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ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 31.6 1,172.0 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 19.3 499.5 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 3.8 381.8 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 31.6 564.1 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน 13.7 230.6 190.5 ตํา่กวา่ 2.7 1,034.0 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 101.5 92.0 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง 1.2 492.1 *** *** 25.8 563.3 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 217.8 79.2 ตํา่กวา่

เชยีงราย 0.4 412.9 178.4 ตํา่กวา่ 23.2 1,172.0 หวัหนิ ไมม่ฝีน 109.1 78.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 408.3 183.1 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 224.5 86.2 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ฝนเล็กนอ้ย 349.0 216.2 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 297.6 167.2 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 280.1 102.8 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 1.0 358.8 176.6 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 499.5 173.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 25.8 278.2 124.1 ตํา่กวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 272.1 118.2 ตํา่กวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 274.3 165.5 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 246.1 125.0 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง 19.3 233.7 183.0 ตํา่กวา่ หนองคาย - 564.1 262.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 329.0 117.3 ตํา่กวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 128.8 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 302.6 159.6 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 0.6 324.7 117.3 ตํา่กวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 256.2 124.5 ตํา่กวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 530.6 229.0 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 245.7 92.8 ตํา่กวา่

ลําปาง - 340.0 117.5 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. 0.3 389.3 265.2 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 514.4 151.3 ตํา่กวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 339.1 124.2 สงูกวา่ สกลนคร 3.0 285.6 266.8 ตํา่กวา่ ฉวาง 0.5 310.8 187.8 ตํา่กวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 219.7 138.8 ตํา่กวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 496.8 409.5 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 396.4 78.9 ตํา่กวา่

นา่น 0.7 451.8 133.8 สงูกวา่ นครพนม สกษ. 1.5 329.9 301.8 ตํา่กวา่ สงขลา 8.2 334.0 99.9 ตํา่กวา่

นา่น สกษ. 7.0 395.7 153.0 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 348.3 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 299.6 119.3 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 331.9 173.2 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 240.2 161.6 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 542.7 103.2 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 224.0 206.4 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 367.0 177.8 ตํา่กวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 236.3 106.8 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 248.6 211.3 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 267.7 233.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี 0.5 329.9 109.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 275.2 145.8 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 220.9 169.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 0.6 472.2 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 286 4 136 2 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ 1 0 430 8 232 8 สงกวา่ ิ ส 7 4 563 3 123 2 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 
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หลม่สก ไมมฝน 286.4 136.2 ตากวา กาฬสนธุ ์ 1.0 430.8 232.8 สงูกวา นราธวิาส 7.4 563.3 123.2 สงูกวา

แมส่อด 0.8 261.3 255.4 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 340.0 137.6 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 161.6 127.8 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 436.7 207.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 224.7 106.5 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 263.9 223.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 320.5 165.7 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 31.6 488.3 240.2 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 261.1 161.7 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. 11.5 392.9 285.4 ตํา่กวา่ ระนอง 0.3 817.40 733.60 ตํา่กวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 195.0 165.1 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ 12.1 254.7 223.0 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า 16.4 1,172.00 405.50 สงูกวา่

อุม้ผาง 2.8 275.8 187.5 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 31.4 206.1 ตํา่กวา่ กระบี่ ฝนเล็กนอ้ย 655.00 192.70 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 111.4 166.3 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 252.6 104.5 ตํา่กวา่ ภเูก็ต 3.0 580.90 213.30 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 1.5 413.8 79.6 สงูกวา่ สรุนิทร ์ 0.2 233.3 204.7 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 23.2 1,047.90 256.80 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 139.8 144.3 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. 0.6 275.0 186.3 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา 8.6 668.10 258.50 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 240.9 107.3 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 635.70 201.10 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 138.3 71.3 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 378.40 183.50 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 313.0 129.7 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ 7.1 304.7 136.1 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 160.1 137.3 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 187.5 124.8 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 31.6 488.3

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 168.4 96.0 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 เกาะสมยุ 25.8 278.2

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 223.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 23.2 1,047.9

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 133.1 *** *** นครนายก 0.3 - *** *** 4 แมส่ะเรยีง 19.3 233.7

บวัชุม ไมม่ฝีน 148.4 116.3 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี 2.7 271.6 223.5 ตํา่กวา่ 5 ตะก ัว่ป่า 16.4 1,172.0

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 287.2 144.6 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 231.7 197.9 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 31.6 488.3

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 272.4 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 273.2 176.2 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า 16.4 1,172.0

ทองผาภมู ิ 3.8 381.8 278.3 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 331.9 125.2 ตํา่กวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 209.2 94.4 ตํา่กวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 194.0 147.7 ตํา่กวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 150.3 124.0 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั - 55.1 125.4 ตํา่กวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 97.7 91.5 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 295.7 119.0 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 139.8 158.9 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 1.4 179.4 163.6 ตํา่กวา่

สมทุรสงคราม - - *** *** แหลมฉบงั - - 153.0 ตํา่กวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 177.7 86.4 ตํา่กวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 325.1 130.1 ตํา่กวา่

นครปฐม - 54.8 97.7 ตํา่กวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 285.9 165.1 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 285.4 132.3 ตํา่กวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 336.9 132.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 257.1 171.9 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 546.7 512.6 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 318.9 157.1 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. - 551.1 571.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ฝนเล็กนอ้ย - 168.1 ตํา่กวา่ ตราด - 1,034.0 829.9 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 88.6 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา 
ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้

 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 181.0 125.2 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 57.9 มม. ที ่อ.ตระการพชืผล จ.อบุลราชธานี



                                                                                            

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

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่13  มถิุนายน  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

13 มถิุนายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

7 มถิุนายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่13  มถินุายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต 
11%

ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 

70,520 ลานลบ.ม..(100%)
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ก ใต


% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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'กทม.

ของภา
มีฝนฟ้
พยากร

ลําพูน
29-3

นครพ
32-3

และสุ
10-3

ระยอง
ความเ

ประจ
34-3

ภูเก็ต 
ลมตะ
ต้ังแต่จ
คลื่นสู

บ่ายถึ
15-3
พายุฝ

บางจุด

เกิดนํ้า
ได้ทะล
แม่สา
ต.แม่ส
และมี
ในการ
สาธาร
สนับส

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

.-ปริมณฑล'ฟ้
กรมอุตุนิย

าคตะวันออกเ
ฟ้าคะนองส่วน
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ 
น ลําปาง อุต
4 องศาเซลเซี

ภาคตะวัน
พนม มุกดาหา
7 องศาเซลเซี

ภาคกลาง 
พรรณบุรี อุณ
0 กม./ชม.   

ภาคตะวัน
ง จันทบุรี แล
เร็ว 15-30 ก

ภาคใต้ (ฝั่
จวบคีรีขัน ธ์ 
8 องศาเซลเซี

ภาคใต้ (ฝั่ง
 และกระบ่ี อ
วันตกเฉียงใ
จังหวัดพังงาล
ง 1-2 เมตร 

กรุงเทพมห
ึงค่ํา อุณหภู
0 กม./ชม.   
นถล่มแม่ฮ่อง

พายุฝนถล่
ดท่วมเส้นทาง

หลังเกิดฝน
าป่าหลากออก
ลักเอ่อท่วมถน
มแลบ ก็เกิด
สามแลบ อ.ส
กระแสไหลแร
รเดินทาง ขณ
รณภัยจังหวัด
นุนทันที ตลอ

 
 

า  กรมทรัพยากรน

ฟา้คะนอง น้ํา
ยมวิทยารายง
เฉียงเหนือ ภา
มากในช่วงระ
หรับประเทศไ
  มีเมฆเป็นส่

ตรดิตถ์ พิษณ
ซียส ลมตะวัน
ออกเฉียงเหนื
าร อํานาจเจ
ซียส ลมตะวัน
  มีเมฆเป็นส
ณหภูมิตํ่าสุด 
 
ออก  มีเมฆเ
ละตราด อุณ
กม./ชม. ทะเล
งตะวันออก) 
 ชุมพร  สุรา
ซียส ลมตะวัน
งตะวันตก)  มี

 อุณหภูมิตํ่าสุ
ต้ ความเร็ว 
ลงไป: ลมตะวั
   
หานครและป
ภูมิตํ่าสุด 26
 
งสอนผวจ.สัง่
มหลายพื้นที่

ง ผวจ.สั่งเฝ้าร
นตกหนักในห
กจากลําห้วย
นนอย่างรวดเ
ดนํ้าป่าพัดพา
สบเมย เช่นเ
รงเช่ียว จึงได้

ณะเดียวกัน นา
ดแม่ฮ่องสอน
อด 24 ช่ัวโมง

น้ํา  โทร.02-271

าป่าไหลท่วม'
งานว่า พยาก
าคกลาง และ
ะหว่างบ่ายถึงค
ไทย ต้ังแต่ 6.
ส่วนมาก กับมี
ณุโลก กําแพง
นตกเฉียงใต้ ค
นือ  มีเมฆเป็น
จริญ บุรีรัมย์ 
นตกเฉียงใต้ ค
ส่วนมาก กับ
 25-27 องศ

เป็นส่วนมาก 
หภูมิตํ่าสุด 2
ลมีคลื่นสูงประ
  มีเมฆเป็นส
ษฎร์ธานี  แ

นตกเฉียงใต้ ค
มีเมฆเป็นส่วน
สด 24-26 อ
 15-35 กม/
วันตกเฉียงใต้ 

ปริมณฑล  มีเ
-28 องศาเซ

งเฝ้าระวัง24
 จ.แม่ฮ่องสอ
ระวัง 24 ชม. 
ลายพ้ืนที่ของ
ต่าง ๆ เป็นจํ
ร็วประชาชนต
เศษไม้ออกม
ดียวกับ ลําห้

ด้มีการประชา
ายพิพัฒน์ เอ
 และองค์กร
ง พร้อมให้ราย

16000 ต่อ 644

แม่ฮ่องสอน' 
กรณ์อากาศ 2
ภาคตะวันออ
ค่ํา  
.00 น.วันน้ี –
มีฝนฟ้าคะนอ
งเพชร สุโขท
วามเร็ว 10-3
นส่วนมาก กับ
 สุรินทร์ และ
วามเร็ว 10-3
มีฝนฟ้าคะน
ศาเซลเซียส 

 กับมีฝนฟ้าค
24-29 องศา
ะมาณ 1 เมต
ส่วนมาก กับมี
และนครศรีธ
วามเร็ว 15-3
นมาก กับมีฝน
งศาเซลเซียส

/ชม. ทะเลมี
 ความเร็ว 15

เมฆเป็นส่วนม
ซลเซียส อุณ

4ชม. 
อน ส่งผลเกิดน
 
ง จ.แม่ฮ่องสอ
านวนมาก เช
ต่างออกมาช่ว
มาจากลําห้วย
ห้วยบ้านป่าแ
สัมพันธ์แจ้งเตื
กภาพันธ์ ผู้ว่
ปกครองส่วน
ยงานทันทีเมื่อ

45 E-mail: mekh

 
24 ช่ัวโมงข้า
อก สําหรับภา

– 6.00 น.วัน
อง ร้อยละ 60
ทัย และตาก
30 กม./ชม. 
บมีฝนฟ้าคะน
ะอุบลราชธา
30 กม./ชม. 
อง ร้อยละ 3

 อุณหภูมิสูงสุ

คะนอง ร้อยล
าเซลเซียส อุณ
ร บริเวณฝนฟ้
มีฝนฟ้าคะนอ
ธรรมราช  อุ
30 กม/ชม. ท
นฟ้าคะนอง ร้
ส อุณหภูมิสู
คลื่นสูง 1-2

5-30 กม/ชม

มาก กับมีฝน
ณหภูมิสูงสุด 

นํ้าป่าหลากอ

อน ประกอบด
ช่น ลําห้วยบ้า
วยกันเก็บเศษ
ยและมีระดับ
แป๋ ต.ป่าแป๋ 
ตือนไปยังหมู่
าราชการจังห
นท้องถิ่น เตรี
อเกิดภัยธรรม

hala@dwr.mail.g

างหน้า ประเ
คใต้ยังคงมีฝน

นพรุ่งน้ี 
0 ของพ้ืนที่ ส
 อุณหภูมิตํ่า
   
นอง ร้อยละ 3
นี อุณหภูมิตํ่
   
30 ของพ้ืนที
สุด 35-37 อ

ละ 30 ของพ้ื
ณหภูมิสูงสุด 
ฟ้าคะนองมีคลื
อง ร้อยละ 2
ณหภูมิ ตํ่าสุ
ทะเลมีคลื่นสงู

 ร้อยละ 30 ข
งสุด 33-35

2 เมตร บริเว
ม. ทะเลมีคลื่น

ฟ้าคะนอง ร้
 34-37 องศ

ออกจากลําห้ว

ด้วย อ.แม่สะ
านแม่กองแป 
ษก่ิงไม้ที่ขวางท
บสูงขึ้นเกือบ
 อ.แม่สะเรียง
บ้านริมลําห้ว
หวัดแม่ฮ่องสอ
รียมพร้อมช่ว
ชาติ   (ไอ เอ็

go.th 

เทศไทยมีฝน
นตกน้อย ส่วน

 ส่วนมากบริเว
าสุด 24-26 

30 ของพ้ืนที่ 
ตํ่าสุด 24-26

ที่ ส่วนมากบริ
งศาเซลเซียส

้นที่ ส่วนมาก
 34-37 องศ
ลื่นสูง 1-2 เม

20 ของพ้ืนที่ 
ด  24-28 อ
งประมาณ 1 
ของพ้ืนที่ ส่วน
5 องศาเซลเซี
ณที่มีฝนฟ้าค

นสูงประมาณ 

อยละ 40 ข
ศาเซลเซียส 

วยต่าง ๆ เป็น

เรียง อ.แม่ลา
 ต.แม่ยวม อ.
ทางนํ้าออกเพื
ท่วมเส้นทาง
ง ที่ระดับนํ้าใ
ยและผู้ใช้เส้น
อน ได้สั่งการใ
ยเหลือทันทีเ
น เอ็น) 

7/8 

บริเวณภาคเ
นกรุงเทพมหา

วณจังหวัดแม
 องศาเซลเซี

 ส่วนมากบริเ
6 องศาเซลเซี

ริเวณจังหวัด
ส ลมตะวันต

กบริเวณจังหวั
ศาเซลเซียส ล
มตร   
 ส่วนมากบริเ
องศาเซลเซีย
 เมตร   
นมากบริเวณจ
ซียส ต้ังแต่จัง
คะนองคลื่นสู
 1 เมตร บริเว

องพ้ืนที่ ส่วน
 ลมตะวันตก

นจํานวนมาก 

าน้อย และ อ
.แม่สะเรียง จ
พ่ือให้นํ้าไหลส
งข้ามห้วยไปย
ในลําห้วยได้
นทางสัญจร เ
ให้สํานักงาน
เมื่อเกิดภัยห ื

หนือ ด้านตะ
านคร และปริ

ม่ฮ่องสอน เชี
ซียส อุณหภูมิ

เวณจังหวัดสก
ซียส อุณหภูมิ

ดกาญจนบุรี ร
กเฉียงใต้ คว

วัดนครนายก
 ลมตะวันตกเ

เวณจังหวัดเพ
ยส  อุณหภูมิ

จังหวัดระนอง
งหวัดระนอง
สูงมากกว่า 2
วณที่มีฝนฟ้าค

นมากในช่วงร
กเฉียงใต้ คว

 นํ้าทะลักล้นล

.สบเมย ส่งผ
จ.แม่ฮ่องสอน
สะดวก และที่
ยังบ้านแม่สา
้สูงขึ้นอย่างร
เพ่ิมความระมั
ป้องกันและบ
รือได้รับการร

ะวันตก 
มณฑล

ยงใหม ่
มิสูงสุด  

กลนคร 
มิสูงสุด  

 ราชบุรี  
วามเร็ว  

 ชลบุรี 
เฉียงใต้ 

พชรบุรี 
มิสู งสุด  

ง พังงา 
ขึ้นมา:  

2 เมตร  
คะนอง

ะหว่าง 
ามเร็ว  

ลําห้วย 

ลทําให้
น นํ้าป่า 
ลําห้วย
ามแลบ  
รวดเร็ว  
มัดระวัง 
บรรเทา 
ร้องขอ
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ฝนถล่

นํ้าป่าไ

ฝนได้ต
ได้เพ่ิม
มีระดับ
นํ้าป่าไ
ชายแด
ที่ผ่าน
เช่น ที
เช่ียวไห
ระมัด
นายอํา
ดูแลแล
ชัยภมิู

ราชสม

ผ่านกา
เพ่ือมอ

มอบห
เน่ืองใน
สิริกิต์ิ 
ประชา

(มหาช
ที่ประ
ทํางาน
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ล่มตากทําน้ําป
ฝนถล่มชาย

ไหลท่วมถนนใ
ที่บริเวณชา

ตกลงมาอย่าง
มสูงขึ้นอย่างร
ับนํ้าสูงขึ้นอย
ไหลหลากเข้า
ดนของ จ.ตาก
มา ซึ่งจากกา
ที่บ้านแม่อูสุ ต
หลแรงจนฝ่าย
ระวังดินโคล
าเภอท่าสองย
ละช่วยเหลือป

มิมอบถังเก็บน้ํ
ผู้ว่าราชกา

มบัติครบ 70 
นายชูศักด์ิ

ารฝึกอบรมห
อบถังเก็บนํ้าซี

ซึ่งโครงกา
หมายให้ศูนย์
นโอกาสมหาม
 พระบรมราชิ
ารัฐ 

โดยมอบห
ชน) สนับสนุ
สบภัยแล้งได

นร่วมกันให้เกิด

า  กรมทรัพยากรน

ป่าหลากท่วม
ยแดนไทย-เมี
ใน อ.ท่าสองย
ายแดนไทย-เ
หนักในพ้ืนทีช่
รวดเร็ว ที่ห้ว
ย่างต่อเน่ือง ข
ท่วมบ้านเรือน
ก ทําให้แหล่ง
รที่มีฝนตกลง

 ต.แม่สอง อ.ท
ยปกครองในห
นถล่ม และเ
ยาง จังหวัดตา
ประชาชนที่ได้
น้ําต้านภัยแลง้
รจังหวัดชัยภู
 ปี 
์ ตรีสาร ผู้ว่า
ลักสูตรยกระ

ซีเมนต์ต้านภัย
ารถังเก็บนํ้าซี
พัฒนาฝีมือแ
มงคลเสด็จเถลิ
ชินีนาถ เน่ือง

หมายให้วิทยา
นวัตถุดิบเพ่ือ
ด้รับองค์ควา
ดประโยชน์ใน

น้ํา  โทร.02-271

อ.ท่าสองยาง
ยนมา อ.พบพ
ยาง 
มียนมา อ.พบ
ชายแดนของจ
ยนํ้าด้ัน และ

 ขอให้ประชา
น เน่ืองจากว่
งเก็บนํ้าหลาย
งมาน้ัน นอกจ
ท่าสองยาง มี
หมู่บ้าน ต้องแ
เกิดนํ้าท่วมฉับ
าก ได้สั่งการใ
ด้รับผลกระทบ
งเฉลิมพระเกี
มิ เป็นประธา

าราชการจังห
ะดับฝีมือ สาข
ยแล้ง ให้แก่ชุม
ซีเมนต์ต้านภั
แรงงานจังหวั
ลงิถวัลยราชส
งในโอกาสทร

ากรจากศูนย์พ
อฝึกอีกด้วย 
มรู้ในการปร

นท้องถิ่นต่อไป

16000 ต่อ 644

ง 
พระ จ.ตาก ต้

บพระ จ.ตาก 
จตังหวัดตาก 
ห้วยวาเลย์ ต้
ชนชาว อ.พบ
า ฝนได้ตกลง
ยแห่งรวมทั้งลํ
จากทําให้ลําห้
นํ้าป่าไหลหล
แจ้งเตือนชาวบ
บพลันอันจะ
ห้ปลัดอําเภอ
บจากนํ้าป่าทีไ่
กียรติ 
านในพิธี มอบ

วัดชัยภูมิ เป็
าการทําถังซีเ
มชนบ้านหนอ
ัยแล้ง เทิดพ
วัดชัยภูมิ ดํา
สมบัติครบ 70
งเจริญพระช

พัฒนาฝีมือแร
 เป็นการบูรณ
ระกอบอาชีพ
ปอีกด้วย  (ไอ 
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ต้นแม่นํ้าเมยที

 นายประสงค์
 ทําให้ขณะนี้ 
ต้นแม่นํ้าเมยน
บพระ ที่อาศั
งมาอย่างหนัก
ําห้วยเริ่มมีระ

ห้วยหลายแห่ง
ลาก ท่วมถนน
บ้านให้ระมัดร
นําไปสู่อันตร
ท่าสองยาง แ
ไหลถล่มบ้านเ

บถังเก็บนํ้าซีเม

นประธานใน
เมนต์ต้านภัย
องพอก ต.หนอ
ระเกียรติปีม
เนินการเป็นโ
0 ปี ในวันที่ 9
นมพรรษา 7

รงงาน มาอบ
ณาการทั้งภาค
พ สร้างสาธาร
 เอ็น เอ็น) 

hala@dwr.mail.g

ที่ไหลผ่านก้ันพ

ค์ หล้าอ่อน นา
 ต้นแม่นํ้าเมย 
น้ัน ได้มีนํ้าป่
ัยอยู่ ริมลําห้

กและต่อเน่ือง 
ะดับนํ้าเพ่ิมขึ้น
งมีระดับนํ้าสูง
นสาย อ.ท่าส
ระวังกับนํ้าที่ท
รายต่อชีวิตแ
และองค์กรปก
เรือนและถนน

มนต์ต้านภัยแ

นพิธี พร้อมนํา
แล้ง ศูนย์พัฒ
องสังข์ อ.แก้ง
หามงคล 25
โครงการเฉลิ

9 มิถุนายน 2
7 รอบ 12 สิง

บรมให้ความรู้
ครัฐและภาค
รณประโยชน์

go.th 

พรมแดนไทย-

ายอําเภอพบพ
 ที่ไหลผ่านก้ัน
าไหลลงลําห้

ห้วย และริมแ
 ทั้งน้ี ฝนที่ตก
น หลังจากปร
งขึ้น ยังทําให้เ
องยาง กับ อ
ท่วมบนถนนแ
และทรัพย์สิน
กครองส่วนท้อ
นในครั้งน้ีแล้ว 

แล้งเฉลิมพระเ

ากล่าวถวายร
ฒนาฝีมือแรงง
คร้อ จ.ชัยภูมิ
559 เป็นโคร
ลิมพระเกียรติ
2559 และเฉล
งหาคม 255

รู้แล้ว ทางบริ
คเอกชน สนอ
น์แก่ชุมชน แ

8/8 

-เมียนมา เพ่ิม

พระ จ.ตาก แ
นพรมแดนไท
้วยอย่างรวดเ

แม่นํ้าเมยได้เพิ
กลงมาหลายวั
ระสบภาวะภัย
เกิดนํ้าจากภูเข
อ.แม่สะเรียง 
และให้ชาวบ้า
 โดย นายสืบ

องถิ่น (อปท.) 
   (ไอ เอ็น เอ็

เกียรติ มหาม

ราชสดุดี และ
านจังหวัดชัย

มิ 
รงการที่กรมพ
ติพระบาทสม
ลิมพระเกียรติ

59 โดยจัดทํา

ริษัท ปูนซีเมน
องเบ้ืองพระย
ละสร้างควา

มระดับสูงขึ้นต

แจ้งว่าจากการ
ย-เมียนมา ระ
เร็ว ทําให้แม่
พ่ิมความระมั
วันในพ้ืนที่ 5 
ยแล้งมาในช่ว
ขาไหลลงสู่พ้ืน
 ขณะที่นํ้าในล
านที่มีที่อยู่ติด
บพงษ์ น่ิมพูล
 ในพ้ืนที่ได้เร่ง
อ็น) 

งคลเสด็จเถลิ

ะมอบวุฒิบัตร
ภูมิ จํานวน 2

พัฒนาฝีมือแ
มเด็จพระเจ้า
ติ สมเด็จพระน
โครงการในรู

นต์นครหลวง
ยุคลบาท ให้ร
มสามัคคีปรอ

ต่อเน่ือง 

รที่พายุ
ะดับนํ้า
นํ้าเมย 
ัดระวัง  
 อําเภอ
วงเดือน 
นที่ราบ 
ลําห้วย 
ลําห้วย
ลสวัสด์ิ 
งเข้าไป

งถวัลย

รแก่ผู้ที่ 
20 คน 

แรงงาน
าอยู่หัว  
นางเจ้า
รูปแบบ

 จํากัด 
ราษฎร 
องดอง  


