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วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 0.2 348.0 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 0.2 105.7 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. ไมม่ฝีน 73.3 27.5 สงูกวา่

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

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

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

พะเยา ไมม่ฝีน 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 - 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 0.2 30.3 49.7 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 162.1 51.0 สงูกวา่

ลําปาง - 116.5 22.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 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 0.1 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 ฝนเล็กนอ้ย 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 สงูกวา่

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 
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6 มีนาคม 2559
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7 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 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 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 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.1 20.9 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ฝนเล็กนอ้ย 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. ไมม่ฝีน 10.4 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 35.20 60.30 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 33.7 37.5 สงูกวา่ ตรงั - 85.80 83.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 35.7 69.3 ตํา่กวา่ 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 ์ 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 อุดรธานี 0.2 30.3

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน - 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นครพนม 0.1 29.8

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 14.3

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 9.9 *** *** 4 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 30.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 17.1 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 24.6 49.9 ตํา่กวา่ 5 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 4.8

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 อุดรธานี 0.2 30.3

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 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 ี ไมม่ฝีน 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 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 138.2 มม. ทีต่ราด ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 350.64 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -94.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -70.00 

วนัท ี ่7  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -18.00 

36,175 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -104.00 

51% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -26.64 คงที่ 4 อ่าง

วนัท ี ่7  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -38.00  ลดลง 32 อ่าง

40,908 รวมท ัง้ประเทศ 32 4 1 37 -350.64   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 5,737 43% 4,577 34% 777 6% 4,611 34% 811 6% -34.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,453 57% 4,258 45% 1,408 15% 4,309 45% 1,459 15% -51.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 153 58% 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 56 53% 27 25% 23 22% 28 26% 24 23% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 78 46% 23 14% 17 10% 24 14% 18 11% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 451 48% 327 35% 284 30% 333 35% 290 31% -6.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,973 48% 9,297 38% 2,558 10% 9,391 38% 2,652 11% -94.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 45 33% 24 18% 17 13% 25 19% 18 13% -1.00 ลดลง

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 254 49% 162 31% 119 23% 164 32% 121 23% -2.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 59 36% 61 37% 51 31% 62 37% 52 31% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 80 49% 60 37% 23 14% 61 37% 24 15% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,054 43% 630 26% 49 2% 640 26% 59 2% -10.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 780 39% 578 29% 478 24% 609 31% 509 26% -31.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 132 42% 101 32% 78 25% 104 33% 81 26% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 27 25% 69 63% 68 62% 69 63% 68 62% - คงที่

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 64 45% 42 30% 35 25% 43 30% 36 26% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 131 48% 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 1,230 63% 1,133 58% 302 15% 1,152 59% 321 16% -19.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,928 47% 3,005 36% 1,355 16% 3,076 37% 1,425 17% -70.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 472 49% 372 39% 369 38% 388 40% 385 40% -16.00 ลดลง

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

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 110 46% 60 25% 20 8% 62 26% 22 9% -2.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 633 47% 479 35% 419 31% 497 37% 437 32% -18.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,610 71% 12,412 70% 2,147 12% 12,458 70% 2,193 12% -46.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,763 54% 4,567 52% 1,555 18% 4,625 52% 1,613 18% -58.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,373 65% 16,979 64% 3,702 14% 17,083 64% 3,806 14% -104.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 91 41% 103 46% 99 44% 110 49% 106 47% -7.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 118 28% 118 28% 88 21% 126 30% 96 23% -8.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 47 40% 34 29% 22 19% 35 30% 23 20% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 119 73% 140 85% 126 77% 144 88% 130 80% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 204 82% 201 81% 181 73% 206 83% 186 75% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 7 41% 10 58% 9 54% 10 60% 9.24 56% -0.30 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 11 50% 6 27% 5 22% 6 27% 4.86 23% -0.14 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 23 33% 35 49% 32 45% 37 52% 33.83 47% -1.98 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 12 31% 26 65% 23 57% 25 63% 22.23 55% 0.77 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 633 48% 672 51% 585 44% 699 53% 611 46% -26.64 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 372 52% 274 39% 207 29% 278 39% 211 30% -4.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 210 54% 90 23% 72 18% 92 24% 74 19% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,421 78% 4,403 78% 3,051 54% 4,422 78% 3,070 54% -19.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,365 94% 977 67% 717 49% 990 68% 730 50% -13.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,368 78% 5,744 70% 4,047 49% 5,782 71% 4,085 50% -38.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 40,908 58% 36,175 51% 12,666 18% 36,527 52% 13,016 18% -350.64 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

1 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่7  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

7 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่7  มนีาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต 
11%

ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 

70,520 ลานลบ.ม..(100%)

38 36 35
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ตะ
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ตก
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ออ
ก ใต


% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั



ศนู

ไทยทกุ

ลักษณ
ในตอน
สภาพ
พัดนํา
ได้ในร
พยากร

18-2
8-14 

อุณหภู
10-1

23-2

25-2
ประมา

ลมตะว

ลมตะว

อุณหภู
ปภ.ปร

จํานวน
พะเย
ภาคก
ภัยแล้
สาธาร
ให้เพีย
ให้เกิด
โดยแบ
ร่วมกับ
นําไปใ

แต่มีก
การจ่า
ที่มีนํ้า

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

กภาคอุณหภมู
กรมอุตุนิย

ณะเช่นน้ีทําให้
นกลางวัน เว้น
พอากาศที่เป
าความช้ืนจาก
ระยะน้ี 
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ 
5 องศา เซ
 องศาเซลเซยี

ภาคตะวัน
ภูมิตํ่าสุด 21
5 องศาเซลเซี

ภาคกลาง
6 องศาเซลเซี

ภาคตะวัน
6 องศาเซลเ
าณ 1 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่
วันออกเฉียงใ

ภาคใต้ (ฝั่
วันออก ความ

กรุงเทพม
ภูมิตํ่าสุด 25-
ระกาศภยัแลง้

ผู้สื่อข่าวร
น 12 จังหวัด
า สุโขทัย น
ลาง 2 จังหวั
้งที่มีแนวโน้ม
รณะ และแหล
ยงพอต่อการ
ดประโยชน์อย
บ่งมอบพื้นที่
บหน่วยงานด้
ใช้ผิดประเภท

นอกจากน้ี
ารจ่ายนํ้าเป็น
ายนํ้า ได้แก่ 
เค็มรุกล้ํา ได้แ

 
า  กรมทรัพยากรน

มิสูงขึน้ กทม
ยมวิทยารายง
้ทั่วทุกภาคขอ
นแต่ภาคเหนือ
ลี่ยนแปลง แ
กทะเลจีนใต้แ

หรับประเทศไ
 อากาศเย็นกั
ลเซียสอุณห
ยสลมตะวันตก
ออกเฉียงเหนื

1-25 องศาเซ
ซียสลมตะวันอ
ง  มีหมอกใน
ซียสอุณหภูมสิู
นออก มีหมอ
เซียสอุณหภูมิ

ฝังตะวันออก)
ต้ ความเร็ว 1
ฝังตะวันตก) 
มเร็ว 15-30 
หานครและ

-26 องศาเซล
ง12จว. "แบ
รายงานว่า ข
ด รวม 48 อํา
ครสวรรค์ ภ
ัด ได้แก่ กาญ
รุนแรงเพ่ิมมา
ล่งนํ้าตามธรรม
รใช้งาน กรณี
ย่างเต็มประสิ
ในการดูแลรั

ด้านความมั่นค
จนส่งผลกระท

น้ีการประปาส
นเวลา และแบ
 กปภ.ชนแดน
แก่ บางปะกง 

น้ํา  โทร.02-271

ม.ร้อน-มีฝนตก
งานลักษณะอ
องประเทศจะมี
อและภาคตะ
และระมัดระ
และอ่าวไทยเ

ไทยต้ังแต่เวลา
ับมีหมอกในต
หภูมิสู งสุด  3
ก ความเร็ว 1
นือ อากาศเย็
ซลเซียสอุณห
ออกเฉียงเหนื
นตอนเช้า  แ
สงูสุด 36-39
อกในตอนเช้
มิสูงสุด 34-3

) มีเมฆบางส
15-30 กม./ช
 มีเมฆบางส่ว
 กม./ชม.ทะเล
ปริมณฑล มี
ลเซียส อุณหภู
บง่เวลา-จัดโซ
ณะน้ีมีจังหวั
าเภอ 226 ตํ
ภาคตะวันออ
ญจนบุรี เพชร
ากขึ้น กรมป้อ
มชาติในพ้ืนที่ 
ณีแหล่งนํ้าสํา
สิทธิภาพ การ
รับผิดชอบอย
คงจัดชุดปฏิบั
ทบต่อการผลิ
ส่วนภูมิภาค 
บ่งโซนจ่ายนํ้า
น กปภ.พิมา
 บางคล้า และ

16000 ต่อ 644

กบางแห่ง 
อากาศทั่วไปบ
มีอุณหภูมิสูงขึ
วันออกเฉียงเ
ะวังในการสัญ
เข้าปกคลุมภ

า 06:00 วัน
ตอนเช้า และ
34-38 องศ

10-25 กม./ช
นกับมีหมอกใ
ภูมิสูงสุด 35
อ ความเร็ว 1
และมีอากา
9 องศาเซลเซยี
ช้า และมีอา
38 องศาเซล

ส่วนอุณหภูมิต
ชม.ทะเลมีคลื่
วนอุณหภูมิตํ
ลมีคลื่นสูงประ
มีหมอกในตอ
ภูมิสูงสุด 34-
ซนจ่ายน้าํ" 
วัดที่ประกาศ
ตําบล 1,989
อกเฉียงเหนื
รบุรี และภาค
องกันและบรร
 พร้อมสํารวจ
ารองไม่เพียง
สูบนํ้าสนับสน
ย่างชัดเจน อี
บัติการสํารวจ
ตนํ้าประปาแ
(กปภ.) ได้รา
าได้แก่ กปภ.
ย กปภ.บ้าน
ะฉะเชิงเทรา.
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บริเวณความ
ขึ้น และมีหมอ
เหนือยังคงมีอ
ญจรผ่านบริเ
าคกลาง และ

นน้ี ถึง 06:00
มีหมอกหนาใ
าเซลเซียสส

ชม. 
ในตอนเช้า แ

5-38 องศาเซ
10-25 กม./ช
ศร้อนในตอ
ยสลมตะวันอ
กาศร้อนในต

ลเซียสลมตะวั

ตํ่าสุด 23-2
นสูงประมาณ
ตํ่าสุด 21-26
ะมาณ 1 เมต
อนเช้า และมี
36 องศาเซล

ศเขตการให้ค
9 หมู่บ้าน ปร
อ 4 จังหวัด
คตะวันออก 1
รเทาสาธารณภ
จจุดเสี่ยง ที่ปร
งพอ เน้นกา
นุนแหล่งนํ้าดิ
กทั้งใช้กลไก
เส้นทางการไ
ละนํ้าในการผ
ายงานสถานก
ท่าตะโก กปภ

นบึง กปภ.พนั
  (เดลินิวส์) 

hala@dwr.mail.g

กดอากาศสูง
อกในตอนเช้า
อากาศเย็นในต
เวณที่มีหมอ
ะภาคตะวันอ

0 วันพรุ่งน้ี. 
ในบางพ้ืนที่โด
สําหรับบริ เว

และมีอากาศร้
ซลเซียสสําห
ชม. 
อนกลางวันโ
อกเฉียงใต้ คว
ตอนกลางวัน
วันออกเฉียงใ

6 องศาเซล
ณ 1 เมตร 
6 องศาเซลเ
ตร 
มีอากาศร้อน
ลเซียสลมตะวัน

ความช่วยเห
ระกอบด้วย ภ
ด ได้แก่ นคร
1 จังหวัด คือ
ภัย จึงได้เน้น
ระสบปัญหาภั
รจัดหานํ้าสน
ดิบ พร้อมใช้ร
กของฝ่ายปก
ไหลของน้ํา เพ
ผลักดันนํ้าเคม็
การณ์ภัยแล้ง
ภ.หนอกเรือ 
นัสนิคม กปภ

go.th 

งกําลังอ่อนยัง
า กับมีหมอกห
ตอนเช้า ขอให
กหนาไว้ด้วย
ออก ลักษณะ

ดยมีอากาศร้อ
วณยอดดอย

ร้อนในตอนก
รับบริเวณยอ

โดยมีฝนเล็ก
วามเร็ว 10-2
นโดยมีฝนเล็
ใต้ ความเร็ว 

เซียสอุณหภู

ซียสอุณหภูมิ

นในตอนกลา
นออกเฉียงใต้

ลือผฎ้ประสบ
ภาคเหนือ 5 จ
รราชสีมา น
 สระแก้ว เพ่ื
ยํ้าให้จังหวัดต

ภัยแล้งซ้ําซาก 
นับสนุนเพ่ิม
รถบรรทุกนํ้าจ
ครอง ทั้งนา
พ่ือป้องกันมิใ
ม 
งว่า ขณะนี้ยัง
 กปภ.ปักธงชัย
ภ.ศรีประจันต์
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งคงปกคลุมป
หนาในบางพ้ืน
ห้ประชาชนดู
ย สําหรับลม
ะเช่นน้ีทําให้บ

อนในตอนกล
ยอากาศหนา

ลางวันโดยมีฝ
อดภูอากาศห

กน้อยบางแ
25 กม./ชม. 
ล็กน้อยบางแ
 15-30 กม.

มิสูงสุด 32-

มิสูงสุด 34-3

างวันโดยมีฝน
้ ความเร็ว 10

บภัยพิบัติกรณ
จังหวัด ได้แก่
ครพนม มห
อเตรียมพร้อ
ตรวจสอบปริม
 เพ่ือวางแผนร
เติม ด้วยกา
จัดส่งนํ้าให้กับ
ยอําเภอ กําน
ให้มีการปิดก้ัน

งไม่มีการหยุด
ย และ กปภ.
ต์ และกปภ.ส

ประเทศไทยต
นที่ โดยมีอาก
แลสุขภาพเน่ื

มตะวันออกเ
บริเวณดังกล่า

างวันอุณหภูมิ
าว  อุณหภูมิ

ฝนเล็กน้อยบ
นาว อุณหภูมิ

ห่ ง อุณหภูมิ
 
แห่งอุณหภูมิ
/ชม.ทะเลมีค

35 องศาเซล

37 องศาเซล

นเล็กน้อยบา
0-25 กม./ชม

ณีฉุกเฉิน (ภั
 เชียงใหม่ อุต
าสารคาม บ
มรับมือสถาน
มาณนํ้าจากแห
รับมือและจัด
ารนํานํ้าใต้ดิน
บพ้ืนที่ขาดแค
นัน และผู้ให
นและลักลอบ

ดจ่ายนํ้าแต่อ
กันตัง ส่วนล
สวนผึ้ง ขณะ

ตอนบน 
าศร้อน

น่ืองจาก
ฉียงใต้ 
าวมีฝน 

มิตํ่าสุด 
มิ ตํ่าสุด  

บางแห่ง
มิตํ่าสุด  

มิ ตํ่ าสุด  

มิ ตํ่าสุด  
คลื่นสูง

ลเซียส 

ลเซียส 

างแห่ง 
ม. 

ัยแล้ง)  
ตรดิตถ์ 
บุรีรัมย์  
นการณ์ 
หล่งนํ้า
สรรนํ้า
นมาใช้ 
คลนนํ้า  
ญ่บ้าน  
บสูบนํ้า

อย่างใด  
ดอัตรา 
ที่พ้ืนที่ 
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แล้งหน

นกกระ

ต.บาง
ทางกา
ให้กับพ
อพยพ

มากข
มาดูจาํ
จึงได้อ
ภัยแล้

สัญจรไ

ที่เก่ียว
ซึ่งเดิม
ไม่ตํ่าก
ของหม
มีการด

เกิดปั
งบประ
สายหล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

นักแม่น้ํายมแ
สถานการณ

ะยางนับหมื่น
ผู้สื่อข่าวรา

งระกํา อ.บา
ารเกษตรลดน้
พ่อค้าแม่ค้า น
พไปอยู่ที่อ่ืนขณ

นางสุดจีน 
นาดน้ี ซึ่งใน
านวนมาก แต
อพยพไปหากนิ
้งทาํถนนกรงุ

ชาวบางปะ
ไม่สะดวก 

ผู้สื่อข่าวรา
วข้องตรวจสอ
มเป็นถนนลา
กว่า 100 จุด
มู่บ้านกลางทุ่ง
ดําเนินการแก้ไ

ด้านนายบุ
ญหาภัยแล้ง
ะมาณเพียงพ
ลักที่ชาวบ้านใ

 

า  กรมทรัพยากรน

แห้งเหือด ชา
ณ์ภัยแล้ง ใน
ตัว อพยพย้าย
ายงานสถานก
างระกํา แห้ง
น้อยลง ซึ่งชา
นอกจากน้ียังส
ณะน้ีไม่มีเหลือ
 องอาจ ชาวบ
นพ้ืนที่ที่ตนอา
ต่ในปีน้ีแหล่งนํ้
นที่อ่ืนไม่เหลือ
งเก่าพงั ทรดุตั
ะอินโอดภัยแ

ายงานว่า ชา
อบถนนชลปร
ดยางอย่างดี
 ซึ่งชาวบ้านยื
ง อีกทั้งเป็นถ
้ไขให้เร็วที่สุด
ญส่ง ภาคาเด
ขึ้นในพ้ืนที่ 

พอที่จะซ่อมแซ
ใช้สัญจรไปมา
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าวบ้านอ่วม/น
 จ.พิษณุโลก
ยถิ่นหากิน 
การณ์ภัยแล้งใ
ขอดยาวกว่า
วบ้านที่เคยป
ส่งผลกระทบแ
อแล้ว 
บ้านบ้านวังเป็
าศัยปกติจะมี
นํ้าทางธรรมชา
อสักตัว.. (เดลิ
ตัวเปน็หลุมนั
ล้งนํ้าในคลอ

าวบ้านหมู่ 11
ระทานเส้นทา
 แต่ปัจจุบันมี
ยืนยันว่าถนนเ
นนสายหลักใ
 
ดช รองนายก
 นํ้าในคลองท
ซม จึงอยากใ
า.  (เดลินิวส์) 

16000 ต่อ 644

นกอพยพหน!ี
 กําลังขยายว

ใน จ.พิษณุโล
า 2 กม. เห็น
ปลูกผักริมแม่น
แหล่งอาหารข

ปด กล่าวว่า ต
มีนกกระยาง
าติ แม่นํ้ายมไ
นิวส์) 
บัร้อยจุด 
งทั้งสองฝั่งถน

1 ต.บ้านกรด
างสายบ้านกร
มีสภาพชํารุด
เส้นดังกล่าวเป็
นการป้องกัน

กเทศมนตรีตํา
ทั้งสองฝั่งถน
ให้กรมชลประ
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!! 
วงกว้าง ส่งผล

ลก ซึ่งกําลังขย
นทรายขาวแ
นํ้ายมก็ต้องป
องนกกระยาง

ตนเองอาศัยอย
อาศัยอยู่นับ
ด้แห้งขอดจน

นนแห้งขอด 

ด อ.บางปะอิ
รด-บ้านโพธ์ิ 
ดและทรุดตัวต
ป็นเส้นทางหล
นํ้าท่วมของพ้ื

าบลบ้านกรด 
นแห้งขอด ท
ะทาน หรือหน

hala@dwr.mail.g

ลให้แม่นํ้ายม

ยายวงกว้างส่
และมีหญ้าขึ้น
รับเปลี่ยนปลู
งนับหมื่นตัว ท

ยู่ริมแม่นํ้ายม
หมื่นตัว จน

นหญ้าขึ้นสูง ท

 ทําถนนพัง บ

น จ.พระนค
 ระยะทาง 20
ตลอดทั้งเส้น
ลักที่ใช้ในการ
พ้ืนที่ อ.บางปะ

 กล่าวว่า ถน
 ทําให้ถนนพัง
น่วยงานระดับ

go.th 

ม ที่ไหลผ่านบ้

งผลให้แม่นํ้า
นสูงกลางแม
ลูกต้นตะไคร้ห
 ที่อาศัยในสวน

มาต้ังแต่เกิด 
กลายเป็นสว
ทําให้ไม่มีแหล่

บางแห่งทรุดเ

รศรีอยุธยา ร
0 กม. เลียบท

นทาง บางแห่
รเดินทางเข้า-อ
ะอิน ฝั่งตะวัน

นเส้นน้ีพังชํา
งทรุดตัวลงเ
บประเทศเข้า
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บ้านวังเป็ด ต.

ยมที่ไหลผ่าน
ม่นํ้าจํานวนม
หอม ที่ใช้นํ้าน
นนกกระยางบ

 แต่ก็ไม่เคยเห็
วนนกบ้านวัง
ล่งนํ้ากิน ฝูงนก

ป็นหลุมนับร้

 รวมตัวกันเรีย
ทางรถไฟ แล
งพังทรุดเป็น
ออกพ้ืนที่การ
นออกแม่นํ้าเจ้

ารุดมา 2 ปีแล
พ่ิมขึ้น โดยเ
ามาช่วยซ่อมแ

.บางระก แห้

นบ้านวังเป็ด ห
มาก ทําให้แห
น้อยแทนเพ่ือ
บ้านวังเป็ดเดือ

ห็นแม่นํ้ายมแห
เป็ดมีนักท่อ
กกระยางนับห

้อยจุด ทําเดือ

ยกร้องให้หน่
ละคลองชลปร
นหลุมใหญ่ รว
รเกษตรและใช้
้าพระยา จึงอ

ล้ว โดยเฉพา
เทศบาลฯเอง
แซมเพราะเป็

ห้งเหือด  

 หมู่ที่ 2  
หล่งนํ้า 
ส่งขาย
อดร้อน

ห้งขอด
งเที่ยว 
หมื่นตัว 

อดร้อน

วยงาน 
ระทาน  
วมแล้ว 
ช้สัญจร
อยากให้

ะช่วงน้ี 
งก็ไม่มี 
ป็นถนน 


