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ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 14.9 364.3 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 14.9 183.0 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 177.9 นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 2.6 208.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน 14.9 61.9 174.5 ตํา่กวา่ - 319.2 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 20.6 99.5 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 121.2 *** *** 3.0 364.3 หนองพลบั สกษ. - 73.3 153.2 ตํา่กวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 55.8 213.4 ตํา่กวา่ 5.8 253.5 หวัหนิ ไมม่ฝีน 45.1 108.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 83.8 214.3 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 51.7 126.9 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 119.9 220.1 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 205.1 190.8 ตํา่กวา่

พะเยา - 64.6 179.7 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 199.8 210.4 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา 3.3 183.0 183.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 166.9 155.9 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 123.8 158.7 สงูกวา่ เลย สกษ. 2.6 148.0 202.7 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 89.1 178.0 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 50.1 162.3 ตํา่กวา่ หนองคาย - 81.8 224.9 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 233.0 173.8 ตํา่กวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 163.8 ตํา่กวา่ เลย 0.4 89.1 199.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 212.5 210.7 ตํา่กวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 97.2 162.0 ตํา่กวา่ อุดรธานี ฝนเล็กนอ้ย 122.5 198.5 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 163.3 157.5 ตํา่กวา่

ลําปาง ไมม่ฝีน 181.0 160.4 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 112.9 217.3 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. 3.0 179.0 161.6 ตํา่กวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 59.9 154.8 ตํา่กวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 93.2 227.6 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 69.0 206.2 ตํา่กวา่

แพร่ - 36.2 178.1 ตํา่กวา่ นครพนม - 130.4 257.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 264.2 132.3 ตํา่กวา่

นา่น 8.0 161.8 177.3 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 89.9 180.2 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 218.7 119.6 ตํา่กวา่

นา่น สกษ. 17.0 171.9 181.0 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 70.9 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 160.4 147.7 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 97.4 174.6 สงูกวา่ ขอนแกน่ 0.1 132.0 168.7 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 350.5 174.1 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 50.0 230.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 183.3 161.5 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 119.6 114.0 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 36.5 158.3 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 40.4 199.5 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 76.8 137.5 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 32.2 184.5 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. 0.3 144.6 157.1 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 312.1 *** ***

่ ส ั 0 5 107 2 150 8 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 159 0 190 1 สงกวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 364 3 142 1 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

2 พฤษภาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

3 พฤษภาคม 2559

หลม่สก 0.5 107.2 150.8 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 159.0 190.1 สงูกวา นราธวิาส ไมมฝน 364.3 142.1 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 55.8 174.2 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 190.6 140.2 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 44.3 174.9 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 208.3 178.9 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 72.5 197.6 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 129.6 186.1 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 43.7 170.9 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 67.1 208.6 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 68.9 162.8 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 65.5 188.6 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 98.80 512.50 ตํา่กวา่

กําแพงเพชร 0.2 28.4 195.5 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 12.5 208.0 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 135.90 527.40 ตํา่กวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 56.8 195.0 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 125.1 172.3 ตํา่กวา่ กระบี่ 5.8 140.60 171.60 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.7 162.6 ตํา่กวา่ นครราชสมีา 2.2 61.9 154.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 65.80 259.50 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 55.5 202.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 43.5 179.8 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 253.50 281.50 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 61.0 158.1 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 54.1 171.7 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 37.20 244.80 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั 0.8 80.1 149.0 ตํา่กวา่ ตรงั - 165.60 217.50 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 84.5 136.1 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 61.80 233.30 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ฝนเล็กนอ้ย 97.6 166.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 77.8 179.7 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 นา่น สกษ. 17.0 171.9

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 116.0 135.8 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 แมฮ่อ่งสอน 14.9 61.9

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 208.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นา่น 8.0 161.8

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 50.0 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน - *** *** 4 กระบี่ 5.8 140.6

บวัชุม ไมม่ฝีน 12.9 136.2 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 57.1 231.0 ตํา่กวา่ 5 ทา่วงัผา 3.3 183.0

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 68.7 171.9 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 61.3 192.3 ตํา่กวา่ สรปุปรมิาณฝนนอ้ย

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 177.9 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 71.8 179.3 ตํา่กวา่ 1 ตะก ัว่ป่า 0.2 3,234.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 63.6 227.5 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 188.8 147.7 สงูกวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบุร ี - 48.7 114.3 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 77.4 168.3 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ แมฮ่อ่งสอน 14.9 61.9

สมทุรสงคราม - - *** *** แหลมฉบงั - - 137.2 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นราธวิาส ไมม่ฝีน 364.3

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 64.1 145.3 ตํา่กวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 110.3 171.9 ตํา่กวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 7.0 116.2 ตํา่กวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 115.4 198.6 ตํา่กวา่

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

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 73.6 245.5 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี - 102.5 392.5 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 149.5 247.7 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 144.8 356.9 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 207.6 ตํา่กวา่ ตราด - 319.2 426.7 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 140.9 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 39.7 147.7 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 31.0 มม. อ.ภเูรอื จ.เลย



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 368.33 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -113.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 4 1 12 -40.00 

วนัท ี ่3  พฤษภาคม  2559 ภาคกลาง 3 - - 3 -9.00 

32,352 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -125.00 

46% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -27.33 คงที่ 6 อ่าง

วนัท ี ่3  พฤษภาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -54.00  ลดลง 30 อ่าง

36,453 รวมท ัง้ประเทศ 30 6 1 37 -368.33   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

52%

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 5,191 39% 4,194 31% 394 3% 4,236 31% 436 3% -42.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,737 50% 3,738 39% 888 9% 3,793 40% 943 10% -55.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 100 38% 30 11% 8 3% 35 13% 13 5% -5.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 35 13% 24 9% 10 4% 24 9% 10 4% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 40 38% 20 19% 16 15% 21 20% 17 16% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 53 31% 16 9% 10 6% 16 9% 10 6% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 263 28% 257 27% 214 23% 267 28% 224 24% -10.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 10,419 42% 8,279 33% 1,540 6% 8,392 34% 1,653 7% -113.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 34 25% 15 11% 8 6% 16 12% 9 7% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 211 41% 145 28% 102 20% 144 28% 101 19% 1.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 46 28% 45 27% 35 21% 47 28% 37 22% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 76 46% 56 34% 19 12% 56 34% 19 12% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 887 36% 546 22% - 0% 543 22% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 477 24% 337 17% 237 12% 353 18% 253 13% -16.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 103 33% 78 25% 55 18% 80 25% 57 18% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 26 24% 33 30% 32 29% 37 34% 36 33% -4.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 59 42% 35 25% 28 20% 35 25% 28 20% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 116 42% 53 19% 46 17% 56 20% 49 18% -3.00 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 1,135 907 46% 939 48% 108 5% 952 48% 121 6% -13.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,007 36% 2,340 28% 725 9% 2,378 29% 765 9% -40.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 234 24% 255 27% 252 26% 262 27% 259 27% -7.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 43 27% 26 16% 44 28% 27 17% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 90 38% 55 23% 15 6% 56 23% 16 7% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 373 27% 353 26% 293 22% 362 27% 302 22% -9.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,332 69% 11,914 67% 1,649 9% 11,966 67% 1,701 10% -52.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,103 46% 3,904 44% 892 10% 3,977 45% 965 11% -73.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,435 62% 15,818 59% 2,541 10% 15,943 60% 2,666 10% -125.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 40 18% 64 29% 60 27% 67 30% 63 28% -3.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 82 20% 76 18% 46 11% 86 20% 56 13% -10.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 40 34% 23 20% 11 9% 24 21% 12 10% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 88 54% 88 54% 74 45% 94 57% 80 49% -6.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 173 70% 152 61% 132 53% 157 63% 137 55% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 31% 7 44% 7 40% 8 46% 6.92 42% -0.35 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 5 26% 2 10% 1 6% 3 12% 1.50 7% -0.28 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 19 27% 21 29% 18 25% 22 31% 19.11 27% -1.53 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 10 24% 27 67% 24 60% 27 68% 24.14 60% -0.18 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 463 35% 460 35% 373 28% 487 37% 400 30% -27.33 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 312 44% 221 31% 154 22% 228 32% 161 23% -7.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 136 35% 62 16% 44 11% 67 17% 49 13% -5.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,133 73% 4,054 72% 2,702 48% 4,066 72% 2,714 48% -12.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,175 81% 766 53% 506 35% 796 55% 536 37% -30.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,756 70% 5,103 62% 3,406 42% 5,157 63% 3,460 42% -54.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 36,453 52% 32,352 46% 8,878 13% 32,718 46% 9,246 13% -368.33 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

27 เมษายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่3  พฤษภาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

3 พฤษภาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง
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บางพ้ื
หนอง
รวมถึง
ของล
และภา
พยากร

กับมีล
น่าน แ
10-3

และมีล
อุณหภู

บริเวณ
ลมใต้ 

บริเวณ
35-3

23-2
ประมา

25-2
ประมา

27-2
เขื่อนศ

กินใช้ 

ซึ่งต้ังอ
หรือคิ
ต้องย
ที่มีอยู่
อุปโภค
อาจต้
ความ
ได้ระบ
ทั่วประ

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ตือน'พายุฤดรู้
กรมอุตุนิย

้นที่ บริเวณจั
บัวลําภู ขอน
งอยู่ห่างจากต
มตะวันออก
าคตะวันออก 
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ
มกระโชกแร
และเพชรบูรณ
0 กม./ชม. 

ภาคตะวันอ
ลูกเห็บตกบา
ภูมิตํ่าสุด 24-

ภาคกลาง 
ณจังหวัดอุทัย
 ความเร็ว 10

ภาคตะวัน
ณจังหวัดนค
9 องศาเซลเซี

ภาคใต้ (ฝั่
8 องศาเซลเ
าณ 1 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่
27 องศาเซล
าณ 1 เมตร 

กรุงเทพม
9 องศาเซลเซี
ศรนีครินทรน์้ํ

ผู้อํานวยก
 ถึงฤดูฝน 

นายวีระศัก
อยู่ใน ต.ท่าก
ดเป็นร้อยละ
อมรับว่า ภัย
ทั้งหมด จะเพี
คบริโภค รักษ
องประสบกับ
เดือดร้อนใน
บุว่า ปริมาณน
ะเทศได้ตระห

า  กรมทรัพยากรน

ร้อน'ถล่ม 'เห
ยมวิทยารายง
จังหวัดแม่ฮ่อง
นแก่น อุดรธา
ต้นไม้ใหญ่ ป้
เฉียงใต้พัดน
 กับลมตะวันต
หรับประเทศไ
 อากาศร้อน
งและมีลูกเห็บ
ณ์ อุณหภูมิตํ่า

ออกเฉียงเหนื
งแห่ง ส่วนมา
-27 องศาเซล
 อากาศร้อนถึ
ยธานี กาญจน
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ออก มีเมฆบา
รนายก ปรา
ซียส ลมตะวัน
งตะวันออก) 
ซียส อุณหภูมิ

งตะวันตก) อ
เซียส อุณหภ

หานครและ
ซียส อุณหภูมิ
น้ําน้อยสดุในร
ารเเขื่อนศรีน

กด์ิ ศรีกาวี ผู้
กระดาน อ.ศ
ะ 22 ขณะที
ยแล้งปีน้ีรุนแ
พียงพอสําหรับ
ษาระบบนิเวศ
บสถานการณ
เบ้ืองต้นแล้ว
นํ้าฝนที่ตกลง
หนักถึงการใช้น

น้ํา  โทร.02-271
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งานลักษณะอ
งสอน เชียงให
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ายโฆษณา แ
นําความช้ืนจ
ตกเฉียงใต้พัด
ไทยต้ังแต่เวลา
นโดยท่ัวไปกับ
บตกบางแห่ง
าสุด 22-28 

นือ อากาศร้อ
ากบริเวณจังห
ลเซียส อุณหภู
ถึงร้อนจัด กับ
นบุรี และราช
ม. 
างส่วน กับมีฝ
าจีนบุรี สระแ
นออกเฉียงใต้ 
 อากาศร้อนใ
มิสูงสุด 34-3

อากาศร้อนใน
ภูมิสูงสุด 34

ปริมณฑล มี
สูงสุด 36-39

รอบ36ป ี
นครินทร์ เผย

ผู้อํานวยการเ
ศรีสวัสด์ิ จ.ก
ที่เขื่อนวชิราล
แรงที่สุดต้ังแต
บส่งให้ประชา
ศ และทําการเ
ณ์ภัยแล้งในบ
ว นอกจากน้ี 
งมาน้ันมีน้อย
นํ้าอย่างรู้คุณค

16000 ต่อ 644

ะวังอันตราย! 
อากาศทั่วไป 
หม่ เชียงราย
งคาย ขอให้ป

และสิ่งก่อสร้า
จากทะเลจีนใ
ดปกคลุมภาคเ
า 06:00 วัน
บมีอากาศร้อ
 ส่วนมากบริ
 องศาเซลเซีย

นโดยทั่วไป โ
หวัดนคราชสีม
ภูมิสูงสุด 37-
ฝนฟ้าคะนอง
ชบุรี อุณหภูมิ
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ในตอนกลาง
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9 องศาเซลเซี

ยปริมาณนํ้ากั

ขื่อนศรีนคริน
าญจนบุรี มีป
ลงกรณ์มีปริม
ต่ก่อสร้างเขื่อ
าชนในพ้ืนที่เข
เกษตรได้จนถึ
างจุด ซึ่งทา
 แม้จะพบว่า
มาก จนไม่มีป
ค่า และหันมา
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บริเวณดังกล
งไว้ด้วย 
ไทยเข้ามาปก

0 วันพรุ่งน้ี. 
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ลเซียส ลมตะวั
ยละ 10 ของ

28 องศาเซล
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 อุณหภูมิตํ่า
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กคลุมภาคตะ

ฟ้าคะนองเป็
ชียงใหม่ เชียง
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 ความเร็ว 1
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6 ปี ด้าน ผอ
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ถใช้การได้อ
ลูกบาศก์เมต
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อง รวมไปถึง
 ส่วนราษฎรที
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มปริมาณนํ้าใน
ับวิกฤตการณ์
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ระโชกแรง แ
ชรบูรณ์ นคร
ตรายจากพาย
คัญทางอุตุนิย
ะวันออกเฉีย
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ร หรือคิดเป็
6 ปี แต่ขอยื
ลุ่มเจ้าพระยา

ที่อาศัยอยู่นอก
รรทุกนํ้าเข้าไ
ดาห์ที่ผ่านม
นเขื่อนได้ จึง

ณภั์ยแล้งไปใหไ้

และอาจมีลูกเ
ราชสีมา ชัยภู
ยุลมแรงที่จะ
มวิทยา ลมพั
ยงเหนือ ภาค

ยละ 20 ขอ
 ลําปาง พะเย
ตกเฉียงใต้ คว
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ชม. ทะเลมีค

้นที่ อุณหภูมิ
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น เขื่อนศรีนค
 ล้านลูกบาศ
นร้อยละ 15
ยืนยันว่าปริม
าบางส่วน ใช้ส
กเขตชลประท
ไปช่วยเพ่ือบ
า แต่ นายวีร
อยากฝากให้
ได้  (ไอ เอ็น เ

เห็บตก 
ภูมิ เลย 
เกิดขึ้น  
พัดสอบ 
คกลาง  

องพ้ืนที่  
ยา แพร่ 
วามเร็ว 

โชกแรง
บึงกาฬ 
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5 ทั้งน้ี  
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บรรเทา 
ระศักด์ิ  
้ผู้ใช้นํ้า 

 เอ็น) 
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เขื่อนล

เดือนมิ

ลําพร
105 
ออกป
และก
ที่ระบ
การบริ

ให้เขื่อ
ดังกล่า
นํ้าท่วม
จันทบุ

เพ่ือกา

ทําให้ช
ชาวบ้า
เขาบา
เบ้ืองต้

ประกอ
ทดแท
ตลอด
ประม
นํารถก

ที่ปลูก
มากว่า
พงังาแ

ที่กําลั
พร้อมห

และบร
จ.พังง
ที่ผ่านม
ช่วยเห
ไปยังส

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ลําพระเพลิงยั
หัวหน้าฝ่าย

มิถุนายน 255
นายโอฬาร

ะเพลิง ว่าปัจ
 ล้านลูกบาศ
ปริมาณ 9,50
ารประปาส่ว
ายออกจากเ
ริหารจัดการนํ้

สําหรับแนว
อนมีความลึกเ
าว เสร็จสิ้นแ
มชุมชนใกล้เคี
บุรภีัยแลง้ทาํส

ภัยแล้งทําส
ารเกษตร ชาว

ปัจจุบันนํ้า
ชาวบ้านต้อง
านต้องแย่งกัน
ายศรีใน หมู่ 4
ต้น  

ด้าน นายท
อบกับในพ้ืนที
ทนเพ่ือใช้ในก
 24 ช่ัวโมง 
าณ 20 เที่ยว
กว่า 50 คัน ม

ด้าน นายส
กในเน้ือที่ 20
า 20 ปี ไม่เค
แล้งหนักไร้น้ํา

จังหวัดพังง
ังประสบปัญห
หาแหล่งนํ้าสาํ

นายอานุภ
รรเทาสาธารณ
งา ที่กําลังปร
มา โดยมี นาย
หลือ เจ้าหน้าท
สระเก็บนํ้าดิบ

า  กรมทรัพยากรน

ยันปริมาณน้าํ
ยจัดสรรนํ้าเขื่
59 น้ี อย่างแ
ร ทองศรี หัวห
จจุบันมีปริมา
ก์เมตร ซึ่งถือ
00,000 ล้า
วนภูมิภาคอํา
เขื่อนบางส่วน
นํ้าของเขื่อนลํา
วทางแก้ไขปัญ
เพ่ิมเติม อีก 4
แล้ว ดังน้ัน ใ
คียงได้อีกทางห
สระสาธารณะ
สระสาธารณ
วสวนผลไม้ได้ร
าในสระสาธ
เดือดร้อนอย
นสูบนํ้าเพ่ือใช
4 แทนโดยทา

ทรงเกียรต์ิ อุ
ที่จังหวัดจันทบ
การเกษตร ซึ
 ซึ่งตนได้นําถั
ว แต่ยังไม่เพี

 มาจอดรอคิวเ
สงวน ใจกล้า

0 ไร่ เริ่มยื
ยประสบปัญห
าดบิผลติประ
งาแล้งหนัก ไร้
หาการขาดแ
ารอง 
าพ รอดขวัญ
ณภัยจังหวัดพั
ะสบปัญหาก
ยสมพร โบบท
ที่ทําการติดต้ั
บสําหรับผลิตน
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าเพียงพอสู้แล้
ขื่อนลําพระเพ
แน่นอน 
หน้าฝ่ายจัดสร
าณนํ้ากักเก็บ
อว่ายังอยู่ใน
านลูกบาศก์เ
เภอโชคชัย ส
น ก็จะแบ่งปั
าพระเพลิง จะ
ญหาภัยแล้ง แ
4 เมตร ซึ่งจะ
นช่วงฤดูฝนที
หน่ึงด้วย  (ไอ
ะบา้นหนองบั
ะบ้านหนองบั
รับผลกระทบ
ารณะบ้านห
ย่างหนัก เน่ือ
ช้ในการเกษต
างเจ้าอาวาสไ

ปถัมภ์ อายุ 5
บุรี ยังไม่มีฝน
ซึ่งทางชาวบ้า
ถังนํ้าขนาด 1
ยงพอต่อควา
เอานํ้าที่วัดแห่
 อายุ 70 
ยืนต้นตาย ลูก
หาภัยแล้งเช่น
ะปาจนท.เร่งช
ร้นํ้าดิบผลิตปร
คลนน้ําสําหรั

ญ ยอดระบํา น
พังงา นํารถสูบ
ารขาดแคลน
ทอง นายกองค
ั้งและวางสาย
นํ้าประปา ขน

16000 ต่อ 644

ล้ง 
ลิง จ.นครราช

รรนํ้า เขื่อนลํา
บอยู่ที่ 33 ล้า
แผนบริหารจ
เมตร ตลอดช
 สูบนํ้าเข้าไปท
นให้กับเกษต
ะไม่กระทบกับ
และนํ้าท่วมระ
ะสามารถรองรั
ที่จะมาถึงน้ี ท
 เอ็น เอ็น) 

บัวแหง้ขอด 
บัว ใน จ.จันท
หนักสุดใน 2
นองบัว หมู่ 
งจากขาดแค
ตร ล่าสุดชาวบ
ได้อนุญาตให้ช

55 ปี ชาวสว
ตกลงมา ทําใ
านได้รับควา

1,000 ลิตร ขึ
ามต้องการ แ
ห่งน้ี  

ปี ชาวสวน
กทุเรียนร่วงห
นน้ีมาก่อน  (ไ
ช่วย 
ระปา หลายห
รับอุปโภคแล

 นายอําเภอทับ
บนํ้าระยะไกลจ
นนํ้าสําหรับอุป
ค์การบริหารส
ยส่งนํ้าขนาดใ
นาด 5 ไร่ ใน
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ชสีมา ยันปริม

าพระเพลิง อ
านลูกบาศก์เม
จัดการน้ําในช
ช่วง 10 วันต
ทําการผลิตนํ้
ตรกรที่ปลูกข้
บประชาชนจน
ะยะยาวของเขื
รับนํ้าได้เพ่ิมขึ้

 ทางเข่ือนลําพ

ทบุรี แห้งขอด
0 ปี 
 8 ตําบลเขา
คลนนํ้าเพ่ือกา
บ้านหลายรา
ชาวบ้านได้ใช้

วนในพ้ืนที่ เปิ
ให้ชาวสวนผล
มเมตตาจาก

 ขึ้นรถยนต์มา
และนํ้าที่วัดน้ีก

นผลไม้อีกราย
หล่น บางส่วน
อ เอ็น เอ็น) 

หน่วยงานเร่งร
ะบริโภค หลั

บปุด พร้อมด้
จากศูนย์ ปภ.
ปโภคและบริ
ส่วนตําบลบ่อแ
ใหญ่ในระยะท
นพ้ืนที่ ม.6 ต

hala@dwr.mail.g

มาณนํ้าเพียงพ

.ปักธงชัย จ.น
มตร หรือคิด
ช่วงหน้าแล้ง
ต่อเดือน เพ่ือ
นํ้าประปาเพ่ือ
ข้าวนาปรัง ที
นถึงเดือนมิถุน
ขื่อนลําพระเพ
ขึ้นอีก 50 ล้า
พระเพลิง ก็จ

ด ชาวบ้านต้อ

าบายศรี อําเ
ารเกษตร ผล
ยต้องนํารถก
้นํ้าในสระน้ําข

ปิดเผยว่า หลั
ลไม้ได้รับผลกร
กเจ้าอาวาสวั
าขนนํ้าสําหรับ
ก็ต้องแบ่งปัน

ย ระบุว่า ล่าส
นต้องตัดต้นทิ้
 

ระดมกําลังช่ว
ังจากประสบ

ด้วย นางกุลธา
เขต 18 ภูเก็
ริโภค หลังจา
แสน พร้อมด้ว
ทางกว่า 2.5 
.บ่อแสน ซึ่งแ

go.th 

พอสู้วิกฤติแล้

นครราชสีมา 
ดเป็นร้อยละ 
ง โดยปัจจุบัน
อให้การประ
อการอุปโภค
ที่มีอยู่ประมา
นายน 2559 
ลิง ขณะนี้ ได้
านลูกบาศก์เม
จะเก็บกักนํ้าไ

องเดือดร้อนอ

เภอท่าใหม่ จ
ลผลิตทุเรียน 
ระบะบรรทุก
ของวัดได้ เพ่ือ

ลังจากที่นํ้าใน
ระทบอย่างหน
วัดเขาบายศรี
บนําไปใช้รดส
นให้กับเพ่ือนบ

สุดภายในสว
้ง ได้รับความ

วยเหลือประช
บปัญหาภัยแล้

ารินทร์ โรจน
ต เข้าช่วยเหลื
กประสบปัญ
วยกํานัน - ผู้ใ
 กิโลเมตร จา
แห้งขอดมานา

8/9 

้งจะไม่กระทบ

 เปิดเผยถึงสถ
 30 จากปริม
น ทางเขื่อนก็
ะปาส่วนภูมิภ
บริโภคให้กับ
ณ 35,000
 น้ี อย่างแน่น
ด้ดําเนินการขุด
มตร โดยขณะ
ได้เพ่ิมขึ้น ซึ่ง

ย่างหนัก เน่ือ

 จังหวัดจันทบ
 มังคุด เงาะ ไ
กถังนํ้า ไปเข้า
อเป็นการบรร

นสระบ้านหนอ
นัก ต้องหานํ้า
รี ให้นํารถมา
สวนผลไม้ ซึ่ง
บ้านข้างเคียง

นขณะน้ีพบว
มเสียหาย ทั้ง

าชน ในเขตอํ
ล้ง ฝนทิ้งช่วง

นสุรสีห์ หัวหน
ลือประชาชน 

ญหาภัยแล้ง ฝ
ใหญ่บ้าน นําช
กคลองลําไทร
านนับเดือนแ

บกับประชาชน

านการณ์นํ้าใ
มาณความจุทั
ก็ได้มีการระบ
ภาคอําเภอปัก
บประชาชน แ
0 ไร่ ซึ่งตนยืน
อน 
ดลอกคลองยก
น้ีดําเนินการข
งก็จะช่วยแก้

องจากขาดแค

บุรี เริ่มแห้งข
 ได้รับความเสี
าคิวรอรับนํ้า 
รเทาความเดือ

องบัวได้แห้งข
าจากแหล่งอ่ืน
าบรรทุกนํ้าไ
งแต่ละวันต้อ
 ทั้งน้ี จะมีชา

ว่า ต้นทุเรียน
น้ี ตนเองปลู

ําเภอทับปุด จ
ต้ังแต่ต้นปีที่ผ

น้าสํานักงานป้
 ในเขตอําเภอ
ฝนทิ้งช่วงต้ังแ
ชาวบ้านกว่า 5
รมาศ ม.6 ต
แล้ว ทําให้ประ

นจนถึง

นเขื่อน
ทั้งหมด  
บายนํ้า 
กธงชัย  

 และนํ้า 
นยันว่า 

กระดับ
ขุดลอก
้ปัญหา 

คลนนํ้า 

ขอดลง  
สียหาย 
 ของวัด 
อดร้อน

ขอดลง 
นเข้ามา
ปใช้ได้  

องใช้นํ้า
าวบ้าน  

น มังคุด  
กผลไม้ 

 จ.พังงา 
ผ่านมา 

ป้องกัน 
อทับปุด 
แต่ต้นปี 
50 คน 
.ทับปุด 
ะชาชน 



ศนู

ในตําบ
จะเติม

มีการส
ให้กับ
  (ไอ เ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

บลบ่อแสนบา
มนํ้าให้เต็มสระ

ด้าน นางกุ
สํารวจแหล่งน
ประชาชนที่ไ

 เอ็น เอ็น) 
 
 
 
 

า  กรมทรัพยากรน

างหมู่บ้านกํา
ะภายในเวลา 
กุลธารินทร์ โร
นํ้าดิบเพ่ิมเติม
ได้รับความเดื

น้ํา  โทร.02-271

ลังได้รับความ
 2 วัน จากน้ัน
รจนสุรสีห์ เปิ
ม เพ่ือใช้ในกา
ดือดร้อนทุกวั

16000 ต่อ 644

มเดือดร้อนอ
นจะเคลื่อนย้า
ปิดเผยว่า สถ
ารผลิตนํ้าปร
วัน คาดว่าใน
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ย่างหนัก ซึ่งร
ายไปยังจุดอ่ืน
านการณ์ภัย
ะปา และใช้ร

นเดือนน้ีหากฝ

hala@dwr.mail.g

รถสูบนํ้าระย
นต่อไป  
แล้งในจังหวัด
รถบรรทุกนํ้าข
ฝนยังไม่ตก ป

go.th 

ะไกลคันน้ี จ

ดพังงากําลังก
ของทุกหน่วย

 ประชาชนคง
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จะส่งนํ้าได้ 1

กระจายอยู่ทุก
ยงานช่วยกันก
งได้รับความเ

.5 คิว/นาที 

กอําเภอ โดย
กระจายออกแ
ดือดร้อนมาก

 คาดว่า 

ยขณะนี้ 
แจกนํ้า
กกว่าน้ี 


