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วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 4.3 348.0 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 0.3 116.5 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 0.3 82.0 *** *** 1.4 348.0 หนองพลบั สกษ. - 73.3 27.5 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 37.4 28.2 สงูกวา่ 4.3 253.5 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 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 116.5 97.2 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 49.8 30.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 1.4 96.0 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 - 81.8 39.8 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ฝนเล็กนอ้ย 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 ไมม่ฝีน 30.1 49.7 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 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 29.7 60.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 257.5 79.7 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 68.6 32.7 สงูกวา่ นครพนม สกษ. - 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 สงูกวา่ 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 สงูกวา่

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

ศรสีําโรง สกษ. - 29.0 24.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 31.7 33.8 สงูกวา่ ยะลา สกษ. - 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 

1 มีนาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

2 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 ิ ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 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 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 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 สงูกวา่ 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 สงูกวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 64.60 98.30 สงูกวา่

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

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 53.8 15.2 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 16.0 45.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 4.3 253.50 100.30 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 0.1 50.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 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 สงูกวา่

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

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

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ - 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 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 4.3 253.5

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน - 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 สว ีสกษ. 1.4 96.0

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ดอยอา่งขาง 0.3 82.0

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 9.9 *** *** 4 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 14.3

บวัชุม ไมม่ฝีน 17.1 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 24.6 49.9 ตํา่กวา่ 5 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 30.4

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 สงูกวา่ 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 ไมม่ฝีน 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 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 4.3 253.5

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 - 118.0 10.6 สงูกวา่ ระยอง - 113.7 70.3 สงูกวา่

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

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 73.6 52.6 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 41.4 71.9 ตํา่กวา่

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

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 169.4 115.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 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.

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 20.0 มม. ทีส่ํานักงานเกษตร อ.หลังสวน จ.ชมุพร



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 332.93 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -95.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -75.00 

วนัท ี ่2  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -14.00 

36,466 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -97.00 

52% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -24.93 คงที่ 7 อ่าง

วนัท ี ่2  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -27.00  ลดลง 30 อ่าง

41,304 รวมท ัง้ประเทศ 30 7 - 37 -332.93   เพิม่ขึน้ - อ่าง

59%

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 5,777 43% 4,606 34% 806 6% 4,640 34% 840 6% -34.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,495 58% 4,301 45% 1,451 15% 4,352 46% 1,502 16% -51.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 156 59% 56 21% 34 13% 58 22% 36 14% -2.00 ลดลง

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

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 63 59% 28 26% 24 23% 28 26% 24 23% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 80 47% 23 14% 17 10% 24 14% 18 11% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 470 50% 332 35% 289 31% 339 36% 296 32% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 12,086 49% 9,376 38% 2,637 11% 9,471 38% 2,732 11% -95.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 46 34% 25 19% 18 13% 26 19% 19 14% -1.00 ลดลง

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 261 50% 163 31% 120 23% 168 32% 125 24% -5.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 60 36% 62 37% 52 31% 63 38% 53 32% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 81 49% 61 37% 24 15% 61 37% 24 15% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,064 44% 638 26% 57 2% 651 27% 70 3% -13.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 815 41% 604 31% 504 25% 635 32% 535 27% -31.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 135 43% 103 33% 80 25% 106 34% 83 26% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 27 25% 69 63% 68 62% 70 64% 69 63% -1.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 66 47% 43 30% 36 26% 43 30% 36 26% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 135 49% 83 30% 76 28% 83 30% 76 28% - คงที่

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 73 60% 63 52% 60 50% 63 52% 60 50% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,261 64% 1,150 58% 319 16% 1,170 60% 339 17% -20.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 4,024 48% 3,064 37% 1,414 17% 3,140 38% 1,489 18% -75.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 490 51% 386 40% 383 40% 399 42% 396 41% -13.00 ลดลง

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

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 115 48% 62 26% 22 9% 63 26% 23 10% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 656 48% 495 36% 435 32% 509 37% 449 33% -14.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,647 71% 12,448 70% 2,183 12% 12,492 70% 2,227 13% -44.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,809 54% 4,612 52% 1,600 18% 4,665 53% 1,653 19% -53.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,456 66% 17,060 64% 3,783 14% 17,157 64% 3,880 15% -97.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 94 42% 109 49% 105 47% 112 50% 108 48% -3.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 121 29% 125 30% 95 23% 133 32% 103 25% -8.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 47 40% 35 30% 23 20% 36 31% 24 21% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 122 75% 143 87% 129 79% 148 90% 134 82% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 206 83% 205 83% 185 75% 210 85% 190 77% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 7 42% 10 60% 9 55% 10 61% 9.43 57% -0.23 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 12 54% 6 27% 5 23% 6 28% 4.91 23% -0.07 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 25 35% 36 51% 33 47% 39 54% 35.59 50% -2.12 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 13 32% 25 63% 22 56% 26 65% 22.92 57% -0.52 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 647 49% 695 53% 607 46% 720 54% 632 48% -24.93 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 376 53% 278 39% 211 30% 282 40% 215 30% -4.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 217 55% 92 24% 74 19% 94 24% 76 19% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,466 79% 4,419 78% 3,067 54% 4,428 79% 3,076 55% -9.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,376 95% 988 68% 728 50% 1,000 69% 740 51% -12.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,435 79% 5,777 71% 4,080 50% 5,804 71% 4,107 50% -27.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 41,304 59% 36,466 52% 12,956 18% 36,800 52% 13,289 19% -332.93 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 ่2  มนีาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

2 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

25 กุมภาพนัธ ์2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่2  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต 
11%

ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 

70,520 ลานลบ.ม..(100%)

38 37 36
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-
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เห
นือ

อีส
าน

กล
าง

ตะ
วัน
ตก

ตะ
วัน
ออ
ก ใต


% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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เหนือ-

และท
1-3 อ
ดูแลสุ
เริ่มมีกํ
สูงประ
พยากร

อุณหภ
ความเ

สูงสุด 
ความเ

32-3

33-3
1-2 เม

22-2
ทะเลมี
ประมา

ลมตะว

อุณหภู
บงึกระ

ด้านนา

บ้านห
อีกทั้งป
ก็ว่าได้
ที่เดือด

ผลกระ
น้อยม
แต่ละห

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

-อีสานเช้าอา
กรมอุตุนิย

ะเลจีนใต้เริ่ม
องศาเซลเซียส
ขภาพเน่ืองจ

กําลังอ่อนลง ท
ะมาณ 2 เมต
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ 
ภูมิสูงสุด 30
เร็ว 15-30 ก

ภาคตะวันอ
 31-32 องศ
เร็ว 15-35 ก

ภาคกลาง
5 องศาเซลเซี

ภาคตะวัน
5 องศาเซล
มตร 

ภาคใ ต้  (
6 องศาเซลเซี
มีคลื่นสูง 1-2
าณ 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่
วันออก ความ

กรุงเทพม
ภูมิสูงสุด 33-
ะโดนโคราชแ

ชาวบ้านพ้ื
ายอําเภอแจง

นายอํานวย
นองป่ันนํ้า บ้า
ปลูกพืชสวนค
ด้และได้ทําหน
ดร้อนขาดน้ําอ

ขณะที่ นา
ะทบขาดน้ําอ
มาก แห้งจน
หมู่บ้านเริ่มมอ

 
 
 

า  กรมทรัพยากรน

กาศเย็น กทม
มวิทยาพยาก
มมีกําลังอ่อน
ส ส่วนภาคตะ
จากสภาพอา
 ทําให้คลื่นลม
ร ขอให้ชาวเรื
หรับประเทศไ
 อากาศเย็นถึง
0-34 องศาเซ
กม./ชม. 
ออกเฉียงเหนื
ศาเซลเซียส ส
กม./ชม. 
ง  อากาศเ ย็
ซียส ลมตะวัน
นออก อากา
เซียส ลมตะว

ฝั่ งตะ วันออ
ซียส อุณหภูมิ
2 เมตร ต้ังแต

งตะวันตก) มี
มเร็ว 15-35 
หานครและป

-34 องศาเซล
แลง้หนกั น้ําไม
พ้ืนที่ อ่างเก็บ
ทําหนังสือไป
ย ปองนาน น
านหนองโน บ้
ครัว เริ่มได้รับ
นังสือแจ้งไปย
อุปโภคบริโภค
ยธีรพงศ์ เลือ
อุปโภคบริโภค
เห็นเนินดินใ
องหาแหล่งนํ้า

น้ํา  โทร.02-271

ม.มีหมอกบาง
กรณ์ลักษณะอ
ลง แต่ยังคงท
ะวันออกเฉียง
กาศที่เปลี่ยน
บริเวณดังกล่
รือเดินเรือด้วย
ไทยต้ังแต่เวลา
งหนาวในตอน
ซลเซียส สําห

นือ อากาศเย็น
 สําหรับบริเวณ

ย็นกับมีหมอ
นออกเฉียงเหนื
าศเย็นกับมีห
วันออกเฉียง

อก )  มี เมฆบ
สูงสุด 31-34
ต่จังหวัดนคร

มีเมฆบางส่ว
 กม./ชม.ทะเล
ปริมณฑล มี
ลเซียส ลมตะวั
ม่มีกนิ-ใชว้อน
บนํ้าบึงกระโ
ทางราชการข

นายอําเภอประ
บ้านหนองคึก 
บผลกระทบ ซึ
ยังจังหวัดแล้ว
ค 
อดกระโทก เก
ค พืชสวนครัว
ในบึง ยอมรับ
า โดยการเจาะ

16000 ต่อ 644

งตอนเชา้ 
อากาศทั่วไป 
ทําให้บริเวณด
งเหนือ ภาคต
นแปลงไว้ด้วย
าวมีกําลังอ่อน
ยความระมัดร
า 06.00 วัน
นเช้า โดยอุณห
หรับบริเวณย

นถึงหนาวกับม
ณยอดภูอากา

อกบางในตอ
นือ ความเร็ว 
หมอกบางใน
เหนือ ความเ

างส่ วน  กับ
4 องศาเซลเซี
รศรีธรรมราช

น อุณหภูมิตํ่
ลมีคลื่นสูง 1-
ี เมฆบางส่วน
วันออกเฉียงเห
นจว.ช่วยดว่น
โดนเริ่มประส
ขอให้ช่วยเหลอื
ะทาย จ.นคร
 และบ้านไร่ริม
ซึ่งปริมาณน้ําใ
ว พร้อมขอค

กษตรอําเภอป
ัวที่ใช้นํ้าน้อย
บว่าในปีน้ีภัย
ะนํ้าใต้ดินมาใ
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 บริเวณความ
ดังกล่าวมีอาก
ะวันออก และ
ย สําหรับมรส
นลง โดยอ่าวไ
ระวัง 
นน้ี ถึง 06.00
หภูมิจะลดลง
ยอดดอยอาก

มีหมอกบางใน
าศหนาว อุณห

อนเ ช้า  อุณห
15-30 กม./
นตอนเช้าอุณ
เร็ว 15-35 

บมีฝนฟ้าคะ
ซียส ต้ังแต่จังห
ชลงไปลงไป: 

ําสุด 21-26
-2 เมตร ห่างฝั
นกับมีหมอก
หนือ ความเร็ว
น 
สบปัญหาภัย
อด่วนแล้ว  
ราชสีมา เปิด
มบึง อาศัยนํ้า
ในบึงกระโตน
วามช่วยเหลือ

ประทาย กล่า
ยก็ขาดน้ําเช่น
ยแล้งมาเร็ว 
ใช้อย่างแน่นอ

hala@dwr.mail.g

กดอากาศสูง
กาศหนาวเย็น
ะภาคกลาง อุ
สุมตะวันออก
ไทยตอนล่างต

0 วันพรุ่งน้ี 
 1-3 องศาเซ
าศหนาว อุณ

นตอนเช้า อุณ
หภูมิตํ่าสุด 8

หภูมิ ตํ่ าสุด  
/ชม. 
ณหภูมิ ตํ่าสุด
 กม./ชม.ทะเ

นองบางแห
หวัดชุมพรขึ้น
ลมตะวันออก

6 องศาเซลเซี
ฝั่งคลื่นสูงประ
บางในตอนเ
ว 15-30 กม

ยแล้งหลัง ขา

ดเผยว่า อ่างเก็
าในอ่างเก็บนํ้า
นเหลือไม่ถึง 2
อรถนํ้าเพ่ือม

าวว่า สําหรับภ
นกัน สําหรับอ
 แหล่งนํ้าหล
น..(เดลินิวส์) 

go.th 

กําลังปานกล
นในตอนเช้า 
อุณหภูมิเปลี่ย
กเฉียงเหนือที
ต้ังแต่จังหวัดน

ซลเซียสอุณห
ณหภูมิตํ่าสุด 

ณหภูมิตํ่าสุด 
8-13 องศาเซ

 19-23 อง

ด 21-24 อ
เลมีคลื่นสูงป

ห่ ง  ร้อยละ  
นมา: ลมตะวัน
ก ความเร็ว 2

ซียส อุณหภูม
ะมาณ 2 เมต
เช้า อุณหภูมิ
ม./ชม. 

าดนํ้าอุปโภค

ก็บนํ้าบึงกระโ
าบึงกระโตน 

2% ยอมรับว่า
าบรรทุกนํ้าม

ภัยแล้งในครั้ง
อ่างเก็บนํ้าบึง
ลายพ้ืนที่เริ่ม
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ลางที่ปกคลุมป
 โดยภาคเหนื
นแปลงเล็กน้
ที่พัดปกคลุมอ
นครศรีธรรมร

ภูมิตํ่าสุด 14
 7-14 องศา

 14-20 องศ
ซลเซียส ลมต

งศาเซลเซีย

องศาเซลเซีย
ระมาณ 1 เม

 10 ของ พ้ืน
นออก ความเร็
20-35 กม./

มิสูงสุด 34-
ร 

มิตํ่าสุด 22-2

ค บริโภค เพ

โตน ซึ่งมี 5 ห
 ทําประปาหมู
าปีน้ีเป็นปีที่แ
มาแจกจ่าย ให

งน้ีมาเร็วมาก
งกระโตน สภ
แห้ง หากปร

ประเทศไทยต
นืออุณหภูมิจะ
น้อย ขอให้ประ
อ่าวไทยและภ
ราชลงไปยังคง

4-22 องศาเซ
เซลเซียส ลม

าเซลเซียส อุ
ะวันออกเฉีย

ยส  อุณหภูมิ

ยส อุณหภูมิ
มตร ห่างฝั่งค

นที่ อุณหภูมิ
ร็ว 15-35 ก
/ชม. ทะเลมีค

35 องศาเซ

23 องศาเซล

พราะภัยแล้ง

หมู่บ้านบ้านก
มู่บ้าน อุปโภค
แล้งสุดในรอบ
ห้ประชาชนห

 เกษตรกรเร่ิ
าพนํ้าในอ่าง
ระสบภัยแล้ง

ตอนบน
ะลดลง  
ะชาชน
ภาคใต้ 
งมีคลื่น

ซลเซียส 
มเหนือ 

ณหภูมิ
งเหนือ 

มิสู งสุด  

มิสูงสุด  
คลื่นสูง  

ตํ่ าสุด  
ม./ชม. 
คลื่นสูง

ลเซียส  

ลเซียส  

มาเร็ว  

กระโตน 
บริโภค
 20 ปี 

หมู่บ้าน 

มได้รับ
ก็เหลือ 
งเช่นน้ี 
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ชาวพั

เพ่ือชุม

ฝายมชีี
ทุกปีที
มติสร้
ด้าน น
ตามรูป
ของสา

ซึ่งนับจ
ในแต่ล
วางไข่ข
ศูนย์ฝ

หากมปี

ภาคเห
สภาพ
ซึ่งเบ้ือ
ทั้งน้ีท
แล้ว เพ
แบบค
ได้ถูกส

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ทัลุงร่วมมือส
ชาวบ้านพั

มชนจะได้มีนํ้า
ชาวบ้านทีอ่

ชีวิต เพ่ือกักเก็
ที่ผ่านมาปัญหา
้างฝายชะลอ
นายเดชา เหล็
ปต่าง ๆ โดย
ายนํ้าน้ัน ๆ แ

ทั้งน้ี การส
จากน้ี อีก 3 ปี
ละช้ันจะแตก
ของปลา นับเ

ฝนหลวงภาคเ
ศูนย์ปฏิบัติ

ปัจจัยเหมาะส
น.ส.หน่ึงห

หนือได้เปิดห
พอากาศยังไม
องต้นได้มีการป
างหน่วยปฏิบั
พ่ือปฏิบัติการ
คาซา ใช้สําหรั
ส่งมาเตรียมพ

 
 
 

า  กรมทรัพยากรน

สร้างฝายชะล
ัทลุง ร่วมมือร
าใช้ตลอดทั้งปี
อาศัยริมป่าใน
ก็บนํ้าไว้ใช้ในย
าภัยแล้งมักจะ
นํ้า ซึ่งค่าใช้จ
ล็มหมาด ประ
ยแบ่งเป็นช้ันจ
ต่ที่บ้านเหมือ
สร้างฝายดังก
ปี ฝายมีชีวิตที
รากผูกต้นไผ่ 
เป็นสร้างธนาค
เหนือประชุมเ
ติการฝนหลวง
สม ก็พร้อมปฏิ
หทัย ตันติพลับ
หน่วยปฏิบัติก
ม่สามารถทํา
ประชุมวางแผ
บัติการฝนหลว
รฝนหลวงในพ้ื
รับโปรยสารฝ
ร้อมปฏิบัติกา

น้ํา  โทร.02-271

ลอน้ําสู้แล้ง 
ร่วมใจช่วยกัน
ป 
นเขตรักษาพัน
ยามหน้าแล้ง 
ะเกิดขึ้นกับชา
จ่ายในการก่อ
ะธานสภาชุมช
จากระดับตํ่าไ
งตะก่ัว ชาวบ้
ล่าว นอกจาก
ที่น้ีจะเป็นฝาย
 พร้อมกับปก
คารอาหารให้
เตรียมพร้อม 
งภาคเหนือ ป
ฏิบัติการทันที
บทอง ผู้อํานว
การแล้วต้ังแ
การข้ึนบินได้
ผนทุกเช้า และ
วงจังหวัดเชียง
พ้ืนที่ภาคเหนือ
ฝนหลวง 2 
ารอยู่ที่กองบิน

16000 ต่อ 644

น สร้างฝายมี

นธ์ุสัตว์ป่าเทือก
 พร้อมชะลอก
าวบ้าน ซึ่งที่ผ
อสร้างเกิดจา
ชนบ้านเหมือ
ไปจนถึงระดั

บ้านได้ร่วมกันส
กจะได้กักเก็บ
ยมีชีวิตที่สมบูร
คลุมกระสอบ

ห้กับชุมชนอีกด
 
ประชุมเตรียม
 หลังเปิดศูนย
วยการศูนย์ป
ต่เมื่อวานน้ี โ
ด้ เน่ืองจากค
ะเฝ้าติดตามส
งใหม่ ได้เริ่มเปิ
อ ต้ังแต่ห้วงวั
ลํา และเฮลิค

น 41 จังหวัด
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มีชีวิต เพ่ือกัก

กเขาบรรทัด ท
การไหลของน้ํา
ผ่านมา คนในช
ากการร่วมบริ
งตะก่ัว เปิดเผ
ับสูงสุด ซึ่งก
สร้างฝายมีชีวิ
บนํ้าแล้ว ยังทํ
รณ์ ไม้ไผ่ที่ใช้ใ
บทรายที่วางไว
ด้วย  (ไอ เอ็น

พร้อมปฏิบัติ
ย์วานน้ี 
ฏิบัติการฝนห

 โดยเตรียมพ
ความช้ืนสัมพั
สถานการณ์ต่อ
ปิดหน่วยปฏิบั
ันที่ 1 มีนาคม
คอปเตอร์ของ
เชียงใหม่ แลว้

hala@dwr.mail.g

นํ้าไว้ใช้ยามห

 ท้องที่ หมู่ 1 
้าให้น้อยลง เพื
ชุมชนขาดกา
ริจาคกันเองใ
ผยว่า ฝายมีชี
ารสร้างในพ้ืน

วิตขนาดใหญ่ 
ทําให้ชาวบ้าน
ในการปักแนว
ว้ ทําให้สามา

น เอ็น) 

การทําฝนเที

หลวงภาคเหนื
พร้อมทั้งเครื่อ
พัทธ์ยังอยู่ใน
อเน่ืองใกล้ชิด 
ัติการฝนหลว
ม 2559 ไปจ
งกระทรวงเก
ว  (ไอ เอ็น เอ็

go.th 

หน้าแล้งพร้อม

 ต.หนองธง อ
พ่ือชุมชนจะได
รบริหารจัดกา
ในหมู่บ้าน พ
ชีวิตคือ ฝายที
นที่อาจแตกต
 
ที่น้ีมีความรัก
วจะแตกกอขน
ารถกักเก็บนํ้าไ

ยมและเฝ้าติด

นือ เปิดเผยว่า
องบิน และส
ระดับตํ่าไม่เ
 หากมีปัจจัยเ
วงตามแผนปฏิ
จนถึงวันที่ 31
ษตรและสหก
อ็น) 
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มชะลอการไห

.ป่าบอน จ.พั
ด้มีนํ้าใช้ตลอด
ารนํ้า ทําให้ป
ร้อมร่วมแรง

ที่ทําจากไม้ไผ่ 
ต่างกัน แล้วแ

ก ความผูกพัน
นาดใหญ่ และ
ได้อย่างถาวร

ดตามสถานก

า ขณะน้ีศูนย์
ารฝนหลวง 
พียงพอสําห
เหมาะสม ก็พ
ฏิบัติการฝนหล
1 ตุลาคม 25
กรณ์ สําหรับส

หลของนํ้าให้น

ัทลุง ได้ร่วมกั
ดทั้งปี ทั้งน้ีเน่ื
ระสบปัญหา 
ร่วมใจช่วยกั
 ที่นํามาปักเป็
แต่ขนาดควา

น สามัคคีกันอี
ะต้นไทรที่นําม
ร พร้อมทั้งเป็น

ารณ์ต่อเน่ืองใ

ย์ปฏิบัติการฝน
 แต่จากการติ
รับการทําฝน

พร้อมปฏิบัติกา
ลวงประจําปี 
559 โดยมีเครื
สํารวจและดับ

น้อยลง 

กันสร้าง
น่ืองจาก
 จึงได้มี
ันสร้าง  
ป็นแนว
มกว้าง 

อีกด้วย  
มาปลูก
นแหล่ง

ใกล้ชิด 

นหลวง
ติดตาม 
นหลวง  
ารทันท ี
 2559 
รื่องบิน
บไฟป่า  


