
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ภาค/เดือน
(ปริมาณฝนคาดการณ์) ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย
เหนือ  40 - 70 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  140 - 180 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  130 - 170 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  50 - 80 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  150 - 190 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  180 - 220 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง  50 - 80 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  140 - 180 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  130 - 170 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกรวมชายฝั่ง  50 - 80 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ  190 - 230 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  240 - 290 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  30 - 60 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ  110 - 150 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  90 - 130 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  110 - 150 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ  250 - 300 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  270 - 312 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล  50 - 80 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติ  200 - 250 มม. ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  130 - 170 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ

มิถุนายน 2559พฤษภาคม 2559เมษายน 2559
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 สรปุสถานการณน์้ําของประเทศ วันที่ 20 เมษายน ๒๕๕9  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2559 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
   มีรายละเอียดตามตาราง 

 
ปริมาณฝน ณ วันท่ี
18 เมษายน 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม. มม.

ฝนสะสมป ี58 มม. 136.3 -88.5 169.9 -94.0 111.0 -61.9 135.8 -41.4 113.9 35.1 127.2 -45.3
ฝนสะสมป ี59 มม. 47.8 -185% 75.9 -124% 49.1 -126.2% 94.4 -44% 148.9 24% 81.9 -55%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 85.9 102.8 119.8 167.3 260.1 140.1

ใต้

6.2

สุรินทร์ปราจนีบรุี
กบนิทร์บรีุ สตูล

 
ท่าตูม

ทั้งประเทศ

48.3

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ตะวันออก

 

48.3

หน่วย เหนือ

0.7
ท่าตูม

ตะวันออกเฉียงเหนือ

สุรินทร์

กลาง

เพชรบรูณ์

5.5
หล่มสัก ไม่มีฝน

 
        ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา สรุปลักษณะอากาศรายวัน (http://www.tmd.go.th/climate/climate.php) 

ปริมาณฝนสูงสุด 24 ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07.00 น.ของวันนี้  - ไม่มี - 
 
๒. นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 
 
 
ปริมาณนํ้าในอ่าง หน่วย

ล้าน(ลบ.ม) 10,938 432 3,150 460 16,649 5,901 37,574
% 44% 32% 38% 39% 63% 72% 53%

น้ําในอ่างปี 59 ล้าน(ลบ.ม) 8,538 -9% 371 -5% 2,458 -8% 464 1% 16,125 -2% 5,229 -8% 33,245 -6%
19 เม.ย. 59 % 35% 27% 30% 40% 61% 64% 47%
น้ําในอ่างปี 48 ล้าน(ลบ.ม) 12,039 -16% 320 0% 2,873 -8% 139 23% 17,531 -5% 4,701 7% 37,602 -8%
19 เม.ย. 48 % 51% 27% 38% 17% 66% 57% 55%

ทั้งประเทศ

น้ําในอ่างปี 58

เหนือ กลาง ตอ.เฉียงเหนือ ตะวนัออก ตะวนัตก ใต้

  
ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทาน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใหญ่ท้ังประเทศ (http://water.rid.go.th/flood/flood/res_table.htm) 

หมายเหตุ ๑. อ่างที่มีปริมาณน้ําต่ํากว่า ๕๐ % ของความจุมี 28 อ่าง คือ 1.กิ่วคอหมา (9%) 2.แม่กวง (10%)  
3.ห้วยหลวง (13%) ๔.แม่งัด (15%) 5. ปราณบุรี (18%)  6.ลําปาว (19%) 7.กิ่วลม (20%) 8.ลําแซะ (21%) 9.บางพระ (22%)  
10.อุบลรัตน์ (23%) 11.คลองสียัด (24%) 12.กระเสียว (24%) 13.มูลบน (26%) 14.ลําตะคอง (27%) 15.น้ําอูน (28%)  
16.ป่าสักฯ (28%) 17.ทับเสลา (28%) 18.แควน้อย (29%) 19.น้ําพุง (31%) 20.ขุนด่าน (31%) 21.ภูมิพล (32%)  
22.แก่งกระจาน (33%) 23.จุฬาภรณ์ (35%) 24..ลําพระเพลิง (39%) 25.สิริกิติ์ (41%) 26.วชิราลงกรณ (46%)  
27.ลํานางรอง (48%) และ28.สิรินธร (49%) 
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ – ไม่มี -  
 
 

๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     3.1 สรุปสถานการณ์น้ําท่าทั้งประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) (19 เม.ย.)  : สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย ได้แก่ สถานี P.1 จ.เชียงใหม่, สถานี P.7A  
จ.กําแพงเพชร, สถานี P.17 จ.นครสวรรค์, สถานี W.๔A จ.ตาก สถานี 9.1 C จ.แพร่, สถานี Y.16 จ.พิษณุโลก, สถานี N.1 จ.น่าน, สถานี N.5A จ.พิษณุโลก, สถานี N.67 จ.นครสวรรค์,  
สถานี M.6A จ.บุรีรัมย์, สถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ, สถานี M.7 จ.อุบลราชธานี, สถานี Kgt.10 จ.สระแก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี, สถานี X.158 จ.ชุมพร, สถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี, 
สถานี X.119A จ.นราธิวาส และสถานี X.73 จ.นราธิวาส แนวโน้มระดับน้ํา แม่นํ้าปิง แม่นํ้าน่าน แม่นํ้าพระสทึง ค.ตันหยงมัส และแม่นํ้าโก-ลก มีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง แม่นํ้าวัง แม่นํ้ายม 
แม่นํ้ามูล แม่นํ้าบางปะกง แม่นํ้าท่าตะเภา และแม่นํ้าตาปี มีแนวโน้มระดับนํ้าทรงตัว  
       3.2 สรุปสถานการณ์น้ํา (กรมทรัพยากรน้ํา)  
              3.2.1) สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา : 
                   - สถานการณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ วันที่ 19 เมษายน 2559  
ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดได้ 2.11, 4.36, 2.45, 2.01, 2.28 และ 2.56 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ 
-10.69, -11.64, -9.75, -10.49, -9.72 และ –11.94 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า ส่วน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม มีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง  
สถานีเชียงแสน มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 
               - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าน้ําหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) (19 เม.ย.) – ไม่มีการเตือนภัย – 
              3.2.2) ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า : ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา  

ปี ๕9 (47%)      ปี ๕8 (53%)  

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 เดือน (http://www.tmd.go.th/3month_forecast.php) 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

                    - โครงการสํารวจติดต้ังระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มน้ํา) 
                     - รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 19 เม.ย.59) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะ
ปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น/ทรงตัว 
                     - รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตรลุ่มน้ํายมน่าน (ณ วันที่ 4 เม.ย.58) : ระดับน้ําในลุ่มน้ํายม มีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง ส่วนระดับน้ําในลุ่มน้ําน่าน มีปริมาณน้ํา 
อยู่ในเกณฑ์ปกติปกติ แนวโน้มระดับน้ํา : ลุ่มน้ํายม มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น และลุ่มน้ําน่าน มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง โดยมี สถานการณ์วิกฤติ (นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถานีสะพานบ้านแม่นํ้า  
(อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย) (TY05) สถานีสะพานบ้านโพทะเล (TY08) (อ.โพทะเล จ.พิจิตร)และ สถานการณ์เฝ้าระวัง (นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถานีสะพานศรีสัชนาลัย (TY04)  
(อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย) สถานีสะพานวังประดู่ (TN07)(อ.วังทอง จ.พิษณุโลก) และสถานีสะพานเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (TN08) (อ.เมือง จ.พิจิตร) 
                     - รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน (ณ วันที่ 7 เม.ย.59) :  ลุ่มน้ําสะแกกรัง มีปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ระดับน้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง มีแนวโน้มระดับน้ําทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น โดยมีสถานการณ์เฝ้าระวัง(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถานีแม่นํ้าท่าจีนท่ีสะพานข้ามแม่นํ้าท่าจีน
(ทางหลวง 3365)(อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี) สถานการณ์วิกฤติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถานีแม่นํ้าตากแดดท่ีสะพานข้ามแควตากแดด (อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์)  
                     - โครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 19 เม.ย.59) : สถานการณ์น้ําทั่วไปอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังนํ้าแล้ง ได้แก่ สถานีสะพานมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.แพร่ (ลุ่มนํ้ายม) และสถานีสะพานนครน่านพัฒนา อ.เมือง จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน)  
๔. พายุหมุน – ไม่มี - 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (19 เม.ย.) : จังหวัดท่ีประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้สบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจจุบัน จํานวน 27 จังหวัด  
136 อําเภอ 614 ตําบล 4,911 หมู่บ้าน ได้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ.ดอยเต่า สันกําแพง แม่ริม แม่แตง จอมทอง ฮอด พร้าว ดอยหล่อ ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง)  
จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมืองอุตรดิตถ์ ท่าปลา ทองแสนขัน ตรอน พิชัย น้ําปาด ลับแล บ้านโคก) ) จ.พะเยา (อ.เมืองพะเยา ดอกคําใต้ แม่ใจ จุน ภูกามยาว เชียงคํา) จ.ลําพูน (อ.ลี้) จ.สุโขทัย (อ.สวรรคโลก 
ศรีนคร ศรีสําโรง ศรีสัชนาลัย เมือง คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่านลานหอย) จ.นครสวรรค์ (อ.เมือง ชุมแสง ตาคลี พยุหะคีรี) จ.น่าน (อ.สองแคว เมืองน่าน) จ.พิจิตร (อ.บางมูลนาก)  
จ.ตาก (อ.แม่ระมาด บ้านตาก สามเงา วังเจ้า เมือง อุ้มผาง) จ.นครราชสีมา (อ.ขามสะแกแสง คง บัวลาย แก้งสนามนาง โนนไทย ด่านขุนทด โนนสูง เทพารักษ์ พระทองคํา บัวใหญ่ สูงเนิน)  
จ.นครพนม (อ.นาหว้า โพนสวรรค์) จ.มหาสารคาม (อ.กันทรวิชัย โกสุมพิสัย ชื่นชม เชียงยืน) จ.บุรีรัมย์ (อ.เมือง พลับพลาชัย ห้วยราช กระสัง คูเมือง นางรอง) จ.สุรินทร์ (อ.จอมพระ)  
จ.ขอนแก่น (อ.ซําสูง) จ.กาญจนบุรี (อ.ห้วยกระเจา ท่าม่วง ศรีสวัสดิ์ เมือง ด่านมะขามเตี้ย สังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค เลาขวัญ) จ.เพชรบุรี (อ.ชะอํา แก่งกระจาน บ้านลาด เขาย้อย ท่ายาง)  
จ.ชัยนาท (อ.มโนรมย์ หนองมะโมง วัดสิงห์ เนินขาม) จ.สระบุรี (มวกเหล็ก วังม่วง เฉลิมพระเกียรติ หนองแซง) จ.สระแก้ว (อ.โคกสูง วัฒนานคร ตาพระยา อรัญประเทศ วังน้ําเย็น เขาฉกรรจ์)  
จ.จันทบุรี (อ.มะขาม โป่งน้ําร้อน สอยดาว แก่งหางแมว ขลุง นายายอาม เมือง เขาคิชฌกูฎ ท่าใหม่ แหลมสิงห์) จ.ชลบุร ี(อ.เกาะสีชัง) จ.ตราด (อ.เมืองตราด เขาสมิง แหลมงอบ คลองใหญ่ บ่อไร่ 
เกาะกูด เกาะช้าง) จ.สตูล (อ.ละงู ทุ่งหว้า มะนัง เมือง ควนโดน) จ.กระบ่ี (อ.คลองท่อม เกาะลันตา ลําทับ เมืองกระบี่) จ.ตรัง (อ.วังวิเศษ เมืองตรัง ย่านตาขาว รัษฎา สิเกา ห้วยยอด)  
จ.นครศรีธรรมราช (อ.เมือง) สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว) จ.เชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ไปแล้ว 13 อําเภอ 314 
หมู่บ้าน 38 ตําบล 4 หม่ืนครัวเรือน ราษฎร 1 แสนกว่าคน ได้รับความเดือดร้อน พื้นที่การเกษตรมากกว่า 44,000 ไร่ ได้รับความเสียหาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติวงเงิน
ให้กับนายอําเภอไปช่วยเหลือแต่ละอําเภอแล้ว จ.ปทุมธานี ชาวสวนปทุมธานี ทุกข์หนัก พิษแล้งส่งผลไร้น้ํารดผลผลิต ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมชลประทาน ได้ปิดประตูระบายน้ําริมฝั่งเจ้าพระยา 
รวมถึงปิดประตูระบายนํ้าภายในคลองซอยหรือคลองย่อยต่าง ๆ เพื่อรักษาระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ป้องกันน้ําเค็มจากทะเลหนุน ที่อาจจะกระทบการผลิตน้ําประปาแก่ประชาชน  
จ.ลพบุรี ภัยแล้งที่จังหวัดลพบุรี เริ่มขยายเป็นวงกว้าง โดยอ่างเก็บน้ําคลองไร เกิดเหือดแห้งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี ด้านองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง ต้องระดมกําลัง
แจกนํ้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคตลอดทั้งเดือน วันละกว่า 20,000 ลิตร จ.จันทบุรี ปัญหาภัยแล้งที่เกิดข้ึนกลายเป็นปัญหาวิกฤติที่ส่งผลกระทบรุนแรง 
ต่อผู้เพาะปลูกพืช ผลไม้ในจ.จันทบุรีอย่างใหญ่หลวง พื้นที่ส่วนใหญ่ต้องประสบภาวะน้ําแห้ง ไม่มีน้ําในการทําสวน และช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่กําลังให้ดอกออกผลรอการเก็บเกี่ยวไปขาย ที่จะได้รับ
เพียงปีละครั้งเท่านั้น ซ่ึงอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุร ีจึงเรียกร้องให้รัฐโดยเฉพาะหน่วยงานอย่างกรมป่าไม้เดินหน้าและตัดสินใจเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยเร่งสร้างและพิจารณา
เรื่องการสร้างอ่างเก็บน้ําข้ึนมาก็สามารถช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้ และยังลดต้นทุนการผลิตของชาวสวนผลไม้ได้อย่างแน่นอนและยั่งยืน จ.ตราด ที่คลองละเว้ ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง ประธานน้ําดิบ 
หมู่ 3 บ้านซากกลลาง ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง พร้อมสมาชิกและกลุ่มผู้ใช้น้ําอ่างเก็บน้ําชากกลาง ได้ร่วมกันประกอบท่อน้ําขนาด 4 นิ้ว ความยาว 3 กิโลเมตร เพื่อดูดน้ําจากคลองละเว้ ไปยังอ่าง
เก็บน้ําชากกลาง หลังจากประสบปัญหาน้ําในใกล้หมด ประกอบกับการช่วยเหลือของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดตราด ไม่สามารถช่วยเหลือได้ จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย 
ได้เปิดหน่วยผลิตน้ําดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผุ้ประสบภัยแล้ง และมอบถุงน้ําดื่ม รวมทั้งมอบชุดของขวัญแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง จํานวน 200 ราย จาก 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่สระโคก
กระพี้ หมู่ที่ 5 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน ทั้งนี้ จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ประสบภยัแล้ง 11 อําเภอ 63 ตําบล 675 หมู่บ้าน” จ.ตรัง หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เปิดเผย
ว่า ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว 7 อําเภอ 32 ตําบล 3 เทศบาลตําบล 229 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 63,696 คน 20,521 
ครัวเรือน ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภคเพิ่มมากข้ึน โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้แจกจ่าย
น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัยแล้วจํานวน 2,339,000 ลิตร ทั้งนี้ ภัยแล้ง ยังคงทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ที่ ต.บ้านควน อ.เมือง คลองสายหลัก  
ที่ส่งมาจากฝายดุสนเพื่อนํามาผลิตเป็นน้ําประปาหมู่บ้าน ได้แห้งขอดจนกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 3 ต.บ้านควน จํานวน 371 ครัวเรือน รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ ในตําบลที่ต้องอาศัยแหล่งน้ํา
ดังกล่าว ประมาณ 1,600 ครัวเรือน ขณะที่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านควน ได้สั่งให้หยุดจ่ายน้ําประปาหมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ํา 
ในช่วงภัยแล้ง หลังน้ําคลองแห้งจนเห็นโขดหินโผล่ข้ึนมา อีกทั้งยังมีขยะจํานวนมากจ.นราธิวาส ภัยแล้งในพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชน  
โดยเฉพาะช่วงที่ไหลผ่าน อ.แว้ง อ.สุไหงโก-ลก และ อ.ตากใบ ซ่ึงมีความยาว 65 กิโลเมตร มีปริมาณระดับน้ําในแม่น้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.แว้ง อ.สุไหงโก-ลก และ อ.ตากใบ 
บางส่วนมีระดับน้ําแห้งขอดจนในบางจุด ประชาชนสามารถจะเดินข้ามผ่านไปมาระหว่างรัฐกลันตัน ของประเทศมาเลเซีย กับฝั่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผจก.การประปา เผยว่า ขณะนี้มีน้ําให้บริการ 
แก่ประชาชนอีกประมาณ 15 วันเท่านั้น  
๖. คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 19-21 เม.ย. ด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง
กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 22-25 เม.ย. จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ 
๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (19 เม.ย.) ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.อุดรธานี 
สกลนคร กาฬสินธ์ุ นครพนม และมุกดาหาร ภาคกลาง คือ จ.กาญจนบุรี ภาคใต้ คือ จ.เพชรบุรี  คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (19 เม.ย.) ได้รายงานพ้ืนท่ีประสบภัยจากนํ้า (พ้ืนท่ี 
มีข่าวขาดแคลนนํ้า) 44 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร่ ลําปาง ลําพูน  ตาก กําแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี 
สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรีกาญจนบุรี หนองคาย หนองบัวลําภู บุรีรัมย์ ยโสธร สกลนคร สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุดรธานี มหาสารคาม 
อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สมุทรปราการ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ สตูล และสงขลา  
 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 48.3 364.3 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 5.5 121.9 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

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

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 48.3 111.7 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 28.4 63.2 ตํา่กวา่ 0.7 319.2 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 7.0 36.9 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 84.6 *** *** 0.2 364.3 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 79.4 56.4 ตํา่กวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 39.9 97.9 ตํา่กวา่ 6.2 253.5 หวัหนิ ไมม่ฝีน 41.8 46.4 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. - 56.6 91.7 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 140.6 55.5 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง 2.5 64.3 120.5 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 205.1 85.8 ตํา่กวา่

พะเยา - 50.3 89.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 157.4 80.0 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 46.5 102.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 0.2 166.9 83.1 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 45.9 65.9 ตํา่กวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 98.2 85.5 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 89.1 73.4 ตํา่กวา่

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

แมโ่จ ้สกษ. - - 55.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 52.3 102.7 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 212.5 102.1 ตํา่กวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 79.5 57.3 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 90.3 74.1 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 163.3 85.8 ตํา่กวา่

ลําปาง ไมม่ฝีน 121.9 65.9 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 15.3 101.3 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 159.9 114.7 ตํา่กวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 50.7 44.5 สงูกวา่ สกลนคร 15.1 59.2 93.3 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 58.0 105.4 ตํา่กวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 34.0 82.1 ตํา่กวา่ นครพนม 21.4 62.9 101.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 264.2 116.3 สงูกวา่

นา่น ฝนเล็กนอ้ย 68.6 99.6 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. 1.4 67.5 116.4 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 217.0 75.1 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 71.5 109.4 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 37.6 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 155.4 118.6 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 64.3 สงูกวา่ ขอนแกน่ ฝนเล็กนอ้ย 35.5 89.6 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 350.5 96.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 29.4 71.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 111.7 89.0 ตํา่กวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 117.2 123.4 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 34.7 68.3 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 16.1 76.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 76.8 74.6 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 31.2 52.6 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 53.9 84.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 312.1 *** ***

่ ส ั 5 5 64 8 63 2 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 40 9 80 3 ตํา่กวา่ ิ ส 364 3 72 8 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

18 เมษายน 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

19 เมษายน 2559

หลม่สก 5.5 64.8 63.2 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 40.9 80.3 ตากวา นราธวิาส - 364.3 72.8 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 55.8 44.8 สงูกวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 105.7 92.6 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 38.9 57.6 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 80.0 85.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 48.4 66.2 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด ฝนเล็กนอ้ย 36.7 75.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 43.3 55.7 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ฝนเล็กนอ้ย 26.7 86.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 47.5 76.0 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. 7.5 16.4 78.3 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 94.60 139.70 ตํา่กวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 28.2 52.8 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ 7.8 7.8 67.9 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 74.40 204.60 ตํา่กวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 40.4 101.3 ตํา่กวา่ ทา่ตมู 48.3 79.7 86.7 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 81.50 147.20 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.7 57.3 ตํา่กวา่ นครราชสมีา - 38.0 72.2 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 65.80 142.90 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 55.5 38.0 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 16.0 93.3 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 253.50 154.00 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 8.2 89.9 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 88.3 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 37.20 119.00 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 33.7 81.3 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 91.80 139.70 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 0.5 60.8 103.7 ตํา่กวา่ สตลู 6.2 48.30 206.00 ตํา่กวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 23.6 81.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 15.1 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 ทา่ตมู 48.3 79.7

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 64.0 43.3 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นครพนม 21.4 62.9

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 67.9 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 สกลนคร 15.1 59.2

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 9.9 *** *** 4 ศรสีะเกษ 7.8 7.8

บวัชุม ไมม่ฝีน 18.1 81.4 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 39.9 118.0 ตํา่กวา่ 5 อุบลราชธาน ีสกษ. 7.5 16.4

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 172.2 93.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 0.7 34.3 เมย. ตํา่กวา่ สรปุปรมิาณฝนนอ้ย

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 172.2 *** *** สระแกว้ ฝนเล็กนอ้ย 5.9 88.7 ตํา่กวา่ 1 ตะก ัว่ป่า 0.2 3,234.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 88.9 101.8 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 63.1 48.3 ตํา่กวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 88.9 49.1 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 104.3 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 44.4 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 18.4 85.7 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ทา่ตมู 48.3 79.7

สมทุรสงคราม - 56.2 *** *** แหลมฉบงั - - 61.5 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นราธวิาส - 364.3

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 56.2 78.5 ตํา่กวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 110.3 78.9 ตํา่กวา่

นครปฐม - 119.8 55.3 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 115.4 81.6 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 119.8 68.4 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 167.0 78.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 118.4 104.8 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 79.4 125.2 ตํา่กวา่

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

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 88.5 ตํา่กวา่ ตราด - 319.2 185.4 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 44.9 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 0.3 48.3 ตํา่กวา่

สญัลกัษณ์ ***ไม่มีข้อมลู  - ยงัไม่ได้รับรายงาน/ไม่มีข้อมลู/ไม่มีฝน
หมายเหต ุไดร้บัรายงานเพิม่เตมิโดยการบนัทกึของเจา้หนา้ทีเ่ป็นรายวนั ณ เวลา 07:00 น.

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ -ไมม่ ี-



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 409.07 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้
ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -113.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -64.00 

วนัท ี ่19  เมษายน  2559 ภาคกลาง 1 2 - 3 -13.00 

33,245 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -122.00 

47% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -24.07 คงที่ 4 อ่าง
วนัท ี ่19  เมษายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -73.00  ลดลง 32 อ่าง
37,574 รวมท ัง้ประเทศ 32 4 1 37 -409.07   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง
53%

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 5,388 40% 4,293 32% 493 4% 4,333 32% 533 4% -40.00 ลดลง
2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,994 53% 3,867 41% 1,017 11% 3,924 41% 1,074 11% -57.00 ลดลง
3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 111 42% 39 15% 17 6% 42 16% 20 8% -3.00 ลดลง
4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 37 14% 25 10% 11 4% 26 10% 12 5% -1.00 ลดลง
5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 37 35% 21 20% 17 16% 22 21% 18 17% -1.00 ลดลง
6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 60 35% 16 9% 10 6% 19 11% 13 8% -3.00 ลดลง
7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 311 33% 277 29% 234 25% 285 30% 242 26% -8.00 ลดลง
รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 10,938 44% 8,538 35% 1,799 7% 8,651 35% 1,912 8% -113.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 36 27% 17 13% 10 7% 18 13% 11 8% -1.00 ลดลง
9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 214 41% 144 28% 101 19% 147 28% 104 20% -3.00 ลดลง
10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 51 31% 51 31% 41 25% 53 32% 43 26% -2.00 ลดลง
11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 77 47% 57 35% 20 12% 57 35% 20 12% - คงที่
12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 912 38% 555 23% - 0% 564 23% - 0% - คงที่
13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 521 26% 383 19% 283 14% 411 21% 311 16% -28.00 ลดลง
14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 109 35% 84 27% 61 19% 87 28% 64 20% -3.00 ลดลง
15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 25 23% 43 39% 42 38% 44 40% 43 39% -1.00 ลดลง
16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 60 43% 36 26% 29 21% 37 26% 30 21% -1.00 ลดลง
17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 117 43% 59 21% 52 19% 63 23% 56 20% -4.00 ลดลง
18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 65 54% 58 48% 55 45% 59 49% 56 46% -1.00 ลดลง
19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 963 49% 971 49% 140 7% 991 50% 160 8% -20.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,150 38% 2,458 30% 834 10% 2,532 30% 898 11% -64.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 289 30% 269 28% 266 28% 282 29% 279 29% -13.00 ลดลง
21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 45 28% 28 18% 45 28% 28 18% - คงที่
22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 94 39% 57 24% 17 7% 57 24% 17 7% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 432 32% 371 27% 311 23% 384 28% 324 24% -13.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,378 70% 12,051 68% 1,786 10% 12,100 68% 1,835 10% -49.00 ลดลง
24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,271 48% 4,074 46% 1,062 12% 4,147 47% 1,135 13% -73.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,649 63% 16,125 61% 2,848 11% 16,247 61% 2,970 11% -122.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 52 23% 70 31% 66 29% 77 34% 73 33% -7.00 ลดลง
26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 88 21% 99 24% 69 16% 103 25% 73 17% -4.00 ลดลง
27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 42 36% 26 22% 14 12% 27 23% 15 13% -1.00 ลดลง
28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 94 57% 103 63% 89 55% 108 66% 94 58% -5.00 ลดลง
29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 184 74% 166 67% 146 59% 171 69% 151 61% -5.00 ลดลง
30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 34% 8 48% 7 44% 8 50% 7.52 45% -0.25 ลดลง
31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 6 29% 3 14% 2 9% 4 17% 2.66 12% -0.70 ลดลง
32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 20 28% 24 34% 21 30% 26 36% 22.84 32% -1.47 ลดลง
33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 26% 26 64% 23 57% 25 64% 22.49 56% 0.34 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 504 38% 525 40% 438 33% 549 42% 462 35% -24.07 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 320 45% 237 33% 170 24% 243 34% 176 25% -6.00 ลดลง
35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 154 39% 70 18% 52 13% 72 18% 54 14% -2.00 ลดลง
36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,198 74% 4,096 73% 2,744 49% 4,130 73% 2,778 49% -34.00 ลดลง
37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,229 85% 826 57% 566 39% 857 59% 597 41% -31.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,901 72% 5,229 64% 3,532 43% 5,302 65% 3,605 44% -73.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 37,574 53% 33,245 47% 9,762 14% 33,664 48% 10,171 14% -409.07 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
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ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่19  เมษายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง
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