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ฝน การคาดหม
ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
22 มีนาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

น้ําในอ่างปี 59
23 มี.ค. 59

น้ําในอ่างปี 48
23 มี.ค. 48

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิว
ตันหยงมัส มีแนวโน้

3.2 สรุปสถานการณ
       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

93, -9.48, -11.0
เชียงแสน มีแนวโน้ม
        - ระบบปฏิบัติ
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ
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มายปริมาณฝน (มิล
 

ที่
9

มม.

มม. 77
มม. 44
มม. 34

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 11,

% 47
ล้าน(ลบ.ม) 9,0

% 37
ล้าน(ลบ.ม) 13,

% 55

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
วาส และสถานี X.7
น้มระดับนํ้าลดลง แม
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
น หนองคาย นครพ
07, -10.90 และ –
มระดับนํ้าลดลง 
การเฝ้าระวัง และเตื
งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ

%)      ปี ๕8 (56

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.

 สรปุสถา
ลลิเมตร) เดือน มีนา

7.3 -33.1
4.2 -75%
4.9

เหนือ

ไม่มีฝน

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

,588
7%
032 -10%
7%
,087 -18%
5%

เหนือ

หม
3.ห
10
16
22
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
73 จ.นราธิวาส แน
ม่นํ้าวัง แม่นํ้ามูล แม
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
พนม มุกดาหาร และ
–13.37 เมตร ตาม

ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ

%)  

ทศ  

วามหมาย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ

9

านการณน์้ําขอ
าคม เมษายน และ

94.0 -42
51.2 -83
44.5

กลาง

ไม่มีฝน

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

561
41%
433 -9%
32%
389 -1%
33%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (16%) ๔.แ
0.บางพระ (26%) 1
6.ลําตะคอง (30%
2.แก่งกระจาน (37%
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
นวโน้มระดับน้ํา: แ
ม่นํ้าบางปะกง และแ

ถานการณ์น้ําประจําว
ะโขงเจียม วัดได้ 3.
มลําดับ แนวโน้มระด

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

องประเทศ วัน
พฤษภาคม 2559

2.8 67.9
3% 30.2

55.0
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ตะวันออกเฉี

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

3,617
43%

2,786 -10%
33%

3,247 -10%
43%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําต่ํากว่า 
แม่งัด (19%) 5. ปรา

11.คลองสียัด (27%
%) 17.แควน้อย (33
%) 23.ขุนด่าน (39%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (23
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
ม่นํ้ายม มีแนวโน้ม
แม่นํ้าท่าตะเภา มีแน

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
23, 5.47, 2.72, 
ดับน้ําท่า สถานีเชีย

ly Warning) (23 มี

ติ (ในลุ่มน้ํา) 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

ษายน 2559

นที่ 24 มีนาค
9 เปรียบเทียบกับค่า

-37.6 79.1
-124.5% 84.2

89.9

ต

ฝน

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

525
45%
546 2%
47%
169 27%
20%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
าณบุรี (21%)  6.กร
%) 12.มูลบน (28%
3%) 18.ภูมิพล (33%
%) และ24.สิริกิติ์ (43
ของความจุ – ไม่มี 

3 มี.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 
นวโน้มระดับนํ้าทรง

เคราะห์สถานการณ์น
 1.63, 1.90 และ
ยงคาน หนองคาย น

.ค.) – ไม่มีการเตือนภ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

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

คม ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

5.1 5
6% 13

15

ไม่มีฝน

ตะวันออก

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

17,092
64%

% 16,659 -1
63%

% 18,473 -6
69%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 24 อ่าง 
ระเสียว (22%) 7.กิ่ว
%) 13.ลําแซะ (29%
%) 19.น้ําพุง (34%
3%)  
 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
 แม่นํ้าปิง แม่นํ้าน่
งตัว  

น้ํา กรมชลประทาน) 
ะ 2.13 เมตร ตามล
นครพนม มุกดาห

ภัย - 

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 

54.3 79.8
34.2 60%
57.5

ใต้

2.8
สตลู

 

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี – 

6,224
76%

1% 5,539
68%

6% 4,886
60%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
วลม (25%) 8.อุบลรัต
%) 14.ทับเสลา (
%) 20.ป่าสักฯ (35

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

น่าน แม่นํ้าพระสทึง

 ระดับน้ําแม่น้ําโขง 
ลําดับ เปรียบเทียบ
หาร และโขงเจียม มี

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ

คม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

70.8 -3.0
67.8 -4%
72.5

 
สตลู

ทัง้ประเทศ

2.8

d.go.th/climate/climate

39,654
56%

-8% 35,064
50%

8% 40,250
59%

ทัง้ประเท

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

0%) 2.กิ่วคอหมา 
ัตน์ (25%) 9.ลําปาว
(29%) 15.น้ําอูน 

5%) 21.จุฬาภรณ์ 

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
านี X.37A จ.สุราษ
ง แม่นํ้าตาปี แม่นํ้

 ณ วันที่ 23 มีนาคม
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ
มีแนวโน้มระดับนํ้า

d.go.th/3month_foreca
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ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ

๒๕5๓)]  

 
e.php) 

-6%

-9%

ทศ

  
table.htm) 
 (13%)  
ว (25%) 
 (29%)  
 (36%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
้าโก-ลก  

ม 2559  
บ-8.57, 
เพ่ิมขึ้น  

ast.php) 



 

        
(ระดับ
        
อยู่ในเก
บ้านด่
นาลัย 
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
68 อํา
เชียงคํ
จ.นคร
 โกสุมพ
ลาด เข
นายาย
ผู้ประส
จัดการ
ที่จะนํา
เกือบท
จากน้ํา
ได้โดยไ
ในนิคม
ในฤดแู
ดอยสุ
ซ่ึงปกติ
มีประช
พื้นที่ข
ส่วนท้อ
ทําให้พ
ชนบท 
ถึง 8 ห
การนํา
ในแม่น
เพิ่มข้ึน
มอบเงิ
โครงกา
อําเภอ
6,000
น้ําประ
ล่าสุดไ
จากแห
ที่เหือด
๖. คา
ภาคตะ
จะมีพา
1-3 อ
ทําให้บ
และมอี
๗. พ้ืน
ได้แก่ 
หนองค
พังงา ป
 

               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - รายงา
กณฑ์ปกติปกติ แนว
านลานหอย จ.สุโข
 จ.สุโขทัย) สถานีส

               - รายงาน
น้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง 
หลวง 3365)(อ.สา
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่ใ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
าเภอ 306 ตําบล 2
คํา) จ.สุโขทัย (อ.สว
รราชสีมา (อ.ขามสะ
พิสัย ชื่นชม เชียงยนื
ขาย้อย ท่ายาง) จ.ชยั
ยอาม เมือง เขาคิชฌ
สบภัยพิบัติกรณีฉุกเ
รน้ําและให้ความช่ว
ามาผลิตน้ําประปาให
ทั่วประเทศแล้ว ด้าน
าทุกแหล่งให้เกิดประ
ไม่ต้องประกาศเขต
มฯ สองแห่งทั้ง จ.ชล
แล้งแน่นอน เหตุคุณภ
เทพ-ปุย ที่ตั้งอยู่เชิ
ติจะมีน้ําไหลตลอดทั
ชาชน 47,025 คน 
ของ อ.สรรพยา เช่น 
องถ่ิน ได้นําน้ําสําหร
พบถนนทรุดตัวยาวป
 พร้อม อบต.บึงบา ต
หมู่บ้าน นายก อบต.
าน้ําจากฝั่งลงไปเพื่อ
น้ําโขงที่ จ.มุกดาหาร
นจากเม่ือวาน 0.01
ินอุดหนุนโครงการต
าร 2,639 ราย จัดท
อจะแนะ อําเภอเจาะไ
0 ลิตร จํานวน 2 
ะปายังเข้าไม่ถึง ประ
ได้ส่งผลกระทบให้ฝา
หล่งเก็บกักป่าต้นน้ํา
ดแห้งไม่สามารถไหล
าดการณ์สภาพอา
ะวันออกและทะเลจี
ายุฤดูร้อนเกิดข้ึนโดย
องศาเซลเซียส ทําให
บริเวณดังกล่าวมีอุณ
อากาศร้อนจัดหลายพ
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเ
 จ.เชียงใหม่ พะเยา พ
คาย หนองบัวลําภู บุ
 ประจวบคีรีขันธ์ สตลู

านสถานการณ์สถานี
งต่ําสุด) ระดับน้ําใน
านสถานการณ์สถานี
วโน้มระดับน้ํา : ลุ่มน
ทัย) (TY05) สถานี

สะพานวังประดู่ (TN
นสถานการณ์สถานีโ
 มีแนวโน้มระดับน้ําท
ามชุก จ.สุพรรณบุรี
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้าร

มป้องกันและบร
2,580 หมู่บ้าน ได้
วรรคโลก ศรีนคร ศ
ะแกแสง คง บัวลาย 
น) จ.บุรีรัมย ์(อ.เมือง
ยนาท (อ.มโนรมย์ หน
กูฎ ท่าใหม่) จ.ชลบุรี
เฉิน (ภัยแล้ง) 18 จั
ยเหลือแก่ประชาชน
ห้สอดคล้องกับสถาน
นการให้ความช่วยเห
ะสิทธิภาพสูงสุด โดย
ฯ และงบประมาณเ
ลบุรี และ จ.ระยอง ด้
ภาพน้ําต่ํากว่ามาตรฐ
งดอยสุเทพ อําเภอ
ทั้งปี จ.ชัยนาท ได้ป
 17,305 ครัวเรือน
 หมู่ที่ 2 ต.เขาแก้
รับอุปโภคบริโภคกว
ประมาณ 50 เมตร 
 ต้องปิดทางห้ามรถว่ิ
.บางปิด ประสานสํา
แก้ปัญหาอย่างถาวร
ร เพิ่มระดับสูงข้ึนอย
 เซนติเมตร แต่ยังต่ํ
ตามแผนพัฒนาอาชีพ
ทําโครงการประเภทใ
ไอร้อง อําเภอบาเจา
คัน ออกไปแจกจ่าย
ะชาชนต้องอาศัยน้ํา
ายน้ําบ้านทุ่งมะปลัง
แห่งนี้ ได้รับผลกระ
ข้ามฝายลงมาแจกจ่า
ากาศ 7 วัน (กรม
จีนใต้ ในขณะที่ประเ
ยมีฝนฟ้าคะนองกับมี
ห้อากาศคลายความ
ณหภูมิสูงข้ึนกับมีอาก
พื้นที่และมีฟ้าหลัวใน
เตือนภัยวิกฤตินํ้า(
 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ล สงขลา และราชบุรี

นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
นลําน้ําส่วนใหญ่มีแน
นีโทรมาตรลุ่มน้ํายมน
น้ํายม มีแนวโน้มระด
นีสะพานบ้านโพทะ
N07)(อ.วังทอง จ.
โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน
ทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท
รี) สถานการณ์วิกฤติ
และข้อมูลเพื่อการบริ
ระวังนํ้าแล้ง ได้แก่ 

รเทาสาธารณภัย
ด้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ
ศรีสําโรง ศรีสัชนาลั
 แก้งสนามนาง โนน
ง พลับพลาชัย ห้วยร
นองมะโมง วัดสิงห์ เ
รี (อ.เกาะสีชัง) สถา
จังหวัด รวม 68 อํา
น ดังนี้ ด้านการบริ
นการณ์น้ํามาอย่างต
หลือผู้ประสบภัยแล้
ยใช้งบประมาณในกา
พื่อช่วยเหลือผู้ประส

ด้วยระบบการพัฒนา
ฐาน ย้ําหากฝนไม่ตก
อเมือง มีสภาพแห้ง
ประกาศพื้นที่ประสบ
น ได้รับความเดือดร้อ
ก้ว ที่ประชาชนได้รับ
ว่า 3.3 ล้านลิตร แ
 บริเวณถนนทางหลว
ว่ิงผ่าน หว่ันอันตราย
นักงานป้องกันและบ
ร เพราะจะดําเนินโค
ย่างต่อเนื่อง หลังจาก
ํากว่าตลิ่ง 10.66 เ
พเกษตรกรตามความ
ใช้น้ําน้อยทั้งหมด 4
าะ อําเภอระแงะ อําเ
ยน้ําให้แก่ชาวบ้านใน
จากบ่อน้ําที่ขุดไว้ข้า
ง หมู่ที่ 1 ต.วังประจั
ทบ 2 อําเภอ ได้แก
ายให้ชาวบ้านได้ 
มอุตุนิยมวิทยา ) ใน
เทศไทยมีอากาศร้อ
มีลมกระโชกแรงบาง
ร้อนลง ในช่วงวันที
กาศร้อนโดยท่ัวไป 
นตอนกลางวัน ตลอด
(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) 
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
นคร สุรินทร์ กาฬสิน
รี 

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มทรงตัว/ลดลง
น่าน (ณ วันที่ 23 มี
ดับน้ําเพ่ิมขึ้น ส่วนลุ
ะเล (TY08) (อ.โพท
.พิษณุโลก) และสถ
น (ณ วันที่ 23 มี.ค
ท่าจีน มีแนวโน้มระ
ติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถ
หารจัดการทรัพยากร

 สถานีสะพานมหาโ

ย (23 มี.ค.) : จังห
.ดอยเต่า สันกําแพง
ลัย เมือง คีรีมาศ ทุ่
นไทย ด่านขุนทด โน
ราช) จ.สุรินทร์ (อ.จอ
 เนินขาม) จ.สระแก้ว 
นการณ์วิกฤตินํ้า (ข
เภอ 306 ตําบล เพ
หารจัดการน้ํา ได้เน
ต่อเนื่อง นอกจากน้ี 
ล้งให้เป็นไปอย่างมีป
ารช่วยเหลือผู้ประสบ
สบภัยพิบัติกรณีฉุกเ
แหล่งน้ําไว้รองรับใน
กเลยก็มีน้ําใช้ถึงสิ้นปี
ขอดจนแทบจะไม่เห

บภัยพิบัติแล้งแล้ว จํ
อนขาดแคลนน้ําอุปโ
บผลกระทบขาดแคล
แจกจ่ายให้แก่ประชา
วงชนบท กิโลเมตรที
ย จ.ตราด ผู้ว่าฯ ลงพื
บรรเทาสาธารณภัยจั
ครงการสร้างอ่างเก็บ
กที่ทางการจีนปล่อย
เมตร คาดว่าในวันพ
มต้องการของชุมชน

46 โครงการ งบประม
เภอรือเสาะ อําเภอแ
นพื้นที่ ม.9 ต.กระบี
างบ้าน หลังจากที่ฝน
จัน อ.ควนโดน ระดับ
ก่ อ.ควนโดน 3 ตําบ

นช่วงวันที่ 24-27 
นโดยทั่วไป และมี
งพื้นที่ในระยะแรก แ
ที่ 28-29 มี.ค. บริเ
สําหรับความกดอาก
ดช่วง 
 คณะกรรมการทรัพ
ตากกําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

วันที่ 23 มี.ค.59) ล
ง 
มี.ค.58) : ระดับน้ําใ
ลุ่มน้ําน่าน มีแนวโนม้
ทะเล จ.พิจิตร)และ 
ถานีสะพานเฉลิมพร
.59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําลดลง โดยมีส
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

หวัดท่ีประกาศเขตให
ง แม่ริม) จ.อุตรดิตถ
งเสลี่ยม บ้านด่านล
นนสูง เทพารักษ์ พร
อมพระ) จ.ขอนแก่น
 (อ.โคกสูง วัฒนานค
ข่าว) รัฐมนตรีว่ากา
พื่อบริหารจัดการน้ํา
น้นย้ําให้การประปา
 ยังมีระบบประปาหม
ประสิทธิภาพ เน้นก
บภัยแล้ง แยกเป็น 2 
เฉิน บริษัท “อมต
นหลายอ่างเก็บน้ํา แล
ปี จ.เชียงใหม่ ภัยแล้
หลือสภาพความเป็
านวน 4 อําเภอ ได
โภคบริโภค และน้ําเ
ลนน้ํากินน้ําใช้ ซ่ึงห
าชนในพื้นที่ที่ประสบ
ที่ 6 หมายเลข ปท.3
พื้นที่ตําบลบางปิด อ
จังหวัดตราด ขุดบ่อบ
บน้ําในเกาะทั้ง 2 แห
ยน้ําจากเขื่อนเพื่อช่ว
รุ่งนี้ระดับน้ําในแม่น
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง 
มาณ 15,658,493
แว้ง และอําเภอสุไหง
บ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระ
นทิ้งช่วงนานติดต่อกั
บน้ําแห้งขอดจนเห็น
บล คือ ต.วังประจัน 

มี.ค. บริเวณความกด
มีอากาศร้อนจัดหลา
และในภาคตะวันออก
เวณความกดอากาศ
กาศต่ําเนื่องจากควา

พยากรนํ้าแห่งชาติ (
ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงข

ในลุ่มน้ํายม มีปริมา
มระดับน้ําลดลง โดยม
 สถานการณ์เฝ้าระ
ระเกียรติ 48 พรรษ
กกรัง มีปริมาณน้ําอ
สถานการณ์เฝ้าระวั
ท่ีสะพานข้ามแควตา
สัญญาณภาพจากกล้
ร่ (ลุ่มนํ้ายม) และส

ห้ความช่วยเหลือผู้
ถ์ (อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
ลานหอย) จ.นครสว
ระทองคํา บัวใหญ่) 
น (อ.ซําสูง) จ.กาญจน
คร ตาพระยา อรัญปร
ารกระทรวงมหาดไท
าต้นทุนทั้งหมดที่เรา
าส่วนภูมิภาคและกา
มู่บ้านที่อยู่ในความดู
การจัดสรรน้ําในพื้น
 ส่วน คือ งบประมา
ตะ” ประเมินสถาน
ละลงทุนระบบรีไซเคิ
ล้งที่รุนแรงในปีนี้ส่งผ
นน้ําตกที่เป็นแหล่ง
ด้แก่ อ.มโนรมย์ อ.วั
เพื่อการเกษตร นอก
ลังจากประกาศเขตพ
บภัย และในพื้นที่ขา
3027 เลียบคลองสิ
อําเภอแหลมงอบ ดูปั
บาดาลแก้ปัญหานับสิ
ห่งยังติดกับปัญหาเรื
วยแก้ปัญหาภัยแล้งใ
น้ําโขงจะเพิ่มสูงข้ึนอี
 ปี 2558/59 ตาม

3 บาท ซ่ึงได้มอบเงนิ
ปาดี จ.กระบ่ี เจ้าหน
ะบ่ี ที่กําลังประสบปั
กันหลายเดือน ทําให้
นสันทรายนานร่วม 4
 ต. ควนสตอ ต.ย่าน

ดอากาศสูงกําลังปาน
ยพื้นที่ ลักษณะเช่น
กเฉียงเหนืออุณหภูมิ
สูงที่ปกคลุมภาคตะ
ามร้อนยังคงปกคลุม

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

มทรัพยากรน้ํา  กร

ลา ปัจจุบันสถานกา

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

ผู้สบภัยพิบัติกรณีฉุ
 ท่าปลา) จ.พะเยา (
วรรค์ (อ.เมือง ชุมแ
 จ.นครพนม (อ.นาห
นบุรี (อ.ห้วยกระเจา 
ระเทศ) จ.จันทบุร ี(อ
ทย เปิดเผยว่า ปัจจุบั
มีให้เพียงพอต่อการ
ารประปานครหลวง
ดูแลขององค์กรปกค
นที่ประสบภัยแล้งอย
ณที่ใช้ในการยับยั้งห

นการณ์ภัยแล้งภาคต
คิลเพื่อนําน้ํากลับมาใ
ผลให้น้ําตกห้วยแก้ว
งพักผ่อนหย่อนใจ 
วัดสิงห์ อ.หนองมะโม
กจากนี้ ยังมีแนวโน้ม
พื้นที่ประสบภัยพิบั
าดแคลนเพื่อบรรเทา
บฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 
ปัญหาภัยแล้ง หลังพ
สบิบ่อ ขณะที่ในเกาะ
รื่องพื้นที่อุทยานแห่
ในประเทศอนุภูมิภา
อีก ทั้งนี้ ได้ส่งผลต่อป
มมาตรการที่ 4 ระย
นอุดหนุนให้ตัวแทนใน
น้าที่สํานักงานแขวง
ญหาภัยแล้ง รวมกว
ห้บ่อน้ําแห้ง ขาดน้ําอ
4 เดือนแล้ว ส่งผลให
ซ่ือ 11 หมู่บ้าน อ.เ

นกลางจากประเทศจี
นนี้ทําให้ภาคตะวันอ
มิจะลดลง 5-7 องศา
วันออกเฉียงเหนือ 

มประเทศไทยตอนบน

านพ้ืนท่ีประสบภัยจ
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

ารณ์น้ําในลําน้ําโดย

าแล้ง ส่วนระดับน้ํา
ติ (นํ้าแล้ง) ได้แก่ ส
ก่ สถานีสะพานศรีสั
อง จ.พิจิตร) 
 ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีป
 สถานีแม่นํ้าท่าจีนท
ะ จ.นครสวรรค์)  
23 มี.ค.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

กเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
(อ.เมืองพะเยา ดอก
แสง) จ.น่าน (อ.สอง
หว้า โพนสวรรค์) จ.
 ท่าม่วง) จ.เพชรบุรี 
อ.มะขาม โป่งน้ําร้อน
บันมีจังหวัดที่ประกา
รอุปโภคบริโภคในช่ว
 (กปน.) วางมาตรก

ครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึง
ย่างทั่วถึงเป็นอันดับ
หรือป้องกันภัยพิบัติ 
ตะวันออก ม่ันใจมีน้ํา
ใช้ใหม่ โดยไม่มีแผนดึ
ว แหล่งท่องเที่ยวสํา
 และคลายร้อนของช
มง อ.เนินขาม รวม 
มที่จะประกาศพื้นที่ป
ัติแล้ง ทางจังหวัด อ
าความเดือดร้อนแล้ว
 4 ตําบลบึงบา อําเภ
พบพื้นที่ตําบลบางปิด
ะช้าง และเกาะกูด ท
งชาติและที่ดินทหาร
คลุ่มน้ําโขง โดยระดั
ปลาที่เลี้ยงไว้ในกระ
ะที่ 2 จังหวัดนราธิ
นครั้งนี้ ประกอบด้ว
ทางหลวงชนบทกระ
ว่า 10 ครัวเรือน  ท
อุปโภคบริโภค จ.สตู
ห้ชาวบ้านที่อยู่ใต้ฝา
เมือง 2 ตําบล คือ ต

จีนจะแผ่ลงมาปกคลุ
ออกเฉียงเหนือ ภาค
าเซลเซียส ส่วนภาค

 ภาคตะวันออก และ
น ทําให้บริเวณดังก

จากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าว
ธยา  ปทุมธานี สุพร
สารคาม จันทบุรี ตรา

รธรรมชาติและส่ิงแ

ทั่วไปยังคงอยู่ในภา

าในลุ่มน้ําน่าน มีปริ
สถานีสะพานบ้านแม
ัชนาลัย (TY04) (อ

ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

จจุบัน จํานวน 18 
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
งแคว) จ.น่าน (อ.สอ
มหาสารคาม (อ.กัน
 (อ.ชะอํา แก่งกระจา
น สอยดาว แก่งหางแ
าศเขตการให้ความช่ว
วงฤดูแล้ง จึงวางแผน
การบริหารจัดการน้ํา
งในปัจจุบันมีประปา
บแรก และการใช้ปร
 ซ่ึงผู้ว่าฯสามารถใช้
าเพียงพอป้อนอุตสา
ดึงน้ําจากแหล่งน้ําธร
คัญในพื้นที่อุทยานแ
ชาวเชียงใหม่มาตั้ง
12 ตําบล 121 
ประสบภัยแล้งเพิ่มข้ึน
 อําเภอ และองค์กรป
ว จ.ปทุมธานี น้ําคล
ภอหนองเสือ กรมท
ดขาดนํ้าทําการเกษต
ทางจังหวัดได้มีการเส
รเรือ จ.มุกดาหาร ร
ดับน้ําวันนี้อยู่ที่ 1.84
ะชังด้วย  จ.นราธิวา
วาส โดยมีเกษตรกร
วย ตัวแทนเกษตรกร
ะบ่ี ได้นํารถบรรทุกน
ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ด
ตูล ภัยแล้งที่คุกคามใ
ายน้ําบ้านทุ่งมะปลัง 
 ต.ฉลุง ต.บ้านควน ร

ลุมภาคตะวันออกเฉีย
ตะวันออก และภา
ตะวันออกอุณหภูมิจ
ะทะเลจีนใต้ มีกําลัง
กล่าวมีอากาศร้อนโด

ขาดแคลนนํ้า) 43 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

าวะปกติ 

มาณน้ํา 
ม่นํ้า (อ.
อ.ศรีสัช 

ณฑ์ปกติ 
้าท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
กามยาว  
องแคว)  
นทรวิชัย 
าน บ้าน
แมว ขลุง 
วยเหลือ
นบริหาร
าต้นทุน 
หมู่บ้าน
ระโยชน์ 
้จ่ายเงิน
าหกรรม 
รรมชาติ
แห่งชาติ
แต่อดีต  
หมู่บ้าน  
นในบาง
ปกครอง 
ลองแห้ง  
างหลวง
ตรกรรม 
สนอให้มี
ระดับน้ํา 
4 เมตร 
ส ผู้ว่าฯ 
รเข้าร่วม
รในพื้นที่
น้ําขนาด 
ดังกล่าว
ในพื้นที ่
 ที่ใช้น้ํา 
ระดับน้ํา 

ยงเหนือ 
าคกลาง  
จะลดลง 
งอ่อนลง  
ดยทั่วไป 

 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 434.30 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -103.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -76.00 

วนัท ี ่23  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -17.00 

35,064 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -126.00 

50% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -25.30 คงที่ 5 อ่าง

วนัท ี ่23  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -87.00  ลดลง 32 อ่าง

39,654 รวมท ัง้ประเทศ 32 5 - 37 -434.30   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 5,593 42% 4,475 33% 675 5% 4,516 34% 716 5% -41.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,300 56% 4,122 43% 1,272 13% 4,174 44% 1,324 14% -52.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 137 52% 51 19% 29 11% 53 20% 31 12% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 41 16% 27 10% 13 5% 28 11% 14 5% -1.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 50 47% 26 25% 22 21% 26 25% 22 21% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 72 42% 22 13% 16 9% 22 13% 16 9% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 395 42% 309 33% 266 28% 316 34% 273 29% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,588 47% 9,032 37% 2,293 9% 9,135 37% 2,396 10% -103.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 42 31% 22 16% 15 11% 23 17% 16 12% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 233 45% 152 29% 109 21% 153 29% 110 21% -1.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 56 34% 57 34% 47 28% 58 35% 48 29% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 79 48% 59 36% 22 13% 59 36% 22 13% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,002 41% 600 25% 19 1% 611 25% 30 1% -11.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 681 34% 496 25% 396 20% 526 27% 426 22% -30.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 123 39% 94 30% 71 23% 97 31% 74 24% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 25 23% 58 53% 57 52% 61 55% 60 55% -3.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 61 43% 40 28% 33 23% 41 29% 34 24% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 121 44% 79 29% 72 26% 82 30% 75 27% -3.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 69 57% 61 50% 58 48% 61 50% 58 48% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,125 57% 1,068 54% 237 12% 1,090 55% 259 13% -22.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,617 43% 2,786 33% 1,136 14% 2,863 34% 1,212 15% -76.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 404 42% 334 35% 331 34% 350 36% 347 36% -16.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 46 29% 29 18% 46 29% 29 18% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 107 45% 53 22% 13 5% 54 23% 14 6% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 561 41% 433 32% 373 27% 450 33% 390 29% -17.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,509 70% 12,272 69% 2,007 11% 12,332 69% 2,067 12% -60.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,583 52% 4,387 50% 1,375 16% 4,453 50% 1,441 16% -66.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,092 64% 16,659 63% 3,382 13% 16,785 63% 3,508 13% -126.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 75 33% 88 39% 84 38% 97 43% 93 42% -9.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 106 25% 112 27% 82 20% 115 27% 85 20% -3.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 43 37% 31 26% 19 16% 32 27% 20 17% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 107 65% 126 77% 112 69% 132 81% 118 72% -6.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 194 78% 189 76% 169 68% 193 78% 173 70% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 37% 9 54% 8 50% 9 56% 8.54 51% -0.27 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 9 41% 5 23% 4 18% 5 24% 4.14 19% -0.29 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 20 28% 30 43% 27 38% 32 45% 28.88 40% -1.49 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 27% 25 63% 22 56% 26 64% 22.57 56% -0.26 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 572 43% 616 47% 528 40% 641 48% 553 42% -25.30 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 353 50% 261 37% 194 27% 267 38% 200 28% -6.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 186 48% 82 21% 64 16% 87 22% 69 18% -5.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,366 77% 4,262 76% 2,910 52% 4,321 77% 2,969 53% -59.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,319 91% 934 64% 674 46% 951 65% 691 48% -17.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,224 76% 5,539 68% 3,842 47% 5,626 69% 3,929 48% -87.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 39,654 56% 35,064 50% 11,554 16% 35,499 50% 11,988 17% -434.30 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 ่23  มนีาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

23 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

17 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่23  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 
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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


