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บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - รายงา
กณฑ์ปกติปกติ แนว
นด่านลานหอย จ.สุโ
 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
นไม่ถึง 7 วัน ขณะที
ดแห้งเช่นเดียวกัน ทํา
ระจําทุกวัน ทั้งนี้ ทา
เป็นปัญหาหนัก ชาว
ดินท่อระยะไกล สูบ
การสูบน้ําจากสระน้
พี่น้องชาวตําบลพลับ
องแวง อ.หนองบัวแด
ะชาชนในพื้นที่ เป็น
าน้ําสาขาต่างๆ ในตํ
ต้นตั้งเป้าหมายจะสร
นวาคม 59  จ.สตูล
น้ําจากแหล่งเก็บกักป่
าดการณ์สภาพอา
ลาง ภาคตะวันออกแ
มกระโชกแรงบางพืน้
ร้อนลง ส่วนในช่วงวั
ากาศร้อนโดยทั่วไป 
นกลางวัน ตลอดช่วง 
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเ
 จ.เชียงใหม่ พะเยา พ
คาย หนองบัวลําภู บุ
 ประจวบคีรีขันธ์ สตลู

านสถานการณ์สถานี
งต่ําสุด) ระดับน้ําใน
านสถานการณ์สถานี
วโน้มระดับน้ํา : ลุ่ม
โขทัย) (TY05) สถ
สะพานวังประดู่ (TN
นสถานการณ์สถานีโ
 มีแนวโน้มระดับน้ําล
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

ที่แหล่งน้ําดิบตามหมู่
าให้ชาวบ้านต่างเริ่ม
างอบต.นาซําได้ทําห
วบ้านขาดแคลนน้ํา
บน้ําจากแม่น้ําจันท
น้ําเอกชนลงมาเติมใ
บพลา ตามสวน จ.ชั
ดง เพื่อเป็นตัวอย่างใ
นแบบที่สร้างง่าย ใช้
าบล เพื่อให้ราษฎรมี
ร้าง 89 ฝาย แล

ล ภัยแล้งที่คุกคามใน
ปาต้นน้ําแห่งนี้ได้รับผ
ากาศ 7 วัน (กรม
และทะเลจีนใต้ ในขณ
นที่ในระยะแรก และใน
วันที่ 28-30 มี.ค. บ
 สําหรับความกดอาก
  
เตือนภัยวิกฤตินํ้า(

 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ล สงขลา และราชบุรี

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

รเทาสาธารณภัย
ด้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ
ศรีสําโรง ศรีสัชนาลั
 แก้งสนามนาง โนน
ง พลับพลาชัย ห้วยร
นองมะโมง วัดสิงห์ เ
รี (อ.เกาะสีชัง) สถาน
มู่บ้าน ซ่ึงชาวบ้านอาศ
ร้องขอรับการสนับส

หนังสือขอไปยังกรมท
เพื่อการเกษตร ในก

ทบุรี ลงสู่แหล่งน้ําส
ในคลองพลับพลา แ
ชัยภูมิ สํานักชลประ
ให้ องค์กรปกครองส
้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถ่ิ
มีน้ําใช้อย่างยั่งยืน แ
ละจะเร่งทําให้แล้วเส
นพื้นที่ ล่าสุด ได้ส่งผ
ผลกระทบ2 อําเภอ 
มอุตุนิยมวิทยา ) ใ
ณะที่ประเทศไทยมีอา
นภาคตะวันออกเฉียง
บริเวณความกดอากา
กาศต่ําเนื่องจากความ

(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) 
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
นคร สุรินทร์ กาฬสิน
รี 

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มลดลง/ทรงตัว
น่าน (ณ วันที่ 24 มี
ระดับน้ําเพ่ิมขึ้น ส่วน
ทะเล (TY08) (อ.โพ
.พิษณุโลก) และสถ
น (ณ วันที่ 24 มี.ค
าจีน มีแนวโน้มระดั
ติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถ
หารจัดการทรัพยากร

 สถานีสะพานมหาโ

ย (24 มี.ค.) : จังห
.ดอยเต่า สันกําแพง
ลัย เมือง คีรีมาศ ทุ่
นไทย ด่านขุนทด โน
ราช) จ.สุรินทร์ (อ.จอ
 เนินขาม) จ.สระแก้ว 
นการณ์วิกฤตินํ้า (ข่
ศัยกินใช้และผลิตปร
สนุนน้ํากินน้ําใช้ ซ่ึงร
ทรัพยากรน้ําบาดาลใ
การนํามาบํารุงต้นไ
สาธารณะ ก่อนจะก
และอีกส่วนหนึ่งก็ได้
ะทานที่ 6 จ.ขอนแก
ส่วนท้องถ่ินและหน่
น และใช้แรงงานใน

และสามารถใช้เป็นต้
สร็จก่อนที่ฝนจะมา 
ผลกระทบให้ฝายน้ํา
 ได้แก่ อ.ควนโดน แล
ในช่วงวันที่ 24-27 
ากาศร้อนโดยทั่วไป 
งเหนืออุณหภูมิจะลด
าศสูงที่ปกคลุมภาคต
มร้อนยังคงปกคลุมป

 คณะกรรมการทรัพ
ตาก กําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

วันที่ 24 มี.ค.59) ล
ว 
มี.ค.58) : ระดับน้ําใ
นลุ่มน้ําน่าน มีแนวโ
พทะเล จ.พิจิตร)และ
ถานีสะพานเฉลิมพร
.59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ับน้ําเพ่ิมขึ้น 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
าว) จ.เพชรบูรณ์ ภั
ระปาหมู่บ้าน เวลานี้
ถบรรทุกน้ํา อบต. มี
ให้ช่วยนําเครื่องจักร
ไม้ ในเบ้ืองต้นทางเท
กระจายนํ้าเข้าสู่สวน
ด้มีการสูบน้ําจากแม
ก่น และหลายหน่วย
วยงานที่เกี่ยวข้อง ร
นท้องถ่ินช่วยกันทํา 
้นแบบ หรือหนองแว
 เพื่อเฉลิมพระเกียร
าบ้านทุ่งมะปลัง หมู
ละ อ.เมือง  
 มี.ค. บริเวณความก
และมีอากาศร้อนจัด
ดลง 5-7 องศาเซลเซี
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ระเทศไทยตอนบน ท

พยากรนํ้าแห่งชาติ (
ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงข

ในลุ่มน้ํายม มีปริมา
โน้มระดับน้ําลดลง โ
ะ 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
ัยแล้งทําให้สระน้ําใน
้อยู่สภาพแห้งขอดแล
มี 2 คัน โดยจะว่ิงไปบ
รชุดใหญ่มาขุดเจาะบ
ทศบาลตําบลพลับพ
นผลไม้ของชาวบ้าน
ม่น้ําจันทบุรี เอามา
ยงาน ได้ร่วมกันสร้า
รวมถึงประชาชนได้เ
 ในรูปแบบประชารั
วงโมเดล ในการแก้ไ
รติพระบาทสมเด็จพ
มู่ที่ 1 ต.วังประจัน อ

กดอากาศสูงกําลังปา
ดหลายพื้นที่ ลักษณะ
ยส ส่วนภาคกลางแล
 ภาคตะวันออก แล
ทําให้บริเวณดังกล่าว

(24 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
 ท่าปลา) จ.พะเยา (
วรรค์ (อ.เมือง ชุมแ
 จ.นครพนม (อ.นาห
นบุรี (อ.ห้วยกระเจา 
ระเทศ) จ.จันทบุร ี(อ
นวัดสระแก้วธรรมมง
ล้ว นอกจากนี้ ลําน้าํ
บรรทุกน้ําจากประป
บ่อบาดาลให้ จ.จันท
พลา ได้เข้าไปแก้ไข
น สําหรับการแก้ไข
ลงสู่คลองหนองตาพ
างฝายชะลอน้ําแบบ
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ แ
รัฐ ทั้งนี้ได้เป็นต้นแบ
ไขปัญหาน้ําอย่างยั่งยื
พระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
 อ.ควนโดน ระดับน้ํา

านกลางจากประเทศจี
ะเช่นนี้ทําให้บริเวณดั
ละตะวันออกอุณหภูมิ
ละทะเลจีนใต้ มีกําลั
วมีอากาศร้อนโดยทั่ว

านพ้ืนท่ีประสบภัยจ
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

ารณ์น้ําในลําน้ําโดย

าแล้ง ส่วนระดับน้ํา
กฤติ (นํ้าแล้ง) ได้แ
ก่ สถานีสะพานศรีสั
อง จ.พิจิตร) 
 ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีป
 สถานีแม่นํ้าท่าจีนท
ะ จ.นครสวรรค์)  
24 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
งคล แห้งขอด คาดเห
าพุงซ่ึงไหลผ่านพื้นที่
ปาหล่มสักมาแจกจ่า
ทบุรี สถานการณ์ภัย
ขปัญหาเฉพาะหน้า 
ขภัยแล้งเบ้ืองต้นทา
พุฒ และดูดจากคล
พอเพียงหรือฝายคัน

 และนําไปปรับใช้ เพื
บบให้ อบต.นางแดด
ยืน สําหรับพื้นที่ตําบ
ในโอกาสทรงเจริญ
าแห้งขอดจนเห็นสัน

จีนจะแผ่ลงมาปกคลุ
ดังกล่าวมีพายุฤดูร้อน
มิจะลดลง 1-3 องศา
ังอ่อนลง ทําให้บริเว
วไปและมีอากาศร้อน

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 18 
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
งแคว) จ.น่าน (อ.สอ
มหาสารคาม (อ.กัน
 (อ.ชะอํา แก่งกระจา
น สอยดาว แก่งหางแ
หลือน้ําผลิตประปาห
 ต.นาซํา ราว 10 กิ
ยให้ชาวบ้านตั้งแต่เช

ยแล้งในพื้นที่ตําบลพ
 โดยการติดตั้งเครื่อ
างเทศบาลตําบลพล
องหนองตาพุฒไปแ
นแทนนา ณ บ้านหน
พื่อแก้ไขปัญหาขาดแ
ด นําไปก่อสร้าง กั้น
บลอื่น ๆ นําไปปรับใ
พระชนมายุ 89 

นทราย ชาวบ้านที่อย

ม ภาคตะวันออกเฉี
นเกิดข้ึนโดย มีฝนฟ้า
าเซลเซียส ทําให้อากา
วณดังกล่าวมีอุณหภู
นจัดหลายพื้นที่และมี

ขาดแคลนนํ้า) 43 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

าวะปกติ 

มาณน้ํา 
นแม่นํ้า  
อ.ศรีสัช 

ณฑ์ปกติ 
้ําท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
กามยาว  
องแคว)  
นทรวิชัย 
าน บ้าน
แมว ขลุง 
ล่อเลี้ยง

กิโลเมตร
ช้ายังค่ํา

พลับพลา 
องสูบน้ํา 
ลับพลา  
แจกจ่าย 
นองแวง  
แคลนนํ้า 
นลําน้ําชี 
ใช้ต่อไป 
พรรษา  
ยู่ใต้ฝาย 

ยงเหนือ 
าคะนอง 
าศคลาย
ภูมิสูงข้ึน 
มีฟ้าหลัว  

 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 450.39 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -101.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -99.00 

วนัท ี ่24  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -18.00 

34,967 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -119.00 

50% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -26.39 คงที่ 5 อ่าง

วนัท ี ่24  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -87.00  ลดลง 32 อ่าง

39,577 รวมท ัง้ประเทศ 32 5 - 37 -450.39   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 5,587 42% 4,469 33% 669 5% 4,509 33% 709 5% -40.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,288 56% 4,114 43% 1,264 13% 4,166 44% 1,316 14% -52.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 136 51% 51 19% 29 11% 52 20% 30 11% -1.00 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 49 46% 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 43 896 391 42% 308 33% 265 28% 315 34% 272 29% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,564 47% 9,017 36% 2,278 9% 9,118 37% 2,379 10% -101.00 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 43 477 231 44% 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 1,850 996 41% 597 25% 16 1% 609 25% 28 1% -12.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 676 34% 492 25% 392 20% 521 26% 421 21% -29.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 122 39% 94 30% 71 23% 96 31% 73 23% -2.00 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% 39 28% 32 23% 40 28% 33 23% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 120 44% 78 28% 71 26% 82 30% 75 27% -4.00 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 1,117 57% 1,039 53% 208 11% 1,084 55% 253 13% -45.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,594 43% 2,748 33% 1,098 13% 2,848 34% 1,197 14% -99.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 402 42% 331 34% 328 34% 348 36% 345 36% -17.00 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 1,300 559 41% 430 32% 370 27% 448 33% 388 29% -18.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,509 70% 12,262 69% 1,997 11% 12,315 69% 2,050 12% -53.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,575 52% 4,377 49% 1,365 15% 4,443 50% 1,431 16% -66.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,084 64% 16,639 63% 3,362 13% 16,758 63% 3,481 13% -119.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 74 33% 88 39% 84 38% 97 43% 93 42% -9.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 105 25% 112 27% 82 20% 115 27% 85 20% -3.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 43 37% 30 26% 18 15% 32 27% 20 17% -2.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 106 65% 125 76% 111 68% 131 80% 117 72% -6.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 193 78% 188 76% 168 68% 192 77% 172 69% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 37% 9 54% 8 50% 9 56% 8.49 51% -0.27 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 9 41% 5 23% 4 18% 5 24% 4.10 19% -0.28 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 20 28% 30 42% 27 38% 32 44% 28.62 40% -1.41 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 27% 25 63% 22 55% 26 64% 22.57 56% -0.43 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 567 43% 612 46% 525 40% 639 48% 551 42% -26.39 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 352 50% 259 36% 192 27% 266 37% 199 28% -7.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 186 48% 81 21% 63 16% 87 22% 69 18% -6.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,355 77% 4,252 75% 2,900 51% 4,307 76% 2,955 52% -55.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,316 91% 930 64% 670 46% 949 65% 689 47% -19.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,209 76% 5,522 67% 3,825 47% 5,609 68% 3,912 48% -87.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 39,577 56% 34,967 50% 11,458 16% 35,419 50% 11,908 17% -450.39 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

18 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่24  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

24 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่24  มนีาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 
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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


