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ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
14 มีนาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

นํ้าในอ่างปี 59
15 มี.ค. 59

นํ้าในอ่างปี 48
15 มี.ค. 48

นํ้าในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิว
บางปะกง และแม่นํ้
3.2 สรุปสถานการณ
       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
, 1.22, 1.78 และ
เชียงแสน และหนอง
        - ระบบปฏิบัติ
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ
               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่

ปี ๕9 (51%

กราฟแสดงปริมา
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มายปริมาณฝน (มิล
 

ที่
9

มม.

มม. 67
มม. 44
มม. 27

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 11

% 4
ล้าน(ลบ.ม) 9,1

% 3
ล้าน(ลบ.ม) 13

% 5

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
วาส และสถานี X.7
้าท่าตะเภา มีแนวโน้
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง ระ
ะ 2.14 เมตร ตาม
งคาย มีแนวโน้มระด
การเฝ้าระวัง และเตื
งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ
านสถานการณ์สถานี
งต่ําสุด) ระดับน้ําใน

%)      ปี ๕8 (57%

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.

 สรปุสถา
ลลิเมตร) เดือน มีนา

7.0 -22.8
4.2 -51%
7.7

ไม่มีฝน

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

,790
48%
165 -11%
7%
,470 -20%

57%

เหนือ

หม
3.ห
10
16
22
๒. 
 
 

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

73 จ.นราธิวาส แนว
น้มระดับนํ้าทรงตัว แ
รน้ํา)  
วิทยา : 
ะดับน้ําแม่น้ําโขง ณ ว
มลําดับ เปรียบเทียบ
ดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานี
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ
นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
นลําน้ําส่วนใหญ่มีแน

%)  

ทศ  

วามหมาย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ

9

านการณน์้ําขอ
าคม เมษายน และ

66.4 -15
51.2 -30
35.3

กลาง

ไม่มีฝน

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

596
44%
457 -10%
34%
422 -2%
36%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (17%) ๔.
0.บางพระ (27%) 1
6.ลําตะคอง (31%)
2.แก่งกระจาน (38%
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
วโน้มระดับน้ํา: แม่
แม่นํ้ายม แม่นํ้าน่าน

วันที่ 14 มีนาคม 25
บกับตลิ่ง มีค่าเท่ากั
นีนครพนม มุกดาหาร
ลาก - ดินถล่ม (Earl
วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มเพ่ิมขึ้น/ทรงต

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

องประเทศ วัน
พฤษภาคม 2559

5.2 58.9
0% 30.2

43.5

ไม่มีฝ

ตะวันออกเฉี

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

3,779
45%

2,894 -10%
35%

3,383 -9%
44%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําต่ํากว่า 
แม่งัด (20%) 5.ปรา
11.คลองสียัด (28
) 17.ภูมิพล (34%

%) 23.ขุนด่าน (44%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (15
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
ม่นํ้าพระสทึง แม่นํ้า
น และแม่นํ้าตาปี มีแ

559 ที่สถานีเชียงแ
กับ-9.54, -12.14
ร และโขงเจียม มีแน
ly Warning) (15 มี

ติ (ในลุ่มน้ํา) 
วันที่ 11 มี.ค.59) ล
ตัว 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

ษายน 2559

นที่ 16 มีนาค
9 เปรียบเทียบกับค่า

-28.6 63.8
-94.7% 85.0

73.7

ต

ฝน

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

553
47%
573 2%
49%
180 27%
22%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
าณบุรี (23%) 6.กระ

8%) 12.มูลบน (29
%) 18.แควน้อย (34

%) และ24.สิริกิติ์ (44
ของความจุ มี 1 อ่า

5 มี.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
าโก-ลก และค.ตันห
แนวโน้มระดับนํ้าเพิ

แสน เชียงคาน หนอ
4, -10.76, -11.2
นวโน้มระดับนํ้าลดลง
.ค.) – ไม่มีการเตือนภ

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงข

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

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

คม ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

21.1 5
25% 13

13

ตะวันออก

ไม่มีฝน

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

17,242
65%

% 16,827 -2
63%

% 18,753 -7
70%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 24 อ่าง 
ะเสียว (23%) 7.อุบ
9%) 13.ทับเสลา (2
4%) 19.น้ําพุง (36%
4%)  
าง คือ หนองปลาไห

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
หยงมัส มีแนวโน้มร
พ่ิมขึ้น 

องคาย นครพนม มุ
28, -10.22 และ –
ง สถานีเชียงคาน มี
ภัย - 

ลา ปัจจุบันสถานกา

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 

51.2 82.8
34.0 62%
31.9

ใต้

ไม่มีฝน

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี - 

6,293
77%

2% 5,654
69%

7% 4,921
60%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
บลรัตน์ (25%) 8.กิ่วล
29%) 14.น้ําอูน (
%) 20.จุฬาภรณ์ (3

หล (81%)  

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

กดาหาร และโขงเจี
–12.36 เมตร ตาม
มีแนวโน้มระดับนํ้าท

ารณ์น้ําในลําน้ําโดย

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ

คม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

60.1 7.7
67.8 11%
59.8

ไม่มีฝน

ทัง้ประเทศ

d.go.th/climate/climate

40,304
57%

-8% 35,642
51%

9% 41,129
60%

ทัง้ประเท

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

1%) 2.กิ่วคอหมา 
ลม (25%) 9.ลําปาว
30%) 15.ลําแซะ 
37%) 21.ป่าสักฯ 

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

จียม วัดได้ 3.26, 
ลําดับ แนวโน้มระดั

ทรงตัว 

ทั่วไปยังคงอยู่ในภา

d.go.th/3month_foreca

 

+ 

+ 

แวดล้อม 

ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ

๒๕5๓)]  

 
e.php) 

-6%

-9%

ทศ

  
table.htm) 
 (13%)  
ว (27%) 
 (30%)  
 (37%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
ม่นํ้ามูล 

 3.86, 
ดับน้ําท่า  

าวะปกติ 

ast.php) 



 

        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
60 อํา
เชียงคํ
คง บัว
จ.บุรีรั
จ.จันท
เกี่ยวข้
กองอํา
น้ําอุปโ
หลวง จ
สํารวจ
ต่อเนื่อ
ประปา
เพิ่มกํา
จ.มหา
ตามนโ
และได้
ทําให้ป
4 หมู่บ
ส่วนกา
ดิบที่ใช้
ในพื้นที
ภัยแล้ง
ส่วนรา
นั้นประ
ในเรื่อง
ปรางค์
กว่า 1
ได้ระดั
๖. คา
โดยทั่ว
ภาคกล
๗. พ้ืน
ได้แก่ 
หนองค
พังงา ป
 

               - รายงาน
น้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง 
หลวง 3365)(อ.สา
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่ใ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
าเภอ 278 ตําบล 2
า) จ.สุโขทัย (อ.สวรร
วลาย แก้งสนามนาง
รัมย์ (อ.เมือง พลับพ
ทบุรี (อ.มะขาม โป่งน
้องลงพื้นที่ อ.กงไกร
านวยการป้องกันแล
โภค-บริโภค โดยจังห
จ.นครพนม หัวหนา้
จความเสียหายเบื้อง
องในขณะนี้ โดยเฉพา
าส่วนภูมิภาคสาขาอํ
าลังการผลิตอีกเท่าตั
าสารคาม เกษตรจังห
โยบายของรัฐบาล ซึ
ด้มีการขออนุมัติงบกว
ประชาชนขาดแคลนน
บ้าน ของตําบลบุแก
ารช่วยเหลือที่ผ่านมา
ชผ้ลิตประปาสําหรับ
ที่แล้ว จํานวน 6 อํา
งของจังหวัด ว่า สิ่งท
าชการที่เกี่ยวข้องเขา้
ะชาชน ไม่ค่อยได้เก็บ
งการทําน้ําประปาสน
ค์กู่ ขณะนี้กําลังเร่งดํ
1 ชั่วโมง ในเขตอําเภ
ับหนึ่ง รวมทั้งสร้างค
าดการณ์สภาพอา
วไปกับมีอากาศร้อน
ลาง ภาคตะวันออกแ
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเ
 จ.เชียงใหม่ พะเยา พ
คาย หนองบัวลําภู บุ
 ประจวบคีรีขันธ์ สตลู

นสถานการณ์สถานีโ
 มีแนวโน้มระดับน้ําท
ามชุก จ.สุพรรณบุรี
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้าร

มป้องกันและบร
2,369 หมู่บ้าน ได้
รคโลก ศรีนคร ศรีสาํ
ง โนนไทย ด่านขุน
พลาชัย ห้วยราช) จ
น้ําร้อน สอยดาว แ
รลาศ ติดตามสถานก
ละบรรเทาสาธารณภั
หวัดประกาศพื้นที่ปร
าสํานักงานป้องกันแล
ต้น พบพื้นที่เกษตร
าะแม่น้ําโขงที่ระดับล
าเภอธาตุพนม ได้ระ
ัว เพื่อสํารองน้ําให้เพี
หวัด เปิดเผย ว่า ได้ใ
ซ่ึงพืชที่สามารถปลูก
ว่า 400 โครงการ เ
น้ําสําหรับการอุปโภ
กรง เบ้ืองต้น พบราษ
า หน่วยงานต่างๆ ได้
บการอุปโภค บริโภค 
าเภอ 13 ตําบล 27
ที่สําคัญที่สุดก็คือ เรื
าไปดูที่สวนผลไม้ทําอ
บกักน้ําเอาไว้ใช้ ในช
นามจากหน่วยพัฒน
ดําเนินการ จ.จันทบุ ี
ภอเมือง อําเภอแหลม
ความชุ่มชื้น แก้ปัญห
ากาศ 7 วัน (กรม
จัดบางพื้นที่ และมี
และภาคใต้ ลักษณะเ
เตือนภัยวิกฤตินํ้า(
 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ล สงขลา และราชบุรี

โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน
ทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท
รี) สถานการณ์วิกฤติ
และข้อมูลเพื่อการบริ
ระวังนํ้าแล้ง ได้แก่ 

รเทาสาธารณภัย
ด้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ
าโรง ศรีสัชนาลัย เมื
ทด โนนสูง เทพารั
.กาญจนบุรี (อ.ห้วย

แก่งหางแมว ขลุง น
การณ์ภัยแล้ง ดูพื้นที
ภัย ภัยแล้งจังหวัดสุโ
ระสบภัยแล้งแล้ว 8
ละบรรเทาสาธารณภั
รกรที่ปลูกข้าวที่เสีย
ลดลงอย่างรวดเร็ว ล่
ะดมเจ้าหน้าที่เข้าไปต
พยีงพอต่อความต้อง
ให้การแนะนําเกษตร
กในช่วงระยะนี้ได้ คื
 เพื่อสนับสนุนโครงกา
ค บริโภค โดยขณะนี
ษฎรได้รับความเดือ
ด้แจกจ่ายน้ําอุปโภคบ
 โดยมีอําเภอที่มีแหล

7 แห่ง ปริมาณน้ําที่สู
รื่องของผลไม้ที่อําเภ
อย่างไร ที่จะไม่ให้สว
ช่วงฤดูฝนต้องหันไปใ
นาการเคลื่อนที่ 53 
รี ฝนที่ตกลงมาในห
มสิงห์ อําเภอขลุง อํ
หาไฟป่า   
มอุตุนิยมวิทยา ) ค
มีฟ้าหลัวในตอนกลา
เช่นนี้ทําให้บริเวณดงั
(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) 
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
นคร สุรินทร์ กาฬสิน
รี 

น (ณ วันที่ 4 มี.ค.5
ท่าจีน มีแนวโน้มระ
ติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถ
หารจัดการทรัพยากร

 สถานีสะพานมหาโ

ย (15 มี.ค.) : จังห
.ดอยเต่า สันกําแพง
อง คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ยม
ักษ์ พระทองคํา บัว
ยกระเจา ท่าม่วง) จ
นายายอาม เมือง เข
ที่ประสบภัยแล้งและ
โขทัย โดยมีการจัด
 อําเภอ 40 ตําบล 2

ภัยจังหวัด เปิดเผยว่า
หายจํานวนมาก ทั้ง

ลา่สุด มีระดับอยู่ที ่2
ตรวจสอบ นํารถขุดไ
การของประชาชนใน
รกรในจังหวัดให้ปลูก
คือ ข้าวโพด ถ่ัวลิสง 
าร ให้ชาวบ้านมีอาชี
นี้ได้ประกาศเขตการใ
อดร้อน 578 ครัวเรื
บริโภคช่วยเหลือผู้ปร
ล่งน้ําสําหรับผลิตน้ําป
สูบกว่า 1,600,000
ภอศรีรัตนะ อําเภอก
วนผลไม้ได้รับผลกระ
ใช้โดยการซ้ือน้ําดื่ม 
กับหน่วยของสภากา

หลายพื้นที่ของจังหวัด
าเภอท่าใหม่ อําเภอ

ความกดอากาศต่ําเนื
งวัน ส่วนลมตะวัน
งกล่าวมีฝนฟ้าคะนอ
 คณะกรรมการทรัพ
ตากกําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําลดลง โดยมีส
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

หวัดท่ีประกาศเขตให
ง แม่ริม) จ.อุตรดิตถ
ม บ้านด่านลานหอย
วใหญ่) จ.นครพนม
จ.เพชรบุรี (อ.ชะอํา
ขาคิชฌกูฎ ท่าใหม่) 
น้ําในแม่น้ํายม พร้อ
เตรียมรถบรรทุกน้ํา
284 หมู่บ้าน 25,1
า ขณะนี้ทางจังหวัดไ
งนี้ ผู้จัดการประปาส

2 - 3 เมตร ทําให้บาง
ไปขุดเปิดทางน้ํา มา
นพื้นที ่4 อําเภอ มี อ
กพืชในช่วงหน้าแล้ง 
 มันแกว ผักคะน้า เ
ชีพเสริมและรายได้ใน
ให้ความช่วยเหลือผูป้
รือน และอยู่ระหว่าง
ระสบภัยแล้งอย่างต่
ประปามีปริมาณน้ําใ
0 ลูกบาศก์เมตร ปร
กันทรลักษ์ และอําเภ
ะทบจากความแห้งแ
 จึงได้ให้ สํานักงานพ
าชาดไทย ซ่ึงมีรถผลิ
ัด ส่งผลดีต่อเกษตร
อเขาคิชฌกูฏ อําเภอ

นื่องจากความร้อนปก
ออกเฉียงใต้ยังคงพัด

องบางแห่ง 
พยากรนํ้าแห่งชาติ (
ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

กกรัง มีปริมาณน้ําอย
สถานการณ์เฝ้าระวั
ท่ีสะพานข้ามแควตา
สัญญาณภาพจากกล้
ร่ (ลุ่มนํ้ายม) และส

ห้ความช่วยเหลือผู้
ถ์ (อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
ย) จ.นครสวรรค์ (อ.เ
 (อ.นาหว้า โพนสว

า แก่งกระจาน บ้าน
 จ.ชลบุรี (อ.เกาะสีชั

อมทั้งหาแนวทางในก
า จํานวน 103 คัน 
199 ครัวเรือน และ
ได้ประกาศพื้นที่ภัยแ
ส่วนภูมิภาค สาขาอํ
งจุดเกิดหาดทรายเป็
ยังจุดสูบน้ําดิบข้ึนสู่

 อ.ธาตุพนม อ.เรณูนค
 ว่า ขณะนี้ทางสํานัก

 เห็ดหูหนู มะม่วง แล
นหน้าแล้ง จ.สุรินทร
ประสบภัยพิบัติกรณี
งตรวจสอบพื้นที่ประ
อเนื่อง ส่วนเรื่องการ
ในเกณฑ์น้อย ต้องกา
ระชาชนได้รับความช
ภอขุนหาญ ซ่ึงมีสวน
ล้ง โดยเน้นการนําเอ

พาณิชย์จังหวัดเข้าไป
ลิตน้ําประปาผลิตน้ํา
กรที่กําลังเร่งบํารุงผ
นายายอาม ซ่ึงจะทํา

กคลุมประเทศไทยต
ดนําความชื้นจากทะ

(15 มี.ค.) ได้รายงา
ทัยธานี ลพบุรี อ่างท
 นครราชสีมา ศรีสะ

มทรัพยากรน้ํา  กร

ยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง 
วัง(นํ้าแล้ง) ได้แก่ 
ากแดด (อ.โกรกพระ
ล้อง CCTV ณ วันที่ 1
สถานีสะพานนครน่า

ผู้สบภัยพิบัติกรณีฉุ
 ท่าปลา) จ.พะเยา (
เมือง ชุมแสง) จ.น่าน
วรรค์) จ.มหาสารคา
นลาด) จ.สระแก้ว (อ
ชัง) สถานการณ์วิกฤ
การให้ความช่วยเหลื
 เครื่องสูบน้ํา จํานว
กําหนดว่าในปลายเดื

แล้งแล้ว 2 อําเภอ คื
อําเภอธาตุพนม เปิด
ปนบริเวณกว้าง ช่วงก
สู่กระบวนการผลิตเพื
คร อ.ปลาปาก และ 
กงานเกษตรฯ ได้มีก
ละ มะนาว พร้อมกับ
ร์ ผู้ว่าฯ เปิดเผยว่า 

ณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล
ะสบภัยแล้งอีก 2 อํ
รประปา ปัจจุบันเจ้า
ารให้สูบน้ําเข้าสู่แหล
ช่วยเหลือแล้วกว่า 6
นผลไม้เป็นจํานวนม
อาน้ําผิวดินและน้ําใ
ปควบคุมและตรวจสอ
ดื่ม ไปบริการให้กับป
ผลผลิตในช่วงใกล้ถึง
าให้เกษตรกรมีน้ํากัก

ตอนบน ตลอดช่วง ลั
ะเลจีนใต้และอ่าวไท

านพ้ืนท่ีประสบภัยจ
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีป
 สถานีแม่นํ้าท่าจีนท
ะ จ.นครสวรรค์)  
15 มี.ค.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

กเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
(อ.เมืองพะเยา ดอก
น (อ.สองแคว) จ.นค
าม (อ.กันทรวิชัย โ
อ.โคกสูง วัฒนานคร
ฤตินํ้า (ข่าว) จ.สุโขท
อประชาชนและเกษ
น 123 เครื่อง ไว้ช่
ดือนมีนาคมนี้ จะขอ

คือ อ.โพนสวรรค์ แล
ดเผยว่า ปัญหาภัยแล
กลางแม่น้ําเป็นระยะ
พื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อ
 อ.นาแก รวมประมา
การส่งเสริมให้เกษตร
บแนะนําให้เลี้ยงสัต
 จากสถานการณ์ภัยแ
ล้ว 1 อําเภอ คือ อํา
อําเภอ คือ อําเภอท่
าหน้าที่ได้ทําการสูบน
ล่งน้ํา จํานวน 11 อํา
6,000 ครัวเรือน จ.ศ
มาก จึงได้มอบให้ รอ
ต้ดินมาใช้ในการดูแ
อบ ป้องกันไม่ให้มีกา
ประชาชน ซ่ึงเริ่มจา
งฤดูเก็บเกี่ยวโดยช่วง
กเก็บเพื่อบํารุงผลผลิ

ลักษณะเช่นนี้ทําให้บ
ยเข้าปกคลุมภาคตะ

จากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าว
ธยา  ปทุมธานี สุพร
สารคาม จันทบุรี ตรา

รธรรมชาติและส่ิงแ

ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

จจุบัน จํานวน 15 
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
รราชสีมา (อ.ขามสะ
กสุมพิสัย ชื่นชม เชี
ร ตาพระยา อรัญป
ทัย ผู้ว่าฯพร้อมหน่ว

ษตรกร ทั้งนี้ จังหวัดไ
ชวยเหลือประชาชนเ
อรับการสนับสนุนกา
ะ อ.นาหว้า โดยได้มี
ล้งเริ่มคุกคามขยาย
ทางยาวนับกิโลเมตร
อการผลิตน้ําประปา
าณกว่า 10,000 ค
รกรหันมาปลูกพืชใช้
ตว์ จําพวก ไก่พื้นเมื
แล้งที่เกิดข้ึนในพื้นที
าเภอจอมพระ ประก
าตูม และอําเภอสําโ
น้ําไปเก็บกักภายในแ
าเภอ ล่าสุด ได้ทํากา
ศรีสะเกษ ผู้ว่าฯ ได้ก
องผู้ว่าฯ เข้าไปดูแล 
ลสวนผลไม้ ส่วนเรื่อ
ารข้ึนราคาน้ําดื่ม แล
กอําเภอขุนหาญและ
งเช้านี้มีฝนตกเป็นเว
ลิตแก้ปัญหาภัยแล้ง

บริเวณดังกล่าวมีอาก
ะวันออกเฉียงเหนือต

ขาดแคลนนํ้า) 43 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

ณฑ์ปกติ 
้าท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
กามยาว  
ะแกแสง 
ชียงยืน)  
ประเทศ)  
วยงานที่
ได้จัดตั้ง
เกี่ยวกับ 
ารทําฝน
มีการเร่ง
วงกว้าง
ร ซ่ึงการ
า รวมถึง
รัวเรือน  

ช้น้ําน้อย 
อง ด้วย  
ที่จังหวัด  
กอบด้วย 
โรงทาบ  
แหล่งน้ํา
ารสูบน้ํา
กล่าวถึง 
 ร่วมกับ 
องน้ําดื่ม
ะได้เน้น
ะอําเภอ
วลานาน 
ในพื้นที่ 

กาศร้อน
ตอนล่าง  

 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 414.36 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -100.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -88.00 

วนัท ี ่15  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -17.00 

35,642 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -115.00 

51% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -16.36 คงที่ 4 อ่าง

วนัท ี ่15  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -78.00  ลดลง 33 อ่าง

40,304 รวมท ัง้ประเทศ 33 4 - 37 -414.36   เพิม่ขึน้ - อ่าง

57%

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 5,667 42% 4,526 34% 726 5% 4,565 34% 765 6% -39.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,380 57% 4,191 44% 1,341 14% 4,241 45% 1,391 15% -50.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 146 55% 53 20% 31 12% 55 21% 33 12% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 45 17% 28 11% 14 5% 30 11% 16 6% -2.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 53 50% 27 25% 23 22% 27 25% 23 22% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 76 45% 22 13% 16 9% 23 14% 17 10% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 423 45% 318 34% 275 29% 324 35% 281 30% -6.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,790 48% 9,165 37% 2,426 10% 9,265 37% 2,526 10% -100.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 43 32% 23 17% 16 12% 24 18% 17 13% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 247 48% 155 30% 112 22% 161 31% 118 23% -6.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 59 36% 59 36% 49 30% 61 37% 51 31% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 79 48% 60 37% 23 14% 60 37% 23 14% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,034 43% 614 25% 33 1% 629 26% 48 2% -15.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 727 37% 536 27% 436 22% 568 29% 468 24% -32.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 127 40% 98 31% 75 24% 100 32% 77 25% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 26 24% 62 56% 61 55% 67 61% 66 60% -5.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 61 43% 41 29% 34 24% 42 30% 35 25% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 126 46% 82 30% 75 27% 83 30% 76 28% -1.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 71 59% 62 51% 59 49% 62 51% 59 49% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,179 60% 1,102 56% 271 14% 1,125 57% 294 15% -23.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,779 45% 2,894 35% 1,244 15% 2,983 36% 1,332 16% -88.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 437 46% 355 37% 352 37% 368 38% 365 38% -13.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 47 29% 30 19% 47 29% 30 19% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 109 45% 55 23% 15 6% 59 25% 19 8% -4.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 596 44% 457 34% 397 29% 474 35% 414 30% -17.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,556 71% 12,348 70% 2,083 12% 12,395 70% 2,130 12% -47.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,686 53% 4,479 51% 1,467 17% 4,547 51% 1,535 17% -68.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,242 65% 16,827 63% 3,550 13% 16,942 64% 3,665 14% -115.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 83 37% 98 44% 94 42% 100 45% 96 43% -2.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 112 27% 116 28% 86 20% 117 28% 87 21% -1.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 45 38% 32 27% 20 17% 33 28% 21 18% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 114 70% 133 81% 119 73% 138 84% 124 76% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 199 80% 194 78% 174 70% 199 80% 179 72% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 39% 9 57% 9 52% 10 58% 8.86 53% -0.18 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 10 46% 5 25% 4 20% 6 26% 4.65 22% -0.37 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 22 31% 32 45% 29 41% 34 48% 31.02 43% -1.55 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 28% 26 64% 23 57% 26 65% 23.00 57% -0.26 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 604 46% 646 49% 558 42% 662 50% 575 43% -16.36 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 362 51% 268 38% 201 28% 272 38% 205 29% -4.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 198 51% 88 23% 70 18% 90 23% 72 18% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,388 78% 4,340 77% 2,988 53% 4,396 78% 3,044 54% -56.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,345 93% 958 66% 698 48% 974 67% 714 49% -16.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,293 77% 5,654 69% 3,957 48% 5,732 70% 4,035 49% -78.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 40,304 57% 35,642 51% 12,132 17% 36,057 51% 12,547 18% -414.36 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

9 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่15  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

15 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่15  มนีาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 
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11%
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70,520 ลานลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


