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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
26 เมษายน 255
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

นํ้าในอ่างปี 59
27 เม.ย. 59
นํ้าในอ่างปี 48
27 เม.ย. 48

นํ้าในอ่างปี 58

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

20, -12.14, -10.8
คาน มีแนวโน้มระดับ
        - ระบบปฏิบัติ

ปี ๕9 (46%

กราฟแสดงปริมา

รณ์) ค่าประมาณ
 140 - 18

อ  150 - 19
 140 - 18

ฝั่ง  190 - 23
 110 - 15
 250 - 30

ณฑล  200 - 25
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เดือน

ยปริมาณฝน (มิลลิ
าราง 

ที่
59

มม.

มม. 15
มม. 56
มม. 10

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 10

% 4
ล้าน(ลบ.ม) 8,3

% 3
ล้าน(ลบ.ม) 11

% 5

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
ส และสถานี X.73 
าโก-ลก  มีแนวโน้มร
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
าน หนองคาย นคร
80, -11.24, -10.2
บนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีห
การเฝ้าระวัง และเตื

%)      ปี ๕8 (52%

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

ณ (มม.) คว
80 มม. ตํ่ากว่าค
90 มม. ตํ่ากว่าค
80 มม. ตํ่ากว่าค
30 มม. ตํ่ากว่าค
50 มม. ตํ่ากว่าค
00 มม. ตํ่ากว่าค
50 มม. ตํ่ากว่าค

พฤษภาคม 255

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

 สรปุสถา
เมตร) เดือน พฤษภ

57.4 -101.3
6.1 -181%
04.9

เหนือ

 
ไม่มีฝน

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

,658
43%
392 -9%
4%
,732 -16%

50%

เหนือ

หม
3.ห
10
16
22
27
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
 จ.นราธิวาส แนวโนม้
ระดับนํ้าทรงตัว แม่
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปส
รพนม มุกดาหาร แ
22 และ –12.30 เม
หนองคาย มีแนวโน้ม
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

%)  

ทศ  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย

59

านการณน์้ําขอ
ภาคม มิถุนายน แล

189.8 -14
47.0 -30

124.0

 

กลาง

ไม่มีฝน

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

398
29%
362 -2%
27%
304 1%
26%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (12%) ๔.แ
0.บางพระ (21%) 11
6.ทับเสลา (28%) 
2.แก่งกระจาน (32
7.ลํานางรอง (48%) แ
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กรม
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
มระดับน้ํา แม่นํ้าปิง 
นํ้าน่าน และแม่นํ้าต

สถานการณ์น้ําประจํา
และโขงเจียม วัดได้ 
มตร ตามลําดับ แนว
มระดับนํ้าทรงตัว 
ลาก - ดินถล่ม (Earl

+ 

ศูนย์ป้อง

ค่าประมาณ (มม
 130 - 170 ม
 180 - 220 ม
 130 - 170 ม
 240 - 290 ม
 90 - 130 มม

 270 - 312 ม
 130 - 170 ม

มิถุน

องประเทศ วัน
ละกรกฎาคม 2559

42.8 125.7
04% 59.9

142.8

17.
นครพ

ตะวันออกเฉี

 

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

3,039
37%

2,377 -8%
29%

2,809 -8%
37%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า
แม่งัด (13%) 5. ปรา
1.อุบลรัตน์ (22%) 
17.น้ําอูน (28%
2%) 23.ลําพระเพ
และ28.สิรินธร (48%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (27 
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
 แม่นํ้าพระสทึง และ
ตาปี มีแนวโน้มระดับ

าวัน : ศูนย์ประมวลวิ
 2.60, 3.86, 1
วโน้มระดับน้ําท่า สถ

ly Warning) (27 เม

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ม.) ความห
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค

นายน 2559

นที่ 28 เมษาย
9 เปรียบเทียบกับค่

-65.8 153.5
-109.9% 107.9

193.7

ต

7
พนม

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

439
37%
428 -1%
36%
136 19%
17%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความ
าณบุรี (17%)  6.ลํา
 12.กระเสียว (23%
) 18.น้ําพุง (28%

พลิง (34%) 24.จุฬ
%) 
 ของความจุ – ไม่มี 

 เม.ย.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
ะค.ตันหยงมัส มีแนว
ับนํ้าเพ่ิมขึ้น 

เคราะห์สถานการณ์น
1.40, 1.26, 1.78
ถานีนครพนม มุกดา

ม.ย.) – ไม่มีการเตือน

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
ค่าปกติ  160
ค่าปกติ  190
ค่าปกติ  140
ค่าปกติ  250
ค่าปกติ  100
ค่าปกติ  300
ค่าปกติ  160

ยน ๒๕๕9  
ค่าปกติ [ค่าปกติ = 

5 -45.6 13
9 -42% 14
7 29

ไม่มีฝน

ตะวันออก

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

16,529
62%

% 15,943 -2
60%

% 17,203 -5
65%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 28 อ่าง 
าปาว (18%) 7.กิ่วล

%) 13.มูลบน (25%
%) 19.แควน้อย (2
ฬาภรณ์ (34%) 2

 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
วโน้มระดับนํ้าลดลง 

น้ํา กรมชลประทาน) 
8 และ 2.20 เมตร
าหาร และโขงเจียม 

นภัย – 

มวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 

ระทรวงทรัพยากร

ระมาณ (มม.)
0 - 200 มม.
0 - 230 มม.
0 - 180 มม.
0 - 300 มม.
0 - 140 มม.
0 - 400 มม.
0 - 200 มม.

กรกฎาคม

 ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 

38.7 11.1
49.8 7%
92.8

ใต้

0.2
ระนอง

 

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี - 

5,790
71%

2% 5,157
63%

5% 4,622
56%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

 คือ 1.แม่กวง 
ลม (20%) 8.ลําแซะ 
%) 14.ลําตะคอง (2
28%) 20.ขุนด่าน 
25.สิริกิติ์ (40%) 

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

 ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ
ร ตามลําดับ เปรียบ
มีแนวโน้มระดับนํ้าล

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

147.0 -62.0
84.9 -73%
163.8

 
นครพนม

ทัง้ประเทศ

17.7

d.go.th/climate/climate

36,895
52%

-8% 32,717
46%

7% 36,806
54%

ทัง้ประเท

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

 (9%) 2.กิ่วคอหม
(20%) 9.คลองสียัด
25%) 15.ป่าสักฯ 
(30%) 21.ภูมิพล
 26.วชิราลงกรณ 

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
านี X.37A จ.สุราษ
 แม่นํ้ามูล แม่นํ้าบา

ณ วันที่ 27 เมษายน
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
ลดลง สถานีเชียงแส

d.go.th/3month_foreca

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

0
%

 
e.php) 

-6%

-8%

ทศ

  
table.htm) 
า (9%)  
ด (20%) 
 (27%)  
 (31%)  
 (45%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
างปะกง 

น 2559  
าเท่ากับ 
สน และ

ast.php) 



 

         
        
        
ปกติ (ร
        
อยู่ในเ
(อ.บ้า
(อ.ศรีส
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
154 อ
อมก๋อย
เชียงคํ
เมืองน่
โนนสูง
คูเมือง
ทองผา
เฉลิมพ
แก่งหา
จ.ประ
ห้วยยอ
วิกฤตก
ล่าสุดเ
13 ก
อย่างร
น้ําประ
ประหยั
และผล
ได้แห้ง
ไปมาก
ขณะที
นจากก
ให้กับช
อบต.เข
กว่า 3
เนื่องจ
จ.ราชบ
บริโภค
ที่ได้รับ
ในพื้นที
โดยเร็ว
ลําธาร
มาเติม
ชาวบ้า
เกษตร
อําเภอ
(ภัยแล้
พื้นที่อ
มีประช
๖. คา
ภาคตะ
ซ่ึงจะเริ
๗. พ้ืน
จ.เพชร
พิษณุโ
บุรีรัมย
ประจว

       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ
               - รายงา
ระดับน้ําต่ํากว่าระดั

               - รายงา
กณฑ์ปกติปกติ แนว
นด่านลานหอย จ.
สัชนาลัย จ.สุโขทัย)

               - รายงาน
น้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง ม
หลวง 3365)(อ.สา
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่ใ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
อําเภอ 705 ตําบล
ย สะเมิง แม่แจ่ม สัน
ํา) จ.ลําพูน (อ.ลี้) จ.

น่าน) จ.พิจิตร (อ.บา
ง เทพารักษ์ พระทอ
ง นางรอง) จ.สุรินทร์
าภูมิ ไทรโยค เลาขว
พระเกียรติ หนองแซ
างแมว ขลุง น
จวบคีรีขันธ์ (เมืองฯ
อด) จ.นครศรีธรรมร
การณ์ภัยแล้งหนักสุ
เจ้าหน้าที่ได้ทําแผน
ก.ค. จ.เชียงใหม่ ภ
รวดเร็ว และบางอ่าง
ะปาในพื้นที่ไร่แม่เหี
ยัดการใช้น้ํา จ.จันทบ
ลผลิตที่กําลังให้ผลผ
งขอดลง ทําให้ชาวบ้
กกว่านี้ และทําให้ช
ที่ชาวบ้านใน 8 ห
การขาดแคลนน้ําเพื่อ
ชาวบ้านได้นําไปใช้กั
ขาคันทรง นําเจ้าหน

30 หลังคาเรือน ว
จากจุดดังกล่าวนั้น
บุรี ปลัดอาวุโส อ.ปา
ค เนื่องจากน้ําในอ่า
บความเสียหาย จากภ
ที่ตําบลยางหัก พร้อ
ว  จ.ประจวบคีรีขัน
ร อ่างแห้งขอด ทําให้
มให้เป็นเวลา 1 สัป
าน 12 หมู่บ้าน ตําบ
รของเกษตรกรได้รับค
อเมือง 8 ตําบล 44 ห
ล้ง) เพิ่มเติม อีก 3 อํ
อ.ลําทับ ซ่ึงเป็นพื้นที
ชาชนได้รับผลกระทบ
าดการณ์สภาพอา
ะวันออก และภาค
ริ่มในภาคตะวันออก
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
รบุรี และประจวบคี
โลก แพร่ ลําปาง ลําพ
ย์ ยโสธร สกลนคร ส
วบคีรีขันธ์ สตูล และ

งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ
านสถานการณ์สถานี
ดับตลิ่งต่ําสุด) ระดบั
านสถานการณ์สถานี
วโน้มระดับน้ํา : ลุ่ม
สุโขทัย) (TY05) ส
) สถานีสะพานวังป
นสถานการณ์สถานีโ
มีแนวโน้มระดับน้ําท
ามชุก จ.สุพรรณบุรี
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้าร

มป้องกันและบร
ล 5,679 หมู่บ้าน ไ
นทราย แม่อาย ) จ.
.สุโขทัย (อ.สวรรคโล
งมูลนาก วังทรายพู

องคํา บัวใหญ่ สูงเนิน
ร์ (อ.จอมพระ) จ.ขอ
วัญ หนองปรือ) จ.เพ
ซง บ้านหมอ เมืองฯ 
นายายอาม เมือง 
ฯ หัวหิน) จ.สตูล (อ
าช (อ.เมือง) สถานก

สุดในรอบ 30 ปี ห
นการปล่อยน้ําไว้สัปด
าวะภัยแล้งที่รุนแรง
งมีสภาพแห้งขอด ท

หยะ ตั้งแต่ 22.00-0
บุรี ภัยแล้งในพื้นที่ 
ผลิตออกมาสู่ตลาด
บ้านต้องมีการเดินท่อ
ชาวบ้านต่างมีการแ
หมู่บ้าน ต.อ่างคีรี อ
อการอุปโภค บริโภค
กัน ซ่ึงล่าสุดทางเทศ
น้าที่ป้องกันภัยฝ่าย
ว่า จากสภาวะภัยแล้
นประปาหมู่บ้านเข้
ากท่อ พร้อมด้วย ส่ว
งเก็บน้ําไทยประจัน
ภัยแล้งเพื่อนํา เสนอ
อมให้เจ้าหน้าที่เร่งสํ
นธ์ นายอําเภอหัวหิน
ห้ชาวบ้านบึงนคร ขา
ดาห์แล้ว ปริมาณน้ํา

บลบึงนคร กว่า 6,00
ความเสียหาย และป
หมู่บ้าน อําเภอคลอง
อําเภอ 10 ตําบล 6
ที่ที่ได้มีการประกาศ
บแล้วกว่า 3 หม่ืนครั
ากาศ 7 วัน (กรม
กลาง ในช่วงวันที่ 2
เฉียงเหนือก่อน ส่วน
งเตือนภัยวิกฤตินํ้า
คีรีขันธ์ คณะกรรมกา
พูน  ตาก กําแพงเพช
สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ ขอ
ะสงขลา  

บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ
นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
บน้ําในลําน้ําส่วนใหญ
นีโทรมาตรลุ่มน้ํายมน
มน้ํายม มีแนวโน้มร
สถานีสะพานบ้านโ
ประดู่ (TN07)(อ.วั
โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน
ทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท
รี) สถานการณ์วิกฤติ
และข้อมูลเพื่อการบริ
ระวังนํ้าแล้ง ได้แก่ 

รเทาสาธารณภัย
 ได้แก่ จ.เชียงใหม่ (
.อุตรดิตถ์ (อ.เมืองอุ
ลก ศรีนคร ศรีสําโรง
น) จ.ตาก (อ.แม่ระม
น) จ.นครพนม (อ.นา
นแก่น (อ.ซําสูง) จ.ห
พชรบุรี (อ.ชะอํา แ
 เสาไห้ ดอนพุด) จ.
 เขาคิชฌกูฎ ท
.ละงู ทุ่งหว้า มะนัง
การณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว
หลังเหลือปริมาณน้ํา
ดาห์ละ 1.2 ล้านล
งเพิ่มข้ึน ทําให้ระดับ
ท่อสูบน้ําอยู่เหนือผิว
05.00 น.ตั้งแต่วัน
 รุนแรงขยายพื้นที่ออ
กําลังจะได้รับความ
อ และมาติดตั้งเครื่อ
แย่งกันสูบน้ํา จนสร
อ.มะขาม ก็ได้รับคว
ค และน้ําเพื่อการเก
ศบาลตําบลอ่างคีรีได
ยพลเรือน พร้อมรถบ
ล้งต้องซ้ือน้ําจากพ่อ
ข้าไม่ถึง ทาง อบต
วนราชการ ได้ลงพื้น
นแห้งขอด ทําให้ประ
อ นายอําเภอปากท่อ 
ารวจพื้นที่ที่ได้รับคว
น เปิดเผยว่า ขณะนี้
าดแคลนน้ําดื่มสะอา
าที่เติมอยู่ที่ 1 ล้าน
00 คน ที่ประสบปัญ
ระชาชนขาดนํ้าอุปโ
งท่อม 7 ตําบล 68 
3 หมู่บ้าน ประกอบ
เป็นพื้นที่ประสบภัย
รัวเรือน ทางจังหวัดจ
มอุตุนิยมวิทยา) อ
27-28 เม.ย. ในช
นภาคอื่นๆจะได้รับผล
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง
ารทรัพยากรนํ้าแห่ง
ชร นครสวรรค์ ชัยน
อนแก่น ชัยภูมิ นคร

วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ะเลสาบสงขลา (ณ 
ญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น/
น่าน (ณ วันที่ 4 เม.
ระดับน้ําเพ่ิมขึ้น แล
โพทะเล (TY08) (
วังทอง จ.พิษณุโลก)
น (ณ วันที่ 7 เม.ย.5
ท่าจีน มีแนวโน้มระดั
ติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถ
หารจัดการทรัพยากร

 สถานีสะพานมหาโ

ย: จังหวัดท่ีประกาศ
(อ.ดอยเต่า สันกําแพ
ตรดิตถ์ ท่าปลา ทอ
ง ศรีสัชนาลัย เมือง 
มาด บ้านตาก สามเ
าหว้า โพนสวรรค์) จ
หนองบัวลําภู (นากล
แก่งกระจาน บ้านลา
สระแก้ว (อ.โคกสูง 
ท่าใหม่ แหลมสิงห์) 
 เมือง ควนโดน) จ.ก
ว) ผู้อํานวยการโคร
ากักเก็บอยู่เพียง 35
ลูกบาศก์เมตร เพื่อก
บน้ําอ่างเก็บน้ําภายใ
วน้ํา ดินก้นอ่างแตก
นที่ 26 เม.ย.เป็น
อกเป็นวงกว้างอย่าง
มเสียหาย เนื่องจาก
องสูบน้ําที่สระน้ําสา
ระน้ําสาธารณะบ้าน
วามเดือดร้อนจากภั
ษตร ทําให้ผลผลิตเก
ด้มีการออกช่วยเหลื
บรรทุกน้ําสะอาด ไ
อค้ารถน้ํามาอุปโภค
.เขาคันทรง จึงนํา

นที่ตรวจสอบพืชผลข
ะชาชนเดือดร้อนได้
 เพื่อรายงานให้จังหว
วามเดือดร้อนอย่าง
้ตําบลบึงนคร อําเภ
าด ส่วนน้ําเพื่อการอ
นลิตรแล้วในขณะนี้ โ
ญหาภัยแล้งขาดน้ําดืม่
ภคบริโภคในหลายพื้
 หมู่บ้าน อําเภอเกาะ
บด้วย อ.อ่าวลึก 1 ต
ยแล้งไปแล้วก่อนนี้ 4
จะเร่งสํารวจให้การช
อากาศร้อนโดยทั่วไป
ช่วงวันที่ 28 เม.ย
ลกระทบในระยะต่อไ
ง) : NASA (24 
งชาติ (27 เม.ย.) ได้
นาท อุทัยธานี ลพบุรี
รพนม มุกดาหาร นค

ศูนย์ป้อง

ติ (ในลุ่มน้ํา) 
 วันที่ 25 เม.ย.59
/ทรงตัว 
.ย.58) : ระดับน้ําใ
ะลุ่มน้ําน่าน มีแนวโ
(อ.โพทะเล จ.พิจิต
) และสถานีสะพาน
59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําเพ่ิมขึ้น โดยมี
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

ศเขตให้ความช่วยเ
พง แม่ริม แม่แตง จ
องแสนขัน ตรอน พิชั
 คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ยม บ
เงา วังเจ้า เมือง อุ้ม
จ.มหาสารคาม (อ.กัน
ลาง เมืองฯ นาวัง โน
าด เขาย้อย ท่ายาง)
 วัฒนานคร ตาพระ
 จ.ชลบุรี (อ.เกาะสี
กระบ่ี (อ.คลองท่อม
งการส่งนํ้าและบํารุ
5.48 ล้านลูกบาศ์เม
การอุปโภค - บริโภค
ในศูนย์วิจัยและฝึก
กระแหง จนไม่สามา
นต้นไปจนกว่าสถาน
งต่อเนื่อง ล่าสุด ชาว
ขาดนํ้าในการเข้าไป
ธารณะบ้านหนองบั
นหนองบัว ที่เป็นส
ัยแล้งในปัจจุบัน ห
กิดความเสียหายยืน
ลือชาวบ้านที่ได้รับคว
ไปแจกจ่ายช่วยเหลื
บริโภคถังละ 300-

าน้ําไปแจกจ่ายบรร
ของเกษตรกรที่ได้รับ
้รับผลกระทบอย่างม
วัดทราบเป็นกรณีเร่ง
ละเอียดและให้นําเงิ
อหัวหิน ประสบปัญ
อุปโภคได้รับการสนั
 โดยนสพ.ประจวบโพ
ม จ.กระบ่ี รองผู้ว่าฯ
พืน้ที่ โดยในเบ้ืองต้น 
ะลันตา 5 ตําบล 28
ตําบล 5 หมู่บ้าน อ.ป
4 ตําบล 16 หมู
ช่วยเหลือต่อไป   
ปกับมีฟ้าหลัวในตอน
. – 3 พ.ค. จะมีพ
ไป  
 ชั่วโมง): รายงาน
ด้รายงานพ้ืนท่ีประส
รี อ่างทอง พระนคร
ครราชสีมา ศรีสะเกษ

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

) ลุ่มน้ําทะเลสาบส

ในลุ่มน้ํายม มีปริมา
โน้มระดับน้ําลดลง โ
ร)และ สถานการณ
นเฉลิมพระเกียรติ 4
กกรัง มีปริมาณนํ้าอ
สถานการณ์เฝ้าระ
ท่ีสะพานข้ามแควตา
สัญญาณภาพจากกล้
ร่ (ลุ่มนํ้ายม) และส

เหลือผู้สบภัยพิบัติก
จอมทอง ฮอด พร้าว
ชัย น้ําปาด ลับแล บ้
 บ้านด่านลานหอย) จ
ผาง) จ.นครราชสีมา
นทรวิชัย โกสุมพิสัย
นนสัง) จ.กาญจนบุรี
) จ.ชัยนาท (อ.มโนร
ยา อรัญประเทศ วัง

สชัง) จ.ตราด (อ.เมือ
ม เกาะลันตา ลําทับ
รุงรักษาแม่แฝก - แม
มตร หรือคิดเป็นร้อ
ค และไม้ยืนต้น ช่วย
อบรมการเกษตรแม
ารถสูบน้ําข้ึนมาใช้ได
การณ์จะกลับเข้าสู่ภ
วบ้านหมู่ที่ 8 ต.เขาบ
ปบํารุงต้น ประกอบ
บัว ที่เหลืออยู่แห่งเดี
ระน้ําหลักเริ่มจะมี
ลังแหล่งน้ําหลักในพ

นต้นตาย ทั้งนี้ ชาวบ้
วามเดือดร้อนอย่าง
อประชาชนในพื้นที่
-400 บาท มานา
รเทาความเดือดร้อ
ผลกระทบจากปัญห
มาก ทั้งนี้ นายก 
งด่วน ล่าสุด ผู้ว่าฯ ไ
งินทดรองราชการเร่

ญหาภัยแล้งค่อนข้างห
นับสนุนจาก ปภ.เขต
พสต์ ร่วมกับชมรมผู้
ฯ เปิดเผยว่า หลังจาก
 ได้ประกาศเขตภัยแ
8 หมู่บ้าน และอําเภอ
ปลายพระยา 2 ตําบ
มู่บ้าน ได้มีพื้นที่ประ

นกลางวัน โดยมีอา
พายุฤดูร้อนเกิดข้ึนโ

นพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้า
สบภัยจากนํ้า (พ้ืนท่ี
ศรีอยุธยา  ปทุมธานี
ษ อุดรธานี มหาสาร

มทรัพยากรน้ํา  กร

งขลา ปัจจุบันสถา

ณน้ําอยู่ในเกณฑ์นํ้า
โดยมี สถานการณ์วิ
ณ์เฝ้าระวัง (นํ้าแล้
48 พรรษา (TN08
ยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง 
วัง(นํ้าแล้ง) ได้แก่ 
ากแดด (อ.โกรกพระ
้อง CCTV ณ วันที่ 2

สถานีสะพานนครน่า

กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล
ว ดอยหล่อ ดอยสะเ
บ้านโคก) ) จ.พะเยา 
จ.นครสวรรค์ (อ.เมือ
า (อ.ขามสะแกแสง 
ย ชื่นชม เชียงยืน) จ
ร (อ.ห้วยกระเจา ท่า
รมย์ หนองมะโมง วั
งน้ําเย็น เขาฉกรรจ์)
องตราด เขาสมิง แห
 เมืองกระบ่ี) จ.ตรัง
ม่งัดสมบูรณ์ชล เปิด
ยละ 13.4 ของค
ยชาวบ้านใน จ.เชียง
ม่เหียะ คณะเกษตรศ
ด้แล้ว ทางมหาวิทย
ภาวะปกติ พร้อมกับ
บายศรี อ.ท่าใหม่ กํา
บกับสระน้ําที่ชาวบ้า
ยวในการสูบน้ําเข้าส
ปริมาณน้ําน้อยลง 
พื้นที่แห้งขอด ทําให

บ้านในหมู่บ้าน ก็ได้มี
เต็มที่ จ.ชลบุรี นาย

ที่ หลังได้รับร้องเรียน
านกว่า 2 สัปดาห์
อนให้แก่ชาวบ้านอ
หาภัยแล้งอย่างหนัก 
 อบต.ยางหัก ได้ให้เ
ได้ประกาศให้ความช่
รงให้ความช่วยเหลือ
หนัก ฝนตกลงมาน้อ
 4 และค่ายธนะรัช

ผู้สื่อข่าวประจวบคีรีข
กที่ฝนแล้งติดต่อกัน
แล้งไปแล้ว จํานวน 4
อลําทับ 4 ตําบล 16
บล 9 หมู่บ้าน และอ
ะสบภัยลุกลามเพิ่มเ

กาศร้อนจัดหลายพ้ืน
ดยมีพายุฝนฟ้าคะน

าท่วม (27 เม.ย.)
ท่ีมีข่าวขาดแคลนนํ้า
นี สุพรรณบุรี นครป
รคาม อุบลราชธานี 

ระทรวงทรัพยากร

านการณ์น้ําในลําน้ํา

าแล้ง ส่วนระดับน้ํา
กฤติ (นํ้าแล้ง) ได้แ
ง) ได้แก่ สถานีสะ
8) (อ.เมือง จ.พิจิต
ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีป
 สถานีแม่นํ้าท่าจีน
ะ จ.นครสวรรค์)  

27 เม.ย.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

ล้ง)ปัจจุบัน (27 เ
เก็ด กัลยาณิวัฒนา 
 (อ.เมืองพะเยา ดอก
อง ชุมแสง ตาคลี พย
 คง บัวลาย แก้งสนา
.บุรีรัมย์ (อ.เมือง พล
าม่วง ศรีสวัสดิ์ เมือง
 วัดสิงห์ เนินขาม) จ
) จ.จันทบุรี (อ.มะขา
หลมงอบ คลองใหญ
 (อ.วังวิเศษ เมืองต
ดเผย ว่า ปัจจุบันเข่ื
วามจุเข่ือนทั้งหมด 
งใหม่ และ ลําพูน โด
ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
ยาลัยเชียงใหม่ต้องอ
บให้บุคลากรและเจ้า
าลังเดือดร้อนหนักข
านขุดเก็บกักไว้ในส
สวน เพื่อประทังไม่ใ
 และสามารถท่ีจะสู
ห้ชาวบ้านได้รับผล
มีการนําเครื่องสูบน้ํา
ยก อบต.เขาคันทรง 
นจากประชาชนในพื

ห์แล้ว ทําให้ได้รับคว
อย่างต่อเนื่องไปจน
 บางชนิดยืนต้นตาย
เจ้าหน้าที่เร่งสรุปคว
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แก่เกษตรกรที่ได้รับ
อยกว่าทางภาคอีสาน
ัชต์ ที่สนับสนุนในก
ขันธ์ จัดโครงการปัน

นนานหลายเดือนในพื้
4 อําเภอ 24 ตําบล 
6 หมู่บ้าน และได้พิจ
อ.เหนือคลอง 7 ตําบ
เติม อีก 4 ตําบล 

้นที่บริเวณภาคเหนือ
นอง ลมกระโชกแรง

) ได้แก่ ภาคกลาง
า) 44 จังหวัด ได้แก
ปฐม ราชบุรีกาญจนบ
 จันทบุรี ตราด ปรา

รธรรมชาติและส่ิงแ

าโดยทั่วไปยังคงอยู่ใ

าในลุ่มน้ําน่าน มีปริ
แก่ สถานีสะพานบ้า
พานศรีสัชนาลัย (
ร) 
ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

ม.ย.) จํานวน 29 
 เชียงดาว ไชยปราก
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
ยุหะคีรี) จ.น่าน (อ.ส
ามนาง โนนไทย ด่าน
ลับพลาชัย ห้วยราช
ง ด่านมะขามเตี้ย สัง
.สระบุรี (มวกเหล็ก
าม โป่งน้ําร้อน ส
ญ่ บ่อไร่ เกาะกูด เก
รัง ย่านตาขาว รัษฎ
อนแม่งัดฯ กําลังปร
 265 ล้านลูกบาศ
ดยจะส่งต่อเนื่องจน
 ที่มีทั้งหมด 6 อ่า
ออกมาประกาศขอห
าหน้าที่ตามสํานักงา
าดแคลนน้ํา เพื่อกา

สวนของแต่ละสวน ป
ให้ผลผลิตเกิดความเ
สูบใช้ได้ถึงสิ้นเดือน
กระทบ และความเ
ามาสูบน้ําที่คลองเขา
 ได้มอบหมายให้ รอ
พื้นที่หมู่ 8 ต.เขา
วามเดือดร้อนเป็นอย
นกว่าจะพ้นวิกฤติ
ย ประชาชนขาดน้ําอุ
วามเดือดร้อนของเก
ยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภ
บผลกระทบในพื้นที่ด
นมาก แหล่งน้ําทั้งต้
ารนําน้ําจากเข่ือนป
นน้ําใจ มอบนํ้าดื่มช่ว
พื้นที่ ส่งผลให้พืชผล
156 หมู่บ้าน ประก
จารณาประกาศเขตภ
บล 49 หมู่บ้าน นอ
4 หมู่บ้าน รวมทั้ง

อ ภาคตะวันออกเฉีย
ง และลูกเห็บตกได้บ

ง คือ จ.ราชบุรี ภาค
ก่ จ.เชียงใหม่ พะเยา
บุรี หนองคาย หนอง
จีนบุรี สมุทรปรากา

แวดล้อม 

ในภาวะ

มาณน้ํา 
นแม่นํ้า  
(TY04)  

ณฑ์ปกติ 
้ําท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
การ ฝาง   
กามยาว  
สองแคว 
นขุนทด  
ช กระสัง  
งขละบุรี  
ก วังม่วง  
สอยดาว  
กาะช้าง)  
ฎา สิเกา  
ระสบกับ
ศก์เมตร  
นถึงวันที่  
ง ลดลง 

หยุดจ่าย
านต่างๆ  
รเกษตร 

 ปัจจุบัน  
เสียหาย 
นเม.ย.นี้  
เดือดร้อ 
าไม้แก้ว
องนายก  
าคันทรง  
ย่างมาก  
ภัยแล้ง  
อุปโภค - 
กษตรกร 
ภัยแล้ง) 
ดังกล่าว
้นแม่น้ํา  

ปราณบุรี  
วยเหลือ
ทางการ
กอบด้วย 
ภัยพิบัต ิ
อกจากนี ้ 
งจังหวัด 

ยงเหนือ  
บางแห่ง 

คใต้ คือ  
า พิจิตร 
งบัวลําภ ู
าร พังงา 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 397.10 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -110.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -51.00 

วนัท ี ่27  เมษายน  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -8.00 

32,717 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -141.00 

46% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -27.10 คงที่ 6 อ่าง

วนัท ี ่27  เมษายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -60.00  ลดลง 30 อ่าง

36,895 รวมท ัง้ประเทศ 30 6 1 37 -397.10   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

52%

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 5,289 39% 4,236 31% 436 3% 4,279 32% 479 4% -43.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,852 51% 3,793 40% 943 10% 3,848 40% 998 10% -55.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 103 39% 35 13% 13 5% 38 14% 16 6% -3.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 36 14% 24 9% 10 4% 24 9% 10 4% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 38 36% 21 20% 17 16% 22 21% 18 17% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 55 32% 16 9% 10 6% 16 9% 10 6% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 285 30% 267 28% 224 24% 275 29% 232 25% -8.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 10,658 43% 8,392 34% 1,653 7% 8,502 34% 1,763 7% -110.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 34 25% 16 12% 9 7% 17 13% 10 7% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 212 41% 144 28% 101 19% 144 28% 101 19% - คงที่

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 48 29% 47 28% 37 22% 50 30% 40 24% -3.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 75 46% 56 34% 19 12% 57 35% 20 12% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 893 37% 543 22% - 0% 552 23% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 484 24% 353 18% 253 13% 376 19% 276 14% -23.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 105 33% 80 25% 57 18% 83 26% 60 19% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 24 22% 37 34% 36 33% 43 39% 42 38% -6.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 59 42% 35 25% 28 20% 36 26% 29 21% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 117 43% 56 20% 49 18% 58 21% 51 19% -2.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 65 54% 58 48% 55 45% 58 48% 55 45% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 923 47% 952 48% 121 6% 963 49% 132 7% -11.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,039 37% 2,377 29% 765 9% 2,438 29% 816 10% -51.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 255 27% 262 27% 259 27% 269 28% 266 28% -7.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 44 28% 27 17% 44 28% 27 17% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 93 39% 56 23% 16 7% 57 24% 17 7% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 398 29% 362 27% 302 22% 370 27% 310 23% -8.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,355 70% 11,966 67% 1,701 10% 12,035 68% 1,770 10% -69.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,174 47% 3,977 45% 965 11% 4,049 46% 1,037 12% -72.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,529 62% 15,943 60% 2,666 10% 16,084 60% 2,807 11% -141.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 46 21% 67 30% 63 28% 69 31% 65 29% -2.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 84 20% 86 20% 56 13% 96 23% 66 16% -10.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 41 35% 24 21% 12 10% 25 21% 13 11% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 91 56% 94 57% 80 49% 101 62% 87 53% -7.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 177 71% 157 63% 137 55% 163 66% 143 58% -6.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 33% 8 46% 7 42% 8 48% 7.17 43% -0.25 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 6 28% 3 12% 2 7% 3 13% 1.86 9% -0.36 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 19 27% 22 31% 19 27% 24 33% 20.82 29% -1.71 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 10 25% 27 68% 24 60% 26 65% 22.92 57% 1.22 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 481 36% 487 37% 400 30% 514 39% 427 32% -27.10 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 313 44% 228 32% 161 23% 235 33% 168 24% -7.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 146 37% 67 17% 49 13% 70 18% 52 13% -3.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,138 73% 4,066 72% 2,714 48% 4,094 73% 2,742 49% -28.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,193 82% 796 55% 536 37% 818 56% 558 38% -22.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,790 71% 5,157 63% 3,460 42% 5,217 64% 3,520 43% -60.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 36,895 52% 32,717 46% 9,246 13% 33,124 47% 9,643 14% -397.10 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 ่27  เมษายน  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

27 เมษายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

21 เมษายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่27  เมษายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


