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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
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ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตุนิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
.แกลง จ.ระยอง 
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
31 พ.ค. 59
น้ําในอ่างปี 49 ล้
31 พ.ค. 49

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, 
ถานี X.73 จ.นราธิวา
ยม แม่นํ้ามูล และแม
2 สรุปสถานการณ์น

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

9, -10.74, -9.52, -
งเจียม แนวโน้มระดับ
        - ระบบปฏิบัติ
แดน) เตือนด้วยน้ําฝ

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 

ท่ี
59

มม.

มม. 24
มม. 18
มม. 28

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 8,81

% 36
ล้าน(ลบ.ม) 7,95

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 13,9

% 59

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
 สถานี M.9 จ.ศรีส
ส สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ใ
ม่นํ้าบางปะกง มีแนว
น้ํา (กรมทรัพยากรน
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ท่ี
าน หนองคาย นคร
-9.93, -9.28 และ 
บนํ้าลดลง 
การเฝ้าระวัง และเตื

ฝน ฝนสะสม 12 ชม

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

%)      ปี ๕8 (48%

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

44.5 -54.9
89.6 -29%
86.5

เหนือ

 

33.8
เพชรบูรณ์

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

14 2
% 1
56 -4% 3
% 2

903 -27% 4
% 3

เหนือ

หม
3.แ
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16
22
28
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
สะเกษ, สถานี M.7 
ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ 
วโน้มระดับนํ้าทรงตัว
น้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
รพนม มุกดาหาร แ
 –11.51 เมตร ตาม

ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
ม. ณ เวลา 01.15 

ทศ  

%)  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ

59

านการณน์้ําขอ
นายน กรกฎาคม แล

245.3 -12
123.8 -98
301.1

 

กลาง

52.0
ปทุมธานี สกษ.

  

นเพิ่มเติมโดยการบั

260
19%
313 4%
23%
449 -10%
33%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
แม่งัด (11%) ๔.ห้วย
0.ลําพระเพลิง (18%
6.กระเสียว (24%) 
2.น้ําอูน (28%) 23
8.บางลาง (44%) 29
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
 จ.อุบลราชธานี, ส
 สถานี X.37A จ.สุ
ว แม่นํ้าน่าน แม่นํ้า

ถานการณ์น้ําประจําวั
และโขงเจียม วัดได้ 
มลําดับ แนวโน้มระดั

ลาก - ดินถล่ม (Ear
 น. เท่ากับ 90.5 ม

+ 

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

21.6 224.1
8% 223.4

335.4

23.
ศรีสะ

ตะวันออกเ

 

 

ันทึกของเจ้าหน้าที่

2,874
35%

2,272 -8%
27%

3,323 -17%
44%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณนํ้าต่ํากว่า 
หลวง (11%) 5. ปรา

%) 11.ลําแซะ (18%
17.มูลบน (24%) 

3.ภูมิพล (30%) 24.จ
.ลํานางรอง (47%) แ
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (31
พร่, สถานี Y.16 จ.
สถานี Kgt.10 จ.สร
สุราษฎร์ธานี แนวโน้ม
าตาปี และแม่นํ้าโก-ล

ัน : ศูนย์ประมวลวิเค
 2.81, 5.26, 2
ดับน้ําท่า สถานีเชียง

ly Warning) (31 พ
มม.  

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

กฎาคม 2559

นที่ 1 มิถุนาย
9 เปรียบเทียบกับค่า

-0.7 287.9
-0.3% 269.9

423.5

ต

.9
เกษ

เฉียงเหนือ

 

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

เป็นรายวัน ณ เวลา

366
31%
343 -2%
29%
555 -22%
51%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความจุ
าณบุรี (13%)  6.บา

%) 12.อุบลรัตน์ (21
 18.ขุนด่าน (25%) 
จุฬาภรณ์ (34%) 2
และ30.สิรินธร (48%
 ของความจุ – ไม่มี 

 พ.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ระแก้ว, สถานี Kgt.3
มระดับน้ํา แม่นํ้าปิง
ลก มีแนวโน้มระดับ

คราะห์สถานการณ์น้ํา
2.68, 2.57, 2.72
งแสน หนองคาย นค

พ.ค.) สถานีเตือนภัย

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 -18.1 3
9 -7% 3
5 5

 
สระแก้ว

ตะวันออก

26.3

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

า 07.00 น.ของวัน

15,986
60%

% 15,292 -3
57%

% 19,156 -15
72%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 30 อ่าง 
างพระ (15%) 7.คลอ
1%) 13.น้ําพุง (22%
 19.แควน้อย (25%
25.สิริกิติ์ (38%) 26

%)  
 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
3 จ.ปราจีนบุรี, สถา
 แม่นํ้าพระสทึง แม่น

บนํ้าเพ่ิมขึ้น 

า กรมชลประทาน) ระ
2 และ 2.99 เมตร
ครพนม และมุกดาห

ยระดับเฝ้าระวัง ได้

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 

12.4 62.0
74.3 17%

531.1

ใต้

85.6
เกาะลันตา

กระบ่ี

รายวัน (http://www.tmd

นนี้  ปริมาณฝนสูงสุ

5,598
68%

3% 5,078
62%

5% 6,270 -1
76%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
องสียัด (16%) 8.ลําป
%) 14.ป่าสักฯ (22

%) 20.ทับเสลา (26%
6.วชิราลงกรณ (41%

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

ะดับน้ําแม่น้ําโขง ณ 
ร ตามลําดับ เปรียบ
หาร มีแนวโน้มระดับ

้แก่ จ.เพชรบูรณ์ ที

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

258.9 -14.8
244.1 -6%
362.5

กระบ่ี
เกาะลันตา

ท้ังประเทศ

85.6

d.go.th/climate/climate

สุดวันนี้เท่ากับ 101

33,942
48%

-6% 31,298
44%

14% 43,656
64%

ท้ังประเท

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

0%) 2.กิ่วคอหมา 
ปาว (17%) 9 กิ่วลม
2%) 15.ลําตะคอง 
%) 21.แก่งกระจาน

%) 27.หนองปลาไหล

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
ร,สถานี X.119A จ.น
โน้มระดับนํ้าลดลง แ

 วันที่ 31 พฤษภาคม
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
บนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีเชี

ที่บ้านหัวถนน (ต.ศา

d.go.th/3month_foreca

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

8

 
e.php) 

1.4 มม. 

-4%

-20%

ทศ

  
table.htm) 
 (11%)  
ม (18%) 
 (22%)  
น (28%)  
ล (42%) 

นี P.7A  
รสวรรค์,  
นราธิวาส  
แม่นํ้าวัง 

ม 2559  
าเท่ากับ 
ชียงคาน 

าลาลาย  

ast.php) 
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ปกติ ย
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๕. สถ
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อมก๋อย
เชียงคํ
กําแพง
 สามเง
ตาคลี 
จ.มหา
รันตนบ
จ.หนอ
จ.กาญ
วังน้ําเย
จ.ชลบุ
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ตามรอ
อย่างห
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๗. พ้ืน
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นราธิว
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สุรินทร
สงขลา
กําแพง
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       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ
               - รายงา
ระดับน้ําต่ํากว่าระดั

               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่ใ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
อําเภอ 1,241 ตําบ
ย สะเมิง แม่แจ่ม สั
ํา ปง) จ.ลําพูน (อ.ลี
งเพชร ปางศิลาทอง 
งา วังเจ้า เมือง อุ้มผ
 พยุหะคีรี หนองบั
สารคาม (อ.กันทรวิ
บุรี สําโรงทาบ ท่าตู
องบัวลําภู (นากลาง
ญจนบุรี (อ.ห้วยกระเ
ย็น เขาฉกรรจ์ คลอง
บุรี (อ.เกาะสีชัง) จ.ต
พระเกียรติ หนองแซ
จวบคีรีขันธ์ (เมืองฯ
คลอง) จ.ตรัง (อ.วังวิ
พระเกียรติ ทุ่งสง ลา
ณ์ชล เปิดเผยว่า ห
 มีน้ํากักเก็บอยู่ที่ 3
ะทานเริ่มทําการปลูก
ฝนทิ้งช่วงระหว่างเปลี
สภากาชาดไทย เพื่อ
 ถนนพหลโยธินขาออ
ะบายน้ําไม่ทัน เพรา
นภายหลังช่วงคืนทีผ่
ลาดอมรพันธ์ โดยรอ
ต้โครงการ “เอสซีจี รั
ต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ชมุ
นที่ได้รับการต่อยอด
ว่า “สระแม่” แ
จวบคีรีขันธ์ ผู้อํานว
อนมีการแผนแล้วจะ

น 1 สัปดาห์ และเขื
อบเวรได้ เนื่องจากเขื
หนัก จึงมีความจําเป็น
างทางเพื่อป้องกันไม่ใ
าดการณ์สภาพอา
 มิ.ย. ฝนจะลดลง 
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเ
ตถ์ ตาก พิษณุโลก ก
เกษ และอุบลราชธา
วาส คณะกรรมการท
  ตาก กําแพงเพชร น
ร์ กาฬสินธ์ุ ขอนแกน่
า กรมอุตุนิยมวิทยา
งเพชร ตาก ราชบุร ีก
กิดน้ําท่วมฉับพลัน แ

งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ
านสถานการณ์สถานี
ดับตลิ่งต่ําสุด) ระดบั
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้าร

รมป้องกันและบ
บล 9,934 หมู่บ้าน
ันทราย แม่อาย ) จ
ลี้) จ.ลําปาง (อ.แจ้ห
 โกสัมพีนคร ขาณุวร
ผาง แม่สอด) จ.แม่ฮ่อ
บัว โกรกพระ ไพศา
ชัย โกสุมพิสัย ชื่นช

ตูม) จ.ขอนแก่น (อ.ซํ
ง เมืองฯ นาวัง โนน
เจา ท่าม่วง ศรีสวัสดิ
งหาด) จ.ปราจีนบุรี 
ตราด (อ.เมืองตราด
ซง บ้านหมอ เมือง
ฯ หัวหิน กุยบุรี ทับส
วิเศษ เมืองตรัง ย่าน
านสกา) จ.พังงา (เกา
หลังจากมีฝนตกลงม
0 ล้านลูกบากศ์เม
กข้าวนาปีได้ เนื่องจ
ลี่ยนฤดูหรือไม่  จ.ชัย
บรรเทาทุกข์แก่ผู้ปร
อก ต.คลองหนึ่ง อ.ค
าะไม่เคยมีการขุดลอ
ผ่านมา มีฝนตกหลาย
อการระบาย  เอสซี

 รักษ์น้ําเพื่ออนาคต”
มชนมีน้ํากินน้ําใช้ พึง่
ดจากการศึกษาดูงา
แล้วส่งน้ําต่อไปยังส
วยการโครงการส่งน้ํ
ะส่งน้ําตามรอบเวรเพื
ข่ือนปราณบุรี ก็ยังได
ข่ือนปราณบุรีได้มีกา
นต้องปิด และไม่ส่งน
ให้น้ําที่เข่ือนจะส่งไป
ากาศ 7 วัน (กรม

เตือนภัยวิกฤตินํ้า(
 กําแพงเพชร และเพ
านี ภาคกลาง คือ จ
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ
 นครสวรรค์ ชัยนาท 
น ชัยภูมิ นครพนม ม
าได้แจ้งเตือนตามลัก
 กาญจนบุรี สุพรรณบ
และน้ําป่าไหลหลากไ

บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ
นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
บน้ําในลําน้ําส่วนใหญ
และข้อมูลเพื่อการบริ
ระวังนํ้าแล้ง ได้แก่ 

บรรเทาสาธารณ
น ได้แก่ จ.เชียงใหม่
.อุตรดิตถ์ (อ.เมืองอุ
ห่ม เถิน วังเหนือ) จ
รลักษบุรี บึงสามัคค ี
องสอน (เมืองแม่ฮ่อ
าลี) จ.นครราชสีม

ชม เชียงยืน เมืองมห
ซําสูง เมือง แวงน้อย
นสัง) จ.สุพรรณบุรี 
ดิ์ เมือง สังขละบุรี ด
 (อ.เมืองปราจีนบุรี 
ด เขาสมิง แหลมงอบ
ฯ เสาไห้ ดอนพุด แ
สะแก บางสะพานน้อ
นตาขาว รัษฎา สิเกา
าะยาว คุระบุรี ทับป
มาใน จ.เชียงใหม่ ส
มตร หรือคิดเป็นร้อย
ากปริมาณน้ํากักเก็บ
ัยนาท ผู้แทนพระอง
ระสบภัยแล้งในจังหวั
คลองหลวง จ.ปทุมธ
กท่อ อีกทั้งยังต้องรอ
ยพื้นที่ในเขตกรุงเทพ
จีเดินหน้าส่งเสริมชุ

” พร้อมเสริมสร้างค
งพาตนเองอย่างยั่งยื
านสระพวงของโคร
สระเล็กๆ ที่เรียกว่า
้ําและบํารุงรักษาปร
พื่อใช้เพื่อการอุปโภค
ด้มีการวางแผนเพิ่มเ
ารปิดคลองบางช่วงเพ
น้ําให้ผ่านไปได้ จาก
ปทําความเสียหายให้
มอุตุนิยมวิทยา) ใน

(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) 
พชรบูรณ์ ภาคตะวัน
จ.นครสวรรค์ และอุ
ติ (31 พ.ค.) ได้ราย
 อุทัยธานี ลพบุรี อ่า
มุกดาหาร นครราชสี
กษณะอากาศทั่วไป (
บุรี อุทัยธานี นครสว
ได้ในระยะนี้ 

วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ะเลสาบสงขลา (ณ 
ญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น/
หารจัดการทรัพยากร

 สถานีสะพานมหาโ

ภัย: จังหวัดท่ีประ
 (อ.ดอยเต่า สันกําแ

อุตรดิตถ์ ท่าปลา ทอ
จ.สุโขทัย (อ.สวรรคโ
 ทรายทองวัฒนา คล
งสอน สบเมย ปาย 
า (อ.ขามสะแกแส

หาสารคาม ยางสีสุรา
ย ภูผาม่าน บ้านฝาง
 (หนองหญ้าไซ สอ
ด่านมะขามเตี้ย ทอง
 ศรีมหาโพธิ) จ.จันท
บ คลองใหญ่ บ่อไร่

 แก่งคอย พุทธบาท 
อย) จ.สตูล (อ.ละงู 
า ห้วยยอด กันตัง น
ปุด) จ.ชุมพร (อ.สวี 
 ส่งผลให้สถานการณ
ยละ 11 ของความ
บข้ันต่ําที่จะสามารถ
งค์สมเด็จพระนางเจ้า
วัดชัยนาท จ.ปทุมธา
ธานี ส่งผลต่อผู้ขับข่ี
องรับน้ําจากหมู่บ้าน
พมหานคร รวมถึงปริ
ชุมชนบริหารจัดการน
ความรู้และจิตสํานึกใ
น และเป็นชุมชนที่เข
รงการปิดทองหลังพ
า “สระลูก สระหล
ราณบุรี กล่าวว่า จาก
คบริโภคในวันศุกร์ 1
เติมเกี่ยวกับการทดน
พื่อซ่อมแซมคลองที่
กการที่มีชาวบ้านพูด
ห้แก่การก่อสร้างช่องล
นช่วงวันที่ 31 พ.ค. 

 : NASA (24 ชั่วโ
นออกเฉียงเหนือ คือ
ทัยธาน ีภาคตะวันอ
ยงานพ้ืนท่ีประสบภั
างทอง พระนครศรีอย
สีมา ศรีสะเกษ อุดรธ
(31 พ.ค.)  ว่า บริเว
วรรค์ ลพบุรี จันทบุรี

ศูนย์ป้อง

ติ (ในลุ่มน้ํา) 
 วันที่ 30 พ.ค.59
/ทรงตัว 
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

ะกาศเขตให้ความช
แพง แม่ริม แม่แตง 
องแสนขัน ตรอน พิ
โลก ศรีนคร ศรีสําโ
ลองลาน) จ.น่าน (อ.ส
 ขุมยวม แม่ลาน้อย
สง คง บัวลายแก้งส
าช) จ.บุรีรัมย์ (อ.เมือ
 เป่ือยน้อย โนนศิล

องพี่น้องเมืองสุพรร
งผาภูมิ ไทรโยค เลา
บุรี (อ.มะขาม โป่งน
 เกาะกูด เกาะช้าง)
 หนองแค) จ.ราชบุ
 ทุ่งหว้า มะนัง เมือง
นาโยง ปะเหลียน) จ
 ปะทิว)สถานการณ์วิ
ณ์ของเข่ือนต่าง ๆ 
มจุทั้งหมด ทั้งนี้ แม้
ถส่งให้ชาวบ้านได้นั้น
าฯ พระบรมราชินีนา
านี หลังจากที่ฝนได้ต
รถจักรยานยนต์และ

นที่ไม่มีทางไหลออก 
มณฑล โดยเกิดน้ําท
น้ําอย่างเป็นระบบ ข
ให้ชุมชนตระหนักถึง
ข้มแข็งในอนาคตสร
พระ จ.น่าน โดยช
ลาน” ใกล้ๆ หม
กกรณีที่ชาวบ้านมาช
10 มิ.ย. อีกประมาณ
น้ําเข้าช่วยตามพื้นที
เกิดชํารุดเสียหายหล
คุยจึงได้ทําการชี้แจ
ลอดที่เจ้าหน้าที่กําลั
 – 1 มิ.ย. ภาคตะวั

มง): รายงานพ้ืนท่ีที
อ จ.เลย หนองคาย 
ออก คือ จ.ระยอง จ
ัยจากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่า
ยุธยา  ปทุมธานี สุพ
ธานี มหาสารคาม อุ
วณประเทศไทยมีฝน
รี ตราด ระนอง พังงา

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

9) ลุ่มน้ําทะเลสาบส

สัญญาณภาพจากกล้
ร่ (ลุ่มนํ้ายม) และส

ช่วยเหลือผู้สบภัย
 จอมทอง ฮอด พร้า
ชัย น้ําปาด ลับแล บ
โรง ศรีสัชนาลัย เมือ
สองแคว เมืองน่าน) จ
ย ปางมะผ้า แม่สะเรี
สนามนาง โนนไทย
องพลับพลาชัย ห้วย
า หนองเรือ พล แวง
ณบุรี ด่านช้าง ดอน
าขวัญ หนองปรือ พน
น้ําร้อน สอยดาว แก
) จ.ชัยนาท (อ.มโนร
บุรี (อ.สวนผึ้ง ปากท
ง ควนโดน) จ.กระบ่ี 
.นครศรีธรรมราช (อ
วิกฤตินํ้า (ข่าว) จ.เชี
 เริ่มดีข้ึน โดยท่ีเข่ือ
ม้ปริมาณน้ําจะเพิ่มข้ึ
นอยู่ที่ 70 ล้านลูกบ
าถ สภานายิกา สภาก
ตกลงมาตลอดอย่างต
ะรถยนต์ที่ต้องขับรถ
 เม่ือฝนตกลงมาน้ําจึง
ทว่มขังบริเวณแยกเกษ
 ขุดสระพวงกักเก็บน้ํ
งความสําคัญของทรัพ
ะพวงบ้านสาแพะ อ
าวบ้านในชุมชนร่ว
มู่บ้าน เชื่อมต่อกัน
ชุมนุมที่เข่ือนปราณบ
ณ 10 วันข้างหน้า ซึ
ที่เพื่อบรรเทาความเดื
ลายแห่ง และที่สําคั
งสาเหตุแล้ว จึงได้ข

ลงัดําเนินการอยู่ น้ําที
ันออกเฉียงเหนือ ภา

ท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (
 หนองบัวลําภ ูอุดร

 จันทบุรี และตราดภ
าวขาดแคลนนํ้า) 4

พรรณบุรี นครปฐม รา
บลราชธานี จันทบุรี
นตกหนักบางพื้นที่ส่
า ภูเก็ต และกระบ่ี ข

มทรัพยากรน้ํา  กร

งขลา ปัจจุบันสถา

้อง CCTV ณ วันที่ 2
สถานีสะพานนครน่า

พิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ว ดอยหล่อ ดอยสะ

 บ้านโคก) จ.พะเยา 
อง คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ย
จ.พิจิตร (อ.บางมูลน
รียง) จ.อุทัยธานี (อ.
ย ด่านขุนทด โนนส
ยราช กระสัง คูเมือง 
งใหญ่ ภูเวียง บ้าน
นเจดีย์ อู่ทอง เ
นมทวน) จ.สระแก้ว
ก่งหางแมว ขลุง นา
รมย์ หนองมะโมง วั
ท่อ) จ.เพชรบุรี (อ.ช
 (อ.คลองท่อม เกาะ
อ.เมือง ปากพนัง ท
ชียงใหม่ ผู้อํานวยก
อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
ข้ึน แต่ขณะนี้ก็ยังไม่
บาศก์เมตร โดยเจ้าห
กาชาดไทย มอบชุดธ
ต่อเนื่อง ทําให้เกิดน้ํ
ถลุยน้ําออกไปทํางาน
งท่วมขังทันที กรุงเท
ษตร ถนนพหลโยธิน
น้ําแก้ปัญหาน้ําแล้ง 
ัพยากรน้ํา สนับสนุน
อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง ถือ
วมกันขุดสระพวง แ
เป็นระบบ เพิ่มพื้น
บุรี สืบเนื่องมาจากช

 ซ่ึงจากการที่ปรึกษาห
ดือดร้อนได้ส่วนสาเห
ัญบริเวณหลักกิโลเม
อความร่วมมือชาวบ้
ที่เข่ือนปล่อยก็จะสาม
าคกลางและภาคตะว

(31 พ.ค.) ได้แก่ ภ
ธาน ีขอนแก่น กาฬ
ภาคใต้ คือ จ.ชุมพร 
44 จังหวัด ได้แก่ จ.
าชบุรีกาญจนบุรี หน
รี ตราด ปราจีนบุรี ส
วนมากบริเวณจังหวั
ขอให้ประชาชนในบริ

ระทรวงทรัพยากร

านการณ์น้ําในลําน้ํา

22 พ.ค.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

 (ภัยแล้ง)ปัจจุบัน
ะเก็ด กัลยาณิวัฒนา 
 (อ.เมืองพะเยา ดอก
ยม บ้านด่านลานหอ
นาก วังทรายพูน) จ.
.ห้วยคต ทัพทัน) จ.น
สูง 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 
การโครงการส่งน้ําแล
ล พบมีปริมาณน้ําไ
เพียงพอสําหรับการ
หน้าที่จะต้องรอดูสถ
ธารน้ําใจ และน้ําดื่ม 
้ําท่วมขัง บริเวณทาง
น สาเหตุเกิดจากท่อ
ทพฯ สํานักการระบา
น ขาเข้าและขาออก แ
 ต่อยอดการสร้างฝา
นการมีส่วนร่วมอนุรั
อเป็นจุดเริ่มต้นของก

 แบ่งเป็นการขุดสระ
นที่กักเก็บน้ําไว้ใช้ทํ
ชาวบ้านเกิดความเดื
หารือกับตัวแทนชาว
หตุที่เข่ือนไม่สามารถ
มตรที่ 9 ก็มีประตูทา
บ้านให้ช่วยกันน้ํากระ
มารถถึงสระน้ําในหมู
วันออก จะมีฝนเพิ่ม

ภาคเหนือ คือ จ.เชีย
ฬสินธ์ุ มหาสารคาม 
 พังงา สุราษฎร์ธานี
.เชียงใหม่ พะเยา พิจิ
นองคาย หนองบัวลํา
 สมุทรปราการ พังงา
วัดลําพูน ลําปาง พิษ
ริเวณดังกล่าวระวังอัน

รธรรมชาติและส่ิงแ

าโดยทั่วไปยังคงอยู่ใ

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

น (31 พ.ค.) 37 จ
 เชียงดาว ไชยปราก
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
อย) จ.กําแพงเพชร (
ตาก (อ.แม่ระมาด บ้
นครสวรรค์ (อ.เมือง 
ะทองคํา บัวใหญ่ ส
ร์ (อ.จอมพระ เขวาสิ
ก่า พระยืน หนองส
สามชุก บางป

คร ตาพระยา อรัญป
คิชฌกูฎท่าใหม่ แหล
.สระบุรี (มวกเหล็ก
 บ้านลาดเขาย้อย 
กระบ่ี ปลายพระยา 
 จุฬาภรณ์ฉวาง 
ละบํารุงรักษาแม่แฝก
หลเข้าเข่ือนอย่างต
รส่งให้เกษตรกรในเข
ถานการณ์อีกสักระย
 พร้อมตรวจเยี่ยมหน
งเข้าหมู่บ้านเอื้ออาท
อระบายนํ้า ที่กรมท
ายน้ํา สถานีเรดาร์หน
 และถนนงามวงศ์วาน
ยชะลอน้ําในพื้นที่ป่
ักษ์และพัฒนาทรัพย
การบริหารจัดการน้ํา
ะน้ําขนาดใหญ่เพื่อ
ทําการเกษตรได้ทั้งห
อดร้อนในสภาวะที่แ
วบ้าน แล้วก็อนุโลมใ
ถส่งน้ําไปตามพื้นที่ด
างลอดที่ได้รับความ
ะสอบทรายมาปิดช่อ
มู่บ้านต่างๆ ได้  
มข้ึน หลังจากนั้นในช

ยงราย พะเยา น่าน 
 นครพนม บุรีรัมย์ 

น ตรัง นครศรีธรรมร
จิตร พิษณุโลก แพร่
าภู บุรีรัมย์ ยโสธร ส
 ประจวบคีรีขันธ์ สต
ษณุโลก เพชรบูรณ์ 
ันตรายจากฝนตกหน

แวดล้อม 

ในภาวะ

นเกณฑ์
)  

จังหวัด  
การ ฝาง   
กามยาว  
(อ.เมือง 
บ้านตาก 
 ชุมแสง  
สูงเนิน)  
สินรินทร์  
องห้อง)  
ปลาม้า)  
ประเทศ  
ลมสิงห์)  
ก วังม่วง  
 ท่ายาง)  
 อ่าวลึก 
นาบอน  
ก-แม่งัด
ต่อเนื่อง  
ขตพื้นที่
ะว่าเกิด
น่วยผลิต
ทรคลอง
างหลวง  
นองจอก 
นขาออก 
ปาต้นน้ํา 
ยากรน้ํา
าภายใน
อเก็บน้ํา  
หมู่บ้าน  
แห้งแล้ง 
ให้ส่งน้ํา 
ดังกล่าว 
เสียหาย
องประตู

ช่วงวันที ่ 

 สุโขทัย 
 สุรินทร์
าช และ
ร่ ลําปาง 
สกลนคร 
ตูล และ
 สุโขทัย 
นัก ที่จะ



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 85.6 949.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 33.8 376.8 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 52.0 266.6 นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 23.9 466.2 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน 3.1 123.2 174.5 ตํา่กวา่ 26.3 873.1 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 70.5 99.5 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง - 357.5 *** *** 29.3 493.4 หนองพลบั สกษ. 20.0 210.1 153.2 ตํา่กวา่

เชยีงราย 7.8 285.2 213.4 ตํา่กวา่ 85.6 949.2 หวัหนิ ไมม่ฝีน 56.1 108.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. 26.8 260.1 214.3 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ 9.8 218.3 126.9 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง 9.4 284.9 220.1 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 288.5 190.8 ตํา่กวา่

พะเยา 2.0 190.7 179.7 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 7.6 307.0 210.4 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา 7.7 361.3 183.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 12.6 236.0 155.9 ตํา่กวา่

เถนิ 1.1 197.7 158.7 ตํา่กวา่ เลย สกษ. - 57.4 202.7 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี 3.8 235.5 178.0 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง 0.8 66.8 162.3 ตํา่กวา่ หนองคาย - 81.8 224.9 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 0.6 277.4 173.8 ตํา่กวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 163.8 ตํา่กวา่ เลย 2.0 267.5 199.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 1.9 295.6 210.7 ตํา่กวา่

เชยีงใหม่ 0.4 160.6 162.0 ตํา่กวา่ อุดรธานี 0.2 466.2 198.5 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 14.4 231.2 157.5 ตํา่กวา่

ลําปาง - 116.5 160.4 ตํา่กวา่ สกลนคร สกษ. 1.0 275.2 217.3 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. 9.3 476.7 161.6 สงูกวา่

ลําพูน ฝนเล็กนอ้ย 197.5 154.8 ตํา่กวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 177.8 227.6 ตํา่กวา่ ฉวาง 5.9 278.2 206.2 ตํา่กวา่

แพร่ 8.8 136.1 178.1 ตํา่กวา่ นครพนม 3.3 370.2 257.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 368.4 132.3 ตํา่กวา่

นา่น 19.9 376.8 177.3 สงูกวา่ นครพนม สกษ. 8.2 227.3 180.2 ตํา่กวา่ สงขลา ฝนเล็กนอ้ย 300.9 119.6 ตํา่กวา่

นา่น สกษ. 9.9 342.5 181.0 สงูกวา่ หนองบวัลําภู 0.2 287.2 *** *** หาดใหญ่ 0.2 284.6 147.7 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. 14.2 227.9 174.6 ตํา่กวา่ ขอนแกน่ 0.6 235.0 168.7 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 472.9 174.1 ตํา่กวา่

อุตรดติถ์ 14.8 158.5 230.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม 2.6 352.3 161.5 สงูกวา่ สะเดา 0.2 169.8 114.0 ตํา่กวา่

สโุขทยั 7.9 138.5 158.3 ตํา่กวา่ มกุดาหาร 2.4 134.1 199.5 ตํา่กวา่ ปตัตานี 29.3 283.7 137.5 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 29.0 184.5 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. 2.3 193.3 157.1 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 0.2 350.9 *** ***

่ ส ั 7 5 271 9 150 8 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ 6 6 346 7 190 1 สงกวา่ ิ ส 493 4 142 1 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

30 พฤษภาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

31 พฤษภาคม 2559

หลม่สก 7.5 271.9 150.8 ตากวา กาฬสนธุ ์ 6.6 346.7 190.1 สงูกวา นราธวิาส - 493.4 142.1 สงูกวา

แมส่อด 4.6 127.8 174.2 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 270.2 140.2 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก 18.6 125.3 174.9 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. 13.3 338.1 178.9 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 78.8 197.6 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด 17.3 233.6 186.1 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก 30.3 285.7 170.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 16.1 310.3 208.6 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ 33.8 207.6 162.8 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. 10.2 281.6 188.6 ตํา่กวา่ ระนอง 12.3 752.20 512.50 ตํา่กวา่

กําแพงเพชร 7.2 62.4 195.5 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ 23.9 146.3 208.0 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า 20.4 949.20 527.40 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 151.3 195.0 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 31.4 172.3 ตํา่กวา่ กระบี่ 13.1 522.80 171.60 สงูกวา่

พจิติร สกษ. 28.7 96.1 162.6 ตํา่กวา่ นครราชสมีา 0.3 146.4 154.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต 27.4 449.10 259.50 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. - 199.1 202.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ 0.2 189.9 179.8 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 22.4 886.10 281.50 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี 0.6 113.0 158.1 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 10.4 171.7 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา 85.6 536.70 244.80 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั 0.5 176.4 149.0 ตํา่กวา่ ตรงั 10.6 524.30 217.50 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 127.9 136.1 ตํา่กวา่ สตลู 2.6 329.80 233.30 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง 1.8 245.6 166.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ 6.4 275.2 179.7 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ 16.4 156.6 150.7 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 3.4 180.3 149.4 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 เกาะลนัตา 85.6 536.7

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 156.4 135.8 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ปทุมธาน ีสกษ. 52.0 190.4

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 208.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 กรงุเทพฯ บางนา สกษ. 40.3 241.4

พระนครศรอียธุยา 8.0 130.6 *** *** นครนายก 0.4 - *** *** 4 กรงุเทพมหานคร 39.2 249.7

บวัชุม 0.1 134.8 136.2 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 167.0 231.0 ตํา่กวา่ 5 เพชรบูรณ์ 33.8 207.6

ปทุมธาน ีสกษ. 52.0 190.4 171.9 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 5.2 159.5 192.3 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ เกาะลนัตา 85.6 536.7

สมทุรปราการ สกษ. 17.5 218.6 *** *** สระแกว้ 26.3 264.8 179.3 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า 20.4 949.2

ทองผาภมู ิ 3.6 266.6 227.5 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา 7.9 275.4 147.7 ตํา่กวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 180.5 114.3 ตํา่กวา่ ชลบุร ี 5.0 179.2 175.3 ตํา่กวา่

ลพบุร ี 1.8 122.9 147.1 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั - 55.1 134.4 ตํา่กวา่

อูท่อง สกษ. 0.3 89.1 112.0 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 229.2 148.3 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 16.7 76.1 155.0 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 136.9 168.3 ตํา่กวา่

สมทุรสงคราม - - *** *** แหลมฉบงั - - 137.2 ตํา่กวา่

กาญจนบุร ี 6.2 161.4 145.3 ตํา่กวา่ สตัหบี 5.4 176.9 171.9 ตํา่กวา่

นครปฐม - 1.0 116.2 ตํา่กวา่ ระยอง 3.5 204.4 198.6 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. 40.3 241.4 199.8 ตํา่กวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 7.9 283.6 204.9 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 73.6 245.5 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี 15.7 380.3 392.5 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร 39.2 249.7 247.7 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. 8.0 392.8 356.9 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง - 138.4 207.6 ตํา่กวา่ ตราด 17.8 873.1 426.7 สงูกวา่

นํารอ่ง 0.6 - 140.9 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา 
ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้

 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี 0.2 145.7 147.7 ตํา่กวา่

สัญลักษณ ***ไมมีขอมูล  - ยังไมไดรับรายงาน/ไมมีขอมูล/ไมมีฝน
หมายเหต ุไดร้บัรายงานเพิม่เตมิโดยการบนัทกึของเจา้หนา้ทีเ่ป็นรายวนั ณ เวลา 07:00 น.

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 101.4 มม. ที ่อ.แกลง จ.ระยอง



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 34.15 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 3 1 3 7 -37.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 4 5 12 17.00

วนัท ี ่31  พฤษภาคม  2559 ภาคกลาง 3 - - 3 -8.00 

31,298 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -93.00 

44% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -20.15 คงที่ 5 อ่าง

วนัท ี ่31  พฤษภาคม  2558 ภาคใต ้ 3 - 1 4 107.00  ลดลง 23 อ่าง

33,942 รวมท ัง้ประเทศ 23 5 9 37 -34.15   เพิม่ขึน้ 9 อ่าง

48%

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 4,490 33% 4,017 30% 217 2% 4,047 30% 247 2% -30.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,945 41% 3,609 38% 759 8% 3,617 38% 767 8% -8.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 84 32% 29 11% 7 3% 29 11% 7 3% - คงที่

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 25 10% 11 4% 24 9% 10 4% 1.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 43 41% 19 18% 15 14% 17 16% 13 12% 2.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 50 29% 18 11% 12 7% 17 10% 11 6% 1.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 168 18% 239 25% 196 21% 242 26% 199 21% -3.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 8,814 36% 7,956 32% 1,217 5% 7,993 32% 1,254 5% -37.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 29 21% 15 11% 8 6% 14 10% 7 5% 1.00 เพิม่ขึน้

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 206 40% 148 28% 105 20% 142 27% 99 19% 6.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 40 24% 37 22% 27 16% 37 22% 27 16% - คงที่

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 74 45% 55 34% 18 11% 54 33% 17 10% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 839 35% 516 21% - 0% 517 21% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 469 24% 332 17% 232 12% 324 16% 224 11% 8.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 90 29% 70 22% 47 15% 72 23% 49 16% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 29 26% 20 18% 19 17% 22 20% 21 19% -2.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 57 40% 34 24% 27 19% 34 24% 27 19% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 110 40% 50 18% 43 16% 51 19% 44 16% -1.00 ลดลง

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

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 867 44% 938 48% 107 5% 932 47% 101 5% 6.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,874 35% 2,272 27% 687 8% 2,257 27% 670 8% 17.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 122 13% 214 22% 211 22% 220 23% 217 23% -6.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 42 26% 25 16% 43 27% 26 16% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 89 37% 57 24% 17 7% 58 24% 18 8% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 260 19% 313 23% 253 19% 321 24% 261 19% -8.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,176 69% 11,649 66% 1,384 8% 11,697 66% 1,432 8% -48.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,810 43% 3,643 41% 631 7% 3,688 42% 676 8% -45.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,986 60% 15,292 57% 2,015 8% 15,385 58% 2,108 8% -93.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 24 11% 55 25% 51 23% 59 26% 55 25% -4.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 70 17% 66 16% 36 9% 71 17% 41 10% -5.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 34 29% 18 15% 6 5% 19 16% 7 6% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 81 49% 69 42% 55 34% 74 45% 60 37% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 157 63% 135 54% 115 46% 138 56% 118 48% -3.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 30% 7 41% 6 37% 7 42% 6.31 38% -0.25 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 5 23% 2 11% 1 7% 2 11% 1.39 7% 0.01 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 25 35% 14 19% 11 15% 15 22% 12.47 17% -1.67 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 8 20% 22 55% 19 47% 22 55% 19.22 48% -0.24 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 410 31% 388 29% 300 23% 408 31% 321 24% -20.15 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 287 40% 202 28% 135 19% 203 29% 136 19% -1.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 93 24% 52 13% 34 9% 54 14% 36 9% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,074 72% 4,178 74% 2,826 50% 4,042 72% 2,690 48% 136.00 เพิม่ขึน้

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,144 79% 646 44% 386 27% 672 46% 412 28% -26.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,598 68% 5,078 62% 3,381 41% 4,971 61% 3,274 40% 107.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 33,942 48% 31,298 44% 7,853 11% 31,334 44% 7,888 11% -34.15 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

25 พฤษภาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่31  พฤษภาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

31 พฤษภาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่31  พฤษภาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


