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ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 39.9 364.3 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 39.9 142.1 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 172.2 นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 21.5 123.2 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 28.4 63.2 ตํา่กวา่ - 356.4 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 7.0 36.9 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 84.8 *** *** - 364.3 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 79.4 56.4 ตํา่กวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 40.3 97.9 ตํา่กวา่ - 253.5 หวัหนิ ไมม่ฝีน 41.8 46.4 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. - 69.2 91.7 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 140.6 55.5 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 74.3 120.5 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 205.1 85.8 ตํา่กวา่

พะเยา - 52.5 89.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 157.4 80.0 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา 5.8 124.7 102.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 166.9 83.1 สงูกวา่

เถนิ 39.9 85.8 65.9 ตํา่กวา่ เลย สกษ. 21.5 123.2 85.5 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 89.1 73.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง - 34.8 44.7 ตํา่กวา่ หนองคาย - 81.8 83.4 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 233.0 107.0 ตํา่กวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 55.0 ตํา่กวา่ เลย - 57.5 102.7 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 212.5 102.1 ตํา่กวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 91.8 57.3 สงูกวา่ อุดรธานี - 90.3 74.1 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 163.3 85.8 ตํา่กวา่

ลําปาง - 116.5 65.9 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 57.3 101.3 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. - 109.6 114.7 ตํา่กวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 50.7 44.5 ตํา่กวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 67.1 93.3 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 58.2 105.4 ตํา่กวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 34.0 82.1 ตํา่กวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 96.5 101.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 264.2 116.3 ตํา่กวา่

นา่น 21.2 142.1 99.6 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 70.3 116.4 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 218.7 75.1 สงูกวา่

นา่น สกษ. 11.4 114.2 109.4 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 51.3 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 155.4 118.6 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 64.3 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 66.5 89.6 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 350.5 96.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 36.2 71.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 112.7 89.0 ตํา่กวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 117.2 123.4 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 34.7 68.3 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 20.0 76.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 76.8 74.6 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 31.2 52.6 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 60.0 84.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 312.1 *** ***

่ ส ั 0 7 65 5 63 2 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 47 2 80 3 ตํา่กวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 364 3 72 8 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 
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หลม่สก 0.7 65.5 63.2 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 47.2 80.3 ตากวา นราธวิาส ไมมฝน 364.3 72.8 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 55.8 44.8 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 105.7 92.6 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 38.9 57.6 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 80.4 85.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 48.4 66.2 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 43.4 75.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 43.7 55.7 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 28.9 86.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 49.9 76.0 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 16.4 78.3 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 94.60 139.70 ตํา่กวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 28.2 52.8 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 9.1 67.9 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 135.70 204.60 ตํา่กวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 40.4 101.3 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 80.9 86.7 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 124.20 147.20 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.7 57.3 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 47.8 72.2 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 65.80 142.90 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 55.5 38.0 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 17.9 93.3 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 253.50 154.00 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 8.2 89.9 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 14.9 88.3 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 37.20 119.00 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 79.3 81.3 ตํา่กวา่ ตรงั - 161.00 139.70 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 67.3 103.7 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 61.20 206.00 ตํา่กวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 26.8 81.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 23.1 86.3 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 6.8 63.7 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 21.8 67.3 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 เถนิ 39.9 85.8

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 64.0 43.3 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 เลย สกษ. 21.5 123.2

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 67.9 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นา่น 21.2 142.1

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน - *** *** 4 นา่น สกษ. 11.4 114.2

บวัชุม ไมม่ฝีน 6.4 81.4 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 39.9 118.0 ตํา่กวา่ 5 ทา่วงัผา 5.8 124.7

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 18.1 93.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 61.3 98.8 ตํา่กวา่ สรปุปรมิาณฝนนอ้ย

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 172.2 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 71.0 88.7 ตํา่กวา่ 1 ตะก ัว่ป่า 0.2 3,234.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 63.6 101.8 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 149.1 48.3 สงูกวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 88.9 49.1 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 104.8 74.1 ตํา่กวา่ 3 เกาะลนัตา 1.4 2,130.8

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 57.4 81.5 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั - 55.1 77.3 ตํา่กวา่ 4 ฉวาง 1.5 1,818.4

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 24.9 59.7 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 111.5 64.0 ตํา่กวา่ 5 สะเดา 1.6 896.0

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 44.4 62.7 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 37.4 85.7 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ เถนิ 39.9 85.8

สมทุรสงคราม - - *** *** แหลมฉบงั - - 61.5 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นราธวิาส ไมม่ฝีน 364.3

กาญจนบุร ี - 64.1 78.5 ตํา่กวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 110.3 78.9 ตํา่กวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 7.0 55.3 ตํา่กวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 115.4 81.6 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 121.8 68.4 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 168.5 78.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 86.9 104.8 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี - 85.6 125.2 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 118.4 91.4 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. - 98.1 164.5 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 88.5 ตํา่กวา่ ตราด - 356.4 185.4 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 44.9 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 0.3 48.3 ตํา่กวา่

สัญลักษณ ***ไมมีขอมูล  - ยังไมไดรับรายงาน/ไมมีขอมูล/ไมมีฝน
หมายเหต ุไดร้บัรายงานเพิม่เตมิโดยการบนัทกึของเจา้หนา้ทีเ่ป็นรายวนั ณ เวลา 07:00 น.

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ - ไมม่ ี-



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 378.21 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -106.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -45.00 

วนัท ี ่26  เมษายน  2559 ภาคกลาง 3 - - 3 -7.00 

32,787 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -134.00 

46% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -28.21 คงที่ 5 อ่าง

วนัท ี ่26  เมษายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -58.00  ลดลง 31 อ่าง

36,975 รวมท ัง้ประเทศ 31 5 1 37 -378.21   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 5,306 39% 4,244 32% 444 3% 4,285 32% 485 4% -41.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,877 51% 3,803 40% 953 10% 3,857 41% 1,007 11% -54.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 105 40% 36 14% 14 5% 38 14% 16 6% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 36 14% 24 9% 10 4% 25 10% 11 4% -1.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 37 35% 21 20% 17 16% 21 20% 17 16% - คงที่

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

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 289 31% 269 29% 226 24% 277 29% 234 25% -8.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 10,705 43% 8,413 34% 1,674 7% 8,519 34% 1,780 7% -106.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 35 26% 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 49 30% 48 29% 38 23% 50 30% 40 24% -2.00 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% 544 22% - 0% 553 23% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 487 25% 357 18% 257 13% 379 19% 279 14% -22.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 105 33% 81 26% 58 18% 83 26% 60 19% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 24 22% 38 35% 37 34% 43 39% 42 38% -5.00 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 1,135 927 47% 956 49% 125 6% 965 49% 134 7% -9.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,048 37% 2,389 29% 776 9% 2,444 29% 821 10% -45.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 259 27% 264 28% 261 27% 269 28% 266 28% -5.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 44 28% 27 17% 45 28% 28 18% -1.00 ลดลง

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 1,300 402 30% 364 27% 304 22% 371 27% 311 23% -7.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,355 70% 11,979 68% 1,714 10% 12,041 68% 1,776 10% -62.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,184 47% 3,989 45% 977 11% 4,061 46% 1,049 12% -72.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,539 62% 15,968 60% 2,691 10% 16,102 61% 2,825 11% -134.00 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 85 20% 87 21% 57 14% 97 23% 67 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% 95 58% 81 50% 102 62% 88 54% -7.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 178 72% 158 64% 138 56% 165 67% 145 58% -7.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 33% 8 46% 7 42% 8 48% 7.23 44% -0.27 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 6 28% 3 12% 2 7% 3 14% 1.92 9% -0.35 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 19 27% 22 31% 19 27% 24 34% 21.09 30% -1.73 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 10 25% 27 67% 24 60% 26 64% 22.83 57% 1.13 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 483 36% 491 37% 403 30% 519 39% 431 33% -28.21 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 314 44% 229 32% 162 23% 236 33% 169 24% -7.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 147 38% 68 17% 50 13% 70 18% 52 13% -2.00 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 1,199 82% 800 55% 540 37% 821 56% 561 39% -21.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,798 71% 5,163 63% 3,466 42% 5,221 64% 3,524 43% -58.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 36,975 52% 32,787 46% 9,314 13% 33,175 47% 9,692 14% -378.21 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

20 เมษายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่26  เมษายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั
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ราจีนบุรี และ
หญ่ ป้ายโฆษ
ตํ่าเน่ืองจากค
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 อุณหภูมิสูงสุ

พ้ืนที่ ส่วนมาก
-39 องศาเซ

นที่ อุณหภูมิ
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าพษิสวนกลว้
แล้งทําพิษ

ายได้ 
นางทองหย

 ปลูกกล้วยประ
วนต้องใช้ไม้ค
กล้วยพบว่าไม่
สดุปลีกล้วยก็แ

ด้าน นางท
นักสุด เน่ืองจา
กอกล้วยเหี่ยว
ลย จึงทําให้ไม
นกัชาวบา้นข

ผู้สื่อข่าวได้
ดบ่อนํ้าเพ่ิมค
นยางพารา พ
จากฝนแล้งทิ้
ะทังไปจนกว่า
เจน เกรงจะเ
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วมหน่วยทหา
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น้าที่ ช่วยเหลือ

นายฉัตรชั
ถานการณ์ภัย
 อําเภอ 623 
คบริโภค 10
้าเพ่ือการเกษ
งหวัดที่มีปัญห
 สตูล กระบี่ 
ระสบภัยแล้ง
ระปา 6,51
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อย่างไรก็ต
9 ซึ่งในปีน้ีจะ
งปลายเดือนมิ
ารองน้ําไว้ใช้ใน

ทั้งน้ี ในช่ว
อําเภอ 191 
งหวัด ได้แก่ 
บัวลําภู นคร
ย ซึ่ง กรมป้อ

า  กรมทรัพยากรน

วยน้าํว้าทีก่ําแ
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ม่มีความสมบูร
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บริโภค และรั
 - 21 เมษา
 หมู่บ้าน แยก
ยเอ็ด ศรีสะเ
ลราชธานี บุ ี
รรเทาสาธาร

16000 ต่อ 644

า 
แพงเพชร ต้น

จ้าของสวนกล้
น้ี พบว่าต้นกล้
ะกําลังเอนใก
เป็นกล้วยแคร
ดูก็ไม่รับซื้อ  
ตุที่เป็นแบบน้ี
กอกล้วย ประ
ก่อน ทุกปีจะส

ช ้
่ายาง อ.ทุ่งให

ปตรวจสอบ พ
านช่วยกันขุด
ล้วทําให้ไม่มีน
คนที่ลงไปขุดบ
จากขุดบ่ออยู่ป
อดหน้าแล้งน้ี. 
ลง้ 
แก่ผู้ประสบภ

 
องกันและบร
เขตการให้คว
คิดเป็นร้อยละ
ตร ลําพูน ตาก
ใหม่ พะเยา ส
และนํ้าเพ่ือกา
น้ี กรมป้องกัน
างๆ เข้าพ้ืนที
กจ่ายนํ้าอุป

นวโน้มสภาพอ
ล้เคียงกับค่าป
ม 2559 จึงข
ักษาระบบนิเว
ยน 2559 
กเป็นภาคเหนื
กษ ขอนแก่น
รีรัมย์ และสก
รณภัย ได้ปร
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น - ใบ เหี่ยวเ

ล้วยนํ้าว้า เลข
ล้วยเร่ิมเหย่ียว
กล้หัก ส่วนที่
ระแกรน ลูกไ
 
เน่ืองจากสวน
กอบกับแสงแ
สามารถตัดก

หญ่ จ.นครศรี
พบนายพรชัย
ดบ่อนํ้าในหมู่
นํ้าใช้ จึงต้อง
บ่อก็ต้องขึ้นมา
ประมาณ2 ช่ั
  (เดลินิวส์) 

ภัยแล้ง ขอค

รรเทาสาธารณ
ามช่วยเหลือผ
 6.65 ของจํ
ก สุรินทร์ ขอ
สุโขทัย นครพ
ารเกษตร 8 จั
นและบรรเทา
ที่การเกษตร 4
ปโภคบริโภค

อากาศ พบว่า
ปกติ หรือมาก
ขอความร่วมมื
วศ 
เกิดพายุฤดูร้
นือ 3 จังหวัด 
น บึงกาฬ อุด
กลนคร ภาค
ะสานจังหวัด

hala@dwr.mail.g

เฉาแบบที่ไม่เ

ขที่ 88 หมู่ 1
วเฉา ใบเป็นสี
ตกเครือมาต้
ม่ใหญ่ บางเค

นต้องประสบกั
แดดก็มีความร้
ล้วยขายได้ปี

รีธรรมราช ได
 อุบลกาญจน

มู่บ้านเพ่ิมควา
งร่วมมือกันล
าหาอากาศหา
ัวโมงเพ่ิมควา

วามร่วมมือท

ณภัย เปิดเผย
ผู้ประสบภัยพิ
จํานวนหมู่บ้าน
อนแก่น ชัยน
พนม มหาสารค
จังหวัด ได้แก่
าสาธารณภัย 
46,492,62
คกว่า 260,

า ประเทศไท
กกว่าปีที่แล้ว
มือทุกภาคส่วน

ร้อนในหลาย
 ได้แก่ ลําปาง
รธานี เลย ห
กลาง 4 จังห
ดจัดเจ้าหน้าท

go.th 

เคยเป็นมาก่อ

1 ต.เทพนคร อ
เหลือง บางส่
้องใช้ไม้ค้ํายัน
ครือมีแค่ 2 -

กับปัญหาภัยแ
ร้อน อุณหภูมิ
ละประมาณ 

ด้รับความเดือ
น์ อายุ 49 ปี
ามลึกลงไปอีก
งมือขุดบ่อนํ้า
ายใจข้างบนอ
ามลึกลงไป 2

ทุกส่วนใช้นํ้า

ยว่า หลายพ้ืน
พิบัติกรณีฉุกเฉิ
นทั่วประเทศ 
าท สระบุรี ช
คาม บุรีรัมย์ 
 อุตรดิตถ์ นค
 ได้ร่วมกับจัง

29 ลูกบาศก์เ
862,284 

ทยจะเข้าสู่ฤดู
เล็กน้อย ประ
นใช้นํ้าอย่างป

พ้ืนที่มีจังหวั
ง เชียงราย อุต
นองคาย สุริน
หวัด ได้แก่ กํ
ที่สํารวจควา
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อน เป็นจํานว

 อ.เมือง จ.กําแ
วนคอหัก บา
นไว้เน่ือจากก
- 3 หวีเท่าน

แล้งติดต่อกันม
มิสูงมากกว่า 4
 50,000 

อดร้อนเน่ืองจ
 ชาวบ้านหมู่
กประมาณ 2
าเพ่ิมเติมควา
ยู่เป็นระยะเนื

2 เมตร จึงพบ

อย่างประหยั

นที่ของประเท
ฉิน (ภัยแล้ง) 
 แยกเป็นจังห
ชลบุรี และตรั
 กาญจนบุรี ส
ครสวรรค์ นค
หวัดและหน่ว
มตร สูบนํ้าดิ
 ลิตร ผลิตนํ้

ฝนในช่วงปล
ะกอบกับอาจ
ประหยัด และ

วัดได้รับผลก
ตรดิตถ์ ภาคต
นทร์ ชัยภูมิ ม
าแพงเพชร เ
มเสียหายแล

วนมาก เจ้าขอ

แพงเพชร ซึ่งม
งส่วนหักกลา
กลัวจะโค่น ส
น้ัน บางเครืออ

มา 2 ปี โดย
40 องศาเซ
บาท แต่ปีน้ี

จากขาดนํ้าด่ื
มู่ 3 ต.ท่ายาง
2 เมตรเพื่อห
ามลึกลงไปห
น่ืองจากในบ่อ
บตานํ้า รวมคว

ยัด ประสานจ

ทศ ได้รับผลก
 จํานวน 27 
วัดที่มีปัญหาด
รัง จังหวัดที่มี
สระแก้ว และจั
ครราชสีมา เพ
วยทหารแจก
บเข้าระบบก

นํ้าด่ืมแจกจ่า

ลายเดือนพฤษ
เกิดภาวะฝน

ะเกิดประโยชน

ระทบ 24 จั
ตะวันออกเฉีย
 มุกดาหาร นค
พชรบูรณ์ อุท
ละให้การช่วย

องสวน 

มีเน้ือที่ 
งลําต้น 

 สําหรับ 
ออกมา 

ยเฉพาะ 
ซลเซียส  
้ยังขาย 

มนํ้าใช้  
 อาชีพ 

หานํ้าใช้ 
าตานํ้า 
นํ้าไม่มี
วามลึก

จังหวัด 

กระทบ 
จังหวัด 
ด้านนํ้า
มีปัญหา 
จันทบุรี 
พชรบุร ี
จ่ายนํ้า 
ารผลิต
ายกว่า  

ษภาคม 
ทิ้งช่วง
น์สูงสุด 

จังหวัด  
ยงเหนือ 
ครพนม 
ทัยธานี 
ยเหลือ



ศนู

ผู้ประส
ช่วยเห
สําหรับ
เขต 1
สาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

สบภัยโดยแจ
หลือตามควา
บประชาชนที่

18 ศูนย์ฯ เขต
 30 สาขา ใน

 
 
 

 
 

า  กรมทรัพยากรน

กจ่ายเครื่องอุ
ามเหมาะสม
ที่ได้รับผลกระ
ตสํานักงานป้อ
น 16 จังหวัด 

น้ํา  โทร.02-271

อุปโภคบริโภค
และสภาพค
ทบจากสถาน
องกันและบรร
 หรือ สายด่วน

16000 ต่อ 644

 กระเบ้ืองมุง
วามเสียหาย

นการณ์ภัย สา
รเทาสาธารณ
นนิรภัย 178
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หลังคา และวั
ย เพ่ือให้การ
ามารถติดต่อข
ภัยจังหวัด 76
4 ตลอด 24 

hala@dwr.mail.g

วัสดุอุปกรณ์ซ
รช่วยเหลือผู้ป
ขอความช่วยเ
6 จังหวัด แล
 ช่ัวโมง  (ไอ 

go.th 

ซ่อมแซมบ้านเ
ประสบภัยต
เหลือได้ที่ศูนย
ละสํานักป้องกั
 เอ็น เอ็น) 
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เรือนแก่ผู้ประ
ามระเบียบก
ย์ป้องกันและ
กันและบรรเท

ะสบภัย หรือจ
กระทรวงการ
บรรเทาสาธา
าสาธารณภัย

จ่ายเงิน
รคลังฯ  
ารณภัย
จังหวัด


