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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
28 มิถนุายน 255
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
.ลําทะเมนชัย จ.นค
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
29 มิ.ย. 59

น้ําในอ่างปี 49 ล้
29 มิ.ย. 49

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรั
X.73 จ.นราธิวาสสถ
ยม แม่นํ้ามูล และแม
2 สรุปสถานการณ์น

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

52, -1022, -
เชียงแสน และเชียงค
        - ระบบปฏิบัติ
ด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 1

กราฟแสดงปริมา

ปี ๕9 (44%

รณ์) ค่าประมาณ
 160 - 20

อ  190 - 23
 140 - 18

ฝั่ง  270 - 32
 100 - 14
 300 - 40

ณฑล  160 - 20

ย .เม.ย .เม.ย .พ.ค.พ.ค.มิ.ย .ม .ิย .ก .ค.ก .ค.ก .ค.ส.ค.ส .ค.ก .ย .ก .ย .ก .ย .ต.ค.ต

เดือน

ายปริมาณฝน (มิลลิ
าราง 

ที่
59

มม.

มม. 32
มม. 36
มม. 43

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ
ครราชสีมา 
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 7,72

% 31
ล้าน(ลบ.ม) 7,97

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 13,9

% 59

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
รัมย์, สถานี M.9 
านี X.37A จ.สุราษฎ
ม่นํ้าพระสทึง มีแนวโ
น้ํา (กรมทรัพยากรน
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง  (ที
าน หนองคาย นคร
-9.04, -9.11, -8

คาน มีแนวโน้มระดับน
ติการเฝ้าระวัง และเตื
12 ชม. ณ เวลา 14.4

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

%)      ปี ๕8 (46%

ณ (มม.) คว
00 มม. ใกลเ้
30 มม. ใกลเ้
80 มม. ใกลเ้
20 มม. สูงกว่าค
40 มม. ใกลเ้
00 มม. ใกลเ้
00 มม. ใกลเ้

กรกฎาคม 255

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

 สรปุสถาน
ลิเมตร) เดือน กรกฎ

25.7 40.7
66.4 11%
38.0

เหนือ

เพชรบูรณ์

57.3
หล่มสัก

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

24 2
% 1
78 1% 2
% 2

957 -27% 3
% 2

เหนือ

หม
3.ค
9.ป
15
21
27
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 

จ.ศรีสะเกษ, ส
ษฎร์ธานี และสถานี X
โน้มระดับนํ้าทรงตัว
น้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปส
รพนม มุกดาหาร แ
.55 และ –10.00
นํ้าลดลง  
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
45 น. เท่ากับ 83.5 

ทศ  

%)  

+ 

+ 
+ 

วามหมาย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ

59

นการณน์้ําขอ
ฎาคม สิงหาคม แล

443.5 -13
312.7 -42
442.2

นครสวรรค์

กลาง

3.8
ตากฟ้า สกษ.

  

นเพิ่มเติมโดยการบั

200
15%
280 6%
21%
380 -7%
28%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
คลองสียัด (14%) ๔
ป่าสักฯ (19%) 10
5.ลําปาว (23%) 16
1.กิ่วลม (28%) 22.
7.บางลาง (37%) 28
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
สถานี M.7 จ.

X.119A จ.นราธิวาส แ
 แม่นํ้าน่าน แม่นํ้าท

ถานการณ์น้ําประจํา
และโขงเจียม วัดได้ 
0 เมตร ตามลําดับ แ

หลาก - ดินถล่ม (Ea
5 มม. สถานีเตือนภัย

+ 

ศูนย์ป้อง

ค่าประมาณ (มม
 200 - 250 ม
 240 - 290 ม
 160 - 200 ม
 280 - 330 ม
 100 - 140 ม
 350 - 450 ม
 200 - 250 ม

สิงห

องประเทศ วัน
ละกันยายน 2559

30.8 322.3
2% 494.6

531.2

50.
มหาสาร

ตะวันออกเฉี

 

 

ันทึกของเจ้าหน้าที่

2,682
32%

2,488 -2%
30%

3,161 -12%
42%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า 
๔.บางพระ (14%) 
0.น้ําพุง (19%) 11.
6.ขุนด่าน (25%) 1
.ภูมิพล (30%) 23.น
.วชิราลงกรณ (40%) 
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (29
พร่, สถานี Y.16 จ.
.อุบลราชธานี, สถา
แนวโน้มระดับน้ํา แม
ท่าตะเภา มีแนวโน้ม

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
 2.28, 5.78, 3
แนวโน้มระดับน้ําท่า

arly Warning) (29 
ยระดับเตือนภัย ได้

+
+

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ม.) ความห
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค

หาคม 2559

นที่ 30 มิถุนา
9 เปรียบเทียบกับค่า

172.3 549.4
34.8% 464.4

674.6

ต

0
รคาม

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

เป็นรายวัน ณ เวลา

305
26%
307 0%
26%
566 -26%
52%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความจ
5.ห้วยหลวง (14%
.กิ่วคอหมา (20%) 

17.กระเสียว (25%) 
น้ําอูน (31%) 24.ห
 และ29.ลํานางรอง (4
 ของความจุ – ไม่มี 

9 มิ.ย.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
านี Kgt.10 จ
ม่นํ้าปิง แม่นํ้าบางปะ
ระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 

เคราะห์สถานการณ์น
3.16, 3.39, 3.45
า สถานีหนองคาย 

 มิ.ย.)   สถานีเตือนภั
ด้แก่ จ.พังงา ท่ีบ้าน

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 
+ 

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
ค่าปกติ  190
ค่าปกติ  220
ค่าปกติ  240
ค่าปกติ  300
ค่าปกติ  130
ค่าปกติ  400
ค่าปกติ  300

ยน ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

4 -85.0 45
4 -18% 56
6 73

 
จันทบุรี

ตะวันออก

39.3

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

า 07.00 น.ของวัน

15,830
60%

% 15,085 -3
57%

% 18,960 -14
71%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 29 อ่าง 
%) 6.ลําพระเพลิง (1
 12.ลําตะคอง (20
 18.ทับเสลา (26%
หนองปลาไหล (32%
46%)  
 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
.สระแก้ว, สถานี K
ะกง แม่นํ้าตาปี และ

น้ํา กรมชลประทาน) 
5 และ 4.50 เมตร
 นครพนม มุกดาหา

ภัยระดับเฝ้าระวัง ได้
นท่าหัน ต.รมณีย์ อ

มวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 

ระทรวงทรัพยากร

ระมาณ (มม.)
0 - 240 มม.
0 - 270 มม.
0 - 290 มม.
0 - 400 มม.
0 - 170 มม.
0 - 500 มม.
0 - 400 มม.

กันยายน

ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 

59.7 105.8
65.5 19%
38.5

ใต้

87.6
ระนอง

 

รายวัน (http://www.tmd

นนี้  ปริมาณฝนสูงสุ

5,491
67%

3% 4,786
58%

4% 6,096 -1
74%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.ปราณบุรี
15%) 7.ลําแซ
0%) 13.อุบลรัตน
%) 19.แควน้อย (27
%) 25.จุฬาภรณ์

น้อย ได้แก่ สถานี P.
N.5A จ.พิษณุโลก, ส
Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี
ะแม่นํ้าโก-ลก มีแนวโ

ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ
ร ตามลําดับ เปรียบ
าร และโขงเจียม มี

้แก่ จ.อุตรดิตถ์ ที่บ้า
อ.กะปง และบ้านโร

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

น 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

395.8 53.7
449.5 12%
544.7

 
ระนอง

ทัง้ประเทศ

87.6

d.go.th/climate/climate

สุดวันนี้เท่ากับ 180

32,279
46%

-9% 30,969
44%

16% 43,119
63%

ทัง้ประเท

er.rid.go.th/flood/flood/res_t

รี (11%) 2.แม่กวง 
ซะ (16%) 8.แม่งัด 
น์ (21%) 14.มูลบน
7%) 20.แก่งกระจาน
ณ์ (35%) 26.สิริกิติ์

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
, สถานี X.158 จ
โน้มระดับนํ้าลดลง แ

ณ วันที่ 28 มิถุนายน
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
มีแนวโน้มระดับนํ้า

านน้ําต๊ะ ต.น้ําหมัน อ
รงกลวง ต.นบปริง 

d.go.th/3month_foreca

+ 

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

7

 
e.php) 

0.0 มม. 

-2%

-19%

ทศ

  
table.htm) 
 (13%)  
 (18%)  

น (23%)  
น (27%)  
 (37%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
.ชุมพร,  
แม่นํ้าวัง 

น 2559  
าเท่ากับ 
เพ่ิมขึ้น  

อ.ท่าปลา 
 อ.เมือง

ast.php) 



 

พังงา 
อ.ตะก่ั
119.0
.         
        
        
อยู่ในเ
(ลุ่มนํ้า
๔. พา
๕. สถ
อ.ชุมพ
พิบัติก
คลองล
พยุหะคี
สามชุก
สถานก
ที่มักจะ
ลักษณ
พร้อมเ
และเข่ื
ขังระบ
น้ําท่วม
จ.นคร
ระดับน
จากกา
ความร
ขณะที่
ชาวบ้า
มีฝนสะ
ซ่ึงเป็น
ถือเป็น
ท้องถ่ิน
๖. คา
ตะวันอ
คลื่นสงู
๗. พ้ืน
พะเยา
มหาสา
นครศรี
แม่ฮ่อง
ระยอง
พิบัติภั
จึงทําก
ประเท
และพัง
กรมป้อ
แม่ฮ่อง
ปราจีน
 
 

 เตือนด้วยนํ้าฝน โ
ก่ัวป่า, บ้านเหนือ ต
0 มม. ตามลําดับ 

         3.2.2) ศูนย์ป้
             - โครงการ
                  - โครง
เกณฑ์ปกติ ยกเว้นม
าน่าน)  
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กรม
พ่วง ต.โนนย่อ และต
กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง
ลาน คลองขลุง) จ.นค
คีรี หนองบัว โกรกพ
ก บางปลาม้า) จ.ปร
การณ์วิกฤตินํ้า (ข่า
ะเกิดน้ําท่วมซํ้าซาก

ณะเป็นแอ่งกระทะแล
เครื่องสูบน้ําเข้าทําก
อนกิ่วลม) เพิ่มข้ึน แ

บายไม่ทันข้ึนบางจุด 
มฉับพลัน น้ําป่าไห
รราชสีมา กรณีน้ําไห
น้ําท่วมสูงประมาณ 5
ารตรวจสอบพบว่า ร
ระมัดระวังจากกระแส
ที่เดียวกัน น้ําที่ไหลม
านต้องเร่งขนย้ายสิ่ง
ะสมจํานวนมาก โดย
นคลองที่น้ําไหลผ่าน
นจุดสุดท้ายที่รับน้ําก
นทุกพื้นเสี่ยงภัย ให้เ
าดการณ์สภาพอา
ออกเฉียงเหนือ ภาค
ง 2-3 เมตร ส่วนในช
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
า แพร่ น่าน อุตรดิ
ารคาม กาฬสินธ์ุ บุรี
รีธรรมราช กรมทรัพ
งสอน ตาก สุโขทัย ก
ง ตราด ชลบุรี ปราจีน
ภัยดินถล่มและนํ้าป่า
การเฝ้าระวัง และติด
ทศไทยยังคงมีฝนตกต
งงา ขอให้ประชาช
องกันและบรรเทาส
งสอน พิษณุโลก ตา
นบุรี สระแก้ว ฉะเชิ

ดยมีฝนสะสม 12 
.ตําตัว อ.ตะก่ัวป่า 

องกันวิกฤตินํ้า : ระ
รสํารวจติดต้ังระบบ
งการตั้งศูนย์ปฏิบัติก
มีสถานีท่ีอยู่ในสถา

มป้องกันและบรร
.ชุมพ่วง เจ้าหน้าที่แ
ง)ปัจจุบัน (29 มิ.ย
ครราชสีมา (อ.คง แก้
พระ ไพศาลี) จ.ชัยนา
ระจวบคีรีขันธ์ (เมือง
าว) จ.เชียงใหม่ ฝน
 ทั้งย่านชุมชนกาดก้
ละปริมาณน้ําฝนที่มีม
ารเร่งระบายน้ําอย่า

แต่ยังไม่พ้นวิกฤติ โด
 เช่น ที่โรงเรียนบ้านป
ลหลากดินโคลนสไล
หลหลากเข้าท่วมถน
50 เซนติเมตร ส่งผล

 ระดับน้ําที่ไหลเข้าท่
สน้ําที่ไหลแรง ขณะท
าจาก อ.ลําปลายมา
งของข้ึนไปอยู่บนที่สู
ยเฉพาะบริเวณภูเขาต
นตั้งแต่ตําบลหาดส้ม
ก่อนไหลลงทะเล แล
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อ
ากาศ 7 วัน (กรม
ตะวันออก และภาค
ช่วงวันที่ 1 – 2 ก.ค
เตือนภัยวิกฤตินํ้า
ตถ์ สุโขทัย พิษณุโ
รีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุริน
พยากรธรณี (29 มิ
กําแพงเพชร เพชรบูร
นบุรี ตรัง ประจวบคี
าไหลหลาก ได้แก่ พื้
ดตามสถานการณ์พิบ
ต่อเนื่องในระยะนี้แล
ชนในบริเวณดังกล่าว
สาธารณภัย (27 มิ.
าก เพชรบูรณ์ อุตรดิ
งเทรา จันทบุรี ชลบ

 ชม. ณ เวลา 14.
 และท่ีบ้านเหมาะ (

ะบบติดตามและเฝ้าร
บตรวจวัดสถานภาพ
การและข้อมูลเพื่อกา
านการณ์เฝ้าระวัง

รเทาสาธารณภัย
และหน่วยงานที่เกี่ยว
.) 8 จังหวัด 50 อํา
ก้งสนามนาง โนนสูง 
าท (อ.มโนรมย์ หนอง
งฯ หัวหิน กุยบุรี ทับ
ที่ตกอย่างหนักต่อเนื
ก้อม, ชุมชนศรีปิงเมื
มาก รวมทั้งเศษขยะ
งเร่งด่วนเพื่อบรรเทา
ยปริมาณน้ําในเข่ือน
ป่าคาย อ.นครไทย ท
ลด์ซํ้าซาก เบ้ืองต้น
นนสายพิมาย-ชุมพว
ลให้การจราจรสัญจร
ท่วมมีระดับลดลงจาก
ที่สถานการณ์น้ําท่วม
าศ จ.บุรีรัมย์ ยังได้ห
สูง ด้านเจ้าหน้าที่หน
ต้นน้ํา ล่าสุดน้ําในคล
มแป้น ไปยังเขตเทศ
ะเป็นจุดเสี่ยงที่สุด เ
อง 24 ชั่วโมง    
มอุตุนิยมวิทยา) ใ
คใต้ฝั่งตะวันตก รวม
ค. ประเทศไทยตอนบ
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
ลก ตาก กําแพงเพ

นทร์ ยโสธร ศรีสะเก
.ย.) แจ้ง 1) พ้ืนท่ีค
รณ์ นครสวรรค์ ชัยภู
คีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร
้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 
บัติภัยดินถล่ม และน
ะมีฝนตกหนักบางแห
วระวังอันตรายจากฝ
.ย.) ได้สั่งการให้เต ี
ดิตถ์ อุดรธานี เลย ร้
บุรี ระยอง ตราด เพ

.45 น. เท่ากับ 10
(บ้านในหนด) ต.เห

ระวังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ารบริหารจัดการทรัพ
นํ้าแล้ง ได้แก่ สถา

: นํ้าป่าไหลหลาก ไ
ข้องให้ความช่วยเหลื
าเภอ 276 ตําบล 2
 พระทองคํา บัวใหญ
งมะโมง วัดสิงห์ เนิน
บสะแก บางสะพานน
นื่องในตัวเมืองเชียง
อง และย่านวิทยาลั
ะและสิ่งปฏิกูลที่หมัก
าความเดือดร้อนใหแ้
นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว
 ทั้งนี้บริเวณที่ต้องเฝ้า
นทางเจ้าหน้าที่ได้จัด
วง บริเวณหน้าโรงเรี
รผ่านไปมาลําบาก บ้
กช่วงเช้าที่ผ่านมาเพี
มบ้านเรือนประชาชน
หลากเข้าท่วมถนนทา
น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไ
ลองหลายสายมีปริมา
บาลเมืองระนอง ผ่า

 เพราะหากมีน้ําทะเล

ในช่วงวันที่ 29 -3
มทั้งกรุงเทพมหานคร
บนจะมีฝนลดลง และ
) : NASA (24 ช
พชร และเพชรบูรณ์
กษ อํานาจเจริญ แล
คาดการณ์ปริมาณนํ้า
ภูมิ หนองคาย อุดรธ
ร นครศรีธรรมราช พั
 มีปริมาณน้ําฝนเกิน
น้ําป่าไหลหลากเป็นพ
ห่ง บริเวณจ.แม่ฮ่องส
ฝนตกหนักถึงหนักม
รียมการป้องกันแล

 ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ ส
พชรบุรี ประจวบคีรีข

ศูนย์ป้อง

09.0 และ99.5 ม
หมาะ อ.กะปง  เตือน

 
ติ (ในลุ่มน้ํา) 
พยากรน้ํา (ระบบเชื่อ
านีสะพานมหาโพธิ

ได้แก่ จ.นครราชสีม
ลอืเบ้ืองต้นแล้ว ปัจจุ
2,489 หมู่บ้าน ได้แ
ญ่) จ.สุรินทร์ (อ.จอมพ
นขาม) จ.สุพรรณบุรี (
น้อย บางสะพาน) จ
งใหม่ช่วงกลางดึกที่ผ
ัยนาฏศิลปเชียงใหม่
กหมมในท่อระบายน
แก่ประชาชนแล้ว จ.ล
ว่าน้อย ผู้ว่าฯจึงขอใ
าระวังเป็นพิเศษ 4 แ
ดกําลังเฝ้าระวังสถา
รียนพิมายสามัคคี ต
บ้านเรือนประชาชนภ
พียงเล็กน้อย ส่งผลใ
นในพื้นที่บ้านรังกาให
างเข้าออกหมู่บ้าน แ
ได้ออกให้ความช่วย
าณเพิ่มข้ึน บางแห่ง
านตําบลบางร้ิน มีบ้
ลหนุนสูง จะเกิดน้ําเ

30 มิ.ย. ทั่วทุกภาค
รและปริมณฑล สําห
ะในช่วงวันที่ 3-5 ก.
ชั่วโมง): รายงานพ้ื
ณ์ ภาคตะวันออกเฉี
ะอุบลราชธานี ภาค
าฝนท่ีอาจก่อให้เกิด
านี ศรีสะเกษ อุบลร

พงังา ระนอง และสุรา
 ๑๐๐ มม. ประกอบ
พิเศษ ในพื้นที่จ.ระน
สอน เชียงใหม่ ตาก 
มากและปริมาณฝนที
ละแก้ไขปัญหาอุทก
สกลนคร นครพนม 
ขันธ์ สุราษฎร์ธาน ีช

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ม. ตามลําดับ สถา
นด้วยนํ้าฝน ฝนสะ

อมโยงสัญญาณภาพ
ธิ์ อ.เมือง จ.แพร่ (

มา วันนี้ (29 มิ.ย.) 
จุบันยังคงมีน้ําท่วมขั
แก่ จ.กําแพงเพชร (อ
พระ เขวาสินรินทร์ ร
(อ.หนองหญ้าไซ สอง
.นครศรีธรรมราช (อ
ผ่านมา ส่งผลให้เกิด
 ที่พบว่าเช้าวันนี้ (2
น้ําทําให้ไม่สามารถร
ลําปาง ฝนตกทําให้ป
ให้ประชาชนช่วยกันป
แห่ง ประกอบด้วย อ
านการณ์อย่างต่อเนื
ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย
ภายในบ้านรังกาใหญ่
ให้ประชาชนที่สัญจร
หญ่กว่า 10 หลังคา
และบ้านเรือนราษฎร
ยเหลือประชาชนอย่
เป็นที่ลาดชัน น้ําจะไ
บ้านเรือนประชาชนอ
อ่อล้นหรือน้ําท่วมฉั

คของประเทศไทยยั
หรับคลื่นลมในบริเวณ
.ค. ภาคเหนือและภา

พ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่ว
ฉียงเหนือ คือ จ.เล
คตะวันออก คือ จ.ต
ดดินถล่มล่วงหน้า ๓
ราชธานี นครราชสีมา
าษฎร์ธานี เฝ้าระวังใ
บกับบริเวณภาคใต้ข
นอง และพังงา กรม
 เลย หนองคาย อุดร
ที่ตกสะสมไว้ด้วย ส
กภัย วาตภัยและดิน
 มุกดาหาร อํานาจเ

 ชุมพร นครศรีธรรมร

มทรัพยากรน้ํา  กร

นีเตือนภัยระดับอพ
ะสม 12 ชม. ณ เวล

จากกล้อง CCTV ณ 
(ลุ่มนํ้ายม) และสถ

เวลา 03.00 น. เกิ
ขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา   จัง
อ.เมืองฯ ปางศิลาทอ
รันตนบุรี สําโรงทาบ
งพี่น้อง เมืองสุพรรณ
อ.ปากพนัง ฉวาง เฉ
ดน้ําท่วมขังหลายจุด
29 มิ.ย.) ยังคงมีน้ําท
ระบายน้ําออกไปได้ทั
ปริมาณน้ําในเข่ือนให
ประหยัดน้ําต่อไป จ.
อ.นครไทย ชาติตระก
นื่อง เพื่อเตรียมควา
ย ช่วงหลักกิโลเมตร
 กว่า 10 หลังคาเรอื
รไปมาในเส้นทางดัง
เรือน พบระดับน้ําเริ
รกว่า 20 หลังคาเรือ
างเร่งด่วนแล้ว จ.ระ
ไหลแรง อีกทั้ง ยังเริ่
อาศัยอยู่ 2 ฝั่งริม
ฉับพลันได้ ทั้งนี้ ในส่

ังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
ณทะเลอันดามันตอน
าคตะวันออกเฉียงเห
วม (29 มิ.ย.) ได้
ลย หนองคาย อุดร
ตราด ภาคใต้ คือ จ.
๓ วัน ได้แก่ จ.เชียงร
า ลพบุรี สุพรรณบุรี
ในระยะ ๒-๓ วันนี้ 2
องประเทศไทยยังคง
มอุตุนิยมวิทยา ได้แจ
รธานี ขอนแก่น กาฬ
สําหรับกรุงเทพมหา
นถล่มในช่วงวันท่ี 
เจริญ อุบลราชธานี 
ราช ภูเก็ต ระนอง พ

ระทรวงทรัพยากร

พยพ ได้แก่ จ.พังงา 
ลา 14.45 น.  เท่า

 วันที่ 29 ,มิ.ย.59
ถานีสะพานนครน่า

กิดฝนตกต่อเนื่อง ทํา
งหวัดท่ีประกาศเขต
อง โกสัมพีนคร ขาณุ
บ ท่าตูม) จ.นครสวรร
ณบุรี ด่านช้าง ดอนเจ
ฉลิมพระเกียรติ ทุ่งส
ดทั่วเขตเทศบาลนคร
ท่วมขังสูงและเป็นบ ิ
ทัน โดยเทศบาลนคร
หญ่สองแห่งของจังห
.พิษณุโลก ฝนที่ตกห
การ เนินมะปราง แล
มพร้อมช่วยเหลือป
รที่ 6-8 เป็นระยะ
อน มีระดับน้ําท่วมสู
งกล่าวนั้นผ่านไปมา
ริ่มลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ป
อน ในพื้นที่ 3 หมู่บ้
ะนอง ยังคงมีฝนตก
รมเปลี่ยนเป็นสีเหลือ
มคลอง เป็นจํานวนม
วนของจังหวัดระนอ

ง และมีฝนตกหนัก
นบนจะมีกําลังแรง โ
นือจะมีฝนเพิ่มข้ึน 
ด้แก่ ภาคเหนือ คือ 
ธานีสกลนคร นคร
ชุมพร ระนอง พังงา
ราย เชียงใหม่ แพร่ 
 อุทัยธานี เพชรบุรี 
2) พ้ืนท่ีติดตามและ
งมีฝนตกหนาแน่น ศู
จ้งลักษณะอากาศท่ั

ฬสินธ์ุ ชัยภูมิ นครราช
านครและปริมณฑล
 25-29 มิ.ย.ได้แก
 กาญจนบุรี ราชบุรี

 พังงา กระบ่ี และตรั

รธรรมชาติและส่ิงแ

 ท่ีบ้านดอกแดง ต.บ
ากับ 155.5, 139

9) : สถานการณ์น้
านพัฒนา อ.เมือง 

าให้น้ําป่าไหลหลากใ
ตให้ความช่วยเหลือผ
วรลักษบุรี ทรายทอ
รค์ (อ.เมืองฯ ชุมแส
จดีย์ อู่ทอง เดิมบางน
สง ลานสกา ชะอวด 
รเชียงใหม่ โดยเฉพา
ริเวณกว้าง เนื่องจาก
รเชียงใหม่ได้จัดส่งเจ้
หวัดลําปาง (เข่ือนกิ่ว
หนัก ส่งผลทําให้เกิด
ละวังทอง ซ่ึงถือเป็น
ประชาชนที่ได้รับผล
ะทางยาวกว่า 2 กิ
งกว่า 30 เซนติเมต
ลําบาก เนื่องจากจะ
ระมาณ 30-40 เซน
้านของ ต.โนนยอ อ
หนักอย่างต่อเนื่องส
งข้น เช่น คลองหาด
มาก โดยที่เขตตําบล
อง ได้มีคําสั่งไปยังหน

กบางแห่งในภาคเหนื
โดยทะเลอันดามันตอ

 จ.เชียงราย ลําพูน 
ราชสีมา ชัยภูมิ ขอ
า สุราษฎร์ธานี กระ
 น่าน พะเยา ลําปาง
 ราชบุรี กาญจนบุรี 
ะเฝ้าระวังสถานการ
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพ
ัวไป (29 มิ.ย.) โดย
ชสีมา จันทบุรี ตราด
ยังคงมีฝนตกหนักบ
ก่ พื้นที่ จ.ลําปาง เชี
รี นครนายก สมุทรป
รัง 

แวดล้อม 

บางไทร  
9.0 และ 

น้ําทั่วไป 
 จ.น่าน  

ในพื้นที่  
ผู้สบภัย
องวัฒนา 
สง ตาคลี 
นางบวช 
 หัวไทร) 
าะในจุด 
กพื้นที่มี
จ้าหน้าที่
วคอหมา 
ดน้ําท่วม
จุดเสี่ยง
กระทบ  

กิโลเมตร  
ร ล่าสุด 
ะต้องใช้ 
นติเมตร 
.ชุมพวง 
ส่งผลให ้
ส้มแป้น 
ลบางริ้น  
น่วยงาน

นือ ภาค
อนบนมี

 ลําปาง 
อนแก่น 
ะบ่ี และ
ง ลําพูน 
 จันทบุรี 
รณ์ธรณี
พิบัติภัย
ยสรุปว่า 
ด ระนอง 
บางพื้นที่  
ชียงใหม่ 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 109.83 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 5.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 3 6 12 206.00

วนัท ี ่29  มถินุายน  2559 ภาคกลาง 1 1 1 3 -2.00 

30,969 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -30.00 

44% ภาคตะวันออก 5 1 3 9 1.83 คงที่ 5 อ่าง

วนัท ี ่29  มถินุายน  2558 ภาคใต ้ 2 - 2 4 -71.00  ลดลง 15 อ่าง

32,279 รวมท ัง้ประเทศ 15 5 17 37 109.83   เพิม่ขึน้ 17 อ่าง

46%

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 4,072 30% 4,047 30% 247 2% 4,024 30% 224 2% 23.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,349 35% 3,537 37% 687 7% 3,560 37% 710 7% -23.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 65 25% 47 18% 25 9% 46 17% 24 9% 1.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 32 12% 33 13% 19 7% 32 12% 18 7% 1.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 41 39% 30 28% 26 25% 29 27% 25 24% 1.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 43 25% 34 20% 28 16% 36 21% 30 18% -2.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 122 13% 250 27% 207 22% 246 26% 203 22% 4.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 7,724 31% 7,978 32% 1,239 5% 7,973 32% 1,234 5% 5.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 26 19% 19 14% 12 9% 17 13% 10 7% 2.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 194 37% 163 31% 120 23% 161 31% 118 23% 2.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 33 20% 32 19% 22 13% 33 20% 23 14% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 46 28% 57 35% 20 12% 56 34% 19 12% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 723 30% 500 21% - 0% 496 20% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 484 24% 450 23% 350 18% 382 19% 282 14% 68.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 80 25% 63 20% 40 13% 64 20% 41 13% -1.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 30 27% 17 15% 16 15% 16 15% 15 14% 1.00 เพิม่ขึน้

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 55 39% 32 23% 25 18% 32 23% 25 18% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 104 38% 44 16% 37 13% 46 17% 39 14% -2.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 62 51% 56 46% 53 44% 56 46% 53 44% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 845 43% 1,055 54% 224 11% 919 47% 88 4% 136.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,682 32% 2,488 30% 919 11% 2,279 27% 713 9% 206.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 63 7% 179 19% 176 18% 182 19% 179 19% -3.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 48 30% 41 26% 24 15% 41 26% 24 15% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 89 37% 60 25% 20 8% 59 25% 19 8% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 200 15% 280 21% 220 16% 282 21% 222 16% -2.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,071 68% 11,503 65% 1,238 7% 11,522 65% 1,257 7% -19.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,759 42% 3,582 40% 570 6% 3,593 41% 581 7% -11.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,830 60% 15,085 57% 1,808 7% 15,115 57% 1,838 7% -30.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 14 6% 55 25% 51 23% 52 23% 48 21% 3.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 39 9% 57 14% 27 6% 58 14% 28 7% -1.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 26 22% 16 14% 4 3% 16 14% 4 3% - คงที่

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 74 45% 52 32% 38 23% 53 32% 39 24% -1.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 152 61% 127 51% 107 43% 128 52% 108 44% -1.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 4 27% 6 36% 5 32% 6 38% 5.52 33% -0.21 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 3 16% 2 11% 1 7% 2 11% 1.45 7% -0.02 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 31 43% 12 16% 9 12% 11 16% 8.13 11% 0.43 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 8 19% 26 65% 23 58% 24 61% 21.46 54% 1.63 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 352 27% 353 27% 266 20% 351 27% 264 20% 1.83 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 281 40% 194 27% 127 18% 193 27% 126 18% 1.00 เพิม่ขึน้

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 76 19% 42 11% 24 6% 41 10% 23 6% 1.00 เพิม่ขึน้

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,050 72% 4,007 71% 2,655 47% 4,056 72% 2,704 48% -49.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,084 75% 543 37% 283 19% 567 39% 307 21% -24.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,491 67% 4,786 58% 3,089 38% 4,857 59% 3,160 39% -71.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 32,279 46% 30,969 44% 7,541 11% 30,856 44% 7,431 11% 109.83 เพิม่ขึน้

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 ่29  มถิุนายน  2558
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ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

29 มถิุนายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

23 มถิุนายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่29  มถินุายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา สถานการณ์อยู่ระหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้
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