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ฝน การคาดหม
ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
13 มีนาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

น้ําในอ่างปี 59
14 มี.ค. 59

น้ําในอ่างปี 48
14 มี.ค. 48

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิวา
บางปะกง และแม่นํ้
3.2 สรุปสถานการณ
       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

52, -10.79, -10.9
สถานีนครพนม มีแ
        - ระบบปฏิบัติ
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ

ปี ๕9 (51

กราฟแสดงปริมา

รณ์) ค่าประมาณ
 15 - 30

อ  30 - 50
 20 - 40

ฝั่ง  40 - 70
 40 - 70
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ณฑล  30 - 50
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เดือน

มายปริมาณฝน (มิล
 

ที่
9

มม.

มม. 65
มม. 44
มม. 26

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 11,

% 48
ล้าน(ลบ.ม) 9,1

% 37
ล้าน(ลบ.ม) 13,

% 58

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
ส และสถานี X.73 
้าท่าตะเภา มีแนวโน้
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
าน หนองคาย นคร
6, -11.04 และ - เ

แนวโน้มระดับนํ้าทรง
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

5.7 -21.5
4.2 -49%
6.8

เหนือ

ไม่มีฝน

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

,812
8%
182 -11%
7%
,514 -21%
8%

เหนือ

หม
3.ห
10
16
22
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
 จ.นราธิวาส แนวโน้ม
น้มระดับนํ้าทรงตัว แ
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
รพนม มุกดาหาร แล
เมตร ตามลําดับ แนว
งตัว 
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ

%)  

ทศ  

วามหมาย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ

9

านการณน์้ําขอ
าคม เมษายน และ

63.0 -11
51.2 -23
34.1

กลาง

ไม่มีฝน

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

599
44%
459 -10%
34%
426 -2%
36%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (17%) ๔.
0.คลองสียัด (28%
6.ลําตะคอง(31%) 
2.แก่งกระจาน (38%
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
มระดับน้ํา: แม่นํ้าปิ
แม่นํ้ายม และแม่นํ้า

ถานการณ์น้ําประจําว
ละโขงเจียม วัดได้ 
วโน้มระดับน้ําท่า ส

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

1.7 57.7
3% 30.2

42.0

ไม่มีฝ

ตะวันออกเฉี

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

3,797
46%

2,912 -11%
35%

3,402 -10%
45%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําต่ํากว่า 
แม่งัด (20%) 5.ปรา

%)11.บางพระ (28%
 17.ภูมิพล (34%

%) 23.ขุนด่าน (44%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (14
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
ง แม่นํ้าน่าน แม่นํ้า
าตาปี มีแนวโน้มระด

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
3.26, 3.88, 1.
ถานีเชียงแสน เชียง

ly Warning) (14 มี

ติ (ในลุ่มน้ํา) 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

ษายน 2559

นที่ 15 มีนาค
9 เปรียบเทียบกับค่า

-27.5 61.9
-91.0% 87.5

71.7

ต

ฝน

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

555
47%
576 2%
49%
182 27%
22%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
าณบุรี (23%) 6.กระ
%) 12.มูลบน (29
%) 18.แควน้อย (34
%) และ24.สิริกิติ์ (44
ของความจุ มี 1 อ่า

4 มี.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
าพระสทึง แม่นํ้าโก-ล
ดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 

เคราะห์สถานการณ์น
41, 1.74, 1.76 
งคาน และหนองคา

.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

25.5 5
29% 13

12

ไม่มีฝน

ตะวันออก

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

17,265
65%

% 16,852 -2
63%

% 18,797 -8
71%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 24 อ่าง 
ะเสียว (23%) 7.อุบ
%) 13.ทับเสลา (2

4%) 19.น้ําพุง (36%
4%)  
าง คือ หนองปลาไห

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

น้ํา กรมชลประทาน) 
 และ - เมตร ตามลํ
ย มีแนวโน้มระดับน

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 

50.8 83.2
34.0 62%
28.6

ใต้

1.4
นราธิวาส

 

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี - 

6,297
77%

2% 5,666
69%

8% 4,929
60%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

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

หล (82%)  

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

 ระดับน้ําแม่น้ําโขง 
ลําดับ เปรียบเทียบก
นํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีมุก

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ

คม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

58.8 9.3
68.1 14%
58.2

 
นราธิวาส

ทัง้ประเทศ

1.4

d.go.th/climate/climate

40,376
57%

-8% 35,719
51%

9% 41,249
61%

ทัง้ประเท

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

1%) 2.กิ่วคอหมา 
ลม (25%) 9.ลําปาว
30%) 15.ลําแซะ 
37%) 21.ป่าสักฯ 

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

 ณ วันที่ 14 มีนาคม
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ
กดาหาร มีแนวโน้มร

d.go.th/3month_foreca

 

+ 

+ 

แวดล้อม 

ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ

๒๕5๓)]  

 
e.php) 

-6%

-10%

ทศ

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

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
แม่นํ้ามูล 

ม 2559  
บ-8.54,  
ระดับนํ้า

ast.php) 



 

        
(ระดับ
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
สถานีส
๔. พา
๕. สถ
60 อํา
เชียงคํ
คง บัว
จ.บุรีรั
จ.จันท
ราชกา
โดยตั้ง
ผู้บัญช
ทั้งนี้ เพ
เพื่อปร
กรรมวิ
บ่อบาด
คลองช
สมาชิก
ส่วนเรื่
ฉวยโอก
ตามคว
เปิดเผย
ต่อเนื่อ
ซ่ึงการ
รวมถึง
สนับส
จํานวน
ส่งผลใ
คือ เช้า
ทุกแห่
ใกล้สะ
ชาวบ้า
มีรถบร
จัดหาอ
ทั้งนี้ ได
แต่ละอ
๖. คา
มีอากา
ตอนล่า
๗. พ้ืน
ได้แก่ 
หนองค
พังงา ป
 

               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - รายงาน
น้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง 
หลวง 3365)(อ.สา
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่
สะพานวัดพระรูป อ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
าเภอ 278 ตําบล 2
า) จ.สุโขทัย (อ.สวรร
วลาย แก้งสนามนาง
รัมย์ (อ.เมือง พลับพ
ทบุรี (อ.มะขาม โป่งน้ํ
ารแทนผู้อํานวยการ
แต่เดือนกุมภาพันธ์ 
ชาการหน่วยพัฒนาที
พราะระดับน้ําน้อยเ
ระทังให้ต้นพืช และท
วิธีการถนอมอาหารข
ดาลไปกว่า 50 แห่ง
ชลประทานให้ประชา
กที่ได้รับผลกระทบจ
รื่องน้ําดื่มนั้น พี่น้อง
กาสข้ึนราคาน้ําดื่ม พ
วามต้องการของประ
ยว่า ขณะนี้ทางจังหว
องในขณะนี้ โดยเฉพ
รประปาส่วนภูมิภาคส
เพิ่มกําลังการผลิตอีก

สนุนช่วยเหลือเกษต
น 43 แห่ง รวมเป็น
ให้ระดับน้ําในคลองห
ากับเย็น แต่คาดว่า อี
ง ถือว่ามีความเสี่ยง
ะพานข้ามคลอง 12 
านเรียกร้องให้เปิดป
รรทุกหนักว่ิงกันจําน
อาหารเสริมชนิดเข้ม
ด้ร่วมกับสถานีพัฒน
อําเภอในทันทีที่จังหว
าดการณ์สภาพอา
าศร้อนโดยทั่วไปกับมี
าง และภาคตะวันออ
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเ
 จ.เชียงใหม่ พะเยา พ
คาย หนองบัวลําภู บุ
 ประจวบคีรีขันธ์ สตลู

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

 อ.เมือง จ.สุพรรณบ

มป้องกันและบร
2,369 หมู่บ้าน ได้
รคโลก ศรีนคร ศรีสาํ
ง โนนไทย ด่านขุน
พลาชัย ห้วยราช) จ
น้ําร้อน สอยดาว แกง่
รฯ มีความเป็นห่วง
 เจ้าหน้าที่ยังไม่สามา
ที่ 24 ได้นําชาวบ้
เกินกว่าที่จะสูบด้วย
ทําการเพาะปลูกเลี้ย
ของคนอีสานมาใช้เพื่
 บนพื้นที่ 8 อําเภอน
าชนได้ใช้ถึงวันละ 5
จากปัญหาภัยแล้ง ทั้
งประชาชนไม่ค่อยได้
พร้อมทําน้ําประปาสน
ะชาชน เริ่มจาก อ.ขุ
วัดได้ประกาศพื้นที่ภั

พาะแม่น้ําโขงที่ระดับ
สาขาอําเภอธาตุพน
กเท่าตัว เพื่อสํารองน
ตรกรผู้ประสบภัยแล
เงินกว่า 28 ล้านบา
หลังวัดเนินพระปราง
 อีกไม่เกิน 3 วัน ชาว
งอาจเกิดอันตราย จา
 ต.บึงน้ํารักษ์ อ.ธัญบ
ระตูน้ําปล่อยน้ําไหล

นวนมากจึงเป็นสาเหต
ข้น และหม่ันดูแลใน

นาอาหารสัตว์ ต.ทุ่งนุ้
วัดประกาศพื้นที่ จ.ส
ากาศ 7 วัน (กรม
มีอากาศร้อนจัดบางพื
ก ลักษณะเช่นนี้ทําให
เตือนภัยวิกฤตินํ้า(
 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ล สงขลา และราชบุรี

นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
นลําน้ําส่วนใหญ่มีแน
โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน
ทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท
รี) สถานการณ์วิกฤติ
และข้อมูลเพื่อการบริ
าระวังนํ้าแล้ง ได้แก
บุรี (ลุ่มนํ้าท่าจีน) 

รเทาสาธารณภัย
ด้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ
าโรง ศรีสัชนาลัย เมื
ทด โนนสูง เทพารั
.กาญจนบุรี (อ.ห้วย
งหางแมว ขลุง นายา
งพื้นที่ 22 จังหว
ารถออกปฏิบัติการท

บ้าน เยาวชน กํานันผ
ยเครื่องสูบน้ํา จึงได้ส
ยงปากท้องกันได้ตาม
อเป็นอาหารสํารองเ
นอกเขตชลประทาน
5 ล้าน ลบ.ม. ขณะท
ั้งการส่งเสริมอาชีพเ
ด้เก็บกักน้ําในช่วงฤด
นามจากหน่วยพัฒนา
ขุนหาญ และ อ. ปรา
ภัยแล้งแล้ว 2 อําเภอ
บลดลงอย่างรวดเร็ว 
ม ได้ระดมเจ้าหน้าที
น้ําให้เพียงพอต่อควา
ล้ง และเพื่อให้ประ
าท จ.สุพรรณบุรี ปร
ค์ มีวัชพืชข้ึนปกคลมุ
วบ้านจะเดือดร้อนหน
ากกรณีพื้นถนนทรุด
บุรี ได้ทรุดยาว 50 
ลเข้าคลองระบายน้ํา
ตุทําให้ถนนทรุดตัวดั
นเรื่องน้ําที่สะอาดให้ส
นุ้ย อ.ควนกาหลง ใน
สตูล ประสบภัยแล้ง 
มอุตุนิยมวิทยา ) ใ
พื้นที่ และมีฟ้าหลัว
ห้บริเวณภาคตะวันอ
(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) 
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
นคร สุรินทร์ กาฬสิน
รี 

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มเพ่ิมขึ้น/ทรงต
น (ณ วันที่ 4 มี.ค.5
ท่าจีน มีแนวโน้มระ
ติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถ
หารจัดการทรัพยากร
ก่ สถานีสะพานมห

ย (14 มี.ค.) : จังห
.ดอยเต่า สันกําแพง
อง คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ยม
ักษ์ พระทองคํา บัว
ยกระเจา ท่าม่วง) จ
ายอาม เมือง เขาคิชฌ
วัดลุ่มแม่น้ําเจ้าพร
ทําฝนหลวงได้อย่างมี
ผู้ใหญ่บ้านร่วม 300
สร้างฝายเพื่อกั้นลําน
มสภาพไปก่อน จ.กา
ลี้ยงชีพในช่วงภัยแล้
 ในขณะที่เข่ือนลําป
ที่สหกรณ์จังหวัดกาฬ
เพื่อสร้างรายได้ตลอ
ดูฝนเอาไว้ดื่ม ต้องหั
าการเคลื่อนที่ 53 กั
างค์กู่ ไม่ต้องไปเสีย
อ คือ อ.โพนสวรรค์ 
 ล่าสุด มีระดับอยู่ที่ 
ที่เข้าไปตรวจสอบ นํ
ามต้องการของประชา
ะชาชนสามารถประ
ระธานการประปาหม
มเต็มคลอง ทําให้คล
นัก เพราะไม่มีน้ําใช้ 
ดช่วงภัยแล้ง จึงขอให
 เมตร ลึก 60 เมต
า เม่ือคลองรังสิตประ
ดังกล่าว จ.สตูล ภัยแ
สัตว์เลี้ยงได้ดื่มกิน เนื

นการจัดเตรียมหญ้าแ
 

 ในช่วงวันที่ 14-20 
วในตอนกลางวัน ส่ว
อกมีฝนฟ้าคะนองบา
 คณะกรรมการทรัพ
ตากกําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

วันที่ 11 มี.ค.59) ล
ตัว 
59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําลดลง โดยมีส
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
หาโพธิ์ อ.เมือง จ.แ

หวัดท่ีประกาศเขตให
ง แม่ริม) จ.อุตรดิตถ
ม บ้านด่านลานหอย
วใหญ่) จ.นครพนม
จ.เพชรบุรี (อ.ชะอํา
ฌกูฎ ท่าใหม่) จ.ชลบ
ะยาเป็นพิเศษ และ
มีประสิทธิภาพ เพรา
0 คน ในพื้นที่อําเ
น้ําในช่วงหน้าแล้งนี้
าฬสินธุ์ สถานการณ์
ลง้ ทั้งนี้ สําหรับความ
าว ณ ปัจจุบันมีปริม
ฬสินธ์ุ สั่งเครือข่ายส
ดฤดูกาล จ.ศรีสะเก

หันไปซื้อน้ําดื่ม  จัง
กับหน่วยของสภากาช
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือน
 และ อ.นาหว้า ด้าน
 2 - 3 เมตร ทําใ
ารถขุดไปขุดเปิดทา
าชนในพื้นที่ 4 อําเ
กอบอาชีพ และสร้
มู่ 5 บ้านหัวสะแก 
ลองตื้นเขิน ส่งผลให้น
 จ.ปทุมธาน ีผู้อํานว
ห้ประชาชนผู้ใช้เส้น
ร เนื่องจากคลองรัง
ะยูรศักด์น้ําได้ลดระ
แล้งที่เข้ามาเยือนในพื
นื่องจากในระยะนี้สตั
แห้งสํารองไว้ช่วยเหลื

 มี.ค. ความกดอากา
วนลมตะวันออกเฉียง
างแห่ง 
พยากรนํ้าแห่งชาติ (
ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงข

กกรัง มีปริมาณน้ําอย
สถานการณ์เฝ้าระวั
ท่ีสะพานข้ามแควตา
สัญญาณภาพจากกล้
แพร่ (ลุ่มนํ้ายม) สถ

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

า แก่งกระจาน บ้าน
บุรี (อ.เกาะสีชัง) สถา
ะมีเป้าหมายสําคัญใ
าะความชื้นสัมพัทธ์ใน
เภอคําชะอี บ้านโนน

นี้ เพื่อทําการกักน้ํา แ
์ภัยแล้งซ่ึงทวีความรุ
มช่วยเหลือ ได้มีการแ
มาณน้ําเหลืออยู่ที ่55
สหกรณ์ทุกแห่งใน 1
กษ ภัยแล้งกระทบสว
งหวัดจึงได้ให้สํานักง
ชาดไทย ซ่ึงมีรถผลิต
น้ําดื่ม จ.นครพนม 
น ประปาส่วนภูมิภาค
ให้บางจุดเกิดหาดทร
งน้ํา มายังจุดสูบน้ํา
ภอ มี อ.ธาตุพนม อ.
ร้างรายได้ระหว่างห
 ต.เนินพระปรางค์ อ
น้ําไม่เพียงพอให้สถา
วยการสํานักงานทาง
ทาง ให้ความร่วมมือ
สิตประยูรศักดิ์ได้มีก
ะดับลงลง จึงทําให้ดิน
พื้นที่ อย่างรวดเร็วใน
ตว์เลี้ยง อาจจะป่วยเ
ลือเกษตรกร จํานวน

าศต่ําเนื่องจากความร้
งใต้ยังคงพัดนําความ

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

มทรัพยากรน้ํา  กร

ลา ปัจจุบันสถานกา

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

ผู้สบภัยพิบัติกรณีฉุ
 ท่าปลา) จ.พะเยา (
เมือง ชุมแสง) จ.น่าน
วรรค์) จ.มหาสารคา
นลาด) จ.สระแก้ว (อ
านการณ์วิกฤตินํ้า (
ในการเติมน้ําเข่ือน
นอากาศต่ํามาก ปัจ
นสะอาด หมู่ 5 ต

 และยกระดับน้ําข้ึนม
รุนแรง ทําให้หลายค
แจกจ่ายน้ําให้แก่ชาว
52 ล้าน ลบ.ม. สาม

18 อําเภอเตรียมรับ
วนผลไม้ 3 อําเภอ ไ
งานพาณิชย์จังหวัดเ
ตน้ําประปาน้ําดื่มไปใ
 หัวหน้าสํานักงานป้
ค สาขาอําเภอธาตุพ
รายเป็นบริเวณกว้าง
ดิบข้ึนสู่กระบวนการ
.เรณูนคร อ.ปลาปาก 
หยุดทํานา ตามมาต
อ.สองพ่ีน้อง เปิดเผย
านีประปาหมู่บ้านนํา
หลวงชนบทปทุมธาน
อ เชื่อฟังป้ายเตือนต
การเปิดน้ําเข้าคลองร
นตลิ่งริมถนนเกิดทร
นปีนี้ ทําให้ทางด้านส
เป็นโรคขาดสารอาห
น 50 ตัน นอกจากนี้

ร้อนปกคลุมประเทศไ
มชื้นจากทะเลจีนใต้แ

านพ้ืนท่ีประสบภัยจ
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

ารณ์น้ําในลําน้ําโดย

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

กเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
(อ.เมืองพะเยา ดอก
น (อ.สองแคว) จ.นค
าม (อ.กันทรวิชัย โ
อ.โคกสูง วัฒนานคร
(ข่าว) ศูนย์ปฏิบัติกา
ศรีนครินทร์ วชิราล
จัยยังไม่เอื้ออํานวย 

ต.คําบก จัดกิจกรรม
มาเพื่อจะได้สามารผั
ครอบครัวได้นําสูตรก
วบ้านไปแล้วกว่า 11
มารถใช้การได้เพียงร้
บมือภัยแล้ง พร้อมให
ได้แก่ อ.ศรีรัตนะ อ.
เข้าไปควบคุมและตร
ให้บริการพี่น้องประ
องกันและบรรเทาส

พนม เปิดเผยว่า ภัยแ
ง ช่วงกลางแม่น้ําเป็น
รผลิตเพื่อไม่ให้เกิดปั
 และ อ.นาแก  จ.พร
ตราที่ 4 ให้แก่ผู้แท
ยถึงสถานการณ์ภัยแ
มาผลิตน้ําประปา โด
นี เปิดเผยว่า ขณะนี้
ต่างๆ ทั้งนี้ ตลิ่งริมถน
ระบายนํ้าต่างๆ ในพื
รุดตัวสไลด์ลงคลอง 
สํานักงานปศุสัตว์เร่ง
หารได้ เนื่องจากสภา
นี้ ยังมีหญ้าสด และห

ไทยตอนบน ลักษณ
และอ่าวไทยเข้าปกคล

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
ารฝนหลวงภาคกลา
ลงกรณ์ และป่าสัก
จ.มุกดาหาร ผู้ว่าฯ 

มสร้างฝายชะลอน้ําจิ
ผันน้ําและสูบน้ําเข้า
การทําปลาร้า ซ่ึงเป็น
10 หมู่บ้าน และได้ซ
้อยละ 23 ซ่ึงได้ปลอ่
ห้ดําเนินมาตรการช่ว
.กันทรลักษ์ และ อ.ข
รวจสอบ ป้องกันไม่ใ
ะชาชน โดยได้เร่งดํา
สาธารณภัยจังหวัดน
แล้งเริ่มคุกคามขยาย
นระยะทางยาวนับกิ
ปัญหาต่อการผลิตน้ํา
ระนครศรีอยุธยา เริ่ม
น ศบกต. ในรอบแ

แล้งในพื้นที่บ้านหัวส
ดยจะปล่อยน้ําเพียง 
น้ถนนเลียบคลองชลป
นนรังสิต - นครนาย
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
 และประกอบกับถน
งประชาสัมพันธ์ให้เก
าพอากาศที่ร้อน และ
หญ้าหมัก โดยการจัด

ะเช่นนี้ทําให้บริเวณด
ลุมภาคตะวันออกเฉี

ขาดแคลนนํ้า) 43 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

าวะปกติ 

ณฑ์ปกติ 
้าท่าจีน

นเกณฑ์
น) และ

 จังหวัด  
กามยาว  
ะแกแสง 
ชียงยืน)  
ประเทศ)  
ง รักษา
ชลสิทธ์ิ  
 ร่วมกับ  
จิตอาสา  
ไร่นาได ้
นหนึ่งใน
ซ่อมแซม
อยน้ําใน
วยเหลือ
ขุนหาญ 
ให้มีการ 
เนินการ

นครพนม 
ยวงกว้าง
กิโลเมตร  
าประปา 
มจ่ายเงิน
แรกแล้ว  
สะแก ว่า 
 2 เวลา 
ประทาน
ยกขาเข้า 
นี ตามที่
นนสายนี้ 
กษตรกร 
ะแล้งจัด 
ดสรรให้

ดังกล่าว 
ยงเหนือ

 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 399.36 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -99.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -81.00 

วนัท ี ่14  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -18.00 

35,719 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -110.00 

51% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -18.36 คงที่ 5 อ่าง

วนัท ี ่14  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -73.00  ลดลง 32 อ่าง

40,376 รวมท ัง้ประเทศ 32 5 - 37 -399.36   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 5,676 42% 4,533 34% 733 5% 4,571 34% 771 6% -38.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,390 57% 4,199 44% 1,349 14% 4,250 45% 1,400 15% -51.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 146 55% 53 20% 31 12% 55 21% 33 12% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 45 17% 29 11% 15 6% 30 11% 16 6% -1.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 53 50% 27 25% 23 22% 27 25% 23 22% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 76 45% 22 13% 16 9% 23 14% 17 10% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 426 45% 319 34% 276 29% 325 35% 282 30% -6.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,812 48% 9,182 37% 2,443 10% 9,281 38% 2,542 10% -99.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 44 33% 23 17% 16 12% 24 18% 17 13% -1.00 ลดลง

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 247 48% 156 30% 113 22% 161 31% 118 23% -5.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 59 36% 59 36% 49 30% 61 37% 51 31% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 79 48% 60 37% 23 14% 60 37% 23 14% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,036 43% 617 25% 36 1% 629 26% 48 2% -12.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 732 37% 542 27% 442 22% 573 29% 473 24% -31.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 128 41% 98 31% 75 24% 101 32% 78 25% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 26 24% 63 57% 62 56% 68 62% 67 61% -5.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 62 44% 41 29% 34 24% 42 30% 35 25% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 126 46% 83 30% 76 28% 83 30% 76 28% - คงที่

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 71 59% 62 51% 59 49% 62 51% 59 49% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,187 60% 1,108 56% 277 14% 1,129 57% 298 15% -21.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,797 46% 2,912 35% 1,262 15% 2,994 36% 1,343 16% -81.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 441 46% 357 37% 354 37% 370 39% 367 38% -13.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 47 29% 30 19% 47 29% 30 19% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 108 45% 55 23% 15 6% 60 25% 20 8% -5.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 599 44% 459 34% 399 29% 477 35% 417 31% -18.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,569 71% 12,362 70% 2,097 12% 12,405 70% 2,140 12% -43.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,696 53% 4,490 51% 1,478 17% 4,557 51% 1,545 17% -67.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,265 65% 16,852 63% 3,575 13% 16,962 64% 3,685 14% -110.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 84 38% 98 44% 94 42% 101 45% 97 43% -3.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 113 27% 116 28% 86 20% 118 28% 88 21% -2.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 45 38% 33 28% 21 18% 34 29% 22 19% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 114 70% 134 82% 120 73% 139 85% 125 76% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 199 80% 195 79% 175 71% 200 81% 180 73% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 7 39% 9 57% 9 52% 10 58% 8.88 53% -0.18 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 10 47% 5 25% 4 20% 6 27% 4.70 22% -0.35 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 22 31% 33 46% 30 42% 34 48% 31.30 44% -1.49 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 12 29% 26 64% 23 57% 26 65% 23.09 58% -0.35 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 606 46% 649 49% 562 42% 668 50% 580 44% -18.36 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 364 51% 268 38% 201 28% 273 38% 206 29% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 199 51% 88 23% 70 18% 90 23% 72 18% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,388 78% 4,349 77% 2,997 53% 4,400 78% 3,048 54% -51.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,346 93% 961 66% 701 48% 976 67% 716 49% -15.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,297 77% 5,666 69% 3,969 48% 5,739 70% 4,042 49% -73.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 40,376 57% 35,719 51% 12,210 17% 36,120 51% 12,609 18% -399.36 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 ่14  มนีาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

14 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

8 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่14  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


