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วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื - 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. ไมม่ฝีน 73.3 27.5 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 37.4 28.2 ตํา่กวา่ - 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 ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 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. ไมม่ฝีน 21.7 43.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 217.0 59.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 68.5 34.3 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 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 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 13.8 38.8 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 76.8 49.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 29.0 24.9 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 31.7 33.8 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. - 305.9 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 47 5 43 8 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 30 6 47 1 ตํา่กวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 352 7 117 4 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 
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สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

20 มีนาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

21 มีนาคม 2559

หลม่สก ไมมฝน 47.5 43.8 ตากวา 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 ไมม่ฝีน 31.4 44.2 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 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. ไมม่ฝีน 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 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 14.3

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน - 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 30.4

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 4.8

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 9.9 *** *** 4 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 26.7

บวัชุม ไมม่ฝีน 17.1 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 24.6 49.9 ตํา่กวา่ 5 อุทยัธานี ไมม่ฝีน -

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 3.8 46.4 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 42.0 70.9 ตํา่กวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบุร ี - 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 แมโ่จ ้สกษ. - -

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

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 55.8 29.0 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 82.6 58.8 ตํา่กวา่

นครปฐม - 118.0 10.6 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 113.7 70.3 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 118.0 25.0 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 142.9 36.8 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 73.6 52.6 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี - 76.2 71.9 ตํา่กวา่

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

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 318.7 115.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 32.5 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 0.3 70.9 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ - ไมม่ ี-



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 446.60 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -100.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 12 - - 12 -84.00 

วนัท ี ่21  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 3 - - 3 -19.00 

35,195 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -132.00 

50% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -22.60 คงที่ 1 อ่าง

วนัท ี ่21  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -89.00  ลดลง 36 อ่าง

39,818 รวมท ัง้ประเทศ 36 1 - 37 -446.60   เพิม่ขึน้ - อ่าง

56%

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 5,610 42% 4,489 33% 689 5% 4,526 34% 726 5% -37.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,322 56% 4,139 44% 1,289 14% 4,191 44% 1,341 14% -52.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 140 53% 51 19% 29 11% 53 20% 31 12% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 42 16% 27 10% 13 5% 28 11% 14 5% -1.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 53 50% 26 25% 22 21% 27 25% 23 22% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 73 43% 22 13% 16 9% 22 13% 16 9% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 401 43% 311 33% 268 29% 318 34% 275 29% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,641 47% 9,065 37% 2,326 9% 9,165 37% 2,426 10% -100.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 42 31% 22 16% 15 11% 23 17% 16 12% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 239 46% 153 29% 110 21% 155 30% 112 22% -2.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 57 34% 57 34% 47 28% 59 36% 49 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 1,011 42% 603 25% 22 1% 614 25% 33 1% -11.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 695 35% 505 26% 405 20% 536 27% 436 22% -31.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 125 40% 95 30% 72 23% 98 31% 75 24% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 25 23% 59 54% 58 53% 62 56% 61 55% -3.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 61 43% 40 28% 33 23% 41 29% 34 24% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 122 44% 80 29% 73 27% 82 30% 75 27% -2.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 70 58% 61 50% 58 48% 62 51% 59 49% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,133 58% 1,076 55% 245 12% 1,102 56% 271 14% -26.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,659 44% 2,810 34% 1,160 14% 2,895 35% 1,244 15% -84.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 411 43% 339 35% 336 35% 355 37% 352 37% -16.00 ลดลง

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

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 107 45% 53 22% 13 5% 55 23% 15 6% -2.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 568 42% 438 32% 378 28% 457 34% 397 29% -19.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,522 71% 12,285 69% 2,020 11% 12,348 70% 2,083 12% -63.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,607 52% 4,410 50% 1,398 16% 4,479 51% 1,467 17% -69.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,129 64% 16,695 63% 3,418 13% 16,827 63% 3,550 13% -132.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 77 34% 91 41% 87 39% 98 44% 94 42% -7.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 108 26% 113 27% 83 20% 116 28% 86 20% -3.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 44 38% 31 26% 19 16% 32 27% 20 17% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 108 66% 128 78% 114 70% 133 81% 119 73% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 195 79% 190 77% 170 69% 194 78% 174 70% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 38% 9 55% 8 50% 9 57% 8.68 52% -0.33 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 9 43% 5 23% 4 18% 5 25% 4.28 20% -0.36 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 21 29% 31 43% 28 39% 32 45% 29.47 41% -1.57 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 27% 25 63% 22 56% 26 64% 22.75 57% -0.34 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 580 44% 623 47% 536 41% 646 49% 558 42% -22.60 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 354 50% 263 37% 196 28% 268 38% 201 28% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 189 48% 84 21% 66 17% 88 23% 70 18% -4.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,371 78% 4,278 76% 2,926 52% 4,340 77% 2,988 53% -62.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,327 91% 940 65% 680 47% 958 66% 698 48% -18.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,241 76% 5,565 68% 3,868 47% 5,654 69% 3,957 48% -89.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 39,818 56% 35,195 50% 11,686 17% 35,643 51% 12,132 17% -446.60 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 ่21  มนีาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

21 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

15 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่21  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต 
11%

ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 

70,520 ลานลบ.ม..(100%)

37 34 32

63
47

68

-
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100 

เห
นือ

อีส
าน

กล
าง

ตะ
วัน
ตก

ตะ
วัน
ออ
ก ใต


% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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(ไอ เอ็
แม่น้ํา

เดีย นํ

กลางล
พันธ์ศั
เทศบา
สภาวะ
กีฬาชา
มี.ค.-6

กิจกรร
ที่มีคว
ชายหา
นํ้าให้ลึ
ของกา
โคราช

ต้องปร

แห้งขอ
ทุกปี ป
จากลํา
ผลิตป

ครั้งน้ี 
หนอง
ให้มีค
คาดว่า
และได้
โดยช่ว
ให้ผู้ทีใ่
เขื่อนค

เร่งปรั

 ถึงสถ
มีปริมา
จัดการ

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ทั้งน้ี จังหวั
น เอ็น) 
แจ่มแห้งเป็น

ลํานํ้าแม่แจ
ํารถแบ็คโฮมา

นายพันธ์ศั
ลํานํ้า พร้อมกั
ักด์ิ นายกเทศ
าลตําบลบ้าน
ะแล้ง ทําให้นํ้
ายหาด ประก
6 เม.ย.น้ี ที่บริ

นายพันธ์ศั
รมในการพัฒน
ามสนใจด้าน
าดถือได้ว่าเป็
ลึกพร้อมกันน้ี
ารประหยัดนํ้า
ชแล้งต่อเนื่อง

โคราชแล้ง
รับลดแรงดัน 

จากสถาน
อด โดยเฉพาะ

 ปรากฏว่าขณะ
านํ้ามูล และ
ระปาจ่ายให้กั

ด้าน นายสิ
 การประปาส่
ตะไก้ และอ่า
วามจุเพ่ิมขึ้น
าจะมีปริมาณน
ด้ประกาศให้ป
วงกลางวันจะ
ใช้นํ้าประปามี
คลองสียัดวิก

สถานการณ
ับแผนบริหาร

นายเชษฐ
ถานการณ์นํ้า
าณคงเหลือกัก
รนํ้าสําหรับภ

า  กรมทรัพยากรน

วัดที่ถูกประก

นเนินทราย ป
จ่มใน อ.จอมท
าปรับพ้ืนที่เป็น
ักด์ิ แก้วสุดใจ
กับรณรงค์จัดพ
ศมนตรี ต.บ้า
แปะ ร่วมกับ

นํ้าในลํานํ้าแม่
กอบด้วย การ
ริเวณหาดทรา
ักด์ิ กล่าวอีกว
นาเด็กเยาวชน

นกีฬา คาดว่า
นกีฬาชนิดหนึ

น้ีได้มีการรณร
าเล่นสงกรานต
งลําน้ําหลายแ
งขยายวงกว้า
 
การณ์ภัยแล้ง
ะที่บริเวณสะ
ะน้ีนํ้าได้แห้งล
ลําตะคอง ซึ่ง
กับประชาชนใ
สิงห์ชัย เหล่า
วนภูมิภาคสา
างเก็บนํ้าตะค
นอีก โดยทําก
นํ้ากักเก็บ 33
ประชาชนผู้ใช้
ะปิดนํ้าประม
มีนํ้าใช้ตลอดห
ฤตปิริมาณน้าํ
ณ์นํ้าเขื่อนคล
รจัดการ 
า ดิษยมาลย์
าล่าสุดว่า ข
กเก็บน้อยที่สุ
ภาคการเกษต

น้ํา  โทร.02-271

กาศภัยแล้งเพิ

รับพื้นที่'แข่ง
ทอง จ.เชียงใ
นลาน ใช้แข่ง
จ นายกเทศมน
พ้ืนที่ให้ชาวบ้
นแปะ อําเภอ
 เทศบาลตําบ
แจ่มแห้งจนเกิ
แข่งขันฟุตบอ
ายลํานํ้าแม่แจ่
ว่า วัตถุประส
น ประชาชน 
จะมีทีมนักกีฬ
น่ึงที่นักกีฬาจ
รงค์ให้ประชา
ต์ของ จ.เชียงใ
แหง่แหง้ขอด 
างอย่างต่อเน่ื

ง ซึ่งขยายวง
พานข้ามลํานํ้
ลงอย่างรวดเร็
งทางการประ
ในพ้ืนที่ 3 อํา
มงคลชัยศรี ผ
าขาพิมาย มีส
คล้อ ปัจจุบัน
การก้ันคันสร
30,000 ลูกบ
ช้นํ้าประปาใน
มาณ 2 ช
หน้าแล้งน้ี  (ไอ
ากกัเกบ็ต่าํ 
องสียัดวิกฤติ

ย์ ผู้อํานวยก
ณะน้ีปริมาณ
ดในภาคตะวัน
ตรลดลงจากเ

16000 ต่อ 644

พ่ิมคือ สุรินท

งกีฬาชายหาด
หม่ ประสบภั
ขันกีฬาชายห
นตรี ต.บ้านแป
บ้านมาเล่นสง
อจอมทอง เปิ
บลท่าข้าม อ.
กิดเนินทราย 
อล 5 คนบนช
จม่ ตรงสะพาน
สงของการจัดก
 ทางด้านกีฬา
ฬาให้ความสน
จะไม่นิยมสวม
ชนในพ้ืนที่มา
ใหม่อีกด้วย.  
 

นอง ส่งผลให้ล

งกว้างอย่างต่
นํ้าจักราช อ.พิ
ร็ว จนมีสันดอ
ะปาส่วนภูมิภ
เภอ ได้แก่ อ.

 ผู้จัดการสํานัก
ถานีผลิตนํ้า -
ดําเนินการสู
ะบริเวณช่อง
บาศก์เมตร ซึ่ง
เขต อ.พิมาย 
ช่ัวโมง กลาง
อ เอ็น เอ็น) 

ติ ปริมาณนํ้ากั

ารโครงการส
ณนํ้าภายในเ
นออก หลังสถ
เดิมเพ่ือเก็บรั
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ร์ และชัยนา

ด' 
ภัยแล้งจนแห้ง
หาด 
ปะ อ.จอมทอ
กรานต์กลาง

ปดเผยถึงโครง
ฮอด และองค
 ทางเทศบาลจึ
ชายหาด และ
นข้ามลํานํ้าแม
การแข่งขันกีฬ
าในพ้ืนที่เขต อ
นใจเข้าร่วมก
มรองเท้าเล่น 
าเล่นนํ้าสงกร
  (เดลินิวส์) 

ลํานํ้าสายหลั

อเน่ือง ส่งผล
พิมาย จ.นครร
อนดินโผล่กลา
ภาคสาขาพิม
.พิมาย อ.คง แ
กงานประปาพ
- จ่ายนํ้าจํานว
บนํ้าเข้าสระน
งเปิด - ปิด ท
งเพียงพอในก
 อ.คง และ อ
คืนจะปล่อยน

กักเก็บตํ่าสุดใ

ส่งนํ้าและบํา
เขื่อนคลองสี
ถานการณ์ภัยแ
รักษาน้ําใช้กา

hala@dwr.mail.g

ท และประก

งขอดเป็นเนิน

อง จ.เชียงใหม
แม่นํ้าเพ่ือเป็น
งการจัดการแ
ค์การบริหารส
จึงได้นํารถแบ็
การแข่งขันวอ
ม่แจ่มวัดท่าขา้
ฬา SUMMER
 อ.จอมทอง อ
การแข่งขันกีฬ
 นอกจากน้ีทา
รานต์บริเวณดั

ลักหลายแห่งแ

ลให้ลํานํ้าสาย
ราชสีมา ซึ่งเค
งลํานํ้าเป็นบริ
าย จะสูบนํ้า

 และ อ.ห้วยแถ
พิมาย เปิดเผ
วน 4 แห่ง ซึ
นํ้าสํารองนํ้าดิ
ทางระบายน้ํา
การผลิตนํ้าปร
.ห้วยแถลง ท
นํ้าลดแรงดัน

ในภาคตะวันอ

ารุงรักษาคลอ
สียัด ต.ท่าเกี
แล้งเริ่มขยายว
ารไว้ให้เพียงพ

go.th 

กาศเพ่ิม 6 อํ

ทราย ทาง น

ม่ ได้อาศัยช่วง
นการประหยั
แข่งขันกีฬา "S
ส่วนจังหวัดเชี
บ็คโฮมาปรับพื
อลเล่บอลชาย
ามเหนือ 
R BEACHGA
.ฮอด อ.ดอยเ
ฬาชายหาดไม
างเทศบาลยังไ
ดังกล่าว เพ่ือเ

แห้งขอดเห็น

ยหลักต่างๆ ใ
คยใช้เป็นสนาม
ริเวณกว้าง โด
าจากลํานํ้าจัก
ถลง ใช้  
ผยว่า สําหรับ
 ซึ่งสูบนํ้าดิบจา
ดิบความจุเดิม
าให้สูงขึ้นเพ่ือ
ระมาเพ่ือรองรั
ทราบว่าในช่วง
นนํ้าลงเพ่ือให้

ออก หลังสถา

องสียัด เปิด
กียบ อ.ท่าตะ
วงกว้าง ส่งผล
พอถึงช่วงเดือ

8/9 

ําเภอ 27 ตํ

นายกเทศมนต

งวิกฤตินํ้าแล้ง
ัดนํ้าเล่นสงกร
SUMMER B
ชียงใหม่จัดขึ้น
พ้ืนที่เป็นลานเ
ยหาด ซึ่งจะจัด

AME ครั้งน้ี 
เต่า อ.อมก๋อย
ม่ตํ่ากว่า 30 
ได้ทําทํานบฝ
เป็นการประห

นสันดอนดิน 

 ในพ้ืนที่ จ.นค
มแข่งเรือยาว
ดยลํานํ้าจักราช
กราชแห่งน้ี ใ

การรับมือกับ
ากลํานํ้ามูล ลํ
ม 250,000
อเพ่ิมความจุ
รับสถานการณ
งน้ีจะปล่อยนํ้
ห้นํ้าไหลเบา เ

านการณ์ภัยแ

เผยกับสํานัก
ะเกียบ จ.ฉะ
ลให้ทางเขื่อน
อนกันยายน 

าบล 207 ห

ตรี ต.บ้านแปะ

ง จัดการแข่งข
รานต์ด้วย โด
BEACHGAME
น หลังจากช่ว
เพ่ือใช้ในการ
ดแข่งขันในวัน

 เพ่ือเป็นการส
ย และพื้นที่ใก
 ทีม สําหรับฟ
ายนํ้าล้นช่ัวค
หยัดนํ้าตามน

 ด้านประปาภู

ครราชสีมา มี
ชิงถ้วยพระรา
ชแห่งน้ีเป็นจุด
ใช้เป็นนํ้าดิบส

บสถานการณ์ภ
ลํานํ้าเค็ม อ่าง
0 ลูกบาศ
นํ้าดิบให้เพ่ิม
ณ์ภัยแล้งที่จะ
้าประปาให้เป็

 เพ่ือเป็นการป้

แล้งเริ่มขยายว

กข่าว ไอ.เอ็น
ะเชิงเทรา ถื
ต้องปรับแผน
 2559 ส่วนใ

หมู่บ้าน  

ะ ผุดไอ

ขันกีฬา
ดย นาย
E" ซึ่ง
วงน้ีเกิด
แข่งขัน
นที่ 28 

ส่งเสริม
กล้เคียง
ฟุตบอล
ราวกั้น

นโยบาย

ภูมิภาค 

มีสภาพ 
าชทาน
ดรับนํ้า
สําหรับ 

ภัยแล้ง 
งเก็บนํ้า
ก์เมตร  

มขึ้นอีก  
เกิดขึ้น 

ป็นเวลา 
ป้องกัน 

วงกว้าง 

น.เอ็น. 
อได้ว่า 

นบริการ
ในด้าน 
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ของค่า
ฝนหล

- บริโภ
ทหารล

ไม่ไหล

อุปโภ
อําเภอ
ระเบิด
โดยเฉ

ในพ้ืน
อ.ลาด
โดยคน
เพ่ือเก็

ที่เดือด
เบ้ืองต้
ได้นําม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

าความเค็มรุก
วงทางภาคตะ

อย่างไรก็ต
ภค ผลิตประป
ลงพืน้ทีแ่จกน

ทหารลงพ้ื
ลนาน 5 วัน 

พ.ท.จิรเดช
ภคบริ โภค  ไป
อลาดหลุมแ
ด ที่สถานีผลิต
พาะปลายท่อ

โดย นายน
นที่ที่ประสบปั
ดหลุมแก้ว จ.
นในหมู่บ้านต
บนํ้าไว้ใช้ในบ้

ด้าน รท.มน
ดร้อน ทางทห
ต้นในช่วงภัยแ
มาจากการปร

 
 
 
 
 

 

า  กรมทรัพยากรน

กล้ําน้ัน เบ้ือง
ะวันออก พบว
าม ผู้อํานวยก
ปา และรักษาร
น้ําดื่มใหช้าวบ
้นที่อําเภอลา

ช พงศ์สุวรรณ
ปแจกจ่ายช่
แก้ว จังหวัด
ตนํ้าวัดชัยสิท
ออย่างอําเภอล
นพพร ขาวขํา
ปัญหาขาดแ
ปทุมธานี กล
ต่างเดือดร้อน
บ้าน   
นตรี ระบุ ว่าเ
หารจึงส่งรถนํ้า
แล้ง โดยจะเริ
ะปาส่วนภูมภิ

น้ํา  โทร.02-271

งต้นยังไม่ได้รั
ว่า อ่างเก็บนํ้า
การโครงการส่
ระบบนิเวศไป
บ้านปทุมธานี
าดหลุมแก้ว แ

 ผบ.ปตอ.พัน
ช่วยเหลือปร
ปทุมธานี เนื
ธาวาส ต.กร
ลาดหลุมแก้ว 
 นายกเทสบา
คลนน้ํากินนํ้
ล่าวว่า ที่ตําบ
นมากที่ไม่มีน้

เจ้าหน้าที่ ได้ร
าจาก ปตอ.พัน
ริ่มแจกจ่ายจน
ภาคจังหวัดปทุ

16000 ต่อ 644

รับผลกระทบ
ายังไม่ได้รับอา
สง่นํ้าและบํารงุ
ปจนกว่าจะสิ้น
น ี
แจกนํ้าด่ืมบร

น 1 รอ. รท.ม
ระชาชนที่ป
น่ืองจากนํ้าป
ะแชง อ.สาม
 นํ้าประปาไม่ไ
าลตําบลคูขว
นํ้าใช้ ทั้งน้ี จ
ลคูขวาง นํ้าไ
นํ้าใช้ เมื่อทร

รับคําร้องมาจ
น 1 เพ่ือนํานํ้
นกว่าจะบรรเ
ทมุธานี  (ไอ เอ
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เน่ืองจากเขื่อ
านิสงส์จากฝน
งรักษาคลองสี
นสุดฤดูแล้งปีนี

รเทาความเดื

มนตรี ภมรพล
ระสบปัญหา
ประปาไม่ไห
มโคก เมื่อวันที
ไหลเป็นเวลาน
าง จึงประสา

จากการสอบ
ไม่ไหลมาเกือ
าบว่าทหารจ

จากนายกเทศ
้ํามาช่วยเหลอื
เทาความเดือด
อ็น เอ็น) 

hala@dwr.mail.g

อนคลองสียัด
นเทียม เพราะ
สยัีด ขอยืนยัน
น้ีอย่างแน่นอน

ดือดร้อนให้ชา

ล หัวหน้าชุดป
าขาดแคลน
หลมาหลายวั
ที่ 15 มี.ค.ที่ผ
นานกว่า 5 วัน
านทหารในพื้น
ถาม นางรัช

อบหน่ึงอาทิต
จะนํานํ้ามาแ

บาลตําบลคูข
อชาวบ้านที่เดื
ดร้อนให้แก่ช

go.th 

ด ต้ังอยู่บริเวณ
สภาพอากาศ

นว่าทางเขื่อนจ
น  (ไอ เอ็น เอ็

าว อ.ลาดหลุ

ปฏิบัติการพ้ืนที
นํ้า อุปโภค 
วันแล้ว เพร
ผ่านมา ส่งผล
น  
นที่ให้นํารถนํ้า
ชนี เอ่ียมจิตโ
ย์แล้ว จึงร้อง
จกก็เตรียมโอ

ขวาง ขอให้นํา
อดร้อน ตามน
าวบ้านได้ส่วน
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ณต้นนํ้า และ
ศไม่เอ้ืออํานวย
จะมีนํ้าเพียงพ
อ็น) 

มแก้ว จ.ปทุม

ที่อําเภอลาดห
 บริ โภค ในพ
าะท่อส่ง นํ้า
ลให้หลายพ้ืน

้ามาแจกจ่ายช
โสภา ชาวบ้า
งไปทางทหาร
อ่ง กระป๋อง 

ารถนํ้ามาแจก
นโยบายของรั
นหน่ึง ซึ่งนํ้าที

ะจากการปฏิบ
ย  
พอเพ่ือการใช้อ

มธานี หลังนํ้า

หลุมแก้ว ได้นํ
พ้ืนที่ ตําบลคู
ขนาด 100
ที่มีนํ้าใช้ไม่เพี

ช่วยเหลือประ
านหมู่ 1 ต.ค
รให้เข้ามาช่ว
 ภาชนะใส่นํ้

กจ่ายนํ้าให้ปร
รัฐบาลที่ให้ช่ว
ที่ได้นํามาแจก

บัติการ 

อุปโภค 

าปาปา 

นํารถนํ้า
คูขวาง  
0 มม .  
พียงพอ 

ะชาชน 
คูขวาง  
ยเหลือ  
้าต่างๆ  

ะชาชน
ยเหลือ
กจ่ายน้ี 


