
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ภาค/เดือน
(ปริมาณฝนคาดการณ์) ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย
เหนือ  140 - 180 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  130 - 170 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  160 - 200 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  150 - 190 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  180 - 220 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  190 - 230 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง  140 - 180 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  130 - 170 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  140 - 180 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกรวมชายฝั่ง  190 - 230 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  240 - 290 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  250 - 300 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  110 - 150 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  90 - 130 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  100 - 140 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  250 - 300 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  270 - 312 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  300 - 400 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล  200 - 250 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  130 - 170 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  160 - 200 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ

กรกฎาคม 2559มิถุนายน 2559พฤษภาคม 2559
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เดือน

 สรปุสถานการณน์้ําของประเทศ วันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๕9  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2559 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)] 
      มีรายละเอียดตามตาราง 

 
ปริมาณฝน ณ วันท่ี

25 พฤษภาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม. มม.

ฝนสะสมป ี58 มม. 231.7 -72.0 237.7 -117.9 208.9 -3.6 267.0 -40.9 285.5 25.9 241.9 -31.0
ฝนสะสมป ี59 มม. 159.7 -45% 119.8 -98% 205.3 -1.7% 226.1 -18% 311.4 8% 211.0 -15%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 257.8 273.4 305.2 387.4 494.1 331.3

ใต้

95.6

กระบี่ 
ตราด เกาะลันตา

กระบี่
เกาะลันตา

ทั้งประเทศ

95.6

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ตะวันออก

กาญจนบรุี

17.5

หน่วย เหนือ

41.5
นครพนม

ตะวันออกเฉียงเหนือ

 

กลาง

 

33.6
เชยีงราย สกษ.

15.2
ทองผาภูมิ

 
        ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา สรุปลักษณะอากาศรายวัน (http://www.tmd.go.th/climate/climate.php) 

ปริมาณฝนสูงสุด 24 ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07.00 น.ของวันนี้  -ไม่มี - 
๒. นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 
 
 
ปริมาณน้ําในอ่าง หน่วย

ล้าน(ลบ.ม) 9,096 277 2,903 380 16,067 5,628 34,396
% 37% 20% 35% 32% 60% 69% 49%

นํ้าในอ่างป ี59 ล้าน(ลบ.ม) 7,985 -5% 319 3% 2,255 -8% 358 -1% 15,374 -2% 4,992 -8% 31,329 -5%
26 พ.ค. 59 % 32% 23% 27% 31% 58% 61% 44%
นํ้าในอ่างป ี49 ล้าน(ลบ.ม) 13,725 -26% 474 -12% 3,302 -16% 545 -20% 19,155 -14% 6,299 -16% 43,502 -20%
26 พ.ค. 49 % 58% 35% 43% 51% 72% 77% 64%

ท้ังประเทศ

นํ้าในอ่างป ี58

เหนือ กลาง ตอ.เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้

  ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทาน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใหญ่ท้ังประเทศ (http://water.rid.go.th/flood/flood/res_table.htm) 
หมายเหตุ ๑. อ่างที่มีปริมาณน้ําต่ํากว่า ๕๐ % ของความจุมี 30 อ่าง คือ 1.แม่กวง (9%) 2.กิ่วคอหมา (10%)  
3.ห้วยหลวง (10%) ๔..แม่งัด (11%) 5. ปราณบุรี (14%)  6.กิ่วลม (16%) 7.บางพระ (16%) 8.ลําปาว (16%) 9.คลองสียัด (17%) 
10.ลําแซะ (19%) 11.ลําพระเพลิง (20%) 12.อุบลรัตน์ (21%) 13.น้ําพุง (22%) 14.ป่าสักฯ (23%) 15.ลําตะคอง (23%)  
16.มูลบน (24%) 17.กระเสียว (24%) 18.แควน้อย (26%) 19.ขุนด่าน (26%) 20.ทับเสลา (27%) 21.น้ําอูน (27%)  
22.แก่งกระจาน (29%) 23.ภูมิพล (30%) 24.จุฬาภรณ์ (33%) 25.สิริกิติ์ (38%) 26.วชิราลงกรณ (42%)  
27.หนองปลาไหล (45%) 28.บางลาง (46%) 29.ลํานางรอง (47%) และ30.สิรินธร (47%)  
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ – ไม่มี -  
 
 

๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     3.1 สรุปสถานการณ์น้ําท่าทั้งประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) (26 พ.ค.)  : สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย ได้แก่ สถานี P.1 จ.เชียงใหม่, สถานี P.7A  
จ.กําแพงเพชร, สถานี P.17 จ.นครสวรรค์, สถานี W.๔A จ.ตาก สถานี 9.1 C จ.แพร่, สถานี Y.16 จ.พิษณุโลก, สถานี N.1 จ.น่าน, สถานี N.5A จ.พิษณุโลก, สถานี N.67 จ.นครสวรรค์,  
สถานี M.6A จ.บุรีรัมย์, สถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ, สถานี M.7 จ.อุบลราชธานี, สถานี Kgt.10 จ.สระแก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี, สถานี X.158 จ.ชุมพร, สถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี, 
สถานี X.119A จ.นราธิวาส และสถานี X.73 จ.นราธิวาส แนวโน้มระดับน้ํา แม่นํ้าปิง แม่นํ้ายม แม่นํ้าน่าน แม่นํ้าพระสทึง และค.ตันหยงมัส มีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง แม่นํ้าวัง แม่นํ้ามูล แม่นํ้า 
บางปะกง และแม่นํ้าตาปี มีแนวโน้มระดับนํ้าทรงตัว แม่นํ้าท่าตะเภา และแม่นํ้าโก-ลก  มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 
     3.2 สรุปสถานการณ์น้ํา (กรมทรัพยากรน้ํา)  
              3.2.1) สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา : 
                   - สถานการณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559  
ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดได้ 2.76, 5.08, 2.58, 2.27, 2.49 และ 2.66 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ 
-10.04, -10.92, -9.62, -10.23, -9.51 และ –11.84 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถานี เชียงคาน และหนองคาย มีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง สถานีเชียงแสน นครพนม 
มุกดาหาร และโขงเจียม มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 
               - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าน้ําหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) (26 พ.ค.) สถานีเตือนภัยระดับเตือนภัย ได้แก่ จ.พังงา ที่บ้านโรงกลวง (ต.นบปริง อ.เมือง
พังงา) เตือนด้วยน้ําฝน โดยฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.00 น. เท่ากับ 97.5 มม. 
 

ปี ๕9 (44%)      ปี ๕8 (49%)  

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 เดือน (http://www.tmd.go.th/3month_forecast.php) 

+ 

+ 

+ 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

              3.2.2) ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า : ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา  
                    - โครงการสํารวจติดต้ังระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มน้ํา) 
                     - รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 23 พ.ค.59) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะ
ปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว 
                     - รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตรลุ่มน้ํายมน่าน (ณ วันที่ 4 เม.ย.58) : ระดับน้ําในลุ่มน้ํายม มีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง ส่วนระดับน้ําในลุ่มน้ําน่าน มีปริมาณน้ํา 
อยู่ในเกณฑ์ปกติปกติ แนวโน้มระดับน้ํา : ลุ่มน้ํายม มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น และลุ่มน้ําน่าน มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง โดยมี สถานการณ์วิกฤติ (นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถานีสะพานบ้านแม่นํ้า  
(อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย) (TY05) สถานีสะพานบ้านโพทะเล (TY08) (อ.โพทะเล จ.พิจิตร)และ สถานการณ์เฝ้าระวัง (นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถานีสะพานศรีสัชนาลัย (TY04)  
(อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย) สถานีสะพานวังประดู่ (TN07)(อ.วังทอง จ.พิษณุโลก) และสถานีสะพานเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (TN08) (อ.เมือง จ.พิจิตร) 
                     - รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน (ณ วันที่ 7 เม.ย.59) :  ลุ่มน้ําสะแกกรัง มีปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ระดับน้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง มีแนวโน้มระดับน้ําทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น โดยมีสถานการณ์เฝ้าระวัง(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถานีแม่นํ้าท่าจีนท่ีสะพานข้ามแม่นํ้าท่าจีน
(ทางหลวง 3365)(อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี) สถานการณ์วิกฤติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถานีแม่นํ้าตากแดดท่ีสะพานข้ามแควตากแดด (อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์)  
                     - โครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 22 พ.ค.59) : สถานการณ์น้ําทั่วไปอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังนํ้าแล้ง ได้แก่ สถานีสะพานมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.แพร่ (ลุ่มนํ้ายม) และสถานีสะพานนครน่านพัฒนา อ.เมือง จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน)  
๔. พายุหมุน – ไม่มี - 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย: จังหวัดท่ีประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้สบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจจุบัน (26 พ.ค.) จํานวน 36 จังหวัด  
226 อําเภอ 1,167 ตําบล 9,394 หมู่บ้าน ได้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ.ดอยเต่า สันกําแพง แม่ริม แม่แตง จอมทอง ฮอด พร้าว ดอยหล่อ ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง   
อมก๋อย สะเมิง แม่แจ่ม สันทราย แม่อาย ) จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมืองอุตรดิตถ์ ท่าปลา ทองแสนขัน ตรอน พิชัย น้ําปาด ลับแล บ้านโคก) ) จ.พะเยา (อ.เมืองพะเยา ดอกคําใต้ แม่ใจ จุน ภูกามยาว  
เชียงคํา ปง) จ.ลําพูน (อ.ลี้) จ.ลําปาง (อ.แจ้ห่ม เถิน วังเหนือ) จ.สุโขทัย (อ.สวรรคโลก ศรีนคร ศรีสําโรง ศรีสัชนาลัย เมือง คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่านลานหอย) จ.กําแพงเพชร (อ.เมือง 
กําแพงเพชร ปางศิลาทอง โกสัมพีนคร ขาณุวรลักษบุรี บึงสามัคคี ทรายทองวัฒนา คลองลาน) จ.น่าน (อ.สองแคว เมืองน่าน) จ.พิจิตร (อ.บางมูลนาก วังทรายพูน) จ.ตาก (อ.แม่ระมาด บ้านตาก 
 สามเงา วังเจ้า เมือง อุ้มผาง แม่สอด) จ.อุทัยธานี (อ.ห้วยคต ทัพทัน) จ.นครสวรรค์ (อ.เมือง ชุมแสง ตาคลี พยุหะคีรี หนองบัว โกรกพระ ไพศาลี) จ.นครราชสีมา (อ.ขามสะแกแสง คง บัวลาย 
แก้งสนามนาง โนนไทย ด่านขุนทด โนนสูง เทพารักษ์ พระทองคํา บัวใหญ่ สูงเนิน) จ.มหาสารคาม (อ.กันทรวิชัย โกสุมพิสัย ชื่นชม เชียงยืน เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช) จ.บุรีรัมย์ (อ.เมือง 
พลับพลาชัย ห้วยราช กระสัง คูเมือง นางรอง) จ.สุรินทร์ (อ.จอมพระ เขวาสินรินทร์ รันตนบุรี สําโรงทาบ ท่าตูม) จ.ขอนแก่น (อ.ซําสูง เมือง แวงน้อย ภูผาม่าน บ้านฝาง เป่ือยน้อย โนนศิลา 
 หนองเรือ พล แวงใหญ่ ภูเวียง บ้านแฮด น้ําพอง เวียงเก่า พระยืน หนองสองห้อง) จ.หนองบัวลําภู (นากลาง เมืองฯ นาวัง โนนสัง) จ.สุพรรณบุรี (หนองหญ้าไซ สองพี่น้องเมืองสุพรรณบุรี  
ด่านช้าง ดอนเจดีย์) จ.กาญจนบุรี (อ.ห้วยกระเจา ท่าม่วง ศรีสวัสดิ์ เมือง สังขละบุรี ด่านมะขามเตี้ย ทองผาภูมิ ไทรโยค เลาขวัญ หนองปรือ พนมทวน) จ.สระแก้ว (อ.โคกสูง วัฒนานคร  
ตาพระยา อรัญประเทศ วังน้ําเย็น เขาฉกรรจ์ คลองหาด) จ.ปราจีนบุรี (อ.เมืองปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ)  จ.จันทบุรี (อ.มะขาม โป่งน้ําร้อน สอยดาว แก่งหางแมว ขลุง นายายอาม เมือง เขาคิชฌกูฎ 
ท่าใหม่ แหลมสิงห์) จ.ชลบุรี (อ.เกาะสีชัง) จ.ตราด (อ.เมืองตราด เขาสมิง แหลมงอบ คลองใหญ่ บ่อไร่ เกาะกูด เกาะช้าง) จ.ชัยนาท (อ.มโนรมย์ หนองมะโมง วัดสิงห์ เนินขาม)  
จ.สระบุร ี(มวกเหล็ก วังม่วง เฉลิมพระเกียรติ หนองแซง บ้านหมอ เมืองฯ เสาไห้ ดอนพุด แก่งคอย พุทธบาท หนองแค) จ.ราชบุรี (อ.สวนผึ้ ปากท่อ) จ.เพชรบุรี (อ.ชะอํา แก่งกระจาน บ้านลาด 
เขาย้อย ท่ายาง) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองฯ หัวหิน กุยบุรี ทับสะแก บางสะพานน้อย) จ.สตูล (อ.ละงู ทุ่งหว้า มะนัง เมือง ควนโดน) จ.กระบ่ี (อ.คลองท่อม เกาะลันตา ลําทับ เมืองกระบ่ี  
ปลายพระยา อ่าวลึก เหนือคลอง) จ.ตรัง (อ.วังวิเศษ เมืองตรัง ย่านตาขาว รัษฎา สิเกา ห้วยยอด กันตัง นาโยง ปะเหลียน) จ.นครศรีธรรมราช (อ.เมือง ปากพนัง ทุ่งใหญ่ เชียรใหญ่ จุฬาภรณ์ 
ฉวาง นาบอน เฉลิมพระเกียรติ ทุ่งสง ลานสกา) จ.พังงา (เกาะยาว คุระบุรี) จ.ชุมพร (อ.สวี ปะทิว) สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว) นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
นครราชสีมา และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของกรมชลประทานตามนโยบายของรัฐบาลจากกรมชลประทาน ที่ได้สรุปผลการดําเนินงานของกรม
ชลประทานในภาพรวมการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแหล่งกักเก็บน้ําที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ สํานักงานชลประทานที่ 8 ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้ 1.เพิ่มประสิทธิภาพการกับ
เก็บน้ํา และการระบายนํ้าเข่ือนลําพระเพลิง โดยทําการยกระดับสันเข่ือนจากเดิมเพิ่มข้ึนอีก 4 เมตร ทําให้เพิ่มความจุน้ําเป็น 155 ล้านลูกบาศก์เมตร 2.เพิ่มความม่ันคงของตัวเข่ือน โดยเพิ่ม
ความความกว้างทํานบดิน จากเดิม 8 เมตร เป็น 12 เมตร พร้อมปรับปรุงฐานรากของตัวเข่ือนให้มีความแข็งแรง 3.ปรับปรุงคลองผันน้ําฝั่งซ้ายเขื่อนลําพระเพลิงระยะทาง 6.5 เมตร เพื่อทําการ
ผันน้ําจากเขื่อนลําพระเพลิงไปยังอ่างเก็บน้ําลําสําลาย และ 4.ปรับปรุงระบบการผันน้ําโดยขุดลอกอ่างเก็บน้ําลําสําลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บน้ํา จากเดิมเป็น 42.2 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซ่ึงจากการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ และยังเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่อีกจํานวน 18,000 ไร่ นอกจากนั้น ยังสามารถกักเก็บน้ําเพื่อใช้เป็นน้ําต้นทุนในการอุปโภค 
และบริโภคของประชาชนในอําเภอปักธงชัย อําเภอโชคชัย และอําเภอเมือง โดยอธิบดีกรมชลประทาน ได้แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาลุ่มน้ําลําเชียงไกรตอนล่าง เพื่อใช้เป็นแหล่งกับ
เกบ็น้ําและชะลอน้ําหลากในช่วงฤดูฝน และเพื่อเป็นแหล่งน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรมของราษฎร ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งของประชาชนในพื้นที่เขตอําเภอเทพารักษ์ อําเภอ
ด่านขุนทุด อําเภอโนนไทย อําเภอโนนสูง และอําเภอเมืองนครราชสีมา  จ.กาฬสินธุ์   พบถนนบริเวณบ้านน้อยบึงอร่าม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด เกิดทรุดตัวเป็นหลุมลึกยาวกว่า 300 เมตร 
ชาวบ้านหว่ันเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ผอ.ทางหลวงชนบทที่ 16 ระบุสาเหตุสาเหตุเบ้ืองต้นเนื่องจากปัญหาภัยแล้งและการระบายนํ้าการเปลี่ยนระดับน้ําในคลองชลประทานเข่ือนลําปาวแบบ
กะทันหัน ประกอบกับคุณสมบัติของดินใต้พื้นทางบริเวณดังกล่าว ซ่ึงมีความหนาประมาณ 4-5 เมตร เป็นดินอ่อน ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับความเสียหายถนนทรุดตัวที่เกิดข้ึนในภาคกลาง 
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าเจาะสํารวจดินใต้พื้นทางแล้ว เพื่อดําเนินการแก้ไขและออกแบบใช้วัสดุด้านวิศวกรรม เพื่อซ่อมแซมและสามารถรับน้ําหนักทําให้ถนนสายดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป 
จ.พัทลุง ชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ ได้ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์พัทลุง ได้ร่วมกันเร่งขุดสระน้ําในหมู่บ้านหลังจากฝนเริ่มตกมาในช่วงนี้ ซ่ึงสําหรับ
หมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งในระดับต้นๆ และที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 5 เดือน ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก จึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อสร้างแหล่งน้ําไว้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน จ.พังงา ฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 4 ส่งผลให้ปริมาณน้ําในคลองพังงาเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วบางส่วน ซ่ึงระดับน้ําในขณะนี้
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และยังเข้าท่วมสวนปาล์มน้ํามันของชาวบ้านที่ปลูกในบริเวณใกล้ลําคลอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเข่ือนกั้นคลองพังงา หลังก่อน
หน้านี้เกิดเหตุการณ์เข่ือนรั่วทางด้านล่างจนไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันคอยรื้อต้นไม้และกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลตามกระแสนํ้าจนมากระแทกกับตัวเข่ือน พร้อมเร่งเปิด
ประตูน้ําทุกบานด้วยความยากลําบาก เพราะระบบไฟฟ้าดึงประตูน้ําของตัวเข่ือนไม่ได้ อีกทั้งเกรงว่าความแรงของกระแสน้ําและเศษไม้ขนาดใหญ่อาจจะทําให้เข่ือนแตกได้  
๖. คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ ในช่วงวันที่  
26- 27 พ.ค. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน 
และอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังอ่อนลง ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยาคือ ในช่วงวันที่ 26- 27 พ.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุม 
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทําให้มีฝนเพ่ิมข้ึน ในช่วงวันที่ 28-29 พ.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกําลังอ่อนลง ทําให้มีฝนลดลง 
ส่วนในช่วงวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกําลังอ่อนปานกลาง ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทําให้มีฝนเพิ่มข้ึน  
๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) : NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพื้นท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (26 พ.ค.) ได้แก่ ภาคเหนือ คือ จ.ตาก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.บึงกาฬ และอุบลราชธานี ภาคกใต้ คือ จ.ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (26 พ.ค.) 
ได้รายงานพื้นท่ีประสบภัยจากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าวขาดแคลนนํ้า) 44 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร่ ลําปาง ลําพูน  ตาก กําแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี 
ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรีกาญจนบุรี หนองคาย หนองบัวลําภู บุรีรัมย์ ยโสธร สกลนคร สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร 
นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุดรธานี มหาสารคาม อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สมุทรปราการ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ สตูล และสงขลา กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนตามลักษณะอากาศ
ทั่วไป ว่า มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนมากบริเวณจ.จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี และตรัง ขอให้
ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ที่ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 76.63 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้
ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 3 2 2 7 -35.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 8 2 12 25.00

วนัท ี ่26  พฤษภาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -12.00 

31,329 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -83.00 

44% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -13.63 คงที่ 11 อ่าง
วนัท ี ่26  พฤษภาคม  2558 ภาคใต ้ 3 - 1 4 42.00  ลดลง 20 อ่าง
34,396 รวมท ัง้ประเทศ 20 11 6 37 -76.63   เพิม่ขึน้ 6 อ่าง
49%

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 4,611 34% 4,042 30% 242 2% 4,076 30% 276 2% -34.00 ลดลง
2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,091 43% 3,615 38% 765 8% 3,617 38% 767 8% -2.00 ลดลง
3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 84 32% 29 11% 7 3% 28 11% 6 2% 1.00 เพิม่ขึน้
4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 24 9% 10 4% 24 9% 10 4% - คงที่
5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 42 40% 17 16% 13 12% 18 17% 14 13% -1.00 ลดลง
6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 51 30% 17 10% 11 6% 16 9% 10 6% 1.00 เพิม่ขึน้
7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 183 19% 241 26% 198 21% 241 26% 198 21% - คงที่
รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 9,096 37% 7,985 32% 1,246 5% 8,020 32% 1,281 5% -35.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 30 22% 14 10% 7 5% 14 10% 7 5% - คงที่
9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 206 40% 142 27% 99 19% 142 27% 99 19% - คงที่
10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 41 25% 37 22% 27 16% 37 22% 27 16% - คงที่
11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 74 45% 54 33% 17 10% 54 33% 17 10% - คงที่
12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 845 35% 516 21% - 0% 521 21% - 0% - คงที่
13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 470 24% 324 16% 224 11% 317 16% 217 11% 7.00 เพิม่ขึน้
14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 93 30% 72 23% 49 16% 74 24% 51 16% -2.00 ลดลง
15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 29 26% 20 18% 19 17% 25 23% 24 22% -5.00 ลดลง
16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 58 41% 34 24% 27 19% 34 24% 27 19% - คงที่
17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 112 41% 51 19% 44 16% 51 19% 44 16% - คงที่
18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 64 53% 57 47% 54 45% 57 47% 54 45% - คงที่
19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 881 45% 934 48% 103 5% 909 46% 78 4% 25.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,903 35% 2,255 27% 670 8% 2,236 27% 645 8% 25.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 138 14% 219 23% 216 23% 230 24% 227 24% -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% 57 24% 17 7% 58 24% 18 8% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 277 20% 319 23% 259 19% 331 24% 271 20% -12.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,206 69% 11,691 66% 1,426 8% 11,742 66% 1,477 8% -51.00 ลดลง
24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,861 44% 3,683 42% 671 8% 3,715 42% 703 8% -32.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,067 60% 15,374 58% 2,097 8% 15,457 58% 2,180 8% -83.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 27 12% 58 26% 54 24% 59 26% 55 25% -1.00 ลดลง
26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 73 17% 70 17% 40 10% 73 17% 43 10% -3.00 ลดลง
27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 36 31% 19 16% 7 6% 20 17% 8 7% -1.00 ลดลง
28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 84 51% 74 45% 60 37% 78 48% 64 39% -4.00 ลดลง
29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 160 65% 137 55% 117 47% 140 56% 120 48% -3.00 ลดลง
30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 31% 7 42% 6 38% 7 43% 6.38 38% -0.10 ลดลง
31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 5 25% 2 11% 1 7% 2 10% 1.24 6% 0.15 เพิม่ขึน้
32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 25 35% 15 21% 12 17% 16 23% 13.48 19% -1.34 ลดลง
33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 8 21% 22 55% 19 48% 23 56% 19.55 49% -0.33 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 425 32% 405 31% 317 24% 418 32% 331 25% -13.63 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 294 41% 203 29% 136 19% 207 29% 140 20% -4.00 ลดลง
35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 99 25% 53 14% 35 9% 55 14% 37 9% -2.00 ลดลง
36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,076 72% 4,068 72% 2,716 48% 4,001 71% 2,649 47% 67.00 เพิม่ขึน้
37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,159 80% 668 46% 408 28% 687 47% 427 29% -19.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,628 69% 4,992 61% 3,295 40% 4,950 60% 3,253 40% 42.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 34,396 49% 31,329 44% 7,884 11% 31,411 45% 7,961 11% -76.63 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

20 พฤษภาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่26  พฤษภาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

26 พฤษภาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่
ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม
วนัที ่26  พฤษภาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

11%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

70,520 ล้านลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


