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วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 53.1 372.6 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 53.1 277.0 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 50.4 202.6 นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 24.5 248.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 64.3 174.5 ตํา่กวา่ 31.4 319.2 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 20.6 99.5 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง 33.2 265.9 *** *** 22.6 372.6 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 150.4 153.2 ตํา่กวา่

เชยีงราย 20.1 229.6 213.4 ตํา่กวา่ 25.5 368.7 หวัหนิ ไมม่ฝีน 46.7 108.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. 8.8 158.9 214.3 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 189.2 126.9 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง 4.1 226.2 220.1 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 212.1 190.8 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 154.4 179.7 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 201.0 210.4 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา 0.3 277.0 183.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 167.4 155.9 ตํา่กวา่

เถนิ 29.4 162.5 158.7 ตํา่กวา่ เลย สกษ. - 57.4 202.7 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 101.3 178.0 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง 0.2 50.3 162.3 ตํา่กวา่ หนองคาย - 81.8 224.9 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 236.6 173.8 ตํา่กวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 163.8 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 219.7 199.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 214.9 210.7 ตํา่กวา่

เชยีงใหม่ ฝนเล็กนอ้ย 123.8 162.0 ตํา่กวา่ อุดรธานี - 30.3 198.5 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 1.0 166.6 157.5 ตํา่กวา่

ลําปาง 2.8 204.9 160.4 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 133.0 217.3 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. - 235.4 161.6 ตํา่กวา่

ลําพูน 0.6 91.9 154.8 ตํา่กวา่ สกลนคร 24.5 120.2 227.6 ตํา่กวา่ ฉวาง 9.8 131.7 206.2 ตํา่กวา่

แพร่ 1.0 74.6 178.1 ตํา่กวา่ นครพนม 10.2 146.2 257.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. 0.2 276.9 132.3 ตํา่กวา่

นา่น ฝนเล็กนอ้ย 254.1 177.3 สงูกวา่ นครพนม สกษ. 1.0 108.7 180.2 ตํา่กวา่ สงขลา 14.9 240.7 119.6 ตํา่กวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 235.1 181.0 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 115.3 *** *** หาดใหญ่ 22.6 238.0 147.7 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. - 84.8 174.6 ตํา่กวา่ ขอนแกน่ 9.0 181.2 168.7 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 1.8 367.9 174.1 ตํา่กวา่

อุตรดติถ์ 3.9 80.7 230.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 197.1 161.5 ตํา่กวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 146.1 114.0 ตํา่กวา่

สโุขทยั 2.7 44.6 158.3 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 46.0 199.5 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 103.4 137.5 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 29.0 184.5 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. 0.6 163.8 157.1 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 6.4 325.9 *** ***

่ ส ั 0 6 121 9 150 8 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 225 5 190 1 ตํา่กวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 372 6 142 1 สงกวา่

18 พฤษภาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

19 พฤษภาคม 2559

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

หลม่สก 0.6 121.9 150.8 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 225.5 190.1 ตากวา นราธวิาส ไมมฝน 372.6 142.1 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 57.8 174.2 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 244.7 140.2 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 81.3 174.9 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. 7.8 244.3 178.9 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 74.2 197.6 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 160.4 186.1 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก 53.1 96.8 170.9 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 121.8 208.6 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 120.9 162.8 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 92.2 188.6 ตํา่กวา่ ระนอง 1.0 219.70 512.50 ตํา่กวา่

กําแพงเพชร 3.9 34.8 195.5 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 63.4 208.0 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า - 20.10 527.40 ตํา่กวา่

อุม้ผาง 4.6 74.1 195.0 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 248.3 172.3 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 202.70 171.60 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. 12.9 53.4 162.6 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 136.8 154.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต 14.6 97.10 259.50 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 1.5 141.0 202.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 176.5 179.8 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 13.9 368.70 281.50 ตํา่กวา่

วเิชยีรบุร ี 6.7 106.4 158.1 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 141.1 171.7 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา - 156.40 244.80 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั 5.0 162.7 149.0 ตํา่กวา่ ตรงั - 234.70 217.50 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 120.1 136.1 ตํา่กวา่ สตลู 25.5 206.40 233.30 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง 2.8 207.5 166.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 197.9 179.7 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ 25.7 100.8 150.7 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 21.8 164.4 149.4 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 พษิณุโลก 53.1 96.8

ชยันาท สกษ. 0.5 131.9 135.8 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 กรงุเทพมหานคร 50.4 202.6

อุทยัธานี 20.1 - 208.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ดอยอา่งขาง 33.2 265.9

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 59.5 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน - *** *** 4 พลิว้ สกษ. 31.4 229.0

บวัชุม 3.6 81.3 136.2 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 107.8 231.0 ตํา่กวา่ 5 เถนิ 29.4 162.5

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 118.3 171.9 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 132.1 192.3 ตํา่กวา่ สรปุปรมิาณฝนนอ้ย

สมทุรปราการ สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 185.3 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 220.5 179.3 ตํา่กวา่ 1 ตะก ัว่ป่า 0.2 3,234.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 195.6 227.5 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 258.8 147.7 สงูกวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 96.3 114.3 ตํา่กวา่ ชลบุร ี 1.5 155.7 175.3 ตํา่กวา่ 3 เกาะลนัตา 1.4 2,130.8

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 117.4 147.1 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั - 110.3 134.4 ตํา่กวา่ 4 ฉวาง 1.5 1,818.4

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 83.8 112.0 ตํา่กวา่ พทัยา 14.0 224.0 148.3 ตํา่กวา่ 5 สะเดา 1.6 896.0

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 56.1 155.0 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 118.0 168.3 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ พษิณุโลก 53.1 96.8

สมทุรสงคราม - - *** *** แหลมฉบงั - - 137.2 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นราธวิาส ไมม่ฝีน 372.6

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 143.8 145.3 ตํา่กวา่ สตัหบี 4.0 164.1 171.9 ตํา่กวา่

นครปฐม - 1.0 116.2 ตํา่กวา่ ระยอง 20.8 199.5 198.6 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 196.6 199.8 ตํา่กวา่ หว้ยโป่ง สกษ. - 142.9 204.9 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 73.6 245.5 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี 1.0 157.7 392.5 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร 50.4 202.6 247.7 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. 31.4 229.0 356.9 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 207.6 ตํา่กวา่ ตราด - 319.2 426.7 สงูกวา่

นํารอ่ง 7.4 - 140.9 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 101.5 147.7 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 80.0 มม. ที ่อ.ครีรัีฐนคิม จ.สรุาษฎรธ์านี



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 290.51 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 4 2 1 7 -84.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -26.00 

วนัท ี ่19  พฤษภาคม  2559 ภาคกลาง 1 1 1 3 -6.00 

31,431 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -120.00 

45% ภาคตะวันออก 7 - 2 9 -13.51 คงที่ 7 อ่าง

วนัท ี ่19  พฤษภาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -41.00  ลดลง 26 อ่าง

35,005 รวมท ัง้ประเทศ 26 7 4 37 -290.51   เพิม่ขึน้ 4 อ่าง

50%

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 4,793 36% 4,082 30% 282 2% 4,121 31% 321 2% -39.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,304 45% 3,620 38% 770 8% 3,660 38% 810 9% -40.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 86 32% 27 10% 5 2% 27 10% 5 2% - คงที่

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 24 9% 10 4% 23 9% 9 3% 1.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 39 37% 18 17% 14 13% 19 18% 15 14% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 51 30% 16 9% 10 6% 16 9% 10 6% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 205 22% 241 26% 198 21% 246 26% 203 22% -5.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 9,512 38% 8,028 32% 1,289 5% 8,112 33% 1,373 6% -84.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 31 23% 14 10% 7 5% 15 11% 8 6% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 208 40% 142 27% 99 19% 142 27% 99 19% - คงที่

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 41 25% 38 23% 28 17% 40 24% 30 18% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 76 46% 54 33% 17 10% 55 34% 18 11% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 859 35% 523 22% - 0% 530 22% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 472 24% 318 16% 218 11% 319 16% 219 11% -1.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 96 31% 74 24% 51 16% 76 24% 53 17% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 29 26% 26 24% 25 23% 32 29% 31 28% -6.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 58 41% 34 24% 27 19% 34 24% 27 19% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 115 42% 51 19% 44 16% 52 19% 45 16% -1.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 64 53% 57 47% 54 45% 57 47% 54 45% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 888 45% 911 46% 80 4% 923 47% 92 5% -12.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,937 35% 2,242 27% 650 8% 2,276 27% 676 8% -26.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 172 18% 231 24% 228 24% 240 25% 237 25% -9.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 43 27% 26 16% 43 27% 26 16% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 90 38% 57 24% 17 7% 54 23% 14 6% 3.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 311 23% 331 24% 271 20% 337 25% 277 20% -6.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,242 69% 11,736 66% 1,471 8% 11,791 66% 1,526 9% -55.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,896 44% 3,722 42% 710 8% 3,787 43% 775 9% -65.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,138 61% 15,458 58% 2,181 8% 15,578 59% 2,301 9% -120.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 30 13% 59 26% 55 25% 62 28% 58 26% -3.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 76 18% 73 17% 43 10% 74 18% 44 10% -1.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 38 32% 20 17% 8 7% 21 18% 9 8% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 87 53% 78 48% 64 39% 81 49% 67 41% -3.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 164 66% 141 57% 121 49% 145 58% 125 50% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 33% 7 43% 6 39% 7 42% 6.19 37% 0.21 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 5 26% 2 10% 1 6% 2 9% 0.96 4% 0.26 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 25 35% 17 23% 14 19% 18 25% 14.77 21% -1.07 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 9 22% 23 56% 20 49% 24 59% 20.54 51% -0.91 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 441 33% 420 32% 332 25% 433 33% 346 26% -13.51 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 303 43% 207 29% 140 20% 210 30% 143 20% -3.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 108 28% 55 14% 37 9% 57 15% 39 10% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,091 73% 4,001 71% 2,649 47% 4,017 71% 2,665 47% -16.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,164 80% 690 47% 430 30% 710 49% 450 31% -20.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,666 69% 4,953 60% 3,256 40% 4,994 61% 3,297 40% -41.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 35,005 50% 31,431 45% 7,979 11% 31,729 45% 8,270 12% -290.51 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

13 พฤษภาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่19  พฤษภาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

19 พฤษภาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่19  พฤษภาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 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

เตือน2

และล
อุดรธา
ขอให้
และสิ่ง
พยากร

ส่วนม
22-2

กับมีล
นครรา
เฉียงใต

บางแห
อุณหภู

บางแ
33-3

ส่วนม
อุณหภู

ส่วนม
ลมใต้ 

บางแห
ชาวน

ยกแป

ความเ
ชาวนา
จากภัย
แต่ปร
ข้าวไร
ทําให้
230,0

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

24จังหวัดหวั
กรมอุตุนิย

มกระโชกแร
านี หนองคาย
้ประชาชนใน
งก่อสร้างที่ไม่
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ 
ากบริเวณจังห
8 องศาเซลเซี

ภาคตะวัน
ลมกระโชกแร
าชสีมา บุรีรัม
ต้ ความเร็ว 1

ภาคกลาง 
ห่ง ส่วนมากบ
ภูมิสูงสุด 36-

ภาคตะวัน
ห่ง ส่วนมาก
7 องศาเซลเซี

ภาคใต้ (ฝั่ง
ากบริเวณจัง
ภูมิสูงสุด 34-

ภาคใต้ (ฝั่ง
ากบริเวณจังห
 ความเร็ว 15

กรุงเทพมห
ห่ง อุณหภูมิตํ่
าพิษณุโลกเจ

ชาวนาบาง
ลง 12 ไร่ ขา

ขณะที่หล
เดือดร้อนอย่า
าผู้ปลูกข้าวไร
ยแล้ง และอา
ากฏว่า ในปีน

รซ์เบอร่ีแปลง
้รวงข้าวที่ออ
000 บาท  (ไ

 
 
 

า  กรมทรัพยากรน

ว่ันพายุถล่ม ร
ยมวิทยาพยาก
ง บริเวณจังห
ย บึงกาฬ สก
นบริเวณดังก
แข็งแรงไว้ด้ว
หรับประเทศไ
 อากาศร้อนถึ
หวัดเชียงใหม
ซียส อุณหภูมิ
นออกเฉียงเห
รงบางแห่ง ส่
ย์ และอุบลรา

10-30 กม./ช
 อากาศร้อนก
บริเวณจังหวัด
-39 องศาเซล
ออก อากาศ

กบริเวณจังห
ซียส ลมตะวัน
งตะวันออก) อ
งหวัดเพชรบุรี
-36 องศาเซล
งตะวันตก) อ
หวัดภูเก็ต กร

5-30 กม./ชม
หานครและปริ
าสุด 25-27 
จอภัยแล้งทําข
งกระทุ่ม จ.พิษ
าดทุนยับ 
ายพ้ืนที่มีฝน
างหนักจากส
รซ์เบอร่ีอินท ี
ากาศร้อน พร้
น้ี นํ้าในบ่อนํ้
น้ี จะมีอายุค
อกแห้ง เมล็
ไอ เอ็น เอ็น) 

น้ํา  โทร.02-271

 ระวังสิ่งก่อสร้
กรณ์ลักษณะ
หวัดเชียงใหม
ลนคร นครพ
กล่าวระวังอั
ย 
ไทยต้ังแต่เวลา
ถึงร้อนจัดบา
ม่ เชียงราย ลํ
สูงสุด 33-41

หนือ อากาศร
ส่วนมากบริเว
าชธานี อุณหภ
ชม. 
กับมีฟ้าหลัวใ
ด นครสวรรค์ 
ลเซียส ลมใต้ 
ร้อนกับมีฟ้าห
วัดชลบุรี ระ

นออกเฉียงใต้ 
อากาศร้อนใน
รี สุราษฎร์ธา
ลเซียส ลมตะวั
ากาศร้อนในต
ระบ่ี ตรัง และ
ม. ทะเลมีคลื่น
ริมณฑล อากา
 องศาเซลเซยี
ขาดทุนย่อยยั
ษณุโลก เดือด

นตกลงมาบ้าง
ถานการณ์ภัย
รีย์ส่งขายเปิด
ร้อมยอมรับว่า
นํ้าบาดาลแห้ง
รบ 4 เดือ
ดลีบเสียหาย
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ร้างไม่แข็งแรง
อากาศทั่วไป
ม่ เชียงราย ลํ
นม มุกดาหา
ันตรายจากพ

า 06:00 วัน
งพ้ืนที่ โดยมี
ําพูน ลําปาง 
1 องศาเซลเซี
ร้อนกับมีฟ้าห
วณจังหวัดเลย
ภูมิตํ่าสุด 23-

ในตอนกลางวั
 อุทัยธานี กา
 ความเร็ว 10
หลัวในตอนก
ะยอง จันทบุ
 ความเร็ว 10
นตอนกลางวัน
านี นครศรีธร
วันออกเฉียงใต
ตอนกลางวัน 
ะสตูล อุณหภู
นสูงประมาณ 
าศร้อนในตอน
ยส อุณหภูมิสงู
ยับ 
ดร้อนอย่างหนั

งแล้ว แต่ที่บ้
ยแล้ง และอา
ดเผยว่า นาข้
าในพ้ืนที่ไม่เค
งขอดลง จนไ
อน สามารถเก
ยทั้งหมด ไม
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ง 
ปว่า บริเวณป
ลําพูน ลําปาง
าร ชัยภูมิ นคร
พายุลมแรงที

นน้ี ถึง 06:00
พายุฝนฟ้าคะ
 แพร่ อุตรดิต
ซียส ลมตะวัน
หลัวในตอนก
ย อุดรธานี ห
-27 องศาเซล

วัน โดยมีพายุ
าญจนบุรี สุพร
-30 กม./ชม
ลางวัน โดยมี
รี และตราด

0-30 กม./ชม
น โดยมีฝนฟ้า
รรมราช สงขล
ต้ ความเร็ว 1
 โดยมีฝนฟ้าค

ภูมิตํ่าสุด 24-
1 เมตร 
นกลางวัน โดย
งสุด 34-38 

นักจากสถานก

บ้านทุ่งน้อย ต
ากาศร้อนที่ยา
้าวไรซ์เบอรี่ข

คยประสบกับปั
ไม่เพียงพอนํา
ก็บเกี่ยวได้ แ
ม่สามารถเก็บ

hala@dwr.mail.g

ระเทศไทยมี
ง แพร่ สุโขทัย
รราชสีมา บุรี
ที่จะเกิดขึ้น 

0 วันพรุ่งน้ี. 
ะนอง ร้อยละ
ตถ์ สุโขทัย พิษ
นตก ความเร็ว 
กลางวัน โดย
หนองคาย บึง
ลเซียส อุณหภู

ยุฝนฟ้าคะนอ
รรณบุรี และร
. 
มีฝนฟ้าคะนอ
ด อุณหภูมิตํ่า
ม. ทะเลมีคลื่น
าคะนอง ร้อยล
ลา และนราธิ

15-30 กม./ช
คะนอง ร้อยล
-26 องศาเซล

ยมีฝนฟ้าคะน
 องศาเซลเซีย

การณ์ภัยแล้ง 

 ต.ท่าตาล อ.
าวนานกว่าทุก
ของตนเอง จํา
ปัญหานี้มาก่อ
ามาใช้หล่อเลี
ต่สถานการณ
บเกี่ยวขายไ

go.th 

อากาศร้อนโด
ย อุตรดิตถ์ พิ
รีรัมย์ อุบลราช
 รวมถึงอยู่ห่

ะ 30 ของพื้น
ษณุโลก พิจิต
 10-30 กม.
ยมีพายุฝนฟ้า
งกาฬ สกลน
ภูมิสูงสุด 32-

ง ร้อยละ 30
ราชบุรี อุณหภ

อง ร้อยละ 40
าสุด 25-26 
นตํ่ากว่า 1 เมต
ละ 40 ของพ้ื
ธิวาส อุณหภู
ชม. ทะเลมีคลื
ละ 60 ของพ้ื
ลเซียส อุณหภ

นอง ร้อยละ 4
ส ลมใต้ ความ

 -ร้อนจัด ข้าว

บางกระทุ่ม 
กปี โดย นางส
านวน 12 
อน เน่ืองจากไ
ลี้ยงนาข้าวให้
ณ์ภัยแล้งประก
ด้จนต้องขา

7/8 

ดยทั่วไป กับ
 พิษณุโลก พิจิ
ชธานี ระยอง
างจากต้นไม้

นที่ กับมีลมก
ตร และเพชรบ
/ชม. 
าคะนอง ร้อ

นคร นครพนม
-38 องศาเซล

0 ของพ้ืนที่ ก
ภูมิตํ่าสุด 26

0 ของพื้นที่ ก
 องศาเซลเซี
ตร 
พ้ืนที่ กับมีลมก
ภูมิตํ่าสุด 23-
ลื่นสูงประมาณ
พ้ืนที่ กับมีลมก
ภูมิสูงสุด 34

40 ของพ้ืนที่ 
มเร็ว 10-30

วไรซ์เบอร่ี ใก

 จ.พิษณุโลก
สาวสิริมณี ม
ไร่ ได้รับคว

ได้ทําการขุดบ
ห้ถึงวันเก็บเก่ี
กอบกับอากา
ดทุน ขาดรา

มีพายุฝนฟ้าค
จิตร เพชรบูร
ง จันทบุรี แล
ม้ใหญ่ ป้ายโ

กระโชกแรงบ
บูรณ์ อุณหภูมิ

ยละ 30 ขอ
ม มุกดาหาร 
ลเซียส ลมตะว

 กับมีลมกระโ
6-27 องศาเซ

 กับมีลมกระโ
ซียส อุณหภูมิ

กระโชกแรงบ
-27 องศาเซ
ณ 1 เมตร 
กระโชกแรงบ

4-37 องศาเซ

 กับมีลมกระโ
0 กม./ชม. 

กล้เก็บเกี่ยว เสี

 ชาวนากําลั
ณีท่าโพธ์ิ เกษ
วามเสียหายท
บ่อบาดาลเอา
ยวได้ ซึ่งอีกไ
าศที่ร้อนจัดย
ายได้ไปเป็น

คะนอง  
ณ์ เลย 
ะตราด 
ฆษณา  

างแห่ง 
มิตํ่าสุด 

องพ้ืนที ่ 
 ชัยภูม ิ
วันออก

ชกแรง 
ซลเซียส 

ชกแรง 
มิสูงสุด  

บางแห่ง 
ลเซียส 

บางแห่ง 
ซลเซียส 

โชกแรง

สียหาย

ังได้รับ 
ษตรกร
ทั้งหมด 
าไว้แล้ว 
ไม่นาน 
าวนาน  
เงินถึง  
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นิคมท

มาร่วม

จ.พระ
ในชีวิต
ปลูกต้

กว่าจะ
เวียตน
นิคมที
ให้เป็น
และจน

ช่วยเห
ดินถล่

สองหม
ในช่วง

จากนํ้
บรรเท

ช่วยเห

ในพ้ืนท
สูญหา
17 ศพ

ในวันพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ทหารผ่านศึกเ
นิคมเกษต

ม 3 เดือน 
ผู้สื่อข่าวได้

ะนครศรีอยุธย
ตประจําวันจึ
้นไม้ยืนต้นแล

ทั้งน้ีจากกา
ะรองนํ้าได้1ก
นาม และสง
ที่กรุงเทพ เพ่ื
นระยะล่าสุดท
นถึงวันน้ีก็ยังต

ด้านร.ต.เส
หลือด้วย.  (ไอ
่มในประเทศ

สํานักข่าวต
มู่บ้านที่เมืองคี
งหลายวันที่ผา่

รัฐบาลศรี
้าท่วมหลังฝน

ทาทุกข์เข้าไปช
นายชยานา

หลือประชาชน
ขณะที่นาย

ที่ดังกล่าวได้เผ
ายน้ันไม่เป็นจ
พจากดินถล่ม

กรมอุตุนิย
พุธที่18พ.ค.  

 
  

า  กรมทรัพยากรน

เดือดร้อน ไม่ม
รกรรมทหาร

ด้รับร้องเรียน
ยาว่าไม่มีนํ้าใ
จึงเดินทางไป
ละมีการขุดร่อง
ารสอบถามส
กะมังต้องใช้เว
ครามตามแ
อขอทําบ่อบา
ทางเทศบาลแ
ต้องนํานํ้ามาแ
สง่ียมนันทจัน
อ เอ็น เอ็น) 
ศรีลังกา หลัง
ต่างประเทศร
คีกัลล์พ้ืนที่บน
านมาเพ่ิมเป็น 
ลังกาได้ส่งกํ
นตกหนักหลา
ช่วยเหลือผู้ปร
าทชยาวีระ โฆ
นในพ้ืนที่ประส
ยประทีปโคดิพ
ผ่นหนีออกมา
จริงเพราะพบ
ส่วนผู้เสียชีวิต
มวิทยาของศ

  (เดลินิวส์) 
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มีน้ํากิน-ใช้วอ
รผ่านศึก อ.บ

จากอดีตทหา
ใช้เพียงพอมา
ตรวจสอบแล
งนํ้าเพ่ือทําสว
มาชิกที่อยู่อา
วลาเกือบ4ช่ั
นวชายแดน
าดาลในนิคม
แจ้งว่ามีงบปร
แจกจ่ายเป็นระ
ทร์ อายุ 67ปี

งฝนตกหนักติ
รายงานจากก
นเขาสูงทางต
 36 ศพ แล้ว
าลังทหารเข้า
ายวันและยัง
ระสบภัย 
ฆษกกองทัพอ
สบภัยออกมาไ
พพิลี โฆษกศูน
าจากหลังฝนต
บแล้วเป็นส่วน
ตจากเหตุอ่ืนๆ
ศรีลังการายงา
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อนช่วยด่วน! 
างไทร อยุธย

ารผ่านศึกที่อา
าเป็นเวลานาน
ละพบว่าภาย
วนแบบเกษตร
าศัยบอกว่าขา
ัวโมงโดยชาว
ทั้งน้ีจากควา

มแต่เรื่องก็ยัง
ะมาณพร้อมที
ะยะ 
ปีทหารผ่านศึ

ติดต่อกันหลา
รุงโคลัมโบปร

ตะวันออกเฉีย
ว 
าไปในพ้ืนที่เ
สั่งการให้กอ

อากาศแถลงว
ได้150คน โด
นย์บริหารจัดก
ตกหนักติดต่อ
นใหญ่และตัว
ๆที่เก่ียวกับสภ
านว่าฝนตกห
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ยา แล้งจัดวอ

าศัยอยู่ในนิค
นนับเดือนแล้
ยในนิคมเกษ
รพอเพียง 
าดนํ้าที่จะใช้ใ
วบ้านส่วนใหญ
ามเดือดร้อน
เงียบหายซึ่ง
ที่จะขุดบ่อบา

ศึก กล่าวว่าตอ

ยวัน 
ระเทศศรีลังก
งเหนือของกร

พ่ือช่วยอพย
องทัพอากาศเ

ว่าเจ้าหน้าที่จ
ดยมีกําลังทหา
การพิบัติภัยแ
กันหลายวันส
วเลขผู้เสียชีวิ
ภาพอากาศมี 
นักเพราะอิท

hala@dwr.mail.g

นหน่วยงานที

มเกษตรกรรม
ล้วหลังจากเกิ
ตรกรรมทหา

นชีวิตประจํา
ญ่ที่อาศัยอยู่เ
นดังกล่าวทําใ
ทางเทศบาล
ดาลให้กับชา

อนน้ีลําบากม

กา เมื่อวันที่1
รุงโคลัมโบส่ง

พประชาชนท
เข้ามาสนับส

จากหน่วยคอม
าร266คนร่ว
แถลงว่าที่เมือง
ส่วนที่กาชาดศ
วิตอาจจะไม่สู
 19 ศพ จึงรว
ธิพลของพายุ

go.th 

ที่เก่ียวข้องช่ว

มทหารผ่านศึ
ดภัยแล้งซึ่งนํ้
ารผ่านศึกมีอ

วันมาร่วม3เดื
ป็นทหารพิกา
ให้มีการรวม
ตําบลบางไท
วบ้านที่อยู่ใน

มากจึงอยากให

8พ.ค.ว่าเกิด
ผลให้ตัวเลขผู้

ที่อาศัยอยู่ใน
นุนภารกิจด้ว

มมานโดของก
มในปฏิบัติกา
งคีกัลล์เป็นพ้ืน
ศรีลังกากล่าวใ
สูงเกินไปอย่า
วมเป็นทั้งหมด
ยุดีเปรสช่ันใน
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วย เหตุชาวบ้

ศึก หมู่ 10 ต
นํ้าที่ขาดแคลน
อดีตทหารผ่าน

ดือนเน่ืองจาก
ารผ่านการรบ
มตัวกันย่ืนหน
ทรได้ส่งรถบร
นนิคม ขณะน้ีช

ห้การนิคมฯห

เหตุดินถล่มทั
ผู้เสียชีวิตจาก

นแถบเชิงเขา
วยเคร่ืองบินใ

กองทัพบกศรี
ารกู้ภัยและบร
้นที่เสี่ยงของดิ
ในทวิตเตอร์ว่
างน่าตกใจแต
ด 36 ศพแลว้
นอ่าวเบงกอล

้านขาดนํ้ากิน

.บางไทร อ.บ
นเป็นนํ้าประป
นศึกและครอ

กนํ้าประปาไห
บในยุคสมัยส
นังสือไปยังหั
รรทุกนํ้ามาแจ
้ชาวบ้านก็ยังร

หรือผู้เก่ียวข้อ

ทับหมู่บ้านขน
กนํ้าท่วมและดิ

ซึ่งได้รับผลก
ในการจัดส่ง

ลังกาสามารถ
รรเทาทุกข์ 
ดินถล่มและช
ว่ามี 200 ครอ
ต่ก็พบผู้เสียชีวิ
ว 
และคาดว่าจ

น นํ้าใช้

บางไทร  
ปาที่ใช้ 
อบครัว 

หลน้อย
งคราม

หัวหน้า 
จกจ่าย 
รอคอย

องลงมา

นาดเล็ก
ดินถล่ม

กระทบ 
สิ่งของ 

ถเข้าไป

าวบ้าน
อบครัว
วิตแล้ว  

ะลดลง 


