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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
12 มิถนุายน 255
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
.ตระการพืชผล จ.อุ
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
13 มิ.ย. 59

น้ําในอ่างปี 49 ล้
13 มิ.ย. 49

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิว
มูล แม่นํ้าท่าตะเภา 
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 

ที่
59

มม.

มม. 28
มม. 28
มม. 35

า

หน่วย

  

ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุ
อุบลราชธานี 
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 8,15

% 33
ล้าน(ลบ.ม) 7,99

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 13,9

% 59

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
าส และสถานี X.7
 และแม่นํ้าบางปะกง
น้ํา (กรมทรัพยากรน
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
าน หนองคาย นคร

4, -9.55, -8.63 แล
สถานีโขงเจียม มีแน
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.

 สรปุสถาน
ลิเมตร) เดือน มิถุน

80.8 8.6
89.4 3%
54.7

แม่ฮ่องสอน

19.3
แม่สะเรียง

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงา

55 2
% 1
90 -1% 2
% 2

976 -27% 3
% 2

เหนือ

หม
3.แ
9.ล
15
21
27
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
ะเกษ, สถานี M.7 จ
73 จ.นราธิวาส แน
ง มีแนวโน้มระดับนํ้า
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

331.1 -16
164.5 -10
364.8

กลาง

3.8
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี

  

านเพิ่มเติมโดยการบ

228
17%
294 5%
22%
383 -6%
28%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
แม่กวง (11%) ๔.บ
ลําแซะ (18%)10.กิ่
5.มูลบน (23%) 16
1.แก่งกระจาน (28%
7.วชิราลงกรณ (41%)
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
จ.อุบลราชธานี, สถาน
วโน้มระดับน้ํา แม่
าทรงตัว แม่นํ้าโก-ล

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

66.7 267.9
01% 321.9

422.8

31.
อุบลราชธานี

ตะวันออกเฉี

 

 

บันทึกของเจ้าหน้าที

2,796
34%

2,255 -7%
27%

3,223 -15%
42%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําต่ํากว่า 
บางพระ (14%) 5.
ิวคอหมา (20%) 1

6.ขุนด่าน (24%) 1
%) 22.น้ําอูน (29%
) 28.บางลาง (41%) 
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (13
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก

ม่ นํ้าปิง แม่นํ้าวัง แ
ลก มีแนวโน้มระดับน

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
 2.22, 5.50, 2
ะดับน้ําท่า สถานีเชีย

ly Warning) (13 มิ

+

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

กฎาคม 2559

นที่ 14 มิถุนา
9 เปรียบเทียบกับค่า

54.0 402.4
16.8% 350.9

535.2

ต

6
นี (ศูนย์ฯ)

ฉียงเหนือ

ป

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ที่เป็นรายวัน ณ เวล

323
28%
318 -1%
27%
556 -25%
52%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความจุ
คลองสียัด (14%) 

11.ป่าสักฯ (20%
7.กระเสียว (25%) 
%) 23.ภูมิพล (30%
 29.ลํานางรอง (46%
 ของความจุ – ไม่มี 

3 มิ.ย.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
แม่นํ้ายม แม่นํ้าน่า
นํ้าเพ่ิมขึ้น 

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

4 -51.5 37
9 -15% 43
2 62

ตะวันออก

2.7

 
ปราจีนบุรี

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

ลา 07.00 น.ของวัน

15,749
59%

% 15,185 -2
57%

% 19,000 -14
71%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 30 อ่าง 
 6.ลําพระเพลิง (1
) 12.อุบลรัตน์ (21
 18.ทับเสลา (2

%) 24.จุฬาภรณ์ (34
%) และ30.สิรินธร (4
 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
าน แม่นํ้าพระสทึง

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 

78.6 58.9
37.5 13%
24.2

ใต้

25.8
เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี

รายวัน (http://www.tmd

ันนี้  ปริมาณฝนสูง

5,517
67%

2% 4,971
61%

4% 6,145 -1
75%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.ห้วยหลวง (
5%) 7.แม่งัด

1%) 13.ลําตะคอง 
26%) 19.กิ่วลม (2

4%) 25.หนองปลาไห
47%)  

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

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

319.5 3.9
323.4 1%
444.1

 
อุบลราชธานี (ศูนยฯ์

ทัง้ประเทศ

31.6

d.go.th/climate/climate

งสุดวันนี้เท่ากับ 57

32,811
47%

-6% 31,056
44%

14% 43,283
63%

ท้ังประเท

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

(11%) 2.ปราณบุรี
ด (17%) 8.ลําปาว 
 (21%) 14.น้ําพุง 
26%) 20.แควน้อย 
หล (37%) 26.สิริกิติ์

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
านี X.37A จ.สุราษ
มีแนวโน้มระดับนํ้

ณ วันที่ 13 มิถุนายน
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
คาย นครพนม และมุ

d.go.th/3month_foreca

+ 

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

ฯ)

 
e.php) 

7.9 มม.  

-3%

-19%

ทศ

  
table.htm) 
 (11%)  
 (18%)  
 (21%)  
 (27%)  

ติ์ (38%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี  
นํ้าลดลง  

น 2559  
าเท่ากับ 
กดาหาร 

ast.php) 
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         3.2.2) ศูนย์ป้
             - โครงการ
               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่
ตรงข้ามวัดจันทนา
งทะเลตะวันตก) 
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กรม
6 ตําบล 8,850 ห
ม สันทราย แม่อาย
น (อ.ลี้) จ.สุโขทัย (อ
มัคคี ทรายทอง
ฮองสอน (เมืองแม่ฮ่อ
องคํา บัวใหญ่ สูงเนิ

นแก่น (อ.ซําสูง เมือง
 โนนสัง) จ.อุทัยธา

รรณบุรี (หนองหญ้าไ
ะขามเตี้ย ทองผาภูมิ
บุรี (อ.สวนผึ้ง ปากท
บุรี (อ.เกาะสีชัง) จ.ต
 (อ.วังวิเศษ เมืองตรัง
กา ชะอวด หัวไทร) ส
ออกจากลําห้วยต่าง
งทางน้ําออกเพ่ือให้น
มย เช่นเดียวกับ ลําห
ใช้เส้นทางสัญจร เพิ่ม
อสนับสนุนทันที ตลอ
มียนมา ระดับน้ําได้เ
าชนชาว อ.พบพระ ที
วันในพื้นที่ 5 อําเภ
าให้เกิดน้ําจากภูเขา
ยปกครองในหมู่บ้าน
ตและทรัพย์สิน จ.ชั
องสังข์ อ.แก้งคร้อ  
าดการณ์สภาพอ
ตปริมณฑล มีฝนตก

ปกคลุมทะเลอันดามัน
ณะเช่นนี้ทําให้บริเวณ
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
 คือ จ.นครสวรรค์ อ
าติ (13 มิ.ย.) ได้รา
ท อุทัยธานี ลพบุรี อ
นม มุกดาหาร นครร
รณภัย (13 มิ.ย.) 
6 มิ.ย. ที่ประกอบพื

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

มป้องกันและบรร
มู่บ้าน ได้แก่ จ.เชียง
 ) จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมื
อ.สวรรคโลก ศรีนคร
วัฒนา คลองลา
องสอน สบเมย ปาย
นิน) จ.มหาสารคาม
ง แวงน้อย ภูผาม่าน 
านี (อ.ห้วยคต ทัพท
ไซ สองพี่น้องเมืองสุ
มิ ไทรโยค เลาขวัญ 
ท่อ) จ.ปราจีนบุรี (อ.
ตราด (อ.เมืองตราด
ง ย่านตาขาว รัษฎา 
สถานการณ์วิกฤตินํ้า
ง ๆ เป็นจํานวนมา
น้ําไหลสะดวก และที
ห้วยบ้านป่าแป๋ ต.ป่า
มความระมัดระวังใน
อด 24 ชั่วโมง จ.ตาก
เพิ่มสูงข้ึนอย่างรวด

 ที่อาศัยอยู่ ริมลําห้วย
ภอชายแดนของจังห
าไหลลงสู่พื้นที่ราบ 
น ต้องแจ้งเตือนชาวบ
ชัยภูมิ ผู้ว่าฯ เป็นปร

ากาศ 7 วัน (กร
กในช่วงบ่ายถึงค่ํา ส
น ประเทศไทย และอ

ณประเทศไทยมีฝนเพิ่
เตือนภัยวิกฤตินํ้า

 อุทัยธานี และกาญจ
ายงานพ้ืนท่ีประสบภั
 อ่างทอง พระนครศรี
ราชสีมา ศรีสะเกษ 
 ได้สั่งเตรียมการ
พื้นที่ จ.จันทบุรี ชลบุ

ะบบติดตามและเฝ้าร
บตรวจวัดสถานภาพ
นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
นลําน้ําส่วนใหญ่มีแน
และข้อมูลเพื่อการบริ
าระวังนํ้าแล้ง ได้แก
นทบุรี (ลุ่มนํ้าจันท

รเทาสาธารณภัย: 
งใหม่ (อ.ดอยเต่า สัน
มืองอุตรดิตถ์ ท่าปล
ร ศรีสําโรง ศรีสัชนาล
าน คลองขลุง) จ.พิจิ
ย ขุมยวม แม่ลาน้อ
 (อ.กันทรวิชัย โกสุ
 บ้านฝาง เป่ือยน้อย
ทัน) จ.นครสวรรค์ 
สุพรรณบุรี ด่านช้าง 
 หนองปรือ พนมทว
.เมืองปราจีนบุรี ศรีม
ด เขาสมิง แหลมงอ
 สิเกา ห้วยยอด กันต
า (ข่าว) จ.แม่ฮ่องสอ
ก เช่น ลําห้วยบ้าน
ที่ลําห้วยแม่สามแลบ
าแป๋ อ.แม่สะเรียง ที่
นการเดินทาง ขณะเดี
ก นายอําเภอพบพระ
เร็ว ที่ห้วยน้ําดั้น แล
ย และริมแม่น้ําเมย ไ
หวัด ทําให้แหล่งเก็บ
 เช่น ที่บ้านแม่อูสุ ต
บ้านให้ระมัดระวังกั
ระธานในพิธี มอบถั

รมอุตุนิยมวิทยา)
ส่วนคลื่นลมในบริเวณ
อ่าวไทย มีกําลังแรงขึ
มข้ึนและมีฝนตกหนั
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
จนบุรี ภาคตะวันออ
ภัยจากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข
รีอยุธยา  ปทุมธานี ส
 อุดรธานี มหาสารค
รการป้องกันและแก
บุรี ระยอง ตราด สุรา

ระวังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มลดลง 
หารจัดการทรัพยากร
ก่ สถานีสะพานมห

ทบุรี/ชายฝ่ังทะเลต

 จังหวัดท่ีประกาศเ
ันกําแพง แม่ริม แม่
ลา ทองแสนขัน ตรอ
ลัย เมือง คีรีมาศ ทุ่ง
จิตร (อ.บางมูลนาก
อย ปางมะผ้า แม่ส
สุมพิสัย ชื่นชม เชียง
ย โนนศิลา หนองเรือ
 (อ.เมือง ชุมแสง ต
 ดอนเจดีย์ อู่ทอง 
วน) จ.สระบุรี (มวกเ
มหาโพธิ) จ.จันทบุรี 
อบ คลองใหญ่ บ่อไร
ตัง นาโยง ปะเหลียน
อน หลังเกิดฝนตกหน
นแม่กองแป ต.แม่ยว
บ ก็เกิดน้ําป่าพัดพาเ
ระดับน้ําในลําห้วยได
ดียวกัน ผู้ว่าฯ ได้สั่งก
ะ แจ้งว่า จากการทีพ่
ละห้วยวาเลย์ ต้นแม
ได้เพิ่มความระมัดระ
บน้ําหลายแห่งรวมทั้
 ต.แม่สอง อ.ท่าสอง
ับน้ําที่ท่วมบนถนน
ังเก็บน้ําซีเมนต์ต้าน

) ทางด้านตะวันตก
ณทะเลอันดามันตอ
ข้ึน ตลอดช่วง ประก
นักบางแห่ง 
) : NASA (24 ชั่ว
อกเฉียงเหนือ คือ จ
ข่าวขาดแคลนนํ้า) 4
 สุพรรณบุรี นครปฐม
าม อุบลราชธานี จัน
ก้ไขปัญหาอุทกภัย
าษฎร์ธานี นครศรีธร

ศูนย์ป้อง

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

รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
หาโพธิ์ อ.เมือง จ.แ
ะวันออก) และสถ

เขตให้ความช่วยเหลื
แตง จอมทอง ฮอด 
อน พิชัย น้ําปาด ลับ
งเสลี่ยม บ้านด่านลา
ก วังทรายพูน ทับค
ะเรียง) จ.นครราชสี
งยืน เมืองมหาสารค
อ พล แวงใหญ่ ภูเวีย
ตาคลี พยุหะคีรี หน
เดิมบางนางบวช ส
เหล็ก วังม่วง เฉลิมพ
 (อ.มะขาม โป่งน้ําร้
ร่ เกาะกูด เกาะช้าง
น) จ.นครศรีธรรมราช
นักในหลายพื้นที่ขอ
วม อ.แม่สะเรียง น้ํ
ศษไม้ออกมาจากลํา
ด้สูงข้ึนอย่างรวดเร็ว
การให้ปภ.แม่ฮ่องสอน
พายุฝนได้ตกลงมาอย
ม่น้ําเมยนั้น ได้มีน้ําป
ะวัง น้ําป่าไหลหลากเ
ั้งลําห้วยเริ่มมีระดับ
งยาง มีน้ําป่าไหลหล
และให้ชาวบ้านที่มีที
นภัยแล้งเฉลิมพระเกี

ของประเทศไทย แ
นบนจะมีกําลังแรงข้ึ

กอบกับในช่วงวันที่ 1

วโมง): รายงานพ้ืนท
 จ.ร้อยเอ็ด ยโสธร ศ
44 จังหวัด ได้แก่ จ
ม ราชบุรีกาญจนบุรี
นทบุรี ตราด ปราจีน
ย วาตภัย และ
รรมราช ชุมพร ภูเกต็

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

มน้ําทะเลสาบสงขล

สัญญาณภาพจากกล้
แพร่ (ลุ่มนํ้ายม) แ
านีรร.อนุบาลบางส

ลือผู้สบภัยพิบัติกรณ
 พร้าว ดอยหล่อ ดอ
บแล บ้านโคก) จ.พะ
นหอย) จ.กําแพงเพ

คล้อ) จ.ตาก (อ.แม่ร
มา (อ.ขามสะแกแสง
คาม ยางสีสุราช) จ.
ยง บ้านแฮด น้ําพอง
นองบัว โกรกพระ ไ
สามชุก บางปลาม้
พระเกียรติ หนองแซ
ร้อน สอยดาว แก่งห
ง) จ.ประจวบคีรีขัน
ช (อ.เมือง ปากพนัง 
งจังหวัด ประกอบด้
้าป่าได้ทะลักเอ่อท่ว
าห้วยและมีระดับสูงขึ
 และมีกระแสไหลแร
น และองค์กรปกครอ
ย่างหนักในพื้นที่ชาย
ป่าไหลลงลําห้วยอย
เข้าท่วมบ้านเรือน เนื
น้ําเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ นอ
ลาก ท่วมถนนสาย 
ที่อยู่ติดลําห้วยระมัด
กียรติ มหามงคลเสด็

และภาคตะวันออก 
ข้ึน โดยมีคลื่นสูง 2-
15-18 มิ.ย. มีหย่อม

ท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม
ศรีสะเกษ และอุบลร
จ.เชียงใหม่ พะเยา พิ
 หนองคาย หนองบั
นบุรี สมุทรปราการ 
ะดินถล่มอาจสร้างค
ต ระนอง พังงา กระบี

มทรัพยากรน้ํา  กร

ลา ปัจจุบันสถานกา

้อง CCTV ณ วันที่ 1
และสถานีสะพานน
สะพาน อ.บางสะพ

ณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
อยสะเก็ด กัลยาณิวัฒ
ะเยา (อ.เมืองพะเยา
ชร (อ.เมือง กําแพง
ระมาด บ้านตาก ส
ง คง บัวลาย แก้งสน
.สุรินทร์ (อ.จอมพร
ง เวียงเก่า พระยืน ห
 ไพศาลี) จ.ชัยนาท
้า) จ.กาญจนบุรี (อ.
ซง บ้านหมอ เมืองฯ
หางแมว ขลุง นาย
ธ์ (เมืองฯ หัวหิน กุ
 ทุ่งใหญ่ เชียรใหญ่ จ
้วย อ.แม่สะเรียง อ.แ
วมถนนอย่างรวดเร็
ข้ึนเกือบท่วมเส้นทา
รงเชี่ยว จึงได้มีการป
องส่วนท้องถ่ิน เตรีย
ยแดนของจังหวัด ทํา
ย่างรวดเร็ว ทําให้แม
นื่องจากว่า ฝนได้ตกล
อกจากฝนที่ตกลงมา
 อ.ท่าสองยาง กับ อ
ดระวังดินโคลนถล่ม
ด็จเถลิงถวัลยราชสม

 มีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝ
3 เมตร ตลอดช่วง
มความกดอากาศต่ําป

ม (13 มิ.ย.) ได้แก่
ราชธานี ภาคใต้ คือ
พิจิตร พิษณุโลก แพร
ัวลําภู บุรีรัมย์ ยโสธ
 พังงา ประจวบคีรีขั
ความเสียหายแก่ชี
บ่ี ตรัง และสตูล 

ระทรวงทรัพยากร

ารณ์น้ําในลําน้ําโดยท

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

ปัจจุบัน (13 มิ.ย.)
ฒนา เชียงดาว ไชยป
า ดอกคําใต้ แม่ใจ จ
เพชร ปางศิลาทอง โ

สามเงา วังเจ้า เมือง
นามนาง โนนไทย ด่า
ะ เขวาสินรินทร์ รัน

 หนองสองห้อง)จ.หน
 (อ.มโนรมย์ หนอง
.ห้วยกระเจา ท่าม่วง
ฯ เสาไห้ ดอนพุด แก
ายอาม เมือง เขาคิ

กุยบุรี ทับสะแก บา
จุฬาภรณ์ ฉวาง นาบ
แม่ลาน้อย และ อ.ส
ร็ว ประชาชนต่างออ
างข้ามห้วยไปยังบ้าน
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตื
ยมพร้อมช่วยเหลือทนั
าให้ขณะนี้ ต้นแม่น้ํา
ม่น้ําเมยมีระดับน้ําสู
ลงมาอย่างหนักและ
นั้น จะทําให้ลําห้วย
อ.แม่สะเรียง ขณะที
 และเกิดน้ําท่วมฉับ
มบัติครบ 70 ปี ใ

ฝนตกหนักบางแห่ง
ง ทั้งนี้ มรสุมตะวั
ปกคลุมบริเวณอ่าวตั

 ภาคเหนือ คือ จ.ต
อ จ.สุราษฎร์ธานี ค
ร่ ลําปาง ลําพูน  ตา
ธร สกลนคร สุรินทร์
ขันธ์ สตูล และสงขล
ชีวิตและทรัพย์สินข

รธรรมชาติและส่ิงแ

ทั่วไปยังคงอยู่ในภา

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
เมือง จ.น่าน (ลุ่มนํ้
รีขันธ์ (คลองบางส

) 28 จังหวัด 203
ปราการ ฝาง อมก๋อย
 จุน ภูกามยาว เชียง
โกสัมพีนคร ขาณุวร
ง อุ้มผาง แม่สอด พ
านขุนทด โนนสูง เท
นตนบุรี สําโรงทาบ
นองบัวลําภู (นากลาง
งมะโมง วัดสิงห์ เนิ
ง ศรีสวัสดิ์ เมือง สัง
ก่งคอย พุทธบาท หน
คิชฌกูฎ ท่าใหม่ แหล
งสะพานน้อย บางส
บอน เฉลิมพระเกียร
สบเมย ส่งผลทําให้เกิ
อกมาช่วยกันเก็บเศ
นแม่สามแลบ ต.แม่ส
ตือนไปยังหมู่บ้านริม
นทีเม่ือเกิดภัยหรือได
าเมย ที่ไหลผ่านกั้นพ
งข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝนที่ต
ยหลายแห่งมีระดับน้
ที่น้ําในลําห้วยเชี่ยวไ
บพลันอันจะนําไปสู่อั
ให้แก่ชุมชนบ้านหน

ง ส่วนกรุงเทพม
ันตกเฉียงใต้กําลังปา
ตังเกี๋ยและเวียดนาม

ตาก และกําแพงเพช
ณะกรรมการทรัพย
าก กําแพงเพชร นคร
ร์ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น
ลา กรมป้องกันและบ
ของประชาชนในช่

แวดล้อม 

าวะปกติ 

นเกณฑ์
นํ้าน่าน) 
สะพาน/

3 อําเภอ 
ย สะเมิง  
งคํา ปง)  
รลักษบุรี 
พบพระ)  
ทพารักษ์  
 ท่าตูม)  
ง เมืองฯ 
นินขาม)  
งขละบุรี  
นองแค)  
ลมสิงห์)  
สะพาน)  
ติ ทุ่งสง 
กิดน้ําป่า
ศษกิ่งไม้ 
สามแลบ  
มลําห้วย
ด้รับการ
พรมแดน
จึงขอให้
ตกลงมา
น้ําสูงข้ึน  
ไหลแรง 
อันตราย 
นองพอก  

มหานคร 
านกลาง 
ตอนบน 

ชร ภาค
ยากรนํ้า
รสวรรค ์
น ชัยภูมิ 
บรรเทา 
วงวันท่ี  



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 135.59 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 3 - 4 7 -20.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 1 3 12 -7.00 

วนัท ี ่13  มถินุายน  2559 ภาคกลาง 2 - 1 3 -8.00 

31,056 ภาคตะวันตก 1 - 1 2 5.00

44% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -12.59 คงที่ 1 อ่าง

วนัท ี ่13  มถินุายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -93.00  ลดลง 26 อ่าง

32,811 รวมท ัง้ประเทศ 26 1 10 37 -135.59   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 4,200 31% 3,994 30% 194 1% 3,995 30% 195 1% -1.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,614 38% 3,609 38% 759 8% 3,630 38% 780 8% -21.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 82 31% 44 17% 22 8% 41 15% 19 7% 3.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 30 11% 16 6% 29 11% 15 6% 1.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 47 44% 28 26% 24 23% 26 25% 22 21% 2.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 48 28% 34 20% 28 16% 31 18% 25 15% 3.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 130 14% 251 27% 208 22% 258 27% 215 23% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 8,155 33% 7,990 32% 1,251 5% 8,010 32% 1,271 5% -20.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 29 21% 15 11% 8 6% 16 12% 9 7% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 202 39% 153 29% 110 21% 148 28% 105 20% 5.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 37 22% 35 21% 25 15% 37 22% 27 16% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 68 41% 56 34% 19 12% 55 34% 18 11% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 806 33% 504 21% - 0% 509 21% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 478 24% 350 18% 250 13% 345 17% 245 12% 5.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 84 27% 66 21% 43 14% 70 22% 47 15% -4.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 29 26% 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 99 36% 49 18% 42 15% 50 18% 43 16% -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 1,135 846 43% 921 47% 90 5% 928 47% 97 5% -7.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,796 34% 2,255 27% 682 8% 2,268 27% 689 8% -7.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 90 9% 194 20% 191 20% 202 21% 199 21% -8.00 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% 59 25% 19 8% 58 24% 18 8% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 228 17% 294 22% 234 17% 302 22% 242 18% -8.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,113 68% 11,554 65% 1,289 7% 11,598 65% 1,333 8% -44.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,636 41% 3,631 41% 619 7% 3,582 40% 570 6% 49.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,749 59% 15,185 57% 1,908 7% 15,180 57% 1,903 7% 5.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 18 8% 53 24% 49 22% 54 24% 50 22% -1.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 50 12% 58 14% 28 7% 60 14% 30 7% -2.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 28 24% 16 14% 4 3% 17 15% 5 4% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 75 46% 60 37% 46 28% 65 40% 51 31% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 152 61% 131 53% 111 45% 134 54% 114 46% -3.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 4 27% 7 39% 6 35% 7 40% 5.96 36% -0.16 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 4 20% 2 12% 1 7% 2 12% 1.49 7% -0.01 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 26 37% 12 17% 9 12% 13 18% 10.05 14% -1.24 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 7 18% 23 57% 20 49% 22 55% 18.89 47% 0.82 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 366 28% 362 27% 274 21% 374 28% 287 22% -12.59 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 265 37% 196 28% 129 18% 199 28% 132 19% -3.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 82 21% 44 11% 26 7% 49 13% 31 8% -5.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,038 72% 4,129 73% 2,777 49% 4,193 74% 2,841 50% -64.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,132 78% 602 41% 342 24% 623 43% 363 25% -21.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,517 67% 4,971 61% 3,274 40% 5,064 62% 3,367 41% -93.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 32,811 47% 31,056 44% 7,623 11% 31,197 44% 7,759 11% -135.59 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
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วนัที ่13  มถินุายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง
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