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ฝน การคาดหม
ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
27 มีนาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

น้ําในอ่างปี 59
28 มี.ค. 59

น้ําในอ่างปี 48
28 มี.ค. 48

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิวา
น่าน แม่นํ้ามูล แม่นํ้
3.2 สรุปสถานการณ
       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา
66, -9.25, -1
เชียงคาน และมุกดา
        - ระบบปฏิบัติ
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ
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มม.

มม. 83
มม. 45
มม. 39
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หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 11,

% 46
ล้าน(ลบ.ม) 8,9

% 36
ล้าน(ลบ.ม) 12,

% 54

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
ส และสถานี X.73 
นํ้าบางปะกง และแม
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
น หนองคาย นครพ
0.68, -10.52 แล
หาร มีแนวโน้มระดับ
การเฝ้าระวัง และเตื
งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ

%)      ปี ๕8 (56

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
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3.7 -38.7
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นิยมวิทยาได้รายงาน
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สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
 จ.นราธิวาส แนวโนม้
ม่นํ้าท่าตะเภา มีแนว
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
พนม มุกดาหาร และ
ละ –12.97 เมตร 
บนํ้าลดลง 
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ

%)  

ทศ  

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

111.2 -51
59.7 -86
50.4

กลาง

73.9
สมุทรปราการ สกษ

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

543
40%
417 -9%
31%
379 -1%
32%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (16%) ๔.แ
0.บางพระ (26%) 1
6.ลําตะคอง (29%
2.จุฬาภรณ์ (36%) 
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
มระดับน้ํา แม่นํ้าพร
วโน้มระดับนํ้าทรงตัว

ถานการณ์น้ําประจําว
ะโขงเจียม วัดได้ 3.
 ตามลําดับ แนวโน้

ลาก - ดินถล่ม (Earl
วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ

ศูนย์ป้อง
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นทึกของเจ้าหน้าที่เ

3,510
42%

2,721 -9%
33%

3,178 -9%
42%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณนํ้าต่ํากว่า 
แม่งัด (18%) 5. ปรา
1.คลองสียัด (26%
) 17.แควน้อย (32%
 23.ขุนด่าน (39%) 
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (28
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
ระสทึง แม่นํ้าตาปี แ
ว  

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
23, 5.74, 2.95, 

น้มระดับน้ําท่า สถา

ly Warning) (28 มี

ติ (ในลุ่มน้ํา) 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

ษภาคม 2559

นที่ 29 มีนาค
9 เปรียบเทียบกับค่

-43.3 88.6
-143.2% 87.7

99.9

ต

ฝน

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

510
43%
534 3%
46%
165 26%
20%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
าณบุรี (20%)  6.กร

%) 12.ลําแซะ (27%)
%) 18.ภูมิพล (33%
 24.สิริกิติ์ (43%) แ
ของความจุ – ไม่มี 

8 มี.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
ม่นํ้าโก-ลก และค.ตัน

เคราะห์สถานการณ์น
 2.02, 2.28 และ
านีเชียงแสน หนอง

.ค.) – ไม่มีการเตือนภ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

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

คม ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

-0.9 5
-1% 13

17

 
พัทยา

ตะวันออก

15.2

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

17,036
64%

% 16,563 -2
62%

% 18,319 -7
69%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 25 อ่าง 
ระเสียว (22%) 7.ลําป
) มูลบน (28%) 1

%) 19.ป่าสักฯ (33
และ25.วชิราลงกรณ 
 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
ันหยงมัส มีแนวโน้ม

น้ํา กรมชลประทาน) 
ะ 2.53 เมตร ตามล
งคาย นครพนม 

ภัย - 

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 

56.3 78.5
34.8 58%
73.6

ใต้

8.8
นราธิวาส

 

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี - 

6,149
75%

2% 5,462
67%

7% 4,828
59%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
ปาว (24%) 8.อุบลรั
13. 14.ทับเสลา 
3%) 20.น้ําพุง (34%

(49%) 

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

 ระดับน้ําแม่น้ําโขง 
ลําดับ เปรียบเทียบ

และโขงเจียม มี

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

น 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

77.4 -7.6
69.8 -11%
80.5

สมุทรปราการ สกษ

ทัง้ประเทศ

73.9

d.go.th/climate/climate

39,282
56%

-8% 34,710
49%

8% 39,706
58%

ท้ังประเท

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

0%) 2.กิ่วคอหมา 
รัตน์ (24%) 9.กิ่วลม
 (28%) 15.น้ําอูน 
%) 21.แก่งกระจาน

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

 ณ วันที่ 28 มีนาคม
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ

มีแนวโน้มระดับนํ้า

d.go.th/3month_foreca
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-7%

-9%
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table.htm) 
 (12%)  
ม (25%) 
 (29%)  
น (36%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
ม่นํ้ายม : 

ม 2559  
บ-8.57, 
เพ่ิมขึ้น  

ast.php) 



 

        
(ระดับ
        
อยู่ในเ
(อ.บ้าน
นาลัย 
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
97 อํา
น้ําปา
จ.นคร
บัวให
จ.สุริน
เนินขา
นายาย
สถานก
แล้ว ข
และเป็
ล่าสุดพ
โดยรอ
และ อ
ผลกระ
ดงเศร
5 อําเภ
ขณะนี้
กัมพูช
ห้วยสํา
รับผิดช
สํารวจ
ได้ประ
ในอ่าง
สํารวจ
จ.จันท
2 อําเ
และเก
ได้รับผ
๖. คา
ส่วนลม
สภาพอ
ไทยตอ
๗. พ้ืน
ได้แก่ จ
หนองค
พังงา ป
 

               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - รายงา
กณฑ์ปกติปกติ แนว
นด่านลานหอย จ.สุโ
 จ.สุโขทัย) สถานีส

               - รายงาน
น้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง ม
หลวง 3365)(อ.สา
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่ใ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
าเภอ 421 ตําบล 3
ด) จ.พะเยา (อ.เมื
สวรรค์ (อ.เมือง ชุม
ญ่  สูงเนิน) จ .นค

นทร์ (อ.จอมพระ) จ.
าม) จ.สระบุรี (มวกเห
ยอาม เมือง เขาคิช
การณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว
ณะเข่ือนอุบลรัตน์ เ

ปนอันดับ 4 ของประ
พบว่าเหลือปริมาณ
อบ ทั้งนี้ จังหวัดได้มี
.แม่ใจ ซ่ึงปัจจุบันทา
ะทบ จ.พิจิตร มีการ
ษฐี จ.พิจิตร เพื่อส่ง
ภอ ได้รับประโยชน์ก
น้ก็พบแหล่งน้ําใต้ดิน
า ซ่ึงก่อนหน้านี้บริเ
าราญลดลงเรื่อย ๆ ป
ชอบอย่างเต็มที่ โดย
จอ่างเก็บน้ําดิบของโร
ะสานสํานักงานป้อง
เก็บน้ําแห่งนี้ โดยได้

จระดับน้ําในโรงกรอง
ทบุรี ภัยแล้งในจังหว
ภอ คือ อําเภอโป่ง
กษตรกรในคาบสมุท
ผลกระทบขาดแคลนน
าดการณ์สภาพอา
มตะวันออกเฉียงใต้พ
อากาศบริเวณประเท
อนบนมีอุณหภูมิสูงข้ึ
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเ
 จ.เชียงใหม่ พะเยา พ
คาย หนองบัวลําภู บุ
 ประจวบคีรีขันธ์ สตลู

านสถานการณ์สถานี
งต่ําสุด) ระดับน้ําใน
านสถานการณ์สถานี
วโน้มระดับน้ํา : ลุ่ม
โขทัย) (TY05) สถ
สะพานวังประดู่ (TN
นสถานการณ์สถานีโ
มีแนวโน้มระดับน้ําท
ามชุก จ.สุพรรณบุรี
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้าร

มป้องกันและบร
3,411 หมู่บ้าน ได้แ
องพะเยา ดอกคําใ

มแสง) จ.น่าน (อ.สอ
รพนม (อ .นาหว้า
ขอนแก่น (อ.ซําสูง) 
หล็ก วังม่วง เฉลิมพ
ชฌกูฎ ท่าใหม่) จ.ช
ว) กรมชลประทาน 
หลือปริมาณน้ําใช้กา
ะเทศไทย กําลังประส
ณน้ํากักเก็บอยู่เพียงร
มีการประกาศพ้ืนที่
างชลประทานได้ยก
รแก้ปัญหาสถานการ
งน้ําให้บึงสีไฟที่เป็น
กว่า 2 หม่ืนครอบครั
นเป็นไปตามวัตถุประ
เวณดังกล่าวจะมีปริ
ประชาชนที่อาศัยอยู่
หากพบว่า พื้นที่ใดมี
รงผลิตน้ําประปา ต.สี
งกันและบรรเทาสา
ด้ทําการสูบน้ําระหว่
งน้ําประปาของตําบล
วัด ยังคงทวีความรุน
น้ําร้อน และอําเภอ
ทรสทิงพระ โดยสูบ
น้ํา โดยสูบน้ําไปยังพื
ากาศ 7 วัน (กรม
พัดปกคลุมภาคเหนือ
ทศไทยตอนบนคลาย
ึ้นกับมีอากาศร้อนโด
เตือนภัยวิกฤตินํ้า(

 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ล สงขลา และราชบุรี

นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
นลําน้ําส่วนใหญ่มีแน
นีโทรมาตรลุ่มน้ํายมน
มน้ํายม มีแนวโน้มร
านีสะพานบ้านโพท
N07)(อ.วังทอง จ.
โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน
ทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท
รี) สถานการณ์วิกฤติ
และข้อมูลเพื่อการบริ
ระวังนํ้าแล้ง ได้แก่ 

รเทาสาธารณภัย
แก่ จ.เชียงใหม่ (อ.ดอ
ใต้ แม่ใจ จุน ภูกา
งแคว) จ.พิจิตร (อ.บ
า โพนสวรรค์ ) จ .
 จ.กาญจนบุรี (อ.ห้ว

พระเกียรติ หนองแซง
ชลบุรี (อ.เกาะสีชัง) 
 รายงานสภาพน้ําในเ
ารได้คิดเป็น 1% เข่ื
สบภาวะวิกฤติหนักสุ
ร้อยละ 38 และทา
ประสบภัยพิบัติภัย
เลิกการส่งน้ําเพื่อใช้
รณ์ภัยแล้งของจังหวั
พื้นที่ชุ่มน้ํานานาชา
รัว มีความเป็นรูปธรร
ะสงค์  จ.ศรีสะเกษ ที
ริมาณน้ําไหลจํานวน
ตาม 2 ฝั่งของลําห้ว

มีประชาชนประสบปัญ
สมุีม อ.เมือง ซ่ึงพบว
ธารณภัยเขต 5 เพื่

วางวันที่ 19 – 21
ลสีมุม พร้อมกับคาดว
นแรงข้ึนอย่างต่อเนื่
อสอยดาว จ.สงขลา
บน้ําจากทะเลสาบล
พื้นที่ไร่นาของเกษตร
มอุตุนิยมวิทยา )
อตอนล่าง ภาคกลาง
ยความร้อนลง หลังจ
ดยทั่วไป 
(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) 
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
นคร สุรินทร์ กาฬสิน
รี 

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มเพ่ิมขึ้น/ทรงต
น่าน (ณ วันที่ 24 มี
ระดับน้ําเพ่ิมขึ้น ส่วน
ทะเล (TY08) (อ.โพ
.พิษณุโลก) และสถ
น (ณ วันที่ 28 มี.ค
ท่าจีน มีแนวโน้มระดั
ติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถ
หารจัดการทรัพยากร

 สถานีสะพานมหาโ

ย (28 มี.ค.) : จังห
อยเต่า สันกําแพง แม
มยาว เชียงคํา) จ.
บางมูลนาก) จ.นครร
.มหาสารคาม (อ .
วยกระเจา ท่าม่วง) 
ง) จ.สระแก้ว (อ.โคก
 จ.ตราด (อ.เมืองตร
เข่ือนหลัก ๆ ปริมาต
อนแม่กวงอุดมธารา 
ดในรอบ 20 ปี อันเ
างชาวบ้านยังลักลอ
ยแล้งแล้วทั้งสิ้น 6 อ
ช้ในภาคการเกษตรแล
ัด ด้วยวิธีแรกรับน้ํา
าติ มีเนื้อที่กว่า 5,3
รมแล้ว ส่วนในบึงสีไ
ที่บริเวณต้นน้ําห้วยส
นมาก แต่ปัจจุบันหลั
วยต้องขาดแคลนน้ําอ
ญหาภัยแล้งก็จะเร่งใ
ว่า ได้แห้งขอด จนต้
อขอเครื่องสูบน้ําระ
1 มีนาคม ที่ผ่านมา
ว่าน้ําจะมีเพียงพอใช้
อง ล่าสุดจากการขึ้น
า นายกอบจ.สงขล
ลงสู่คลองอาทิตย์ แ
รกร เพื่อบรรเทาปัญห
) ในช่วงวันที่ 28-3
ง ภาคตะวันออกและ
จากนั้นในช่วงวันที่ 3

 คณะกรรมการทรัพ
ตาก กําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

วันที่ 28 มี.ค.59) ล
ตัว 
มี.ค.58) : ระดับน้ําใ
นลุ่มน้ําน่าน มีแนวโ
พทะเล จ.พิจิตร)และ
ถานีสะพานเฉลิมพร
.59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําเพ่ิมขึ้น โดยมี
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

หวัดท่ีประกาศเขตให
ม่ริม แม่แตง จอมทอ
สุโขทัย (อ.สวรรคโ
ราชสีมา (อ.ขามสะแ
.กันทรวิชัย โกสุม
 จ.เพชรบุรี (อ.ชะอํา
กสูง วัฒนานคร ตาพ
ราด เขาสมิง แหลมง
ตรน้ํา 4 เข่ือนหลัก (ภ
 มีปริมาณน้ําใช้การไ
เนื่องมาจากสถานกา
บปล่อยน้ําเสีย ทําใ
อําเภอ จากทั้งหมด
ล้ว พร้อมกับดําเนิน
จากเข่ือนสิริกิติ์ 4.3

300 ไร่ และจ่ายน้ําไ
ไฟซ่ึงเป็นที่ตั้งของสว
สําราญ ภายในบริเว
ลังจากที่ประสบกับปั
อุปโภคบริโภค และส
ให้การช่วยเหลือทันท
้องกั้นพื้นที่ 1 ใน 3
ะยะไกลมาสูบน้ําดิบ
นั้น ล่าสุด เลขานุกา
ชไ้ปได้อีกประมาณ 1
นปฏิบัติการทําฝนเท
า และคณะ ได้นําเ
และคลองสาขาต่าง
หาในเบ้ืองต้นเนื่องจ
30 มี.ค. บริเวณค
ะภาคใต้ตอนบน ลัก
31 มี.ค. – 3 เม.ย.ค

พยากรนํ้าแห่งชาติ (
ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงข

ในลุ่มน้ํายม มีปริมา
โน้มระดับน้ําลดลง โ
ะ สถานการณ์เฝ้าระ
ระเกียรติ 48 พรรษ
กกรัง มีปริมาณน้ําอ
สถานการณ์เฝ้าระ
ท่ีสะพานข้ามแควตา
สัญญาณภาพจากกล้
ร่ (ลุ่มนํ้ายม) และส

ห้ความช่วยเหลือผู้
อง ฮอด พร้าว ดอยห
โลก ศรีนคร ศรีสํา
แกแสง คง บัวลาย 
มพิสัย ชื่นชม เชีย
า แก่งกระจาน บ้าน
พระยา อรัญประเทศ
อบ คลองใหญ่ บ่อไ
ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้
ได้ 5% จ.พะเยา ปัจ
รณ์ภัยแล้ง ซ่ึงทวีคว
ให้คุณภาพน้ําที่มีอยู
 9 อําเภอ โดยเฉพ

นการหาแหล่งน้ําสําร
3 ล้านคิว ส่งผ่านโค
ไปยังแม่น้ําพิจิตรเก
วนสมเด็จพระศรีนค ิ
ณอ่างเก็บน้ําห้วยสํา
ปัญหาภัยแล้ง ทําให้
สําหรับทําการเกษตร
ที โดยการนําน้ําสะอ

3 ที่มีปริมาณน้ําผลิต
บจากแหล่งน้ําธรรม
ารนายกเทศมนตรีตํ
1 เดือน และเม่ือน้ําใ
ทียมมา 13 วัน 63
ครื่องสูบน้ําลงพื้นที
 ๆ เพื่อช่วยชาวบ้า
ากฝนทิ้งช่วงทําให้ช
ความกดอากาศสูงที่
กษณะเช่นนี้ทําให้บริ
วามกดอากาศต่ําเนื่อ

(28 มี.ค.) ได้รายงา
ทัยธานี ลพบุรี อ่างท
 นครราชสีมา ศรีสะ

มทรัพยากรน้ํา  กร

ลา ปัจจุบันสถานกา

าณน้ําอยู่ในเกณฑ์นํ้า
โดยมี สถานการณ์วิ
ะวัง (นํ้าแล้ง) ได้แก
ษา (TN08) (อ.เมือ
อยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง 
วัง(นํ้าแล้ง) ได้แก่ 
ากแดด (อ.โกรกพระ
ล้อง CCTV ณ วันที่ 2
สถานีสะพานนครน่า

ผู้สบภัยพิบัติกรณีฉุ
หล่อ) จ.อุตรดิตถ์ (อ.
าโรง ศรีสัชนาลัย เ
 แก้งสนามนาง โนนไ
ยงยืน) จ .บุรี รัมย์  
นลาด เขาย้อย ท่ายา
ศ) จ.จันทบุรี (อ.มะข
ร่ เกาะกูด เกาะช้าง

น้อย ป่าสัก) ลดลงต่อ
จจุบันกว๊านพะเยา ท
วามรุนแรงและขยาย
ยู่ไม่สามารถนํามาใช
พาะ ใน 2 อําเภอที่เ
รอง ควบคู่ไปกับการ
รงการชลประทานพ
ก่าตลอดระยะทาง 1
รินทราบรมราชชนนี
าราญ ใกล้กับช่องเข
ห้ต้นน้ําห้วยสําราญแ
ร ทั้งนี้ ผู้ว่าฯได้สั่งก
อาดออกไปแจกจ่าย จ
ประปาให้กับประชา
มชาติ ที่อยู่ห่างจาก
ําบลสีมุม และ เจ้าห
ใกล้หมดก็คงจะต้องรี
3 เที่ยวบิน ส่งผลให้
ที่แก้ภัยแล้งให้การช
านที่เดือดร้อนจากปั
าวบ้านและเกษตรกร
แผ่ปกคลุมภาคตะวั
ริเวณบริเวณดังกล่าว
องจากความร้อนปก

านพ้ืนท่ีประสบภัยจ
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

ารณ์น้ําในลําน้ําโดย

าแล้ง ส่วนระดับน้ํา
กฤติ (นํ้าแล้ง) ได้แ
ก่ สถานีสะพานศรีสั
อง จ.พิจิตร) 
 ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีป
 สถานีแม่นํ้าท่าจีน
ะ จ.นครสวรรค์)  
28 มี.ค.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

กเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
เมืองอุตรดิตถ์ ท่าปล

 เมือง คีรีมาศ ทุ่งเส
ไทย ด่านขุนทด โนน
 (อ .เมือง พลับพล
าง) จ.ชัยนาท (อ.มโน
ขาม โป่งน้ําร้อน ส
ง) จ.สตูล (อ.ละงู ทุ่ง
อเนื่อง เหลือต่ํากว่า 
ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ
วงกว้าง จนส่งผลให้
ช้อุปโภคบริโภคได้ 
เสี่ยงขาดแคลนน้ําอุ
จัดสรรรถน้ําเข้าไปช

พลายชุมพล จ.พิษณุโ
127 กม. และคลอง
นี หรือ สวนสมเด็จย่
ขาขาด ติดกับเทือกเข
แห่งนี้แห้งขอด ส่งผ
ารให้นายอําเภอทุกอ
จ.นครราชสีมา ภาย
าชนใน 7 หมู่บ้านได้
กจุดนี้ไปประมาณ 1
หน้าที่ผู้ดูแลระบบป
รีบประสานขอเครื่อง
้มีฝนตกแล้วทั้งหมด
ช่วยเหลือพี่น้องประ
ปัญหาภัยแล้งทําให้
รได้รับความเดือดรอ้
ันออกเฉียงเหนือแล
วมีฝนฟ้าคะนองเกิด

กคลุมประเทศไทยตอ

จากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าว
ธยา  ปทุมธานี สุพร

สารคาม จันทบุรี ตรา

รธรรมชาติและส่ิงแ

ทั่วไปยังคงอยู่ในภา

าในลุ่มน้ําน่าน มีปริ
แก่ สถานีสะพานบ้า
สัชนาลัย (TY04) (อ

ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

จจุบัน จํานวน 22 
ลา ทองแสนขัน ตรอ
สลี่ยม บ้านด่านลา
นสูง เทพารักษ์ พระ
ลาชัย ห้วยราช ก
นรมย์ หนองมะโมง 
สอยดาว แก่งหางแม
งหว้า มะนัง เมือง ค
 2,500 ล้านลูกบาศ
ญ่เป็นอันดับ 1 ในภา
ระดับน้ําลดลงอย่างต
 และกระทบต่อระบ
อุปโภค บริโภค คือ 
ช่วยเหลือประชาชาน
โลก – โครงการชลป
งข้าวตอกประชาชนใ
า ที่มีการเจาะบ่อน้ํา
ขาพนมดงรักชายแด
ผลให้ระดับน้ําในอ่าง
อําเภอออกสํารวจดูแ
ยหลังจากที่ ผู้ว่าฯ ได้
ด้เพียง 2 สัปดาห์ แล
1,800 เมตร เพื่อม
ระปาตําบลสีมุม ได้
งสูบน้ําระยะไกลมาสู
ด 12 วัน ในพื้นที่เป้
ะชาชนในพื้นที่ อ.ส
ห้ขาดแคลนน้ําใช้แล
อน 
ละทะเลจีนใต้มีกําลัง
ดข้ึนได้ ลักษณะเช่น
อนบน ทําให้บริเวณป

ขาดแคลนนํ้า) 43 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

าวะปกติ 

มาณน้ํา 
นแม่นํ้า  
อ.ศรีสัช 

ณฑ์ปกติ 
้ําท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
อน พิชัย 
านหอย)  
ะทองคํา  
กระสัง)  
 วัดสิงห์  
มว ขลุง  
วนโดน) 
ศก์เมตร
าคเหนือ 
ต่อเนื่อง 
บบนิเวศ 
 อ.เมือง  
นที่ได้รับ
ประทาน 
ในพื้นที่  
าบาดาล
ดนไทย - 
งเก็บน้ํา 
แลพื้นที่
้ลงพื้นที่
ละผู้ว่าฯ 
าเก็บไว้ 
้ลงพื้นที่ 

สบูน้ําอีก  
ป้าหมาย  
สทิงพระ  
ละไร่นา 

งอ่อนลง  
นนี้ทําให้
ประเทศ

 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 424.36 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -103.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -77.00 

วนัท ี ่28  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -19.00 

34,710 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -116.00 

49% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -18.36 คงที่ 4 อ่าง

วนัท ี ่28  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -91.00  ลดลง 33 อ่าง

39,282 รวมท ัง้ประเทศ 33 4 - 37 -424.36   เพิม่ขึน้ - อ่าง

56%

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 5,567 41% 4,442 33% 642 5% 4,482 33% 682 5% -40.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,256 55% 4,078 43% 1,228 13% 4,131 43% 1,281 13% -53.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 134 51% 49 18% 27 10% 51 19% 29 11% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 41 16% 27 10% 13 5% 27 10% 13 5% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 45 42% 26 25% 22 21% 26 25% 22 21% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 70 41% 21 12% 15 9% 22 13% 16 9% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 375 40% 303 32% 260 28% 310 33% 267 28% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,488 46% 8,946 36% 2,207 9% 9,049 37% 2,310 9% -103.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 41 30% 21 16% 14 10% 22 16% 15 11% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 224 43% 150 29% 107 21% 153 29% 110 21% -3.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 53 32% 56 34% 46 28% 57 34% 47 28% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 78 48% 59 36% 22 13% 59 36% 22 13% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 980 40% 588 24% 7 0% 602 25% 21 1% -14.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 654 33% 478 24% 378 19% 500 25% 400 20% -22.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 121 39% 92 29% 69 22% 94 30% 71 23% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 25 23% 58 53% 57 52% 59 54% 58 53% -1.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 61 43% 39 28% 32 23% 40 28% 33 23% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 117 43% 75 27% 68 25% 79 29% 72 26% -4.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 68 56% 60 50% 57 47% 61 50% 58 48% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,088 55% 1,045 53% 214 11% 1,072 55% 241 12% -27.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,510 42% 2,721 33% 1,071 13% 2,799 34% 1,148 14% -77.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 386 40% 319 33% 316 33% 337 35% 334 35% -18.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 45 28% 28 18% 46 29% 29 18% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 107 45% 53 22% 13 5% 53 22% 13 5% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 543 40% 417 31% 357 26% 436 32% 376 28% -19.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,495 70% 12,229 69% 1,964 11% 12,282 69% 2,017 11% -53.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,541 51% 4,334 49% 1,322 15% 4,397 50% 1,385 16% -63.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,036 64% 16,563 62% 3,286 12% 16,679 63% 3,402 13% -116.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 71 32% 87 39% 83 37% 90 40% 86 38% -3.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 102 24% 110 26% 80 19% 113 27% 83 20% -3.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 43 37% 30 26% 18 15% 31 26% 19 16% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 103 63% 122 75% 108 66% 127 78% 113 69% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 191 77% 185 75% 165 67% 189 76% 169 68% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 38% 9 53% 8 49% 9 54% 8.31 50% -0.23 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 8 39% 5 22% 4 17% 5 23% 3.89 18% -0.16 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 20 29% 29 41% 26 37% 31 43% 27.65 39% -1.45 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 10 26% 25 62% 22 55% 25 63% 22.40 56% -0.51 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 556 42% 602 45% 514 39% 620 47% 532 40% -18.36 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 348 49% 255 36% 188 26% 262 37% 195 27% -7.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 183 47% 77 20% 59 15% 83 21% 65 17% -6.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,315 77% 4,214 75% 2,862 51% 4,272 76% 2,920 52% -58.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,303 90% 916 63% 656 45% 936 64% 676 46% -20.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,149 75% 5,462 67% 3,765 46% 5,553 68% 3,856 47% -91.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 39,282 56% 34,710 49% 11,200 16% 35,135 50% 11,624 16% -424.36 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 ่28  มนีาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

28 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

22 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่28  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


