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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
22 มิถนุายน 255
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
.อากาศอํานวย จ.ส
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
23 มิ.ย. 59

น้ําในอ่างปี 49 ล้
23 มิ.ย. 49

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรั
X.73 จ.นราธิวาส สถ
มูล และแม่นํ้าบางปะ
2 สรุปสถานการณ์น

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

58, -10.50, -9.74
โน้มระดับนํ้าลดลง ส
        - ระบบปฏิบัติ

กราฟแสดงปริมา

ปี ๕9 (44%

รณ์) ค่าประมาณ
 120 - 16

อ  180 - 22
 110 - 25

ฝั่ง  240 - 29
 90 - 130

 260 - 31
ณฑล  140 - 18
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เดือน

ายปริมาณฝน (มิลลิ
าราง 

ที่
59

มม.

มม. 30
มม. 33
มม. 40

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ
กลนคร 
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 7,88

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 7,97

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 13,8

% 59

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
รัมย์, สถานี M.9 
ถานี X.37A จ.สุราษฎ
ะกง มีแนวโน้มระดับ
น้ํา (กรมทรัพยากรน
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
าน หนองคาย นคร

4, -9.55, -8.63 แล
สถานีโขงเจียม มีแน
การเฝ้าระวัง และเตื

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

%)      ปี ๕8 (46%

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.

 สรปุสถาน
ลิเมตร) เดือน มิถุน

08.8 21.8
30.6 7%
06.7

แม่ฮ่องสอน

36.8
แม่สะเรียง

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

87 2
% 1
73 0% 2
% 2

831 -27% 3
% 2

เหนือ

หม
3.ห
9.ป
15
21
27
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 

จ.ศรีสะเกษ, ส
ฎร์ธานี และสถานี X.
บนํ้าทรงตัว แม่นํ้าวั
น้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
รพนม มุกดาหาร แ
ะ –10.55 เมตร ตา

นวโน้มระดับนํ้าทรงตั
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

ทศ  

%)  

+ 

+ 

+ 

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ

59

นการณน์้ําขอ
นายน กรกฎาคม แล

401.4 -17
224.9 -78
413.2

กลาง

40.5
ปทุมธานี สกษ.

 

  

นเพิ่มเติมโดยการบั

210
15%
282 6%
21%
371 -6%
27%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (13%) ๔
ป่าสักฯ (19%) 10
5.มูลบน (23%) 16.
1.กิ่วลม (27%) 22.
7.บางลาง (39%) 28
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
สถานี M.7 จ.
.119A จ.นราธิวาส แ
ัง แม่นํ้ายม และแม่น

ถานการณ์น้ําประจําว
และโขงเจียม วัดได้ 
ามลําดับ แนวโน้มระ
ตัว 
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

76.4 301.9
8% 351.5

490.6

33.
สกลนคร

ตะวันออกเฉี

 

 

ันทึกของเจ้าหน้าที่

2,735
33%

2,278 -6%
27%

3,168 -15%
42%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า 
๔.บางพระ (14%) 5
0.ลําปาว (19%) 1
ขุนด่าน (23%) 17
.ภูมิพล (30%) 23.น
.วชิราลงกรณ (41%) 
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (23
พร่, สถานี Y.16 จ.
.อุบลราชธานี, สถา
แนวโน้มระดับน้ํา แม่
นํ้าท่าตะเภา มีแนวโ

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
 2.22, 5.50, 2
ะดับน้ําท่า สถานีเชีย

ly Warning) (23 มิ

+

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

กฎาคม 2559

นที่ 24 มิถุนา
9 เปรียบเทียบกับค่า

49.6 494.3
14.1% 344.4

622.3

ต

9
ร สกษ.

ฉียงเหนือ

ป
ก

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

เป็นรายวัน ณ เวลา

310
26%
307 0%
26%
559 -26%
52%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความจ
5.คลองสียัด (14%

11.น้ําพุง (20%) 12
7.กระเสียว (25%) 
น้ําอูน (31%) 24.ห
 29.ลํานางรอง (46%
 ของความจุ – ไม่มี 

3 มิ.ย.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
านี Kgt.10 จ
นํ้าน่าน แม่นํ้าพระส
โน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึน้

เคราะห์สถานการณ์น้ํ
2.46, 2.95, 3.37
ยงคาน มีแนวโน้มร

.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

3 -149.9 42
4 -44% 53
3 69

ตะวันออก

43.8

ปราจีนบุรี
กบินทร์บุรี

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

า 07.00 น.ของวัน

15,571
59%

% 15,115 -2
57%

% 18,896 -14
71%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 30 อ่าง 
%) 6.ลําพระเพลิง (1
2.ลําตะคอง (20%)

18.ทับเสลา (26%
หนองปลาไหล (32%
%) และ30.สิรินธร (4
 -  

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

น้ํา กรมชลประทาน) ร
7 และ 3.95 เมตร
ะดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถา

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 

29.3 101.7
31.0 19%
95.6

ใต้

58.2
หนองพลับ สกษ.
ประจวบคีรีขันธ์

รายวัน (http://www.tmd

นนี้  ปริมาณฝนสูงสุ

5,487
67%

2% 4,857
59%

4% 6,065 -1
74%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.ปราณบุรี
15%) 7.ลําแซ
) 13.อุบลรัตน์ (20

%) 19.แควน้อย (26%
%) 25.จุฬาภรณ์
47%)  

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

ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ
ร ตามลําดับ เปรียบ
านีเชียงแสน หนองค

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

367.2 6.0
373.2 2%
507.0

ประจวบคีรีขันธ์
หนองพลับ สกษ.

ทัง้ประเทศ

58.2

d.go.th/climate/climate

สุดวันนี้เท่ากับ 145

32,245
46%

-8% 30,855
44%

15% 42,891
63%

ทัง้ประเท

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

รี (10%) 2.แม่กวง 
ซะ (17%) 8.แม่งัด 
0%) 14.กิ่วคอหมา 
%) 20.แก่งกระจาน

ณ์ (34%) 26.สิริกิติ์

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

ณ วันที่ 13 มิถุนายน
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
คาย นครพนม และมุ

d.go.th/3month_foreca

+ 

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

 
e.php) 

5.0 มม. 

-2%

-19%

ทศ

  
table.htm) 
 (12%)  
 (17%)  
 (21%)  

น (27%)  
 (37%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
.ชุมพร,  
แม่นํ้าปิง 

น 2559  
าเท่ากับ 
กดาหาร 

ast.php) 



 

.         
        
        
อยู่ในเ
(ลุ่มนํ้า
๔. พา
๕. สถ
อุตสาห
บริเวณ
ระดับน
(23 มิ
ไชยปร
ภูกามย
เจ้า เมื
ใหญ่ สู
แวงน้อ
ห้วยคต
น้อง เมื
ขวัญ ห
มะขาม
กูด เกา
ทุ่งสง 
3,564
วันเดีย
ตั้งแต่ส
ล้านลูก
พื้นที่เห
และยั
วันละ 
ส่งผลใ
จนสาม
มีน้ําป่า
6 หมู่บ
บ้านแม
3 อําเ
จ.พังง
สายรอ
บริเวณ
๖. คา
ภาคตะ
๗. พ้ืน
เชียงร
กาฬสิ
ก่อให้เ
จันทบุ ี
 

         3.2.2) ศูนย์ป้
             - โครงการ
                  - โครง
เกณฑ์ปกติ ยกเว้นม
าน่าน)  
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
หกรรมบางปู ถ.สุขุมวิ
ณถ.พัมฯ 1 และเขตอ
น้ําลดลงแล้วประมา
มิ.ย.) 23 จังหวัด 17
ราการ ฝาง อมก๋อย ส
ยาว เชียงคํา ปง) จ.ก
องตาก แม่สอด) จ.แ

สงูเนิน) จ.มหาสารคา
อย ภูผาม่าน บ้านฝา
ต ทัพทัน) จ.นครสวร
มืองสุพรรณบุรี ด่าน
หนองปรือ พนมทวน
ม โป่งน้ําร้อน สอยดา
าะช้าง) จ.ประจวบคี ี
 ลานสกา ชะอวด หัว
4.84 ล้านลูกบาศก์
ยวกันเม่ือปี 58 มีป
สร้างเข่ือนมาส่วนป
กบาศก์เมตร โดย
หนือเข่ือนยังมีฝนน้อ
ังคงต้องใช้น้ําใต้ระ
 500,000 ลูกบาศ
ให้ดินดูดซึมน้ําไปทั้งห
มารถช่วยให้สถานกา
าไหลหลากฉับพลันใ
บ้าน ประกอบไปด้วย
ม่กองแป ส่วนพื้นที่
เภอ 20 หมู่บ้าน ใน
า ยังคงมีฝนตกอย่าง
อยต่อระหว่าง ต.ถํ้า
ณคลองห้วยทราย ต.น
าดการณ์สภาพอา
ะวันออก ภาคกลาง 
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
าย และลําปาง ภา
นธ์ุ นครพนม มุกด
เกิดดินถล่มล่วงหน้า
รี ประจวบคีรีขันธ์ ช

องกันวิกฤตินํ้า : ระ
รสํารวจติดต้ังระบบ
งการตั้งศูนย์ปฏิบัติก
มีสถานีท่ีอยู่ในสถา

มป้องกันและบร
วิท ต.แพรกษา อ.เมื
อุตสาหกรรมทั่วไป ร
าร 5-10 ซม. คาดว
74อําเภอ 928 ตํา

 สะเมิง แม่แจ่ม สันท
กําแพงเพชร (อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน (เมืองแม
าม (อ.กันทรวิชัย โกส
ง เป่ือยน้อย โนนศิล
รรค์ (อ.เมืองนครสวร
นช้าง ดอนเจดีย์ อู่ทอ
น) จ.สระบุรี (มวกเหล
าว แก่งหางแมว ขลงุ
รีขันธ์ (เมืองฯ หัวหิน
วไทร) สถานการณ์วิ
เมตร หรือ 37.49 
ปริมาณน้ําอยู่ 3,46
ริมาณนํ้าที่ไหลเข้าเ
สถานการณ์น้ําในปี
อยมาก เม่ือเทียบกับ ี
ะดับเก็บกักต่ําสุด 
ก์เมตร แม้ว่าจะมีฝน
หมด ล่าสุดพบว่ามีน้ํ
ารณ์ของเข่ือนอุบลรั
ในหลายพื้นที่ของจัง
ย ต.กองก๋อย 3 หมู่บ้
ที่ได้รับความเดือดร้
นพื้นที่ 2 จังหวัดได
งต่อเนื่อง ทําให้ปริม
า อ.ตะกั่วทุ่ง และ 
นาเตย อ.ท้ายเหมือง
ากาศ 7 วัน (กรม
 และภาคใต้ สําหรับค
เตือนภัยวิกฤตินํ้า
คกลาง คือ จ.สุพร

ดาหาร ร้อยเอ็ด ยโส
า ๓ วัน ได้แก่ จ.เชีย
ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต ร

ะบบติดตามและเฝ้าร
บตรวจวัดสถานภาพ
การและข้อมูลเพื่อกา
านการณ์เฝ้าระวัง

รเทาสาธารณภัย
อง ทําให้เกิดน้ําท่วม
ะดับน้ําสูงประมาณ 
ว่าสถานการณ์จะกลั
าบล 7,673 หมู่บ้าน
ราย แม่อาย ) จ.อุตร
ง กําแพงเพชร ปางศิ
ม่ฮ่องสอน สบเมย ปา
สุมพิสัย ชื่นชม เชียง
ลา หนองเรือ พล แวง
รรค์ ชุมแสง ตาคลี พ
อง เดิมบางนางบวช
ล็ก วังม่วง เฉลิมพระ
ง นายายอาม เมืองจั
น กุยบุรี ทับสะแก บ
วิกฤตินํ้า (ข่าว) ผู้อํา
 เปอร์เซ็นต์ และมีป

464.72 ล้านลูกบา
เข่ือนสิริกิติ์เท่ากับ 
นี้ถือว่าอยู่ในระดับท
ปีก่อนๆ ผู้อํานวยกา
 (น้ําใช้การไม่ได้) 
นตกลงมาอย่างต่อเ
น้ําไหลเข้าเข่ือนเพิ่มข้ึ
รัตน์ กลับเข้าสู่สภาว
งหวัด เช่นที่ อ.สบเม
บ้านได้แก่ บ้านกองก
ร้อนเรื่องเส้นทาง ไม
ด้รับความเดือดร้อน 
าณน้ําในคลองหลาย
 ต.บางทอง อ.ท้าย
ง ริมตลิ่งในหลายจุดถ
มอุตุนิยมวิทยา) ใน
คลื่นลมในบริเวณทะ
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
รณบุรี กาญจนบุรี 
สธร ศรีสะเกษ แล
ยงราย เชียงใหม่ ตาก
ระนอง พังงา สุราษฎ

ระวังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ารบริหารจัดการทรัพ
นํ้าแล้ง ได้แก่ สถา

ย: นํ้าท่วมรอการระ
มขังระบายไม่ทัน แล
 5-15 ซม. ทั้งนี้ได้มี
ลับสู่ภาวะปกติภายใ
น ได้แก่ จ.เชียงใหม่ 
รดิตถ์ (อ.เมืองอุตรดิ
ลาทอง โกสัมพีนคร 
าย ขุมยวม แม่ลานอ้
งยืน เมืองมหาสารคา
งใหญ่ ภูเวียง บ้านแฮ

 พยุหะคีรี หนองบัว โ
 สามชุก บางปลาม้
ะเกียรติ หนองแซง 
ันทบุรี เขาคิชฌกูฎ 

 บางสะพานน้อย บาง
านวยการเขื่อนสิริกิ

ปริมาณน้ําที่พร้อมใช้
ศก์เมตร หรือ 36.
 5.26 ล้านลูกบาศก
ที่ปลอดภัย เพราะเป็
ารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าภ
 สําหรับปล่อยให้ป
นื่อง แต่ปริมาณฝน
ข้ึนเพียง 30 ล้านลกู
วะปกติ ซ่ึงหากฝนต
มย ทางจังหวัด ได้มี
ก๋อย บ้านห้วยเกี๋ยง บ
ม่สามารถสัญจรไปม
 ประกอบไปด้วย 4 
ยแห่งเพิ่มสูงข้ึน และ
เหมือง ทําให้เสี่ยงต
ถูกน้ํากัดเซาะตลิ่ง จ
นช่วงวันที่ 24-29 ม
เลอันดามันและอ่าวไ
) : NASA (24 
 และราชบุรี ภาคต
ะอุบลราชธานี ภา
ก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่อง
ฎร์ธานี ตรัง และนคร

ศูนย์ป้อง

 
ติ (ในลุ่มน้ํา) 
พยากรน้ํา (ระบบเชื่อ
านีสะพานมหาโพธิ

ะบาย (23 มิ.ย.) ได
ละท่วมต่อเนื่องถึงวัน
มีโรงงานปิดทําการแล
ในวันนี้ 23 มิ.ย. จัง
 (อ.ดอยเต่า สันกําแ
ดิตถ์ ท่าปลา ทองแสน
 ขาณุวรลักษบุรี บึงส
อย ปางมะผ้า แม่สะเ
าม ยางสีสุราช) จ.สุริ
ฮด น้ําพอง เวียงเก่า 

 โกรกพระ ไพศาลี) จ.
้า) จ.กาญจนบุรี (อ.ห
 บ้านหมอ เมืองฯ เส
ท่าใหม่ แหลมสิงห์) 
งสะพาน) จ.นครศรธี
กิต์ิ เปิดเผยถึงสถาน
ช้งานเพียง 714.84
.43 เปอร์เซ็นต์ ปีนี
ก์เมตร และทางเข่ือ
ป็นช่วงต้นฤดูฝน แล
ภาคตะวันออกเฉียง
ระชาชน จ.ขอนแ
ดังกล่าว มีการกระจ

กบาศก์เมตร ถือว่านอ้
ตกชุก ก็จะทําให้ภัยแ
การประกาศเขตพ้ืน

 บ้านกองต๊อก ต.สบเ
าได้ เนื่องจากเส้นท
 หมู่บ้าน ต.บ่อสลี จ
มีดินสไลด์จํานวนหล
ต่อผู้สัญจรไปมา เบื
นสร้างความเสียหาย
มิ.ย. ทั่วทุกภาคของ
ไทยตอนบนจะมีกําล

 ชั่วโมง): รายงานพื
ะวันออกเฉียงเหนื
คใต้ คือ จ.ประจวบ
สอน พะเยา ลําปาง 
รศรีธรรมราช เฝ้าระว

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

อมโยงสัญญาณภาพ
ธิ์ อ.เมือง จ.แพร่ (

ด้แก่ สมุทรปราการ
นที่ 22 มิ.ย. ซ่ึงมีน้ําร
ล้ว 15 แห่ง จาก 35
ังหวัดท่ีประกาศเขต
แพง แม่ริม แม่แตง จ
นขัน ตรอน พิชัย น้าํ
สามัคคี ทรายทองวัฒ
เรียง) จ.นครราชสีมา
นทร์ (อ.จอมพระ เข
 พระยืน หนองสองห
.ชัยนาท (อ.มโนรมย์ 
ห้วยกระเจา ท่าม่วง 
สาไห้ ดอนพุด แก่งคอ
 จ.ชลบุรี (อ.เกาะสีชัง
รรมราช (อ.เมือง ปา
การณ์น้ําของเข่ือนสิ

4 ล้านลูกบาศก์เมตร
นี้มีน้ํามากกว่าปีที่แ
อนมีแผนปล่อยน้ําเพื
ละมีปริมาณไหลเข้า
เหนือ เปิดเผย ว่า ข

แก่น และเขตภาคต
จายตัวอยู่นอกบริเว
อยกว่าเป้าหมายที่ตั้ง
แล้งของปี จ.แม่ฮ่อง
นที่ประสบภัยพิบัติกร
เมย 2 หมู่บ้าน ได้แก
ทางเบ่ียงขาดอยู่เป็น
 จ.เชียงใหม่ 9 หมู่บ้
ลายจุด โดยเฉพาะบริ
บ้ืองต้นทางเจ้าหน้า
ยให้กับประชาชนในพื
งประเทศไทยจะมีฝน
ลังแรงข้ึน โดยทะเลอั
พ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท
อ คือ จ.เลย อุดรธ
บคีรีขันธ์ กรมทรัพ
 ลําพูน ชัยภูมิ หนอง
วังในระยะ ๒-๓ วันนี

มทรัพยากรน้ํา  กร

จากกล้อง CCTV ณ 
(ลุ่มนํ้ายม) และสถ

ร วันที่ 21 มิ.ย. เวล
รอการระบายในเขต
50 แห่ง ผู้ว่าฯและห
ตให้ความช่วยเหลือ
จอมทอง ฮอด พร้าว
าปาด ลับแล บ้านโค
ฒนา คลองลาน คลอ
า (อ.คง แก้งสนามน
ขวาสินรินทร์ รันตนบ
ห้อง)จ.หนองบัวลําภู
 หนองมะโมง วัดสิง
 ศรีสวัสดิ์ เมือง สังข
อย พุทธบาท หนอง
ัง) จ.ตราด (อ.เมืองต
ากพนัง ทุ่งใหญ่ เชียร
สิริกิติ์ ว่า ปริมาณน้ํา
ร หรือ 10.73 เปอร
แล้วบ้าง แต่ก็ยังถือ
พื่อการอุปโภค บริโภ
ามาอย่างต่อเนื่องแล้
ขณะนี้สถานการณ์ขอ
ตะวันออกเฉียงเหนื
ณรองรับน้ําของเข่ือ
งไว้ ทั้งนี้ คาดช่วงปล
งสอน หัวหน้าปภ. เ
รณีฉุกเฉินเหตุอุทกภ
ก่ บ้านแม่คะตวน บ้
นประจําซํ้าซาก สร้า
บ้าน ต.กองก๋อย และ
ริเวณริมถนนทางหล
าที่ได้เร่งเข้าช่วยเห
พื้นที่   
นเพิ่มมากข้ึน และมีฝ
อันดามันมีคลื่นสูง 2
ท่วม (23 มิ.ย.) ไ
านี หนองคาย หนอ

พยากรธรณี (23 มิ.
งบัวลําภู อุดรธานี ก
นี้ 

ระทรวงทรัพยากร

 วันที่ 23 ,มิ.ย.59
ถานีสะพานนครน่า

ลา 21.30 น. เกิดฝ
ตประกอบการเสรี ระ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
อผู้สบภัยพิบัติกรณี
 ดอยหล่อ ดอยสะเก็

คก) จ.พะเยา (อ.เมือง
งขลุง) จ.ตาก (อ.แม่

นาง โนนไทย ด่านขุน
บุรี สําโรงทาบ ท่าตมู
 (นากลาง เมืองฯ นา
ห์ เนินขาม) จ.สุพรร
ขละบุรี ด่านมะขามเ
งแค) จ.ปราจีนบุรี (อ
ตราด เขาสมิง แหลม
รใหญ่ จุฬาภรณ์ ฉวา
าในอ่างเก็บน้ําจนถึง
ร์เซ็นต์เท่านั้น หากเ
อว่าอยู่ในระดับแล้
ภค รวมถึงการเลี้ยง
ล้ว แต่ก็เป็นที่น่าเสีย
องเข่ือนอุบลรัตน์ จ.
นือ อุปโภคบริโภค
อน และจากสถานกา
ลายเดือนสิงหาคม 2
เปิดเผยว่า จากกรณี
ภัย ในพื้นที่ อ.สบเม
้านห้วยกองมูล และ
งความเดือดร้อนให้
ะ 7 หมู่บ้าน ต.ป่าโ
วงชนบท พง.5007
ลือเข้าเกลี่ยเส้นทา

ฝนตกหนักบางแห่งใ
2-3 เมตร  
ได้แก่ ภาคเหนือ คื
องบัวลําภู บึงกาฬ 
ย.) แจ้ง พ้ืนท่ีคาดก

กาญจนบุรี ราชบุรี ลพ

รธรรมชาติและส่ิงแ

9) : สถานการณ์น้
านพัฒนา อ.เมือง 

ฝนตกหนักในพื้นที่เ
ะดับน้ําสูงประมาณ 
งเข้าช่วยเหลือแล้ว 

ณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)ปั
ก็ด กัลยาณิวัฒนา เชี
งพะเยา ดอกคําใต้ แ
ระมาด บ้านตาก สา

นทด โนนสูง พระทอ
ม) จ.ขอนแก่น (อ.ซําส
าวัง โนนสัง) จ.อุทัย
รณบุรี (หนองหญ้าไซ
เตี้ย ทองผาภูมิ ไทรโ
อ.ศรีมหาโพธิ) จ.จันท
งอบ คลองใหญ่ บ่อไ
าง นาบอน เฉลิมพร
งวันที่ 22 มิ.ย. มีอยู
เทียบปริมาณนํ้ากับ
ล้งอยู่เม่ือเทียบกับค
งปลาในกระชังวันละ
ยดายที่ฝนยังตกอยู่ใ
ขอนแก่น ยังอยู่ในข้ั
 รวมถึงรักษาระบ
ารณ์ภัยแล้งรุนแรงที
2559 ปริมาณฝนจะ
ณีที่มีฝนตกหนักและต
มย จ.แม่ฮ่องสอน 3 
ะ ต.ป่าโปง 1 หมู่บ้าน
้กับราษฎรที่ต้องใช้เ
โปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ
7 กิโลเมตรที่ 1325
างแล้ว นอกจากนี้ยั

ในภาคตะวันออกเฉีย

อ จ.แม่ฮ่องสอน เชี
 สกลนคร ชัยภูมิ ขอ
การณ์ปริมาณนํ้าฝ
พบุรี เพชรบุรี ชลบุรี

แวดล้อม 

น้ําทั่วไป 
 จ.น่าน  

ขตนิคม
20 ซม. 
 ปัจจุบัน
ปัจจุบัน  
ชียงดาว 
แม่ใจ จุน 
มเงา วัง
งคํา บัว
สูง เมือง 
ธานี (อ.
ซ สองพี่
โยค เลา
ทบุรี (อ.
ไร่ เกาะ
ะเกียรต ิ
ยู่เท่ากับ 
ปีที่แล้ว  
ค่าเฉลี่ย 
ะ 10.5  
ใต้เข่ือน  
ข้ันวิกฤติ
บบนิเวศ  
ที่ผ่านมา 
ะมากข้ึน 
ต่อเนื่อง 
 ตําบล  
น ได้แก ่
เส้นทาง  
ฮ่องสอน  
5-1452 
ยังพบว่า  

ยงเหนือ 

ชียงใหม่ 
อนแก่น 
นท่ีอาจ
รี ระยอง 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 97.94 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 - 6 7 -7.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 5 2 5 12 41.00

วนัท ี ่23  มถินุายน  2559 ภาคกลาง 1 2 - 3 -6.00 

30,855 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -54.00 

44% ภาคตะวันออก 5 3 1 9 -3.94 คงที่ 7 อ่าง

วนัท ี ่23  มถินุายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -68.00  ลดลง 18 อ่าง

32,245 รวมท ัง้ประเทศ 18 7 12 37 -97.94   เพิม่ขึน้ 12 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 ภมูพิล (2)                  ตาก 13,462 3,800 9,662 4,115 31% 4,024 30% 224 2% 4,010 30% 210 2% 14.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,446 36% 3,560 37% 710 7% 3,588 38% 738 8% -28.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 71 27% 46 17% 24 9% 44 17% 22 8% 2.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 33 13% 32 12% 18 7% 31 12% 17 6% 1.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 48 45% 29 27% 25 24% 28 26% 24 23% 1.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 45 26% 36 21% 30 18% 35 21% 29 17% 1.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 129 14% 246 26% 203 22% 244 26% 201 21% 2.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 7,887 32% 7,973 32% 1,234 5% 7,980 32% 1,241 5% -7.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 27 20% 17 13% 10 7% 15 11% 8 6% 2.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 200 38% 161 31% 118 23% 153 29% 110 21% 8.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 35 21% 33 20% 23 14% 34 20% 24 14% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 49 30% 56 34% 19 12% 55 34% 18 11% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 759 31% 496 20% - 0% 498 20% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 486 25% 382 19% 282 14% 351 18% 251 13% 31.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 82 26% 64 20% 41 13% 65 21% 42 13% -1.00 ลดลง

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

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 55 39% 32 23% 25 18% 33 23% 26 18% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 104 38% 46 17% 39 14% 48 17% 41 15% -2.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 63 52% 56 46% 53 44% 56 46% 53 44% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 845 43% 919 47% 88 4% 914 46% 83 4% 5.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,735 33% 2,278 27% 713 9% 2,240 27% 672 8% 41.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 73 8% 182 19% 179 19% 188 20% 185 19% -6.00 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% 59 25% 19 8% 59 25% 19 8% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 210 15% 282 21% 222 16% 288 21% 228 17% -6.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,058 68% 11,522 65% 1,257 7% 11,538 65% 1,273 7% -16.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,513 40% 3,593 41% 581 7% 3,631 41% 619 7% -38.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,571 59% 15,115 57% 1,838 7% 15,169 57% 1,892 7% -54.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 15 7% 52 23% 48 21% 52 23% 48 21% - คงที่

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 41 10% 58 14% 28 7% 58 14% 28 7% - คงที่

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 27 23% 16 14% 4 3% 16 14% 4 3% - คงที่

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 74 45% 53 32% 39 24% 57 35% 43 26% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 153 62% 128 52% 108 44% 129 52% 109 44% -1.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 27% 6 38% 6 33% 6 38% 5.61 34% -0.09 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 4 18% 2 11% 1 7% 2 12% 1.49 7% -0.04 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 30 42% 11 16% 8 11% 11 16% 8.37 12% -0.23 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 6 14% 24 61% 21 54% 23 57% 20.04 50% 1.42 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 355 27% 351 27% 264 20% 355 27% 268 20% -3.94 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 253 36% 193 27% 126 18% 194 27% 127 18% -1.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 75 19% 41 10% 23 6% 42 11% 24 6% -1.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,050 72% 4,056 72% 2,704 48% 4,100 73% 2,748 49% -44.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,109 76% 567 39% 307 21% 589 41% 329 23% -22.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,487 67% 4,857 59% 3,160 39% 4,925 60% 3,228 39% -68.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 32,245 46% 30,855 44% 7,431 11% 30,956 44% 7,529 11% -97.94 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
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ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

23 มถิุนายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง
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17 มถิุนายน 2559
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ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่23  มถินุายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง
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