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ละเอียดตามตาราง 

ปริมาณฝน ณ วันที
20 มีนาคม 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

นํ้าในอ่างปี 59
21 มี.ค. 59

นํ้าในอ่างปี 48
21 มี.ค. 48

นํ้าในอ่างปี 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

94, -9.64, -11.3
เชียงแสน มีแนวโน้ม
        - ระบบปฏิบัติ
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ

ปี ๕9 (50%

กราฟแสดงปริมา
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เดือน

มายปริมาณฝน (มิล
 

ที่
9

มม.

มม. 74
มม. 44
มม. 33

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 11

% 4
ล้าน(ลบ.ม) 9,0

% 3
ล้าน(ลบ.ม) 13

% 5

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
าส และสถานี X.73
ตะเภา แม่นํ้าตาปี แ
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
น หนองคาย นครพ
37, -10.97 และ –
มระดับนํ้าลดลง  
การเฝ้าระวัง และเตื
งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ

%)      ปี ๕8 (56%

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

4.7 -30.5
4.2 -69%
3.1

เหนือ

ไม่มีฝน

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

,641
47%
065 -10%
7%
,188 -19%

56%

เหนือ

หม
3.ห
10
16
22
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สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ

3 จ.นราธิวาส แนวโน
และแม่นํ้าโก-ลก มีแ
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
พนม มุกดาหาร และ
–13.41 เมตร ตาม

ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ

%)  

ทศ  

วามหมาย
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ
กว่าค่าปกติ

9

านการณน์้ําขอ
าคม เมษายน และ

87.1 -35
51.2 -70
42.2

กลาง

ไม่มีฝน

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

568
42%
438 -10%
32%
397 -2%
34%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (16%) ๔.แ
0.บางพระ (26%) 1
6.ลําตะคอง (30%
2.แก่งกระจาน (37%
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
น้มระดับน้ํา: แม่นํ้าพ
แนวโน้มระดับนํ้าทร

ถานการณ์น้ําประจําว
ะโขงเจียม วัดได้ 3.
มลําดับ แนวโน้มระด

ลาก - ดินถล่ม (Earl
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

องประเทศ วัน
พฤษภาคม 2559

5.9 65.6
0% 30.2

52.1

ไม่มีฝ
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นทึกของเจ้าหน้าที่เ

3,659
44%

2,810 -10%
34%

3,272 -9%
43%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําต่ํากว่า 
แม่งัด (19%) 5. ปรา

11.คลองสียัด (27%
%) 17.แควน้อย (33
%) 23.ขุนด่าน (41%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (21
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
พระสทึง และค.ตันห
งตัว  

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
28, 5.46, 2.56, 
ดับน้ําท่า สถานีเชีย

ly Warning) (21 มี

ติ (ในลุ่มน้ํา) 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

ษายน 2559

นที่ 22 มีนาค
9 เปรียบเทียบกับค่า

-35.4 75.3
-117.1% 84.2

85.8

ต

ฝน

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

532
45%
553 2%
47%
174 26%
21%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
าณบุรี (21%)  6.กร
%) 12.มูลบน (28%
3%) 18.ภูมิพล (33%
%) และ24.สิริกิติ์ (44
ของความจุ – ไม่มี 

1 มี.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
หยงมัส มีแนวโน้มร

เคราะห์สถานการณ์น
 1.33, 1.83 และ
ยงคาน หนองคาย น

.ค.) – ไม่มีการเตือนภ

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

8.9 5
11% 13

15

ไม่มีฝน

ตะวันออก

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

17,129
64%

% 16,695 -1
63%

% 18,552 -7
70%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 24 อ่าง 
ระเสียว (22%) 7.กิ่ว
%) 13.ทับเสลา (29
%) 19.น้ําพุง (34%
4%)  
 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
ระดับนํ้าลดลง แม่นํ้

น้ํา กรมชลประทาน) 
ะ 2.09 เมตร ตามล
นครพนม มุกดาห

ภัย - 

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 

53.5 80.5
34.1 60%
51.1

ใต้

ไม่มีฝน

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี – 

6,241
76%

1% 5,565
68%

7% 4,894
60%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
วลม (25%) 8.อุบลรัต
%) 14.ลําแซะ (29

%) 20.ป่าสักฯ (35

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

 ระดับน้ําแม่น้ําโขง 
ลําดับ เปรียบเทียบ
หาร และโขงเจียม มี

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ

คม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

68.1 -0.7
67.4 -1%
69.3

ไม่มีฝน

ทัง้ประเทศ

d.go.th/climate/climate

39,818
56%

-8% 35,195
50%

8% 40,476
59%

ทัง้ประเท

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

0%) 2.กิ่วคอหมา 
ัตน์ (25%) 9.ลําปาว

9%) 15.น้ําอูน 
5%) 21.จุฬาภรณ์ 

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

 ณ วันที่ 21 มีนาคม
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ
มีแนวโน้มระดับนํ้า

d.go.th/3month_foreca
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ติ
ติ
ติ
ติ
ติ
ติ

๒๕5๓)]  

 
e.php) 

-6%

-9%

ทศ

  
table.htm) 
 (13%)  
ว (26%) 
 (29%)  
 (36%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
ม่นํ้ามูล 

ม 2559  
บ-8.52, 
เพ่ิมขึ้น  

ast.php) 



 

        
(ระดับ
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
67 อํา
เชียงคํ
จ.นครร
พิสัย ชื
จ.ชัยน
เขาคิช
โดยเฉพ
บริเวณ
ให้กับป
ภูมิภาค
ความจุ
330,0
ในช่วง
หน้าแล
ปริมาณ
ใช้การ
ช่วยเห
ที่สถานี
เวลานา
๖. คา
จัดหลา
และทะ
กับมีลม
๗. พ้ืน
ได้แก่ 
หนองค
พังงา ป
 

               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - รายงาน
น้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง 
หลวง 3365)(อ.สา
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่ใ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
าเภอ 305 ตําบล 2
คํา) จ.สุโขทัย (อ.สว
ราชสีมา (อ.ขามสะแ

 ชื่นชม เชียงยืน) จ.บ
นาท (อ.มโนรมย์ หนอ
ชฌกูฎ ท่าใหม่) จ
พาะที่บริเวณสะพาน

ณกว้าง โดยลําน้ําจัก
ประชาชนในพื้นที่ 3
คสาขาพิมาย มีสถานี
จุเดิม 250,000 ลูก
000 ลูกบาศก์เมตร 
นี้จะปล่อยน้ําประป
ล้งนี้ จ.ฉะเชิงเทรา 
ณคงเหลือกักเก็บน้อ
รไว้ให้เพียงพอถึงช่ว
หลือประชาชนที่ประส
นีผลิตน้ําวัดชัยสิทธ
านกว่า 5 วัน 
าดการณ์สภาพอา
ายพื้นที่และมีฟ้าหลั
ะเลจีนใต้ ในขณะ
มกระโชกแรงบางพืน้
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเ
 จ.เชียงใหม่ พะเยา พ
คาย หนองบัวลําภู บุ
 ประจวบคีรีขันธ์ สตลู

านสถานการณ์สถานี
งต่ําสุด) ระดับน้ําใน
นสถานการณ์สถานีโ
 มีแนวโน้มระดับน้ําท
ามชุก จ.สุพรรณบุรี
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้าร

มป้องกันและบร
2,576 หมู่บ้าน ได้
วรรคโลก ศรีนคร ศ
แกแสง คง บัวลาย แ
บุรีรัมย์ (อ.เมือง พลั
องมะโมง วัดสิงห์ เนิ
.ชลบุรี (อ.เกาะสีชัง
นข้ามลําน้ําจักราช อ
ราชแห่งนี้เป็นจุดรับ

3 อําเภอ ได้แก่ อ.พิ
นีผลิตน้ํา - จ่ายน้ําจํา
กบาศก์เมตร ให้มีควา
 ซ่ึงเพียงพอในการผลิ
าให้เป็นเวลา โดยช่ว
ผู้อํานวยการโครงกา
ยที่สุดในภาคตะวันอ
งเดือนกันยายน 25
สบปัญหาขาดแคลน
าวาส ต.กระแชง อ.

กาศ 7 วัน (กรม
ลัวในตอนกลางวัน ต
ะที่ประเทศไทยมีอา
นที่ในระยะแรก และ
เตือนภัยวิกฤตินํ้า(
 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ล สงขลา และราชบุรี

นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
นลําน้ําส่วนใหญ่มีแน
โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน
ทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท
รี) สถานการณ์วิกฤติ
และข้อมูลเพื่อการบริ
ระวังนํ้าแล้ง ได้แก่ 

รเทาสาธารณภัย
ด้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ
ศรีสําโรง ศรีสัชนาลั
ก้งสนามนาง โนนไท
ับพลาชัย ห้วยราช)
นินขาม) จ.สระแก้ว 
ง) สถานการณ์วิกฤ
 อ.พิมาย ซ่ึงเคยใช้เป็
บน้ําจากลําน้ํามูล แล
มาย อ.คง และ อ.ห้
านวน 4 แห่ง ซ่ึงสบู
ามจุเพิ่มข้ึนอีก โดยท
ลติน้ําประมาเพื่อรอง
วงกลางวันจะปิดน้ําป
ารส่งน้ําและบํารุงรัก
ออก หลังสถานการณ
559 จ.ปทุมธานี ผบ
นน้ําอุปโภค บริโภค ใ
.สามโคก เม่ือวันที่ 1

อุตุนิยมวิทยา ) คว
ตลอดช่วง ส่วนในช่ว
ากาศร้อนโดยทั่วไป 
อุณหภูมิจะลดลง 5-
(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) 
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
นคร สุรินทร์ กาฬสิน
รี 

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มทรงตัว/ลดลง
น (ณ วันที่ 18 มี.ค
ท่าจีน มีแนวโน้มระ
ติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถ
หารจัดการทรัพยากร

 สถานีสะพานมหาโ

ย (21 มี.ค.) : จังห
.ดอยเต่า สันกําแพง
ลัย เมือง คีรีมาศ ทุ่
ทย ด่านขุนทด โนนสู
) จ.สุรินทร์ (อ.จอมพ
(อ.โคกสูง วัฒนานค
ตินํ้า (ข่าว) จ.นคร
ป็นสนามแข่งเรือยาว
ละลําตะคอง ซ่ึงทาง
ห้วยแถลง ใช้ ทั้งนี้ ผู้
บน้ําดิบจากลําน้ํามูล 
ทําการกั้นคันสระบริ
งรับสถานการณ์ภัยแ
ประมาณ 2 ชั่วโมง 
กษาคลองสียัด เปิดเผ
ณ์ภัยแล้งเริ่มขยายวง
บ.ปตอ.พัน 1 รอ. ร

 ในพื้นที่ตําบลคูขวาง
15 มี.ค.ที่ผ่านมา ส่

วามกดอากาศต่ําเนือ่
วงวันที่ 24-26 มี.ค
 ลักษณะเช่นนี้ทําให
-7 องศาเซลเซียสใน
 คณะกรรมการทรัพ
ตากกําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

วันที่ 21 มี.ค.59) ล
ง 
.59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําลดลง โดยมีส
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

หวัดท่ีประกาศเขตให
ง แม่ริม) จ.อุตรดิตถ
งเสลี่ยม บ้านด่านล
สูง เทพารักษ์ พระทอ
พระ) จ.กาญจนบุรี 
ร ตาพระยา อรัญปร
ราชสีมา ภัยแล้ง ซ่ึ
วชิงถ้วยพระราชทาน
งการประปาส่วนภูมิ
ผู้จัดการสํานักงานปร
 ลําน้ําเค็ม อ่างเก็บน
เวณช่องเปิด - ปิด ท
แล้งที่จะเกิดข้ึน และ
 กลางคืนจะปล่อยน้ํา
ผยถึงสถานการณ์น้ํา
กว้าง ส่งผลให้ทางเขื
รท.มนตรี ภมรพล ห
ง อําเภอลาดหลุมแก้
ส่งผลให้หลายพื้นที่มี

องจากความร้อนปกค
ค. บริเวณความกดอ
ห้ภาคตะวันออกเฉีย
นภาคตะวันออกเฉียง
พยากรนํ้าแห่งชาติ (
ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงข

กกรัง มีปริมาณน้ําอ
สถานการณ์เฝ้าระวั
ท่ีสะพานข้ามแควตา
สัญญาณภาพจากกล้
ร่ (ลุ่มนํ้ายม) และส

ห้ความช่วยเหลือผู้
ถ์ (อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
ลานหอย) จ.นครสว
องคํา บัวใหญ่) จ.นค
 (อ.ห้วยกระเจา ท่าม
ระเทศ) จ.จันทบุรี (อ
ซึงขยายวงกว้างอย่า
นทุกปี ปรากฏว่าขณ
ภาคสาขาพิมาย จะ
ระปาพิมาย เปิดเผย
น้ําหนองตะไก้ และอ
 ทางระบายนํ้าให้สูงข้ึ
ได้ประกาศให้ประช
าลดแรงดันน้ําลงเพื่อ
าล่าสุดว่า ขณะนี้ปริม
ข่ือนต้องปรับแผนบริ
หัวหน้าชุดปฏิบัติกา
ก้ว เนื่องจากน้ําประป
มีน้ําใช้ไม่เพียงพอ โด

คลุมประเทศไทยตอน
อากาศสูงจากประเท
ยงเหนือ ภาคตะวั
เหนือ ทําให้อากาศค
(21 มี.ค.) ได้รายงา
ทัยธานี ลพบุรี อ่างท
 นครราชสีมา ศรีสะ

มทรัพยากรน้ํา  กร

ลา ปัจจุบันสถานกา

อยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง 
วัง(นํ้าแล้ง) ได้แก่ 
ากแดด (อ.โกรกพระ
ล้อง CCTV ณ วันที่ 2
สถานีสะพานนครน่า

ผู้สบภัยพิบัติกรณีฉุ
 ท่าปลา) จ.พะเยา (
วรรค์ (อ.เมือง ชุมแ
ครพนม (อ.นาหว้า โ
ม่วง) จ.เพชรบุรี (อ.
อ.มะขาม โป่งน้ําร้อน
งต่อเนื่อง ส่งผลให้ล
ณะนี้น้ําได้แห้งลงอย
สูบน้ําจากลําน้ําจักร

ยว่า สําหรับการรับมื
อ่างเก็บน้ําตะคล้อ ปั
ข้ึนเพื่อเพิ่มความจุน้ํา
าชนผู้ใช้น้ําประปาใน
อให้น้ําไหลเบา เพื่อ
มาณน้ําภายในเขื่อน
ริการจัดการน้ําสําหรั
ารพื้นที่อําเภอลาดห
ปาไม่ไหลมาหลายวัน
ดยเฉพาะปลายท่ออ

นบน ทําให้บริเวณดั
ทศจีนจะแผ่ลงมาปก
วันออก และภาคกล
คลายความร้อนลง ห
านพ้ืนท่ีประสบภัยจ
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

ารณ์น้ําในลําน้ําโดย

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

กเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
(อ.เมืองพะเยา ดอก
แสง) จ.น่าน (อ.สอง
โพนสวรรค์) จ.มหาส
.ชะอํา แก่งกระจาน
น สอยดาว แก่งหาง
ลําน้ําสายหลักต่างๆ
ย่างรวดเร็ว จนมีสัน
ราชแห่งนี้ ใช้เป็นน้ํา
มือกับสถานการณ์ภัย
ปัจจุบันดําเนินการสูบ
าดิบให้เพิ่มข้ึนอีก ค
นเขต อ.พิมาย อ.คง
เป็นการป้องกันให้ผู้
นคลองสียัด ต.ท่าเกีย
รับภาคการเกษตรลด
หลุมแก้ว ได้นํารถน้ํา
นแล้ว เพราะท่อส่งน้
อย่างอําเภอลาดหลุม

ดังกล่าวมีอากาศร้อน
กคลุมภาคตะวันออก
ลาง มีพายุฤดูร้อน
หลังจากนั้น ความกด
จากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าว
ธยา  ปทุมธานี สุพร
สารคาม จันทบุรี ตรา

รธรรมชาติและส่ิงแ

ทั่วไปยังคงอยู่ในภา

ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

จจุบัน จํานวน 17 
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
งแคว) จ.น่าน (อ.สอ
สารคาม (อ.กันทรวิชั
 บ้านลาด เขาย้อย 
งแมว ขลุง นายายอา
ๆ ในพื้นที่ มีสภาพแ
ดอนดินโผล่กลางลํา
าดิบสําหรับผลิตประ
ยแล้งครั้งนี้ การประ
บน้ําเข้าสระน้ําสํารอ
าดว่าจะมีปริมาณน้ํา
 และ อ.ห้วยแถลง ท
้ที่ใช้น้ําประปามีน้ําใ
ยบ อ.ท่าตะเกียบ ถือ
ดลงจากเดิมเพื่อเก็บรั
าอุปโภคบริโภค ไปแ
น้ําขนาด 1000 มม
มแก้ว น้ําประปาไม่ไ

นโดยทั่วไปและมีอาก
กเฉียงเหนือของประ
นเกิดข้ึนโดยมีฝนฟ้า
อากาศสูงจะอ่อนกํา
ขาดแคลนนํ้า) 43 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

าวะปกติ 

ณฑ์ปกติ 
้าท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
กามยาว  
องแคว)  
ัย โกสุม
 ท่ายาง)  
าม เมือง 
แห้งขอด  
าน้ําเป็น
ะปาจ่าย
ะปาส่วน
องน้ําดิบ
ากักเก็บ 

 ทราบว่า
ใช้ตลอด
อได้ว่ามี
รักษาน้ํา
แจกจ่าย
. ระเบิด  
ไหลเป็น

กาศร้อน
เทศไทย 
าคะนอง 
าลังลง 
 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 446.60 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -100.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 12 - - 12 -84.00 

วนัท ี ่21  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 3 - - 3 -19.00 

35,195 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -132.00 

50% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -22.60 คงที่ 1 อ่าง

วนัท ี ่21  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -89.00  ลดลง 36 อ่าง

39,818 รวมท ัง้ประเทศ 36 1 - 37 -446.60   เพิม่ขึน้ - อ่าง

56%

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 5,610 42% 4,489 33% 689 5% 4,526 34% 726 5% -37.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,322 56% 4,139 44% 1,289 14% 4,191 44% 1,341 14% -52.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 140 53% 51 19% 29 11% 53 20% 31 12% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 42 16% 27 10% 13 5% 28 11% 14 5% -1.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 53 50% 26 25% 22 21% 27 25% 23 22% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 73 43% 22 13% 16 9% 22 13% 16 9% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 401 43% 311 33% 268 29% 318 34% 275 29% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,641 47% 9,065 37% 2,326 9% 9,165 37% 2,426 10% -100.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 42 31% 22 16% 15 11% 23 17% 16 12% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 239 46% 153 29% 110 21% 155 30% 112 22% -2.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 57 34% 57 34% 47 28% 59 36% 49 30% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 79 48% 59 36% 22 13% 60 37% 23 14% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,011 42% 603 25% 22 1% 614 25% 33 1% -11.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 695 35% 505 26% 405 20% 536 27% 436 22% -31.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 125 40% 95 30% 72 23% 98 31% 75 24% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 25 23% 59 54% 58 53% 62 56% 61 55% -3.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 61 43% 40 28% 33 23% 41 29% 34 24% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 122 44% 80 29% 73 27% 82 30% 75 27% -2.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 70 58% 61 50% 58 48% 62 51% 59 49% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,133 58% 1,076 55% 245 12% 1,102 56% 271 14% -26.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,659 44% 2,810 34% 1,160 14% 2,895 35% 1,244 15% -84.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 411 43% 339 35% 336 35% 355 37% 352 37% -16.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 46 29% 29 18% 47 29% 30 19% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 107 45% 53 22% 13 5% 55 23% 15 6% -2.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 568 42% 438 32% 378 28% 457 34% 397 29% -19.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,522 71% 12,285 69% 2,020 11% 12,348 70% 2,083 12% -63.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,607 52% 4,410 50% 1,398 16% 4,479 51% 1,467 17% -69.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,129 64% 16,695 63% 3,418 13% 16,827 63% 3,550 13% -132.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 77 34% 91 41% 87 39% 98 44% 94 42% -7.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 108 26% 113 27% 83 20% 116 28% 86 20% -3.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 44 38% 31 26% 19 16% 32 27% 20 17% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 108 66% 128 78% 114 70% 133 81% 119 73% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 195 79% 190 77% 170 69% 194 78% 174 70% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 38% 9 55% 8 50% 9 57% 8.68 52% -0.33 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 9 43% 5 23% 4 18% 5 25% 4.28 20% -0.36 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 21 29% 31 43% 28 39% 32 45% 29.47 41% -1.57 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 27% 25 63% 22 56% 26 64% 22.75 57% -0.34 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 580 44% 623 47% 536 41% 646 49% 558 42% -22.60 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 354 50% 263 37% 196 28% 268 38% 201 28% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 189 48% 84 21% 66 17% 88 23% 70 18% -4.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,371 78% 4,278 76% 2,926 52% 4,340 77% 2,988 53% -62.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,327 91% 940 65% 680 47% 958 66% 698 48% -18.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,241 76% 5,565 68% 3,868 47% 5,654 69% 3,957 48% -89.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 39,818 56% 35,195 50% 11,686 17% 35,643 51% 12,132 17% -446.60 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 ่21  มนีาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

21 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

15 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่21  มนีาคม  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


