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วันออกรวมชายฝั
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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
5 มิถุนายน 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตุนิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
6 มิ.ย. 59

น้ําในอ่างปี 49 ล้
6 มิ.ย. 49

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, 
ถานี X.73 จ.นราธิวาส
แนวโน้มระดับนํ้าลดล
2 สรุปสถานการณ์น

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

60, -10.14, -9.15
น  
        - ระบบปฏิบัติ

กราฟแสดงปริมา

ปี ๕9 (44

รณ์) ค่าประมาณ
 120 - 16

อ  180 - 22
 110 - 25

ฝั่ง  240 - 29
 90 - 130

 260 - 31
ณฑล  140 - 18

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

เดือน

ายปริมาณฝน (มิลลิ
าราง 

ท่ี
9

มม.

มม. 26
มม. 24
มม. 31

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 8,45

% 34
ล้าน(ลบ.ม) 8,00

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 13,9

% 59

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศ

17 จ.นครสวรรค์, ส
 สถานี M.9 จ.ศรีส
ส สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ใน
ลง แม่นํ้าวัง แม่นํ้ายม
น้ํา (กรมทรัพยากรน
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
าน หนองคาย นคร

5, -10.02, -9.30 แ

การเฝ้าระวัง และเตื

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

%)      ปี ๕8 (47

ณ (มม.) คว
60 มม. ตํ่ากว่าค
20 มม. ใกล้เ
50 มม. ตํ่ากว่าค
90 มม. ใกล้เ
0 มม. ใกล้เ

10 มม. ตํ่ากว่าค
80 มม. ใกล้เ

มิถุนายน 255

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

 สรปุสถา
ลิเมตร) เดือน มิถุน

61.1 -12.4
48.7 -5%
18.2

เหนือ

 

34.8
แม่ฮ่องสอน

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

57 2
4% 1
03 -2% 3
% 2

980 -27% 4
% 3

เหนือ

หม
3.ป
9.ล
15
21
27
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะ
สถานี W.๔A จ.ตาก 
สะเกษ, สถานี M.7 
นเกณฑ์ปกติ ได้แก่ ส
ม แม่นํ้ามูล และแม่น
น้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปส
รพนม มุกดาหาร แ
และ –11.55 เมตร ต

ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

ทศ  

%)  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ

59

านการณน์้ําขอ
นายน กรกฎาคม แล

282.0 -12
158.0 -78
330.9

 

กลาง

28.4
ปทุมธานี สกษ.

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

243
18%
303 4%
22%
437 -10%
32%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ปราณบุรี (13%) ๔
ลําปาว (17%) 1
5.กิ่วลม (24%) 16.
1.แก่งกระจาน (28%)
7.วชิราลงกรณ (41%
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ะห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
 จ.อุบลราชธานี, ส
สถานี X.37A จ.สุร
นํ้าบางปะกง มีแนวโ

สถานการณ์น้ําประจํา
และโขงเจียม วัดได้ 
ตามลําดับ แนวโน้มร

ลาก - ดินถล่ม (Earl

+ 

ศูนย์ป้อง

ค่าประมาณ (มม
 160 - 200 ม
 190 - 230 ม
 140 - 180 ม
 250 - 300 ม
 100 - 140 ม
 300 - 400 ม
 160 - 200 ม

กรก

องประเทศ วัน
ละสิงหาคม 2559

24.0 244.1
8% 299.8

375.3

106
อุบลราชธาน

ตะวันออกเ

 

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

2,855
34%

2,264 -7%
27%

3,300 -16%
43%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า 
๔.คลองสียัด (15%
0.ลําแซะ (18%) 
.กระเสียว (24%) 
) 22.น้ําอูน (28%
) 28.บางลาง (43%)
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (6 
พร่, สถานี Y.16 จ.
สถานี Kgt.10 จ.สร
ราษฎร์ธานี แนวโน้มร
โน้มระดับนํ้าทรงตัว 

าวัน : ศูนย์ประมวลวิ
 2.20, 5.86, 3
ระดับน้ําท่า สถานีเชี

ly Warning) (6 มิ.ย

+

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

กฎาคม 2559

นที่ 7 มิถุนาย
9 เปรียบเทียบกับค่า

55.7 338.1
18.6% 327.5

474.3

ต

6.0
นี (ศูนย์ฯ)

เฉียงเหนือ

 

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

348
30%
332 -2%
28%
561 -24%
52%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความจ
%) 5.บางพระ (15%

11.อุบลรัตน์ (21%
17.ขุนด่าน (24

) 23.ภูมิพล (30%) 
) 29.สิรินธร (47%) 
 ของความจุ – ไม่มี 

มิ.ย.)  : สถานีนํ้าท่า
.พิษณุโลก, สถานี N
ระแก้ว, สถานี Kgt.3
ระดับน้ํา แม่นํ้าปิง แ
  

วิเคราะห์สถานการณ์
3.05, 2.48, 2.70
ชยีงแสน เชียงคาน 

ย.) – ไม่มีการเตือนภัย

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
ค่าปกติ  200
ค่าปกติ  240
ค่าปกติ  160
ค่าปกติ  280
ค่าปกติ  100
ค่าปกติ  350
ค่าปกติ  200

ยน ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

1 -10.6 3
5 -3% 4
3 5

 
ตราด

ตะวันออก

67.8

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

15,891
60%

% 15,194 -3
57%

% 19,115 -15
72%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 30 อ่าง 
%) 6.แม่งัด (15%) 
%) 12.ป่าสักฯ (21
4%) 18.มูลบน (24
 24.จุฬาภรณ์ (34
และ30.ลํานางรอง (4
 -  

าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
3 จ.ปราจีนบุรี, สถา
แม่นํ้าน่าน แม่นํ้าพร

์น้ํา กรมชลประทาน)
0 และ 2.95 เมตร
หนองคาย นครพนม

ย - 

มวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 

ระทรวงทรัพยากร

ระมาณ (มม.)
0 - 250 มม.
0 - 290 มม.
0 - 200 มม.
0 - 330 มม.
0 - 140 มม.
0 - 450 มม.
0 - 250 มม.

สิงหาคม

ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 

43.1 72.1
415.1 17%
574.2

ใต้

10.4
หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี - 

5,569
68%

3% 5,078
62%

5% 6,204 -1
76%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
 7.กิ่วคอหมา (16
1%) 13.น้ําพุง (22
4%) 19.ทับเสลา (2
%) 25.สิริกิติ์ (38%
47%)  

น้อย ได้แก่ สถานี P.
N.5A จ.พิษณุโลก, ส
านี X.158 จ.ชุมพร
ระสทึง แม่นํ้าท่าตะเภ

) ระดับน้ําแม่น้ําโขง 
ร ตามลําดับ เปรียบ
ม มุกดาหาร และโข

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

286.2 11.4
297.6 4%
400.1

 
อุบลราชธานี (ศูนย์

ท้ังประเทศ

106.0

d.go.th/climate/climate

33,406
47%

-6% 31,217
44%

14% 43,598
64%

ท้ังประเท

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

11%) 2.ห้วยหลวง
%) 8.ลําพระเพลิง 

2%) 14.ลําตะคอง 
26%) 20.แควน้อย 
%) 26.หนองปลาไหล

1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
ร,สถานี X.119A จ.น
ภา แม่นํ้าตาปี และแ

 ณ วันที่ 6 มิถุนายน
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
ขงเจียม มีแนวโน้มร

d.go.th/3month_foreca

+ 
+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

4

ย์ฯ)

 
e.php) 

-3%

-20%

ทศ

  
table.htm) 
 (12%)  
 (17%)  
 (22%)  
 (27%)  
ล (40%) 

นี P.7A  
รสวรรค์,  
นราธิวาส  
แม่นํ้าโก-

น 2559  
าเท่ากับ 
ระดับนํ้า

ast.php) 



 

.         
        
        
(ระดับ
        
ปกติ ย
สถานี
ชายฝ่ัง
๔. พา
๕. สถ
1,258
แม่แจ่ม
จ.ลําพู
ทอง โก
สามเงา
พยุหะ
จ.มหา
รันตนบ
 จ.หน
จ.กาญ
วังน้ําเย
 จ.ชลบ
เฉลิมพ
จ.ประ
เหนือค
เฉลิมพ
หลายพื
เพื่อเต ี
ผู้นําท้
ซ่ึงจาก
ยอดดอ
จํานวน
ยังส่งผ
ที่มีพื้น
เพราะ
เกิดสภ
50 ซ
มีน้ําระ
๖. คา
มีฝนน้
ส่วนมา
๗. พ้ืน
ลําพูน 
ชัยภูมิ
จ.ปรา
44 จัง
ราชบุรี
ตราด 
จังหวัด
อุบลรา

         3.2.2) ศูนย์ป้
             - โครงการ
               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่
ตรงข้ามวัดจันทนา
งทะเลตะวันตก) 
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กรม
8 ตําบล 10,034 ห
ม สันทราย แม่อาย
น (อ.ลี้) จ.ลําปาง (อ
กสัมพีนคร ขาณุวรลั
า วังเจ้า เมือง อุ้มผา
ะคีรี หนองบัว โกร
สารคาม (อ.กันทรวิ
บุรี สําโรงทาบ ท่าตู
องบัวลําภู (นากลา

ญจนบุรี (อ.ห้วยกระเ
ย็น เขาฉกรรจ์ คลอง
บุรี (อ.เกาะสีชัง) จ.
พระเกียรติ หนองแซ
จวบคีรีขันธ์ (เมืองฯ
คลอง) จ.ตรัง (อ.วังวิ
พระเกียรติ ทุ่งสง ลา
พื้นที่ จังหวัดจึงได้ให้
รียมการป้องกันและ
้องถ่ิน อาสาสมัครใ
กสถานการณ์น้ําป่าไ
อยขุนตาล ไหลมาตา
น 7 หลังคาเรือน สั
ผลให้ท่อประปาบางจ
นที่ชลประทานทั้งสิ้
ะหว่ันชาวบ้านจะไม
ภาวะน้ําท่วมขัง ถนน
ซม. กระแสน้ําไหลแร
ะดับท่วมสูง เทศบาล
าดการณ์สภาพอา
อย สําหรับในช่วงวัน
ากในช่วงบ่ายถึงค่ํา 
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
 สุโขทัย และพิษณุโ
 ขอนแก่น สกลนค
จีนบุรี สระแก้ว ชล
งหวัด ได้แก่ จ.เชียงใ
รีกาญจนบุรี หนองคา
 ปราจีนบุรี สมุทรปร
ดพะเยา แพร่ น่าน ล
าชธานี ชลบุรี ระยอง

องกันวิกฤตินํ้า : ระ
รสํารวจติดต้ังระบบ
านสถานการณ์สถานี
งต่ําสุด) ระดับน้ําใน
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ยู่ในสถานการณ์เฝ้า
าราม อ.เมือง จ.จัน

มป้องกันและบรร
หมู่บ้าน ได้แก่ จ.เชยี
 ) จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมื

อ.แจ้ห่ม เถิน วังเหนอื
ลักษบุรี บึงสามัคคี ท
ง แม่สอด) จ.แม่ฮ่อง
รกพระ ไพศาลี) จ
ชัย โกสุมพิสัย ชื่นช

ตูม) จ.ขอนแก่น (อ.ซํ
าง เมืองฯ นาวัง โน
เจา ท่าม่วง ศรีสวัสดิ
งหาด) จ.ปราจีนบุรี 
ตราด (อ.เมืองตราด
ซง บ้านหมอ เมืองฯ
ฯ หัวหิน กุยบุรี ทับส
วิเศษ เมืองตรัง ย่าน
านสกา ชะอวด หัวไท
ห้เจ้าหน้าที่ทําหนังสือ
ะระมัดระวังอันตรา
ในพื้นที่ จ.ลําปา
ไหลหลาก พบว่าบริเ
ามลําห้วยแม่ก๋วน ซ่ึ
สัตว์เลี้ยงของชาวบ้า
จุดแตกหักเสียหาย ส
้น ประมาณ 5,00
ม่มีน้าใช้อุปโภคบริโ
นพัทยาสาย 3 และถ
รง รถจักยานยนต์ไม
ลเมืองพัทยาเร่งเปิดร
ากาศ 7 วัน (กรม
นที่ 11-12 มิ.ย. ทั่ว
 
เตือนภัยวิกฤตินํ้า
โลก ภาคกลาง คือ 
คร นครพนม มหาส
ลบุรี ระยอง และจัน
ใหม่ พะเยา พิจิตร พิ
าย หนองบัวลําภู บุรี
ราการ พังงา ประจว
 ลําพูน ลําปาง อุตร
ง จันทบุรี และตราด

ะบบติดตามและเฝ้าร
บตรวจวัดสถานภาพ
นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
นลําน้ําส่วนใหญ่มีแน
และข้อมูลเพื่อการบริ
าระวังนํ้าแล้ง ได้แก
นทบุรี (ลุ่มนํ้าจันท

รเทาสาธารณภัย
ยงใหม่ (อ.ดอยเต่า สั
มืองอุตรดิตถ์ ท่าปล
อ) จ.สุโขทัย (อ.สวรร
ทรายทองวัฒนา คล
งสอน (เมืองแม่ฮ่องส
จ.นครราชสีมา (อ.
ชม เชียงยืน เมืองมห
ซําสูง เมือง แวงน้อย
นสัง) จ.สุพรรณบุรี
ดิ์ เมือง สังขละบุรี ด
 (อ.เมืองปราจีนบุรี 
ด เขาสมิง แหลมงอ
ฯ เสาไห้ ดอนพุด แ
สะแก บางสะพานน้อ
นตาขาว รัษฎา สิเกา
ทร) จ.พังงา (เกาะย
อสั่งการทางวิทยุสื่อส
ยในช่วงนี้ผ่านทางวิ
าง เกิดเหตุน้ําป่าไห
เวณปากทางเข้าหมู่
งพบว่า ขณะนี้ระดับ
านเช่น ไก่ ถูกน้ําป่าพ
 ส่งผลให้บ้านเรือนปร
0 ไร่ ขณะนี้ได้ประ
โภค จ.ชลบุรี ฝนต
ถนนเลียบชายหาดพั
ม่สามารถผ่านได้ นอ
ระบบ ระบายนํ้าเพื่อใ
มอุตุนิยมวิทยา) ใ
วทุกภาคมีฝนเพิ่มมา

า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
 จ.นครสวรรค์ อุทัยธ
สารคาม กาฬสินธ์ุ ม
นทบุรี  ภาคใต้ คือ
พษิณุโลก แพร่ ลําปา
รีรัมย์ ยโสธร สกลนค
วบคีรีขันธ์ สตูล และ
ดิตถ์ พิษณุโลก เพช
ด ขอให้ประชาชนบริ

ระวังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มลดลง 
ริหารจัดการทรัพยาก
ก่ สถานีสะพานมห

ทบุรี/ชายฝ่ังทะเลต

: จังหวัดท่ีประกาศ
สนักําแพง แม่ริม แม่
ลา ทองแสนขัน ตรอ
รคโลก ศรีนคร ศรีสาํ
องลาน คลองขลุง) จ
สอน สบเมย ปาย ขุม
.ขามสะแกแสง คง

หาสารคาม ยางสีสุรา
ย ภูผาม่าน บ้านฝาง
รี (หนองหญ้าไซ สอ
ด่านมะขามเตี้ย ทอง
 ศรีมหาโพธิ) จ.จันท
อบ คลองใหญ่ บ่อไร
 แก่งคอย พุทธบาท 
อย) จ.สตูล (อ.ละงู 
า ห้วยยอด กันตัง น
ยาว คุระบุรี ทับปุด) 
สารไปยังทุกพื้นที่ให้แ
วิทยุกระจาย เสียงป
หลหลาก ที่บริเวณห
บ้านปางปงปางทรา
บน้ําได้สูงข้ึนเรื่อย ๆ
พัดหายไปกว่า 100
ระชาชนจํานวนหลา
ะสบกับปัญหาภัยแล
กอย่างหนักต่อเนื่อ
พัทยา มีน้ําท่วมสูง ท
อกจากนี้ยังพบว่าถน
ให้พี่น้องที่ใช้รถใช้ถน
ในช่วงวันที่ 6-7 
ากข้ึน และมีฝนตกห

) : NASA (24 ชั่ว
ธานี ลพบุรี สระบุรี 

 มุกดาหาร อํานาจเจ
 จ.เพชรบุรี คณะกร
าง ลําพูน  ตาก กําแ
คร สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ
ะสงขลา กรมอุตุนิยม
ชรบูรณ์ กําแพงเพชร
เวณดังกล่าวระวังอัน

ศูนย์ป้อง

 
ติ (ในลุ่มน้ํา) 
 วันที่ 3 มิ.ย.59) ลุ่ม

กรน้ํา (ระบบเชื่อมโยง
หาโพธิ์ อ.เมือง จ.แ
ะวันออก) และสถ

เขตให้ความช่วยเห
ม่แตง จอมทอง ฮอด 
อน พิชัย น้ําปาด ลับ
าโรง ศรีสัชนาลัย เมื
จ.น่าน (อ.สองแคว เ
มยวม แม่ลาน้อย ปา
ง บัวลาย แก้งสน
าช) จ.บุรีรัมย์ (อ.เมือ
 เป่ือยน้อย โนนศิล
องพี่น้องเมืองสุพรร
งผาภูมิ ไทรโยค เลา
บุรี (อ.มะขาม โป่งน
ร่ เกาะกูด เกาะช้าง
 หนองแค) จ.ราชบุ ี
 ทุ่งหว้า มะนัง เมือง
นาโยง ปะเหลียน) จ
 จ.สุราษฎร์ธานี (อ.บ
แจ้ง เตือนประชาชน
ระจําท้องถ่ิน เสียงต
หมู่บ้าน บางปงปาง
าย ตําบลเวียงตาล มี
 จนถึงระดับประมา

0 ตัว ปลาดุกที่เลี้ยง
ายหลังในหมู่บ้านไม่มี
ล้งถึงข้ันวิกฤตรุนแร
องเพียงไม่ถึง 30 
ทําให้การจราจรชะล
นนสายสาม สี่แยก มุ
นน ได้กลับมาใช้ถนน
มิ.ย. ภาคเหนือ แล

หนักบางแห่ง ภาคใต้

วโมง): รายงานพ้ืนท
 ราชบุรี และกาญจน
จริญ นครราชสีมา 
รรมการทรัพยากรน
พงเพชร นครสวรรค์
ธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น
มวิทยาได้แจ้งเตือนต
ร ตาก เลย อุดรธานี 
นตรายจากฝนที่ตกส

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

มน้ําทะเลสาบสงขล

งสัญญาณภาพจากก
แพร่ (ลุ่มนํ้ายม) แ
านีรร.อนุบาลบางส

หลือผู้สบภัยพิบัติกร
 พร้าว ดอยหล่อ ดอ
บแล บ้านโคก) จ.พะ
อง คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ยม

 เมืองน่าน) จ.พิจิตร 
งมะผ้า แม่สะเรียง) จ
ามนาง โนนไทย ด
องพลับพลาชัย ห้วย
า หนองเรือ พล แวง
รณบุรี ด่านช้าง ดอ
าขวัญ หนองปรือ พน
น้ําร้อน สอยดาว แก
) จ.ชัยนาท (อ.มโน
รี (อ.สวนผึ้ง ปากท่
ง ควนโดน) จ.กระบ่ี 
.นครศรีธรรมราช (อ
บ้านสาร) สถานการ
นที่อาศัยอยู่บริเวณที่
ตามสายหอกระจาย
งทราย หมู่ที่ 9 ตําบ
มีน้ําป่าจากยอดดอย
ณ 2 เมตร ชาวบ้าน
งไว้ในบ่อ จํานวน 2
มีน้ําประปาใช้ จ.สุริ
รง ทําให้การประป

นาที ในพื้นที่ เมื
อตัวติดขัดตลอดสาย
มอร่อยมีน้ําท่วมขังส
นได้ตามปกติโดยเร็ว
ะภาคตะวันออกเฉีย
ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเ

ท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม
นบุรี ภาคตะวันออก
 ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ส
นํ้าแห่งชาติ (6 มิ.ย
ค์ ชัยนาท อุทัยธาน ีล
ครพนม มุกดาหาร น
ตามลักษณะอากาศท
 หนองบัวลําภู หนอ
ะสมในระยะนี้ไว้ด้วย

มทรัพยากรน้ํา  กร

ลา ปัจจุบันสถานกา

ล้อง CCTV ณ วันที่ 
และสถานีสะพานน
สะพาน อ.บางสะพ

รณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง
อยสะเก็ด กัลยาณิวัฒ
ะเยา (อ.เมืองพะเยา
ม บ้านด่านลานหอย
(อ.บางมูลนาก วังทร
จ.อุทัยธาน ี(อ.ห้วยค

 ด่านขุนทด โนนสู
ยราช กระสัง คูเมือง 
งใหญ่ ภูเวียง บ้าน
นเจดีย์ อู่ทอง 
นมทวน) จ.สระแก้ว
ก่งหางแมว ขลุง นา
รมย์ หนองมะโมง วั

ท่อ) จ.เพชรบุรี (อ.ช
 (อ.คลองท่อม เกาะ
อ.เมือง ปากพนัง ท
รณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว) 
ที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ํ
ยข่าวประจําหมู่บ้าน 
บลเวียงตาล อําเภอ
ยขุนตาลไหลตัดผ่าน
นที่มีบ้านอยู่ริมตลิ่ง 

2,000ตัว หายไปกับ
รนทร์ ที่อ่างเก็บน้ําห้
ารัตนบุรีต้องใช้รถแ

มืองพัทยา อ.บางละ
ย ดังเช่น ซ.ส้มป่อย 
สูง รถใหญ่และรถเล็
  
ยงเหนือ ยังคงมีฝนต
เพิ่มข้ึน ส่วนกรุงเทพ

ม (6 มิ.ย.) ได้แก่ ภ
กเฉียงเหนือ คือ จ.เล
สุรินทร์ ศรีสะเกษ ย
ย.) ได้รายงานพ้ืนท่ีป
 ลพบุรี อ่างทอง พระ
นครราชสีมา ศรีสะเก
ทั่วไป (6 มิ.ย.) บริเ
องคาย นครพนม สก
ย ส่วนกรุงเทพมหาน

ระทรวงทรัพยากร

ารณ์น้ําในลําน้ําโดยท

 6 ,มิ.ย.59) : สถาน
นครน่านพัฒนา อ.เ
พาน จ.ประจวบคีรี

ง)ปัจจุบัน (6 มิ.ย.)
ฒนา เชียงดาว ไชยป
า ดอกคําใต้ แม่ใจ จ
ย) จ.กําแพงเพชร (อ.
รายพูน ทับคล้อ) จ.
คต ทัพทัน) จ.นครสว
ง เทพารักษ์ พระ
 นางรอง) จ.สุรินทร์
นแฮด น้ําพอง เวียงเ
เดิมบางนางบวช 
 (อ.โคกสูง วัฒนานค
ายายอาม เมือง เขา
 วัดสิงห์ เนินขาม) จ
ชะอํา แก่งกระจาน 
ะลันตา ลําทับ เมืองก
ทุ่งใหญ่ เชียรใหญ่ 
 จ.เชียงใหม่ ผู้ว่าฯ 
ําน้ําไหลผ่านและพื้น
 เครือข่ายวิทยุสมัค
อห้างฉัตร หลายจุด
นถนนสูงประมาณ 2
 ต่างถูกน้ําป่าไหลหล
บสายน้ํา และจากน้ํา
ห้วยแก้ว ต.รัตนบุรี อ
แบคโฮขุดลอกคลอ
ะมุง ส่งผลให้ถนนห
 ถนนสายทางหลวง 
ล็กไม่สามารถสันจรไ

ตกชุก และมีฝนต
พมหานครและเขตปริ

ภาคเหนือ คือ จ.เชีย
ลย หนองบัวลําภู ห

 ยโสธร และอุบลรา
ประสบภัยจากนํ้า (
ะนครศรีอยุธยา  ปทุ
กษ อุดรธานี มหาสา
เวณประเทศไทยมีฝน
กลนคร ชัยภูมิ นคร
นครและปริมณฑลยัง

รธรรมชาติและส่ิงแ

ทั่วไปยังคงอยู่ในภา

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
เมือง จ.น่าน (ลุ่มนํ้
รีขันธ์ (คลองบางส

) 37 จังหวัด 241
ปราการ ฝาง อมก๋อย
 จุน ภูกามยาว เชียง
เมือง กําแพงเพชร ป
ตาก (อ.แม่ระมาด บ้
วรรค ์(อ.เมือง ชุมแส
ทองคํา บัวใหญ่ สู

ร์ (อ.จอมพระ เขวาสิ
ก่า พระยืน หนองส

สามชุก บางป
คร ตาพระยา อรัญป
คิชฌกูฎท่าใหม่ แหล
.สระบุรี (มวกเหล็ก
 บ้านลาด เขาย้อย 
กระบ่ี ปลายพระยา 
 จุฬาภรณ์ฉวาง 
เปิดเผยว่า หลังจาก
นที่เสี่ยงภัยของอําเภ
รเล่นและสื่อมวลชน

ดยาวไปถึงยอดดอย
2 เมตร หลัง น้ําป่าที
ลากเข้าท่วมเสียหาย
าป่าที่ไหลหลากอย่า
 อ.รัตนบุรี ซ่ึงเป็นอ่าง
อง เพื่อให้น้ําไหลมา
หลายสายในตัวเมือ
 พบว่ามีน้ําท่วมสูงป
ได้ และ ภายในซอยเ

กหนักบางแห่ง ส่วน
ริมณฑล จะมีฝนตกต

ยงใหม่ ลําพูน แพร่
หนองคาย บึงกาฬ อ
าชธานี ภาคตะวันอ
(พ้ืนท่ีมีข่าวขาดแค
มธานี สุพรรณบุรี น
รคาม อุบลราชธานี 
นตกหนักบางพื้นที่ส
ราชสีมา สุรินทร์ มุก
งคงมีฝนต่อไปได้อีก 

แวดล้อม 

าวะปกติ 

นเกณฑ์
นํ้าน่าน) 
สะพาน/

 อําเภอ 
ย สะเมิง 
งคํา ปง)  
ปางศิลา
บ้านตาก 
สง ตาคลี 
สูงเนิน)  
สินรินทร์  
องห้อง) 
ปลาม้า)  
ประเทศ  
ลมสิงห์) 
ก วังม่วง  
 ท่ายาง)  
 อ่าวลึก 
นาบอน  
มีฝนตก 

ภอทราบ 
นรวมถึง 
ขุนตาล  
ที่ไหลมา 
ยทั้งหลัง 
งรุนแรง  
งเก็บน้ํา 
ารวมกัน  
งพัทยา  

ประมาณ  
เขาน้อย  

นภาคใต้  
ต่อเนื่อง 

 ลําปาง 
อุดรธานี 
ออก คือ  
คลนนํ้า)  
นครปฐม 
 จันทบุรี 
ส่วนมาก
กดาหาร 
  



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 75.06 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 - 6 7 47.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 8 2 12 -2.00 

วนัท ี ่6  มถินุายน  2559 ภาคกลาง 1 2 - 3 -10.00 

31,217 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -98.00 

44% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -12.06 คงที่ 10 อ่าง

วนัท ี ่6  มถินุายน  2558 ภาคใต ้ 3 - 1 4 0.00  ลดลง 17 อ่าง

33,406 รวมท ัง้ประเทศ 17 10 10 37 -75.06   เพิม่ขึน้ 10 อ่าง

47%

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 ภมูพิล (2)                  ตาก 13,462 3,800 9,662 4,329 32% 3,996 30% 196 1% 4,017 30% 217 2% -21.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,767 40% 3,630 38% 780 8% 3,609 38% 759 8% 21.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 84 32% 39 15% 17 6% 29 11% 7 3% 10.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 29 11% 15 6% 25 10% 11 4% 4.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 45 42% 25 24% 21 20% 19 18% 15 14% 6.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 49 29% 27 16% 21 12% 18 11% 12 7% 9.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 149 16% 257 27% 214 23% 239 25% 196 21% 18.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 8,457 34% 8,003 32% 1,264 5% 7,956 32% 1,217 5% 47.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 30 22% 16 12% 9 7% 15 11% 8 6% 1.00 เพิม่ขึน้

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 204 39% 148 28% 105 20% 148 28% 105 20% - คงที่

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 39 23% 37 22% 27 16% 37 22% 27 16% - คงที่

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 74 45% 55 34% 18 11% 55 34% 18 11% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 833 34% 510 21% - 0% 516 21% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 474 24% 343 17% 243 12% 332 17% 232 12% 11.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 87 28% 70 22% 47 15% 70 22% 47 15% - คงที่

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 29 26% 19 17% 18 16% 20 18% 19 17% -1.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 56 40% 34 24% 27 19% 34 24% 27 19% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 105 38% 50 18% 43 16% 50 18% 43 16% - คงที่

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 64 53% 57 47% 54 45% 57 47% 54 45% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 860 44% 925 47% 94 5% 938 48% 107 5% -13.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,855 34% 2,264 27% 685 8% 2,273 27% 687 8% -2.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 105 11% 204 21% 201 21% 214 22% 211 22% -10.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 42 26% 25 16% 42 26% 25 16% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 89 37% 57 24% 17 7% 57 24% 17 7% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 243 18% 303 22% 243 18% 313 23% 253 19% -10.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,150 68% 11,605 65% 1,340 8% 11,649 66% 1,384 8% -44.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,741 42% 3,589 41% 577 7% 3,643 41% 631 7% -54.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,891 60% 15,194 57% 1,917 7% 15,292 57% 2,015 8% -98.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 21 9% 54 24% 50 22% 55 25% 51 23% -1.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 63 15% 61 15% 31 7% 66 16% 36 9% -5.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 31 26% 17 15% 5 4% 18 15% 6 5% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 78 48% 66 40% 52 32% 69 42% 55 34% -3.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 155 63% 134 54% 114 46% 135 54% 115 46% -1.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 29% 7 40% 6 36% 7 41% 6.07 37% -0.14 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 5 21% 2 12% 1 7% 2 11% 1.40 7% 0.08 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 25 35% 13 18% 10 14% 14 19% 10.80 15% -0.68 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 8 19% 22 54% 19 47% 22 55% 18.98 47% -0.33 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 391 30% 376 28% 288 22% 388 29% 300 23% -12.06 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 277 39% 200 28% 133 19% 202 28% 135 19% -2.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 88 23% 50 13% 32 8% 52 13% 34 9% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,068 72% 4,202 75% 2,850 51% 4,178 74% 2,826 50% 24.00 เพิม่ขึน้

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,136 78% 626 43% 366 25% 646 44% 386 27% -20.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,569 68% 5,078 62% 3,381 41% 5,078 62% 3,381 41% - คงที่

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 33,406 47% 31,217 44% 7,778 11% 31,299 44% 7,853 11% -75.06 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

31 พฤษภาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่6  มถินุายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

6 มถิุนายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้คงที่

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่6  มถิุนายน  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 
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70,520 ลานลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


