
ศนู

สภาว
ในบริ
นครพ
อยู่ห่าง

 

ระดับน
แม่นํ้าโ
4.64
 -9 . 8
มีแนวโ
มีแนวโ
ระดับน
(ระดับ
(ที่มา: 
จ .สงข
จ.สงข
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ะอากาศ.บริ
เวณจังหวัดน
นม มุกดาหา
งจากต้นไม้ให

น้ําในแม่น้ําโข
โขง ณ วันที่ 1
. 2.13 1.7

8 6  แ ล ะ -1
โน้มระดับนํ้าเ
โน้มระดับนํ้าล
น้ําและคุณภา
บน้าต่ากว่าระ
 กรมชลปร
ลา สถานีคลอ
ลา วัดปริมาณ

า  กรมทรัพยากรน

เวณประเทศ
น่าน แพร่ อุ
ร นครราชสีม

หญ่ ป้ายโฆษณ

ง ที่มาข้อมูล
13 พฤษภาค
5 2.14 และ

1 2 . 1 3  เ ม
เพ่ิมขึ้น สถานี
ลดลง 
าพน้ําของลุ่มน
ดับตลิ่งต่าสุด
ระทาน) สถา
องอู่ตะเภา อ .
ณนํ้าได้ 0.00

น้ํา  โทร.02-271

ศไทยมีอากาศ
อุตรดิตถ์ พิษ
มา และชัยภูมิ
ณา และสิ่งก่อส

ล  : สรุปสถาน
คม 2559 ที่ส
ะ2.37 เมตร
ต ร  ต า ม ลํ

นีนครพนม แล

น้ําสงขลา  ลุ่ม
ด) ระดับน้าใน
นีคลองลํา อ 
 .หาดใหญ่ จ .ส
 0.00 0.65

ศู

16000 ต่อ 644

ศร้อนถึงอากา
ษณุโลก เพช
มิ ขอให้ประช
สร้างที่ไม่แข็ง
สถานการณน์
กรมอตุุนิยมวิ
จ.นครราชสมี
จ.อุทัยธาน ี 
จ.ระนอง  แล
จ.พังงา  ฝน
สถานการณ์น
การช่วยเหลื
 
 
 
 
 
 
 

สถ
นการณ์นํ้าประ
สถานีเชียงแส
ร ตามลําดับ 
า ดั บ  แ น ว
ละสถานีอุบล

มน้าทะเลสาบ
นลาน้าส่วนให
 .ศรีนครินทร์ 
สงขลา สถานี

5 4.00. 9.50

รายง
ศนูย์ป้องกันวิ

วันเสาร์ที ่

45 E-mail: mekh

พ 
 
 
 

าศร้อนจัดโด
รบูรณ์ เลย 

ชาชนในบริเวณ
แรงไว้ด้วย  
น้ํา 
วิทยา  ช้ีเตรีย
มา  ชาวเสิงส

  ชาวอุทัยฯขอ
ลง้หนักนํ้าตก
ตกหนักลมกร
น้ําต่างประเท
อ 

ถานการณ์น
ะจําวัน : ศูนย์
สน เชียงคาน 
 เปรียบเทียบ
โ น้ ม ร ะ ดั บ
ราชธานี มีแน

บสงขลา ปัจจุ
หญ่มีแนวโน้มเ
 จ .พัทลุง สถา
นีคลองอู่ตะเภ
0 และ 5.93 ล

 

านสถานก
วกิฤติน้ํา กร
 14 พฤษภ

hala@dwr.mail.g

ยทั่วไป โดยมี
 หนองบัวลํา
ณดังกล่าวระว

ยมให้พร้อมรบั
สางทุกข์ภัยแล้
อให้ขุดบ่อบาด
หงาว นํ้าแห้ง
ระโชกแรงที่พั
ทศ 

น้ํา 
ย์ประมวลวิเค
 หนองคาย น
กับตลิ่ง มีค่า

บ นํ้ า ท่ า   ส
นวโน้มระดับนํ้

จุบันสถานการ
เพ่ิมขึ้น/ทรงตั
านีคลองนุ้ย อ

ภา อ .คลองหอ
ลบม/วินาที  

ารณ์น้าํ 
รมทรัพยากร
ภาคม 2559

go.th 

มีฝนฟ้าคะนอ
าภู อุดรธานี
วังอันตรายจา

บมือ พายุฝน-
ลง้อ่วม! อ่างเก็
ดาลด่วนไม่มนํ้ี
งขอดเหลือแต่
ังงากระทบปร

ราะห์สถานกา
ครพนม มุกด
เท่ากับ -10.
ถ า นี เ ชี ย ง

นํ้าทรงตัว สถา

รณ์น้าในลาน้
ตัว สถานกา
 อ เมือง  จ .พัท
อยโข่ง จ.สงขล

รน้ํา 
9 

1/8 

อง และลมกร
น หนองคาย 
ากพายุลมแรง

-ลูกเห็บ15-1
ก็บนํ้าเริ่มแห้งไ
นํ้ากิน-ใช้ 
ก้อนหิน 
ระชาชน. 

ารณ์นํ้า กรมช
าหาร และโข
.14 -11.36
แ ส น แ ล ะ ส
านีเชียงคาน แ

น้าโดยทั่วไปยัง
ารณ์นํ้าท่า 
ทลุง สถานีคล
ลา สถานีคล

ระโชกแรงบา
 บึงกาฬ สก
งที่จะเกิดขึ้น 

19พ.ค. 
ไม่มีนํ้าใช้ 

ชลประทานระ
งเจียม  วัดได้ 

6 -10.07 -1
ส ถ า นี มุ ก ด
และสถานีหน

งคงอยู่ในภาว
(9-13 พ.ค.2
ลองหวะ อ .หา
องอู่ตะเภา อ

างพ้ืนที่  
กลนคร  
 รวมถึง 

ะดับนํ้า
 2.66. 
10.75 
า ห า ร  

นองคาย 

วะปกติ 
2559)  
าดใหญ ่ 
 .สะเดา  



ศนู

สถานีต
ยกเว้น
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ตรวจวัดระดับน
นที่สถานีสะพา

า  กรมทรัพยากรน

น้ํา (CCTV) ณ 
านมหาโพธ์ิ อ.

น้ํา  โทร.02-271

 วันที่ 11 พฤษ
เมือง จ.แพร่ 

16000 ต่อ 644

ษภาคม 2559
 สะพานนครน่

45 E-mail: mekh

9 การตรวจวัด
น่านพัฒนา อ.เ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hala@dwr.mail.g

ดระดับนํ้าจากก
เมือง จ.น่าน ร

go.th 

กล้อง (CCTV) 
ระดับนํ้าอยู่ใน

2/8 

 ระดับนํ้าส่วนใ
นเกณฑ์เฝ้าระว

ใหญ่อยู่ในเกณ
วังนํ้าแล้ง  

ณฑ์ปกติ 



ศนู

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

จ
จ
จ

จ.

จ
จ

จ
จ

จ.ปร

จ.ส
จ.นค

จ

า  กรมทรัพยากรน

จังหวัด 
.นครนายก 

จ.ปราจีนบุร ี
จ.สระแก้ว 
.ฉะเชิงเทรา 
จ.ชลบุร ี
จ.ระยอง 
จ.จันทบุร ี
จ.ตราด 

.สุพรรณบุรี 

.กาญจนบุร ี
จ.ราชบุร ี
จ.นครปฐม 
จ.เพชรบุรี 
ระจวบคีรีขันธ์ุ 
จ.ชุมพร 

สุราษฎรธานี 
ครศรีธรรมราช 
จ.พัทลุง 
จ.สงขลา 
จ.ปัตตาน ี
จ.ยะลา 

จ.นราธิวาส 
จ.ระนอง 
จ.พังงา 
จ.กระบี่ 
จ.ภูเก็ต 
จ.ตรัง 
จ.สตูล 

น้ํา  โทร.02-271

8 พ

3
24

4

 

21
 

2
1
6
9

16000 ต่อ 644

ปริมาณ

.ค.59 

- 
3.9 
4.0 
- 
- 
- 
- 

4.2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1.0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2.0 
1.0 
6.0 
9.2 
- 
- 

45 E-mail: mekh

ณน้ําฝนสูงสุ
 

 
 
 
 
 

9 พ.ค.59 

- 
- 

10.2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.8 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

hala@dwr.mail.g

ด (มม.) 

10 พ.ค.

- 
- 
- 
- 
- 
- 

2.2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3.7 
- 

1.6 
0.4 

23.5
2.0 

15.1
2.8 

go.th 

59 11

 

 

 
 2

5 
 

1 
 

3/8 

 พ.ค.59 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2.0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

23.2 
- 

3.2 
- 
- 

12 พ.ค.59

- 
0.5 
- 
- 
- 
- 
- 

0.2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.8 
- 
- 
- 

0.4 
14.3 

- 
0.1 
- 
- 



ศนู

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

12

1

า  กรมทรัพยากรน

2 พ.ค.59  เว

13 พ.ค.59  เ

น้ํา  โทร.02-271

ลา 13:00 น. 

เวลา 1:00 น. 

16000 ต่อ 644

แ

 

 

45 E-mail: mekh

แผนที่อากา
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hala@dwr.mail.g

าศ 

go.th 

12 พ.ค.59 
  

13 พ.ค.59

4/8 

  เวลา 19:00
   

9  เวลา 7:00 

0 น. 
 

 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 75.8 444.9 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 18.7 199.7 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 0.4 177.9 นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 75.8 240.5 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 62.5 174.5 ตํา่กวา่ 0.5 444.9 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 20.6 99.5 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 122.5 *** *** 1.8 364.3 หนองพลบั สกษ. - 128.0 153.2 ตํา่กวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 71.8 213.4 ตํา่กวา่ 0.4 348.5 หวัหนิ - 45.1 108.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 91.8 214.3 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 189.2 126.9 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 124.4 220.1 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 205.1 190.8 ตํา่กวา่

พะเยา - 50.3 179.7 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 199.8 210.4 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา - 199.7 183.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 166.9 155.9 ตํา่กวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 124.0 158.7 ตํา่กวา่ เลย สกษ. - 57.4 202.7 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 89.9 178.0 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 50.1 162.3 ตํา่กวา่ หนองคาย - 81.8 224.9 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 236.6 173.8 ตํา่กวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 163.8 ตํา่กวา่ เลย 39.8 196.7 199.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 212.9 210.7 ตํา่กวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 106.4 162.0 ตํา่กวา่ อุดรธานี 75.8 240.5 198.5 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 163.3 157.5 ตํา่กวา่

ลําปาง - 116.5 160.4 ตํา่กวา่ สกลนคร สกษ. - 114.4 217.3 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 191.6 161.6 ตํา่กวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 65.9 154.8 ตํา่กวา่ สกลนคร 2.5 95.7 227.6 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 74.7 206.2 ตํา่กวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 56.4 178.1 ตํา่กวา่ นครพนม 1.3 136.0 257.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 276.2 132.3 ตํา่กวา่

นา่น ไมม่ฝีน 181.3 177.3 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 107.7 180.2 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 225.7 119.6 ตํา่กวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 195.8 181.0 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู 6.8 114.5 *** *** หาดใหญ่ 1.8 188.6 147.7 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. - 84.8 174.6 ตํา่กวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 144.6 168.7 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 350.5 174.1 ตํา่กวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 58.5 230.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 183.3 161.5 ตํา่กวา่ สะเดา ฝนเล็กนอ้ย 131.6 114.0 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 36.5 158.3 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 41.7 199.5 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 99.3 137.5 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 32.2 184.5 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 146.9 157.1 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 315.8 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 112 2 150 8 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 159 0 190 1 ตํา่กวา่ ิ ส 364 3 142 1 สงกวา่

12 พฤษภาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

13 พฤษภาคม 2559

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

หลม่สก ไมมฝน 112.2 150.8 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 159.0 190.1 ตากวา นราธวิาส - 364.3 142.1 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 55.8 174.2 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 105.7 140.2 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 44.3 174.9 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 208.3 178.9 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 72.5 197.6 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 129.9 186.1 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก - 43.7 170.9 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 70.5 208.6 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 104.6 162.8 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 86.2 188.6 ตํา่กวา่ ระนอง 0.4 133.20 512.50 ตํา่กวา่

กําแพงเพชร 2.5 30.9 195.5 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 39.8 208.0 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า - 20.10 527.40 ตํา่กวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 62.8 195.0 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 191.5 172.3 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 175.50 171.60 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.7 162.6 ตํา่กวา่ นครราชสมีา - 62.1 154.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 69.90 259.50 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 55.5 202.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 43.8 179.8 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 0.1 348.50 281.50 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี 18.7 82.6 158.1 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 10.4 171.7 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา - 44.60 244.80 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 91.7 149.0 ตํา่กวา่ ตรงั - 85.80 217.50 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 3.0 100.7 136.1 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 77.60 233.30 ตํา่กวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 97.8 166.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 81.9 179.7 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 8.3 150.7 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 74.8 149.4 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 อุดรธานี 75.8 240.5

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 116.0 135.8 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 เลย 39.8 196.7

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 208.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 วเิชยีรบุร ี 18.7 82.6

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 50.0 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน - *** *** 4 หนองบวัลําภู 6.8 114.5

บวัชุม ฝนเล็กนอ้ย 23.1 136.2 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 57.1 231.0 ตํา่กวา่ 5 ปากชอ่ง สกษ. 3.0 100.7

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 68.7 171.9 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 0.5 95.2 192.3 ตํา่กวา่ สรปุปรมิาณฝนนอ้ย

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 177.9 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 78.8 179.3 ตํา่กวา่ 1 ตะก ัว่ป่า 0.2 3,234.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 73.6 227.5 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 221.0 147.7 สงูกวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบุร ี - 88.9 114.3 ตํา่กวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 113.3 175.3 ตํา่กวา่ 3 เกาะลนัตา 1.4 2,130.8

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 94.8 147.1 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 55.1 134.4 ตํา่กวา่ 4 ฉวาง 1.5 1,818.4

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 24.9 112.0 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 123.7 148.3 ตํา่กวา่ 5 สะเดา 1.6 896.0

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 45.0 155.0 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 87.6 168.3 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ อุดรธานี 75.8 240.5

สมทุรสงคราม - - *** *** แหลมฉบงั - - 137.2 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตราด 0.2 444.9

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 64.1 145.3 ตํา่กวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 110.3 171.9 ตํา่กวา่

นครปฐม - 7.0 116.2 ตํา่กวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 115.4 198.6 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 154.9 199.8 ตํา่กวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 170.3 204.9 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 113.0 245.5 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี - 105.0 392.5 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 149.5 247.7 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 152.2 356.9 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง 0.4 - 207.6 ตํา่กวา่ ตราด 0.2 444.9 426.7 สงูกวา่

นํารอ่ง - 49.6 140.9 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 39.7 147.7 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 107.0 มม. ที ่อ.หนองหาน จ.อดุรธานี



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 357.85 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -101.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 5 - 12 -23.00 

วนัท ี ่13  พฤษภาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -9.00 

31,728 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -143.00 

45% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -15.85 คงที่ 8 อ่าง

วนัท ี ่13  พฤษภาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -66.00  ลดลง 29 อ่าง

35,550 รวมท ัง้ประเทศ 29 8 - 37 -357.85   เพิม่ขึน้ - 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 4,967 37% 4,121 31% 321 2% 4,167 31% 367 3% -46.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,485 47% 3,660 38% 810 9% 3,706 39% 856 9% -46.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 92 35% 27 10% 5 2% 28 11% 6 2% -1.00 ลดลง

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

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 37 35% 19 18% 15 14% 19 18% 15 14% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 52 31% 16 9% 10 6% 16 9% 10 6% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 225 24% 246 26% 203 22% 253 27% 210 22% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 9,892 40% 8,112 33% 1,373 6% 8,213 33% 1,474 6% -101.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 32 24% 15 11% 8 6% 15 11% 8 6% - คงที่

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 210 40% 142 27% 99 19% 144 28% 101 19% -2.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 43 26% 40 24% 30 18% 43 26% 33 20% -3.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 76 46% 55 34% 18 11% 55 34% 18 11% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 863 35% 530 22% - 0% 539 22% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 474 24% 319 16% 219 11% 324 16% 224 11% -5.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 99 32% 76 24% 53 17% 78 25% 55 18% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 29 26% 32 29% 31 28% 33 30% 32 29% -1.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 59 42% 34 24% 27 19% 34 24% 27 19% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 116 42% 52 19% 45 16% 52 19% 45 16% - คงที่

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 64 53% 57 47% 54 45% 58 48% 55 45% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 889 45% 923 47% 92 5% 932 47% 101 5% -9.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,954 35% 2,275 27% 676 8% 2,308 28% 699 8% -23.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 195 20% 240 25% 237 25% 248 26% 245 26% -8.00 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% 54 23% 14 6% 55 23% 15 6% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 334 25% 337 25% 277 20% 346 25% 286 21% -9.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,278 69% 11,791 66% 1,526 9% 11,862 67% 1,597 9% -71.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,972 45% 3,787 43% 775 9% 3,859 44% 847 10% -72.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,250 61% 15,578 59% 2,301 9% 15,721 59% 2,444 9% -143.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 34 15% 62 28% 58 26% 63 28% 59 26% -1.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 78 19% 74 18% 44 10% 75 18% 45 11% -1.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 39 33% 21 18% 9 8% 22 19% 10 9% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 88 54% 81 49% 67 41% 85 52% 71 44% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 166 67% 145 58% 125 50% 150 60% 130 52% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 30% 7 42% 6 37% 7 43% 6.40 39% -0.21 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 6 26% 2 9% 1 4% 2 9% 1.02 5% -0.06 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 22 30% 18 25% 15 21% 19 27% 16.40 23% -1.63 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 9 23% 24 59% 21 51% 25 64% 22.49 56% -1.95 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 447 34% 433 33% 346 26% 449 34% 362 27% -15.85 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 307 43% 210 30% 143 20% 218 31% 151 21% -8.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 120 31% 57 15% 39 10% 59 15% 41 10% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,091 73% 4,017 71% 2,665 47% 4,045 72% 2,693 48% -28.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,155 79% 710 49% 450 31% 738 51% 478 33% -28.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,673 69% 4,994 61% 3,297 40% 5,060 62% 3,363 41% -66.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 35,550 50% 31,728 45% 8,270 12% 32,096 46% 8,628 12% -357.85 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

7 พฤษภาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่13  พฤษภาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

13 พฤษภาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่13  พฤษภาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
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