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ฝน การคาดหม
ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
29 กุมภาพันธ์ 255

ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตุนิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

นํ้าในอ่างปี 59
1 มี.ค. 59

นํ้าในอ่างปี 48
2 มี.ค. 48

นํ้าในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิวา
วัง แม่นํ้ายม แม่นํ้าม
3.2 สรุปสถานการณ
       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

90, -10.73, -10.9
โน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึน้
       - ระบบปฏิบัติก
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ

ปี ๕9 (52%

กราฟแสดงปริมา

รณ์) ค่าประมาณ
 15 - 30

อ  30 - 50
 20 - 40

ฝั่ง  40 - 70
 40 - 70
 60 - 90

ณฑล  30 - 50
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เดือน

มายปริมาณฝน (มิล
 

ท่ี
59

มม.

มม. 48
มม. 44
มม. 15

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 12

% 4
ล้าน(ลบ.ม) 9,3

% 3
ล้าน(ลบ.ม) 14

% 6

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศ

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
าส และสถานี X.73
มูล และแม่นํ้าบางป
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
น หนองคาย นครพ
6, -11.44 และ -1
น  สถานีนครพนม มี
การเฝ้าระวัง และเตอื
งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ

%)      ปี ๕8 (59%

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.

 สรปุสถ
ลลิเมตร) เดือน มีนา

8.9 -4.8
4.2 -11%
5.0

แม่ฮ่องสอน

6.4
แม่สะเรียง

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

,112
49%
391 -11%
8%

4,072 -22%
60%

เหนือ

หม
3.ห
10
16
22
๒. 
 
 

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

3 จ.นราธิวาส แนวโน
ปะกง มีแนวโน้มระดั
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปส
พนม มุกดาหาร และ
13.73 เมตร ตามลํา
มีแนวโน้มระดับนํ้าท
อนภัยล่วงหน้าน้ําหล
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ

%)  

ทศ  

วามหมาย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ

9

ถานการณน์้ําข
าคม เมษายน และ

18.1 33
51.2 65
19.0

กลาง

ไม่มีฝน

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

660
49%
497 -12%
37%
486 -4%
41%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (19%) ๔.แ
0.บางพระ (30%) 1
6.ลําตะคอง (33%)
2.ป่าสักฯ (40%) 2
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ะห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
น้มระดับน้ํา: แม่นํ้า
ดับนํ้าทรงตัว แม่นํ้าต

สถานการณ์น้ําประจํา
ะโขงเจียม วัดได้ 2.
ดับ แนวโน้มระดับน้ํ
ทรงตัว 
ลาก - ดินถล่ม (Early
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

ของประเทศ วั
พฤษภาคม 2559

3.1 43.1
5% 30.2

23.3

ไม่มีฝ

ตะวันออกเ

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

4,045
49%

3,075 -12%
37%

3,615 -10%
47%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําต่ํากว่า 
แม่งัด (21%) 5.ปรา

11.คลองสียัด (30%
) 17.ภูมิพล (34%)
23.สิริกิติ์ (45%) แล
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (1 
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
าน่าน แม่นํ้าพระสทึ
ตาปี มีแนวโน้มระดั

าวัน : ศูนย์ประมวลวิ
00, 4.50, 1.47, 

น้ําท่า สถานีเชียงแส

y Warning) (1 มี.ค.

ติ (ในลุ่มน้ํา) 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

ษายน 2559

วันที่ 2 มีนาคม
9 เปรียบเทียบกับค่า

-13.0 37.2
-43.0% 71.8

45.5

ต

ฝน

เฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

594
51%
621 2%
53%
199 29%
24%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
าณบุรี (24%) 6.กระ
%) 12.ลําแซะ (30%
) 18.แควน้อย (35%
ละ24.ขุนด่าน (49%
ของความจุ มี 2 อา่

มี.ค.)  : สถานีนํ้าท่า
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
ง แม่นํ้าท่าตะเภา แ
ับนํ้าเพ่ิมขึ้น 

วิเคราะห์สถานการณ์
 1.74, 1.36 และ

สน มุกดาหาร และโข

.) – ไม่มีการเตือนภัย

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
าปกติ  140
าปกติ  150
าปกติ  140
าปกติ  190
าปกติ  110
าปกติ  150
าปกติ  200

ม ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

34.6 4
48% 1

8

ตะวันออก

ไม่มีฝน

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

17,467
66%

% 17,083 -2
64%

% 19,264 -8
72%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 24 อ่าง 
เสียว (26%) 7.อุบล

%) 13.มูลบน (30
%) 19.จุฬาภรณ์ (3
%) 
าง คือ 1.ประแสร์ (

าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
แม่นํ้าโก-ลก และค.ต

์น้ํา กรมชลประทาน)
ะ 1.77 เมตร ตามล
ขงเจียม มีแนวโน้มร

ย - 

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 

45.7 87.8
33.5 66%

86.9

ใต้

0.2
สวี สกษ.
ชุมพร

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี - 

6,445
79%

2% 5,782
71%

8% 5,016
61%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
ลรัตน์ (26%) 8.กิ่วล
0%) 14.ลําปาว (31
7%) 20.น้ําพุง (37

(83%) และ2.หนอ

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

) ระดับน้ําแม่น้ําโข
ลําดับ เปรียบเทียบ
ระดับนํ้าลดลง สถา

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ

คม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

41.4 24.3
65.8 37%
37.4

แม่ฮ่องสอน
แม่สะเรียง

ท้ังประเทศ

6.4

d.go.th/climate/climate

41,381
59%

-8% 36,526
52%

10% 42,651
63%

ท้ังประเท

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

1%) 2.กิ่วคอหมา 
ลม (26%) 9.ทับเสลา
1%) 15.น้ําอูน 
7%) 21.แก่งกระจาน

งปลาไหล (88%)  

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

ง ณ วันที่ 1 มีนาคม
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ
านีเชียงคาน และหน

d.go.th/3month_foreca

 

+ 

+ 

แวดล้อม 

ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ

๒๕5๓)]  

3
%

 
e.php) 

-7%

-11%

ทศ

  
table.htm) 
 (14%)  
า (29%) 
 (32%)  
น (39%) 

 

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
แม่นํ้าปิง 

ม 2559  
บ-9.80, 
นองคาย 

ast.php) 



 

        
ปกติ (ร
        
ปริมาณ
ท่ีสะพ
        
ปกติ ย
สถานีส
๔. พา
๕. สถ
47 อํา
จ.สุโขท
โนนไท
ห้วยรา
เปิดเผย
พิษณุโ
นครสว
การปลู
8 มาต
2. การ
ส่งผลก
และนัก
ต่อพื้น
ร้อน ส
จ.ชัยน
ชาวบ้า
ขณะนี้
ยังคงอ
เนื่องจ
เพื่อสร้
ฝนได้ทิ
โดยน้ํา
ไม่มีน้าํ
๖. คา
และทะ
1-2 
ส่วนใน
และหม
๗. พ้ืน
ได้แก่ 
หนองค
พังงา ป
 

               - รายงา
ระดับน้ําต่ํากว่าระดั

               - รายงาน
ณน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติ
านข้ามแม่นํ้าท่าจีน

               - โครงกา
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่
สะพานวัดพระรูป อ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
าเภอ 217 ตําบล 1
ทัย (อ.สวรรคโลก ศ ี
ทย ด่านขุนทด โนนส
าช) จ.กาญจนบุรี (อ
ย ถึงมาตรการรับมือ
โลก สุโขทัย เพชรบูร
วรรค์ กําแพงเพชร แ
ลูกพืชใช้น้ําน้อย การ
ตรการช่วยเหลือเกษ
รชะลอหรือขยายระย
กระทบต่อแหล่งท่อง
กท่องเที่ยว ที่ไปเล่นน
นที่บางส่วนโดยเฉพา
 สอยดาว แก่งหางแ
นาท ภัยแล้งในพื้นที
านใน ต.บ้านกล้วย 
นี้สถานการณ์น้ําในเขื
อยู่ในการควบคุม แ
จากสภาพอากาศยัง
ร้างความชุ่มชื้นในอา
ทิ้งช่วงหรือหยุดตก
าจะไหลมาจากน้ําห้ว
า ส่งผลกระทบต่อหน
าดการณ์สภาพอา
ะเลจีนใต้ ประกอบกั

องศาเซลเซียส 
นช่วงวันที่ 3 – 7 
มอกหนาในบางพื้นที
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
 จ.เชียงใหม่ พะเยา พ
คาย หนองบัวลําภู บุ
 ประจวบคีรีขันธ์ สตลู

านสถานการณ์สถาน
ดับตลิ่งต่ําสุด) ระดบั
นสถานการณ์สถานีโ
ติ ระดับน้ําลุ่มน้ําสะ
น(ทางหลวง 3365
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้า

 อ.เมือง จ.สุพรรณบ

รมป้องกันและบร
1,902 หมู่บ้าน ได้
รีนคร ศรีสําโรง ศรีส
สูง เทพารักษ์ พระท
.ห้วยกระเจา ท่าม่วง
อกับสถานการณ์ภัยแ
รณ์ พิจิตร กําแพงเพ
และ พิจิตร เบ้ืองต้น ท
รขุดเจาะบ่อบาดาล 

ษตรกรที่ได้รับผลกระ
ยะเวลาการชําระหนีท้
เที่ยวทางธรรมชาตทิี
น้ําคลายร้อน เล่นได้
ะพื้นที่ห่างไกลแหล่ง
แมว ขลุง นายายอ
ที่ ต.บางขุด อ.สรรคบ
 อ.เมือง ก็ประสบปั
ข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 

 และปริมาณน้ําน่าจ
งไม่ถึงกับร้อนจัด จึ
ากาศ และช่วยให้เกิ
กเร็วกว่าปกติ ส่งผล
วยแม่น้ําปราณบุรี แ
น่วยพิทักษ์อุทยานแห
กาศ 7 วัน (กรม

กับมีลมตะวันตกในระ
สําหรับมรสุมตะ

 มี.ค. บริเวณความ
ที่ สําหรับมรสุมตะวัน
เตือนภัยวิกฤตินํ้า

 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ล สงขลา 

นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
บน้ําในลําน้ําส่วนใหญ
โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจี
ะแกกรัง มีแนวโน้มร
5)(อ.สามชุก จ.สุพ
และข้อมูลเพื่อการบริ
าระวังนํ้าแล้ง ได้แก
บุรี (ลุ่มนํ้าท่าจีน) 

รรเทาสาธารณภัย
ด้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ.
สัชนาลัย เมือง คีรีม
ทองคํา บัวใหญ่) จ.น
ง) จ.เพชรบุรี (อ.ชะอ
แล้งในส่วนรับผิดชอบ
พชร นครสวรรค์ แล
 ทางทหารได้ร่วมมือก
 สร้างฝายชะลอน้ํา 
ะทบจากภัยแล้งของ
ที่เกษตรกรมีภาระหน
ที่สําคัญในพื้นที่ ต.ทา่
ด้เพียงแอ่งน้ําเดียวเท
งกักเก็บน้ํา นอกเขต
อาม และ อ.เมือง ข
บุรี ส่งผลให้เกษตรก
ปัญหาภัยแล้ง ต้องอ
 มีปริมาณน้ําลดลงอ
จะมีใช้สําหรับอุปโ

 จึงทําให้การระเหย
กิดฝนตกลงมาเติมน้ํ
ลให้ปริมาณน้ําในเข
แต่ปรากฏว่าขณะนี้ล
ห่งชาติที่ 4 ทันที ไม
อุตุนิยมวิทยา ) ใน
ะดับบนปกคลุมบริเว
ะวันออกเฉียงเหนือท
กดอากาศสูงที่ปกคล
นออกเฉียงเหนือที่พดั
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
นคร สุรินทร์ กาฬสิน

ะเลสาบสงขลา (ณ 
ญ่มีแนวโน้มลดลง/ท
น (ณ วันที่ 26 ก.พ

ระดับน้ําทรงตัว ส่วน
รรณบุรี) สถานการ
ริหารจัดการทรัพยาก
ก่ สถานีสะพานมห

ย (1 มี.ค.) : จังหวั
ดอยเต่า สันกําแพง
าศ ทุ่งเสลี่ยม บ้านด
นครพนม (อ.นาหว้า
อํา แก่งกระจาน) แล
บ คือ ภาคเหนือ ทั้งห
ะ อุทัยธานี ว่า ปัจจ
กับทุกฝ่ายจัดกําลังเข
 และการนํารถบรรทุ
รัฐบาล โดยเน้นย้ําใ
นี้กับสถาบันการเงิน
าพล อ.เมือง คือ น้ํา

ท่านั้น นอกจากนี้ ยังส
ตชลประทาน โดยผู้ว
 ขณะที่ปภ.จังหวัด 
กรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้รับ
ออกหาปลาขายเลี้ย
อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด
ภคบริโภคจนช่วงฤ
น้อยมาก จนแถบไ
้ําในอ่างเก็บน้ําของ
ขตอุทยานแห่งชาติ
ลําห้วยแม่น้ําปราณบ
ม่มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคบ
นช่วงวันที่ 1 – 2 มี.
วณภาคเหนือตอนบ
ที่พัดปกคลุมอ่าวไท
ลุมประเทศไทยตอน
ดปกคลุมอ่าวไทยแล
) คณะกรรมการทรัพ
ตากกําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

 วันที่ 25 ก.พ.59)
ทรงตัว 
พ.59) :  ระดับน้ําใ
นลุ่มน้ําท่าจีน มีแนว
รณ์วิกฤติ(นํ้าแล้ง) ไ
กรน้ํา (ระบบเชื่อมโย
หาโพธิ์ อ.เมือง จ.แ

วัดท่ีประกาศเขตให้
 แม่ริม) จ.อุตรดิตถ์
ด่านลานหอย) จ.นค
า โพนสวรรค์) จ.มห
ละจ.สระแก้ว (อ.โคก
หมด 16 จังหวัด ปร
จุบันพบว่า มีพื้นที่ที่ไ
ข้าไปสมทบเพื่อช่วย
ทุกน้ําเข้าแจกจ่ายให้
นข้อ 1 และข้อ 2 คื
 จ.เพชรบูรณ์ ภัยแล
ตกวังหินหอ ขณะนี้
ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้า
ว่าฯ ได้ประกาศให้พื้
 ได้มีการบูรณากา

บความเดือดร้อน ต้อ
ยงชีพในคลองที่มีน้ํา
ด มีน้ําเหลืออยู่ที่ 3
ฤดูแล้งของปีนี้ นอ
ไม่มีผลกระทบ แต่ท
เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
ติแก่งกระจาน ช่วงห
บุรีแห้งขอด ส่งผลให้
บริโภค ส่งผลกระทบ
.ค. บริเวณความกดอ
น ลักษณะเช่นนี้ทําใ
ทยและภาคใต้ยังคง
นบนจะมีกําลังอ่อนล
ะภาคใต้จะมีกําลังอ่อ
พยากรนํ้าแห่งชาติ 

ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

) ลุ่มน้ําทะเลสาบสง

ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
วโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้
ด้แก่ สถานีแม่นํ้าตา
งสัญญาณภาพจากก

แพร่ (ลุ่มนํ้ายม) สถ

ห้ความช่วยเหลือผู้ส
์ (อ.เมืองอุตรดิตถ์) 

ครสวรรค์ (อ.เมือง ชุ
หาสารคาม (อ.กันทร
กสูง วัฒนานคร ตาพ
ระกอบด้วย จ.เชียงร
ได้รับผลกระทบจาก
เหลือประชาชนที่ได้ร

ห้กับชาวบ้านที่ขาดแ
คือ 1. การส่งเสริมค
ล้งที่ขยายเป็นวงกว้า
้กําลังประสบปัญหาน
าที่จําหน่ายอาหาร มี
้นที่ 7 อําเภอ จาก 1
ารหน่วยงานที่เกี่ยว
องนําสัตว์เลี้ยงลงไป
าแห้งขอด จ.ลพบุรี

390.23 ล้านลูกบา
กจากนี้ ปัจจุบัน น้ํ
ทางกรมฝนหลวง ไ
 ต่อไป จ.เพชรบุรี ห
หน่วยพิทักษ์อุทยา
ห้ตลอดเส้นทางที่น้ํา
บทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบั
อากาศสูงกําลังปานก
ให้ประเทศไทยตอนบ
งมีกําลังแรง ลัก
ลง ทําให้บริเวณดังก
อนลง ทําให้คลื่นลมบ
 (1 มี.ค.) ได้รายงาน
ทัยธานี ลพบุรี อ่างท
 นครราชสีมา ศรีสะ

มทรัพยากรน้ํา  กร

งขลา ปัจจุบันสถา

 สถานีขัดข้องอยู่ระห
้น โดยมีสถานการณ
ากแดดท่ีสะพานข้าม
กล้อง CCTV ณ วันที่ 
ถานีสะพานนครน่า

สบภัยพิบัติกรณีฉุก
 จ.พะเยา (อ.เมืองพ
ชมแสง) จ.นครราชสีม
รวิชัย โกสุมพิสัย ชื่น
พระยา อรัญประเทศ
าย เชียงใหม่ น่าน พ
กสถานการณ์ภัยแล้ง
รับความเดือดร้อน ไ

แคลนน้ําสําหรับการอ
ความรู้และการสนับส
างอย่างต่อเนื่อง ทําใ
น้ําแห้งขอด ส่วนให

มีรายได้น้อยลงไม่สาม
10 อําเภอ เป็นพื้นท
วข้อง เร่งให้การช่ว
กินหญ้าแห้ง ในคลอ
รี ผู้อํานวยการจัดส
ศก์เมตร หรือคิดเป็

น้ําในเข่ือนป่าสักฯ 
ได้ทําการปรับแผน
หัวหน้าอุทยานแห่งช
นแห่งชาติแก่งกระ
ไหลมาผ่านบ้านกร่า
ัติงานอยู่ที่หน่วยดังก
กลางจากประเทศจีน
บนมีอากาศหนาวเย็
กษณะเช่นนี้ทําให้คลื
กล่าวมีอุณหภูมิสูงข้ึ
บริเวณอ่าวไทยจะมกี
นพ้ืนท่ีประสบภัยจา
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

านการณ์น้ําในลําน้ํา

หว่างตรวจสอบ ส่ว
ณ์เฝ้าระวัง(นํ้าแล้ง)
มแควตากแดด (อ.โก
 1 มี.ค.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง 

กเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
พะเยา ดอกคําใต้ แม
มา (อ.ขามสะแกแสง
นชม เชียงยืน) จ.บุรี
ศ) สถานการณ์วิกฤติ
พะเยา แพร่ แม่ฮ่องส
ง แหล่งน้ําธรรมชาติ

 ไม่ว่าจะเป็นการลงพืน้
อุปโภคบริโภค นอก
สนุนปัจจัยการผลิต 
ให้ไม่เพียงกระทบพื้น
ญ่แห้งขอด จนเหลือ
มารถขายอาหารได้ จ
ที่ประสบภัยพิบัติภัย
วยเหลือนํารถบรร
องส่งน้ําชลประทาน
สรรน้ําสํานักงานชล
ปนร้อยละ 40.65 ซึ
 ยังไม่ได้รับผลกระ
เร่งข้ึนทําฝนเทียมใ
ชาติแก่งกระจาน เปิ
ะจานที่ 4 หรือบ้าน
างแห้งตามไปด้วย น้ํ
กล่าวและนักท่องเทีย่
นยังคงแผ่เสริมลงมา
็นกับมีลมแรง โดยภ
ลื่นลมบริเวณอ่าวไท
ข้ึนแต่ยังคงมีอากาศเ
กําลังอ่อนลง 
ากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าวข
ธยา  ปทุมธานี สุพร
สารคาม จันทบุรี ตรา

รธรรมชาติและส่ิงแ

าโดยทั่วไปยังคงอยู่ใ

วนลุ่มน้ําท่าจีน โดย
) ได้แก่ สถานีแม่นํ้
กรกพระ จ.นครสวร
การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

จุบัน จํานวน 12 
ม่ใจ จุน ภูกามยาว เ
ง คง บัวลาย แก้งสน
รีรัมย์ (อ.เมือง พลับ
ตินํ้า (ข่าว) แม่ทัพภ
สอน ลําปาง ลําพูน อุ
ิแห้งขอด ได้แก่ จ.อุ
นที่ให้ความรู้กับเกษ
กจากน้ี ยังได้ดําเนินก
 เพื่อลดรายจ่ายในค
นที่การเกษตรเท่านั้น
อแต่โขดหิน ทําให้ปร
จ.จันทบุรี ภัยแล้งเริ
ยแล้ง เช่น อ.มะขาม
ทุกน้ําแจกจ่ายแก่

นสภาพแห้งขอด นอ
ประทานที่ 10 เปิด
ซ่ึงการระบายน้ําใน
ะทบจากการระเหย
ในบริเวณลุ่มน้ําป่า
ปิดเผยว่า ในช่วงปีที
นกร่าง มีปริมาณน้ํา
น้ําบริเวณฝ่ายบ้านกร
ยวที่มาพักค้างแรม 
าปกคลุมบริเวณประ
ภาคเหนือจะมีอุณหภู
ทยมีคลื่นสูง 2-3 
เย็นกับมีหมอก ในต

ขาดแคลนนํ้า) 42 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

ในภาวะ

ยทั่วไปมี
นํ้าท่าจีน 
รรค์)  
นเกณฑ์
น) และ

 จังหวัด  
 เชียงคํา)  
นามนาง  
บพลาชัย  
ภาคท่ี 3 
อุตรดิตถ์ 
อุทัยธาน ี
ษตรกรใน
การตาม  
รัวเรือน  
น แต่ยัง
ระชาชน
ริ่มส่งผล
ม โป่งน้ํา
ราษฎร  

อกจากนี้ 
ดเผยว่า  
ระดับนี้ 

ยของน้ํา  
สักแล้ว  

ที่ผ่านมา 
าไม่มาก  
ร่างแห้ง 

 
เทศไทย
ภูมิลดลง 

เมตร  
ตอนเช้า 

 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 334.82 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -95.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -80.00 

วนัท ี ่1  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -14.00 

36,526 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -89.00 

52% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -25.82 คงที่ 6 อ่าง

วนัท ี ่1  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -31.00  ลดลง 31 อ่าง

41,381 รวมท ัง้ประเทศ 31 6 - 37 -334.82   เพิม่ขึน้ - อ่าง

59%

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 5,787 43% 4,611 34% 811 6% 4,644 34% 844 6% -33.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,505 58% 4,309 45% 1,459 15% 4,361 46% 1,511 16% -52.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 157 59% 56 21% 34 13% 58 22% 36 14% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 45 17% 30 11% 16 6% 30 11% 16 6% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 64 60% 28 26% 24 23% 29 27% 25 24% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 80 47% 24 14% 18 11% 24 14% 18 11% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 474 50% 333 35% 290 31% 340 36% 297 32% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 12,112 49% 9,391 38% 2,652 11% 9,486 38% 2,747 11% -95.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 46 34% 25 19% 18 13% 26 19% 19 14% -1.00 ลดลง

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 263 51% 164 32% 121 23% 169 33% 126 24% -5.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 60 36% 62 37% 52 31% 64 39% 54 33% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 81 49% 61 37% 24 15% 61 37% 24 15% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,066 44% 640 26% 59 2% 653 27% 72 3% -13.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 821 41% 609 31% 509 26% 640 32% 540 27% -31.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 135 43% 104 33% 81 26% 107 34% 84 27% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 27 25% 69 63% 68 62% 70 64% 69 63% -1.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 66 47% 43 30% 36 26% 43 30% 36 26% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 135 49% 83 30% 76 28% 84 31% 77 28% -1.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 73 60% 63 52% 60 50% 63 52% 60 50% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,272 65% 1,152 59% 321 16% 1,175 60% 344 17% -23.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 4,045 49% 3,075 37% 1,425 17% 3,156 38% 1,505 18% -80.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 493 51% 388 40% 385 40% 401 42% 398 41% -13.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 51 32% 47 29% 30 19% 47 29% 30 19% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 116 48% 62 26% 22 9% 63 26% 23 10% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 660 49% 497 37% 437 32% 511 38% 451 33% -14.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,650 71% 12,458 70% 2,193 12% 12,499 70% 2,234 13% -41.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,817 54% 4,625 52% 1,613 18% 4,673 53% 1,661 19% -48.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,467 66% 17,083 64% 3,806 14% 17,172 65% 3,895 15% -89.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 95 42% 110 49% 106 47% 114 51% 110 49% -4.00 ลดลง

26 คลองสยีัด       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 121 29% 126 30% 96 23% 135 32% 105 25% -9.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 48 41% 35 30% 23 20% 37 32% 25 21% -2.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 123 75% 144 88% 130 80% 148 90% 134 82% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 207 83% 206 83% 186 75% 210 85% 190 77% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 7 42% 10 60% 9 56% 10 61% 9.38 57% -0.15 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 12 55% 6 27% 5 23% 6 28% 4.91 23% -0.05 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 25 35% 37 52% 34 47% 39 54% 35.52 50% -1.68 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 13 33% 25 63% 22 55% 26 65% 23.18 58% -0.95 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 652 49% 699 53% 611 46% 725 55% 637 48% -25.82 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 378 53% 278 39% 211 30% 283 40% 216 30% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 218 56% 92 24% 74 19% 95 24% 77 20% -3.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,472 79% 4,422 78% 3,070 54% 4,433 79% 3,081 55% -11.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,377 95% 990 68% 730 50% 1,002 69% 742 51% -12.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,445 79% 5,782 71% 4,085 50% 5,813 71% 4,116 50% -31.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 41,381 59% 36,526 52% 13,016 18% 36,862 52% 13,351 19% -334.82 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

24 กุมภาพนัธ ์2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่1  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

1 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่1  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
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