก่ชาวบ้าน  แต่ก็อ
ก็บกักน้ําไว้ใช้ ซ่ึงส่ว
ปฏิบัติการฝนหลวง 
มีการปฏิบัติงานแบ่งเ
มน้ําในเข่ือนหลัก จ
นตัง และอําเภอสิเก
 ประสบต่อสภาวะแ
ก็ตาม ได้แก้ปัญหา
นการช่วยบรรเทาคว
าดแคลนน้ําระยะยา
งสายต่างๆ ในพื้นที่อ
ต.ท่าดี อ.ลานสกา โด
าหรับการอุปโภคบริโ
ๆ ในการให้ความช่
าว 
ากาศ 7 วัน (กรม
างวัน เว้นแต่ภาคเห

กเฉียงเหนือ ในขณ
ยะแรก โดยอุณหภูมิจ
ณดังกล่าวมีอุณหภูมิ
ําให้บริเวณดังกล่าวมี
เตือนภัยวิกฤตินํ้า

 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ล สงขลา และราชบุรี

นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
บน้ําในลําน้ําส่วนใหญ
โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน
ทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท
รี) สถานการณ์วิกฤติ
และข้อมูลเพื่อการบริ
าระวังนํ้าแล้ง ได้แก
บุรี (ลุ่มนํ้าท่าจีน) 

รรเทาสาธารณภัย
ด้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ
รีสําโรง ศรีสัชนาลัย
ทพารักษ์ พระทองคํ
กระเจา ท่าม่วง) จ.เ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวั
เพื่อช่วยเหลือเยียวย
ปัญหา และช่วยกันป
หม่ ลําพูน ลําปาง พ
ไรก็ตาม ยืนยันว่า มีน
ายวงกว้าง ส่งผลให้แ
รลดน้อยลง ซ่ึงชาวบ้
ให้หน่วยงานที่เกี่ยว
สภาพชํารุดและทรุ

งสองฝั่งถนนแห้งขอ
ซม  จ.จันทบุรี หน่ว
บุรี และภาคตะวันอ
างไว้ ทั้งนี้ ขณะนี้จัง
ที่แห้งขอดจนเกษตร
อยากให้หน่วยงานที
วนใหญ่ชาวบ้านต้อง
 ประจําปี 59 เริ่ม 
เป็น 2 ระยะ คือ ชว่
.ตรัง ผู้จัดการการป
า แต่หลังจากที่ในจั

แห้งสนิท แม้จะมีการ
ด้วยการเพิ่มท่อปร

วามเดือดร้อน พร้อม
าว คือ การปรับปรุง
อําเภอลานสกา ซ่ึงเ
ดยมีการสูบน้ําเข้าสู่ร
โภคในพื้นที่นครศรีธ

ชวยเหลือประชาชน

มอุตุนิยมวิทยา ) 
นือตอนบนยังคงมีอา
ณะที่บริเวณดังกล่าว
จะลดลง 5-7 องศา
มิสูงข้ึนกับมีอากาศร้
มีฝนเกิดข้ึนได้  
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
นคร สุรินทร์ กาฬสิน
รี 

ะเลสาบสงขลา (ณ 
ญ่มีแนวโน้มลดลง/ท
น (ณ วันที่ 4 มี.ค.5
ท่าจีน มีแนวโน้มระ
ติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถ
ริหารจัดการทรัพยาก
ก่ สถานีสะพานมห

ย (7 มี.ค.) : จังหวั
.ดอยเต่า สันกําแพง
ย เมือง คีรีมาศ ทุ่งเส
คํา บัวใหญ่) จ.นครพ
เพชรบุรี (อ.ชะอํา แ
ัดร่วมกับกรมชลประ

ยาต่อไป ส่วนกรณีขอ
ระหยัดน้ํา เพื่อให้มี

พะเยา และกรุงเทพฯ
น้ําสําหรับการอุปโภ
แม่น้ํายมที่ไหลผ่านบ
บ้านที่เคยปลูกผักริม
วข้องตรวจสอบถนน
รุดตัวตลอดทั้งเส้นท
อด ทําให้ถนนพังทรุ
ยปฏิบัติการฝนหลว
ออก โดยการปฏิบัติง
งหวัด มีพื้นที่ประสบ
รกรต้องผลัดกันสูบน้
ที่เกี่ยวข้องที่มีเครื่อง
งการใช้น้ําที่สระแห่
1 เมษายน เน้นบร
วงหน้าแล้ง เพื่อแก้ปั
ประปาส่วนภูมิภาค ส
จังหวัดเกิดฝนตกท้ิงช
รขุดลอกไปแล้วถึง 2
ะปา และขอใช้น้ําจ
ทั้งต้องจ่ายน้ําจากเดิ
ระบบส่งน้ํา และขย
เป็นแหล่งน้ําสายหลั
ระบบการผลิตสําหรับ
ธรรมราช จะเริ่มเกิด
ที่ได้รับความเดือดร้

 ในช่วงวันที่ 8-9 
ากาศเย็นกับมีหมอก
วมีอากาศร้อนโดยท
าเซลเซียสในภาคตะว
ร้อนในตอนกลางวัน

) คณะกรรมการทรัพ
ตากกําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

 วันที่ 25 ก.พ.59)
ทรงตัว 
59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําลดลง โดยมีส
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
กรน้ํา (ระบบเชื่อมโย
หาโพธิ์ อ.เมือง จ.แ

วัดท่ีประกาศเขตให้
ง แม่ริม) จ.อุตรดิตถ
สลี่ยม บ้านด่านลาน
พนม (อ.นาหว้า โพน
แก่งกระจาน) และจ.
ะทาน ในการดูแลแก
องน้ําเพื่อการอุปโภค
น้ําใช้เพียงพอตามแ
ฯที่อาจต้องเผชิญภา
ภค - บริโภค เพียงพอ
บ้านวังเป็ด หมู่ที่ 2 
แม่น้ํายมก็ต้องปรับ
นชลประทานเส้นทา
ทาง ทั้งนี้ รองนายก
รุดตัวลงเพิ่มข้ึน โดย
ง กรมการบินฝนหล
งานในวันแรก สาม

บภัยพิบัติภัยแล้งทั้งสิ
น้ําเลี้ยงสวนผลไม้ แ
มือ เช่น ปภ.จันทบุ

ห่งนี้ประมาณ 20 
รรเทาภัยแล้ง เพิ่มป ิ
ปัญหาภัยแล้ง ปัญหา
 สาขากันตัง กล่าวว่า
ช่วงมายาวนานหลา
2 ครั้ง แต่ก็ยังไม่ส
จากสถานีผลิตน้ําคว
ดมิวันละ 24 ชม. เป็
ยายเส้นทางการจ่ายน
ลักที่ไหลผ่านตัวเมือง
บจําหน่ายให้แก่ประ
ดข้ึนอีกครั้งเช่นเดียว
ร้อนอย่างเต็มที่ นอ

มี.ค. ความกดอากา
กในตอนเช้า ส่วนในช
ทั่วไป ลักษณะเช่
วันออกเฉียงเหนือ ห

น สําหรับลมตะวัน

พยากรนํ้าแห่งชาติ 
ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

) ลุ่มน้ําทะเลสาบสง

กกรัง มีปริมาณน้ําอย
สถานการณ์เฝ้าระวั
ท่ีสะพานข้ามแควตา
งสัญญาณภาพจากก

แพร่ (ลุ่มนํ้ายม) สถ

ห้ความช่วยเหลือผู้ส
ถ์ (อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
นหอย) จ.นครสวรร
นสวรรค์) จ.มหาสาร
สระแก้ว (อ.โคกสูง 
ก้ไขปัญหาน้ําในพื้นที
 - บริโภค การประป

แผน กรมชลประทาน
วะขาดแคลนนํ้าสําห
อไปจนถึงช่วงสิ้นสุด
 ต.บางระกํา อ.บางร
เปลี่ยนปลูกต้นตะไค
างสายบ้านกรด-บ้า
เทศมนตรีตําบลบ้า
ยเทศบาลฯเองก็ไม่ม
ลวง กระทรวงเกษตร
ารถทําให้เกิดฝนตก
สิ้น 9 อําเภอ รวม 
ละเทศบาลตําบลฉมั

บุรี และอําเภอมะขา
ครัวเรือน และมีพื้

ริมาณน้ําในพื้นที่กา
าหมอกควันและไฟป่
า การประปาส่วนภูมิ
ายเดือน ส่งผลให้ปริ
สําเร็จ ทําให้ประชาช
วนกุน อําเภอวังวิเศ
ปนวันละ 2 รอบ คือ 
น้ําเพิ่มข้ึน จ.นครศรี
ง และเป็นแหล่งน้ําดิ
ะชาชนในเขตตัวเมือง
วกับตลอด 4 ปีที่ผ่า
อกจากนี้ ได้ลงพื้นที

ศต่ําปกคลุมประเทศ
ช่วงวันที่ 10-12 มี.ค
นนี้ทําให้ภาคตะวัน
หลังจากนั้นบริเวณค
นออกเฉียงใต้พัดนําค

 (7 มี.ค.) ได้รายงาน
ทัยธานี ลพบุรี อ่างท
 นครราชสีมา ศรีสะ

มทรัพยากรน้ํา  กร

งขลา ปัจจุบันสถา

ยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง 
วัง(นํ้าแล้ง) ได้แก่ 
ากแดด (อ.โกรกพระ
กล้อง CCTV ณ วันที่ 
ถานีสะพานนครน่า

สบภัยพิบัติกรณีฉุก
 ท่าปลา) จ.พะเยา (
รค์ (อ.เมือง ชุมแสง)
รคาม (อ.กันทรวิชัย 
 วัฒนานคร ตาพระ
ที่ ซ่ึงหากสถานการณ
ปานครหลวง และการ
น โดยอธิบดีกรมชล
หรับภาคการเกษตร 
ดฤดูแล้ง ส่วนในด้าน
ระกํา แห้งขอดยาวก
คร้หอม ที่ใช้น้ําน้อย
นโพธ์ิ ระยะทาง 2
นกรด กล่าวว่า ถน
มีงบประมาณเพียง
รและสหกรณ์ ได้เข้าม
กในพื้นที่เป้าหมาย 
 50 ตําบล 365 
มัน ที่ได้มีการสนับส
ม ได้เข้ามาช่วยเหลื

พื้นที่การเกษตรประ
รเกษตร ป่าไม้ และ

ปา ลดความรุนแรงขอ
มิภาค สาขากันตัง รับ
ริมาณน้ําดิบในแหล่ง
ชนผู้ใช้น้ํากว่า 80%
ศษ แม้จะมีระยะห่า
 รอบเช้า 06.00-10
รีธรรมราช กําลังพล
ดิบสําคัญสําหรับกา
ง และชานเมืองนคร
านมา โดยขณะนี้ทาง
ที่สํารวจว่าพื้นที่ไหน

ศไทยตอนบน ลักษ
ค. บริเวณความกดอ
นออกเฉียงเหนือ ภา
ความกดอากาศสูงที่ป
ความชื้นจากทะเลจี

นพ้ืนท่ีประสบภัยจา
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

านการณ์น้ําในลําน้ํา

ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีป
 สถานีแม่นํ้าท่าจีนท
ะ จ.นครสวรรค์)  
 7 มี.ค.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง 

กเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
(อ.เมืองพะเยา ดอก
) จ.นครราชสีมา (อ
 โกสุมพิสัย ชื่นชม เ
ยา อรัญประเทศ) ส
ณ์วิกฤตจนไม่สามาร
รประปาส่วนภูมิภาค
ลประทาน ได้มีความ
 หลังสถานการณ์ภัย
นการทําเกษตรกรรม
กว่า 2 กม. เห็นทราย
แทนเพื่อส่งขาย จ.พ

20 กม. เลียบทางรถ
นนเส้นนี้พังชํารุดมา
พอที่จะซ่อมแซม จึ
มาตั้งฐานปฏิบัติการ
 คือ อําเภอสอยดาว
 หมู่บ้าน ล่าสุด ภัย
สนุนน้ํามันสูบน้ําจาก
ลือในการขุดลอกสระ
มาณ 300 ไร่ ที่

ะในแหล่งกักเก็บน้ําใ
องลูกเห็บ ส่วนช่วงฤ
ับผิดชอบบริการจ่าย
งน้ําธรรมชาติ โดยเฉ
% หรือจํานวน 8,7
งกันเกือบ 40 ก
0.00 น. และรอบเย็
ลของกองกิจการพล
รผลิตประปาของเท
รศรีธรรมราช ซ่ึงคาด
งกองทัพภาค 4 ได้
นบ้างเหมาะสําหรับ

ษณะเช่นนี้ทําให้บริเว
ากาศสูงกําลังปานกล
าคตะวันออก และภ
ปกคลุมภาคตะวันออ
นใต้และอ่าวไทย 

ากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าวข
ธยา  ปทุมธานี สุพร
สารคาม จันทบุรี ตรา

รธรรมชาติและส่ิงแ

าโดยทั่วไปยังคงอยู่ใ

ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

จุบัน จํานวน 12 
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
อ.ขามสะแกแสง คง 
ชียงยืน) จ.บุรีรัมย์ 

สถานการณ์วิกฤตินํ้
รถแก้ไขได้ ก็ให้ประก
ค ได้มีการเตรียมแผน
มเป็นห่วงประชาชนใ
ยแล้งเริ่มทวีความรุน
ต้องบริหารจัดการต
ยขาวและมีหญ้าข้ึนส
พระนครศรีอยุธยา ช
ถไฟ และคลองชลป
 2 ปีแล้ว โดยเฉพา
จึงอยากให้กรมชลป
รแก้ปัญหาภัยแล้งช่ว
ว สามารถสร้างความ
แล้ง ได้เริ่มส่งผลกร
กคลองลงสู่สระเพื่อเ
ะน้ําให้ลึกจากเดิมป
ที่ใช้น้ําในสระแห่งนี้เ
ในพื้นที่ต่างๆ และแก
ฤดูฝนเพื่อเพิ่มปริมาณ
ยน้ําให้แก่ประชาชนใ
ฉพาะในคลองหลัก 
750 ราย ได้รับผล
กม.ก็ตาม เพื่อนําน้ํา
ย็น เวลา 16.00-20
เรือน มทบ.41 ได้

ทศบาลนครนครศรีธร
ดว่าภายใน 1 เดือนข
้จัดเตรียมพร้อมทั้งก
การสร้างฝายเพื่อช

วณดังกล่าวมีอุณหภู
ลางจากประเทศจีนจ
าคกลาง มีฝนฟ้า
อกเฉียงเหนือมีกําลัง
เข้ามาปกคลุมประเ

ขาดแคลนนํ้า) 43 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

ในภาวะ

ณฑ์ปกติ 
้าท่าจีน

นเกณฑ์
น) และ

 จังหวัด  
กามยาว  
 บัวลาย  
(อ.เมือง 
้า (ข่าว)  
กาศเป็น
นรองรับ
นในพื้นที่  
นแรงข้ึน  
ตามแผน 
สูงกลาง
ชาวบ้าน
ประทาน  
าะช่วงนี้ 
ประทาน  
วยเหลือ
มชุ่มชื้น 
ะทบต่อ 
เป็นการ
ประมาณ  
เช่นกัน  
ก้ปัญหา 
ณน้ําฝน

นในพื้นที ่ 
 หมู่ที่ 4  
ลกระทบ 
ามาจ่าย 
0.00 น. 
้ลงพื้นที่
รรมราช  
ข้างหน้า
กําลังพล 
ชะลอน้ํา 

ภูมิสูงข้ึน 
จะแผ่ลง
าคะนอง 
งอ่อนลง 
เทศไทย  

 จังหวัด 
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ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 350.64 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -94.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -70.00 

วนัท ี ่7  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -18.00 

36,175 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -104.00 

51% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -26.64 คงที่ 4 อ่าง

วนัท ี ่7  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -38.00  ลดลง 32 อ่าง

40,908 รวมท ัง้ประเทศ 32 4 1 37 -350.64   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

58%

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 5,737 43% 4,577 34% 777 6% 4,611 34% 811 6% -34.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,453 57% 4,258 45% 1,408 15% 4,309 45% 1,459 15% -51.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 153 58% 55 21% 33 12% 56 21% 34 13% -1.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 45 17% 30 11% 16 6% 30 11% 16 6% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 56 53% 27 25% 23 22% 28 26% 24 23% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 78 46% 23 14% 17 10% 24 14% 18 11% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 451 48% 327 35% 284 30% 333 35% 290 31% -6.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,973 48% 9,297 38% 2,558 10% 9,391 38% 2,652 11% -94.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 45 33% 24 18% 17 13% 25 19% 18 13% -1.00 ลดลง

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 254 49% 162 31% 119 23% 164 32% 121 23% -2.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 59 36% 61 37% 51 31% 62 37% 52 31% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 80 49% 60 37% 23 14% 61 37% 24 15% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,054 43% 630 26% 49 2% 640 26% 59 2% -10.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 780 39% 578 29% 478 24% 609 31% 509 26% -31.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 132 42% 101 32% 78 25% 104 33% 81 26% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 27 25% 69 63% 68 62% 69 63% 68 62% - คงที่

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 64 45% 42 30% 35 25% 43 30% 36 26% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 131 48% 83 30% 76 28% 83 30% 76 28% - คงที่

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 72 60% 62 51% 59 49% 63 52% 60 50% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,230 63% 1,133 58% 302 15% 1,152 59% 321 16% -19.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,928 47% 3,005 36% 1,355 16% 3,076 37% 1,425 17% -70.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 472 49% 372 39% 369 38% 388 40% 385 40% -16.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 51 32% 47 29% 30 19% 47 29% 30 19% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 110 46% 60 25% 20 8% 62 26% 22 9% -2.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 633 47% 479 35% 419 31% 497 37% 437 32% -18.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,610 71% 12,412 70% 2,147 12% 12,458 70% 2,193 12% -46.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,763 54% 4,567 52% 1,555 18% 4,625 52% 1,613 18% -58.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,373 65% 16,979 64% 3,702 14% 17,083 64% 3,806 14% -104.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 91 41% 103 46% 99 44% 110 49% 106 47% -7.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 118 28% 118 28% 88 21% 126 30% 96 23% -8.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 47 40% 34 29% 22 19% 35 30% 23 20% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 119 73% 140 85% 126 77% 144 88% 130 80% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 204 82% 201 81% 181 73% 206 83% 186 75% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 7 41% 10 58% 9 54% 10 60% 9.24 56% -0.30 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 11 50% 6 27% 5 22% 6 27% 4.86 23% -0.14 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 23 33% 35 49% 32 45% 37 52% 33.83 47% -1.98 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 12 31% 26 65% 23 57% 25 63% 22.23 55% 0.77 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 633 48% 672 51% 585 44% 699 53% 611 46% -26.64 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 372 52% 274 39% 207 29% 278 39% 211 30% -4.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 210 54% 90 23% 72 18% 92 24% 74 19% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,421 78% 4,403 78% 3,051 54% 4,422 78% 3,070 54% -19.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,365 94% 977 67% 717 49% 990 68% 730 50% -13.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,368 78% 5,744 70% 4,047 49% 5,782 71% 4,085 50% -38.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 40,908 58% 36,175 51% 12,666 18% 36,527 52% 13,016 18% -350.64 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

1 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่7  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

7 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่7  มนีาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต 
11%

ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 

70,520 ลานลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


