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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
15 มิถุนายน 255
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตุนิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
ะรัง จ.ปัตตานี 
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
16 มิ.ย. 59

น้ําในอ่างปี 49 ล้
16 มิ.ย. 49

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.73 จ.นราธิวาส แล
บางปะกง มีแนวโน้ม
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

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 

ท่ี
59

มม.

มม. 28
มม. 26
มม. 37

า

หน่วย

  

ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุ

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 8,07

% 33
ล้าน(ลบ.ม) 7,98

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 13,9

% 59

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
ละสถานี X.119A จ
มระดับนํ้าทรงตัว แม
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

89.2 -24.1
65.0 -9%
70.3

เหนือ

 

9.5
เชียงใหม่

 

นิยมวิทยาได้รายงา

77 2
% 1
85 -1% 2
% 2

911 -27% 3
% 2

เหนือ

หม
3.แ
10
16
22
28
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
ะเกษ, สถานี M.7 จ
.นราธิวาส แนวโน้มร
ม่นํ้าปิง และแม่นํ้าท่
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

352.2 -18
167.5 -11
379.3

 

กลาง

14.0
กรุงเทพมหานคร

  

านเพิ่มเติมโดยการบ

223
16%
290 5%
21%
371 -6%
27%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
แม่กวง (12%) ๔.บา
0.ป่าสักฯ (20%) 1
6.มูลบน (23%) 17.
2.น้ําอูน (29%) 23
8.วชิราลงกรณ (41%)
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
จ.อุบลราชธานี, สถาน
ระดับน้ํา แม่นํ้าวัง แ
ท่าตะเภา มีแนวโน้มร

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

84.8 278.1
10% 322.0

443.1

41.
นครพ

ตะวันออกเ

 

 

บันทึกของเจ้าหน้าที

2,769
33%

2,244 -6%
27%

3,179 -15%
42%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําต่ํากว่า 
างพระ (14%) 5.คลอ
11.น้ําพุง (20%) 12
.กระเสียว (24%) 
.ภูมิพล (30%) 24
) 29.ลํานางรอง (46%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (16
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก
แม่นํ้าน่าน แม่นํ้าพร
ระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
 2.22, 5.50, 2
ะดับน้ําท่า สถานีเชีย

ly Warning) (16 มิ

+

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

กฎาคม 2559

นที่ 17 มิถุนา
9 เปรียบเทียบกับค่า

43.9 429.9
13.6% 292.7

561.4

หว้

ต

.2
พนม

เฉียงเหนือ

 

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ที่เป็นรายวัน ณ เวล

315
27%
313 0%
27%
554 -24%
51%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความจุ
องสียัด (14%) 6.ลําพ
2.อุบลรัตน์ (21%) 
18.ทับเสลา (26%

4.จุฬาภรณ์ (34%) 2
%) และ30.สิรินธร (4
 ของความจุ – ไม่มี 

6 มิ.ย.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
ระสทึง แม่นํ้าตาปี แ

เคราะห์สถานการณ์น้ํ
2.46, 2.95, 3.37
ยงคาน มีแนวโน้มร

.ย.) – ไม่มีการเตือนภ

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

9 -137.2 3
7 -47% 4
4 6

ระยอง
วยโป่ง สกษ.

ตะวันออก

28.2

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

ลา 07.00 น.ของวั

15,688
59%

% 15,178 -2
57%

% 18,941 -14
71%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 30 อ่าง 
พระเพลิง (15%) 7.
 13.กิ่วคอหมา (21

%) 19.แควน้อย (26
25.หนองปลาไหล (
47%)  
 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
และแม่นํ้าโก-ลก มีแน

น้ํา กรมชลประทาน) ร
7 และ 3.95 เมตร
ะดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถา

ภัย - 

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 

93.8 78.0
471.8 17%

45.6

ใต้

25.6
ตะกั่วป่า
พังงา

รายวัน (http://www.tmd

ันนี้  ปริมาณฝนสูง

5,507
67%

2% 4,926
60%

4% 6,094 -1
74%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.ปราณบุรี (1
.แม่งัด (17%) 8.ลําแ
1%) 14.ลําตะคอง 
%) 20.กิ่วลม (26%
(35%) 26.สิริกิติ์ (

น้อย ได้แก่ สถานี P.
N.5A จ.พิษณุโลก, ส
X.158 จ.ชุมพร, สถ
นวโน้มระดับนํ้าลดล

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

333.8 -14.7
319.2 -5%
463.0

 
นครพนม

ท้ังประเทศ

41.2

d.go.th/climate/climate

งสุดเท่ากับ 100.5

32,622
46%

-7% 30,978
44%

14% 43,049
63%

ท้ังประเท

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

11%) 2. ห้วยหลวง
แซะ (17%) 9.ลําปาว
 (21%)15.ขุนด่าน
%)  21.แก่งกระจาน
38%) 27.บางลาง 

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
านี X.37A จ.สุราษ
ลง แม่นํ้ายม แม่นํ้ามู

ณ วันที่ 13 มิถุนายน
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
คาย นครพนม และมุ

d.go.th/3month_foreca

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

7

 
e.php) 

5 มม. ที่  

-2%

-19%

ทศ

  
table.htm) 
 (11%)  
ว (18%)  
น (23%)  
น (27%)  
 (41%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี  
มูล และ

น 2559  
าเท่ากับ 
กดาหาร 

ast.php) 



 

 
.         
        
        
อยู่ในเ
(ลุ่มนํ้
(คลอง
๔. พา
๕. สถ
1,014
แม่แจ่ม
จ.ลําพู
ทองวัฒ
จ.นคร
จ.สุริน
เวียงเก
จ.ชัยน
จ.กาญ
บ้านหม
แหลมสิ
จ.ตรัง 
สถานก
โดยเฉพ
ประมา
บางช่ว
จ.อุตร
เริ่มชุ่ม
กับภาว
ก็เกรงว
สํารวจ
๖. คา
บริเวณ
๗. พ้ืน
อุดรธา
แห่งชา
ชัยนาท
นครพน
ลักษณ
หนองค
ฝนที่ต
ทรัพย์
 

         3.2.2) ศูนย์ป้
             - โครงการ
                  - โครง
เกณฑ์ปกติ ยกเว้นม
าน่าน) สถานีตรง
งบางสะพาน/ชายฝ่ั
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กรม
4 ตําบล 8,274 ห
ม สันทราย แม่อาย
น (อ.ลี้) จ.สุโขทัย (อ
ฒนา คลองลาน คล
รราชสีมา (อ.คง แก้
ทร์ (อ.จอมพระ เขว
ก่า พระยืน หนองสอ
นาท (อ.มโนรมย์ หน
ญจนบุรี (อ.ห้วยกระเ
มอ เมืองฯ เสาไห้ ดอ
สงิห์) จ.ชลบุรี (อ.เกา
 (อ.วังวิเศษ ย่านตาข
การณ์วิกฤตินํ้า (ข่า
พาะสันเข่ือนลําแชะ
าณ 5-10 เซนติเมต
วงก็ได้มีการนําดินม
ดิตถ์ เปิดเผย ว่า ปัจ

มชื้นข้ึน แต่ทั้งนี้อยาก
วะฝนทิ้งช่วง ประก
ว่าจะส่งผลกระทบกั
จแม่น้ําจันทบุรี เตรีย
าดการณ์สภาพอา
ณทะเลอันดามันตอน
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
านี หนองคาย บึงกา
าติ (16 มิ.ย.) ได้รา
ท อุทัยธานี ลพบุรี อ
นม มุกดาหาร นครร

ณะอากาศท่ัวไป (16
คาย บึงกาฬ สกลนค
กสะสมไว้ด้วย กรมป
์สินของประชาชนใ

องกันวิกฤตินํ้า : ระ
รสํารวจติดต้ังระบบ
งการตั้งศูนย์ปฏิบัติก
มีสถานีท่ีอยู่ในสถา
ข้ามวัดจันทนารา

ฝ่ังทะเลตะวันตก) 

มป้องกันและบรร
มู่บ้าน ได้แก่ จ.เชียง
 ) จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมื
อ.สวรรคโลก ศรีนคร
ลองขลุง) จ.ตาก (อ.แ
้งสนามนาง โนนไท

วาสินรินทร์ รันตนบุรี
องห้อง)จ.หนองบัวลํ
นองมะโมง วัดสิงห์ 
เจา ท่าม่วง ศรีสวัสดิ
อนพุด แก่งคอย พุท
าะสีชัง) จ.ตราด (อ.เ
ขาว สิเกา กันตัง นาโ
าว) กรมชลประทาน
ะ อ.ครบุรี จ.นครราช
ตร และลึกตั้งแต่ 5-3
มาถม รวมทั้งโบกปูน
จจุบันประเทศไทยมี
กขอแจ้งเตือนไปยังเก
อบกับขณะนี้ กรมช

กับน้ําในสัดส่วนดังกล
มพร้อมป้องกันแก้ไข
ากาศ 7 วัน (กรม
บนจะมีกําลังปานกล
เตือนภัยวิกฤตินํ้า
าฬ และนครพนม ภ
ายงานพ้ืนท่ีประสบภั
 อ่างทอง พระนครศรี
ราชสีมา ศรีสะเกษ อ
6 มิ.ย.) สรุปว่า บริ
คร นครพนม ชลบุรี ร
ป้องกันและบรรเทา
ในช่วงวันท่ี 12-16

ะบบติดตามและเฝ้าร
บตรวจวัดสถานภาพ
การและข้อมูลเพื่อกา
านการณ์เฝ้าระวัง
าม อ.เมือง จ.จันท

รเทาสาธารณภัย: 
งใหม่ (อ.ดอยเต่า สัน
มืองอุตรดิตถ์ ท่าปล
ร ศรีสําโรง ศรีสัชนา
แม่ระมาด บ้านตาก 
ย ด่านขุนทด โนนส
รี สําโรงทาบ ท่าตูม)
ลําภู (นากลาง เมืองฯ
 เนินขาม) จ.สุพรรณ
ดิ์ เมือง สังขละบุรี ด
ทธบาท หนองแค) จ.ป
เมืองตราด เขาสมิง แ
โยง ปะเหลียน) จ.นค
น เปิดเผยถึงสถานก
ชสีมา ซ่ึงอาจจะก่อใ
30 เซนติเมตร ตลอ
นซ่อมแซมรอยร้าวไ
มีฝนตกลงมาอย่างต่อ
กษตรกร โดยเฉพาะบ
ชลประทาน และเข่ือ
ล่าว ทั้งนี้ คาดว่าไม่
ขปัญหาน้ําท่วมในช่ว
มอุตุนิยมวิทยา) ใน
ลาง โดยมีคลื่นสูงปร
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
ภาคตะวันออก คือ จ
ภัยจากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข
รีอยุธยา  ปทุมธานี ส
 อุดรธานี มหาสารคา
ริเวณประเทศไทยมีฝ
 ระยอง จันทบุรี ตรา
าสาธารณภัย (13 มิ
6 มิ.ย. ที่ประกอบดว้

ระวังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ารบริหารจัดการทรัพ
นํ้าแล้ง ได้แก่ สถา

ทบุรี (ลุ่มนํ้าจันทบุ

 จังหวัดท่ีประกาศเ
ันกําแพง แม่ริม แม่

ลา ทองแสนขัน ตรอ
าลัย เมือง คีรีมาศ ทุ
 สามเงา วังเจ้า เมือง
สูง พระทองคํา บัวใ
) จ.ขอนแก่น (อ.ซําส
ฯ นาวัง โนนสัง) จ.อ
ณบุรี (หนองหญ้าไซ
ด่านมะขามเตี้ย ทอง
ปราจีนบุรี (อ.ศรีมห

 แหลมงอบ คลองใหญ
ครศรีธรรมราช (อ.เมื
การณ์ภัยแล้งในปีนี้
ให้เกิดผลกระทบต่อค
อดทั้งแนวสันเข่ือน โ
ไว้ชั่วคราว ซ่ึงประช
อเนื่อง ส่งผลให้น้ําไห
บริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพ
อนสิริกิติ์ได้ปล่อยน้ํ
เกินสิ้นเดือน ก.ค. 2
วงฤดูฝน ขณะที่ศูนย์
นช่วงวันที่ 16-18 
ะมาณ 2 เมตร ส่วนใ
) : NASA (24 

 จ.ฉะเชิงเทรา และส
ข่าวขาดแคลนนํ้า) 4
 สุพรรณบุรี นครปฐม
าม อุบลราชธานี จัน
ฝนเพิ่มข้ึน และมีฝน
ด ระนอง พังงา ภูเก็
มิ.ย.) ได้สั่งเตรียม
วยพื้นที่ จ.จันทบุร ีช

ศูนย์ป้อง

 
ติ (ในลุ่มน้ํา) 
พยากรน้ํา (ระบบเชื่อ
านีสะพานมหาโพธิ
บุรี/ชายฝ่ังทะเลตะ

เขตให้ความช่วยเหลื
แตง จอมทอง ฮอด 
อน พิชัย น้ําปาด ลับ
ทุ่งเสลี่ยม) จ.กําแพงเ
ง แม่สอด) จ.แม่ฮ่อง
ใหญ่ สูงเนิน) จ.มห
สูง เมือง แวงน้อย ภู
อุทัยธานี (อ.ห้วยคต
ซ สองพี่น้อง เมืองสุ
งผาภูมิ ไทรโยค เลา

หาโพธิ) จ.จันทบุรี (อ
ญ่ บ่อไร่ เกาะกูด เกา
มือง ปากพนัง ทุ่งใหญ
นี้ ซ่ึงมีระดับน้ําในเข่ื
ความม่ันคงของสันเ

 โดยมีร่องรอยการฉีด
ชาชนที่ใช้รถจักรยาน
หลเข้าเข่ือนสิริกิติ์เพิ
พระยา 22 จังหวัด ใ
น้ําเพื่อสนับสนุนด้าน
2559 ปริมาณฝนภ
ย์ป้องกันและบรรเทา
 มิ.ย. บริเวณประเทศ
ในช่วงวันที่ 19-22
ชั่วโมง): รายงานพ้ื
สระแก้ว ภาคใต้ คือ
44 จังหวัด ได้แก่ จ
ม ราชบุรีกาญจนบุรี
นทบุรี ตราด ปราจีน
นตกหนักบางพื้นที่ใน
ก็ต กระบ่ี ปัตตานี ยะ
มการการป้องกันแล
 ชลบุรี ระยอง ตราด 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

อมโยงสัญญาณภาพ
ธิ์ อ.เมือง จ.แพร่ (
ะวันออก) และสถา

ลือผู้สบภัยพิบัติกรณ
 พร้าว ดอยหล่อ ดอ
บแล บ้านโคก) จ.พะ
เพชร (อ.เมือง กําแพ
งสอน (เมืองแม่ฮ่องส
หาสารคาม (อ.กันทร
ภูผาม่าน บ้านฝาง เป่ื
ต ทัพทัน) จ.นครสวร
สพรรณบุรี ด่านช้าง
าขวัญ หนองปรือ พ
อ.มะขาม โป่งน้ําร้อน
าะช้าง) จ.ประจวบครีี
ญ่ เชียรใหญ่ จุฬาภร
ข่ือนต่าง ๆ เหลือน้อ
ข่ือนได้ในช่วงฤดูฝน
ดสเปรย์สีแดง ทําสัญ
นยนต์ข่ีสัญจรผ่านไ
พิ่มข้ึน เบ้ืองต้นสามา
 ให้ชะลอการทํานาปี
นการอุปโภคบริโภค
ภายในประเทศจะเพิ่ม
สาธารณภัยเขต 17
ศไทยมีฝนเพิ่มข้ึน แ

2 มิ.ย. บริเวณประเท
พ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่
อ จ.สุราษฎร์ธานี น
จ.เชียงใหม่ พะเยา พิ
 หนองคาย หนองบั

นบุรี สมุทรปราการ พ
นภาคตะวันออกเฉีย
ะลา และนราธิวาส ข
ละแก้ไขปัญหาอุทก
 สุราษฎร์ธานี นครศรี

มทรัพยากรน้ํา  กร

จากกล้อง CCTV ณ 
(ลุ่มนํ้ายม) และสถ
านีรร.อนุบาลบาง

ณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
อยสะเก็ด กัลยาณิวัฒ
ะเยา (อ.เมืองพะเยา
พงเพชร ปางศิลาทอง
สอน สบเมย ปาย
รวิชัย โกสุมพิสัย ชื่
ป่ือยน้อย โนนศิลา ห
รรค์ (อ.เมือง ชุมแสง
 ดอนเจดีย์ อู่ทอง 
นมทวน) จ.สระบุรี 

น สอยดาว แก่งหางแ
รีขันธ์ (เมืองฯ หัวหิน
รณ์ ฉวาง นาบอน เฉ
อย จนส่งผลให้ดินข
น โดยพบว่า ด้านบน
ญลักษณ์ไว้ทุกจุด คา
ไป-มา ต่างก็ต้องระม
ารถช่วยบรรเทาสถา
ปีออกไปก่อนจนกว่า
 รวมถึงรักษาระบบ
มข้ึนอีก จ.จันทบุรี 

7 เตรียมเครื่องสูบน้ํา
และมีฝนตกหนักบาง
ศไทยจะมีฝนลดลง 
วม (16 มิ.ย.) ได
ครศรีธรรมราช สงข
พิจิตร พิษณุโลก แพร
ัวลําภู บุรีรัมย์ ยโสธ

 พังงา ประจวบคีรีขัน
ยงเหนือ ภาคตะวั
ขอให้ประชาชนในบ ิ
กภัย วาตภัย และ
รีธรรมราช ชุมพร ภู

ระทรวงทรัพยากร

 วันที่ 15 ,มิ.ย.59
ถานีสะพานนครน่า
งสะพาน อ.บางสะ

)ปัจจุบัน (16 มิ.ย.)
ฒนา เชียงดาว ไชยป
า ดอกคําใต้ แม่ใจ จ
ง โกสัมพีนคร ขาณุว
 ขุมยวม แม่ลาน้อ

ชื่นชม เชียงยืน เมือ
หนองเรือ พล แวงให
ง ตาคลี พยุหะคีรี ห

 เดิมบางนางบวช
 (มวกเหล็ก วังม่วง 
แมว ขลุง นายายอาม
น กุยบุรี ทับสะแก บ
ฉลิมพระเกียรติ ทุ่งส
องสันเข่ือนมีการหด

นสันเข่ือนมีรอยแตกร
าดว่าจะเป็นเจ้าหน้าท
มัดระวัง จ.อุตรดิต
านการณ์ภัยแล้งได้เป็
จะถึงเดือนกรกฎาค

บนิเวศเท่านั้น ซ่ึงหา
 ผู้ว่าฯ จันทบุรี นําห
ระยะไกล เพื่อช่วยพื้
งแห่งในภาคตะวันออ
 
ด้แก่ ภาคตะวันออ
ขลา และปัตตานี ค
ร่ ลําปาง ลําพูน  ตา
ธร สกลนคร สุรินทร์
นธ์ สตูล และสงขลา
ันออก และภาคใต้บ
ริเวณดังกล่าวระวังอั
ะดินถล่มอาจสร้าง
เก็ต ระนอง พังงา ก

รธรรมชาติและส่ิงแ

9) : สถานการณ์น้
านพัฒนา อ.เมือง 
ะพาน จ.ประจวบคี

) 26 จังหวัด 189
ปราการ ฝาง อมก๋อย
 จุน ภูกามยาว เชียง
วรลักษบุรี บึงสามัค
อย ปางมะผ้า แม่ส
งมหาสารคาม ยางสี

หญ่ ภูเวียง บ้านแฮด 
หนองบัว โกรกพระ ไ
 สามชุก บางป

 เฉลิมพระเกียรติ หน
ม เมือง เขาคิชฌกูฎ 
บางสะพานน้อย บางส
สง ลานสกา ชะอวด 
ดตัวและเกิดรอยร้า
ร้าวยาว 5-10 เมต
ที่มาสํารวจไว้ ขณะเ
ถ์ ผู้อํานวยการเข่ือ
ป็นอย่างดีเพราะหล
ม เนื่องจากอาจต้อง
กมีการทํานาในหลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พืน้ที่น้ําท่วมขังซํ้าซาก
อกและภาคใต้ ส่วน

ก คือ จ.เลย หนอง
ณะกรรมการทรัพย
าก กําแพงเพชร นคร
ร์ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น
า กรมอุตุนิยมวิทยา
บริเวณจังหวัดเลย อ
อันตรายจากฝนตกห
ความเสียหายแก่ชี

กระบ่ี ตรัง และสตูล 

แวดล้อม 

น้ําทั่วไป 
 จ.น่าน  
คีรีขันธ์  

9 อําเภอ 
ย สะเมิง  
งคํา ปง)  
คี ทราย
สะเรียง)  
สีสุราช)  
 น้ําพอง 
 ไพศาลี)  
ปลาม้า)  
นองแซง  
 ท่าใหม่ 
สะพาน) 
 หัวไทร) 
ายข้ึนมา 
ตร กว้าง
เดียวกัน 
นสิริกิติ ์ 
ายพื้นที่ 
งประสบ
ายพื้นที ่ 
ล่องเรือ
ก 

นคลื่นลม

งบัวลําภ ู
ยากรนํ้า
รสวรรค ์
น ชัยภูมิ 
า ได้แจ้ง
อุดรธานี 
หนักและ
ชวิตและ
 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 112.09 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 -12.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 3 1 12 -19.00 

วนัท ี ่16  มถินุายน  2559 ภาคกลาง 3 - - 3 -11.00 

30,978 ภาคตะวันตก 1 - 1 2 33.00

44% ภาคตะวันออก 7 1 1 9 -12.09 คงที่ 4 อ่าง

วนัท ี ่16  มถินุายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -91.00  ลดลง 25 อ่าง

32,622 รวมท ัง้ประเทศ 25 4 8 37 -112.09   เพิม่ขึน้ 8 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 4,172 31% 4,007 30% 207 2% 3,988 30% 188 1% 19.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,562 37% 3,594 38% 744 8% 3,621 38% 771 8% -27.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 80 30% 44 17% 22 8% 43 16% 21 8% 1.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 31 12% 17 6% 30 11% 16 6% 1.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 48 45% 28 26% 24 23% 27 25% 23 22% 1.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 47 28% 35 21% 29 17% 33 19% 27 16% 2.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 134 14% 246 26% 203 22% 255 27% 212 23% -9.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 8,077 33% 7,985 32% 1,246 5% 7,997 32% 1,258 5% -12.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 28 21% 15 11% 8 6% 16 12% 9 7% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 201 39% 153 29% 110 21% 153 29% 110 21% - คงที่

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 36 22% 34 20% 24 14% 36 22% 26 16% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 61 37% 55 34% 18 11% 55 34% 18 11% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 787 32% 500 21% - 0% 506 21% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 479 24% 349 18% 249 13% 347 18% 247 12% 2.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 83 26% 65 21% 42 13% 68 22% 45 14% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 30 27% 17 15% 16 15% 18 16% 17 15% -1.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 55 39% 33 23% 26 18% 34 24% 27 19% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 101 37% 48 17% 41 15% 49 18% 42 15% -1.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 63 52% 56 46% 53 44% 57 47% 54 45% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 845 43% 919 47% 88 4% 930 47% 99 5% -11.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,769 33% 2,244 27% 675 8% 2,270 27% 694 8% -19.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 85 9% 191 20% 188 20% 200 21% 197 21% -9.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 41 26% 24 15% 42 26% 25 16% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 89 37% 58 24% 18 8% 59 25% 19 8% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 223 16% 290 21% 230 17% 301 22% 241 18% -11.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,097 68% 11,544 65% 1,279 7% 11,576 65% 1,311 7% -32.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,591 41% 3,634 41% 622 7% 3,569 40% 557 6% 65.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,688 59% 15,178 57% 1,901 7% 15,145 57% 1,868 7% 33.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 17 8% 52 23% 48 21% 54 24% 50 22% -2.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 44 10% 58 14% 28 7% 59 14% 29 7% -1.00 ลดลง

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% 57 35% 43 26% 62 38% 48 29% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 153 62% 130 52% 110 44% 133 54% 113 46% -3.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 4 26% 6 38% 6 34% 7 40% 5.94 36% -0.28 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 4 19% 2 12% 1 7% 3 12% 1.50 7% -0.03 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 27 37% 11 16% 8 12% 12 17% 9.47 13% -1.10 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 7 17% 23 57% 20 49% 22 56% 19.38 48% 0.33 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 358 27% 356 27% 268 20% 368 28% 281 21% -12.09 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 260 37% 195 27% 128 18% 198 28% 131 18% -3.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 80 20% 42 11% 24 6% 47 12% 29 7% -5.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,038 72% 4,100 73% 2,748 49% 4,159 74% 2,807 50% -59.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,129 78% 589 41% 329 23% 613 42% 353 24% -24.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,507 67% 4,926 60% 3,229 39% 5,017 61% 3,320 41% -91.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 32,622 46% 30,978 44% 7,549 11% 31,097 44% 7,662 11% -112.09 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

10 มถิุนายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่16  มถินุายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

16 มถิุนายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่16  มถิุนายน  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 
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11%

ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


