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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
11 พฤษภาคม 255

ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภู
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
12 พ.ค. 59
น้ําในอ่างปี 48 ล้
12 พ.ค. 48

น้ําในอ่างปี 58

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

28, -11.31, -10
ขงเจียม มีแนวโน้มร
        - ระบบปฏิบัติ

ปี ๕9 (45%

กราฟแสดงปริมา

รณ์) ค่าประมาณ
 140 - 18

อ  150 - 19
 140 - 18

ฝั่ง  190 - 23
 110 - 15
 250 - 30

ณฑล  200 - 25

ย .เม.ย .เม.ย .พ.ค.พ.ค.มิ.ย .ม .ิย .ก .ค.ก .ค.ก .ค.ส.ค.ส .ค.ก .ย .ก .ย .ก .ย .ต.ค.ต

เดือน

ยปริมาณฝน (มิลลิ
าราง 

ที่
59

มม.

มม. 19
มม. 80
มม. 17

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ
เขียว (ทุ่งกะมัง) อ.ค
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 9,95

% 40
ล้าน(ลบ.ม) 8,13

% 33
ล้าน(ลบ.ม) 11,1

% 47

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
าส และสถานี X.73
ตะเภา และแม่นํ้าโก
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ท่ี
าน หนองคาย นคร
0.06, -10.75, -9
ระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถา
การเฝ้าระวัง และเตื

%)      ปี ๕8 (51%

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.

 สรปุสถาน
เมตร) เดือน พฤษภ

96.0 -115.6
0.4 -144%
77.5

น่าน

2.3
ทุ่งช้าง

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงาน
คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

52 3
% 2
30 -7% 3
% 2

129 -14% 2
% 2

เหนือ

หม
3.แ
10
(2
22
28
๒. 
 
 

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

3 จ.นราธิวาส แนวโน
ก-ลก  มีแนวโน้มระด
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
รพนม มุกดาหาร แ
.90 และ –12.13 
านีนครพนม มีแนวโ
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

%)  

ทศ  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย

59

นการณน์้ําของ
ภาคม มิถุนายน แล

216.5 -15
66.2 -22

195.7

กลาง

ไม่มีฝน
 

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

337
25%
337 0%
25%
256 3%
22%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
แม่งัด (10%) ๔.ห้วย
0.ลําแซะ (19%) 11.อ
5%) 17.แควน้อย

2.แก่งกระจาน (30%
8.ลํานางรอง (48%) แ
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
น้มระดับน้ํา แม่นํ้าพ
ดับนํ้าทรงตัว แม่นํ้า

ถานการณ์น้ําประจําวั
และโขงเจียม วัดได้ 
 เมตร ตามลําดับ แ
โน้มระดับนํ้าทรงตัว
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

งประเทศ วันที
ละกรกฎาคม 2559

50.3 166.4
27% 101.8

220.7

1.5
สกลนคร

ตะวันออกเฉี

 

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

2,952
35%

2,281 -8%
27%

2,736 -9%
36%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า
หลวง (11%) 5. ปรา
อุบลรัตน ์(22%) 12
ย (26%) 18.ทับเ

%) 23.ภูมิพล (31%
และ29.บางลาง (49%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (12
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
พระสทึง แม่นํ้าตาปี
าน่าน มีแนวโน้มระดั

ัน : ศูนย์ประมวลวิเค
 2.52, 4.69, 2
นวโน้มระดับน้ําท่า 

ว 
ly Warning) (12 พ

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

นายน 2559

ที่ 13 พฤษภา
9 เปรียบเทียบกับค่

-64.6 208.3
-63.4% 124.4

286.3

ต

5
ร สกษ.

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

406
35%
386 -2%
33%
120 18%
15%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความ
าณบุรี (15%)  6.ลํา

2.กระเสียว (23%) 13
สลา (27%) 19.น

%) 24.จุฬาภรณ์ (3
%) 
 ของความจุ – ไม่มี 

 พ.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
ป และค.ตันหยงมัส 
ดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 

คราะห์สถานการณ์น้ํา
2.14, 1.75, 2.10
 สถานีเชียงคาน แล

พ.ค.) – ไม่มีการเตือนภ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

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

าคม ๒๕๕9  
ค่าปกติ [ค่าปกติ = 

3 -83.9 21
4 -67% 17
3 39

ตะวันออก

 
ไม่มีฝน

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

16,266
61%

% 15,599 -2
59%

% 16,705 -4
63%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 29 อ่าง 
าปาว (16%) 7.คลอง
3.มูลบน (24%) 14.ล
น้ํ าอูน  (28%) 20
4%) 25.สิริกิติ์ (39

 -  

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

า กรมชลประทาน) ระ
0 และ 2.37 เมตร
ละหนองคาย มีแนวโ

ภัย – 

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 

10.3 -35.0
75.3 -20%
90.5

ใต้

3.2
ภูเก็ต

 

รายวัน (http://www.tmd

นี้  ปริมาณฝนสูงสุด

5,669
69%

2% 5,008
61%

4% 4,527
55%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

 คือ 1.แม่กวง 
งสียัด (18%) 8.กิ่วล
ลําตะคอง (24%) 1
0.ขุนด่าน (28%) 
9%) 26.วชิราลงกรณ

น้อย ได้แก่ สถานี P.
N.5A จ.พิษณุโลก, ส
.158 จ.ชุมพร, สถา
ลดลง แม่นํ้าปิง แม

ะดับน้ําแม่น้ําโขง ณ 
ร ตามลําดับ เปรียบ
โน้มระดับนํ้าลดลง 

 เดือน (http://www.tmd

+

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

194.3 -82.0
112.3 -73%
244.1

 
ภูเก็ต

ทัง้ประเทศ

3.2

d.go.th/climate/climate

วันนี้เท่ากับ 48.0 

35,624
51%

-8% 31,791
45%

6% 35,472
52%

ทัง้ประเท

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

 (9%) 2.กิ่วคอหม
ลม (18%) 9.บางพระ
15.น้ําพุง (25%) 16.
 21.ลําพระเพลิง 
ณ (43%) 27.สิรินธร

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

 วันที่ 12 พฤษภาคม
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
สถานีเชียงแสน มุก

d.go.th/3month_foreca

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

0
%

 
e.php) 

 มม. ที่ 

-6%

-7%

ทศ

  
table.htm) 
า (9%)  
ะ (18%) 
.ป่าสักฯ 
 (29%)  
ร (47%) 

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
ม่นํ้ามูล 

ม 2559  
าเท่ากับ 
กดาหาร  

ast.php) 



 

 
         
        
        
ปกติ (ร
        
อยู่ในเ
(อ.บ้า
(อ.ศรีส
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
186 อ
อมก๋อย
เชียงคํ
จ.น่าน
โนนไท
จ.บุรีรั
เป่ือยน้
เมืองสุ
บ้านลา
หนองแ
แหลมสิ
จ.กระ
สถานก
เป็นลํา
นับว่าย
ประปา
สําหรับ
อ.พรา
เป็นเห
จึงหันไ
โดยเฉพ
กว่า 4
ประกอ
อย่างร
จ.ปทุม
เบ้ืองต้
ก็จะกลั
๖. คา
บางพื้น
จะมีฝน
๗. พ้ืน
คือ จ.ล
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 894 ตําบล
ย สะเมิง แม่แจ่ม สัน
ํา ปง) จ.ลําพูน (อ.ลี

น (อ.สองแคว เมืองน
ทย ด่านขุนทด โนนสู
ัมย์ (อ.เมือง พลับพ
น้อย โนนศิลา หนอง
พรรณบุรี ด่านช้าง 
าด เขาย้อย ท่ายาง)
แค) จ.สระแก้ว (อ.โค
สงิห์) จ.ชลบุรี (อ.เกา
ะบ่ี (อ.คลองท่อม เ
การณ์วิกฤตินํ้า (ข่า
าดับแรก ในส่วนขอ
ยังเพียงพอต่อการผลิ
า โดยขณะนี้ทางกา
บผลิตประปาแล้ว พ
นกระต่าย จ.กําแพง
มือนถนนไปแล้ว จ.ส
ไปรับซ้ือปลาจากชาว
พาะสวนมะนาว อย

400 ต้น บนเนื้อที่ 6
อบกับมีสภาพอากาศ
รวดเร็วจนแห้งขอด ป
มธานี วิกฤติภัยแล้
้น นายกอบต.บ้านก
ลบัมาสูบน้ําตามปกติ
าดการณ์สภาพอา
นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าค
นฟ้าคะนองเพิ่มมาก 
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
ลพบุรี และสระบุรี
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

รมป้องกันและบร
ล 7,163 หมู่บ้าน ไ
นทราย แม่อาย ) จ.
ลี้) จ.สุโขทัย (อ.สวร
น่าน) จ.พิจิตร (อ.บา
ง เทพารักษ์ พระทอ
ลาชัย ห้วยราช กระ
งเรือ พล แวงใหญ่ ภู
 ดอนเจดีย์) จ.กาญจ
) จ.ชัยนาท (อ.มโนร
คกสูง วัฒนานคร ตา
าะสีชัง) จ.ตราด (อ.เ
กาะลันตา ลําทับ 
าว) จ.ตาก รองผู้ว่า
องการผลิตประปาข
ลิตประปาให้ประชาช
ารประปาได้นํากระส
 พร้อมขอให้เกษตรก
งเพชร ซ่ึงชาวบ้านไ
สุโขทัย ภัยแล้ง ได้ส่
วบ้านที่วิดสระและจั
ย่างเช่นที่บ้านโพนสู
6 ไร่ กําลังเริ่มเห่ียว
ศที่ร้อนจัด ส่งผลกร
ปลาที่เลี้ยงไว้นอนตา
ล้ง ได้ส่งผลค่าความ
ระแชง อ.เมือง ได้ปร
ติ 
กาศ 7 วัน (กรม
คะนอง กับมีลมกระโ
 
งเตือนภัยวิกฤตินํ้า
รี คณะกรรมการทรั
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 

รรเทาสาธารณภัย
 ได้แก่ จ.เชียงใหม่ (
.อุตรดิตถ์ (อ.เมืองอุ
รรคโลก ศรีนคร ศรี
างมูลนาก วังทรายพู
องคํา บัวใหญ่ สูงเนิน
ะสัง คูเมือง นางรอง
เวียง บ้านแฮด น้ําพ
นบุรี (อ.ห้วยกระเจา
มย์ หนองมะโมง วัด
าพระยา อรัญประเท
เมืองตราด เขาสมิง แ
 เมืองกระบี่) จ.ตรัง
ฯ เปิดเผยว่า ได้มีก
ของการประปาส่วน
ชนในพื้นที่ แต่ในส่ว
สอบทรายมากั้นลํา
กรลดการใช้น้ําด้าน
ได้ใช้ประโยชน์จากค
งผลให้ตามแหล่งน้ํา
จับปลาในสระขายแท
ง หมู่ 4 ต.หม่ืนไวย
วเฉา จึงอยากขอให้ห
ระทบกับอาชีพเกษต
ยเน่าเหม็นเสียหายทั
มเค็มของแม่น้ําเจ้า
ระสานไปยังการประ

อุตุนิยมวิทยา) ใน
โชกแรงและมีลูกเห็บ

า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง
รัพยากรนํ้าแห่งชาติ
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: จังหวัดท่ีประกา
(อ.ดอยเต่า สันกําแพ
ตรดิตถ์ ท่าปลา ทอ
รีสําโรง ศรีสัชนาลัย
พูน) จ.ตาก (อ.แม่ระ
น) จ.นครพนม (อ.นา
ง) จ.สุรินทร์ (อ.จอม
พอง เวียงเก่า พระยื
า ท่าม่วง ศรีสวัสดิ์ เ
ดสิงห์ เนินขาม) จ.สร
ทศ วังน้ําเย็น เขาฉก
 แหลมงอบ คลองใหญ
ง (อ.วังวิเศษ เมือง
การประกาศเขตภัยพิ
นภูมิภาคสาขาตาก 
วนของการประปาส่ว
ห้วยแม่ตื่น กว้าง 1

นการเกษตรด้วย นอ
คลองแห่งนี้ กว่า 30
ต่าง ๆ แห้งขอดลง น
ทน เนื่องจากช่วงนี้ป
ย อ.เมือง ที่ขณะนี้กํ
หน่วยงานภาครัฐเข้
ตรกรเลี้ยงปลาบ่อดิน
ทั้งบ่อ เป็นจํานวนกว่
าพระยา ที่สถานีสูบ
ะปานครหลวง ให้หยุ

ช่วงวันที่ 12-14 พ
บตกบางแห่ง โดยเฉพ

) : NASA (24 
ติ (12 พ.ค.) ได้ราย
นาท อุทัยธานี ลพบุรี
รพนม มุกดาหาร นค

ศูนย์ป้อง

ติ (ในลุ่มน้ํา) 
 วันที่ 10 พ.ค.59
/ทรงตัว 
.ย.58) : ระดับน้ําใ
ะลุ่มน้ําน่าน มีแนวโ
(อ.โพทะเล จ.พิจิต
) และสถานีสะพาน
59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําเพ่ิมขึ้น โดยมี
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

ศเขตให้ความช่วย
พง แม่ริม แม่แตง จ
องแสนขัน ตรอน พิชั
 เมือง คีรีมาศ ทุ่งเส
ะมาด บ้านตาก สาม
าหว้า โพนสวรรค์) จ
มพระ เขวาสินรินทร์
ยืน หนองสองห้อง) จ
 เมือง ด่านมะขามเตี้
ระบุรี (มวกเหล็ก วัง
รรจ์) จ.จันทบุรี (อ.ม
ญ่ บ่อไร่ เกาะกูด เกา
งตรัง ย่านตาขาว รั
พิบัติแล้งแล้ว จํานว
 ยังคงใช้น้ําจากแม่น
วนภูมิภาค สาขาแม่ส
10 เมตร สามารถย
อกจากนี้ ยังพบว่าลํ
0 - 40 หมู่บ้าน
 นอกจากนี้ ยังกระทบ
ปริมาณน้ําในสระมีไม
กําลังประสบกับปัญห
้ามาช่วยด้านการขุด
น โดยเฉพาะที่ฟาร์ม
ว่า 10 ตัน เกษตรกร
บน้ําดิบสําแล ต.บ้
ดสูบทันที จนกว่าจะ

พ.ค. บริเวณประเทศไ
พาะบริเวณภาคเหนื

 ชั่วโมง): รายงานพ
ยงานพ้ืนท่ีประสบภั
รี อ่างทอง พระนคร
ครราชสีมา ศรีสะเกษ

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

9) ลุ่มน้ําทะเลสาบส

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

เหลือผู้สบภัยพิบัติ
จอมทอง ฮอด พร้าว
ชัย น้ําปาด ลับแล บ้
สลี่ยม บ้านด่านลาน
มเงา วังเจ้า เมือง อุ้ม
จ.มหาสารคาม (อ.กัน
ร์ รันตนบุรี สําโรงทา
จ.หนองบัวลําภู (นาก
้ย สังขละบุรี ทองผา
งม่วง เฉลิมพระเกียร
มะขาม โป่งน้ําร้อน 
าะช้าง) จ.ประจวบครีี
 รัษฎา สิเกา ห้วยย
วน 7 อําเภอ โดยกา
น้ําปิง ซ่ึงมาจากเขื่
สอด อ.แม่สอด ขณะ
กระดับน้ําได้ 1 เม

ลําคลองแม่ระกา ซ่ึง
น ขณะนี้ลําคลองแม
บกับชาวบ้านที่มีอาชี
ม่มาก จ.นครราชสีม
หาขาดแคลนน้ําสําห
ดเจาะบ่อบาดาลโดย
มปลาสุรินทร์ หมู่ 5
รจึงวอนให้หน่วยงาน
้านกระแชง อ.เมือ
ะประสานกับชลประ

ไทยตอนบนจะมีอาก
อ และภาคตะวันออ

พ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท
ภัยจากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข
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 1

สถานีสะพานนครน่า

กรณีฉุกเฉิน (ภัยแ
ว ดอยหล่อ ดอยสะเ
บ้านโคก) ) จ.พะเยา 
นหอย) จ.นครสวรร
มผาง) จ.นครราชสีม
นทรวิชัย โกสุมพิสัย
าบ ท่าตูม) จ.ขอนแก
กลาง เมืองฯ นาวัง โ
าภูมิ ไทรโยค ท่าม่วง
รติ หนองแซง บ้านห
 สอยดาว แก่งหางแม
รีขันธ์ (เมืองฯ หัวหิน
ยอด) จ.นครศรีธรร
ารบริหารจัดการน้ํา 
อนภูมิพล ที่ปัจจุบั
ะนี้น้ําจากห้วยแม่ตื่น
ตร และเร่งดําเนินก
งเป็นลําคลองสาธาร
ม่ระกาแห้งขอด ตล
ชพีหาปลามาขาย ใน 
มา ภัยแล้ง ส่งผลกร
หรับรดต้นมะนาวม
ยด่วน จ.อ่างทอง น้ํ

5 ต.สีบัวทอง อ.แสวง
นที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข
ง ซ่ึงเป็นแหล่งผลิต
ะทานเพื่อปล่อยน้ําสํ

กาศร้อนโดยทั่วไปกับ
อกเฉียงเหนือ ในช่วง

ท่วม (12 พ.ค.) 
ข่าวขาดแคลนน้ํา) 
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)  
11 พ.ค.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

แล้ง)ปัจจุบัน (12 พ
เก็ด กัลยาณิวัฒนา 
 (อ.เมืองพะเยา ดอก
ค์ (อ.เมือง ชุมแสง 
มา (อ.ขามสะแกแสง
 ชื่นชม เชียงยืน เมือ
ก่น (อ.ซําสูง เมือง แ
 โนนสัง) จ.สุพรรณบุ
ง หนองปรือ) จ.เพช
หมอ เมืองฯ เสาไห้ ด
มว ขลุง นายายอาม
น) จ.สตูล (อ.ละงู ทุ่ง
รมราช (อ.เมือง) จ.
 จะเน้นเรื่องการจัด
ันมีปริมาณน้ําใช้กา
นเริ่มลดน้อยลง และ
การขุดร่องน้ําในลํา
รณะขนาดใหญ่ ซ่ึงไ
อดทั้งสายยาวกว่า 
 อ.สวรรคโลก เพราะ
ะทบกับเกษตรกรผู้ป
านานเกือบ 2 เดือน

น้ําในคลองชลประท
งหา ที่ล่าสุด น้ําในบ
ข้าไปช่วยเหลือ พร้อ
ตน้ําประปาใน จ.ป
สําหรับช่วยไล่น้ําเค็ม

บมีฟ้าหลัวในตอนกล
งวันที่ 15-18 พ.ค. 

 ได้แก่ ภาคเหนือ 
 44 จังหวัด ได้แก
ปฐม ราชบุรีกาญจนบ
 จันทบุรี ตราด ปรา

รธรรมชาติและส่ิงแ

าโดยทั่วไปยังคงอยู่ใ

าในลุ่มน้ําน่าน มีปริ
แก่ สถานีสะพานบ้า
พานศรีสัชนาลัย (
ร) 
ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

พ.ค.) จํานวน 31 
 เชียงดาว ไชยปราก
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
 ตาคลี พยุหะคีรี หน
ง คง บัวลาย แก้งสน
องมหาสารคาม ยาง

 แวงน้อย ภูผาม่าน บ
รี (หนองหญ้าไซ สอ

ชรบุรี (อ.ชะอํา แก่งก
 ดอนพุด แก่งคอย พุ
ม เมือง เขาคิชฌกูฎ 
งหว้า มะนัง เมือง ค
.พังงา (เกาะยาว ค
ดสรรเพื่อการอุปโภค
ารได้ คิดเป็น 8.79
ะอาจไม่เพียงพอต่อก
ห้วยเพื่อสะสมน้ําไว้
ไหลผ่าน อ.บ้านตา
60 กม. กลับกลา
ะไม่สามารถหาปลาม
ปลูกพืชสวนเป็นจําน
น ทําให้ต้นมะนาวที
านที่แห้งขอดเป็นเว
บ่อที่เคยสูบไว้ลดปริ
อมให้คําแนะนําอย่าง
ปทุมธานี สูงเกินมา
มออกไป เม่ือค่าความ

ลางวัน และมีอากาศ
 บริเวณประเทศไทย

 คือ จ.เพชรบูรณ์ ภา
ก่ จ.เชียงใหม่ พะเยา
บุรี หนองคาย หนอง
จีนบุรี สมุทรปรากา

แวดล้อม 

ในภาวะ

มาณน้ํา 
นแม่นํ้า  
(TY04)  

ณฑ์ปกติ 
้ําท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
การ ฝาง   
กามยาว  
นองบัว)  
นามนาง  
สีสุราช)  

 บ้านฝาง  
องพี่น้อง 
กระจาน 
พุทธบาท 
 ท่าใหม่ 
ควนโดน) 
คุระบุรี)  
คบริโภค 
9 %  
การผลิต
ว้สํารอง 
ก ไปยัง  
ายสภาพ 
าขายได ้
นวนมาก 
ที่ปลูกไว้ 
วลานาน 
ริมาณลง 
งเร่งด่วน 
าตรฐาน  
มเค็มลด 

ศร้อนจัด
ตอนบน

าคกลาง  
า พิจิตร 
งบัวลําภ ู
าร พังงา 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 359.08 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -100.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6 6 - 12 -23.00 

วนัท ี ่12  พฤษภาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -10.00 

31,791 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -147.00 

45% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -16.08 คงที่ 8 อ่าง

วนัท ี ่12  พฤษภาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -63.00  ลดลง 29 อ่าง

35,624 รวมท ัง้ประเทศ 29 8 - 37 -359.08   เพิม่ขึน้ - อ่าง

51%

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 4,994 37% 4,130 31% 330 2% 4,173 31% 373 3% -43.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,513 47% 3,668 39% 818 9% 3,713 39% 863 9% -45.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 92 35% 27 10% 5 2% 30 11% 8 3% -3.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 23 9% 9 3% 24 9% 10 4% -1.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 38 36% 19 18% 15 14% 20 19% 16 15% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 52 31% 16 9% 10 6% 16 9% 10 6% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 229 24% 247 26% 204 22% 254 27% 211 22% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 9,952 40% 8,130 33% 1,391 6% 8,230 33% 1,491 6% -100.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 32 24% 15 11% 8 6% 15 11% 8 6% - คงที่

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 210 40% 143 28% 100 19% 144 28% 101 19% -1.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 43 26% 41 25% 31 19% 43 26% 33 20% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 76 46% 55 34% 18 11% 55 34% 18 11% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 867 36% 531 22% - 0% 540 22% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 474 24% 319 16% 219 11% 327 17% 227 11% -8.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 99 32% 76 24% 53 17% 78 25% 55 18% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 28 25% 32 29% 31 28% 33 30% 32 29% -1.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 59 42% 34 24% 27 19% 34 24% 27 19% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 116 42% 52 19% 45 16% 52 19% 45 16% - คงที่

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 64 53% 58 48% 55 45% 58 48% 55 45% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 884 45% 925 47% 94 5% 934 48% 103 5% -9.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,952 35% 2,281 27% 681 8% 2,314 28% 704 8% -23.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 198 21% 240 25% 237 25% 249 26% 246 26% -9.00 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% 54 23% 14 6% 55 23% 15 6% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 337 25% 337 25% 277 20% 347 26% 287 21% -10.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,282 69% 11,801 67% 1,536 9% 11,875 67% 1,610 9% -74.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,984 45% 3,798 43% 786 9% 3,871 44% 859 10% -73.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,266 61% 15,599 59% 2,322 9% 15,746 59% 2,469 9% -147.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 34 15% 63 28% 59 26% 64 29% 60 27% -1.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 78 19% 74 18% 44 10% 75 18% 45 11% -1.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 39 33% 21 18% 9 8% 23 20% 11 9% -2.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 88 54% 82 50% 68 42% 86 53% 72 44% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 167 67% 146 59% 126 51% 150 60% 130 52% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 29% 7 42% 6 37% 7 43% 6.45 39% -0.26 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 6 26% 2 9% 1 4% 2 10% 1.07 5% -0.12 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 22 30% 18 25% 15 21% 20 28% 16.69 23% -1.65 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 9 23% 24 60% 21 52% 26 65% 22.92 57% -2.04 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 448 34% 437 33% 349 26% 453 34% 365 28% -16.08 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 307 43% 212 30% 145 20% 218 31% 151 21% -6.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 122 31% 58 15% 40 10% 60 15% 42 11% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,091 73% 4,023 71% 2,671 47% 4,048 72% 2,696 48% -25.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,149 79% 715 49% 455 31% 745 51% 485 33% -30.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,669 69% 5,008 61% 3,311 40% 5,071 62% 3,374 41% -63.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 35,624 51% 31,791 45% 8,331 12% 32,160 46% 8,690 12% -359.08 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 ่12  พฤษภาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

12 พฤษภาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

6 พฤษภาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่12  พฤษภาคม  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


