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ฝน การคาดหม
ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
15 มีนาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตุนิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
ราด ต.คลองใหญ่ อ.

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

นํ้าในอ่างปี 59
16 มี.ค. 59

นํ้าในอ่างปี 48
15 มี.ค. 48

นํ้าในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิว
บางปะกง และแม่นํ้
3.2 สรุปสถานการณ
       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
แสน เชียงคาน หนอ
4, -10.70, -11.51
นํ้าลดลง สถานีหนอ
        - ระบบปฏิบัติ
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ

ปี ๕9 (50%

กราฟแสดงปริมา

รณ์) ค่าประมาณ
 15 - 30

อ  30 - 50
 20 - 40

ฝั่ง  40 - 70
 40 - 70
 60 - 90

ณฑล  30 - 50
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เดือน

มายปริมาณฝน (มิล
 

ท่ี
9

มม.

มม. 68
มม. 44
มม. 28

า

หน่วย

  

ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุ
.คลองใหญ่ จ.ตราด

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 11

% 4
ล้าน(ลบ.ม) 9,1

% 3
ล้าน(ลบ.ม) 13

% 5

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
วาส และสถานี X.7
้าท่าตะเภา มีแนวโน้
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ท่ีม
องคาย นครพนม มุ
1, -11.11 และ –1
งคาย และนครพนม
การเฝ้าระวัง และเตื
งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ

%)      ปี ๕8 (57%

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

8.3 -24.1
4.2 -54%
8.6

เหนือ

ไม่มีฝน

 

ตุนิยมวิทยาได้รายงา
 

,764
48%
150 -11%
7%
,470 -20%

57%

เหนือ

หม
3.ห
10
16
22
๒. 
 
 

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

73 จ.นราธิวาส แนว
น้มระดับนํ้าทรงตัว แ
รน้ํา)  
วิทยา : 
มาข้อมูล : สรุปสถานก
กดาหาร และโขงเจี
3.45 เมตร ตามลําด
ม มีแนวโน้มระดับนํ้า
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ

%)  

ทศ  

วามหมาย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ

9

านการณน์้ําขอ
าคม เมษายน และ

69.9 -18
51.2 -36
36.4

กลาง

ไม่มีฝน

  

านเพิ่มเติมโดยการบ

590
43%
452 -10%
33%
422 -3%
36%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (17%) ๔.แ
0.บางพระ (27%) 1
6.ลําตะคอง (31%)
2.แก่งกระจาน (38%
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
วโน้มระดับน้ํา: แม่
แม่นํ้ายม แม่นํ้าน่าน

การณ์น้ําประจําวัน : ศ
จียม วัดได้ 3.29, 
ดับ แนวโน้มระดับน้ํ
าทรงตัว 
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

8.6 60.0
6% 30.2

44.9

ไม่มีฝ

ตะวันออกเ

 

บันทึกของเจ้าหน้าที

3,760
45%

2,880 -10%
35%

3,383 -9%
44%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําต่ํากว่า 
แม่งัด (20%) 5. กระ
11.คลองสียัด (27
) 17.ภูมิพล (34%

%) 23.ขุนด่าน (43%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (16
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
ม่นํ้าพระสทึง แม่นํ้า
น และแม่นํ้าตาปี มีแ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห
 3.86, 1.50, 1.1
้ําท่า สถานีเชียงแสน

ly Warning) (16 มี

ติ (ในลุ่มน้ํา) 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

ษายน 2559

นที่ 17 มีนาค
9 เปรียบเทียบกับค่า

-29.8 65.8
-98.5% 87.9

75.7

ต

ฝน

เฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ที่เป็นรายวัน ณ เวล

551
47%
571 2%
49%
180 27%
22%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
ะเสียว (23%) 6.ปรา

7%) 12.ทับเสลา (2
%) 18.แควน้อย (34

%) และ24.สิริกิติ์ (44
ของความจุ มี 1 อ่า

6 มี.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
าโก-ลก และค.ตันห
แนวโน้มระดับนํ้าเพิ

ห์สถานการณ์น้ํา กรม
19, 1.69 และ 2.
น และเชียงคาน มีแ

.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

22.2 5
25% 1

1

ไม่มีฝน

ตะวันออก

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

ลา 07.00 น.ของวั

17,225
65%

% 16,804 -2
63%

% 18,753 -7
70%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 24 อ่าง 
าณบุรี (23%)  7.อุบ
29%) 13.มูลบน (2
4%) 19.น้ําพุง (36%
4%)  
าง คือ หนองปลาไห

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
หยงมัส มีแนวโน้มร
พ่ิมขึ้น 

มชลประทาน) ระดับน้
.05 เมตร ตามลําดั
แนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิม

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 

51.6 82.4
34.0 61%
35.1

ใต้

ไม่มีฝน

รายวัน (http://www.tmd

วันนี้  ปริมาณฝนสู

6,287
77%

2% 5,637
69%

7% 4,921
60%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
บลรัตน์ (25%) 8.กิ่ว
29%) 14.น้ําอูน (2
%) 20.จุฬาภรณ์ (3

หล (81%)  

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

น้ําแม่น้ําโขง ณ วันที่ 
ดับ เปรียบเทียบกับ
มขึ้น สถานีมุกดาหา

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ

คม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

61.4 6.7
68.2 10%
61.4

ไม่มีฝน

ท้ังประเทศ

d.go.th/climate/climate

งสุดวันนี้เท่ากับ 0.

40,227
57%

-8% 35,565
50%

9% 41,129
60%

ท้ังประเท

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

1%) 2.กิ่วคอหมา 
วลม (25%) 9.ลําปาว
29%) 15.ลําแซะ 
36%) 21.ป่าสักฯ 

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

 16 มีนาคม 2559 
ตลิ่ง มีค่าเท่ากับ-8
าร และโขงเจียม มีแ

d.go.th/3month_foreca

 

+ 

+ 

แวดล้อม 

ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ

๒๕5๓)]  

%

 
e.php) 

.5 มม.  

-7%

-10%

ทศ

  
table.htm) 
 (13%)  
ว (27%) 
 (30%)  
 (37%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
ม่นํ้ามูล 

 ที่สถานี
8.51, -
แนวโน้ม

ast.php) 



 

        
(ระดับ
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
60 อํา
เชียงคํ
คง บัว
จ.บุรีรั
จ.จันท
ส่งน้ําแ
ต่อการ
ทําฝน
สงกรา
ฝากให้
ถ่ายน้ํา
ดูดสาห
เทศกา
ผู้ปลูกม
พื้นที่ ซึ
ที่กําลัง
ประชา
หมู่บ้าน
หลังหล
เป็นเวล
ใกล้เคีย
ระบบผ
ราษฎร
ทําให้น
ร่วมมือ
และกร
ลูกบาศ
ศาลทร
ปริมาณ
ที่อยู่ใน
และอํ
พร้อมท
จากปริ
เครื่องส
ร่วมกับ
และ อ
ช่วยเห
และเท
ให้มีคว
๖. คา
โดยทั่ว
ภาคกล
๗. พ้ืน
ได้แก่ 
หนองค
พังงา ป
 

               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - รายงาน
น้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง 
หลวง 3365)(อ.สา
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่ใ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
าเภอ 278 ตําบล 2
า) จ.สุโขทัย (อ.สวรร
วลาย แก้งสนามนาง
รัมย์ (อ.เมือง พลับพ
ทบุรี (อ.มะขาม โป่งน
และบํารุงรักษาลําตะ
รอุปโภค-บริโภค แล
เทียมเติมน้ําเข่ือน เ
นต์ นั้น ผู้อํานวยการ

ห้ประชาชนใช้น้ําอย่า
าเก่าจากคลองชลป
หร่ายสีเขียวออก แล
ลสงกรานต์ได้ ทั้งนี้ 
มันสําปะหลังบ้านเก
ซ่ึงพบว่าแหล่งน้ําขน
งประสบปัญหาขาดแ
าชนในพื้นที่ ต.นาจํา
น ทําให้จังหวัดเร่งตดิ
ลายพื้นที่เกิดปัญหาข
ลาตั้งแต่ 05.00-10
ยง อ.เนินสง่า อ.บ้าน
ผลิตประปา จนเกิดปั
รต่อวันสูงกว่า 2 แ
น้ําไม่ถึงสถานีสูบน้ํา 
อเกษตรกรในพื้นที่อ
ระทบการขาดแคลนน
ศก์เมตร ปัจจุบันเหลื
ราย ความจุสูงสุด 1
ณน้ํา 51.317 ล
นเขตชลประทาน ส่ว
าเภอโป่งน้ําร้อน ท
ทางหน่วยปฏิบัติการ
ริมาณน้ําจืดในทะเลส
สูบน้ําเคลื่อนที่ 51 
บสํานักงานชลประทา
.สิงหนคร ใช้เพื่อการ

หลือประชาชนในพื้นท
ทศบาลที่มีแหล่งน้ําธ
วามลึก และกว้างกว่า
าดการณ์สภาพอา
วไปกับมีอากาศร้อนจ
ลาง และภาคตะวันอ
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเ
 จ.เชียงใหม่ พะเยา พ
คาย หนองบัวลําภู บุ
 ประจวบคีรีขันธ์ สตลู

านสถานการณ์สถานี
งต่ําสุด) ระดับน้ําใน
นสถานการณ์สถานีโ
 มีแนวโน้มระดับน้ําท
ามชุก จ.สุพรรณบุรี
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้าร

มป้องกันและบร
2,369 หมู่บ้าน ได้
รคโลก ศรีนคร ศรีสาํ
ง โนนไทย ด่านขุน
พลาชัย ห้วยราช) จ
น้ําร้อน สอยดาว แก่
ะคอง เปิดเผยกับ ว่า
ะรักษาระบบนิเวศ ไ

 เบ้ืองต้นพบว่าปัจจุบ
รโครงการส่งน้ําและ
างประหยัดและคุ้มคา่
ระทานแม่แตงออก
ละเติมสารคอลีนจําน
 ได้ขอความร่วมมือป
กษตรอุดม ต.บุเปือย
นาดเล็กที่กระจายอย
แคลนน้ําอุปโภค-บริโ
าปา อ.ดอนจาน จําน
ดตามการแก้ปัญหาภ
ขาดแคลนน้ําต้นทุน 
0.30 น. คาดว่า จะ
นเขว้า และสถานีประ
ปัญหาการขาดแคลน
แสนคนต่อวัน แต่ยัง
 ส่งผลให้ระบบเสียห
ย่าดักสูบน้ําที่เข้านา
น้ําประปาไม่ไหลในอี
ลือปริมาณน้ํา 51.8

10 ล้านลูกบาศก์เม
ล้านลูกบาศก์เมตร 
นพื้นที่นอกเขตชลป
ทางจังหวัด ชลประ
รฝนหลงจังหวัดจันท
สาบสงขลาลดลง ส่ง
เครื่อง และรถบรรทุ
าน ติดตั้งเครื่องสูบน้
รเกษตร นอกจากนี ้ไ
ที่ อ.นาหม่อม อ.หา
ธรรมชาติ ทําการขุด
าเดิมเพื่อให้สามารถ
ากาศ 7 วัน (กรม
จัดหลายพื้นที่ และ
ออก ลักษณะเช่นนี้ทํ
เตือนภัยวิกฤตินํ้า(
 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ล สงขลา และราชบุรี

นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
นลําน้ําส่วนใหญ่มีแน
โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน
ทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท
รี) สถานการณ์วิกฤติ
และข้อมูลเพื่อการบริ
ระวังนํ้าแล้ง ได้แก่ 

รเทาสาธารณภัย
ด้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ
าโรง ศรีสัชนาลัย เมื
ทด โนนสูง เทพารั
.กาญจนบุรี (อ.ห้วย
งหางแมว ขลุง นาย
า ปัจจุบันเข่ือนลําตะ
 ไปจนถึงต้นเดือนสิง
บันผลลัพธ์ที่ได้ยังไม
บํารุงรักษาลําตะคอง
าที่สุดอีกด้วย จ.เชีย
 เพื่อไม่ให้เกิดผลกร
นวน 4 ครั้ง พร้อม
ประชาชนให้ใช้ขันขน
ย อ.น้ํายืน ต้องจ้างร
ยู่ตามชุมชน หมู่บ้าน
โภค ทําให้หลายหนว่
นวน 6 คัน กว่า 36
ภัยแล้งมีปัญหาขาดแ
 ปัญหาไม่สามารถขุด
มีต้นทุนน้ําเหลือใช้ไ
ะปา ต.บ้านค่าย อ.เมื
นน้ําของประชาชนใน
ไม่เพียงพอเพราะยัง
ายใช้การไม่ได้อีก 6
า ที่ทางจังหวัดขอเปิ
อีกหลายพื้นที่ จ.จันท
850 ล้านลูกบาศก์เม
ตร ปัจจุบันเหลือปริ
 ทั้งนี้ ผู้อํานวยการช
ประทาน ล่าสุด ชาวบ้
ะทานจังหวัด ทหา
บุรี ก็ได้มีการข้ึนบิน
งผลทําให้น้ําเค็มจาก
กน้ํา 8 คัน เพื่อเร่งแ
น้ําขนาดใหญ่เพื่อสูบ
 ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลื
ดใหญ่ สะเดา คลอง
ดลอกแหล่งน้ําที่ตื้นเ
กักเก็บน้ําฝนได้เพิ่มม
มอุตุนิยมวิทยา ) ค
มีฟ้าหลัวในตอนกล
าให้บริเวณดังกล่าวมี
(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) 
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
นคร สุรินทร์ กาฬสิน
รี 

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มทรงตัว 
น (ณ วันที่ 4 มี.ค.5
ท่าจีน มีแนวโน้มระ
ติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถ
หารจัดการทรัพยากร

 สถานีสะพานมหาโ

ย (16 มี.ค.) : จังห
.ดอยเต่า สันกําแพง
อง คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ยม
ักษ์ พระทองคํา บัว
ยกระเจา ท่าม่วง) จ
ยายอาม เมือง เขาคิช
ะคองเหลือน้ําใช้การ
งหาคม 2559 แต่ท
ม่มีประสิทธิภาพมา
ง มองว่าจากระดับน้ํ
งใหม่ นายกเทศมนต
ระทบ โดยขณะนี้เริ่
มตรวจหาคุณภาพขอ
นาดเล็ก และปืนฉีดน้ํ
ถขุดบ่อน้ําบาดาลเพิ
นต่างๆ ส่วนใหญ่เริ่ม
วยงานต้องเร่งให้การ
6,000 ลิตร จ.ชัยภ
แคลนน้ําต้นทุนผลิต
ดเจาะบ่อบาดาลนําน
ได้ไม่เกินเดือนพฤษภ
มืองชัยภูมิ ที่มีการข
นหลายพื้นที่ต้องได้รั
งมีประชาชนที่ได้รับ
0 สถานี ทั้งนี้ จากส

ปดจากบึงละหาน เข่ือ
ทบุรี ภัยแล้งส่งผลทํ
มตร เข่ือนพลวง ควา
ริมาณน้ํา 6.485 ล้
ชลประทานจังหวัด
บ้าน และเกษตรกรชา
ร องค์กรปกครองส

นทําสารฝนหลวงเพื่อ
กทะเลอ่าวไทยไหลแ
แก้ปัญหาให้เกษตรกร
น้ําจากทะเลสาบลง
ลอืภัยแล้งให้ประชาช
งหอยโข่ง และ อ.บา
เขินเพื่อเก็บน้ําในฤด
มากข้ึน 
ความกดอากาศต่ําเนื
างวัน ส่วนลมตะวัน
มีฝนฟ้าคะนองบางแ
 คณะกรรมการทรัพ
ตากกําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

วันที่ 16 มี.ค.59) ล

59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําลดลง โดยมีส
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

หวัดท่ีประกาศเขตให
ง แม่ริม) จ.อุตรดิตถ
ม บ้านด่านลานหอย
วใหญ่) จ.นครพนม
จ.เพชรบุรี (อ.ชะอํา
ชฌกูฎ ท่าใหม่) จ.ชล
รประมาณ 76 ล้าน
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ก็
กนัก เนื่องจากสภา

น้ําที่มีอยู่ขณะนี้ การใ
ตรีนครเชียงใหม่ เปิ
ริ่มเข้าสู่กระบวนการ
องน้ําเพื่อให้เกิดควา
้ําแทนการบรรทุกน้าํ

พิ่ม เนื่องจากบ่อน้ําบ
มแห้งขอดและปริมา
รช่วยเหลือ  ผู้ว่าฯแล
ภูมิ ผู้ว่าฯ เปิดเผยว่า
ตน้ําประปา และให้ทุ
น้ําข้ึนมาช่วยเสริมผลิ
ภาคมนี้ ส่วนการหา
อปล่อยน้ํามาช่วยแต
รับผลกระทบต้องซ้ือ
บความเดือดร้อนไม่มี
สถานการณ์ขาดแคลน
อนลําปะทาว เพื่อปล
าให้ปริมาณน้ําในอ่า
ามจุสูงสุด 80 ล้าน
ล้านลูกบาศก์เมตร แ
จันทบุรี ได้เปิดเผย
าวสวนผลไม้เริ่มได้รับ
ส่วนท้องถ่ินได้มีกา
ช่วยเหลือชาวบ้านที่
ทนที่ ทําให้กระทบต
รในพื้นที่ ด้าน นายก
คลองพลเอกอาทิตย์
ชนส่วนหน้า ที่ อ.นา
งกล่ํา ส่วนมาตรการ
ดูฝน และขุดลอกคล

นื่องจากความร้อนปก
นออกเฉียงใต้ยังคงพั
ห่ง 

พยากรนํ้าแห่งชาติ (
ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงข

กกรัง มีปริมาณน้ําอย
สถานการณ์เฝ้าระวั
ท่ีสะพานข้ามแควตา
สัญญาณภาพจากกล้
ร่ (ลุ่มนํ้ายม) และส

ห้ความช่วยเหลือผู้
ถ์ (อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
ย) จ.นครสวรรค์ (อ.เ
 (อ.นาหว้า โพนสว

า แก่งกระจาน บ้าน
ลบุรี (อ.เกาะสีชัง) ส
นลูกบาศก์เมตร คิดเ
ก็ได้ทําการประสานไ
าพอากาศไม่เอื้ออําน
ใช้น้ําในช่วงเทศกาล
ดเผยว่า สงกรานต์ปี
รบําบัด และจะเติม
ามเชื่อม่ันว่า น้ําคูเมื
าบนรถ จ.อุบลราชธ
บาดาลที่ใช้รดต้นมัน
าณลดลงอย่างรวดเร็
ละหน่วยงานทหารที่
า ผลกระทบจากสถา
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้
ลิตด้านประปาได้ แล
แหล่งน้ําดิบเสริมปล
ต่ละครั้งกว่า 3 แสน
อน้ํากินน้ําใช้ในราคา
มีน้ําบริโภคอีกกว่า 1
นน้ําที่เกิดข้ึน ทําให้ช
ล่อยผ่านมาช่วยผลิต
งเก็บกักน้ํา 4 อ่างห
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุ
และอ่างเก็บน้ําคลอง
ว่า สถานการณ์ปริม
บความเดือดร้อนจาก
ารนํารถบรรทุกเข้า
ทีอ่ยู่นอกเขตชลประท
ต่อพื้นที่การเกษตร อ
ก อบจ.สงขลา เปิดเผ
ย์ฯ เพื่อให้เกษตรในค
าทวี เพื่อช่วยเหลือป
รแก้ปัญหาการขาดแ
ลองอาทิตย์ฯ ซ่ึงเป็น

กคลุมประเทศไทยต
ัดนําความชื้นจากทะ

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

มทรัพยากรน้ํา  กร

ลา ปัจจุบันสถานกา

ยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง 
วัง(นํ้าแล้ง) ได้แก่ 
ากแดด (อ.โกรกพระ
ล้อง CCTV ณ วันที่ 1
สถานีสะพานนครน่า

ผู้สบภัยพิบัติกรณีฉุ
 ท่าปลา) จ.พะเยา (
เมือง ชุมแสง) จ.น่าน
วรรค์) จ.มหาสารคา
นลาด) จ.สระแก้ว (อ
สถานการณ์วิกฤตินํ้า
เป็นร้อยละ 24 ขอ
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
นวย สําหรับกรณีที่มี
ลจะไม่ส่งผลกระทบกั
ปีนี้ เกิดปัญหาภัยแล้
ออกซิเจนลงไปในน้ํ
องได้คุณภาพตามม
านี ภัยแล้งเริ่มกระท

นเริ่มแห้งลงจากน้ําใต้
ร็ว ส่งผลกระทบต่อป
เกี่ยวข้อง ได้นํารถบ
านการณ์ภัยแล้งขยา
ข้องทั้ง 16 อําเภอ ไ
ละเขต อ.หนองบัวแด
ล่อยออกจากบึงละห
คิว แต่พบว่ามีเกษต
 240 บาทต่อเที่ยว
1 แสนคนต่อวัน จ
ชัยภูมิออกเป็นประก
ตประปาในช่วงนี้โดย
หลักในพื้นที่มีปริมาณ
บันเหลือปริมาณน้ํา
งพระพุทธ ความจุสูง
มาณน้ําที่มีอยู่ยังเพี
กการขาดแคลนน้ําแ
าไปแจ้งจ่ายให้แก่ป
ทาน จ.สงขลา สถาน
 อ.ระโนด ประมาณก
ผยว่า ทาง อบจ.สงขล
คาบสมุทรสทิงพระ 4
ระชาชน อ.นาทวี เท
แคลนน้ําในระยะยาว
นเสมือนสายน้ําเส้น

ตอนบน ตลอดช่วง ลั
ะเลจีนใต้และอ่าวไท

านพ้ืนท่ีประสบภัยจ
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

ารณ์น้ําในลําน้ําโดย

ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีป
 สถานีแม่นํ้าท่าจีนท
ะ จ.นครสวรรค์)  
16 มี.ค.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

กเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
(อ.เมืองพะเยา ดอก
น (อ.สองแคว) จ.นค
าม (อ.กันทรวิชัย โ
อ.โคกสูง วัฒนานคร
า (ข่าว) กรมชลประ
องความจุทั้งหมด ซ่ึง
รฝนหลวงภาคตะวัน
มีหลายฝ่ายกังวลเรื่อ
กับน้ําต้นทุนของเขื่อ
ล้งขาดแคลนน้ําเป็นอ
น้ํา ด้วยการเปิดน้ําพ
มาตรฐาน และความป
ทบเกษตรกรนอกเขต
ต้ดินจุดเดิมมีน้อย จ
ประชาชน โดยเฉพา
บรรทุกน้ําอุปโภค บริ
ายวงกว้างครอบคลุม
ไปทําความเข้าใจปร
ดง และ อ.แก้งคร้อ 
านที่ อ.จัตุรัส มาช่ว
รกรที่ทํานาปรังดักสู
ว ทําให้จังหวัดได้นํา
จากปัญหาการดักสูบ
กาศจังหวัดแจ้งไปยัง
ยเด็ดขาด ซ่ึงจะกระท
ณน้ําลดลง คือ เข่ือนคี
 40.696 ล้านลูกบ
งสุด 70.51 ล้านลู
พียงพอต่อฤดูภัยแล้
แล้ว โดยเฉพาะใน 2 
ประชาชนที่ได้รับค
นการณ์น้ําเพื่อการเก
กว่า 1 แสนไร่ได้ ดังน
ลา ได้เตรียมรับสถาน
4 อําเภอ ได้แก่ อ.ส
ทพา สะบ้าย้อย จะน
ว ทาง อบจ.ได้ร่วมกั
เลือดใหญ่ของประช

ลักษณะเช่นนี้ทําให้บ
ทยเข้าปกคลุมภาคตะ

จากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าว
ธยา  ปทุมธานี สุพร
สารคาม จันทบุรี ตรา

รธรรมชาติและส่ิงแ

ทั่วไปยังคงอยู่ในภา

ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

จจุบัน จํานวน 15 
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
รราชสีมา (อ.ขามสะ
กสุมพิสัย ชื่นชม เชี
ร ตาพระยา อรัญป
ะทาน ผู้อํานวยการโ
ปริมาณดังกล่าวจะเ

นออกเฉียงเหนือ เพื่อ
องการใช้น้ําในช่วงเ
อนฯ อย่างแน่นอน พ
อย่างมาก ซ่ึงอาจจะไ
พุทุกจุด ขุดลอกเท่า
ปลอดภัยที่จะใช้เล่น
ตชลประทาน ทําให้เก
.กาฬสินธุ์ ความแห้
าะพื้นที่นอกเขตชลป
ริโภคออกแจกจ่ายช่ว
ม 123 ตําบล กว่า 
ะชาชนถึงผลกระทบ
 ต้องใช้มาตรการเปิด
วยระบบประปาให้กับ
สบูจนทําให้น้ํามาไม่ถึ
ารถน้ําแจกจ่ายน้ําช่ว
บน้ําทํานาปรังของเก
ผู้นําในทุกหมู่บ้าน ข
ทบในภาพรวมของ จ
คีรีธาร ความจุสูงสุด 
บาศก์เมตร อ่างเก็บน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบั
้งในปีนี้ โดยเฉพาะใ
 อําเภอ คือ อําเภอส

ความเดือดร้อนในเบ
กษตรในพื้นที่ ประสบ
นั้น ชลประทานจึงได
นการณ์ภัยแล้งไว้ในเ
สทิงพระ ระโนด กระ
นะ และตั้งศูนย์ที่ อ.น
ับองค์การบริหารส่ว
ชาชนในคาบสมุทรส

บริเวณดังกล่าวมีอาก
ะวันออกเฉียงเหนือต

ขาดแคลนนํ้า) 43 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

าวะปกติ 

ณฑ์ปกติ 
้าท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
กามยาว  
ะแกแสง 
ชียงยืน)  
ประเทศ)  
โครงการ 
เพียงพอ 
อให้ช่วย 
เทศกาล
พร้อมทั้ง
ไม่มีการ
าที่ทําได ้ 
นน้ําช่วง
กษตรกร
้งแล้งใน
ประทาน 
วยเหลือ
 1,700 
บภัยแล้ง 
ดจ่ายน้ํา
บอําเภอ
ถึงสถานี
วยเหลือ
กษตรกร 
 ขอความ
จ.ชัยภูมิ 
 76 ล้น
น้ําคลอง
บันเหลือ
ในพื้นที่ 
สอยดาว 
บ้ืองต้น  
บปัญหา
ด้เตรียม
เบ้ืองต้น 
ะแสสินธ์ุ 
นาหม่อม 
วนตําบล 
สทิงพระ  

กาศร้อน
ตอนล่าง 

 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 420.42 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -99.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 12 - - 12 -87.00 

วนัท ี ่16  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 3 - - 3 -19.00 

35,565 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -118.00 

50% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -16.42 คงที่ 1 อ่าง

วนัท ี ่16  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -81.00  ลดลง 36 อ่าง

40,227 รวมท ัง้ประเทศ 36 1 - 37 -420.42   เพิม่ขึน้ - อ่าง

57%

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 5,658 42% 4,521 34% 721 5% 4,558 34% 758 6% -37.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,370 56% 4,182 44% 1,332 14% 4,233 45% 1,383 15% -51.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 143 54% 53 20% 31 12% 55 21% 33 12% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 44 17% 28 11% 14 5% 30 11% 16 6% -2.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 54 51% 27 25% 23 22% 27 25% 23 22% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 75 44% 22 13% 16 9% 23 14% 17 10% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 420 45% 317 34% 274 29% 323 34% 280 30% -6.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,764 48% 9,150 37% 2,411 10% 9,249 37% 2,510 10% -99.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 43 32% 23 17% 16 12% 24 18% 17 13% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 246 47% 153 29% 110 21% 160 31% 117 23% -7.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 59 36% 59 36% 49 30% 60 36% 50 30% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 79 48% 59 36% 22 13% 60 37% 23 14% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,031 42% 613 25% 32 1% 627 26% 46 2% -14.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 722 36% 531 27% 431 22% 562 28% 462 23% -31.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 127 40% 98 31% 75 24% 100 32% 77 25% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 26 24% 62 56% 61 55% 66 60% 65 59% -4.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 61 43% 41 29% 34 24% 42 30% 35 25% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 125 45% 82 30% 75 27% 83 30% 76 28% -1.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 71 59% 61 50% 58 48% 62 51% 59 49% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,170 60% 1,098 56% 267 14% 1,121 57% 290 15% -23.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,760 45% 2,880 35% 1,230 15% 2,968 36% 1,317 16% -87.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 432 45% 352 37% 349 36% 366 38% 363 38% -14.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 46 29% 29 18% 47 29% 30 19% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 108 45% 54 23% 14 6% 58 24% 18 8% -4.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 590 43% 452 33% 392 29% 471 35% 411 30% -19.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,552 71% 12,338 70% 2,073 12% 12,388 70% 2,123 12% -50.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,673 53% 4,466 50% 1,454 16% 4,534 51% 1,522 17% -68.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,225 65% 16,804 63% 3,527 13% 16,922 64% 3,645 14% -118.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 82 37% 97 43% 93 42% 99 44% 95 42% -2.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 112 27% 115 27% 85 20% 117 28% 87 21% -2.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 45 38% 32 27% 20 17% 33 28% 21 18% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 113 69% 133 81% 119 73% 138 84% 124 76% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 199 80% 194 78% 174 70% 198 80% 178 72% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 39% 9 56% 9 52% 10 58% 8.84 53% -0.20 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 10 46% 5 24% 4 20% 6 26% 4.58 21% -0.37 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 22 30% 32 45% 29 41% 34 47% 30.82 43% -1.68 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 28% 26 64% 23 57% 26 64% 22.83 57% -0.17 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 601 45% 643 49% 556 42% 660 50% 572 43% -16.42 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 361 51% 267 38% 200 28% 272 38% 205 29% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 196 50% 88 23% 70 18% 89 23% 71 18% -1.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,388 78% 4,327 77% 2,975 53% 4,385 78% 3,033 54% -58.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,342 92% 955 66% 695 48% 972 67% 712 49% -17.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,287 77% 5,637 69% 3,940 48% 5,718 70% 4,021 49% -81.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 40,227 57% 35,565 50% 12,056 17% 35,987 51% 12,476 18% -420.42 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 ่16  มนีาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

16 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

10 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่16  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

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


