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ฝน การคาดหม
ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
7 มีนาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตุนิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

นํ้าในอ่างปี 59
8 มี.ค. 59

นํ้าในอ่างปี 48
8 มี.ค. 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
นีเชียงแสน เชียงคา

59, -10.60, -10.9
น้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 
        - ระบบปฏิบัติ
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ

ปี ๕9 (51%

กราฟแสดงปริมา
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มายปริมาณฝน (มิล
 

ท่ี
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มม.

มม. 58
มม. 44
มม. 21

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ

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
าส และสถานี X.73 
 และแม่นํ้าท่าตะเภ
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
น หนองคาย นครพ
6, -10.77 และ -1
 สถานีหนองคาย มีแ
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

8.0 -13.7
4.2 -31%
1.3

เหนือ

ไม่มีฝน

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

,947
48%
281 -10%
8%
,772 -20%

58%

เหนือ

หม
3.ห้
10
(3
22
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สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะ
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
 จ.นราธิวาส แนวโน้
า มีแนวโน้มระดับนํ้
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปส
พนม มุกดาหาร และ
13.34 เมตร ตามลํา
แนวโน้มระดับนํ้าลดล
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ

%)  

ทศ  

วามหมาย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ

9

ถานการณน์้ําข
าคม เมษายน และ

42.3 9
51.2 17
27.1

กลาง

ไม่มีฝน

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

629
46%
477 -11%
35%
460 -4%
39%

กลาง

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

2.ป่าสักฯ (39%) 2
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

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

น้มระดับน้ํา: แม่นํ้าย
นํ้าทรงตัว แม่นํ้าน่าน

สถานการณ์น้ําประจํา
ะโขงเจียม วัดได้ 2.
าดับ แนวโน้มระดับน
ลง 
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

.0 51.0
7% 30.2

33.4

ไม่มีฝ

ตะวันออกเ

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

3,909
47%

2,993 -11%
36%

3,406 -9%
45%

ตอ.เฉียงเหนือ

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

รมชลประทาน) (8 
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
ม แม่นํ้าพระสทึง แ
น มีแนวโน้มระดับนํ้

าวัน : ศูนย์ประมวลวิ
20, 3.81, 1.60, 
น้ําท่า สถานีเชียงแส

ly Warning) (8 มี.ค

ติ (ในลุ่มน้ํา) 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

ษายน 2559

วันที่ 9 มีนาคม
9 เปรียบเทียบกับค่า

-20.8 50.5
-69.0% 71.8

59.6

ต

ฝน

เฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

574
49%
592 1%
50%
188 27%
23%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
ณบุรี (23%) 6.กระเสี
.ทับเสลา (29%) 13
ควน้อย (35%) 19
ละ24.ขุนด่าน (45%
ของความจุ มี 2 อา่

มี.ค.)  : สถานีนํ้าท่า
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
แม่นํ้าตาปี แม่นํ้าโก-ล
นํ้าเพ่ิมขึ้น 

วิเคราะห์สถานการณ์
 1.74, 2.03 และ
สน เชียงคาน นครพ

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

21.3 4
30% 1

1

ไม่มีฝน

ตะวันออก

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

17,352
65%

% 16,962 -1
64%

% 19,032 -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
ลก และค.ตันหยงมัส

์น้ํา กรมชลประทาน)
ะ 2.16 เมตร ตามล
พนม และมุกดาหาร

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 

48.5 85.3
33.8 64%
09.4

ใต้

ไม่มีฝน

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี - 

6,358
78%

1% 5,739
70%

8% 4,986
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
ส มีแนวโน้มระดับนํ้

) ระดับน้ําแม่น้ําโข
ลําดับ เปรียบเทียบ
ร มีแนวโน้มระดับนํ้า

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ

คม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

50.8 15.1
65.9 23%
48.6

ไม่มีฝน

ท้ังประเทศ

d.go.th/climate/climate

40,823
58%

-8% 36,119
51%

9% 41,844
61%

ท้ังประเท

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
นํ้าลดลง แม่นํ้าปิง แ

ง ณ วันที่ 8 มีนาคม
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ
าเพ่ิมขึ้น สถานีโขง

d.go.th/3month_foreca

 

+ 
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ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ

๒๕5๓)]  

1
%

 
e.php) 

-7%

-10%

ทศ

  
table.htm) 
 (14%)  
ด (28%) 
าตะคอง 
 (38%)  

 

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
แม่นํ้าวัง 

ม 2559  
บ-9.60, 
เจียม มี

ast.php) 



 

        
ปกติ (ร
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
สถานีส
๔. พา
๕. สถ
48 อํา
เชียงคํ
แก้งสน
พลับพ
กรมชล
สําหรบั
ของน้ํา
ดังกล่า
กรมฯ 
เจ้าพร
เกษตร
32 %
ด้าน อ
น้ําให้ช
ตําบลบ
ราษฎร
พื้นที ่ป
หนองย
เนื่องจ
ในลําค
ต.ท่าดี
1 เดือ
รุนแรง
มีปริมา
ไว้แจก
นําน้ําเ
๖. คา
บริเวณ
กําลังป
และภา
ตะวันอ
เข้ามาป
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
ลประทาน โดยอธิบดี
บภาคการเกษตร ซ่ึงท
าสําหรับการอุปโภค
าวจะส่งผลดีต่อการอ
 ได้เร่งเพิ่มศักยภาพ
ะยา 22 จังหวัด แล
รกรได้ในระดับหนึ่ง 
% โดยขณะนี้ปริมา

อ.กันทรลักษ์ กําลังปร
ชาวบ้าน หมู่ 5 บ้าน
บางแก้ว ออกตรวจติ
รเพื่อหามาตรการแก้
 ประตูกักเก็บน้ํา คลอ
ยายทรัพย์ ที่อยู่ท้าย
ากชลประทานปิดป

คลองสายต่าง ๆ ในพื้
 อ.ลานสกา โดยมีกา
น ข้างหน้าปัญหากา
งกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา เน
าณลดลง ไม่สามารถ
จ่ายน้ําให้กับชาวบ้า
เข้าไปช่วยเหลือโรงเรี
าดการณ์สภาพอา
ณดังกล่าวมีอุณหภูมิ
ปานกลางจากประเท
าคกลาง มีฝนฟ้าค
ออกเฉียงเหนือมีกําลั
ปกคลุมประเทศไทย 
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
ดีฯมีความห่วงใยปร
ทางกรมชลประทานไ
ค - บริโภค จะมีเพีย
ออกปฏิบัติการทําฝน
พของเข่ือนลําตะคอง
ละกรุงเทพฯ ที่ขณะนี้
 จ.นครราชสีมา ผู้อํ
ณฝนที่ตกลงมานั้น 
ระสบปัญหาขาดแคล
นโนนแสนคํา ต.บึงม
ติดตามสถานการณ์ภั
้ไขปัญหาความเดือด
องส่งน้ําชลประทาน 
ยน้ํา บุกเข้ามาทุบท
ประตูน้ําริมฝั่งแม่น้ําเ
้นที่ อ.ลานสกา ซ่ึงเป็
ารสูบน้ําเข้าสู่ระบบก
ารขาดแคลนนํ้าสําห
นื่องจากฝนทิ้งช่วง ป
ถส่งน้ําให้ชาวบ้านได้ 
าน จ.จันทบุรี ผู้ช่วยห
รียนตํารวจตระเวนช
ากาศ 7 วัน (กรม
สูงข้ึนกับมีอากาศร้อ
ทศจีนจะแผ่ลงมาปก
ะนองกับมีลมกระโช
ลังอ่อนลง ลักษณะเช
 ตลอดช่วง ลักษณะ
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
ะชาชนในพื้นที่ 6 จ
ไม่สามารถปล่อยน้ํา
งพอไปจนถึงช่วงสิ้น
นเทียม เพราะอุณห
ง อุบลรัตน์ และเข่ือ
นี้สถานการณ์ภัยแล้ง
านวยการสํานักงาน
 ยังไม่สามารถที่จะมี
ลนน้ําดื่มน้ําใช้อย่างห
มะลู อ.กันทรลักษ์ แ
ภัยแล้ง และสถานกา
ดร้อนจากสถานการณ
 บ้านเขาพนมนาง-หน
ทําลายประตูกักเก็บ
เจ้าพระยา เพื่อดันน
ป็นแหล่งน้ําสายหลัก
การผลิตสําหรับจําหน
หรับการอุปโภคบริโภ
 ประกอบกับแหล่งน้าํ
 ซ่ึงขณะนี้ทางองค์กา
หัวหน้ากองกิจการพ
ายแดนบ้านน้ําแดง อ
มอุตุนิยมวิทยา ) ใ
อนในตอนกลางวัน 
กคลุมภาคตะวันออก
ชกแรงในระยะแรก โ
ช่นนี้ทําให้บริเวณดัง
เช่นนี้ทําให้บริเวณดั
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 (8 มี.ค.) : จังหวั
.ดอยเต่า สันกําแพง
ย เมือง คีรีมาศ ทุ่งเส
คํา บัวใหญ่) จ.นครพ
เพชรบุรี (อ.ชะอํา แ
จังหวัด ประกอบด้ว
เพื่อช่วยเหลือได้ เนื่
นสุดฤดูแล้ง กรมฝน
หภูมิที่สูงข้ึน ทําให้คว
อนป่าสักชลสิทธ์ิ เพื่
 ได้ส่งผลกระทบอยา่

นชลประทานที่8 ระบ
มีปริมาณน้ําท่าที่ไห
หนัก เนื่องจากว่าภา
แต่จะใช้ได้ประมาณ
รณ์น้ําในแม่น้ําปิง ห

ณ์ภัยแล้ง ที่ส่งผลกระ
นองยายทรัพย์ ซ่ึงอย
น้ําพังเสียหาย เนื่อ
น้ําเค็ม จ.นครศรีธรร
กที่ไหลผ่านตัวเมืองแ
น่ายให้กับประชาชน
ภค จึงได้มีการลงพื้น
าธรรมชาติไหลลงทะ
ารบริหารส่วนตําบลบ

พลเรือน กองบัญชาก
 อย่างเร่งด่วน โดยมีค
นช่วงวันที่ 8-9 มี.ค

 เว้นแต่ภาคเหนือตอ
กเฉียงเหนือ ในขณ
 โดยอุณหภูมิจะลดล
กล่าวมีอุณหภูมิสูงข้ึ
ังกล่าวมีฝนเกิดข้ึนได
) 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.
ย จ.ขอนแก่น เชียงใ

นื่องจากเคยทําการตัก
นหลวงและการบินเก
วามชื้นสัมพัทธ์ทางอ

พื่อให้มีน้ํากักเก็บเพิ่ม
างรุนแรง เบ้ืองต้น ค
บุ 5 เข่ือนหลัก (ลํา
ลเข้าเข่ือนได้อย่างเ
วะภัยแล้งได้แพร่ขย
 10 วัน จ.นครสวร
หลังจากได้รับทราบปั
ะทบต่อการประกอบ
ยู่ใกล้กับสํานักสงฆ์เข
งจากไม่มีน้ําใช้ จ.ป
รมราช หัวหน้ากอง
และเป็นแหล่งน้ําดิบส
นในเขตตัวเมือง และช
นที่สํารวจแหล่งน้ํา เพ
เลอย่างรวดเร็ว จนเห
บางม่วง ก็ได้มีการเต
ารป้องกันชายแดนจั
คณะครูอาจารย์ และ
ค. ลมตะวันออกเฉียง
อนบนยังคงมีอากาศ

ณะที่บริเวณดังกล่าวมี
ลง 5-7 องศาเซลเซี
ข้ึนกับมีอากาศร้อนใน
ด้  
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 
ใหม่ ลําพูน ลําปาง 
กเตือนไปก่อนหน้านี
กษตร โดยอธิบดีฯ 
อากาศเพิ่มมากข้ึน โ
มข้ึนสําหรับช่วยเหลื
คาดว่าการดําเนินกา
าตะคอง ลําพระเพลิ
ต็มที่ จ.ศรีสะเกษ

ยายพื้นที่ไปอย่างรวด
รรค์ นายอําเภอบรร
ปัญหาความเดือดร้อ
บอาชีพของราษฎรดา้
ขาปรง หมู่ 6 ต.หนอ
ปทุมธานี ระดับน้ําใ
กิจการพลเรือน มณ
สําคัญสําหรับการผลิ
ชานเมืองนครศรีธรร
พื่อวางแผน หามาตร
ห็นเนินทราย ขณะที่
ตรียมความพร้อมให้ค
จันทบุรีและตราด ได้
ะนักเรียนให้การต้อน
งใต้พัดนําความชื้นจ
ศเย็นกับมีหมอกในต
มีอากาศร้อนโดยทั่ว
ซียสในภาคตะวันออ
นตอนกลางวัน สําห

 (8 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
  พะเยา รวมไปถึง ก
นี้แล้ว โดยเฉพาะบริ
 เปิดเผย.ว่า ปัจจุบัน
 โดยเฉพาะพื้นที่ภาค
ลือประชาชนในพื้นที
รดังกล่าวจะสามารถ
ลิง มูลบน ลําแซะ แล
ษ ขณะนี้หมู่บ้านต่าง
ดเร็วมาก โดยขณะนี้ 
รพตพิสัย พร้อมด้วย
อนของเกษตรกรในเข
านการเกษตร จํานวน
องบ่อ อ.สองพี่น้อง ร้
ในคลองต่าง ๆ พื้นที
ณฑลทหารบกที่ 41 
ิตประปาของเทศบา

รมราช กว่า 80,000
รการ ในการรับมือภั

ทีแ่หล่งน้ําที่ผลิตประป
ความช่วยเหลือประช
ด้จัดส่งรถบรรทุกน้ํา 
นรับ พร้อมกับนําภาช
ากทะเลจีนใต้และอ่
ตอนเช้า ส่วนในช่วงวั
วไป ลักษณะเช่นนี้ท
อกเฉียงเหนือ หลังจ
หรับลมตะวันออกเฉีย

นพ้ืนท่ีประสบภัยจา
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

านการณ์น้ําในลําน้ํา

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

กเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
(อ.เมืองพะเยา ดอก
) จ.นครราชสีมา (อ
 โกสุมพิสัย ชื่นชม เ
ยา อรัญประเทศ) ส
กรุงเทพฯ ที่อาจจะต้
เวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพร
นประเทศไทยได้เข้า
คตะวันออกเฉียงเหนื
ที่ภาคตะวันออกเฉีย
ถช่วยบรรเทาความเ
ละลําปลายมาศ) มีป
ง ๆ ที่อยู่ติดตามแน
 ทางอบต.บึงมะลู ได้
ยปลัดอําเภอ ผู้ใหญ่
ขตตําบลบางแก้ว จา
นประมาณ 200 ราย
ร้องเรียนว่า มีกลุ่มช
ที่อําเภอลาดหลุมแก้
 (มทบ.41) นํากํา
ลนครนครศรีธรรมรา
0 ครัวเรือน ตลอด 2
ภัยแล้งต่อไป จ.พังงา
ปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ 
ชาชนที่ได้รับความเดื
 จํานวน 1 คัน ที่มีน
ชนะ เช่น โอ่งน้ํา กา
าวไทยปกคลุมประเท
วันที่ 10-12 มี.ค. 
ทําให้ภาคตะวันออก
จากนั้นบริเวณความ
ยงใต้พัดนําความชื้น

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
้องเผชิญภาวะขาดแ
ะยา ขณะที่ยืนยันว่า
สู่ช่วงฤดูร้อนแล้ว ซึ

นือ และภาคตะวันออ
ยงเหนือ รวมไปถึงลุ่
ดือดร้อนของประชา
ปริมาณน้ํากักเก็บเฉ
วชายแดนไทย – 
้มีการนําเอาน้ํามาเติ
บ้านหมูที่ 1 และ
ากนั้นจึงได้ร่วมประช
ย จ.สุพรรณบุรี ชาว
าวบ้านบ่อป้ัน และช
ก้ว น้ําได้ลดระดับลง
าลังลงพื้นที่สํารวจร
าช ซ่ึงตั้งอยู่ริมคลอง
24 ชั่วโมง ซ่ึงคาดว่า
า ปัญหาภัยแล้งค่อน
 ม.7 บ้านบางสัก อ.ต
ดือดร้อน โดยสูบน้ําใส
น้ําจืด 7,000 ลิตร 
ละมัง และถังใส่น้ําม
ทศไทย ลักษณะเช่น
 บริเวณความกดอา
กเฉียงเหนือ ภาคตะ
มกดอากาศสูงที่ปกค
จากทะเลจีนใต้และอ

ขาดแคลนนํ้า) 43 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

ในภาวะ

ณฑ์ปกติ 
้าท่าจีน

นเกณฑ์
น) และ

 จังหวัด  
กามยาว  
 บัวลาย  
(อ.เมือง 
้า (ข่าว)  
แคลนน้ํา
าในด้าน
ซ่ึงปัจจัย
อก ทั้งนี ้ 
มแม่น้ํา
าชนและ
ลี่ยอยู่ที่  
กัมพูชา  

ตมิในโอ่ง
ะหมู่ที่ 4  
ชุมชี้แจง
วบ้านใน
ชาวบ้าน
งไปมาก 
ระดับน้ํา 
งท่าใหญ่ 
าภายอีก 
นข้างจะ
ตะกั่วป่า 
ส่รถเพื่อ
 เดินทาง
มารอรับ 
นนี้ทําให้
ากาศสูง 
ะวันออก  
คลุมภาค
อ่าวไทย 

 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 346.94 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -95.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -71.00 

วนัท ี ่8  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -18.00 

36,119 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -98.00 

51% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -26.94 คงที่ 4 อ่าง

วนัท ี ่8  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -38.00  ลดลง 32 อ่าง

40,823 รวมท ัง้ประเทศ 32 4 1 37 -346.94   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 5,727 43% 4,571 34% 771 6% 4,606 34% 806 6% -35.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,443 57% 4,250 45% 1,400 15% 4,301 45% 1,451 15% -51.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 151 57% 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 55 52% 27 25% 23 22% 28 26% 24 23% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 78 46% 23 14% 17 10% 23 14% 17 10% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 448 48% 325 35% 282 30% 332 35% 289 31% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,947 48% 9,281 38% 2,542 10% 9,376 38% 2,637 11% -95.00 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% 161 31% 118 23% 163 31% 120 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 1,052 43% 629 26% 48 2% 638 26% 57 2% -9.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 771 39% 573 29% 473 24% 604 31% 504 25% -31.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 131 42% 101 32% 78 25% 103 33% 80 25% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 27 25% 68 62% 67 61% 69 63% 68 62% -1.00 ลดลง

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

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 130 47% 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 1,224 62% 1,129 57% 298 15% 1,150 58% 319 16% -21.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,909 47% 2,993 36% 1,343 16% 3,065 37% 1,414 17% -71.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 468 49% 370 39% 367 38% 386 40% 383 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 1,300 629 46% 477 35% 417 31% 495 36% 435 32% -18.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,600 71% 12,405 70% 2,140 12% 12,448 70% 2,183 12% -43.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,752 54% 4,557 51% 1,545 17% 4,612 52% 1,600 18% -55.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,352 65% 16,962 64% 3,685 14% 17,060 64% 3,783 14% -98.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 90 40% 101 45% 97 43% 109 49% 105 47% -8.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 117 28% 118 28% 88 21% 125 30% 95 23% -7.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 46 39% 34 29% 22 19% 35 30% 23 20% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 118 72% 139 85% 125 76% 143 87% 129 79% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 203 82% 200 81% 180 73% 205 83% 185 75% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 7 41% 10 58% 9 53% 10 60% 9.19 55% -0.32 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 11 50% 6 27% 5 22% 6 27% 4.84 23% -0.14 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 23 33% 34 48% 31 44% 36 51% 33.48 47% -2.18 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 12 30% 26 65% 23 58% 25 63% 22.40 56% 0.69 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 628 47% 668 50% 580 44% 695 53% 607 46% -26.94 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 371 52% 273 38% 206 29% 278 39% 211 30% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 209 53% 90 23% 72 18% 92 24% 74 19% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,416 78% 4,400 78% 3,048 54% 4,419 78% 3,067 54% -19.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,362 94% 976 67% 716 49% 988 68% 728 50% -12.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,358 78% 5,739 70% 4,042 49% 5,777 71% 4,080 50% -38.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 40,823 58% 36,119 51% 12,609 18% 36,467 52% 12,956 18% -346.94 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 ่8  มนีาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

8 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

2 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่8  มนีาคม  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


