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วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื - 348.0 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 116.5 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 118.0 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี - 105.7 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 28.2 16.8 สงูกวา่ - 169.4 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 4.5 33.1 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 83.5 *** *** - 348.0 หนองพลบั สกษ. - 73.3 27.5 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 37.4 28.2 สงูกวา่ - 253.5 หวัหนิ ไมม่ฝีน 41.8 53.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 56.6 35.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 51.7 71.8 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 44.9 46.2 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 116.6 97.2 ตํา่กวา่

พะเยา - 49.8 30.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 99.2 42.3 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 46.2 33.5 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 164.9 80.8 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 40.6 18.8 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 57.4 35.6 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 89.1 24.0 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 34.8 14.2 สงูกวา่ หนองคาย ไมม่ฝีน 81.8 39.8 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 233.0 89.7 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 19.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 34.5 39.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 212.5 35.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 79.5 17.8 สงูกวา่ อุดรธานี - 30.1 49.7 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. - 162.1 51.0 สงูกวา่

ลําปาง - 116.5 22.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 11.7 44.1 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 109.6 102.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 44.8 13.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 14.6 57.5 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 58.0 116.9 ตํา่กวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 33.3 27.6 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 29.8 60.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 257.5 79.7 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 68.6 32.7 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 21.7 43.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 217.0 59.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 68.5 34.3 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 23.7 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 153.6 75.1 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 8.2 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 27.9 42.1 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 347.3 35.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 27.3 23.4 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 40.8 51.8 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 105.5 91.2 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 28.8 16.6 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 13.8 38.8 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 76.8 49.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 29.0 24.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 31.7 33.8 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 305.9 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 47 5 43 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 30 6 47 1 สงกวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 348 0 117 4 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

9 มีนาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

10 มีนาคม 2559

หลม่สก ไมมฝน 47.5 43.8 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 30.6 47.1 สงูกวา นราธวิาส ไมมฝน 348.0 117.4 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 53.6 15.5 สงูกวา่ ชยัภมู ิ - 105.7 51.3 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 38.9 12.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 39.8 42.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 41.7 21.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 22.9 41.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 43.1 26.7 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 25.5 30.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 42.2 47.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 4.8 26.5 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 94.30 33.80 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 22.9 36.7 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน - 43.5 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 20.10 67.90 ตํา่กวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 30.4 47.9 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 31.4 44.2 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 64.60 98.30 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.1 20.9 ตํา่กวา่ นครราชสมีา - 38.0 37.1 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 65.80 73.50 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 53.8 15.2 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 16.0 45.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 253.50 100.30 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 0.1 50.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 10.4 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 35.20 60.30 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 33.7 37.5 สงูกวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 85.80 83.40 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 35.7 69.3 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 32.50 122.00 ตํา่กวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 15.2 47.9 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 15.1 44.6 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 6.8 33.1 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 17.8 28.1 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 14.3

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน - 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 30.4

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 4.8

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 9.9 *** *** 4 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 25.5

บวัชุม ไมม่ฝีน 17.1 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 24.6 49.9 ตํา่กวา่ 5 อุทยัธานี ไมม่ฝีน -

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 49.6 64.0 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 19.0  มคี. ตํา่กวา่ สรปุปรมิาณฝนนอ้ย

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 49.6 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 5.5 55.7 ตํา่กวา่ 1 ตะก ัว่ป่า 0.2 3,234.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 48.7 46.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 32.8 70.9 ตํา่กวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 54.8 18.9 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 102.9 47.5 สงูกวา่ 3 เกาะลนัตา 1.4 2,130.8

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 54.8 32.1 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 55.1 49.6 สงูกวา่ 4 ฉวาง 1.5 1,818.4

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 40.9 26.9 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 93.9 53.3 สงูกวา่ 5 สะเดา 1.6 896.0

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 40.9 20.2 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 4.9 52.4 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ พะเยา - 49.8

สมทุรสงคราม - 55.8 *** *** แหลมฉบงั - 61.4 52.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นราธวิาส ไมม่ฝีน 348.0

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 55.8 29.0 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 82.6 58.8 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 118.0 10.6 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 113.7 70.3 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 118.0 25.0 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 142.9 36.8 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 73.6 52.6 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 41.4 71.9 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 72.6 42.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 55.7 77.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 169.4 115.3 สงูกวา่

นํารอ่ง - - 32.5 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 0.3 70.9 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ -ไมม่ ี-



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 374.27 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -96.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -79.00 

วนัท ี ่10  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -18.00 

35,986 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -106.00 

51% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -27.27 คงที่ 4 อ่าง

วนัท ี ่10  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -48.00  ลดลง 32 อ่าง

40,662 รวมท ัง้ประเทศ 32 4 1 37 -374.27   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

58%

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 5,710 42% 4,558 34% 758 6% 4,594 34% 794 6% -36.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,425 57% 4,233 45% 1,383 15% 4,284 45% 1,434 15% -51.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 149 56% 55 21% 33 12% 56 21% 34 13% -1.00 ลดลง

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

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 53 50% 27 25% 23 22% 28 26% 24 23% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 77 45% 23 14% 17 10% 23 14% 17 10% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 440 47% 323 34% 280 30% 330 35% 287 31% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,899 48% 9,249 37% 2,510 10% 9,345 38% 2,606 11% -96.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 44 33% 24 18% 17 13% 25 19% 18 13% -1.00 ลดลง

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 253 49% 160 31% 117 23% 163 31% 120 23% -3.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 59 36% 60 36% 50 30% 61 37% 51 31% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 79 48% 60 37% 23 14% 61 37% 24 15% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,045 43% 627 26% 46 2% 635 26% 54 2% -8.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 756 38% 562 28% 462 23% 594 30% 494 25% -32.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 130 41% 100 32% 77 25% 102 32% 79 25% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 27 25% 66 60% 65 59% 69 63% 68 62% -3.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 63 45% 42 30% 35 25% 43 30% 36 26% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 129 47% 83 30% 76 28% 83 30% 76 28% - คงที่

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 72 60% 62 51% 59 49% 63 52% 60 50% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,211 62% 1,121 57% 290 15% 1,147 58% 316 16% -26.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,868 46% 2,967 36% 1,317 16% 3,047 37% 1,396 17% -79.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 459 48% 366 38% 363 38% 381 40% 378 39% -15.00 ลดลง

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

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 109 45% 58 24% 18 8% 61 25% 21 9% -3.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 619 46% 471 35% 411 30% 489 36% 429 32% -18.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,589 71% 12,388 70% 2,123 12% 12,432 70% 2,167 12% -44.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,736 53% 4,534 51% 1,522 17% 4,596 52% 1,584 18% -62.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,325 65% 16,922 64% 3,645 14% 17,028 64% 3,751 14% -106.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 88 39% 99 44% 95 42% 108 48% 104 46% -9.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 115 27% 117 28% 87 21% 122 29% 92 22% -5.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 46 39% 33 28% 21 18% 34 29% 22 19% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 117 71% 138 84% 124 76% 142 87% 128 78% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 202 81% 198 80% 178 72% 204 82% 184 74% -6.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 7 40% 10 58% 9 53% 10 59% 9.09 55% -0.25 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 10 49% 6 26% 5 21% 6 27% 4.79 22% -0.21 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 23 32% 34 47% 31 43% 36 50% 32.98 46% -2.16 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 12 29% 26 64% 23 57% 25 64% 22.49 56% 0.34 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 621 47% 660 50% 572 43% 687 52% 600 45% -27.27 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 370 52% 272 38% 205 29% 277 39% 210 30% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 206 53% 89 23% 71 18% 91 23% 73 19% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,397 78% 4,385 78% 3,033 54% 4,413 78% 3,061 54% -28.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,357 93% 972 67% 712 49% 985 68% 725 50% -13.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,330 77% 5,718 70% 4,021 49% 5,766 70% 4,069 50% -48.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 40,662 58% 35,986 51% 12,476 18% 36,361 52% 12,851 18% -374.27 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 ่10  มนีาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

10 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

4 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่10  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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อุตุชี้มี

ทําให้บ
ประเท
ภาคต
และลู
ส่วนภ
จากพ
10-1
พยากร

17-2
อุณหภู

กับมีล
อุณหภู

37-4
โดยมีฝ
34-3

ลมตะว

ลมตะว

33-3
ชป.เชี

ยัน นํ้า

ของเชี
44.55
แต่ก็ยัง
30 -
แม่แจ่ม
จะไม่มี
สันกําแ
ขณะที
จันทบุ

ผลผลติ

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

มีพายุฤดรู้อนฝ
กรมอุตุนิย

บริเวณดังกล่
ทศเวียดนามต
ะวันออกเฉีย

ลูกเห็บตกได้
าคตะวันออก

พายุฤดูร้อน
2 มีนาคม 25
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ
0 องศาเซลเ
ภูมิตํ่าสุด 24-

ภาคตะวัน
ลมกระโชกแ
ภูมิตํ่าสุด 22-

ภาคกลาง
41 องศาเซล
ฝนฟ้าคะนอง
9 องศาเซลเซี

ภาคใต้ (ฝั่
วันออกเฉียงใ

ภาคใต้ (ฝั่
วันออก ความ

กรุงเทพมห
8 องศาเซลเซี

ชยีงใหม่ยันน้าํ
ชลประทาน

าอุปโภคบริโภ
นายเจนศัก

ชียงใหม่ในขณ
5 ล้านลูกบ
ังต้องช่วยกันป
- 50 มีเพีย
ม เริ่มที่จะมีปั
มีผลกระทบเกิ
แพง พร้าว สัน
ที่สงกรานต์ปีน้ี
บุรีแล้งหนักชา

แหล่งนํ้าธร
ตยืนต้นตาย ว

า  กรมทรัพยากรน

ฝนคะนอง ทกุ
ยมวิทยารายง
ล่าวมีอากาศร้
ตอนบนแล้ว 
ยงเหนือ ภาค
้บางพ้ืนที่ ใน
กและภาคกล
ที่ จะเ กิดขึ้ น
559 น้ี ไว้ด้ว
หรับประเทศไ
อทางตอนบ
ซียส อุณหภูมิ
-25 องศาเซล
นออกเฉียงเหน
รงส่วนมากบ
-27 องศาเซล
ง  มีอากาศร้
ลเซียสลมตะ
งบางแห่ง ร้อ
ซียสลมตะวันอ
งตะวันออก)
ต้ ความเร็ว 1
งตะวันตก) 

มเร็ว 15-30 
หานครและป
ซียสลมตะวันอ
ากนิ-ใช้เพยีงพ
นเชียงใหม่เปิด
ภคพอใช้ถึงมิถุ
กด์ิ ลิมปิติ ผู้
ณะน้ี เริ่มมีแน
บาศก์เมตร หรื
ประหยัด เพร
ยง 2 อําเภอ
ปัญหามากขึ้น
กิดขึ้น ส่วนพ้ืน
ันทราย สันป่า
น้ีก็ยืนยันว่าจะ
าวสวนทุกข์ผ
รรมชาติใน จ

 วอนช่วยเหลอื

น้ํา  โทร.02-271

กภาคเว้นใตอุ้
งานลักษณะ
ร้อนถึงร้อนจัด
 และคาดว่าจ
คตะวันออก 
นระยะแรก 
างอุณหภูมิจ

น  รวมถึงอ ยู่
ย 
ไทยต้ังแต่เวลา
บนของภาค
มิสูงสุด 36-3
ลเซียส อุณหภู
นือ มีอากาศ
บริเวณจังหวั
ลเซียส อุณหภู
ร้อนถึ งร้อน
ะวันออกเฉีย
อยละ 10 ขอ
ออกเฉียงใต้ ค
) มีเมฆบางส่ว
15-30 กม./ช
มีเมฆบางส่ว
 กม./ชม.ทะเล
ปริมณฑล มีอ
ออกเฉียงใต้ ค
พอถึงมิ.ย. 
ดเผยว่า สถาน
นายน แต่ยังต
้อํานวยการโ
นวโน้มลดลง
รือร้อยละ 17
ราะนํ้าต้นทุนใ
อที่มีร้อยละ 5
น เพราะนํ้าไห
นที่การเกษตร
าตอง และแม
ะมีนํ้าไว้รองรับ
ผลผลิตตาย 
จ.จันทบุรี แห้
อ 

16000 ต่อ 644

อุณหภูมิลดลง
อากาศทั่วไป
ด ในขณะที่บ
จะแผ่ปกคลุม
 และภาคกล
 หลังจากนั้น
ะลดลง 2-4 
ห่างจากต้น

า 06:00 วัน
 อากาศเ ย็น

37 องศาเซล
ภูมิสูงสุด 36-
ร้อนถึงร้อนจั
วัดชัยภูมิ ขอ
ภูมิสูงสุด 38-
จัดในตอนก

ยงใต้ ความเ
องพ้ืนที่ กับมี
ความเร็ว 15-
วนอุณหภูมิตํ
ชม.ทะเลมีคลื่
นอุณหภูมิตํ่า
ลมีคลื่นสูงประ
อากาศร้อนใน
ความเร็ว 10-

นการณ์นํ้าของ
ต้องประหยัด 
ครงการชลป
ต่อเน่ือง โดย
7 ของความ
ในพ้ืนที่ 17 

50 โดยเฉพา
หลไปไม่ถึง จึง
รยังต้องเน้นก
ม่ริม โดยมี 8 
บเทศกาลไม่ให

ห้งขอด ส่งผล
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ง 
ปความกดอา
บริเวณความก
มภาคตะวันอ
าง จะมีพายุ

นภาคตะวันอ
 องศาเซลเซีย
นไม้ ใหญ่  ป้า

นน้ี ถึง 06:00
นในตอนเ ช้
เซียสส่วนทา
40 องศาเซล
จัดในตอนกลา
นแก่น นคร
40 องศาเซล
กลาง วันอุณ
ร็ว 10-25 
ลมกระโชกแ
-30 กม./ชม.
ตํ่าสุด 22-27
นสูงประมาณ
าสุด 21-26
ะมาณ 1 เมต
นตอนกลางวั
-25 กม./ชม.

งแหล่งนํ้าชลป
 ส่วนสงกรานต
ระทานเชียงใ
ยแหล่งนํ้าหลั
มจุทั้งหมด แม

 อําเภอ เหลื
าะที่น่าห่วงคือ
ต้องใช้รถบรร
การปลูกพืชแบ
 อําเภอ ที่ปร
ห้มีปัญหาอย่า

กระทบเกษต

hala@dwr.mail.g

กาศตํ่าเน่ือง
กดอากาศสูง
อกเฉียงเหนื
ฤดูร้อนเกิดขึ
ออกเฉียงเหน
ยส ขอให้ประ
ายโฆษณา  

0 วันพรุ่งน้ี. 
า  และมีอา
งตอนล่างขอ

ลเซียสลมตะวัน
างวันโดยมีฝน
ราชสีมา สุริ

ลเซียสลมตะวัน
หภูมิ ตํ่ าสุด  
 กม ./ชม .ภา
แรงอุณหภูมิตํ
ทะเลมีคลื่นสู
7 องศาเซลเ

ณ 1 เมตร 
6 องศาเซลเซี
ตร 
วันอุณหภูมิตํ่
 

ประทานของเ
ต์ไม่มีปัญหา 
ใหม่ เปิดเผย
ักของเข่ือนแ
ม้การประเมิน
อไม่ถึงร้อยละ

ออําเภอทางตอ
รทุกนํ้าไปช่วย
บบใช้นํ้าน้อย
ระสบปัญหาห
างแน่นอน  (ไอ

ตรกรทําให้เก

go.th 

งจากความร้อ
กําลังแรงจาก
อในวันน้ี (1
ขึ้น โดยมีพา
นืออุณหภูมิ
ะชาชนในบริ
 และสิ่ ง ก่อส

กาศร้อนใน
งภาค มีอากา
นตก ความเรว็
นฟ้าคะนองเ
รินทร์ บุรีรัมย
นออก ความเ
 25-26 อง
าคตะวันออก
ตํ่าสุด 25-26
งประมาณ 1 
ซียส อุณหภู

ซียส อุณหภูมิ

าสุด 26-27

เชียงใหม่ในขณ
 
ยว่า สถานกา
แม่งัดสมบูรณ์
นล่าสุดนํ้าอุปโ
ะ 30 อีก 6
อนใต้ เช่น เข
ย โดยต้องให้ค
 ตอนนี้นําร่อ

หนัก ประกาศ
อ เอ็น เอ็น) 

ษตรกรได้รับ

7/8 

อนปกคลุมป
กประเทศจีน
0 มี.ค.59) ล
ยุฝนฟ้าคะน
จะลดลง 5-
เวณดังกล่าวร
สร้ างที่ ไม่แข็

นตอนกลาง
าศร้อนถึงร้อน
ว 10-25 กม
ป็นแห่งๆ ร้อ
ย์ ศรีสะเกษ
เร็ว 10-25 ก
งศาเซลเซีย
กมีอากาศร้อ
6 องศาเซลเซี
 เมตร 
มิสูงสุด 32-

มิสูงสุด 34-

7 องศาเซลเซี

ณะน้ี เริ่มมีแน

ารณ์นํ้าของแ
ณ์ชล เหลือนํ้า
โภคบริโภคจะ

6 อําเภอ เห
ขตอําเภอดอย
ความเช่ือมั่นว
องใน 6 อําเ
เป็นพ้ืนที่ประ

ผลกระทบอย

ระเทศไทยต
นได้แผ่ลงมาป
ลักษณะเช่นนี
อง ลมกระโช
-7 องศาเซล
ระมัดระวังอัน
ข็ งแรงในช่ว

วัน อุณหภูมิ
นจัดในตอนก
ม./ชม. 
อยละ 20 ขอ
ษ และอุบลรา
กม./ชม. 
ยส  อุณหภูมิ
อนในตอนกล
ซียส อุณหภูมิ

-34 องศาเซ

38 องศาเซ

ซียส อุณหภูมิ

นวโน้มลดลงต

หล่งนํ้าชลปร
าที่ใช้การได้อ
ะมีถึงเดือนมิถ
หลือประมาณ
ยหล่อ จอมทอ
ว่า นํ้าอุปโภค
เภอ ได้แก่ ดอ
ะสบภัยไปก่อน

ย่างหนัก ต้อง

อนบน  
ปกคลุม 
น้ีทําให้ 
ชกแรง  
ลเซียส  
นตราย 
วง วันที ่ 

ตํ่ าสุ ด  
ลางวัน

องพ้ืนที ่ 
าชธานี 

มิสู งสุด  
ลางวัน 
มิสูงสุด  

ลเซียส 

ลเซียส 

มิสูงสุด  

ต่อเน่ือง

ระทาน 
ยู่เพียง 
ถุนายน  
ร้อยละ  
อง ฮอด  
บริโภค
อยหล่อ  
นหน้าน้ี 

งปล่อย
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สายเลื
บริโภค

ปล่อย
แม้ทาง
ต่อคว
ในอนา
ชาวสต

ขนนํ้า
เน่ืองจ
ที่ประ
หุงข้าว

ให้ชาว
ทั้ง 7 
จัดหา
ไม่สาม
สหรัฐอ

ของส
เน่ืองจ

ทางอ
วันพุธท

ต้องระ
ของวัน

78มิล
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สถานการ
ลือดใหญ่ของช
ค และน้ําเพ่ือ

ด้าน นายโ
ยให้ต้นทุเรียน
งเทศบาลตําบ
ามต้องการ ท
าคต  (ไอ เอ็น
ตูลขาดแคลน

ชาวบ้านใน
จากเทศบาล
จากนํ้าที่ทาง
สบปัญหาภัย
ว ส่วนนํ้าที่ขน

ขณะที่ นา
วบ้านพ้ืนที่คล
 หมู่บ้าน อี
รถนํ้าเพ่ิม ซึ่

มารถทําได้ จงึ
อาหรับเอมิเร

สํานักข่าว
หรัฐอาหรับเ

จากพายุฝนฟ้า
รายงานฝน

ากาศมีการร
ที่9มี.ค.ส่วนที

ภาพท่ีปรา
ะงับไว้ก่อนแล
นพุธที่ 9 มี.ค.

สํานักอุตุนิ
ลลิเมตรน้อยก

 
  

า  กรมทรัพยากรน

ณ์ภัยแล้งในจ
ชาวบ้านในห
การเกษตร  
กมล รัตตะ อ
นและมังคุดที
บลตะเคียนทอ
ทําให้เทศบาล
น เอ็น) 
นน้ํา หลังภัยแ
นพ้ืนที่บ้านคล
ตําบลคลองขุ
งท้องถิ่นนําม
แล้ง ระบุว่าที

นไปน้ัน สามาร
ยโชติ ชินอรร
ลองนํ้าเวียนไ
อีกทั้งต้องไปช่
ึงพ้ืนที่บ้านค
งต้องประสบปั
รตส์ ฝนตกหน
วต่างประเทศ
เอมิเรตส์(ยูเ
าคะนองยังคงม
นตกหนักซึ่งเกิ
ระงับเที่ยวบิ
ที่สนามบินนาน
ฏในโลกออนไ
ละยกเลิกการ
. 
นิยมวิทยารา
ว่าถึง 15เท่า
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จังหวัดจันทบ
ลายหมู่บ้าน 

อายุ 61 ปี เจ
ที่ปลูกไว้ยืนต
อง จะมีนํารถ
ลต้องระดมรถ

แล้งลุกลาม ว
ลองนํ้าเวียน 
ขุด ที่เข้ามาแจ
าแจกจ่าย มี

ที่ผ่านมาชาวบ้
รถใช้ได้ 2 - 3
รถพร นายกเท
ด้เพียงวันละ 

ชวยดับไฟท่ีเกิ
คลองนํ้าเวียน
ปัญหาอยู่ทุกปี
นัก สถานศึกษ
ศรายงานจา
ออี)มีคําสั่งให
มีอย่างต่อเน่ือ
ดขึ้นไม่บ่อยค
นนานหลาย
นาชาติดูไบกป็
ไลน์แสดงให้เ
รซื้อขายช่วงเ

ยงานว่ายังจ
เมื่อเทียบกับป

16000 ต่อ 644

บุรี เริ่มรุนแร
 ได้แห้งขอดล

จ้าของสวนทุเ
ต้นตาย นอก
บรรทุกนํ้าออ
ถแบ็คโฮทํากา

วอนหน่วยงาน
 หมู่ 3 ตําบล
จกจ่ายนํ้าวัน
มีเพียง 6,00
บ้านในพ้ืนที่ข
3 วัน จึงอยาก
ทศมนตรีตําบ
 1 รอบ 
ดเหตุบ่อยครั้

นเป็นพ้ืนที่แล้
  (ไอ เอ็น เอ็น
ษาต้องปิดเรีย
ากกรุงอาบูด
ห้ปิดการเรีย
องตามรายงาน
ครั้งนักในรัฐทะ
ช่ัวโมงแต่ใน
ประสบปัญหา
เห็นรถว่ิงฝ่านํ้
เช้า ตํารว

จะมีฝนตกหน
ปริมาณฝนตก
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รงและขยายพ
ลง ทําให้เกษต

เรียน เปิดเผย
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