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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
20 มิถนุายน 255
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
ดนวลจันทร์ กรุงเทพ
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
21 มิ.ย. 59

น้ําในอ่างปี 49 ล้
21 มิ.ย. 49

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรั
 X.73 จ.นราธิวาส แล
โน้มระดับนํ้าลดลง แ
2 สรุปสถานการณ์น

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

58, -10.50, -9.74
โน้มระดับนํ้าลดลง ส
        - ระบบปฏิบัติ
ด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 1

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. 30
มม. 31
มม. 39

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิ
พฯ 
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 7,95

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 7,98

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 13,8

% 59

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
รัมย์, สถานี M.9 
ละสถานี X.37A จ
แม่นํ้าวัง แม่นํ้ามูล แล
น้ํา (กรมทรัพยากรน
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
าน หนองคาย นคร

4, -9.55, -8.63 แล
สถานีโขงเจียม มีแน
การเฝ้าระวัง และเตื

12 ชม. ณ เวลา 09.2

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

%)      ปี ๕8 (46%

ณ (มม.) คว
60 มม. ตํ่ากว่าค
20 มม. ใกล้เ
50 มม. ตํ่ากว่าค
90 มม. ใกล้เ
0 มม. ใกล้เ

10 มม. ตํ่ากว่าค
80 มม. ใกล้เ

มิถุนายน 255

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

 สรปุสถาน
ลิเมตร) เดือน มิถุน

03.2 9.6
12.8 3%
96.3

เพชรบูรณ์

47.6
วิเชียรบุรี

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

50 2
% 1
80 0% 2
% 2

848 -27% 3
% 2

เหนือ

หม
(13
10
16
22
28
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 

จ.ศรีสะเกษ, ส
.สุราษฎร์ธานี สถานี
ละแม่นํ้าบางปะกง มี
น้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
รพนม มุกดาหาร แ
ะ –10.55 เมตร ตา

นวโน้มระดับนํ้าทรงตั
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
21 น. เท่ากับ 83.0 ม

ทศ  

%)  

+ 

+ 

+ 

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ

59

นการณน์้ําขอ
นายน กรกฎาคม แล

387.3 -18
204.3 -90
403.5

กลาง

141.5
กรุงเทพมหานคร

 

  

นเพิ่มเติมโดยการบั

215
16%
282 5%
21%
370 -6%
27%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มีป
3%) ๔.บางพระ (14
0.ป่าสักฯ (19%) 1
6.ขุนด่าน (23%) 17
2.ภูมิพล (30%) 23
8.วชิราลงกรณ (41%)
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
สถานี M.7 จ.
นีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์
มีแนวโน้มระดับนํ้าท

ถานการณ์น้ําประจําว
และโขงเจียม วัดได้ 
ามลําดับ แนวโน้มระ
ตัว 
ลาก - ดินถล่ม (Earl
มม. 

+ 

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

83.0 295.1
0% 343.1

477.0

70.
นครพนม

ตะวันออกเฉี

 

 

บันทึกของเจ้าหน้าที่

2,740
33%

2,258 -6%
27%

3,163 -15%
42%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําต่ํากว่า ๕
4%) 5.คลองสียัด (1
11.น้ําพุง (20%) 12
7.กระเสียว (25%) 
3.น้ําอูน (31%) 24
) 29.ลํานางรอง (46%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (21
พร่, สถานี Y.16 จ.
.อุบลราชธานี, สถา

ฑ์ปกติ ได้แก่ สถานี X
ทรงตัว แม่นํ้าปิง แม่

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
 2.22, 5.50, 2
ะดับน้ําท่า สถานีเชีย

ly Warning) (21 มิ

+

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

กฎาคม 2559

นที่ 22 มิถุนา
9 เปรียบเทียบกับค่า

48.0 475.9
14.0% 373.2

604.9

ต

5
ม สกษ.

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

เป็นรายวัน ณ เวลา

311
27%
310 -1%
26%
558 -26%
52%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๐ % ของความจุมี 3
14%) 6.ลําพระเพลิ
2.ลําตะคอง (20%
18.ทับเสลา (26%

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

1 มิ.ย.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
านี Kgt.10 จ
X.119A จ.นราธิวาส 
ม่นํ้ายม แม่นํ้าน่าน แ

เคราะห์สถานการณ์น้ํ
2.46, 2.95, 3.37
ยงคาน มีแนวโน้มร

.ย.)  สถานีเตือนภัยร

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 -102.6 41
2 -27% 51
9 68

ตะวันออก

135.4

 
จันทบุรี

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

า 07.00 น.ของวัน

15,603
59%

% 15,138 -2
57%

% 18,895 -14
71%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

30 อ่าง คือ 1.ป
ลิง (15%) 7.ลํา

%) 13.อุบลรัตน์ (2
) 19.แควน้อย (26%
25.หนองปลาไหล (
47%)  
 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
.สระแก้ว, สถานี K
 แนวโน้มระดับน้ํา แ
แม่นํ้าตาปี มีแนวโน้

น้ํา กรมชลประทาน) ร
7 และ 3.95 เมตร
ะดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถา

ระดับเฝ้าระวัง ได้แก

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 

19.2 100.5
19.6 19%
81.3

ใต้

87.8
ตะก่ัวป่า
พังงา

รายวัน (http://www.tmd

นนี้  ปริมาณฝนสูงสุ

5,503
67%

2% 4,884
60%

4% 6,060 -1
74%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

ราณบุรี (10%) 2.แ
แซะ (17%) 8.แม่งั

20%) 14.กิ่วคอหมา
%) 20.แก่งกระจาน 
(34%) 26.สิริกิติ์ (

น้อย ได้แก่ สถานี P.
N.5A จ.พิษณุโลก, ส
Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี
แม่นํ้าพระสทึง แม่นํ้า
น้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 

ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ
ร ตามลําดับ เปรียบ
านีเชียงแสน หนองค

ก่ จ.ชัยภูมิ ที่บ้านวังอ้

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

357.7 6.2
363.8 2%
494.4

 
กรุงเทพมหานคร

ทัง้ประเทศ

141.5

d.go.th/climate/climate

สุดวันนี้เท่ากับ 157

32,367
46%

-7% 30,895
44%

14% 42,894
63%

ท้ังประเท

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

ม่กวง (12%) 3.ห้
ด (17%) 9.ลําปาว
า (21%) 15.มูลบน
 (27%) 21.กิ่วลม
(38%) 27.บางลาง 

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
, สถานี X.158 จ
าท่าตะเภา และแม่นํ้

 

ณ วันที่ 13 มิถุนายน
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
คาย นครพนม และมุ

อ้ายโพธ์ิ ต.บ้านไร่ อ.เ

d.go.th/3month_foreca

+ 

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

 
e.php) 

7.3 มม.  

-2%

-19%

ทศ

  
table.htm) 
้วยหลวง 
 (18%)  

น (23%)  
ม (27%)   
 (40%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
.ชุมพร,  
นํ้าโก-ลก 

น 2559  
าเท่ากับ 
กดาหาร 

เทพสถิต 

ast.php) 



 

 
.         
        
        
อยู่ในเ
(ลุ่มนํ้า
๔. พา
๕. สถ
36 จุด
จ.ตราด
รั้ง หน่
(ม.4,6
กรณีฉุ
ดอยสะ
จ.พะเย
คลองข
แก้งสน
เขวาสิ
หนองส
จ.ชัยน
 จ.กาญ
บ้านหม
ท่าใหม
บางสะ
ลงพื้นท
วัดปริม
ระบาย
ขณะนี้
ซอย11
ผ่านได้
ในพื้น
จากสถ
 และ อ
ให้มีเพี
โครงก
และยัง
เพื่อร้อ
ภาวะน
และภา
พิษณุโ
๖. คา
คลื่นลม
๗. พ้ืน
สิงห์บุรี
จ.หนอ
ภาคตะ
คณะก
ตาก กํ
กาฬสิน
 

         3.2.2) ศูนย์ป้
             - โครงการ
                  - โครง
เกณฑ์ปกติ ยกเว้นม
าน่าน)  
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กรม
ด (เขตจตุจักร 6 จุ
ด เม่ือวันที่ 20 มิ.ย.
น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร
6,9) ถนนและบ้านเรื
ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
ะเก็ด กัลยาณิวัฒนา
ยา (อ.เมืองพะเยา ด
ขลุง) จ.ตาก (อ.แม่ระ
นามนาง โนนไทย ด
นรินทร์ รันตนบุรี สํ
สองห้อง)จ.หนองบั
นาท (อ.มโนรมย์ หน
ญจนบุรี (อ.ห้วยกระ
มอ เมืองฯ เสาไห้ ดอ
ม่ แหลมสิงห์) จ.ชลบ
ะพาน) จ.นครศรีธรร
ที่ตรวจสถานการณ์
มาณน้ําฝนได้กว่า 20
ยน้ําออกจากพื้นที่ โด
นี้ในจุดที่มีน้ําท่วมขังใ
12  ถนนลาดพร้าว
ด้ปกติแล้ว ซ่ึงขณะนี้
กรุงเทพหมานครใ
ถานการณ์ฝนตกต่อ
 อ.หนองหญ้าไซ ส่งผ
พียงพอไปจนถึงฤดูแ
ารก่อสร้างประปาผิ
งไม่เปิดให้ใช้งาน ส่งผ
องขอให้ช่วยเร่งแก้ไข
น้ําท่วมขัง ล่าสุดมี
าคตะวันออกเฉียงเห
โลก อุตรดิตถ์ เพชรบู
าดการณ์สภาพอา
มในบริเวณทะเลอันด
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
รี อ่างทอง สระบุรี 
องคาย บึงกาฬ อุด
ะวันออก คือ จ.ปรา
กรรมการทรัพยากร
ําแพงเพชร นครสวร
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ 

องกันวิกฤตินํ้า : ระ
รสํารวจติดต้ังระบบ
งการตั้งศูนย์ปฏิบัติก
มีสถานีท่ีอยู่ในสถา

มป้องกันและบรรเ
ด เขตพญาไท 2 จุ
. เวลา 18.00 น. เกิ
ระบายน้ําอย่างเร่งด่
รอนประชาชนได้รับผ
จจุบัน (21 มิ.ย.) 2
า เชียงดาว ไชยปรา
ดอกคําใต้ แม่ใจ จุน 
ะมาด บ้านตาก สาม
ด่านขุนทด โนนสูง พ
สําโรงทาบ ท่าตูม) จ
ัวลําภู (นากลาง เมื
นองมะโมง วัดสิงห์ 
ะเจา ท่าม่วง ศรีสวัส
อนพุด แก่งคอย พุท
บุรี (อ.เกาะสีชัง) จ.ต
มราช (อ.เมือง ปาก
์น้ําท่วมขังบริเวณถ
00 มิลลิเมตร ทําให้
ดยเร่งสูบน้ําลงคลอง
ในถนนรัชดาภิเษก 
วบริเวณซอยมหาดไ
นี้เจ้าหน้าที่ตํารวจรา
นช่วงเที่ยงของวันน
เนื่องทั่วทุกภาคของ
ผลให้เข่ือนไม่สามาร
แล้งปีต่อไป จ.กาฬสิ
ผิวดินขนาดใหญ่ บ้า
ผลให้ชาวบ้านกว่า 4
ขปัญหาความเดือดร้
มีจุดที่ต้องจับตาเป็
นือตอนล่างทั้งหมด 
บูรณ์ ส่วนภาคใต้นั้น
ากาศ 7 วัน (กร
ดามันจะมีกําลังแรงขึ
เตือนภัยวิกฤตินํ้า
 ปทุมธานี นนทบุรี 
ดรธานี สกลนคร น
าจีนบุรี สระแก้ว ฉะ
นํ้าแห่งชาติ (21 มิ
รรค์ ชัยนาท อุทัยธาน
 นครพนม มุกดาหาร

ะบบติดตามและเฝ้าร
บตรวจวัดสถานภาพ
การและข้อมูลเพื่อกา
านการณ์เฝ้าระวัง

เทาสาธารณภัย: น
จุด เขตบางแค 2 จุ
กิดฝนตกหนัก ทําให้น
วน จนปัจจุบันสถาน
ผลกระทบ เจ้าหน้าที
23 จังหวัด 174อํา
าการ ฝาง อมก๋อย ส
 ภูกามยาว เชียงคํา ป
มเงา วังเจ้า เมืองตาก
 พระทองคํา บัวใหญ
จ.ขอนแก่น (อ.ซําสูง
องฯ นาวัง โนนสัง)
 เนินขาม) จ.สุพรรณ
สดิ์ เมือง สังขละบุรี 
ทธบาท หนองแค) จ.
ตราด (อ.เมืองตราด 
พนัง ทุ่งใหญ่ เชียรใ
นนรัชดาภิเษก หน้

ห้พื้นที่กรุงเทพฯ มีน้าํ
งย่อยต่อเนื่องไปคลอ
 ตั้งแต่ซอยรัชดา 32
ทย-คลองเจ้าคุณสิง
าจรได้เปิดการจราจร
นี้หลายเส้นทางกา
งประเทศไทย ล่าสุด
รถรองรับน้ําได้ดีเท่า
สินธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ด
นโนนอํานาย ม.8 

400 ครัวเรือน เดือด
ร้อน  กรมป้องกันแล
ปนพิเศษ คือ ภาคต
 ที่อาจมีปริมาณฝนม
ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที
รมอุตุนิยมวิทยา) 
ข้ึน โดยมีคลื่นสูงประ
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
 พระนครศรีอยุธยา
ครพนม ชัยภูมิ ขอ
ะเชิงเทรา จันทบุรี ช
มิ.ย.) ได้รายงานพ้ืน
นี ลพบุรี อ่างทอง พ
ร นครราชสีมา ศรีสะ

ระวังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ารบริหารจัดการทรัพ
นํ้าแล้ง ได้แก่ สถา

นํ้าท่วมรอการระบา
ด เขตดินแดง 2 จุ
น้ําระบายไม่ทันในพื้น
นการณ์เข้าสู่ภาวะป
ที่และหน่วยงานที่เกี่ย
าเภอ 928 ตําบล 7
 สะเมิง แม่แจ่ม สันท
ปง) จ.กําแพงเพชร (
ก แม่สอด) จ.แม่ฮ่อง
ญ่ สูงเนิน) จ.มหาสา
ง เมือง แวงน้อย ภูผ
) จ.อุทัยธานี (อ.ห้ว
ณบุรี (หนองหญ้าไซ
 ด่านมะขามเตี้ย ทอ
ปราจีนบุรี (อ.ศรีมห
 เขาสมิง แหลมงอบ
ใหญ่ จุฬาภรณ์ ฉวา
้าศาลอาญา พร้อมร
าท่วมขังหลายจุด โด
องเปรมประชากร ค
2 –ธนาคารกรุงเทพ
ห์ ถนนพหลโยธินบริ
รบริเวณแยกรัชดา-ล
รจราจรเริ่มคลี่คลา

ด ปริมาณน้ําของเข่ือ
าที่ควร จึงอยากขอค
ดํารงธรรม จ.กาฬสิ

 และ ม.9 ต.นาต
ดร้อนอย่างหนัก เพรา
ละบรรเทาสาธารณภ
ตะวันออก ประกอ
มากกว่าพื้นที่อื่น ๆ จ
ที่ชายฝั่ง ทั้งนี ้สิ่งทีน่่
 ตลอดช่วงในบริเวณ
ะมาณ 2 เมตร 
) : NASA (24 ชั่วโ
า นครนายก กรุงเท
อนแก่น กาฬสินธ์ุ ม
ชลบุรี ระยอง.และต
ท่ีประสบภัยจากนํ้า

พระนครศรีอยุธยา  ป
ะเกษ อุดรธานี มหา

ศูนย์ป้อง

 
ติ (ในลุ่มน้ํา) 
พยากรน้ํา (ระบบเชื่อ
านีสะพานมหาโพธิ

ย (21 มิ.ย.) ได้แก่ 
ด เขตบึงกุ่ม เขตวัง
้นที่ อ.เมือง ต.วังกระ
ปกติแล้ว เม่ือวันที่ 1
ยวข้อเข้าสํารวจและ
7,673 หมู่บ้าน ได้
ทราย แม่อาย ) จ.อุ
(อ.เมือง กําแพงเพช
งสอน (เมืองแม่ฮ่องส
ารคาม (อ.กันทรวิชั
ผาม่าน บ้านฝาง เป่ือ
วยคต ทัพทัน) จ.นค
ซ สองพี่น้อง เมืองสุ
องผาภูมิ ไทรโยค เลา
หาโพธิ) จ.จันทบุรี (อ
 คลองใหญ่ บ่อไร่ เก
าง นาบอน เฉลิมพร
ร่วมอํานวยการจรา
ยเฉพาะบริเวณถนน
คลองบางซ่ือ และคล
พบริเวณหน้าศาลอา
ริเวณหน้าสวนจตุจัก
ลาดพร้าว มุ่งหน้าศ
ายเข้าสู่ภาวะปกติ 
อนกระเสียวยังไม่เพิ่
ความร่วมมือไปยังเก
นธ์ุ และเจ้าหน้าที่ก
ตาล อ.ท่าคันโท หลั
าะขาดแคลนน้ําอุปโ
ภัย รองอธิบดีฯ เปิด
อบด้วย จ.ตราด จั
จากอิทธิพลของลมม
นาเป็นห่วง คือ ปัญห
ณภาคตะวันออกเฉีย

โมง): รายงานพ้ืนที
ทพฯ สมุทรปราการ
 มุกดาหาร นครราช
ตราด ภาคใต้ คือ จ
า (พ้ืนท่ีมีข่าวขาดแ
ปทุมธานี สุพรรณบุรี
สารคาม อุบลราชธา

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

อมโยงสัญญาณภาพ
ธิ์ อ.เมือง จ.แพร่ (

 กรุงเทพฯ วันนี้ เวล
งทองหลาง เขตลาด
ะแจะ ต.หนองเสม็ด 
17 มิ.ย. เวลา 16.0
ะให้ความช่วยเหลือเบื
้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ.ด
ตรดิตถ์ (อ.เมืองอุต
ร ปางศิลาทอง โกส
สอน สบเมย ปาย 
ัย โกสุมพิสัย ชื่นชม
อยน้อย โนนศิลา หน
ครสวรรค์ (อ.เมืองน
สพรรณบุรี ด่านช้าง
าขวัญ หนองปรือ พ
อ.มะขาม โป่งน้ําร้อน
กาะกูด เกาะช้าง) จ
ะเกียรติ ทุ่งสง ลาน
จร สั่งการในพื้นที่ 
รัชดาภิเษกช่วงศาลอ
ลองลาดพร้าว ใช้เวล
าญา ถนนวมินทร์ช่ว
กรมี  ถนนพหลโยธิ
าลอาญาตามปกติรถ
 จ.สุพรรณบุรี  ผู้อํ
มข้ึนมากนัก เนื่องจ
กษตรกรให้ใช้น้ําฝน
กองกําลังรักษาความ
ลังได้รับการร้องเรียน
ภค บริโภค ล่าสุดตวั
ดเผย ว่า ระยะน้ีประ
ันทบุรี และระยอง
รสุม นอกจากนี้ ยังมี
าเกี่ยวกับน้ําป่าไหลห
ยงเหนือ ภาคตะวัน

ท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม 
 สมุทรสาคร สมุทร
ชสีมา บุรีรัมย์ สุริน
จ.เพชรบุรี ประจวบ
แคลนนํ้า) 44 จังห
 นครปฐม ราชบุรีกา
านี จันทบุรี ตราด ปร

มทรัพยากรน้ํา  กร

จากกล้อง CCTV ณ 
(ลุ่มนํ้ายม) และสถ

า 00.15 น. เกิดฝน
ดพร้าว และเขตสวน
 บริเวณตลาดสดเทศ
00 น. เกิดฝนตกหน
บ้ืองต้นแล้ว จังหวัด
ดอยเต่า สันกําแพง 

ตรดิตถ์ ท่าปลา ทอง
สัมพีนคร ขาณุวรลั
 ขุมยวม แม่ลาน้อย
ม เชียงยืน เมืองมห
นองเรือ พล แวงใหญ
นครสวรรค์ ชุมแสง 
 ดอนเจดีย์ อู่ทอง 

พนมทวน) จ.สระบุรี 
น สอยดาว แก่งหางแ
.ประจวบคีรีขันธ์ (เมื
สกา ชะอวด หัวไทร

 เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ
อาญามีน้ําขังเต็มพื้น
ลาอย่างน้อย 3 ชั่วโม
วงซอยนวมินทร์ 11
นบริเวณหน้ากรมกา
ถผ่านได้ 2 ช่องท
อํานวยการโครงการ
จากส่วนมากแล้ว ฝน
นทําการเกษตรและช
มสงบเรียบร้อย จ.ก
นว่าผู้เกี่ยวข้องไม่ตร
วแทนชาวบ้านได้ เข้า
ะเทศไทยมีฝนตกลงม
ง รวมถึงภาคตะวัน
มีจุดเสี่ยงเกิดน้ําป่าไห
หลาก ดินโคลนถล่ม 
นออก และภาคใต้มีฝ

 (21 มิ.ย.) ได้แก่ 
รสงคราม กาญจนบุ
นทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะ
คีรีขันธ์ ระนอง ชุม

หวัด ได้แก่ จ.เชียงให
าญจนบุรี หนองคาย 
ราจีนบุรี สมุทรปราก

ระทรวงทรัพยากร

 วันที่ 21 ,มิ.ย.59
ถานีสะพานนครน่า

นกตกหนักน้ําท่วมขัง
นหลวง) ปัจจุบันเข้

ศบาลเมืองตราด ตลา
นักน้ําป่าไหลหลากใ
ดท่ีประกาศเขตให้คว
 แม่ริม แม่แตง จอม
งแสนขัน ตรอน พิชั
ักษบุรี บึงสามัคคี ท
ย ปางมะผ้า แม่สะ
หาสารคาม ยางสีสุร
ญ่ ภูเวียง บ้านแฮด
 ตาคลี พยุหะคีรี ห
 เดิมบางนางบวช
 (มวกเหล็ก วังม่วง 
แมว ขลุง นายายอาม
มืองฯ หัวหิน กุยบุรี
ร) สถานการณ์วิกฤติ
ผ่านมามีฝนตกลงมา
นที่สูงถึง 60 -70 ซม
มง หากไม่มีฝนตกลง
13 ถนนลาดพร้าวบ
ารขนส่งทหารบกระ
างทั้งด้านขาเข้าและ
รส่งน้ําและบํารุงรัก
นมักจะไปตกที่บริเว
ช่วยกันประหยัด เพื่อ
าฬสินธ์ุ ลงพื้นที่เข้า
รวจรับงาน จึงไม่สา
ายื่นขอความช่วยเหลื
มาอย่างต่อเนื่อง ส่ง
นออกเฉียงเหนือ บ
หลหลาก ดินโคลนถ
 โดยเฉพาะจุดที่มีปร
ฝนเพิ่มข้ึน ส่วนใ

 ภาคกลาง คือ จ.อุ
บุรี และราชบุรี ภาค
ะเกษ ยโสธร อํานา
พร สุราษฎร์ธานี ก

หม่ พะเยา พิจิตร พิษ
 หนองบัวลําภู บุรีรัม
การ พังงา ประจวบคี

รธรรมชาติและส่ิงแ

9) : สถานการณ์น้
านพัฒนา อ.เมือง 

งรอการระบายในพื้น
ข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 
าดเทพอุดร และตลาด
ในพื้นที่ อ.สบเมย ต
วามช่วยเหลือผู้สบภ
มทอง ฮอด พร้าว ด
ัย น้ําปาด ลับแล บ้
ทรายทองวัฒนา คล
ะเรียง) จ.นครราชสีม
าช) จ.สุรินทร์ (อ.จ
ด น้ําพอง เวียงเก่า 
นองบัว โกรกพระ ไ
 สามชุก บางป

 เฉลิมพระเกียรติ หน
ม เมืองจันทบุรี เขาคิ
รี ทับสะแก บางสะพ
ตินํ้า (ข่าว) กรุงเทพ
าอย่างต่อเนื่องตลอ
ม. โดยคาดว่าจะต้อง
งมาเพิ่มเติม อย่างไ
บริเวณซอยลาดพร้า
ดับเริ่มลดลง จนรถส
ะขาออก สําหรับกา
กษากระเสียว เปิด
ณท้ายเขื่อน เขต อ
อรักษาทรัพยากรธร
าติดตามปัญหาการก
มารถเบิกเงินค่าก่อ
ลอืต่อ ผู้ว่าฯ และผู้เกี
ผลให้หลายพื้นที่ปร

 บริเวณแนวขอบช
ล่ม ในภาคเหนือ คือ
ระวัติเคยเกิดเหตุดังก
นช่วงวันที่ 23-27 

ทัยธานี นครสวรรค์
คตะวันออกเฉียงเห
าจเจริญ และอุบลร
กระบ่ี และนครศรีธร
ษณุโลก แพร่ ลําปาง
มย์ ยโสธร สกลนคร 
คีรีขันธ์ สตูล และสงข

แวดล้อม 

น้ําทั่วไป 
 จ.น่าน  

นที่กทม. 
 20 จุด  
ดซอยไร่

ต.สบเมย  
ภัยพิบัติ
อยหล่อ  
้านโคก)  
ลองลาน  
มา (อ.คง  
จอมพระ  
 พระยืน  
 ไพศาลี)  
ปลาม้า) 
นองแซง  
คิชฌกูฎ 
พานน้อย  
ฯ ผู้ว่าฯ  
ดทั้งคืน  
งใช้เวลา
ไรก็ตาม 
าว100- 
สามารถ 
รจราจร 
เผย ว่า  
.สามชุก 
รรมชาติ 
ก่อสร้าง
สร้างได ้ 
กี่ยวข้อง 
ระสบกับ
ายแดน  
อ จ.ตาก 
กล่าวข้ึน  
 มิ.ย.  

ค์ ลพบุรี 
หนือ คือ  
ราชธานี  
รรมราช 
ง ลําพูน  
 สุรินทร์ 
ขลา  



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 107.46 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 1 5 7 -7.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 2 3 12 11.00

วนัท ี ่21  มถินุายน  2559 ภาคกลาง 1 1 1 3 -8.00 

30,895 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -43.00 

44% ภาคตะวันออก 5 3 1 9 -3.46 คงที่ 7 อ่าง

วนัท ี ่21  มถินุายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -57.00  ลดลง 20 อ่าง

32,367 รวมท ัง้ประเทศ 20 7 10 37 -107.46   เพิม่ขึน้ 10 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 4,131 31% 4,020 30% 220 2% 4,004 30% 204 2% 16.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,485 37% 3,571 38% 721 8% 3,599 38% 749 8% -28.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 74 28% 45 17% 23 9% 44 17% 22 8% 1.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 33 13% 32 12% 18 7% 30 11% 16 6% 2.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 49 46% 29 27% 25 24% 28 26% 24 23% 1.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 46 27% 35 21% 29 17% 35 21% 29 17% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 132 14% 248 26% 205 22% 247 26% 204 22% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 7,950 32% 7,980 32% 1,241 5% 7,987 32% 1,248 5% -7.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 28 21% 17 13% 10 7% 15 11% 8 6% 2.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 200 38% 159 31% 116 22% 153 29% 110 21% 6.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 35 21% 33 20% 23 14% 34 20% 24 14% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 52 32% 55 34% 18 11% 56 34% 19 12% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 765 31% 498 20% - 0% 502 21% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 485 24% 364 18% 264 13% 350 18% 250 13% 14.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 82 26% 64 20% 41 13% 66 21% 43 14% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 30 27% 16 15% 15 14% 17 15% 16 15% -1.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 55 39% 32 23% 25 18% 33 23% 26 18% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 104 38% 46 17% 39 14% 48 17% 41 15% -2.00 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 1,135 841 43% 918 47% 87 4% 921 47% 90 5% -3.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,740 33% 2,258 27% 691 8% 2,252 27% 680 8% 11.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 77 8% 182 19% 179 19% 191 20% 188 20% -9.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 41 26% 24 15% 41 26% 24 15% - คงที่

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 1,300 215 16% 282 21% 222 16% 290 21% 230 17% -8.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,067 68% 11,531 65% 1,266 7% 11,547 65% 1,282 7% -16.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,536 40% 3,607 41% 595 7% 3,634 41% 622 7% -27.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,603 59% 15,138 57% 1,861 7% 15,181 57% 1,904 7% -43.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 16 7% 52 23% 48 21% 52 23% 48 21% - คงที่

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 41 10% 58 14% 28 7% 58 14% 28 7% - คงที่

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 27 23% 16 14% 4 3% 16 14% 4 3% - คงที่

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 74 45% 55 34% 41 25% 58 35% 44 27% -3.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 153 62% 129 52% 109 44% 130 52% 110 44% -1.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 28% 6 38% 6 34% 6 39% 5.72 34% -0.14 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 4 18% 2 12% 1 7% 2 12% 1.47 7% -0.01 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 30 41% 11 16% 8 12% 12 16% 8.53 12% -0.31 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 6 14% 24 60% 21 52% 23 57% 19.88 50% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 356 27% 354 27% 266 20% 357 27% 270 20% -3.46 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 255 36% 192 27% 125 18% 195 27% 128 18% -3.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 76 19% 41 10% 23 6% 43 11% 25 6% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,056 72% 4,075 72% 2,723 48% 4,111 73% 2,759 49% -36.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,116 77% 576 40% 316 22% 592 41% 332 23% -16.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,503 67% 4,884 60% 3,187 39% 4,941 60% 3,244 40% -57.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 32,367 46% 30,895 44% 7,468 11% 31,007 44% 7,576 11% -107.46 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 ่21  มถิุนายน  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

21 มถิุนายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

15 มถิุนายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่21  มถินุายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


