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ฝน การคาดหม
ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
17 เมษายน 255
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
.พนม จ.สุราษฎร์ธา

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

น้ําในอ่างปี 59
18 เม.ย. 59
น้ําในอ่างปี 48
18 เม.ย. 48

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
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

80, -11.14, -9.
มุกดาหาร มีแนวโน้ม
        - ระบบปฏิบัติ
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
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กราฟแสดงปริมา
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หน่วย

  

ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุ
านี 

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 10,

% 44
ล้าน(ลบ.ม) 8,5

% 35
ล้าน(ลบ.ม) 12,
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นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
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ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
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ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
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การเฝ้าระวัง และเตื
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าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

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

เมษายน 255

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.
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10
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สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
 จ.นราธิวาส แนวโนม้
นํ้าบางปะกง มีแนวโน
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปส
รพนม มุกดาหาร แ
70 และ –11.92 เม

ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
บบติดตามและเฝ้าระ

%)  

ทศ  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
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านการณน์้ําขอ
ายน พฤษภาคม แล

167.4 -91
75.9 -12

100.1

กลาง

ไม่มีฝน

  

านเพิ่มเติมโดยการบ

440
32%
373 -5%
27%
322 0%
27%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (13%) ๔.
0.อุบลรัตน์ (23%) 1
6.ทับเสลา (28%) 1
2.แก่งกระจาน (33
7.ลํานางรอง (49%) แ
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กรม
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
มระดับน้ํา แม่นํ้าปิง
น้มระดับนํ้าทรงตัว 

สถานการณ์น้ําประจํา
และโขงเจียม วัดได้ 
มตร ตามลําดับ แนว

ลาก - ดินถล่ม (Earl
วังสถานการณ์น้ํา  
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บันทึกของเจ้าหน้าที

3,176
38%

2,467 -8%
30%

2,927 -8%
38%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําต่ํากว่า 
แม่งัด (15%) 5. ปร
11.คลองสียัด (24%
17.ป่าสักฯ (28%
3%) 23.จุฬาภรณ์
และ28.สิรินธร (49%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 
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ม.) ความห
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก

ษภาคม 2559

นที่ 19 เมษาย
9 เปรียบเทียบกับค่

-63.7 133.6
-140.3% 95.1

164.0

ต

ฝน

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ที่เป็นรายวัน ณ เวล
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39%
469 1%
40%
147 22%
18%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
าณบุรี (18%)  6.ลํ

%) 12.กระเสียว (24
%) 18.แควน้อย (3
ณ์ (35%) 24..ลําพ
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ของความจุ – ไม่มี 

 เม.ย.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
พระสทึง แม่นํ้าตาปี 

เคราะห์สถานการณ์น
2.62, 2.03, 2.30
วนเชียงแสน เชียง

ม.ย.) – ไม่มีการเตือน

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 
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มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
กติเล็กน้อย  130
กติเล็กน้อย  180
กติเล็กน้อย  130
กติเล็กน้อย  240
กติเล็กน้อย  90
กติเล็กน้อย  270
กติเล็กน้อย  130

ยน ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

6 -38.6 11
-41% 14

0 25

ตะวันออก

0.4

 
สระแก้ว

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

ลา 07.00 น.ของวัน

16,668
63%

% 16,144 -2
61%

% 17,703 -6
67%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 28 อ่าง 
ลําปาว (20%) 7.กิ่ว
4%) 13.มูลบน (26
30%) 19.น้ําพุง (3
พระเพลิง (39%) 

 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
 ค.ตันหยงมัส และแ

น้ํา กรมชลประทาน) 
0 และ 2.58 เมตร
งคาน หนองคาย นค

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 

10.7 38.0
48.7 26%
56.0

ใต้

3.2
สะเดา
สงขลา

รายวัน (http://www.tmd

ันนี้  ปริมาณฝนสูง

5,916
72%

2% 5,239
64%

6% 4,753
58%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
วลม (20%) 8.ลําแซะ
6%) 14.ลําตะคอง 
31%) 20.ภูมิพล (
25.สิริกิติ์ (41%) 

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

 ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ
ร ตามลําดับ เปรียบ
ครพนม และโขงเจียม

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

น 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

124.7 -43.7
81.1 -54%
137.2

สงขลา
สะเดา

ทัง้ประเทศ

3.2

d.go.th/climate/climate

งสุดวันนี้เท่ากับ 15

37,669
53%

-8% 33,308
47%

6% 38,053
56%

ทัง้ประเท

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

0%) 2.กิ่วคอหมา 
ะ (22%) 9.บางพระ
 (27%) 15.น้ําอูน 
32%) 21.ขุนด่าน
 26.วชิราลงกรณ

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

ณ วันที่ 18 เมษายน
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
ม มีแนวโน้มระดับน

d.go.th/3month_foreca

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
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7
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e.php) 

5.8 มม.  

-6%

-9%

ทศ

  
table.htm) 
 (10%)  
ะ (22%)  
 (28%)  
 (32%)  
(46%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
แม่นํ้าวัง 

น 2559  
าเท่ากับ 
นํ้าลดลง  

ast.php) 



 

        
        
ปกติ (ร
        
อยู่ในเ
(อ.บ้า
(อ.ศรีส
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
136 อ
จ.อุตรด
ศรีนค
จ.ตาก 
จ.นคร
จ.ขอน
จ.ชัยน
จ.จันท
เกาะกู
จ.นคร
สถานก
ล้าน ล
เม่ือหัก
ที่คาดก
ที่จะต้อ
และเป็
เริ่มได้ร
อ.สอย
รับผิดช
ซ่ึงไม่เพี
ทําให้ช
เนื่องจา
จ.สตูล
ส่วนตํา
ฉุกเฉิน
๖. คา
ภาคตะ
มีฝนฟ้
๗. พ้ืน
สงขลา
ลําพูน 
สุรินทร
สงขลา
 

             - 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 614 ตําบล
ดิตถ์ (อ.เมืองอุตรดิต
ร ศรีสําโรง ศรีสัชน
 (อ.แม่ระมาด บ้านต
รพนม (อ.นาหว้า โพ
นแก่น (อ.ซําสูง) จ.กา
นาท (อ.มโนรมย์ หนอ
ทบุรี (อ.มะขาม โป่งน้ํ
กูด เกาะช้าง) จ.สตูล
ศรีธรรมราช (อ.เมือง
การณ์ปริมาณน้ําใน 
ลบ.ม. มีปริมาณน้ําเข
กปริมาณนํ้าที่ต้องใช้
การณ์ไว้ที่ 1,347 
องขอความร่วมมือจ

ปนอ่างที่ชาวบ้านใน ต
รับผลกระทบ ล่าสุด
ยดาว เปิดเผยว่า ปัญ
ชอบ ไม่ไหลมากว่า 
พยีงพอต่อการบรรทุ
ชาวบ้านไม่สามารถนํ
ากแหล่งน้ําแห้งขอด 
ล ยังประสบปัญหาภ
าบลละงู (อบต.) นา
นภัยแล้งแล้ว ทั้ง 7 อ
าดการณ์สภาพอา
ะวันออกเฉียงเหนือ 
าคะนองกับมีลมกระ
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
า  คณะกรรมการทรั
  ตาก กําแพงเพชร น
ร์ กาฬสินธ์ุ ขอนแกน่
า  

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

มป้องกันและบร
ล 4,911 หมู่บ้าน ไ
ตถ์ ท่าปลา ทองแสน
นาลัย เมือง คีรีมาศ
ตาก สามเงา วังเจ้า 
พนสวรรค์) จ.มหาส
าญจนบุรี (อ.ห้วยกระ
องมะโมง วัดสิงห์ เนิ
น้ําร้อน สอยดาว แกง่
ล (อ.ละงู ทุ่งหว้า ม
ง) สถานการณ์วิกฤติ
 4 เข่ือนหลัก ได้แก
ข้าเข่ือนทั้งสิ้น 1,04
ช้ในกิจกรรมทุกประ
 ล้าน ลบ.ม. อย่าง
จากพี่น้องประชาชน
 ต.เขาสมอคอน อ.ทา่
ด องค์การบริหารส่วน
ญหาภัยแล้งในพื้นที่
1 เดือนแล้ว เทศบ
กน้ําไปแจกจ่าย จ.พั

นํามาใช้สําหรับอุปโภ
 โดยทางเจ้าหน้าที่อง
ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อ
ยก อบต.ละงู ต้องน
อําเภอ  
ากาศ 7 วัน (กร
 ภาคตะวันออก แ
ะโชกแรง และมีลูกเห็
เตือนภัยวิกฤตินํ้า
รัพยากรนํ้าแห่งชาติ
 นครสวรรค์ ชัยนาท 
น ชัยภูมิ นครพนม ม

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
นินขาม) จ.สระบุรี (ม
งหางแมว ขลุง นายา
มะนัง เมือง ควนโดน
ตินํ้า (ข่าว) โฆษกปร
ก่ เข่ือนภูมิพล เข่ือน
42 ล้าน ลบ.ม. ข
ะเภท ตลอดช่วงเดือ
งไรก็ตาม แม้จะมีปริ
นในการประหยัดและ
าวุ้ง และ ต.บางขาม 
นตําบลเขาสมอคอน

ที่ อ.สอยดาว ทําให้ป
าลจึงต้องบรรทุกน้ํา
พังงา ประสบปัญหาภ
ภคบริโภคได้ โดยเฉพ
งค์บริหารส่วนตําบล
อง แม้จะมีฝนตกลง
นํารถบรรทุกน้ําเร่งแ

รมอุตุนิยมวิทยา 
ละภาคกลาง ตลอด
ห็บตกบางพื้นที่ ส่วนใ
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
ติ (18 เม.ย.) ได้ราย
 อุทัยธานี ลพบุรี อ่า
มุกดาหาร นครราชสี

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 (18 เม.ย.) : จังห
อ.ดอยเต่า สันกําแพ
ปาด ลับแล บ้านโคก
านลานหอย) จ.นค
ครราชสีมา (อ.ขามส
ชัย โกสุมพิสัย ชื่นช
สดิ์ เมือง ด่านมะขาม
มวกเหล็ก วังม่วง เฉ
ายอาม เมือง เขาคิชฌ
น) จ.กระบ่ี (อ.คลอ
ระจําสํานักนายกรัฐม
สิริกิติ์ เข่ือนป่าสักช

ขณะที่จนถึงปัจจุบัน
นเมษายน เชื่อว่า จ
ริมาณน้ําสํารองมาก
ะใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
 อ.บ้านหม่ี นํามาใช้ใ
น ต้องนํารถบรรทุกน
ป่าต้นน้ําของแม่น้ําห
าไปแจกจ่ายให้แก่ชุม
ภัยแล้งจากฝนทิ้งช่ว
พาะในพื้นที่หมู่ 1, 5
ลบางม่วง ต้องนํารถบ
มาเล็กน้อย แต่ชาว

แจกจ่ายให้กับชาวบ้

 ประเทศไทยตอน
ดช่วง โดยในช่วงวันที
นในช่วงวันที่ 22-24
) NASA (24 ชั่วโ
ยงานพ้ืนท่ีประสบภัย
างทอง พระนครศรีอย
สีมา ศรีสะเกษ อุดรธ

ศูนย์ป้อง

ติ (ในลุ่มน้ํา) 
 วันที่ 18 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

หวัดท่ีประกาศเขตใ
พง แม่ริม แม่แตง จ
ก) ) จ.พะเยา (อ.เมือง
ครสวรรค์ (อ.เมือง 
สะแกแสง คง บัวลา
ชม เชียงยืน) จ.บุรีรั
มเตี้ย สังขละบุรี ทอง
ฉลิมพระเกียรติ หนอ
ฌกูฎ ท่าใหม่ แหลมส
องท่อม เกาะลันตา 
มนตรี เปิดเผยว่า กา
ชลสิทธ์ิ และ เข่ือนแค
นมีการระบายน้ําออก
จะมีปริมาณน้ําสํารอ
กกว่าที่คาดการณ์ไว้
า จ.ลพบุรี ภัยแล้ง
ในชีวิตประจําวัน ได้
น้ําออกแจกจ่ายน้ําให
หลายสายในภาคตะ
มชน ซ่ึงหาน้ําได้เพีย
วงมาเป็นเวลาหลายเ
5, 6, 7, 8 ต.บางม
บรรทุกน้ําแจกจ่ายให้
วบ้านยังได้รับผลกร
าน โดยเฉพาะชาวบ้

บน มีอากาศร้อนโด
ที่ 18-21 เม.ย. ด้
4 เม.ย. จะมีฝนฟ้าคะ
โมง): รายงานพ้ืนที
ยจากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่า
ยุธยา  ปทุมธานี สุพ
ธานี มหาสารคาม อุ

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

) ลุ่มน้ําทะเลสาบส

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

ให้ความช่วยเหลือผู้
อมทอง ฮอด พร้าว
งพะเยา ดอกคําใต้ แ
 ชุมแสง ตาคลี พยุห
ย แก้งสนามนาง โน
ัมย์ (อ.เมือง พลับพ
งผาภูมิ ไทรโยค เลา
องแซง) จ.สระแก้ว (อ
สงิห์) จ.ชลบุรี (อ.เกา
 ลําทับ เมืองกระบี่)
ารปฏิบัติการฝนหลว
ควน้อยบํารุงแดน ว่า
กเพื่อการเกษตร กา
องในเข่ือนหลักไว้ใน
้ แต่ไม่ได้หมายควา
งเริ่มรุนแรงข้ึน หลังอ
แห้งขอดลงครั้งแรก 
ห้กับประชาชนเพ่ือไ
ะวันออก เผชิญความ
ยงวันละกว่า 500 คิ
เดือน ประกอบกับ ช
ม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พั
ห้ประชาชนที่ได้รับคว
ระทบอย่างหนัก โด
บ้านริมชายฝั่งที่ขาดน

ดยทั่วไปกับมีฟ้าหลั
านตะวันออกของภา
ะนองบางแห่งในภาค
ท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม 
าวขาดแคลนนํ้า) 4
พรรณบุรี นครปฐม รา
บลราชธานี จันทบุรี

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

ผู้สบภัยพิบัติกรณีฉุ
 ดอยหล่อ ดอยสะเ
แม่ใจ จุน ภูกามยาว 
หะคีรี) จ.น่าน (อ.ส
นนไทย ด่านขุนทด โ
พลาชัย ห้วยราช กร
าขวัญ) จ.เพชรบุรี (อ
อ.โคกสูง วัฒนานคร
าะสีชัง) จ.ตราด (อ.เ
) จ.ตรัง (อ.วังวิเศษ 
วง ทําให้มีปริมาณน้าํ
า เม่ือสิ้นฤดูฝน คือ 
ารอุปโภค บริโภค แ
ต้นฤดูฝน คือ พ.ค.-
มว่า จะมีน้ําใช้อย่า
อ่างเก็บน้ําขนาดให
 ในรอบกว่า 20 ปี ท
ไม่ให้ได้รับความเดือ
มขาดแคลนน้ําอย่า
คิว เพราะแหล่งน้ํามี
ช่วงนี้น้ําประปาภูมิภ
ังงา ชาวบ้าน 150 
วามเดือดร้อน ซ่ึงทาง
ยเฉพาะหมู่บ้านในพ
น้ําใช้อุปโภคบริโภค

ัวในตอนกลางวัน 
าคเหนือ ภาคตะวั
ตะวันออกและภาคใ
 (18 เม.ย.) ได้แก

44 จังหวัด ได้แก่ จ.
าชบุรีกาญจนบุรี หน
รี ตราด ปราจีนบุรี ส

ระทรวงทรัพยากร

านการณ์น้ําในลําน้ํา

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

12 เม.ย.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
ก็ด กัลยาณิวัฒนา เ
 เชียงคํา) จ.ลําพูน (อ
สองแคว เมืองน่าน

 โนนสูง เทพารักษ์ พ
ระสัง คูเมือง นางรอ
อ.ชะอํา แก่งกระจาน
ร ตาพระยา อรัญปร
เมืองตราด เขาสมิง แ
 เมืองตรัง ย่านตาข
าไหลเข้าอ่างสะสมปร
 1 พ.ย. 2558 มีป
ละการรักษาระบบนิ
- ก.ค. จํานวน 1,81
างเหลือเฟือหรือเพีย
ญ่ เช่น อ่างคลองไร

 ทําให้ชาวบ้านที่เคยใ
ดร้อน . จ.จันทบุรี 
งรุนแรง โดยน้ําประ

มีน้ําจํากัดประกอบกั
ภาคตะกั่วป่า มีความ
 ครัวเรือน ได้รับควา
งชาวบ้านได้นําถังน้ํา
พื้นที่ต.ละงู อ.ละงู 
ค ทั้งนี้ ทางจังหวัดได

และมีอากาศร้อน
ันออกเฉียงเหนือ ภา
ใต้ 
ก่ ภาคใต้ คือ จ.ระน
.เชียงใหม่ พะเยา พิจิ
นองคาย หนองบัวลํา
 สมุทรปราการ พังงา

รธรรมชาติและส่ิงแ

าโดยทั่วไปยังคงอยู่ใ

าในลุ่มน้ําน่าน มีปริ
แก่ สถานีสะพานบ้า
พานศรีสัชนาลัย (
ร) 
ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

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

พระทองคํา บัวใหญ่ 
อง) จ.สุรินทร์ (อ.จอ
น บ้านลาด เขาย้อย 
ะเทศ วังน้ําเย็น เขา

 แหลมงอบ คลองใหญ
ขาว รัษฎา สิเกา ห้ว
ระมาณ 51.55 ล้าน
ปริมาณน้ําใช้การได้ 
นิเวศ 2,169 ล้าน
14 ล้าน ลบ.ม. ซ่ึง
ยงพอ และยังมีความ
ร บนเนื้อที่กว่า 1,00
ช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําด
 นายกเทศบาล ต.ท
ะปาที่เทศบาล ต.ทร
ับรถบรรทุกน้ําเพียง

มเค็ม เนื่องจากน้ําทะ
ามเดือดร้อนจากการ
าขนาดใหญ่มารองรับ
 ล่าสุด ทางองค์การ
ด้ประกาศเป็นพื้นที่ภ

จัดหลายพื้นที่ในภา
าคตะวันออกและภา

นอง ชุมพร พัทลุง สต
จิตร พิษณุโลก แพร่
าภู บุรีรัมย์ ยโสธร ส
 ประจวบคีรีขันธ์ สต

แวดล้อม 

ในภาวะ

มาณน้ํา 
นแม่นํ้า  
(TY04)  

ณฑ์ปกติ 
้ําท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
าร ฝาง)  
วรรคโลก 
มูลนาก)  
 สูงเนิน)  
อมพระ)  
 ท่ายาง)  
าฉกรรจ์)  
ญ่ บ่อไร ่
วยยอด)  
น ลบ.ม. 
 4,247  
น ลบ.ม. 
งสูงกว่า 
มจําเป็น 
00 ไร่  
ดังกล่าว
รายขาว  
รายขาว 
ง 3 คัน  
ะเลหนุน 
รขาดนํ้า 
บน้ําไว้ใช้ 
รบริหาร 
ภัยพิบัติ

าคเหนือ  
าคกลาง  

ตูล และ
ร่ ลําปาง 
สกลนคร 
ตูล และ



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 413.18 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -116.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -67.00 

วนัท ี ่18  เมษายน  2559 ภาคกลาง 1 2 - 3 -14.00 

33,308 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -125.00 

47% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -22.18 คงที่ 6 อ่าง

วนัท ี ่18  เมษายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -69.00  ลดลง 30 อ่าง

37,669 รวมท ัง้ประเทศ 30 6 1 37 -413.18   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 5,395 40% 4,299 32% 499 4% 4,342 32% 542 4% -43.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,007 53% 3,876 41% 1,026 11% 3,933 41% 1,083 11% -57.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 112 42% 39 15% 17 6% 42 16% 20 8% -3.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 37 14% 25 10% 11 4% 27 10% 13 5% -2.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 38 36% 21 20% 17 16% 22 21% 18 17% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 60 35% 17 10% 11 6% 20 12% 14 8% -3.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 314 33% 279 30% 236 25% 286 30% 243 26% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 10,963 44% 8,556 35% 1,817 7% 8,672 35% 1,933 8% -116.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 36 27% 17 13% 10 7% 18 13% 11 8% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 215 41% 144 28% 101 19% 148 28% 105 20% -4.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 51 31% 51 31% 41 25% 53 32% 43 26% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 78 48% 57 35% 20 12% 57 35% 20 12% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 920 38% 556 23% - 0% 565 23% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 527 27% 387 20% 287 14% 415 21% 315 16% -28.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 110 35% 84 27% 61 19% 87 28% 64 20% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 25 23% 43 39% 42 38% 45 41% 44 40% -2.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 60 43% 37 26% 30 21% 37 26% 30 21% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 117 43% 60 22% 53 19% 64 23% 57 21% -4.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 66 55% 59 49% 56 46% 59 49% 56 46% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 971 49% 972 49% 141 7% 995 51% 164 8% -23.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,176 38% 2,467 30% 842 10% 2,544 31% 909 11% -67.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 295 31% 271 28% 268 28% 285 30% 282 29% -14.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 45 28% 28 18% 45 28% 28 18% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 95 40% 57 24% 17 7% 57 24% 17 7% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 440 32% 373 27% 313 23% 387 28% 327 24% -14.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,385 70% 12,061 68% 1,796 10% 12,110 68% 1,845 10% -49.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,283 48% 4,083 46% 1,071 12% 4,159 47% 1,147 13% -76.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,668 63% 16,144 61% 2,867 11% 16,269 61% 2,992 11% -125.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 53 24% 72 32% 68 30% 77 34% 73 33% -5.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 88 21% 99 24% 69 16% 103 25% 73 17% -4.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 42 36% 26 22% 14 12% 27 23% 15 13% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 95 58% 104 64% 90 55% 110 67% 96 59% -6.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 184 74% 168 68% 148 60% 172 69% 152 61% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 35% 8 48% 7 44% 8 50% 7.56 46% -0.25 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 6 30% 3 14% 2 10% 4 18% 2.77 13% -0.71 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 20 28% 25 34% 22 30% 26 37% 23.07 32% -1.48 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 27% 26 64% 23 57% 25 64% 22.49 56% 0.26 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 506 38% 530 40% 443 34% 553 42% 465 35% -22.18 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 320 45% 237 33% 170 24% 244 34% 177 25% -7.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 156 40% 71 18% 53 14% 72 18% 54 14% -1.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,208 75% 4,100 73% 2,748 49% 4,132 73% 2,780 49% -32.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,232 85% 831 57% 571 39% 860 59% 600 41% -29.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,916 72% 5,239 64% 3,542 43% 5,308 65% 3,611 44% -69.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 37,669 53% 33,308 47% 9,824 14% 33,732 48% 10,237 15% -413.18 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

12 เมษายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่18  เมษายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

18 เมษายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่18  เมษายน  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต 
11%
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


