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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
26 มิถนุายน 255
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
.มหาชนะชัย จ.ยโส
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
27 มิ.ย. 59

น้ําในอ่างปี 49 ล้
27 มิ.ย. 49

น้ําในอ่างปี 58

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

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
, 3.31, 3.32 แล
หนองคาย นครพนม
        - ระบบปฏิบัติ

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. 35
มม. 42

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ
สธร 
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 7,77

% 31
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.สุราษ
ทึง มีแนวโน้มระดับน
น้ํา (กรมทรัพยากรน
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง  ระ
ะ 3.63 เมตร ตาม
ม มุกดาหาร และโขง
การเฝ้าระวัง และเตื

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

20.1 37.6
57.7 11%
27.6

เหนือ

 

41.6
ตาก

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

70 2
% 1
70 1% 2
% 2

892 -27% 3
% 2

เหนือ

หม
3.ห
9.ป
15
21
27
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 

จ.ศรีสะเกษ, ส
ษฎร์ธานี และสถานี X
นํ้าทรงตัว แม่นํ้าปิง
น้ํา)  
วิทยา : 
ะดับน้ําแม่น้ําโขง ณ ว
มลําดับ เปรียบเทีย
งเจียม มีแนวโน้มระ
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

ทศ  

%)  

+ 

+ 
+ 

วามหมาย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ

59

นการณน์้ําขอ
ฎาคม สิงหาคม แล

429.5 -12
306.6 -40
432.5

 

กลาง

37.8
ลพบุรี

  

นเพิ่มเติมโดยการบั

203
15%
281 6%
21%
374 -7%
28%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (13%) ๔
ป่าสักฯ (19%) 10
5.มูลบน (23%) 16.
1.กิ่วลม (27%) 22.
7.บางลาง (38%) 28
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
สถานี M.7 จ.
X.119A จ.นราธิวาส
ง แม่นํ้าบางปะกง แล

วันที่ 27 มิถุนายน 2
ยบกับตลิ่ง มีค่าเท่า
ะดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถา
ลาก - ดินถล่ม (Earl

+ 

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

22.8 315.5
0% 453.6

517.7

81.
อุบลราชธานี

ตะวันออกเฉี

 

 

ันทึกของเจ้าหน้าที่

2,710
33%

2,363 -5%
28%

3,166 -14%
42%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า 
๔.บางพระ (14%) 5
0.น้ําพุง (20%) 11.
ขุนด่าน (25%) 17
.ภูมิพล (30%) 23.น
.วชิราลงกรณ (40%) 
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (27
พร่, สถานี Y.16 จ.
.อุบลราชธานี, สถา
ส แนวโน้มระดับน้ํา แ
ละแม่นํ้าโก-ลก มีแน

2559 ที่สถานีเชียง
กับ-10.43, -10
นีเชียงแสน และเชีย
ly Warning) (27 มิ

+

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

หาคม 2559

นที่ 28 มิถุนา
9 เปรียบเทียบกับค่า

138.1 531.0
30.4% 383.4

657.2

ป
ก

ต

9
นี (ศูนย์ฯ)

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

เป็นรายวัน ณ เวลา

306
26%
309 0%
26%
561 -26%
52%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความจ
5.คลองสียัด (14%
ลําตะคอง (20%) 

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

7 มิ.ย.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
านี Kgt.10 จ
แม่นํ้ายม แม่นํ้าท่าตะ
นวโน้มระดับนํ้าเพ่ิม

แสน เชียงคาน หน
014, -9.18, -9.
ยงคาน มีแนวโน้มระ
.ย.)   ไม่มีการเตือนภั

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

0 -147.7 44
4 -39% 54
2 72

ปราจีนบุรี
กบินทร์บุรี

ตะวันออก

14.1

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

า 07.00 น.ของวัน

15,703
59%

% 15,089 -2
57%

% 18,942 -14
71%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 30 อ่าง 
%) 6.ลําพระเพลิง (1
 12.อุบลรัตน์ (20
18.ทับเสลา (26%

หนองปลาไหล (32%
%) และ30.สิรินธร (4
 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
.สระแก้ว, สถานี K
ะเภา และแม่นํ้าตาปี
มขึ้น 

องคาย นครพนม ม
19, -8.68 และ –
ะดับนํ้าทรงตัว  
ภัย – 

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 

49.6 98.9
48.4 18%
24.2

ใต้

52.3
ระนอง

 

รายวัน (http://www.tmd

นนี้  ปริมาณฝนสูงสุ

5,490
67%

2% 4,809
59%

4% 6,082 -1
74%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.ปราณบุรี
15%) 7.ลําแซ
0%) 13.กิ่วคอหมา

%) 19.แควน้อย (26%
%) 25.จุฬาภรณ์
49%)  

น้อย ได้แก่ สถานี P.
N.5A จ.พิษณุโลก, ส
Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี
ป มีแนวโน้มระดับนํ้า

มุกดาหาร และโขงเ
10.87 เมตร ตามล

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

น 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

386.3 36.9
423.2 9%
532.2

 
อุบลราชธานี (ศูนยฯ์

ทัง้ประเทศ

81.9

d.go.th/climate/climate

สุดวันนี้เท่ากับ 120

32,229
46%

-8% 30,866
44%

15% 43,016
63%

ท้ังประเท

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

รี (11%) 2.แม่กวง 
ซะ (16%) 8.แม่งัด 
 (21%) 14.ลําปาว
%) 20.แก่งกระจาน

ณ์ (35%) 26.สิริกิติ์

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
, สถานี X.158 จ
าลดลง แม่นํ้าวัง แม่

เจียม วัดได้ 2.37, 
ลําดับ แนวโน้มระดั

d.go.th/3month_foreca

+ 

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

ฯ)

 
e.php) 

0.0 มม. 

-2%

-19%

ทศ

  
table.htm) 
 (13%)  
 (18%)  
ว (22%)  
น (27%)  
 (37%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
.ชุมพร,  

ม่นํ้าน่าน  

 5.86, 
ับน้ําท่า  

ast.php) 



 

.         
        
        
อยู่ในเ
(ลุ่มนํ้า
๔. พา
๕. สถ
เขต 4 
ปัจจุบั
เชียงดา
ทอง โก
เรียง) จ
สุรินทร
อุทัยธา
หญ้าไซ
ปรือ พ
ยายอา
พนัง ท
จัดการ
เข่ือนน
ระบบนิ
ออกรว
ภาวะวิ
เข่ือนแ
ในฤดแู
ประชา
ขอนแก
ทางเดี
ที่จอดใ
ในเขต
ช่วยเห
ปากทา
เลี้ยงกุ้ง
ปัญหา
และปร
ประช
จ.ระน
คลองที
และแจ้
๖. คา
ภาคกล
โดยทะ
๗. พ้ืน
จ.นคร
สุรินทร
อุทกภั
นครพ
สุราษฎ
จ.เชียง
เพชรบุ
ลักษณ
ในบริเ
จากฝน
 
 

         3.2.2) ศูนย์ป้
             - โครงการ
                  - โครง
เกณฑ์ปกติ ยกเว้นม
าน่าน)  
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กรม
 จุด (จตุจักร 2 จุ ดนิ
ัน (27 มิ.ย.) 21 จั
าว ไชยปราการ ฝาง 
กสัมพีนคร ขาณุวรลั
จ.นครราชสีมา (อ.ค
ร์ (อ.จอมพระ เขวาสิ
านี (อ.ห้วยคต ทัพทัน
ซ สองพี่น้อง เมืองสุพ
พนมทวน) จ.สระบุรี 
าม เมืองจันทบุรี เขา
ทุ่งใหญ่ เชียรใหญ่ 
รน้ํา เพื่อรองรับปริม
นเรศวร จ.พิษณุโลก, 
นิเวศน์ ถือเป็นการบั
วมทั่วประเทศวันละไ
วิกฤติ ต้องใช้น้ําใต้ร
แควน้อยบํารุงแดน แ
แล้งของปีถัดไป ควบ
าชนที่ประสบภัยน้ําท
ก่น ซ่ึงมี ตั้งแต่สถานี
ยว ท่ามกลางฝนที่ต
ในบ้านไม่สามารถเอ
เทศบาลนครขอนแก

หลือประชาชนออกม
างบ้านตูม หมู่ 4 หมู
งก้ามกราม ทําให้เหล
ทั้งระบบ จ.จันทบุรี
ระตูของโบสถ์วัดเขาช
าชนที่อาศัยอยู่ ใก
อง มีฝนตก และคลื่
ที่อยู่ติดกับทะเลมีคลื
จ้งเจ้าหน้าหน้าที่ หา
าดการณ์สภาพอา
ลาง รวมทั้งกรุงเทพ
ะเลอันดามันมีคลื่นสงู
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
รสวรรค์ อุทัยธานี ชั
ร์ ยโสธร ศรีสะเกษ 

ภัย วาตภัยและดินถ
นม มุกดาหาร อําน
ฎร์ธานี ชุมพร นคร
งราย เชียงใหม่ น่าน
บุรี ราชบุรี กาญจนบุ ี
ณะอากาศท่ัวไป (27
เวณจ.มุกดาหาร อํา
นตกหนักถึงหนักมาก

องกันวิกฤตินํ้า : ระ
รสํารวจติดต้ังระบบ
งการตั้งศูนย์ปฏิบัติก
มีสถานีท่ีอยู่ในสถา

มป้องกันและบรรเ
นแดง 2 จุด) ปัจจุบั
จังหวัด 139 อําเภอ
 อมก๋อย สะเมิง แม่แ
ลักษบุรี ทรายทองวัฒ
ง แก้งสนามนาง โน
สนิรินทร์ รันตนบุรี ส
ัน) จ.นครสวรรค ์(อ.
พรรณบุรี ด่านช้าง ด
(มวกเหล็ก วังม่วง เฉ
คิชฌกูฎ ท่าใหม่ แห

 ฉวาง เฉลิมพระเกีย
มาณฝนที่ตกลงมาอ
 เข่ือนเจ้าพระยา จ.ชั
ังคับไม่ให้น้ําถูกปล่อ
ไม่เกิน 18 ล้านลูกบ
ระดับเก็บกักต่ําสุดอ
 และเข่ือนป่าสักชลสิ
คู่กับการเฝ้าระวังสถ
ท่วม หลังจากที่มีฝน
นีตํารวจทางหลวงขอ
ตกหนัก นอกจากนี้มี
อาออกมาได้ โดยเฉ
ก่นที่มีความยาวประ
มาจากในบ้านแบบทุ
มู่ 19  และบ้านเหล่
ล่าผู้นําชุมชนได้เตรีย
ร นายกอบต.หนองชิม่
ช่องโกรน ได้รับความ
กล้กับภู เขา ว่า อา
นลมแรงอย่างต่อเนื่

ลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นลู
กเกิดเหตุการณ์ไม่คา
กาศ 7 วัน (กรม

พมหานครและปริมณ
ง 2-3 เมตร ส่วนใน
เตือนภัยวิกฤตินํ้า

ชัยนาท และลพบุรี ภ
 อํานาจเจริญ และอ
ถล่มในช่วงวันท่ี 2
นาจเจริญ อุบลราช
ศรีธรรมราช ภูเก็ต 

น พะเยา ลําปาง แม่ฮ
รี จันทบุรี ระยอง ต

7 มิ.ย.) โดยสรุปว่า 
านาจเจริญ ยโสธร ร้
กและฝนสะสมไว้ด้วย

ะบบติดตามและเฝ้าร
บตรวจวัดสถานภาพ
การและข้อมูลเพื่อกา
านการณ์เฝ้าระวัง

เทาสาธารณภัย: น
ันมีฝนเล็กน้อย ระดั

อ 757 ตําบล 6,43
แจ่ม สันทราย แม่อา
ฒนา คลองลาน คลอ
นไทย ด่านขุนทด โน
สําโรงทาบ ท่าตูม) จ.
.เมืองนครสวรรค์ ชุม
 ดอนเจดีย์ อู่ทอง เดิ
ฉลิมพระเกียรติ บ้าน
หลมสิงห์) จ.ชลบุรี (อ
ยรติ ทุ่งสง ลานสกา
อย่างต่อเนื่อง ในช่ว
ชยันาท และ เข่ือนพ
อยลงสู่แม่น้ําลําคลอง
บาศก์เมตร เพื่อลดค
อยู่  ส่วนเขื่อนภูมิพ
สิทธ์ิ) ค่อนข้างอยู่ใน
ถานการณ์ฝนทิ้งช่วง 
นตกหนักอย่างรุนแร
อนแก่นถนนมิตรภา
มี ชุมชนเทพารักษ์,ชุ
พาะชุมชนหลังศูนย์

ะมาณ 150-200 เม
ลักทุเลเพราะสภาพ
า หมู่ 5 ต.บัวบาน 
ยมล่ารายชื่อชาวบ้าน
ม ได้รับแจ้งจาก เจ้า
มเสียหาย นอกจากนี
าจจะเกิดดินสไลด์
อง โดยในช่วงเช้ามืด
กใหญ่ ในส่วนของ จั
าดคิด อีกทั้งขอให้ป
อุตุนิยมวิทยา) ใน

ณฑล กับมีฝนตกหนั
ช่วงวันที่ 1 – 3 ก.ค
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
ภาคตะวันออกเฉีย
อุบลราชธานี ภาคใต้
25-29 มิ.ย.ได้แก่ 
ธานี กาญจนบุรี รา
 ระนอง พังงา กระบ
ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ต
ราด ชลบุรี ประจวบ
 ประเทศไทยตอนบน

 ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ ม
ย สําหรับกรุงเทพมห

ระวังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ารบริหารจัดการทรัพ
นํ้าแล้ง ได้แก่ สถา

นํ้าท่วมรอระบาย ได้
ับน้ําลดลงเข้าสู่สภาว

38 หมู่บ้าน ได้แก่ จ
าย ) จ.อุตรดิตถ์ (อ.เม
องขลุง) จ.ตาก (อ.บ้
นนสูง พระทองคํา บั
.ขอนแก่น (อ.ซําสูง เ
มแสง ตาคลี พยุหะคี
มบางนางบวช สามช

นหมอ ดอนพุด แก่งค
อ.เกาะสีชัง) จ.ประจว
 ชะอวด หัวไทร) สถ

วงระยะนี้ ให้สามาร
ระราม 6 จ.พระนคร
งอย่างอิสระ ป้องกัน
ความเสี่ยงในช่วงฤดูแ
พล จ.ตาก มีปริมาณ
เกณฑ์ดี อย่างไรก็
  จ.ขอนแก่น นายก
รงในพื้นที่เขตเทศบ
พไปจนถึงสี่แยกเหล
มชนหลังศูนย์ฯ,ชุมช
ย์ราชการที่มีน้ําท่วม
มตร ได้มีน้ําไหลแรง
น้ําแรงมาก จ.กาฬสิ

 อ.ยางตลาด ส่งผลให
นที่ได้รับผลกระทบ เ
าอาวาสวัดเขาช่องโก
นี้ยังพบดินยังคงสไลด
ตัว มาทับบ้านเรือ
ดของวันนี้ มีทั้งฝนต
จังหวัดได้ประสานไป
ระชาชนรับฟังข่าวส
ช่วงวันที่ 27 -30 มิ

นักถึงหนักมากบางแห
ค. ทั่วทุกภาคของปร
) : NASA (24 ชั่ว
งเหนือ คือ จ.เลย ห
ต้ คือ จ.ชุมพร และ
 พื้นที่ จ.ลําปาง เชี
าชบุรี นครนายก ส
บ่ี และตรัง กรมทรัพ
ตาก พิษณุโลก เพชร
บคีรีขันธ์ กระบ่ี ชุมพ
นยังคงมีฝนตกต่อเนื

 มหาสารคาม ขอน
หานครและปริมณฑล

ศูนย์ป้อง

 
ติ (ในลุ่มน้ํา) 
พยากรน้ํา (ระบบเชื่อ
านีสะพานมหาโพธิ

ด้แก่ กรุงเทพฯ เม่ือว
วะปกติเม่ือเวลา 17
.เชียงใหม่ (อ.ดอยเต
มืองอุตรดิตถ์ ท่าปล
้านตาก สามเงา วังเ
บัวใหญ่ สูงเนิน) จ.ม
 เมืองฯ  แวงน้อย ภูผ
คีรี หนองบัว โกรกพ
ชุก บางปลาม้า) จ.ก
คอย หนองแค) จ.ปร
วบคีรีขันธ์ (เมืองฯ หั
ถานการณ์วิกฤตินํ้า 
ถกักเก็บได้อย่างมีป
รศรีอยุธยา สําหรับย
นการขาดแคลนน้ํากนิ
แล้งของปี 2559/2
ณกักเก็บต่ํากว่าปีที่ผ
ตาม อยากขอความ

กเทศมนตรีนครขอนแ
าลนครขอนแก่นนา
ล่านาดี มีน้ําท่วมสูงป
ชนบ้านกอก,ชุมชนโ
มสูงประมาณ1 เมตร
มากและน้ําไหลเข้าไ
สินธุ์ ฝนที่ตกลงมาติ
ห้เกิดความเสียหายต
 เสนอศูนย์ดํารงธรรม
รน และชาวบ้านหมู่ 
ด์ตัวลงมาจากเขาเรือ่
อนของชาวบ้านได
ตกหนัก และลมพัดแ
ยังหน่วยงานท้องถ่ิน
ารจากผู้นําท้องถ่ินแ
มิ.ย. ทั่วทุกภาคของป
ห่งในภาคตะวันออก
ะเทศไทยมีฝนลดลง 
วโมง): รายงานพ้ืน
 หนองบัวลําภู ขอน
ระนอง กรมป้องกัน
ยงใหม่ แม่ฮ่องสอน
มุทรปราการ ปราจี
ัพยากรธรณี (27 มิ
รบูรณ์ นครสวรรค์ ชั
พร ตรัง นครศรีธรรม
นื่องกับมีฝนตกหนักบ
นแก่น บุรีรัมย์ สุริน
ลยังคงมีฝนตกและมฝี

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

อมโยงสัญญาณภาพ
ธิ์ อ.เมือง จ.แพร่ (

วันที่ 26 มิ.ย. เวลา 
7.50 น.  จังหวัดท่ีป
ต่า สันกําแพง แม่ริม
ลา ทองแสนขัน ตรอน
จ้า เมืองตาก) จ.แม่ฮ
หาสารคาม (อ.กันท
ผาม่าน เป่ือยน้อย ภู
ระ ไพศาลี) จ.ชัยนา
กาญจนบุรี (อ.ห้วยก
าจีนบุรี (อ.ศรีมหาโพ
หัวหิน กุยบุรี ทับสะแ
 (ข่าว) กรมชลประท
ประสิทธิภาพสูงสุด 
ยกระดับน้ําอัดเข้าไปใ
นใช้และปัญหาค่าคว

2560 ซ่ึงล่าสุดพบว่
ผ่านมาเล็กน้อย แต่โ
ร่วมมือให้เกษตรกร
แก่นพร้อมด้วยเจ้าหน
นถึง6  ชั่วโมงทําให้
ประมาณ 1 เมตรรถ
โนนทัน ชุมชนคุ้มจอ
รที่ไหลมาจากในเขต
ไปในบ้านของคนที่อ
ติดต่อกัน 3 วันในพื้น
ต่อเส้นทางคมนาคม 
มจ.กาฬสินธ์ุ เพื่อให้ไ
 9 ต.หนองชิ่ม อ.แห
อย ๆ เนื่องจากมีฝนต
ด้ จึงแจ้งให้ราษฎ
แรง ล่าสุด คลื่นในทะ
นในทุกพื้นที่ ให้ประช
และสื่อต่าง ๆ   
ประเทศไทยยังคงมีฝ
กเฉียงเหนือ สําหรับ
   
นท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม
แก่น สกลนคร นคร
นและบรรเทาสาธารณ
น พิษณุโลก ตาก เ
จีนบุรี สระแก้ว ฉะเ
.ย.) แจ้งพ้ืนท่ีคาดก
ชัยภูมิ หนองคาย อุด
มราช พังงา ระนอง ส
บางแห่ง และมีฝนต
นทร์ ศรีสะเกษ และ
ฝนตกหนักบางแห่ง 

มทรัพยากรน้ํา  กร

จากกล้อง CCTV ณ 
(ลุ่มนํ้ายม) และสถ

 17.00 น. เกิดฝนต
ประกาศเขตให้ความ
 แม่แตง จอมทอง ฮ
น พิชัย น้ําปาด ลับแ
ฮ่องสอน (เมืองฯ สบ
รวิชัย โกสุมพิสัย ชื่น
เวียง พระยืน) จ.หน
าท (อ.มโนรมย์ หนอ
ระเจา ท่าม่วง ศรีสวั
พธิ) จ.จันทบุร ี(อ.มะ
แก บางสะพานน้อย 
ทาน โดยอธิบดีฯ เปิ
  โดยอาศัยอาคารช
ในคลองสาขาต่าง ๆใ

วามเค็มรุกล้ํา ซ่ึงขณะ
า เข่ือนอุบลรัตน์ จ.
โดยภาพรวม 4 เข่ือ
รใช้น้ําฝนเพื่อทําการ
น้าที่ และอาสาสมัคร
ห้เกิดน้ําท่วมขังสูงใน
ถยนต์ติดขัดยาวประ
อมพลซ่ึงมีน้ําท่วมสูง
ตเมืองขอนแก่นและ
อยู่ในละแวกน้ันไม่น้
นที่ ทําให้เกิดน้ําป่าไ
 และพื้นที่การเกษต
ปถึงนายกรัฐมนตร ีส
หลมสิงห์ ว่า เกิดฝนต
ตกลงมาอย่างต่อเนือ่
รในจุดเสี่ยงอพยพ
ะเลเพิ่มความสูงข้ึน 
ชาชนเพิ่มความระมัด

นตกต่อเนื่อง และมีฝ
บคลื่นลมในบริเวณท

ม (27 มิ.ย.) ได้แก
รพนม ชัยภูมิ มหาส
ณภัย (27 มิ.ย.) ได้

 เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ
เชิงเทรา จันทบุรี ช
การณ์ปริมาณนํ้าฝน
ดรธานี อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานีเฝ้าระวั
ตกหนักมากบางแห่ง
ะอุบลราชธานี ขอ
 

ระทรวงทรัพยากร

 วันที่ 27 ,มิ.ย.59
ถานีสะพานนครน่า

ตกหนัก ทําให้มีน้ําท
มช่วยเหลือผู้สบภัยพิ
ฮอด พร้าว ดอยหล่อ
แล บ้านโคก) จ.กําแ
บเมย ปาย ขุมยวม แ
นชม เชียงยืน เมืองม
นองบัวลําภู (อ.นากล
งมะโมง วัดสิงห์ เนิน
วัสดิ์ เมือง สังขละบุรี
ะขาม โป่งน้ําร้อน สอ
 บางสะพาน) จ.นคร

ปดเผยว่า ปัจจุบันกร
ชลประทาน โดยเฉพ
ให้ประชาชนได้ใช้อุป
ะนี้ทางชลประทานไ
ขอนแก่น และ เข่ือน
อนหลักของประเทศ
รเกษตรในระยะนี้เพื่
รมูลนิธิต่างๆใน อ.เมื
นหลายพื้นที่ โดยเฉพ
ะมาณ 2 -3 กิโลเม
งประมาณ 30-40 ซ
ะผ่านชุมชนดังกล่าว
้อยกว่า 50 หลังเจ้า
ไหลหลากเข้าท่วมบ
ร รวมไปถึงยังส่งผล

 สั่งการให้หน่วยงานที
ตกหนัก ดินสไลด์ตัว
อง เบ้ืองต้น นายกอบ
พออกไปอยู่ ในที่ป
 โดยเฉพาะตามแนว
ดระวังในการดําเนินชี

ฝนตกหนักบางแห่งใ
ะเลอันดามันและอ่า

ก่ ภาคเหนือ คือ จ.
สารคาม กาฬสินธ์ุ ม
ด้สั่งการให้เตรียมกา
ถ์ อุดรธานี เลย ร้อ
ชลบุรี ระยอง ตราด
นท่ีอาจก่อให้เกิดดินถ
นี เลย นครราชสีมา ล
วังในระยะ ๒-๓ วันนี
งในบริเวณภาคตะวัน
อให้ประชาชนในบริ

รธรรมชาติและส่ิงแ

9) : สถานการณ์น้
านพัฒนา อ.เมือง 

ท่วมรอการระบายใน
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภ
อ ดอยสะเก็ด กัลยาณ
พงเพชร (อ.เมืองฯ ป
แม่ลาน้อย ปางมะผ้
มหาสารคาม ยางสีสุ
ลาง เมืองฯ นาวัง โน
นขาม) จ.สุพรรณบุรี
รี ทองผาภูมิ ไทรโยค
อยดาว แก่งหางแมว 
ศรีธรรมราช (อ.เมือ
มชลประทาน มีแผน
พาะในเขตชลประท
ปโภค - บริโภค รวมถึ
ได้กําหนดให้มีการระ
นบางพระ จ.ชลบุรี ย
ศ (เข่ือนภูมิพล เข่ือ
อให้มีน้ําเพียงพอสํา
มืองขอนแก่นได้มาช่ว
พาะด้านเศรษฐกิจข
มตร เจ้าหน้าที่ต้องให
ซม.บางแห่งน้ําท่วมสู
วเพื่อที่จะลงไปสู่บึงท
าหน้าที่ต้องใช้เรือเล็
บริเวณถนนสายเขื่อน
ลกระทบต่อผู้ประกอ
ที่รับผิดชอบดําเนินก
ลงจากเขามาทับกําแ

บต.หนองชิ่ม มีความเ
ลอดภัยเป็นการชั่
ชายหาด รวมไปถึงแ
ชวิีต พร้อมช่วยกันเฝ้

ในภาคเหนือ ภาคตะ
าวไทยตอนบนจะมีกํ

.เพชรบูรณ์  ภาคกล
 มุกดาหาร ร้อยเอ็ด 
ารป้องกันและแก้ไข
อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ ส
 เพชรบุรี ประจวบ
ถล่มล่วงหน้า ๓ วัน
ลพบุรี สุพรรณบุรี อุ
นี้ กรมอุตุนิยมวิทยา
นออกเฉียงเหนือ ส
ริเวณดังกล่าวระวังอั

แวดล้อม 

น้ําทั่วไป 
 จ.น่าน  

นพื้นที่ 2 
ภัยแล้ง)
ณิวัฒนา 
ปางศิลา
า แม่สะ
สุราช) จ.
นสัง) จ.
รี (หนอง
ค หนอง
 ขลุง นา
งฯ ปาก
นบริหาร
าน เช่น  
ถึงรักษา
ะบายนํ้า
 ยังอยู่ใน
นสิริกิติ ์ 
าหรับใช ้
วยเหลือ
องเมือง
ห้เดินรถ 
สูงจนรถ 
ทุ่งสร้าง 
็กเข้าไป
นลําปาว  
อบอาชีพ
ารแก้ไข
แพงแก้ว 
เป็นห่วง
ชั่วคราว  
แนวชาย
ฝา้สังเกต 

ะวันออก 
ําลังแรง 

ลาง คือ  
 บุรีรัมย์
ขปัญหา
กลนคร 

บคีรีขันธ์  
ัน ได้แก่  
อุทัยธานี 
า ได้แจ้ง
ส่วนมาก 
อันตราย 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 27.12 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 2 3 7 -10.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 4 6 12 107.00

วนัท ี ่27  มถินุายน  2559 ภาคกลาง 1 1 1 3 -1.00 

30,866 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -49.00 

44% ภาคตะวันออก 4 2 3 9 0.88 คงที่ 10 อ่าง

วนัท ี ่27  มถินุายน  2558 ภาคใต ้ 2 1 1 4 -75.00  ลดลง 13 อ่าง

32,229 รวมท ัง้ประเทศ 13 10 14 37 -27.12   เพิม่ขึน้ 14 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 4,080 30% 4,034 30% 234 2% 4,020 30% 220 2% 14.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,378 36% 3,546 37% 696 7% 3,571 38% 721 8% -25.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 68 26% 47 18% 25 9% 45 17% 23 9% 2.00 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 44 42% 29 27% 25 24% 29 27% 25 24% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 44 26% 35 21% 29 17% 35 21% 29 17% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 124 13% 246 26% 203 22% 248 26% 205 22% -2.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 7,770 31% 7,970 32% 1,231 5% 7,980 32% 1,241 5% -10.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 27 20% 18 13% 11 8% 17 13% 10 7% 1.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 197 38% 162 31% 119 23% 159 31% 116 22% 3.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 34 20% 33 20% 23 14% 33 20% 23 14% - คงที่

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 47 29% 57 35% 20 12% 55 34% 18 11% 2.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 741 30% 496 20% - 0% 498 20% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 486 25% 430 22% 330 17% 364 18% 264 13% 66.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 81 26% 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% 45 16% 38 14% 46 17% 39 14% -1.00 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% 954 49% 123 6% 918 47% 87 4% 36.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,710 33% 2,363 28% 798 10% 2,259 27% 691 8% 107.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 66 7% 180 19% 177 18% 182 19% 179 19% -2.00 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 1,300 203 15% 281 21% 221 16% 282 21% 222 16% -1.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,054 68% 11,509 65% 1,244 7% 11,531 65% 1,266 7% -22.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,649 41% 3,580 40% 568 6% 3,607 41% 595 7% -27.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,703 59% 15,089 57% 1,812 7% 15,138 57% 1,861 7% -49.00 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 40 10% 58 14% 28 7% 58 14% 28 7% - คงที่

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% 53 32% 39 24% 55 34% 41 25% -2.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 152 61% 127 51% 107 43% 129 52% 109 44% -2.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 27% 6 37% 5 32% 6 38% 5.58 34% -0.19 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 4 17% 2 11% 1 7% 2 12% 1.46 7% -0.02 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 31 43% 12 16% 9 12% 11 16% 8.22 12% 0.31 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 7 18% 26 64% 23 57% 24 60% 20.88 52% 1.78 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 353 27% 355 27% 267 20% 354 27% 266 20% 0.88 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 268 38% 192 27% 125 18% 192 27% 125 18% - คงที่

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

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,054 72% 4,026 71% 2,674 47% 4,075 72% 2,723 48% -49.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,093 75% 549 38% 289 20% 576 40% 316 22% -27.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,490 67% 4,809 59% 3,112 38% 4,884 60% 3,187 39% -75.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 32,229 46% 30,866 44% 7,441 11% 30,896 44% 7,468 11% -27.12 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

วนัที ่27  มถิุนายน  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

27 มถิุนายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

21 มถิุนายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่27  มถินุายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


