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ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 60.8 364.3 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 120.9 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2.0 172.2 นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี - 112.7 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 28.4 63.2 ตํา่กวา่ - 356.4 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 7.0 36.9 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 84.8 *** *** - 364.3 หนองพลบั สกษ. - 79.4 56.4 ตํา่กวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 40.3 97.9 ตํา่กวา่ 60.8 253.5 หวัหนิ ไมม่ฝีน 41.8 46.4 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 69.2 91.7 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 140.6 55.5 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 74.3 120.5 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 205.1 85.8 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 52.5 89.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 157.4 80.0 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 118.9 102.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 166.9 83.1 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 45.9 65.9 ตํา่กวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 101.7 85.5 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 89.1 73.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 34.8 44.7 ตํา่กวา่ หนองคาย - 81.8 83.4 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 233.0 107.0 ตํา่กวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 55.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 57.5 102.7 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 212.5 102.1 ตํา่กวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 91.8 57.3 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 90.3 74.1 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 163.3 85.8 ตํา่กวา่

ลําปาง - 116.5 65.9 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 57.3 101.3 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. - 159.9 114.7 ตํา่กวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 50.7 44.5 ตํา่กวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 67.1 93.3 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 58.2 105.4 ตํา่กวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 34.0 82.1 ตํา่กวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 96.5 101.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 264.2 116.3 ตํา่กวา่

นา่น ไมม่ฝีน 120.9 99.6 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 70.3 116.4 ตํา่กวา่ สงขลา - 218.7 75.1 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 102.8 109.4 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 51.3 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 155.4 118.6 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 64.3 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 66.5 89.6 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 350.5 96.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 36.2 71.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 112.7 89.0 ตํา่กวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 117.2 123.4 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 34.7 68.3 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 20.0 76.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 76.8 74.6 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 31.2 52.6 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 60.0 84.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 312.1 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 64 8 63 2 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 47 2 80 3 ตํา่กวา่ ิ ส 364 3 72 8 สงกวา่

24 เมษายน 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

25 เมษายน 2559

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

หลม่สก ไมมฝน 64.8 63.2 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 47.2 80.3 ตากวา นราธวิาส - 364.3 72.8 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 55.8 44.8 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 112.0 92.6 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 38.9 57.6 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 80.4 85.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 48.4 66.2 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 43.4 75.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 43.7 55.7 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 28.9 86.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 49.9 76.0 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 16.4 78.3 ตํา่กวา่ ระนอง ฝนเล็กนอ้ย 94.60 139.70 ตํา่กวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 28.2 52.8 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 9.1 67.9 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า 60.8 135.70 204.60 ตํา่กวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 40.4 101.3 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 31.4 86.7 ตํา่กวา่ กระบี่ 27.0 124.20 147.20 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.7 57.3 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 47.8 72.2 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 65.80 142.90 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 55.5 38.0 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 17.9 93.3 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 253.50 154.00 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 8.2 89.9 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 14.9 88.3 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 37.20 119.00 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 79.3 81.3 ตํา่กวา่ ตรงั ฝนเล็กนอ้ย 161.00 139.70 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 67.3 103.7 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 61.20 206.00 ตํา่กวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 26.8 81.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 23.1 86.3 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 6.8 63.7 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 21.8 67.3 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ตะก ัว่ป่า 60.8 135.7

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 64.0 43.3 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 กระบี่ 27.0 124.2

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 67.9 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 กรงุเทพฯ บางนา สกษ. 2.0 121.8

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน - *** *** 4 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 24.9

บวัชุม ไมม่ฝีน 6.4 81.4 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 39.9 118.0 ตํา่กวา่ 5 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 40.4

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 18.1 93.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 61.3 98.8 ตํา่กวา่ สรปุปรมิาณฝนนอ้ย

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 172.2 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 71.0 88.7 ตํา่กวา่ 1 ตะก ัว่ป่า 0.2 3,234.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 63.6 101.8 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 149.1 48.3 สงูกวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 88.9 49.1 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 104.8 74.1 ตํา่กวา่ 3 เกาะลนัตา 1.4 2,130.8

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 57.4 81.5 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 55.1 77.3 ตํา่กวา่ 4 ฉวาง 1.5 1,818.4

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 24.9 59.7 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 111.5 64.0 ตํา่กวา่ 5 สะเดา 1.6 896.0

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 44.4 62.7 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 37.4 85.7 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ตะก ัว่ป่า 60.8 135.7

สมทุรสงคราม - - *** *** แหลมฉบงั - - 61.5 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นราธวิาส - 364.3

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 64.1 78.5 ตํา่กวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 110.3 78.9 ตํา่กวา่

นครปฐม - 7.0 55.3 ตํา่กวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 115.4 81.6 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. 2.0 121.8 68.4 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 168.5 78.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 86.9 104.8 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 85.6 125.2 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 118.4 91.4 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 98.1 164.5 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 88.5 ตํา่กวา่ ตราด ไมม่ฝีน 356.4 185.4 สงูกวา่

นํารอ่ง - 70.9 44.9 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 0.3 48.3 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ - ไมม่ ี-



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 384.37 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -108.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -53.00 

วนัท ี ่25  เมษายน  2559 ภาคกลาง 3 - - 3 -6.00 

32,853 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -132.00 

47% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -28.37 คงที่ 5 อ่าง

วนัท ี ่25  เมษายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -57.00  ลดลง 31 อ่าง

37,050 รวมท ัง้ประเทศ 31 5 1 37 -384.37   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

53%

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 5,322 40% 4,251 32% 451 3% 4,293 32% 493 4% -42.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,897 51% 3,812 40% 962 10% 3,867 41% 1,017 11% -55.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 106 40% 36 14% 14 5% 39 15% 17 6% -3.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 37 14% 24 9% 10 4% 25 10% 11 4% -1.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 37 35% 21 20% 17 16% 21 20% 17 16% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 56 33% 16 9% 10 6% 16 9% 10 6% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 293 31% 270 29% 227 24% 277 29% 234 25% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 10,748 43% 8,430 34% 1,691 7% 8,538 35% 1,799 7% -108.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 35 26% 16 12% 9 7% 17 13% 10 7% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 212 41% 144 28% 101 19% 144 28% 101 19% - คงที่

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 49 30% 49 30% 39 23% 51 31% 41 25% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 75 46% 56 34% 19 12% 57 35% 20 12% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 895 37% 547 23% - 0% 555 23% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 491 25% 361 18% 261 13% 383 19% 283 14% -22.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 105 33% 81 26% 58 18% 84 27% 61 19% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 24 22% 39 35% 38 35% 43 39% 42 38% -4.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 59 42% 35 25% 28 20% 36 26% 29 21% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 117 43% 57 21% 50 18% 59 21% 52 19% -2.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 65 54% 58 48% 55 45% 58 48% 55 45% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 932 47% 954 49% 123 6% 971 49% 140 7% -17.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,059 37% 2,397 29% 781 9% 2,459 30% 834 10% -53.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 262 27% 265 28% 262 27% 269 28% 266 28% -4.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 44 28% 27 17% 45 28% 28 18% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 93 39% 56 23% 16 7% 57 24% 17 7% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 405 30% 365 27% 305 22% 371 27% 311 23% -6.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,355 70% 11,992 68% 1,727 10% 12,051 68% 1,786 10% -59.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,196 47% 4,001 45% 989 11% 4,074 46% 1,062 12% -73.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,551 62% 15,993 60% 2,716 10% 16,125 61% 2,848 11% -132.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 47 21% 68 30% 64 29% 70 31% 66 29% -2.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 85 20% 89 21% 59 14% 99 24% 69 16% -10.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 41 35% 25 21% 13 11% 26 22% 14 12% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 91 56% 96 59% 82 50% 103 63% 89 55% -7.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 178 72% 159 64% 139 56% 166 67% 146 59% -7.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 33% 8 47% 7 42% 8 48% 7.27 44% -0.27 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 6 26% 3 12% 2 8% 3 14% 1.96 9% -0.31 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 19 27% 23 32% 20 27% 24 34% 21.37 30% -1.74 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 10 25% 27 67% 24 59% 26 64% 22.83 57% 0.96 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 483 37% 497 38% 409 31% 525 40% 438 33% -28.37 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 314 44% 231 33% 164 23% 237 33% 170 24% -6.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 147 38% 69 18% 51 13% 70 18% 52 13% -1.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,138 73% 4,068 72% 2,716 48% 4,096 73% 2,744 49% -28.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,205 83% 804 55% 544 37% 826 57% 566 39% -22.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,804 71% 5,172 63% 3,475 42% 5,229 64% 3,532 43% -57.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 37,050 53% 32,853 47% 9,377 13% 33,246 47% 9,762 14% -384.37 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 ่25  เมษายน  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

25 เมษายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

19 เมษายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่25  เมษายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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ขอให้ป
และสิ่ง
ปกคลุ
เฉียงใ
ในระย
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ฝนฟ้า
อุณหภู

สูงสุด 

สูงสุด 
อากาศ
34-3

23-2

28-2
โนนไท

เพ่ือปร

โดยเฉ
ได้ จน
ชาวบ้า
พร้อม
หมู่บ้า
ในชีวิต

เพ่ือใช้
นํ้าต้น
เพ่ือให้
ปราจีน

ใช้ได้ร

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

เหนือ-อีสานร
กรมอุตุนิยม

องและมีลมก
ประชาชนใน
งก่อสร้างที่ไม
มประเทศไท
ต้ยังคงพัดนํา
ยะน้ี 
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ 
ภูมิตํ่าสุด 24-

ภาคตะวัน
าคะนองกับมี
ภูมิตํ่าสุด 24-

ภาคกลาง 
 40-43 องศ

ภาคตะวัน
 35-40 องศ
ศร้อนในตอนก
8 องศาเซลเซี

ภาคใต้ (ฝั่
7 องศาเซลเซี

กรุงเทพมห
9 องศาเซลเซี
ทยโคราชแลง้

จ.นครราช
ระทังชีวิต 

ภายหลังจ
ฉพาะเรื่องของ
นทําให้ชาวบ้า
านในพ้ืนที่บ้า
เครื่องสูบนํ้า 
าน ที่ปริมาณ
ตประจําวัน 

นางโต้ ชน
ช้ในการดํารงชี
อยู่แล้วแต่ปริ

ห้เพียงต่อความ
นบุรชีาวบา้น

ชาวบ้าน อ
าวเดือนเศษ 

า  กรมทรัพยากรน

ระวังพายุ "ฝน
มวิทยารายงา
ระโชกแรงใ

นบริเวณดังกล
ม่แข็งแรงในร
ยตอนบน กับ
าความช้ืนจา

หรับประเทศไ
 อากาศร้อนถึ
-29 องศาเซล
นออกเฉียงเห
มีลมกระโชกแ
-27 องศาเซล
 อากาศร้อนถึ
าเซลเซียส ลม
ออก อากาศร

ศาเซลเซียส ล
กลางวันโดยมี
ซียส ลมตะวัน
งตะวันตก) 
ซียส อุณหภูมิ
หานครและป
ซียส อุณหภูมิ
งกระทบน้ําอุป
ชสีมา  สถานก

ากที่สถานกา
งนํ้าอุปโภคบ
านต่างต้องออ
านใหม่ หมู่ที่
 มาทําการสูบ
ณนํ้าบนผิวดิน

ะภัย อายุ 63
ชีวิตประจําวัน
ริมาณนํ้าน้ันไม
มต้องการ ซึ่งต
นระดมกาํลงัขุ
อ.กบินทร์บุรี จ
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นฟา้คะนอง-ล
านลักษณะอา
นภาคเหนือ 
ล่าวระมัดระว
ะยะนี้ไว้ด้วย 
บมีลมฝ่ายตะว
กทะเลจีนใต้

ไทยต้ังแต่เวลา
ถึงร้อนจัดโดย
ลเซียส อุณหภู
หนือ อากาศร้
แรงบางแห่ง
ลเซียส อุณหภู
ถึงร้อนจัดโดย
มตะวันออกเฉี
ร้อนกับมีฟ้าห
มตะวันออกเ
ฝนฟ้าคะนอง

นออกเฉียงใต้ 
อากาศร้อนใ
สูงสุด 35-39

ปริมณฑล อาก
สูงสุด 36-40
ปโภคบริโภคห
การณ์ภัยแล้ง

ารณ์ภัยแล้งใน
ริโภค เน่ืองจ
อกหาแหล่งนํ้
 12 ต.โนนไ
นํ้าภายในหลุ
นได้แห้งขอด

3 ปี เปิดเผย
น ส่วนสาเหตุ
ม่เพียงพอ ทํา
ตนเองและชา
ขดุคลองสบูน้ํา
 จ.ปราจีนบุรีระ

16000 ต่อ 644

ลมกระโชก" 
กาศทั่วไปว่า 
 และภาคตะ
วังอันตรายจ
 สําหรับลักษณ
วันตกพัดปกค
้และอ่าวไทย

า 06:00 วัน
ทั่วไป กับมีฟ้
ภูมิสูงสุด 39-
ร้อนโดยทั่วไป
 ร้อยละ 10

ภูมิสูงสุด 39-
ยทั่วไป กับมีฟ้
ฉียงใต้ ความเ
หลัวในตอนกล
ฉียงใต้ ความ
งบางแห่ง ร้อย
 ความเร็ว 15
ในตอนกลางว
9 องศาเซลเซี
กาศร้อนกับมี
0 องศาเซลเซี
หนกั 
กระทบหนัก 

นพ้ืนที่จังหวัด
จากแหล่งนํ้าต
้าที่ยังคงหลง
ไทย อ.โนนไท
มดินที่ชาวบ้า
ด มานานกว่า

ยว่า ตนเองแล
ตุที่ต้องทําการ
าให้ทาง นายอ
าวบ้านขณะนี้ก
าแกป้ระปาห
ะดมกําลังแกปั้

45 E-mail: mekh

 
 บริเวณประเท
ะวันออกเฉีย
ากพายุลมแร
ณะทางอุตุนิย
คลุมภาคเหนื
ยเข้าปกคลุมภ
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าหลัวในตอน
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ซียส ลมตะวัน
มีฟ้าหลัวในตอ
ซียส ลมตะวัน
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ต่าง ๆ ได้เริ่ม
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ทศไทยตอนบ
งเหนือ บริเว
รงที่จะเกิดขึ้น
ยมวิทยาที่สําค
อและภาคตะ
ภาคตะวันออ

0 วันพรุ่งน้ี 
กลางวัน โดย

ลเซียส ลมตะวั
าศร้อนจัดบา
ส่วนมากบริเ
ลเซียส ลมตะวั
นกลางวันอุณ
กม./ชม. 
นกลางวัน อุณ
 กม./ชม. ทะเ
พ้ืนที่ อุณหภูมิ
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นตก ความเร็ว 
อนกลางวัน แ
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งพากันตระเว

า ยังคงสร้างค
แห้งขอด จน
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ชสีมา ต่างพ
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 ขุดคลองเปิด
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บนมีอากาศร้อ
วณจังหวัดบึ
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คัญคือ ความ
ะวันออกเฉียง
อกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนอ
วันตกเฉียงใต้ 
งพ้ืนที่ และมี
วณจังหวัดบึ
วันออกเฉียงใต
ณหภูมิตํ่าสุด 2

ณหภูมิตํ่าสุด 
เลมีคลื่นตํ่ากว
มิตํ่าสุด 24-2

นสูงประมาณ 1
างแห่ง ร้อยล
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 และมีอากาศ
 ความเร็ว 10
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ความเดือดร้อ
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บ่อบาดาลนํ้า
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บครัวได้รวมตัว
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อนถึงร้อนจัดโด
งกาฬ สกลน
ห่างจากต้นไ
กดอากาศตํ่า
เหนือตอนบน

อ ภาคกลาง 
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 ความเร็ว 10
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ก้ประปาหมู่บ้า

ดยทั่วไป กับมี
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ม้ใหญ่ ป้ายโ
าเน่ืองจากควา
น ส่วนลมตะวั
 และภาคตะวั
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0-30 กม./ชม
ตอนกลางวัน
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10-30 กม./ช
าเซลเซียส อุ

าเซลเซียส อุ
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เซียส อุณหภูม
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าง ๆ ที่ยังหล

ชาชนในหลา
นการอุปโภคบ
ันน้ี (23 เม.ย
ษตรใส่ถังบรร
7 เมตร ภายใน
ดาลนํ้าต้ืนขึ้น

อบาดาลนํ้าต้ืน
เดิมทีจะมีบ่อบ
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รทุกนํ้า 
นบ่อนํ้า
นมาใช้ 

นขึ้นมา 
บาดาล 
ใหญ่ขึ้น 
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บ้าน ที่ผลิตใ
อากาศท่ีร้อน
าหมู่บ้านที่กัก
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มู่บ้านพบว่าแ
ารบริหารส่วน
มู่บ้าน เป็นวัน
 ชาวบ้านยังไ
เอาเคร่ืองสูบ
าวเดือนเศษ  
ยเดินเครื่องสู

ชลประทา
วยเหลือประช

หลังจากชล
านลูกบาศก์เม
าบล ที่แหล่งนํ้
ลผ่านท่อระบา
โครงการชลป

ณ ทรบ.ชัยมงค
รรคโลก ส่วนส
มารถข้ามผ่าน
บใช้ในการผล
ามจํานวนที่ต้
ลวงฯ ช่วยเตมิ

กรมฝนหล
ฤดูแล้ง 

นายปัญญ
น.เอ็น. ถึงส
ล้านลูกบาศก์
งลุ่มแม่ นํ้าเจ
ารบินเกษตรไ
จะเป็นบางส่ว

อย่างไรก็ต
 
 

า  กรมทรัพยากรน

การณ์ภัยแล้ง 
ใช้ 170 ครัว
นจัดและส่วนห
กเก็บไว้ในถังใก
 บุญพรมอ่อน
ล้งมาก เพ่ือแ
นตําบลเนินห
นที ่4 ติดต่อกั
ได้ร่วมแรงกัน
นํ้าขนาดใหญ

  (ไอ เอ็น เอ็น
สบช่วยปชช.มี
นสุโขทัย เดิน

ชาชนในการอุป
ลประทานได้ท
มตร เพ่ือช่วย
นํ้าแห้งขอด จน
ายนํ้า (ทรบ.) 
ประทานสุโขทั
คล ต.เขาแกว้
สาเหตุที่ต้องใ
นไปได้ จึงต้อ
ลิตนํ้าประปา
้องการแล้ว ท
มน้ําเขื่อนป่าส
ลวงและการบิ

า กัลปสุข ผู้
สถานการณ์น
ก์เมตร หรือคิด
จ้าพระยาได้
ได้ติดตามพร้อ
นแต่ก็เป็นปริ
าม อยากฝาก
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 หมู่บ้านโคกส
วเรือน เริ่มมีสี
หน่ึงประชาชน
กล้หมด ไม่เพี
น อายุ 46 ปี 
แก้ปัญหาน้ําปร
อม (อบต.)  อ
ัน โดยชาวบ้า

นช่วยโกยดินเ
ญ่มาวางไว้ที่สัน
น) 
มีน้าํกนิ-ใช้ 
นเครื่องสูบช่ว
ปโภคและบรโิ
ทําการปล่อยน
เหลือประชาช
นไม่สามารถผ
 ท่าไม้แดง ต.ไ
ทัย สํานักงานช
วศรีสมบูรณ์ อ
ใช้เครื่องสูบน
องติดต้ังเครื่อ
าให้กับประช
ทางชลประทาน
สักชลสิทธิ์ 
บินเกษตร ช่

้อํานวยการโ
นํ้าล่าสุดว่า ปั
ดเป็นร้อยละ 2
้ ใ ช้อุปโภค บ
อมกับขึ้นบินป
ริมาณที่มากพอ
กให้ประชาชนใ

16000 ต่อ 644

สว่าง หมู ่7 ต
สีขุ่นเน่ืองจาก
นนํานํ้าไปใช้ใ
ียงพอผลิตแจ
 เลขานุการสภ
ระปาหมู่บ้านไ
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อ.ทุ่งเสล่ียม จ
นํ้าขนาดใหญ่
องสูบนํ้าไว้เพ่ื
าชนได้อุปโภ
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้ ขณะน้ีนํ้าจา
รีสมบูรณ์ อ.ทุ
ได้เดินเคร่ืองสู
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