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ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 43.6 343.9 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 43.6 99.0 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 118.0 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั

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

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 17.7 6.0 สงูกวา่ 16.3 169.4 เพชรบุร ี 2.1 4.5 3.9 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 15.6 *** *** 2.1 343.9 หนองพลบั สกษ. 0.7 72.9 17.3 สงูกวา่

เชยีงราย 5.4 35.4 13.8 สงูกวา่ - 229.4 หวัหนิ - 41.5 15.3 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. 15.6 51.6 13.2 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 43.6 21.8 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง 8.3 44.8 15.3 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 112.5 44.7 ตํา่กวา่

พะเยา 0.5 49.4 9.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 86.0 48.7 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 46.1 9.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 104.5 54.4 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 40.6 6.5 สงูกวา่ เลย สกษ. - 57.4 16.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 76.6 12.3 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 27.4 6.5 สงูกวา่ หนองคาย - 81.8 17.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 167.5 68.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 7.6 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 34.5 16.1 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 206.1 19.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ 43.6 77.8 8.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 30.1 22.0 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 100.9 33.3 สงูกวา่

ลําปาง - 99.0 8.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 11.7 17.2 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 109.2 42.7 สงูกวา่

ลําพูน ฝนเล็กนอ้ย 44.8 4.9 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 14.6 29.3 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 52.5 39.0 ตํา่กวา่

แพร่ - 33.3 8.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 29.7 31.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 257.5 14.6 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 68.5 11.9 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 21.7 27.1 ตํา่กวา่ สงขลา - 217.0 48.6 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 68.3 8.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 23.7 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 150.0 24.4 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. 21.4 84.8 11.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 27.9 21.4 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 343.9 17.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 27.3 14.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 40.8 15.0 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 105.5 29.1 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 28.8 6.9 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 13.8 17.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 74.7 32.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 29.0 5.5 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 31.7 17.3 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 1.7 296.7 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 47 5 17 1 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 30 6 13 4 สงกวา่ ิ ส 0 2 314 5 53 7 สงกวา่

24 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

25 กุมภาพันธ์ 2559

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

หลม่สก ไมมฝน 47.5 17.1 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 30.6 13.4 สงูกวา นราธวิาส 0.2 314.5 53.7 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 53.6 8.2 สงูกวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 105.7 14.3 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 38.9 8.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 39.8 15.8 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 41.7 7.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 22.9 19.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 43.1 13.5 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 25.5 15.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 42.2 16.1 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 4.8 11.6 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 90.70 12.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ฝนเล็กนอ้ย 22.9 13.1 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน - 18.8 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า - 18.70 35.90 ตํา่กวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 29.8 9.1 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 31.4 16.1 สงูกวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 64.60 43.40 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.1 12.5 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 38.0 16.1 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 60.60 23.90 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 53.8 2.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 16.0 11.5 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 229.40 27.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 0.1 12.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 10.4 15.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 35.20 18.00 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 33.7 14.8 สงูกวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 85.80 20.80 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 35.7 22.6 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 32.50 45.80 ตํา่กวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 15.2 19.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ - 15.1 10.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 6.8 11.9 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 17.8 21.5 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 เชยีงใหม่ 43.6 77.8

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน - 11.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ลําปาง สกษ. 21.4 84.8

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 18.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 หว้ยโป่ง สกษ. 16.3 142.9

พระนครศรอียธุยา - 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน - *** *** 4 เชยีงราย สกษ. 15.6 51.6

บวัชุม ไมม่ฝีน 17.1 9.1 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 24.6 15.8 สงูกวา่ 5 สตัหบี 9.9 82.6

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 49.6 28.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 19.0 กพ. ตํา่กวา่ สรปุปรมิาณฝนนอ้ย

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 49.6 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 5.5 27.5 ตํา่กวา่ 1 ตะก ัว่ป่า 0.2 3,234.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 48.7 16.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 32.8 14.5 สงูกวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 54.8 6.9 สงูกวา่ ชลบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 102.9 14.3 สงูกวา่ 3 เกาะลนัตา 1.4 2,130.8

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 54.8 6.9 สงูกวา่ เกาะสชีงั - - 15.7 ตํา่กวา่ 4 ฉวาง 1.5 1,818.4

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 40.9 14.9 สงูกวา่ พทัยา 4.1 93.9 14.3 สงูกวา่ 5 สะเดา 1.6 896.0

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 40.9 40.8 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 4.9 27.6 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ เชยีงใหม่ 43.6 77.8

สมทุรสงคราม - 55.8 *** *** แหลมฉบงั - 61.4 15.2 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 343.9

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 55.8 18.2 สงูกวา่ สตัหบี 9.9 82.6 19.4 สงูกวา่

นครปฐม - 118.0 7.8 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 113.7 36.5 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 118.0 26.2 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 16.3 142.9 50.6 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 73.6 31.4 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 41.4 36.4 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 72.6 20.0 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 55.7 55.2 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง - - 9.0 ตํา่กวา่ ตราด - 169.4 86.0 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 22.8 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ฝนเล็กนอ้ย - 14.5 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ -ไมม่ ี-



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 368.14 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -94.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -87.00 

วนัท ี ่25  กมุภาพนัธ ์ 2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -14.00 

36,799 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -102.00 

52% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -25.14 คงที่ 2 อ่าง

วนัท ี ่25  กมุภาพนัธ ์ 2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -46.00  ลดลง 35 อ่าง

41,670 รวมท ัง้ประเทศ 35 2 - 37 -368.14   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 5,821 43% 4,640 34% 840 6% 4,671 35% 871 6% -31.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,540 58% 4,352 46% 1,502 16% 4,404 46% 1,554 16% -52.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 160 60% 58 22% 36 14% 60 23% 38 14% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 45 17% 30 11% 16 6% 31 12% 17 6% -1.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 64 60% 28 26% 24 23% 29 27% 25 24% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 81 48% 24 14% 18 11% 25 15% 19 11% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 492 52% 339 36% 296 32% 345 37% 302 32% -6.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 12,203 49% 9,471 38% 2,732 11% 9,565 39% 2,826 11% -94.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 47 35% 26 19% 19 14% 27 20% 20 15% -1.00 ลดลง

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 267 51% 168 32% 125 24% 170 33% 127 24% -2.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 60 36% 63 38% 53 32% 64 39% 54 33% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 81 49% 61 37% 24 15% 65 40% 28 17% -4.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,082 45% 651 27% 70 3% 661 27% 80 3% -10.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 844 43% 635 32% 535 27% 674 34% 574 29% -39.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 138 44% 106 34% 83 26% 109 35% 86 27% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 27 25% 70 64% 69 63% 73 66% 72 65% -3.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 67 48% 43 30% 36 26% 45 32% 38 27% -2.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 138 50% 83 30% 76 28% 86 31% 79 29% -3.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 74 61% 63 52% 60 50% 63 52% 60 50% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,294 66% 1,170 60% 339 17% 1,189 60% 358 18% -19.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 4,119 49% 3,139 38% 1,489 18% 3,227 39% 1,576 19% -87.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 507 53% 399 42% 396 41% 412 43% 409 43% -13.00 ลดลง

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

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 120 50% 63 26% 23 10% 64 27% 24 10% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 678 50% 509 37% 449 33% 523 38% 463 34% -14.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,681 71% 12,492 70% 2,227 13% 12,539 71% 2,274 13% -47.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,846 55% 4,665 53% 1,653 19% 4,720 53% 1,708 19% -55.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,527 66% 17,157 64% 3,880 15% 17,259 65% 3,982 15% -102.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 99 44% 112 50% 108 48% 121 54% 117 52% -9.00 ลดลง

26 คลองสยีัด       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 126 30% 133 32% 103 25% 139 33% 109 26% -6.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 48 41% 36 31% 24 21% 38 32% 26 22% -2.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 126 77% 148 90% 134 82% 150 92% 136 83% -2.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 208 84% 210 85% 190 77% 213 86% 193 78% -3.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 7 43% 10 61% 9 57% 10 63% 9.68 58% -0.25 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 12 57% 6 28% 5 23% 6 28% 4.98 23% -0.07 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 26 37% 39 54% 36 50% 41 57% 37.63 53% -2.04 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 14 34% 26 65% 23 57% 27 67% 23.70 59% -0.78 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 667 50% 720 54% 632 48% 745 56% 657 50% -25.14 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 381 54% 282 40% 215 30% 287 40% 220 31% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 223 57% 94 24% 76 19% 100 26% 82 21% -6.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,488 80% 4,428 79% 3,076 55% 4,452 79% 3,100 55% -24.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,384 95% 1,000 69% 740 51% 1,011 70% 751 52% -11.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,476 79% 5,804 71% 4,107 50% 5,850 71% 4,153 51% -46.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 41,670 59% 36,799 52% 13,289 19% 37,168 53% 13,657 19% -368.14 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

19 กุมภาพนัธ ์2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่25  กมุภาพนัธ ์ 2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง
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เหนือ-

บริเวณ
บริเวณ
จะลดล
ดูแลสุ
มีกําลัง
จากค
25-2
พยากร

กับมีล
ตํ่าสุด
9-15 

14-2
8-14 

กระโช
ความเ

21-2
ประมา

21-2
20-3
ทะเลมี

ลมตะว

25-2
ระดบัน

ได้ประ
เพ่ือกา

ไอ.เอ็น
ระบาย
1,500
ทั้งน้ี น
ในรอบ

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

-อีสานเย็นลม
กรมอุตุนิย

ณประเทศตอ
ณประเทศไทย
ลง 6-8 องศา
ขภาพเนื่องจ
งแรง ทําให้อ่า
คลื่ นลมแรง
7 กุมภาพันธ์
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ 
มกระโชกแรง
 18-24 อง
 องศาเซลเซยี

ภาคตะวัน
22 องศาเซ
 องศาเซลเซยี

ภาคกลาง 
ชกแรงบางพ้ืน
เร็ว 15-30 ก

ภาคตะ วั
5 องศาเซลเซี
าณ 2 เมตร 

ภาคใ ต้  (
26 องศาเซล
35 กม./ชม. 
มีคลื่นสูง 2-4

ภาคใต้ (ฝั่
วันออก ความ

กรุงเทพมห
6 องศาเซลเซี
น้าํ เขื่อนภูมิพ

การไฟฟ้าฝ
ะชาสัมพันธ์ไป
ารเพาะปลูก 

นายธนรัชต
น.เอ็น. ถึงสถ
ยได้อยู่ 800 
0 ล้านลูกบาศ

 นายธนรัชต์ 
บ 30 ปี โดย

า  กรมทรัพยากรน

มแรง กทม.มีฝ
ยมวิทยาพยาก
อนบนและทะ
ยตอนบนมีอา
าเซลเซียส ส่ว
ากสภาพอาก
าวไทยตอนล่า
ที่ ซั ด เข้ าหา
์ 2559 น้ีไว้ด
หรับประเทศไ
 อากาศเย็น 
งบางพ้ืนที่ ส่ว
ศาเซลเซียส 
ยส ลมตะวันอ
นออกเฉียงเหน
ลเซียส  อุณ
ยส ลมตะวันอ
 อากาศเย็น แ
นที่ อุณหภูมิต
กม./ชม. 
นออก  มี เม
ซียส อุณหภูมิ

ฝั่ งตะ วันออ
เซียส อุณหภู
 ทะเลมีคลื่น

4 เมตร 
งตะวันตก) มี

มเร็ว 20-35 
หานครและป
ซียส อุณหภูมิ
พล-สิริกติิ์ ต่าํ
ฝ่ายผลิตแห่งป
ปยังประชาชน
 
ต์ ภุมมะกสิกร
านการณ์นํ้าใ
 ล้านลูกบาศ
ศก์เมตร และ
 กล่าวเพ่ิมเติม
ยปัจจุบันหน่ว

น้ํา  โทร.02-271

ฝน 20%ใตค้
กรณ์ลักษณะ
ะเลจีนใต้แล้ว
ากาศเย็นถึงห
วนภาคเหนือ 
กาศที่เปลี่ยนแ
างต้ังแต่จังหวั
าฝั่ ง  ส่ วนชา
ด้วย 
ไทยต้ังแต่เวลา
 และอุณหภูมิ
นมากบริเวณ
 อุณหภูมิสูงส

ออกเฉียงใต้ คว
นือ อากาศเย็
หภูมิสู งสุด 

ออกเฉียงเหนือ
และอุณหภูมิจะ
ตํ่าสุด 21-2

ฆเ ป็นส่ วนม
มิสูงสุด 32-3

อก )  มี เมฆบ
ภูมิสูงสุด 31
นสูงประมาณ

มีเมฆบางส่ว
 กม./ชม.ทะเล
ปริมณฑล มีเม
สูงสุด 33-34
าสดุในรอบ 3
ประเทศไทย 

นให้ช่วยกันปร

ร ผู้ช่วยผู้ว่าก
ในเขื่อนภูมิพล
ก์เมตร โดยทํ
ปล่อยออกมา
มว่า จากการ
วยงานที่เก่ีย

16000 ต่อ 644

คลืน่แรง 
ะอากาศท่ัวไป
ว คาดว่าจะแ
นาวโดยทั่วไป

 ภาคกลาง แล
แปลงไว้ด้วย 
ัดชุมพรลงไป
าว เรื อ เ ดิน เ

า 06.00 วัน
มิจะลดลง 4-
จังหวัดแม่ฮ่อ
สุด 33-35 
วามเร็ว 15-3
ย็นถึงหนาว ก
 29-33 อง
อ ความเร็ว 1
ะลดลง 3-6 อ
2 องศาเซลเ

มาก  และมี
33 องศาเซลเ

างส่ วน  กับ
-35 องศาเซ

ณ 2 เมตร ต้ัง

น อุณหภูมิตํ่
ลมีคลื่นสูงประ
มฆเป็นส่วนม
4 องศาเซลเซี

30ป ี
 เผย นํ้าในเขื่
ะหยัดนํ้า และ

ารโรงไฟฟ้าพ
ล จ.ตาก และ
ทําการปล่อยน
าวันละ 10 ล้
รสํารวจน้ําใน
วข้อง ได้ประ
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ป บริเวณควา
แผ่ลงมาปกค
ปและมีลมกร
ละภาคตะวันอ
 สําหรับม
มีคลื่นสูง 2-4
รื อ ด้วยควา

นน้ี ถึง 06.00
-6 องศาเซล
งสอน เชียงให
 องศาเซลเซีย
35 กม./ชม. 
 กับมีลมแรง 
งศาเซลเซียส
5-35 กม./ช
องศาเซลเซียส
เซียส อุณหภู

ฝนฟ้าคะน
เซียส ลมตะวัน

บมีฝนฟ้าคะ
ซลเซียส ต้ังแ
งแต่จังหวัดช

ําสุด 20-25
ะมาณ 2 เมต
มาก กับมีฝนฟ
ซียส ลมตะวัน

อนภูมิพล แล
ะได้ร่วมมือกับ

พลังนํ้า การไฟ
ะเขื่อนสิริกิต์ิ 
นํ้าออกมาวันล
ล้านลูกบาศก์เ
นเขื่อนที่ผ่าน
ะชาสัมพันธ์ไ

hala@dwr.mail.g

ามกดอากาศ
คลุมถึงวันที่ 2
ะโชกแรงบาง
ออก อุณหภูมิ
รสุมตะวันออ
4 เมตร ขอให้
ามระมัดระ

0 วันพรุ่งน้ี. 
เซียสโดยมีฝน
หม่ เชียงราย 
ยส สําหรับบ
 
 และอุณหภูมิ
ส  สําหรับบ
ม. 
สโดยมีฝนฟ้าค
มิสูงสุด 34-

องบางแห่ ง
ันออกเฉียงเห

นองบางแห
แต่จังหวัดประ
ชุมพรลงไป: 

5 องศาเซลเซี
ตร 
ฟ้าคะนองเป็น
นออกเฉียงเหนื

ละสิริกิต์ิ ใช้ได
บกรมชลประท

ฟฟ้าฝ่ายผลิตแ
 จ.อุตรดิตถ์ ว
ละ 5 ล้านลูก
มตร เพ่ือใช้สํ
มา พบว่าปริ
ไปยังประชาช

go.th 

สูงกําลังแรงจ
27 กุมภาพัน
งพ้ืนที่ โดยภา
มิจะลดลง 4-8
อกเฉียงเหนือ
ห้ประชาชนที่อ
วั ง  เ รื อ เล็ ก

นฟ้าคะนองเ
 ลําพูน ลําปา
บริเวณยอดด

มิจะลดลง 6-
ริ เวณยอดภู

คะนองบางแห
-35 องศาเซ

ง  ร้ อยละ  1
หนือ ความเร็ว

ห่ ง  ร้อยละ  
ะจวบคีรีขันธ์
 ลมตะวันออ

ซียส อุณหภูม

นแห่งๆ ร้อย
นือ ความเร็ว 1

ด้อีก 4 เดือน
ทาน ให้ช่วยแ

แห่งประเทศไท
ว่า ขณะนี้ทาง
กบาศก์เมตร 
สําหรับการอุป
ริมาณน้ําทั้งใน
ชนให้ช่วยกัน

7/8 

จากประเทศจี
นธ์ 2559 ล
าคตะวันออก
8 องศาเซลเซี
ที่พัดปกคลุม
อาศัยบริเวณช
กควรงดออก

ป็นแห่งๆ ร้อ
ง พะเยา แพร
อยอากาศหน

8 องศาเซลเ
ภูอากาศหนา

ห่ง ร้อยละ 10
ลเซียส ลมตะ

10 ของพื้ น
ว 20-35 กม

 10 ของ พ้ืน
ธ์ขึ้นมา: ลมต
อก ความเร็ว

มิสูงสุด 34-

ละ 20 ของ
15-35 กม./

น พบปริมาณ
นะนําเกษตรก

ทย (กฟผ.) เปิ
งเขื่อนภูมิพล 
 ส่วนเข่ือนสิริ
ปโภคบริโภคแ
นเขื่อนภูมิพล
นประหยัดนํ้า

จีนแผ่ลงมาป
ลักษณะเช่นนี
เฉียงเหนือ อุ
ซียส ขอให้ปร
อ่าวไทยและ
ชายฝั่งระวังอั
กจากฝั่ ง ช่ ว

อยละ 20 ขอ
ร่ และน่าน อุ
นาว อุณหภูมิ

เซียสอุณหภูมิ
าว  อุณหภูมิ

0 ของพ้ืนที่ กั
ะวันออกเฉีย

ที่  อุณหภูมิ
ม./ชม.ทะเลมีค

นที่ อุณหภูมิ
ะวันออก คว
 20-40 กม

35 องศาเซ

พ้ืนที่อุณหภูมิ
/ชม. 

ตํ่าสุดในรอบ
กรเก่ียวกับกา

ปิดเผยกับ สํา
 เหลือนํ้า ที่ส
ริกิต์ิ ปริมาณน
และรักษาระบ
ล และสิริกิต์ิ
า และได้ร่วม

ปกคลุม 
น้ีทําให้ 
ณหภูมิ 
ะชาชน
ภาคใต้ 
ันตราย
ง วันที ่ 

องพ้ืนที ่ 
ณหภูมิ
มิตํ่าสุด  

มิตํ่าสุด  
มิ ตํ่าสุด  

กับมีลม
งเหนือ 

ตํ่ าสุ ด  
คลื่นสูง

ตํ่ าสุด  
วามเร็ว  
ม./ชม.  

ลเซียส  

มิตํ่าสุด  

 30 ปี 
ารใช้นํ้า

นักข่าว 
สามารถ
นํ้าอยู่ที่ 
บนิเวศ 
 ตํ่าสุด 

มมือกับ 
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กรมชล
สามาร
แม่น้ํา

ขาดแค

ภัยแลง้
และป
และห
แม่นํ้าว
ลงพ้ืน
จากภั
รวมทัง้
สุโขทยั

8 อําเ

โดยขอ
โดยทํา
และเพื

บรรเท
สํานักง
สุโขทยั
ผู้ว่าฯพ

เต็มที ่

เริ่มส่อ
2559
เลี้ยงสั
ก่อสร้า
กระตุ้น

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ลประทาน ให้
รถใช้ได้อีก 4 
วังแหง้ขอดผู้

พ่อเมืองตา
คลนนํ้า ระดม

นายสมชัยฐ
ง และพบว่า 

ประชาชนเริ่ม
มู่ 11 ประช
วังที่ตําบลแม่
ที่ตรวจสอบภั
ัยแล้งค่อนข้
งการสร้างชะล
ยเข้มแก้ไขภยั

ผู้ว่าฯ สุโข
ภอ   

นายปิติ แก้
อความร่วมมื
าการแจ้งไปยั
พ่ือใช้ในการอุป

ด้าน ศูนย์อ
ทาความเดือด
งาน ปภ.จังห
ยได้ประกาศเป็
พิจิตรรับภัยแ

ผู้ว่าราชกา
 

นางฉัตรพร
อเค้าจะรุนแร
9 ในส่วนขอ
สัตว์ ไปแล้วกว
าง รวมถึงจ้าง
นเศรษฐกิจ จงึ

า  กรมทรัพยากรน

ห้ช่วยแนะนํา
 เดือน  (ไอ เอ็
ผูว่้าฯเร่งขุดลอ
าก ตรวจเย่ียม
มเครื่องจักรขดุ
ฐ์ หทยะตันย์
 แม่นํ้าวัง ที่ไห
มขาดแคลนนํ้
าชนได้รับ ผล
สลิด เพ่ือแก้ไ
ภัยแล้งในพ้ืนที
้างหนัก พร้อ
ลอนํ้า และจัด
ยแล้งมีพื้นทีภ่ั
ขทัย สั่งเข้มเต

ก้วสลับสี ผู้ว่า
มือให้ประชาช
ยัง องค์กรปก
ปโภคบริโภค 
อํานวยการเฉ
ดร้อนแก่ผู้ประ
วัดสุโขทัย โท
ป็นพ้ืนที่ประส
แล้งรุนแรงยัน
ารจังหวัดพิจิต

ร ราษฎร์ดุษดี
รงมากขึ้นเรื่อ
งอาชีพเสริมช
ว่า 20,000 
งงานชาวบ้าน
งมั่นใจว่าฤดูแ

น้ํา  โทร.02-271

เกษตรกรเกี่ย
อ็น เอ็น) 
อกสร้างฝาย 
มการดําเนินโ
ดลอก-สร้างฝา
์ติ ผู้ว่าราชกา

หลผ่าน อ.บ้าน
นํ้าใช้ โดยในพื
ลกระทบและ
ไขปัญหาภัยแ
ที่ อ.เมืองตาก
อมสั่งการให้
ดหาแหล่งนํ้าเพ
ภัยพิบัติ8อ. 
ตรียมพร้อมรั

าราชการจังหว
ชน งดปลูกข้
กครองท้องถิ่น
  
พาะกิจฯ ได้จั
ะสบภัย ทั้งน้ี
ทรศัพท์หมาย
สบภัยพิบัติฉุก
นน้ํากินใช้พอ 
ตร ยอมรับภัย

ดี ผู้ว่าราชการ
ยๆ แต่ยืนยัน
ช่วงฤดูแล้ง ได้
 ครอบครัว ใ
นตามโครงการ
แล้งน้ีชาว จ.พิ

16000 ต่อ 644

ยวกับการใช้นํ้

 
โครงการแก้ไ
ายชะลอน้ํา แ
ารจังหวัดตาก
นตาก เริ่มแห้ง
พ้ืนที่ขององค์
ความเดือดร้อ

แล้ง ซึ่งสามาร
ก-สามเงา-อ.บ้
เจ้าหน้าที่ภา
พ่ิมเติม เช่น ข

 
ับสถานการณ

วัดสุโขทัย สั่ง
้าว พืชไร่ พืช
นในพ้ืนที่ทุกแ

จัดเตรียมควา
น้ี หากประชา
เลข 055-61

กเฉินแล้ว 8 อํ
 
ยแล้งรุนแรง 

จังหวัดพิจิตร
น ว่า ชาว จ.พิ
ด้แจกปัจจัยกา
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