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วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 2.8 352.7 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 - 318.7 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 4.5 33.1 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 83.5 *** *** - 352.7 หนองพลบั สกษ. - 73.3 27.5 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 37.4 28.2 สงูกวา่ 2.8 253.5 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 ไมม่ฝีน 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 - 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 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 212.5 35.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 79.5 17.8 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 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 ตํา่กวา่

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. - 21.7 43.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 217.0 59.7 สงูกวา่

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

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 8.2 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 27.9 42.1 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 347.9 35.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 27.3 23.4 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 40.8 51.8 ตํา่กวา่ 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 ตํา่กวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 352 7 117 4 สงกวา่

16 มีนาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

17 มีนาคม 2559

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

หลม่สก ไมมฝน 47.5 43.8 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 30.6 47.1 ตากวา นราธวิาส ไมมฝน 352.7 117.4 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 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 41.7 21.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 23.3 41.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

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

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 42.2 47.9 ตํา่กวา่ 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 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 31.4 44.2 ตํา่กวา่ กระบี่ 2.8 67.40 98.30 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.1 20.9 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 38.0 37.1 ตํา่กวา่ 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 ตํา่กวา่ 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 กระบี่ 2.8 67.4

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน - 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 14.3

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 30.4

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 9.9 *** *** 4 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 4.8

บวัชุม ไมม่ฝีน 17.1 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 24.6 49.9 ตํา่กวา่ 5 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 26.7

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 ตํา่กวา่ 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 11.0 52.4 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ กระบี่ 2.8 67.4

สมทุรสงคราม - 55.8 *** *** แหลมฉบงั - 61.4 52.9 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นราธวิาส ไมม่ฝีน 352.7

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 55.8 29.0 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 82.6 58.8 ตํา่กวา่

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. - 142.9 36.8 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 73.6 52.6 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี - 76.2 71.9 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 72.6 42.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 90.4 77.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 318.7 115.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 32.5 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 0.3 70.9 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 14.7 มม. ทีอ่.เมอืงตราด จ.ตราด



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 421.95 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -97.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 12 - - 12 -92.00 

วนัท ี ่17  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 3 - - 3 -18.00 

35,498 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -120.00 

50% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -15.95 คงที่ - อ่าง

วนัท ี ่17  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -79.00  ลดลง 37 อ่าง

40,149 รวมท ัง้ประเทศ 37 - - 37 -421.95   เพิม่ขึน้ - อ่าง

57%

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 5,647 42% 4,516 34% 716 5% 4,552 34% 752 6% -36.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,359 56% 4,174 44% 1,324 14% 4,224 44% 1,374 14% -50.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 142 54% 53 20% 31 12% 54 20% 32 12% -1.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 43 16% 28 11% 14 5% 30 11% 16 6% -2.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 54 51% 26 25% 22 21% 27 25% 23 22% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 75 44% 22 13% 16 9% 23 14% 17 10% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 416 44% 316 34% 273 29% 322 34% 279 30% -6.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,736 47% 9,135 37% 2,396 10% 9,232 37% 2,493 10% -97.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 43 32% 23 17% 16 12% 24 18% 17 13% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 244 47% 153 29% 110 21% 159 31% 116 22% -6.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 59 36% 58 35% 48 29% 60 36% 50 30% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 79 48% 59 36% 22 13% 60 37% 23 14% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,031 42% 611 25% 30 1% 625 26% 44 2% -14.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 717 36% 526 27% 426 22% 557 28% 457 23% -31.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 127 40% 97 31% 74 24% 100 32% 77 25% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 26 24% 61 55% 60 55% 65 59% 64 58% -4.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 61 43% 41 29% 34 24% 42 30% 35 25% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 125 45% 82 30% 75 27% 83 30% 76 28% -1.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 71 59% 61 50% 58 48% 62 51% 59 49% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,164 59% 1,090 55% 259 13% 1,117 57% 286 15% -27.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,747 45% 2,862 34% 1,212 15% 2,955 35% 1,304 16% -92.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 428 45% 350 36% 347 36% 364 38% 361 38% -14.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 46 29% 29 18% 47 29% 30 19% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 108 45% 54 23% 14 6% 57 24% 17 7% -3.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 586 43% 450 33% 390 29% 468 34% 408 30% -18.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,546 71% 12,332 69% 2,067 12% 12,382 70% 2,117 12% -50.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,659 53% 4,453 50% 1,441 16% 4,523 51% 1,511 17% -70.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,205 65% 16,785 63% 3,508 13% 16,905 64% 3,628 14% -120.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 81 36% 97 43% 93 42% 99 44% 95 42% -2.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 111 26% 115 27% 85 20% 117 28% 87 21% -2.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 44 38% 32 27% 20 17% 33 28% 21 18% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 112 68% 132 81% 118 72% 137 84% 123 75% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 198 80% 193 78% 173 70% 197 79% 177 71% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 39% 9 56% 9 52% 10 57% 8.79 53% -0.15 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 10 46% 5 24% 4 20% 6 26% 4.51 21% -0.30 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 22 30% 32 45% 29 41% 34 47% 30.55 43% -1.40 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 28% 26 64% 23 57% 26 64% 22.75 57% -0.09 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 596 45% 641 49% 554 42% 657 50% 570 43% -15.95 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 360 51% 267 38% 200 28% 272 38% 205 29% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 195 50% 87 22% 69 18% 89 23% 71 18% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,386 78% 4,321 77% 2,969 53% 4,375 78% 3,023 54% -54.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,338 92% 951 65% 691 48% 969 67% 709 49% -18.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,279 77% 5,626 69% 3,929 48% 5,705 70% 4,008 49% -79.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 40,149 57% 35,498 50% 11,989 17% 35,921 51% 12,411 18% -421.95 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

11 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่17  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

17 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่17  มนีาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%
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12%กลาง 
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 38%

ออก 

2%

ใต 
11%

ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 

70,520 ลานลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั



ศนู

อุตุฯชี้

ลักษณ
ส่วนล
และภา
พยากร

38-4
ในตอ
22-2

37-4

25-2

อุณหภู

35-3

27-2
น้ํา 4 

15 จ.

เหลือป
เหลือป
เหลือป
เหลือป
เหลือป
เช่น เขื
เขื่อนแ

วันที่ 1
22 อํ
(1 อํา
(4 อํา
สระแก

 
นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ท้กุภาคอากา
กรมอุตุนิย

ณะเช่นน้ีทําใ
มตะวันออกเ
าคตะวันออก 
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ
40 องศาเซลเ
นกลางวัน 
6 องศาเซลเซี

ภาคกลาง 
1 องศาเซลเซี

ภาคตะวัน
7 องศาเซลเซี

ภาคใต้ (ฝั
ภูมิสูงสุด 32-

ภาคใต้ (ฝั่ง
9 องศาเซลเซี

กรุง เทพม
8 องศาเซลเซี
 เขื่อนหลักลด

สภาพนํ้าใน
. 

ทางกรมช
ปริมาตรนํ้าใช
ปริมาตรนํ้าใช้
ปริมาตรนํ้าใช้
ปริมาตรนํ้าใช้
ปริมาตรนํ้าใช้
ขื่อนอุบลรัตน
แม่กวงอุดมธา

ทางด้าน ก
16มีนาคม 2
อําเภอ คือ อุต
าเภอ) ภาคตะ
เภอ) บุรีรัมย์ 
ก้ว (4 อําเภอ

 
 
 
 

า  กรมทรัพยากรน

าศร้อนจัด กท
ยมวิทยารายง
ให้บริเวณดัง
เฉียงใต้พัดนํา
 ทําให้บริเวณ
หรับประเทศไ
 อากาศร้อน
เซียส ลมตะวั
 และมีฝนฟ้า
ซียส อุณหภูมิ
 อากาศร้อน
ซียส ลมใต้ คว
ออก อากาศร
ซียส อุณหภูมิ
ฝั่งตะวันออก
-36 องศาเซล
งตะวันตก) มีเ
ซียส ลมตะวัน
มหานครและ
ซียส อุณหภูมิ
ดลงต่อเนือ่งแ
นเขื่อนหลัก 

ชลประทาน 
ช้การได้ 721
ช้การได้ 1,33
ช้การได้ 274
ช้การได้ 349
ช้การได้ 2,67
น์ เหลือปริมา
ารา เหลือปรมิ
กรมป้องกันแล
559 ล่าสุด

ตรดิตถ์ (2 อํา
ะวันออกเฉียง
 (3 อําเภอ) ภ
) เพชรบุรี (3

น้ํา  โทร.02-271

ทม.ฟา้หลัว-มี
งานลักษณะ
กล่าวมีอากา
าความช้ืนจา

ณดังกล่าวมีฝน
ไทยต้ังแต่เวลา
นถึงร้อนจัด กั
วันตก ความเ
าคะนองบาง
สูงสุด 39-40
ถึงร้อนจัดกับ
วามเร็ว 10-3
ร้อนถึงร้อนจั
สูงสุด 33-40
ก) มีเมฆบาง
ลเซียส ลมตะวั
เมฆบางส่วน ก
นออก ความเร็
ะปริมณฑล 
สูงสุด 32-38

แลง้คงที่ 15 
 ๆ 4 เขื่อน ล

 รายงานสภา
1 ลูกบาศก์เม
32 ลูกบาศก์เ
4 ลูกบาศก์เม
 ลูกบาศก์เมต

76ลูกบาศก์เม
าตรนํ้าใช้การ
มาตรนํ้าใช้การ
ละบรรเทาสา
ด 15 จังหวัด
าเภอ) พะเยา
เหนือ 4 จังห
ภาคกลาง ภา
 อําเภอ) จันท

16000 ต่อ 644

มีฝนเลก็น้อย 
อากาศทั่วไป
าศร้อนโดยทั
กทะเลจีนใต้
เกิดขึ้นได้ในร
า 06:00 วัน
กับมีฟ้าหลัวใน
เร็ว 10-25 ก
งแห่ง ร้อยล
0 องศาเซลเซี
บมีฟ้าหลัวใน
30 กม./ชม. 
ัดในตอนกลา
0 องศาเซลเซี
งส่วน กับมีอ
วันออก ความ
 กับมีอากาศร้อ
ร็ว 10-30 กม
 อากาศร้อน
8 องศาเซลเซี
จ. 

ลดลงต่อเน่ือง

าพนํ้าในเขื่อ
มตรหรือคิดเ
เมตร หรือคิด
มตร หรือคิดเ
ตร หรือคิดเป็
มตร หรือคิดเป็
รได้ 32 ลูกบ
รได้ 14 ลูกบา
าธารณภัย ได้
ด 60 อําเภ
 (6 อําเภอ) 
หวัด 19 อํา
าคตะวันออก 
ทบุรี (9 อําเภ
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ปความกดอา
ทั่วไป กับมีอ
้และอ่าวไทย
ระยะน้ี 
นน้ี ถึง 06:00
นตอนกลางวั
กม./ชม.ภาค
ละ 10 ของ
ซียส ลมตะวัน
นตอนกลางวัน
 
างวัน และมีฝ
ซียส ลมใต้ คว
อากาศร้อนใน
มเร็ว 15-30 
อนในตอนกลา
ม./ชม. ทะเลมี
นกับมี ฟ้าหลั
ซียส ลมใต้ คว

เหลือปริมาต

อนหลัก ๆ วั
เป็น 7% 
เป็น 20% 
ป็น 31% 
น 36% (ล
ป็น 15% (ล
บาศก์เมตร ห
าศก์เมตร หรื
ด้ประกาศเขต
อ 278 ตํา
 เชียงใหม่ (3 
เภอ คือ นคร
 ภาคตะวันตก
อ) ชลบุรี (1 

hala@dwr.mail.g

กาศตํ่าเน่ือง
ากาศร้อนจัด

ยเข้าปกคลุมภ

0 วันพรุ่งน้ี 
วันอุณหภูมิตํ่
คตะวันออกเฉี
พ้ืนที่ ส่วนม

นออกเฉียงใต้ ค
น อุณหภูมิตํ่

นฟ้าคะนองบ
วามเร็ว 15-3
นตอนกลาง
 กม./ชม. ทะเ
างวัน อุณหภูมิ
มีคลื่นตํ่ากว่า 
ลัวในตอนกล
วามเร็ว 10-3

ตรนํ้าใช้การได

นพุธที่ 16 มี
(ลดลงจาก

(ลดลงจากเมื
(ลดลงจาก

ดลงจากเมื่อว
ลดลงจากเมื่อ
หรือคิดเป็น 2
อคิดเป็น 6%
ตให้ความช่วย
บล 2,369 
 อําเภอ) สุโข
ราชสีมา (10

ก รวมแล้ว 5 
 อําเภอ)  (ไอ 

go.th 

งจากความร้อ
ดหลายพ้ืนที่
ภาคตะวันออ

าสุด 19-27
ฉียงเหนือ อา
มากทางตอน
 ความเร็ว 10
าสุด 24-26

บางแห่ง ร้อยล
30 กม./ชม.ท
วันอุณหภูมิต
เลมีคลื่นสูงปร
มิตํ่าสุด 22-2
 1 เมตร 
ลางวัน  และ
30 กม./ชม. 

ด้ 2,676 ลูก

มีนาคม 255
กเมื่อวาน 5 ล
มื่อวาน 9 ลูกบ
เมื่อวาน 1 ลู
วาน 3 ลูกบา
อวาน 18 ลูกบ
2% (ลด

% (เท่าเมื่อวาน
ยเหลือผู้ประส
 หมู่บ้าน ประ
ขทัย (8 อําเภ
0 อําเภอ) นค
 จังหวัด 19 อ
 เอ็น เอ็น) 
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อนปกคลุมป
 และมีฟ้าหล
กเฉียงเหนือ

7 องศาเซลเซี
กาศร้อนถึงร้
นล่างของภา
-30 กม./ชม

6 องศาเซลเซี

ละ 10 ของพื
ะเลมีคลื่นสูงป
ตํ่าสุด 22-2
ระมาณ 1 เมต
27 องศาเซล

ะมีฝนเล็กน้อ

กบาศก์เมตร 

59 ประกอบ
ลูกบาศก์เมต
บาศก์เมตร) ส
ลูกบาศก์เมตร
ศก์เมตร) แล
บาศก์เมตร) ใ
ดจากเมื่อวาน
น ) 
สบภัยพิบัติกร
ะกอบด้วย ภา
ภอ) นครสวรร
ครพนม (2 อํ
อําเภอ คือกา

ระเทศไทยต
ลัวในตอนกล
ตอนล่าง ภา

ซียส อุณหภูมิ
้อนจัด กับมีฟ้
าค อุณหภูมิ
. 
ซียส อุณหภูมิ

พ้ืนที่ อุณหภูมิ
ประมาณ 1 เ
28 องศาเซล
ตร 
เซียส อุณหภูม

อย  อุณหภูมิ

 ขณะภัยแล้ง

บด้วย เขื่อน
ตร) ด้านเขื่อน
ส่วนเขื่อนแคว
ร) และเขื่อนป
ะถ้ารวมทั้ง 4
ในขณะที่เขื่อน
น 1 ลูกบาศก

รณีฉุกเฉิน (ภั
าคเหนือ 6 
รค์ (2 อําเภอ
อําเภอ) มหาส
ญจนบุรี (2 อ

อนบน  
ลางวัน  
คกลาง  

มิสูงสุด 
ฟ้าหลัว 
มิ ตํ่าสุด  

มิสูงสุด  

มิตํ่าสุด 
มตร 
ลเซียส  

มิสูงสุด 

มิ ตํ่าสุด  

ยังคงท่ี 

ภูมิพล  
นสิริกิต์ิ  
วน้อยฯ 
ป่าสักฯ  
4 เขื่อน 
นอ่ืน ๆ 
ก์เมตร)  

ภัยแล้ง)  
จังหวัด  
อ) น่าน  
สารคาม  
อําเภอ) 
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เพชรบ

หว่ันสปิ

อ.หล่ม
จนเห็น
ก็ได้เกิ
ยุบตัว
ตําบลห

ก่อนห
พอใช้บ
รับมือ
เหล่าน้ี
ขอนแ

ให้เพีย

โ ดย เ
612.
30.96
จะยัง
อีกจําน
โดยเฉ
ทุกวัน 
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บูรณล์าํน้ําพงุ
สถานการณ

ปิลเวย์ ฝายแ
สถานการ

มเก่า ลํานํ้าพุ
นสันดอนดิน
กิดการแห้งขอ
เป็นโพลง จน
หล่มเก่า เปิดเ

แห้งขอดขน
หน้าน้ีมีเกษตร
บรรเทาสาธาร
ภัยแล้งไว้ค่อน
น้ีทําให้ต้ืนเขิน
แกน่วิกฤตนิ้ําเ

สถานการณ
ยงพอตลอดช่ว

นายกําธร 
ฉพาะ นํ้ า สํ
.23 ล้านลูก
6 ล้านลูกบาศ
คงมีนํ้าดิบเพื
นวนหนึ่ง โดย
ฉพาะพื้นที่อํา
 ขณะที่ภาคก

 

า  กรมทรัพยากรน

งแหง้หนกัสดุ
ณ์ภัยแล้ง เริ่ม
ละผนังปูนริม
ณ์ภัยแล้งที่ จ
ง ซึ่งไหลผ่าน
 ชาวบ้านสา

อดเช่นเดียวกั
นอาจทําให้เกิด
เผยว่า ที่ผ่านม
นาดน้ี ซึ่งปรา
รลอบสูบนํ้าไป
รณภัยแต่ปีน้ีต
นข้างดี จึงอย
หากขุดลอกสํ
เขื่อนอุบลรตัน
ณ์ภัยแล้งของ
วงฤดูแล้ง 
 ถาวรสถิตย์ 
าห รั บก า ร อ
กบาศก์เมตร
ศก์เมตร หรือ 
พ่ือการอุปโภ
ย ผู้ว่าราชกา
เภอทางตอน

การเกษตรหลา

น้ํา  โทร.02-271

รอบ 15 ป ี
มลุกลามขยาย
ตลิ่งทรุดพัง 

 จ.เพชรบูรณ์ 
นเขตเทศบาล
มารถเดินข้า
ัน ทางเทศบา
ดการทรุดพัง 
มาลํานํ้าพุงไม
ากฏการณ์ดัง
ปหล่อเลี้ยงพืช
ต้องไปหาแหล
ากขอเครื่องจั

สาํเร็จจะสามา
นเ์หลือ1.67
ง จ.ขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจั
อุ ป โภคและ
ร หรือ คิดเป็
 คิดเป็นร้อยล
ภคและบริโภ
ารจังหวัดขอน
กลางและตอ
ายพ้ืนที่ชะลอ

16000 ต่อ 644

ยเป็นวงกว้าง 
 
 เริ่มลุกลามข
ตําบลหล่มเก
มไปมาได้ ใน
าลตําบลหล่ม
 พร้อมกับยังต้
ม่เคย 
กล่าวถือว่าห
ชผักและนาข้
ล่งนํ้าสํารองแ
จักรทางทหาร
ารถเก็บกักนํ้าไ
% 

น วิกฤติหนัก! 

จังหวัดขอนแ
ะบริ โ ภค  ห
ป็นร้อยละ 2
ละ 1.67 เท่า
ภคไปตลอดทั้
นแก่น กล่าว
อนล่างของจัง
ตัวและหันมา
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 ลํานํ้าพุง ใน 

ขยายเป็นวงก
ก่ามีสภาพแห้ง
นขณะที่ฝายว
มเก่า เกิดควา
ต้องเร่งหาแหล

นักสุดในรอบ
้าวจนไม่เหลือ

แทน ส่วนนํ้ากิ
รเพ่ือทําการขุ
ไว้ได้มาก  (ไอ

 นํ้าเขื่อนอุบล

ก่น เปิดเผยว
หลั งพบ ว่ าป
28 ของควา
น้ัน ทั้งน้ี จาก

ทั้งช่วงฤดูแล้
เพ่ิมเติมว่า ก
หวัด เป็นพ้ืน
าปลูกพืชใช้นํ้า

hala@dwr.mail.g

 จ.เพชรบูรณ์ 

กว้าง แหล่งน
งแล้งที่สุดรอบ
วังสิม ซึ่งเทศ
มกังวลเรื่องปั
ล่งนํ้าสํารองอี

บ 15 ปี ส่ว
อนํ้าติดก้นลํา
นนํ้าใช้ยังไม่มี
ดลอก โดยเท
อ เอ็น เอ็น) 

ลรัตน์ เหลือใ

ว่า สถานการ
ริ ม าณ นํ้ า เ
ามจุ อ่าง ใน
กการหารือว่าด
งปีน้ี เน่ืองจ

การให้ความช่
นที่ประสบปัญ
าน้อยแทนแล้ว

go.th 

 แห้งจนเห็นสั

นํ้าในหลายอํ
บ 15 ปี ส่งผ
ศบาลใช้เก็บกั
ปัญหาสปิลเว
กด้วย ด้าน น

วนสาเหตุนอก
นํ้าพุง ซึ่งทุกปี
มีผลกระทบ เน
ทศบาลฯ พร้อ

ใช้งานเพียง 1

ณ์ภัยแล้งของ
ก็ บ กั กขอ ง
จํานวนน้ีสา
ด้วยการบริหา
าก ยังมีนํ้าก้

ชวยเหลือผู้ปร
ญหาภัยแล้งซ้ํา
วในภาพรวมทั
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สันดอนดิน หน

ําเภอเร่ิมแห้
ผลให้ปริมาณ
กักนํ้าไว้เพ่ือบ
ย์แตกร้าวแล

นางวาสนา ธีร

กจากภาวะแล้
ปีฝายวังสิม จ
น่ืองจากก่อน

อมสนับสนุนค่

1.67% เร่งป

งจังหวัด ขณ
เขื่ อ น อุบล
ามารถนําไป
ารจัดการนํ้า ท
ก้นเขื่อนที่สา
ระสบภัยในพ้ื
าซาก ยังคงนํ
ทั้งหมด  (ไอ เ

นักสุดในรอบ

้งขอด โดยเฉ
นํ้าในลํานํ้าพุ
บรรเทาสาธา
ละผนังปูนริมผ
รนิติ นายกเทศ

ล้งจัดแล้วเป็น
จะเก็บกักนํ้าไ
หน้าน้ีมีการว
านํ้ามันเพราะ

ปรับแผนการบ

ะน้ียังคงน่าเป็
รั ต น์  เ หลื อ

ปใช้งานได้อย
 ทุกฝ่ายยังคงมั
ามารถใช้งาน
้นที่อําเภอรอ

นํานํ้าเข้าไปแจ
 เอ็น เอ็น) 

 15 ปี 

ฉพาะที่  
งลดลง 

ารณภัย  
ผนังดิน
ศมนตรี

นเพราะ 
ไว้เหลือ
างแผน
ะมูลดิน

บริหาร 

ป็นห่วง
อ เ พี ย ง  
ยู่ เ พียง  
มั่นใจว่า
นได้อยู่ 
อบนอก 
จกจ่าย 


