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ฝน การคาดหม
ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
28 มีนาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

นํ้าในอ่างปี 59
29 มี.ค. 59

นํ้าในอ่างปี 48
29 มี.ค. 48

นํ้าในอ่างปี 58

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

82, -9.10, -10.67
หาร มีแนวโน้มระดับ
        - ระบบปฏิบัติ
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ
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มม. 85
มม. 45
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หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 11

% 4
ล้าน(ลบ.ม) 8,9

% 3
ล้าน(ลบ.ม) 12

% 5

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
ส และสถานี X.73 
แม่นํ้าบางปะกง มีแ
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
น หนองคาย นครพ
, -10.54 และ –12
บนํ้าลดลง 
การเฝ้าระวัง และเตื
งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ

%)      ปี ๕8 (56%

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

ณ (มม.) คว
0 มม. ตํ่ากว่าค
0 มม. ตํ่ากว่าค
0 มม. ตํ่ากว่าค
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0 มม. ตํ่าก
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5.0 -39.9
5.1 -88%
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ตาก

2.2
แม่สอด

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงาน
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สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
 จ.นราธิวาส แนวโนม้
แนวโน้มระดับนํ้าทร
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
พนม มุกดาหาร และ
2.96 เมตร ตามลําดั

ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ

%)  

ทศ  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ

59

านการณน์้ําขอ
ายน พฤษภาคม แล

114.7 -50
64.5 -78
51.5

กลาง

4.3
อู่ทอง สกษ.
สุพรรณบุรี

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

537
39%
416 -8%
31%
376 -1%
32%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (16%) ๔.แ
0.บางพระ (26%) 1
6.ลําตะคอง (29%
2.จุฬาภรณ์ (36%) 
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
มระดับน้ํา แม่นํ้าน่า
งตัว แม่นํ้าท่าตะเภา

ถานการณ์น้ําประจําว
ะโขงเจียม วัดได้ 3.
ดับ แนวโน้มระดับน้ํา

ลาก - ดินถล่ม (Earl
วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ

ศูนย์ป้อง

ค่าประมาณ (มม
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-
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นทึกของเจ้าหน้าที่เ

3,496
42%

2,713 -9%
33%

3,168 -9%
42%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณนํ้าต่ํากว่า 
แม่งัด (18%) 5. ปรา
1.คลองสียัด (26%
) 17.แควน้อย (32%
 23.ขุนด่าน (39%) 
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (29
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
น แม่นํ้าพระสทึง แ
า มีแนวโน้มระดับนํ้

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
21, 5.58, 3.10, 
าท่า สถานีหนองคาย

ly Warning) (29 มี

ติ (ในลุ่มน้ํา) 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ม.) ความห
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก
ม. ตํ่ากว่าค่าปก

ษภาคม 2559

นที่ 30 มีนาค
9 เปรียบเทียบกับค่

-44.4 90.5
-146.9% 88.5

102.0

ต

กษ.

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

508
43%
530 2%
45%
160 26%
19%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
าณบุรี (20%)  6.กร

%) 12.ลําแซะ (27%)
%) 18.ภูมิพล (33%
 24.สิริกิติ์ (43%) แ
ของความจุ – ไม่มี 

9 มี.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
แม่นํ้าตาปี แม่นํ้าโก-ล
นํ้าเพ่ิมขึ้น 

เคราะห์สถานการณ์น
 2.03, 2.26 และ
ย นครพนม และโขง

.ค.) – ไม่มีการเตือนภ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
กติเล็กน้อย  130
กติเล็กน้อย  180
กติเล็กน้อย  130
กติเล็กน้อย  240
กติเล็กน้อย  90
กติเล็กน้อย  270
กติเล็กน้อย  130

คม ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

-2.0 5
-2% 14

0 17

ตะวันออก

11.6

ชลบุรี
สัตหีบ

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

17,016
64%

% 16,538 -2
62%

% 18,282 -7
69%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 25 อ่าง 
ระเสียว (22%) 7.ลําป
) มูลบน (28%) 1

%) 19.ป่าสักฯ (33
และ25.วชิราลงกรณ 
 -  

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

น้ํา กรมชลประทาน) 
ะ 2.54 เมตร ตามล
งเจียม มีแนวโน้มระ

ภัย - 

มวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 

ระทรวงทรัพยากร

ระมาณ (มม.)
0 - 170 มม.
0 - 220 มม.
0 - 170 มม.
0 - 290 มม.
0 - 130 มม.
0 - 312 มม.
0 - 170 มม.

มิถุนายน

ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 

56.7 87.5
44.2 61%
76.8

ใต้

88.5
ชุมพร

 

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี - 

6,135
75%

2% 5,448
66%

7% 4,825
59%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
ปาว (24%) 8.อุบลรั
13. 14.ทับเสลา 
3%) 20.น้ําพุง (34%

(49%) 

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

 ระดับน้ําแม่น้ําโขง 
ลําดับ เปรียบเทียบ
ะดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถา

 เดือน (http://www.tmd
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+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

น 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

78.8 -5.4
73.3 -7%
82.1

 
ชุมพร

ทัง้ประเทศ

88.5

d.go.th/climate/climate

39,201
56%

-9% 34,638
49%

7% 39,594
58%

ทัง้ประเท

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

0%) 2.กิ่วคอหมา 
รัตน์ (24%) 9.กิ่วลม
 (28%) 15.น้ําอูน 
%) 21.แก่งกระจาน

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

 ณ วันที่ 29 มีนาคม
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ
านีเชียงแสน เชียงค

d.go.th/3month_foreca
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-7%

-9%
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table.htm) 
 (12%)  
ม (25%) 
 (29%)  
น (36%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
แม่นํ้าวัง 

ม 2559  
บ-8.59, 
าน และ

ast.php) 



 

        
(ระดับ
        
อยู่ในเ
(อ.บ้าน
นาลัย 
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
97 อํา
น้ําปา
จ.นคร
บัวให
จ.สุริน
เนินขา
นายาย
สถานก
บาดาล
สระแล
การอน
ที่มีชื่อ
นําน้ําจ
ใช้ในก
แทบทั้
ประกา
หลักเก
ให้ชาว
นครรา
จํานวน
แดง ห
๖. คา
ส่วนลม
ประเท
กับมีอ
ลักษณ
๗. พ้ืน
ได้แก่ จ
หนองค
พังงา ป
 

               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - รายงา
กณฑ์ปกติปกติ แนว
นด่านลานหอย จ.สุโ
 จ.สุโขทัย) สถานีส

               - รายงาน
น้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง ม
หลวง 3365)(อ.สา
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่ใ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
าเภอ 421 ตําบล 3
ด) จ.พะเยา (อ.เมื
สวรรค์ (อ.เมือง ชุม
ญ่  สูงเนิน) จ .นค

นทร์ (อ.จอมพระ) จ.
าม) จ.สระบุรี (มวกเห
ยอาม เมือง เขาคิช
การณ์วิกฤตินํ้า (ข่า
ลให้กับราษฎรในพื้น
ละคลอง แห้งขอดลง
นุรักษ์ป่าไม้และพันธ
เสียงของ อ.ไพศาลี
จากแหล่งน้ําอื่นมาใช้
การดับไฟ และจากก
ั้งเขาแล้วสร้างความเ
าศเป็นพื้นที่ประสบภ
กณฑ์สําหรับเตรียมป
บ้านได้มีน้ําอุปโภค-
าชสีมา ได้ปล่อยขบ
น 2 คัน เครื่องสูบน้ํา
มู่ที ่1, บ้านปุ่งสุริยา
าดการณ์สภาพอา
มตะวันออกเฉียงใต้พ
ทศไทยตอนบนคลาย
ากาศร้อนโดยทั่วไป

ณะเช่นนี้ทําให้ประเทศ
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเ
 จ.เชียงใหม่ พะเยา พ
คาย หนองบัวลําภู บุ
 ประจวบคีรีขันธ์ สตลู

านสถานการณ์สถานี
งต่ําสุด) ระดับน้ําใน
านสถานการณ์สถานี
วโน้มระดับน้ํา : ลุ่ม
โขทัย) (TY05) สถ
สะพานวังประดู่ (TN
นสถานการณ์สถานีโ
มีแนวโน้มระดับน้ําท
ามชุก จ.สุพรรณบุรี
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้าร

มป้องกันและบร
3,411 หมู่บ้าน ได้แ
องพะเยา ดอกคําใ

มแสง) จ.น่าน (อ.สอ
รพนม (อ .นาหว้า
ขอนแก่น (อ.ซําสูง) 
หล็ก วังม่วง เฉลิมพ
ชฌกูฎ ท่าใหม่) จ.ช
าว) จ.กําแพงเพชร 
นที่ ต.โค้งไผ่ มากถึง 
งจนไม่มีน้ําเหลือติดก
ธ์ุพืช กรมอุทยานแห
ลี บางชั้นแห้งขอดไม
ชใ้นการอุปโภคบริโภ
การตรวจสอบปริมา
เสียเดือดร้อนให้แกส่ั
ภัยพิบัติแล้ง แต่มีเพี
ประกาศเป็นพื้นที่ปร
บริโภคต่อไป สําหรับ
บวนรถบรรทุกน้ํา เ
าจํานวน 2 เครื่อง แ
า หมู่ที ่4, บ้านโป่งบู
ากาศ 7 วัน (กรม
พัดปกคลุมภาคเหนือ
ความร้อนลง หลังจา

ป ส่วนลมตะวันตก
ศไทยตอนบนมีฝนฟ้
เตือนภัยวิกฤตินํ้า(

 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ล สงขลา และราชบุรี

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

รเทาสาธารณภัย
แก่ จ.เชียงใหม่ (อ.ดอ
ใต้ แม่ใจ จุน ภูกา
งแคว) จ.พิจิตร (อ.บ
า โพนสวรรค์ ) จ .
 จ.กาญจนบุรี (อ.ห้ว

พระเกียรติ หนองแซง
ชลบุรี (อ.เกาะสีชัง) 
 ผู้อํานวยการสํานักพ
 12 บ่อ ใน 7 หมู่บ้
ก้นสระที่จะใช้การได
ห่งชาติ สัตว์ป่า และ
ม่มีน้ําให้เห็นแต่อย่า
ภคภายในสํานักงานแ
ณน้ําบนยอดเขาที่ไ
สตัว์ป่าและระบบนิเว
พียงหนึ่งอําเภอเท่าน
ระสบภัยแล้ง เบ้ืองต้
บแหล่งท่องเที่ยวอย่
พื่อช่วยเหลือประช

และเจ้าหน้าที่ทหารก
บูรพา หมู่ที ่6 และบ้
มอุตุนิยมวิทยา )
อตอนล่าง ภาคกลาง
ากนั้นในช่วงวันที่ 3
กในระดับบนจากปร
าคะนองเกิดข้ึน 
(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) 
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
นคร สุรินทร์ กาฬสิน
รี 

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มเพ่ิมขึ้น/ทรงต
น่าน (ณ วันที่ 24 มี
ระดับน้ําเพ่ิมขึ้น ส่วน
ทะเล (TY08) (อ.โพ
.พิษณุโลก) และสถ
น (ณ วันที่ 29 มี.ค
ท่าจีน มีแนวโน้มระดั
ติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถ
หารจัดการทรัพยากร

 สถานีสะพานมหาโ

ย (29 มี.ค.) : จังห
อยเต่า สันกําแพง แม
มยาว เชียงคํา) จ.
บางมูลนาก) จ.นครร
.มหาสารคาม (อ .
วยกระเจา ท่าม่วง) 
ง) จ.สระแก้ว (อ.โคก
 จ.ตราด (อ.เมืองตร
พัฒนาภาค 3 หน่วย
บ้าน กําลังประสบปั
ด้ จ.นครสวรรค์ ชาว
ะพันธ์ุพืชกําลังประส
างใด ด้านนักวิชากา
แล้ว แต่ก็ยังมีความเป็
หลลงมายังน้ําตกซับ
วศภายในอุทยานเป็น
นั้น ที่ส่งเรื่องเข้ามา
ต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ท
ย่างน้ําตกต่าง ๆ ภาย
ชาชนที่ขาดแคลนน้ํา
องบิน 1 จํานวน 20

บ้านโกรกกะหาด หมู่ท
) ในช่วงวันที่ 29-3
ง ภาคตะวันออกแล
1 มี.ค. – 4 เม.ย.
ระเทศพม่าจะเคลื่อน

 คณะกรรมการทรัพ
ตาก กําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

วันที่ 29 มี.ค.59) ล
ตัว 
มี.ค.58) : ระดับน้ําใ
นลุ่มน้ําน่าน มีแนวโ
พทะเล จ.พิจิตร)และ
ถานีสะพานเฉลิมพร
.59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําเพ่ิมขึ้น โดยมี
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

หวัดท่ีประกาศเขตให
ม่ริม แม่แตง จอมทอ
สุโขทัย (อ.สวรรคโ
ราชสีมา (อ.ขามสะแ
.กันทรวิชัย โกสุม
 จ.เพชรบุรี (อ.ชะอํา
กสูง วัฒนานคร ตาพ
ราด เขาสมิง แหลมง
ยบัญชาการทหารพั
ญหาภัยแล้งอย่างรุน
วบ้านในพื้นที่ ต.วังข
สบกับปัญหาภัยแล้ง
ารป่าไม้ชํานาญการ
ป็นกังวลอย่างมากว่า
บสมบูรณ์ชั้นแรกล่า
นอย่างมาก.จ.นครน
า คือ อําเภอองครักษ
ทําการช่วยเหลือด้วย
ยในจังหวัดนั้น ล่าสุด
าอุปโภคบริโภค ใน
0 นาย เดินทางไปช่
ที่ 7 ซ่ึงมีชาวบ้านอา
30 มี.ค. บริเวณค
ะภาคใต้ตอนบน ลั
.ความกดอากาศต่ําเ
นเข้ามาปกคลุมประ

พยากรนํ้าแห่งชาติ (
ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงข

ในลุ่มน้ํายม มีปริมา
โน้มระดับน้ําลดลง โ
ะ สถานการณ์เฝ้าระ
ระเกียรติ 48 พรรษ
กกรัง มีปริมาณน้ําอ
สถานการณ์เฝ้าระ
ท่ีสะพานข้ามแควตา
สัญญาณภาพจากกล้
ร่ (ลุ่มนํ้ายม) และส

ห้ความช่วยเหลือผู้
อง ฮอด พร้าว ดอยห
โลก ศรีนคร ศรีสํา
แกแสง คง บัวลาย 
มพิสัย ชื่นชม เชีย
า แก่งกระจาน บ้าน
พระยา อรัญประเทศ
อบ คลองใหญ่ บ่อไ
ัฒนา กองบัญชาการ
นแรง จนขาดแคลน
ข่อย อ.ไพศาลี แจ้งว่
งอย่างหนัก โดย"น้ํา
ร หัวหน้าสวนรุกชาติ
า สถานการณ์ภัยแล้
าสุดพบว่า ไม่มีน้ําห
นายก หัวหน้าปภ.นค
ษ์ ขณะนี้ทางจังหวัด
ยการนํารถบรรทุกน้ํ
ดยังไม่ได้รับผลกระท
นพื้นที่ ต.โป่งแดง อ
วยเหลือประชาชนที
าศัยอยู่ประมาณ 70
ความกดอากาศสูงที่
ักษณะเช่นนี้ทําให้บ
นื่องจากความร้อนป
ะเทศไทยตอนบน 

(29 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
หล่อ) จ.อุตรดิตถ์ (อ.
าโรง ศรีสัชนาลัย เ
 แก้งสนามนาง โนนไ
ยงยืน) จ .บุรี รัมย์  
นลาด เขาย้อย ท่ายา
ศ) จ.จันทบุรี (อ.มะข
ร่ เกาะกูด เกาะช้าง
รกองทัพไทย นําเจ้า
น้ําสําหรับอุปโภคบ ิ
ว่าในพื้นที่ป่าสวนรุก
าตกซับสมบูรณ์" ซ่ึง
ติ 100 ปี (ซับสมบู
้งที่รุนแรงเช่นนี้หาก

หลงเหลืออยู่ด้วยเช่น
ครนายก เปิดเผยถึงส
ดกําลังอยู่ระหว่างตั้ง
น้ําเข้าไปแจกจ่าย ใน
ทบจากปัญหาภัยแล้ง
อ.ขามทะเลสอ โดยไ
ที่กําลังได้รับความเดือ
00 ครัวเรือน มีจํานว
แผ่ปกคลุมภาคตะวั

บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้
ปกคลุมประเทศไทยต
ประกอบกับลมตะวั

านพ้ืนท่ีประสบภัยจ
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

ารณ์น้ําในลําน้ําโดย

าแล้ง ส่วนระดับน้ํา
กฤติ (นํ้าแล้ง) ได้แ
ก่ สถานีสะพานศรีสั
อง จ.พิจิตร) 
 ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีป
 สถานีแม่นํ้าท่าจีน
ะ จ.นครสวรรค์)  
29 มี.ค.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

กเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
เมืองอุตรดิตถ์ ท่าปล

 เมือง คีรีมาศ ทุ่งเส
ไทย ด่านขุนทด โนน
 (อ .เมือง พลับพล
าง) จ.ชัยนาท (อ.มโน
ขาม โป่งน้ําร้อน ส
ง) จ.สตูล (อ.ละงู ทุ่ง
าหน้าที่และเครื่องจั
ริโภค โดยพื้นที่ดังก
ขชาติ 100 ปี (ซับส
อยู่ภายในเขตอุทยา

บูรณ์ ไพศาลี) เปิดเผ
กมีไฟป่าเกิดข้ึนภายใ
นกันซ่ึงก็เท่ากับว่า น
สถานการณ์ภัยแล้ง 
ั้งคณะกรรมการลงพื
นระยะยาวก็มีการวา
งมากนัก จ.นครราช
ได้จัดรถบรรทุกน้ํา
อดร้อนใน 4 หมู่บ้า
วนผู้ได้รับความเดือด
ันออกเฉียงเหนือแล
ฟ้าคะนองเกิดข้ึนได้ 
ตอนบน ทําให้บริเว
วันออกเฉียงใต้พัดป

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 22 
ลา ทองแสนขัน ตรอ
สลี่ยม บ้านด่านลา
นสูง เทพารักษ์ พระ
ลาชัย ห้วยราช ก
นรมย์ หนองมะโมง 
สอยดาว แก่งหางแม
งหว้า มะนัง เมือง ค
ักรเข้ามาทําการขุด
กล่าวแหล่งน้ําตามธร
สมบูรณ์ ไพศาลี) สํา
าน และเป็นแหล่งท่อ
ผยว่า แม้จะมีการแก
ในอุทยาน เกรงว่าจะ
น้ําได้แห้งเหือดหาย
 ว่า ปัจจุบันยังไม่มีอํ
พื้นที่สํารวจ เพื่อพิ
างแผนเข้าไปเจาะบ่อ
ชสีมา ผู้บังคับการกอ
ขนาดความจุ 6,00
น ประกอบไปด้วย บ

ดร้อนประมาณ 2,20
ละทะเลจีนใต้มีกําลัง
 ทําให้สภาพอากาศ
ณดังกล่าวมีอุณหภูมิ

ปกคลุมประเทศไทยต

ขาดแคลนนํ้า) 43 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

าวะปกติ 

มาณน้ํา 
นแม่นํ้า  
อ.ศรีสัช 

ณฑ์ปกติ 
้ําท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
อน พิชัย 
านหอย)  
ะทองคํา  
กระสัง)  
 วัดสิงห์  
มว ขลุง  
วนโดน) 
เจาะบ่อ
รรมชาติ  
านักวิจัย 
องเที่ยว 
ก้ปัญหา 
ะไม่มีน้ํา
ยไปหมด 
อําเภอใด
พิจารณา
อบาดาล 
องบิน 1 
00 ลิตร  
 บ้านโป่ง
00 คน 
งอ่อนลง  
ศบริเวณ
มิ สูงข้ึน 
ตอนบน  

 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 425.36 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -105.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -73.00 

วนัท ี ่29  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 - 1 3 -17.00 

34,638 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -121.00 

49% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -18.36 คงที่ 3 อ่าง

วนัท ี ่29  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -91.00  ลดลง 33 อ่าง

39,201 รวมท ัง้ประเทศ 33 3 1 37 -425.36   เพิม่ขึน้ 1 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 5,560 41% 4,436 33% 636 5% 4,475 33% 675 5% -39.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,244 55% 4,068 43% 1,218 13% 4,122 43% 1,272 13% -54.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 132 50% 48 18% 26 10% 51 19% 29 11% -3.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 41 16% 27 10% 13 5% 27 10% 13 5% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 44 42% 25 24% 21 20% 26 25% 22 21% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 70 41% 21 12% 15 9% 22 13% 16 9% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 371 40% 302 32% 259 28% 309 33% 266 28% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,462 46% 8,927 36% 2,188 9% 9,032 37% 2,293 9% -105.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 41 30% 21 16% 14 10% 22 16% 15 11% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 222 43% 150 29% 107 21% 152 29% 109 21% -2.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 53 32% 56 34% 46 28% 57 34% 47 28% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 78 48% 59 36% 22 13% 59 36% 22 13% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 978 40% 586 24% 5 0% 600 25% 19 1% -14.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 649 33% 474 24% 374 19% 496 25% 396 20% -22.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 120 38% 91 29% 68 22% 94 30% 71 23% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 25 23% 58 53% 57 52% 58 53% 57 52% - คงที่

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 61 43% 38 27% 31 22% 40 28% 33 23% -2.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 117 43% 75 27% 68 25% 79 29% 72 26% -4.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 68 56% 60 50% 57 47% 61 50% 58 48% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,084 55% 1,045 53% 214 11% 1,068 54% 237 12% -23.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,496 42% 2,713 33% 1,063 13% 2,787 33% 1,136 14% -73.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 381 40% 317 33% 314 33% 334 35% 331 34% -17.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 45 28% 28 18% 46 29% 29 18% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 106 44% 54 23% 14 6% 53 22% 13 5% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 537 39% 416 31% 356 26% 433 32% 373 27% -17.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,485 70% 12,219 69% 1,954 11% 12,272 69% 2,007 11% -53.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,531 51% 4,319 49% 1,307 15% 4,387 50% 1,375 16% -68.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,016 64% 16,538 62% 3,261 12% 16,659 63% 3,382 13% -121.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 70 31% 86 38% 82 37% 88 39% 84 38% -2.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 100 24% 110 26% 80 19% 112 27% 82 20% -2.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 43 37% 29 25% 17 15% 31 26% 19 16% -2.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 104 64% 121 74% 107 65% 126 77% 112 69% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 191 77% 184 74% 164 66% 189 76% 169 68% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 38% 9 53% 8 48% 9 54% 8.27 50% -0.23 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 8 38% 5 22% 4 17% 5 23% 3.85 18% -0.18 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 20 28% 29 41% 26 36% 30 43% 27.39 38% -1.44 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 28% 25 62% 22 54% 25 63% 22.32 56% -0.51 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 555 42% 597 45% 510 39% 616 47% 528 40% -18.36 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 347 49% 254 36% 187 26% 261 37% 194 27% -7.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 182 47% 76 19% 58 15% 82 21% 64 16% -6.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,306 76% 4,205 75% 2,853 51% 4,262 76% 2,910 52% -57.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,300 89% 913 63% 653 45% 934 64% 674 46% -21.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,135 75% 5,448 66% 3,751 46% 5,539 68% 3,842 47% -91.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 39,201 56% 34,638 49% 11,129 16% 35,065 50% 11,554 16% -425.36 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

23 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่29  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

29 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่29  มนีาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


