
 

(ปริ
เหนื
ตะ
กล
ตะ
ภา
ภา
กรุ

ปริ
มา

ณ
น้ํา

(%
)

 ๑. ฝ
      มี

 

 

ปริม
อ.โพ
๒. 
 
 
ปริ

น

น

น

๓. สรป
     3.1
จ.กําแพ
สถานี 
สถานี 
แม่นํ้าม
       3
         
         
ที่สถาน
-10.3
สถานี 
        
 

ภาค/เดือน
รมิาณฝนคาดการ
นือ
วันออกเฉียงเหนือ

ลาง
วันออกรวมชายฝั
คใต้ฝั่งตะวันออก
คใต้ฝั่งตะวันตก
งเทพฯและปริมณ

0

20

40

60

80

100

ม.ค.ม.ค.ม.ค.ก .พ.ก .พ.ม .ีค.มี.ค.เม.

ปร
มา

ณ
นา

 (%
)

ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
10 พฤษภาคม 255

ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
พนสวรรค์ จ.นครพน
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
11 พ.ค. 59
น้ําในอ่างปี 48 ล้
11 พ.ค. 48

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
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

32, -11.27, 
 นครพนม และโขงเ
        - ระบบปฏิบัติ

ปี ๕9 (45%

กราฟแสดงปริมา

รณ์) ค่าประมาณ
 140 - 18

อ  150 - 19
 140 - 18

ฝั่ง  190 - 23
 110 - 15
 250 - 30

ณฑล  200 - 25
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เดือน

ยปริมาณฝน (มิลลิ
าราง 

ที่
59

มม.

มม. 19
มม. 80
มม. 17

า

หน่วย

  

ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุ
นม 
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 10,0

% 40
ล้าน(ลบ.ม) 8,14

% 33
ล้าน(ลบ.ม) 11,1

% 47

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
าส และสถานี X.73
ง แม่นํ้าท่าตะเภา แล
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ท่ี
าน หนองคาย นคร
-10.04, -10.75,
เจียม มีแนวโน้มระดั
การเฝ้าระวัง และเตื

%)      ปี ๕8 (51%

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

ณ (มม.) คว
80 มม. ตํ่ากว่าค
90 มม. ตํ่ากว่าค
80 มม. ตํ่ากว่าค
30 มม. ตํ่ากว่าค
50 มม. ตํ่ากว่าค
00 มม. ตํ่ากว่าค
50 มม. ตํ่ากว่าค

พฤษภาคม 255

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

 สรปุสถาน
เมตร) เดือน พฤษภ

93.5 -113.2
0.3 -141%
71.8

เหนือ

 
ไม่มีฝน

 

นิยมวิทยาได้รายงา

009 3
% 2
49 -7% 3
% 2

160 -14% 2
% 2

เหนือ

หม
3.แ
10
(2
22
28
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ

3 จ.นราธิวาส แนวโน้
ละแม่นํ้าโก-ลก  มีแน
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
รพนม มุกดาหาร แ
, -9.95 และ –12
ดับนํ้าเพ่ิมขึ้น  
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

%)  

ทศ  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย

59

นการณน์้ําของ
ภาคม มิถุนายน แล

214.9 -14
65.7 -22

190.1

 

กลาง

ไม่มีฝน

  

านเพิ่มเติมโดยการบ

341
25%
338 0%
25%
261 3%
22%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
แม่งัด (10%) ๔.ห้วย
0.ลําแซะ (19%) 11.อ
5%) 17.แควน้อย

2.แก่งกระจาน (30%
8.ลํานางรอง (48%) แ
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
น้มระดับน้ํา แม่นํ้าปิ
นวโน้มระดับนํ้าทรง

ถานการณ์น้ําประจําวั
และโขงเจียม วัดได้ 
.14 เมตร ตามลําดั

ลาก - ดินถล่ม (Earl

+ 

+ 

ศูนย์ป้อง

ค่าประมาณ (มม
 130 - 170 ม
 180 - 220 ม
 130 - 170 ม
 240 - 290 ม
 90 - 130 มม

 270 - 312 ม
 130 - 170 ม

มิถุน

งประเทศ วันที
ละกรกฎาคม 2559

49.2 163.4
27% 107.9

214.7

0.2
ท่าพระ 

ตะวันออกเฉี

ขอนแ

 

บันทึกของเจ้าหน้าที

2,956
36%

2,283 -9%
27%

2,755 -9%
36%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า
หลวง (11%) 5. ปรา
อุบลรัตน ์(22%) 12
ย (27%) 18.ทับเ

%) 23.ภูมิพล (31%
และ29.บางลาง (49%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (11
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
ปิง แม่นํ้าน่าน แม่นํ้า
งตัว มีแนวโน้มระดับ

ัน : ศูนย์ประมวลวิเค
 2.48, 4.73, 2
ดับ แนวโน้มระดับน้ํ

ly Warning) (11 พ

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ม.) ความห
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค

นายน 2559

ที่ 12 พฤษภา
9 เปรียบเทียบกับค่

-55.5 204.2
-51.5% 124.3

279.1

ต

2
 สกษ.

ฉียงเหนือ

แก่น

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ที่เป็นรายวัน ณ เวล

409
35%
389 -2%
33%
121 18%
15%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความ
าณบุรี (15%)  6.ลํา

2.กระเสียว (23%) 13
เสลา (27%) 19.น
%) 24.จุฬาภรณ์ (3
%) 
 ของความจุ – ไม่มี 

 พ.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
าพระสทึง แม่นํ้าตา
บนํ้าเพ่ิมขึ้น 

คราะห์สถานการณ์น้ํา
2.16, 1.75, 2.05
น้ําท่า สถานีเชียงแส

พ.ค.) – ไม่มีการเตือนภ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
ค่าปกติ  160
ค่าปกติ  190
ค่าปกติ  140
ค่าปกติ  250
ค่าปกติ  100
ค่าปกติ  300
ค่าปกติ  160

าคม ๒๕๕9  
ค่าปกติ [ค่าปกติ = 

2 -79.9 20
3 -64% 17
1 38

ชลบุรี
เกาะสีชัง

ตะวันออก

-

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

ลา 07.00 น.ของวัน

16,287
61%

% 15,623 -2
59%

% 14,070 6
53%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 29 อ่าง 
าปาว (16%) 7.คลอง
3.มูลบน (24%) 14.ล
น้ํ าอูน  (28%) 20
4%) 25.สิริกิติ์ (39

 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
าปี และค.ตันหยงมัส

า กรมชลประทาน) ระ
5 และ 2.36 เมตร
สน เชียงคาน หนอง

ภัย – 

มวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 

+ 

ระทรวงทรัพยากร

ระมาณ (มม.)
0 - 200 มม.
0 - 230 มม.
0 - 180 มม.
0 - 300 มม.
0 - 140 มม.
0 - 400 มม.
0 - 200 มม.

กรกฎาคม

 
 ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 

04.9 -29.7
75.2 -17%
83.1

ใต้

23.5
กระบ่ี

 

รายวัน (http://www.tmd

ันนี้  ปริมาณฝนสูง

5,679
69%

2% 5,016
61%

6% 4,532
55%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

 คือ 1.แม่กวง 
งสียัด (18%) 8.กิ่วล
ลําตะคอง (24%) 1
0.ขุนด่าน (28%) 
9%) 26.วชิราลงกรณ

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

ะดับน้ําแม่น้ําโขง ณ 
ร ตามลําดับ เปรียบ
งคาย และมุกดาหา

 เดือน (http://www.tmd

+

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

190.9 -77.3
113.6 -68%
237.9

 
กระบ่ี

ทัง้ประเทศ

23.5

d.go.th/climate/climate

งสุดวันนี้เท่ากับ 53

35,723
51%

-8% 31,848
45%

6% 32,899
48%

ทัง้ประเท

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

 (9%) 2.กิ่วคอหม
ลม (18%) 9.บางพระ
15.น้ําพุง (25%) 16.
 21.ลําพระเพลิง 
ณ (43%) 27.สิรินธร

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

 วันที่ 11 พฤษภาคม
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
ารมีแนวโน้มระดับนํ้

d.go.th/3month_foreca

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

3
%

 
e.php) 

3.0 มม.  

-6%

-3%

ทศ

  
table.htm) 
า (9%)  
ะ (19%) 
.ป่าสักฯ 
 (29%)  
ร (47%) 

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
แม่นํ้ายม 

ม 2559  
าเท่ากับ 
นํ้าลดลง  

ast.php) 



 

 
         
        
        
ปกติ (ร
        
อยู่ในเ
(อ.บ้า
(อ.ศรีส
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
186 อ
อมก๋อย
เชียงคํ
จ.น่าน
โนนไท
จ.บุรีรั
เป่ือยน้
เมืองสุ
บ้านลา
หนองแ
แหลมสิ
จ.กระ
สถานก
ขณะนี้
จึงทําใ
ต.บ้าน
และส่ว
ข้ามฝา
คาดว่า
ต.เมือง
และเกิ
ของจัง
อ.แจ้ห่
38,83
ส่งผลใ
นํารถบ
ส่งผลก
ลงพื้นดิ
๖. คา
บางพื้น
จะมีฝน
๗. พ้ืน
คณะก
ตาก กํ
กาฬสิน

       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - 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 894 ตําบล
ย สะเมิง แม่แจ่ม สัน
ํา ปง) จ.ลําพูน (อ.ลี

น (อ.สองแคว เมืองน
ทย ด่านขุนทด โนนสู
ัมย์ (อ.เมือง พลับพ
น้อย โนนศิลา หนอง
พรรณบุรี ด่านช้าง 
าด เขาย้อย ท่ายาง)
แค) จ.สระแก้ว (อ.โค
สงิห์) จ.ชลบุรี (อ.เกา
ะบ่ี (อ.คลองท่อม เ
การณ์วิกฤตินํ้า (ข่า
นี้น้ําได้มาถึงบริเวณ
ให้พื้นที่ในลุ่มน้ําแม่ม
นใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเส
วนราชการต่าง ๆ นํ
ายกันน้ําตามจุดต่าง
าปริมาณน้ําที่ปล่อยม
งบางขลัง 9 หมู่บ้าน
ดภัยแล้งข้ึน โดยเฉพ
งหวัด ได้มีมติเห็นชอ
ห่ม 5 ตําบล และ อ.
38 คน จ.ศรีสะเกษ
ให้ชาวบ้านได้รับคว
บรรทุกน้ําขนาด 6,0
กระทบกับสวนมะม่ว
ดินเสียหาย  
าดการณ์สภาพอา
นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าค
นฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
กรรมการทรัพยากรน
ําแพงเพชร นครสวร
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ 

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

มป้องกันและบร
ล 7,163 หมู่บ้าน ไ
นทราย แม่อาย ) จ.
ลี้) จ.สุโขทัย (อ.สวร
น่าน) จ.พิจิตร (อ.บา
ง เทพารักษ์ พระทอ
ลาชัย ห้วยราช กระ
งเรือ พล แวงใหญ่ ภู
 ดอนเจดีย์) จ.กาญจ
) จ.ชัยนาท (อ.มโนร
คกสูง วัฒนานคร ตา
าะสีชัง) จ.ตราด (อ.เ
กาะลันตา ลําทับ 
าว) จ.สุโขทัย ผู้บัญ
ด้านหลังเทศบาลตํ
มอก ตั่งแต่ อ.ทุ่งเส
สลี่ยม และ ต.เมืองบ

นําน้ํามาแจกจ่ายน้ําใ
ๆ ส่งน้ําให้มาถึงบริ
มาในครั้งนี้จะสามาร
น 1,737 ครัวเรือน
พาะบ้านเรือนที่อยู่ห่
อบประกาศให้พื้นที่ 
เถิน 8 ตําบล เบ้ืองต
ษ ที่บ้านโนนสาย ห
วามเดือดร้อนอย่างห
000 ลิตร จํานวน 2
วงที่ปัจจุบันขาดแคลน

กาศ 7 วัน (กรม
คะนอง กับมีลมกระโ
ข้ึน 
เตือนภัยวิกฤตินํ้า
นํ้าแห่งชาติ (11 พ
รรค์ ชัยนาท อุทัยธาน
 นครพนม มุกดาหาร

บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ
นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
บน้ําในลําน้ําส่วนใหญ
นีโทรมาตรลุ่มน้ํายมน
มน้ํายม มีแนวโน้มร
สถานีสะพานบ้านโ
ประดู่ (TN07)(อ.วั
โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน
ทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท
รี) สถานการณ์วิกฤติ
และข้อมูลเพื่อการบริ
ระวังนํ้าแล้ง ได้แก่ 

รรเทาสาธารณภัย
 ได้แก่ จ.เชียงใหม่ (
.อุตรดิตถ์ (อ.เมืองอุ
รรคโลก ศรีนคร ศรี
างมูลนาก วังทรายพู
องคํา บัวใหญ่ สูงเนิน
ะสัง คูเมือง นางรอง
เวียง บ้านแฮด น้ําพ
นบุรี (อ.ห้วยกระเจา
มย์ หนองมะโมง วัด
าพระยา อรัญประเท
เมืองตราด เขาสมิง แ
 เมืองกระบี่) จ.ตรัง
ญชาการกองกําลังรัก
ําบลเมืองบางขลัง 

สลี่ยม และ ต.เมืองบ
บางขลัง อ.สวรรคโล
ให้กับประชาชนในพื
เวณประตูระบายน้ํา
รถใช้ผลิตน้ําประปา
น 4,859 คน จะมีน
างไกลจากเขตชลปร
 18 ตําบล 109 
ต้น จากการติดตามส
มู่ 7 และหมู่ 12 ต
หนัก เพราะขาดแค
2 คัน เข้ามาแจกจ่า
นน้ําหล่อเลี้ยง ลําตน้

อุตุนิยมวิทยา) ใน
โชกแรงและมีลูกเห็บ

า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
.ค.) ได้รายงานพ้ืนที
นี ลพบุรี อ่างทอง พ
ร นครราชสีมา ศรีสะ

วังสถานการณ์น้ํา  
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: จังหวัดท่ีประกา
(อ.ดอยเต่า สันกําแพ
ตรดิตถ์ ท่าปลา ทอ
รีสําโรง ศรีสัชนาลัย
พูน) จ.ตาก (อ.แม่ระ
น) จ.นครพนม (อ.นา
ง) จ.สุรินทร์ (อ.จอม
พอง เวียงเก่า พระยื
า ท่าม่วง ศรีสวัสดิ์ เ
ดสิงห์ เนินขาม) จ.สร
ทศ วังน้ําเย็น เขาฉก
 แหลมงอบ คลองใหญ
ง (อ.วังวิเศษ เมือง
กษาความสงบเรียบ
 อ.สวรรคโลก แล้ว 
บางขลัง ปริมาณน้ํา
ก ประสบกับปัญหา
พื้นที่ แต่ก็ไม่เพียงพ
าของซุง และจะใช้วิธี
เพื่อการอุปโภคบริโภ
น้ําประปาใช้เพื่อการ
ระทาน ทําให้ขาดแค
 หมู่บ้าน กระจายใน
สถานการณ์ พบว่ามี
.แขม อ.อุทุมพรพิสั

คลนน้ําในการอุปโภ
ยให้กับชาวบ้านจําน
นจนแห้งเห่ียวเฉาตา

ช่วงวันที่ 11-13 พ
บตกบางแห่ง โดยเฉพ

) : NASA (24 ชั่ว
ท่ีประสบภัยจากนํ้า
พระนครศรีอยุธยา  ป
ะเกษ อุดรธานี มหา

ศูนย์ป้อง

ติ (ในลุ่มน้ํา) 
 วันที่ 10 พ.ค.59
/ทรงตัว 
.ย.58) : ระดับน้ําใ
ะลุ่มน้ําน่าน มีแนวโ
(อ.โพทะเล จ.พิจิต
) และสถานีสะพาน
59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําเพ่ิมขึ้น โดยมี
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

ศเขตให้ความช่วย
พง แม่ริม แม่แตง จ
องแสนขัน ตรอน พิชั
 เมือง คีรีมาศ ทุ่งเส
ะมาด บ้านตาก สาม
าหว้า โพนสวรรค์) จ
มพระ เขวาสินรินทร์
ยืน หนองสองห้อง) จ
 เมือง ด่านมะขามเตี้
ระบุรี (มวกเหล็ก วัง
รรจ์) จ.จันทบุรี (อ.ม
ญ่ บ่อไร่ เกาะกูด เกา
งตรัง ย่านตาขาว รั
ร้อย กองบัญชาการ
 แต่ยังไม่มากพอ สื
ที่มีอยู่ ลดลงอย่างร
มีน้ําไม่เพียงพอต่อก
อต่อความต้องการ 
ธีการลักน้ํายังจุดนี้เพ
ภค ให้กับประชาชน
รอุปโภคบริโภค ได้อี
คลนน้ําใช้ในการอุปโ
น 3 อําเภอ เป็นพื้
มีบ้านเรือนราษฎรได้
ัย พบว่าสระน้ําขนา
ค - บริโภค เบ้ืองต้น
นวน 147 ครัวเรือน
ยเป็นจํานวนมาก ผล

พ.ค. บริเวณประเทศไ
พาะบริเวณภาคเหนื

ัวโมง): รายงานพ้ืน
 (พ้ืนท่ีมีข่าวขาดแ
ปทุมธานี สุพรรณบุรี
สารคาม อุบลราชธา

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

9) ลุ่มน้ําทะเลสาบส

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

เหลือผู้สบภัยพิบัติ
จอมทอง ฮอด พร้าว
ชัย น้ําปาด ลับแล บ้
สลี่ยม บ้านด่านลาน
มเงา วังเจ้า เมือง อุ้ม
จ.มหาสารคาม (อ.กัน
ร์ รันตนบุรี สําโรงทา
จ.หนองบัวลําภู (นาก
้ย สังขละบุรี ทองผา
งม่วง เฉลิมพระเกียร
มะขาม โป่งน้ําร้อน 
าะช้าง) จ.ประจวบครีี
 รัษฎา สิเกา ห้วยย
รช่วยรบที่ 3(ผบ.กก
บเนื่องจากสภาวะภ
รวดเร็ว จากสภาพอ
การผลิตประปาให้ปร
 ทั้งนี้ ทางทหาร ร่วม
พื่อผันน้ําไปให้ประช

นในเขต อ.ทุ่งเสลี่ยม 
อีก 2 เดือน จ.ลําปา
โภค และบริโภค ล่าส
พื้นที่ประสบภัยพิบัติ
้รับผลกระทบขาดแค
ดใหญ่ที่ทางราชการ
นผู้ว่าฯและนายอํา
น เพื่อช่วยบรรเทาค
ลผลิตที่ออกสู่ต้องตล

ไทยตอนบนจะมีอาก
อ และภาคตะวันออ

นท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม
คลนนํ้า) 44 จังห
 นครปฐม ราชบุรีกา
านี จันทบุรี ตราด ปร

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

กรณีฉุกเฉิน (ภัยแ
ว ดอยหล่อ ดอยสะเ
บ้านโคก) ) จ.พะเยา 
นหอย) จ.นครสวรร
มผาง) จ.นครราชสีม
นทรวิชัย โกสุมพิสัย
าบ ท่าตูม) จ.ขอนแก
กลาง เมืองฯ นาวัง โ
าภูมิ ไทรโยค ท่าม่วง
รติ หนองแซง บ้านห
 สอยดาว แก่งหางแม
รีขันธ์ (เมืองฯ หัวหิน
ยอด) จ.นครศรีธรร
กล.รส.บชร.3) ตร
ภัยแล้งปีนี้รุนแรง น
อากาศที่แห้งแล้ง โด
ระชาชน ในพื้นที่อุป
มกับประชาชน และ
ชาชน ใน ม.1, 2, 
 จํานวน 5 ตําบล 3
าง ผู้ว่าฯ เปิดเผยว่า
สุด ทางคณะกรรมก
ติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจ
คลนน้ํา จํานวน  9,3
รขุดลอกเอาไว้สําหรั
เภออุทุมพรพิสัย ได
วามเดือดร้อน จ.อ่า
ลาดก็ลดจํานวนลง แ

กาศร้อนโดยทั่วไปกับ
อกเฉียงเหนือ ในช่วง

ม (11 พ.ค.) ได้แ
วัด ได้แก่ จ.เชียงให
าญจนบุรี หนองคาย 
ราจีนบุรี สมุทรปราก

ระทรวงทรัพยากร

านการณ์น้ําในลําน้ํา

าแล้ง ส่วนระดับน้ํา
กฤติ (นํ้าแล้ง) ได้แ
ง) ได้แก่ สถานีสะ
8) (อ.เมือง จ.พิจิต
ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีป
 สถานีแม่นํ้าท่าจีน
ะ จ.นครสวรรค์)  
11 พ.ค.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

แล้ง)ปัจจุบัน (11 พ
เก็ด กัลยาณิวัฒนา 
 (อ.เมืองพะเยา ดอก
ค์ (อ.เมือง ชุมแสง 
มา (อ.ขามสะแกแสง
 ชื่นชม เชียงยืน เมือ
ก่น (อ.ซําสูง เมือง แ
 โนนสัง) จ.สุพรรณบุ
ง หนองปรือ) จ.เพช
หมอ เมืองฯ เสาไห้ ด
มว ขลุง นายายอาม
น) จ.สตูล (อ.ละงู ทุ่ง
รมราช (อ.เมือง) จ.
รวจการเดินทางของ
น้ําต้นทุนในอ่างเก็บ
ดยเฉพาะบริเวณบ้าน
ปโภคบริโภค จนต้องน
ะชลประทาน จะเร่ง
 3 ต.เมืองบางขลัง
34 หมู่บ้าน 15,0
 หลังจากจังหวัดปร
ารพิจารณาช่วยเหลื
จากประสบภัยแล้ง ไ
327 หลังคาเรือน ร
รับนําน้ํามาใช้ผลิตป
ด้ร่วมกับ ทหารหน่ว
างทอง ภัยแล้งยังคง
และมีลักษณะผลเล็ก

บมีฟ้าหลัวในตอนกล
งวันที่ 14-17 พ.ค. 

แก่ ภาคใต้ คือ จ.สุร
หม่ พะเยา พิจิตร พิษ
 หนองบัวลําภู บุรีรัม
การ พังงา ประจวบคี

รธรรมชาติและส่ิงแ

าโดยทั่วไปยังคงอยู่ใ

าในลุ่มน้ําน่าน มีปริ
แก่ สถานีสะพานบ้า
พานศรีสัชนาลัย (
ร) 
ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

พ.ค.) จํานวน 31 
 เชียงดาว ไชยปราก
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
 ตาคลี พยุหะคีรี หน
ง คง บัวลาย แก้งสน
องมหาสารคาม ยาง

 แวงน้อย ภูผาม่าน บ
รี (หนองหญ้าไซ สอ

ชรบุรี (อ.ชะอํา แก่งก
 ดอนพุด แก่งคอย พุ
ม เมือง เขาคิชฌกูฎ 
งหว้า มะนัง เมือง ค
.พังงา (เกาะยาว ค
งน้ําจากอ่างเก็บน้ํา
บน้ําแม่มอก มีปริมา
นท่าวิเศษ บ้านกมล
นํารถบรรทุกน้ําของ
งติดเครื่องสูบน้ํา เพื่
ัง ได้ใช้ผลิตน้ําประป
00 คน และประชา
ะสบปัญหาภาวะฝน
อผู้ประสบภัยทางธร

 ได้แก่ อ.วังเหนือ 5 
 ราษฎรได้รับความเดื
ระปาได้แห้งขอดลง
วยพัฒนาการเคลื่อ
งขยายวงกว้างอย่างต
ลีบ บางส่วนข้ัวเน่า 

ลางวัน และมีอากาศ
 บริเวณประเทศไทย

ราษฎร์ธานี พังงา แล
ษณุโลก แพร่ ลําปาง
มย์ ยโสธร สกลนคร 
คีรีขันธ์ สตูล และสงข

แวดล้อม 

ในภาวะ

มาณน้ํา 
นแม่นํ้า  
(TY04)  

ณฑ์ปกติ 
้ําท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
การ ฝาง   
กามยาว  
นองบัว)  
นามนาง  
สีสุราช)  

 บ้านฝาง  
องพี่น้อง 
กระจาน 
พุทธบาท 
 ท่าใหม่ 
ควนโดน) 
คุระบุรี)  
แม่มอก  
าณน้อย  
ลราษฎร์ 
งท้องถ่ิน 
อสูบน้ํา 
ปาต่อไป 
าชนเขต  

นตกน้อย  
รรมชาติ
 ตําบล  
ดือดร้อน 
จนหมด  
นที่ 53  
ต่อเนื่อง 
 หล่นตก

ศร้อนจัด
ตอนบน

ละกระบ่ี 
ง ลําพูน  
 สุรินทร์ 
ขลา  



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 359.22 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -97.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 5 - 12 -29.00 

วนัท ี ่11  พฤษภาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -12.00 

31,848 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -144.00 

45% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -14.22 คงที่ 8 อ่าง

วนัท ี ่11  พฤษภาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -63.00  ลดลง 29 อ่าง

35,723 รวมท ัง้ประเทศ 29 8 - 37 -359.22   เพิม่ขึน้ - อ่าง

51%

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 5,016 37% 4,139 31% 339 3% 4,180 31% 380 3% -41.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,543 48% 3,675 39% 825 9% 3,721 39% 871 9% -46.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 93 35% 27 10% 5 2% 30 11% 8 3% -3.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 24 9% 10 4% 24 9% 10 4% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 39 37% 19 18% 15 14% 20 19% 16 15% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 52 31% 16 9% 10 6% 16 9% 10 6% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 232 25% 249 27% 206 22% 255 27% 212 23% -6.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 10,009 40% 8,149 33% 1,410 6% 8,246 33% 1,507 6% -97.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 32 24% 15 11% 8 6% 15 11% 8 6% - คงที่

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 210 40% 143 28% 100 19% 144 28% 101 19% -1.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 44 27% 41 25% 31 19% 45 27% 35 21% -4.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 75 46% 55 34% 18 11% 55 34% 18 11% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 865 36% 533 22% - 0% 541 22% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 474 24% 319 16% 219 11% 330 17% 230 12% -11.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 100 32% 76 24% 53 17% 78 25% 55 18% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 28 25% 32 29% 31 28% 33 30% 32 29% -1.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 59 42% 34 24% 27 19% 35 25% 28 20% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 116 42% 52 19% 45 16% 52 19% 45 16% - คงที่

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 64 53% 58 48% 55 45% 58 48% 55 45% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 889 45% 925 47% 94 5% 934 48% 103 5% -9.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,956 36% 2,283 27% 681 8% 2,321 28% 710 9% -29.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 202 21% 241 25% 238 25% 252 26% 249 26% -11.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 43 27% 26 16% 43 27% 26 16% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 90 38% 54 23% 14 6% 55 23% 15 6% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 341 25% 338 25% 278 20% 350 26% 290 21% -12.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,288 69% 11,813 67% 1,548 9% 11,885 67% 1,620 9% -72.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,999 45% 3,810 43% 798 9% 3,882 44% 870 10% -72.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,287 61% 15,623 59% 2,346 9% 15,767 59% 2,490 9% -144.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 35 16% 63 28% 59 26% 64 29% 60 27% -1.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 79 19% 74 18% 44 10% 75 18% 45 11% -1.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 39 33% 22 19% 10 9% 23 20% 11 9% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 88 54% 83 51% 69 42% 86 53% 72 44% -3.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 168 68% 147 59% 127 51% 151 61% 131 53% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 29% 7 42% 6 37% 7 43% 6.49 39% -0.26 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 5 26% 2 9% 1 4% 2 10% 1.12 5% -0.16 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 21 29% 18 26% 15 21% 20 28% 16.98 24% -1.66 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 9 23% 24 60% 21 53% 26 65% 23.26 58% -2.13 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 451 34% 440 33% 353 27% 455 34% 367 28% -14.22 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 308 43% 213 30% 146 21% 219 31% 152 21% -6.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 123 31% 58 15% 40 10% 60 15% 42 11% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,097 73% 4,026 71% 2,674 47% 4,048 72% 2,696 48% -22.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,151 79% 719 49% 459 32% 752 52% 492 34% -33.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,679 69% 5,016 61% 3,319 41% 5,079 62% 3,382 41% -63.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 35,723 51% 31,848 45% 8,387 12% 32,217 46% 8,746 12% -359.22 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

5 พฤษภาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่11  พฤษภาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

11 พฤษภาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่11  พฤษภาคม  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


