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มาณฝนสูงสุด 24 ช
ร.วัดด่าน กรุงเทพฯ
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
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น้ําในอ่างปี 49 ล้
22 มิ.ย. 49
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ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรั
X.73 จ.นราธิวาส แล
 มีแนวโน้มระดับนํ้าล
2 สรุปสถานการณ์น

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

58, -10.50, -9.74
โน้มระดับนํ้าลดลง ส
        - ระบบปฏิบัติ
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ม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิ
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ล้าน(ลบ.ม) 7,91

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 7,97
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ล้าน(ลบ.ม) 13,8

% 59

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

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

4, -9.55, -8.63 แล
สถานีโขงเจียม มีแน
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ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 

จ.ศรีสะเกษ, ส
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น้ํา)  
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ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
ม. ใกล้เคียงค
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บุรี ที่บ้านหนองโก 
เตือนภัยระดับเตือน

         3.2.2) ศูนย์ป้
             - โครงการ
                  - โครง
เกณฑ์ปกติ ยกเว้นม
าน่าน)  
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กรม
 กทม.ได้รับผลกระทบ
จริญ 1 จุด บางรัก 1
ช่วยเหลือผู้สบภัยพิ
อง ฮอด พร้าว ดอยห
ด ลับแล บ้านโคก) จ
ฒนา คลองลาน คลอ
าชสีมา (อ.คง แก้งสน
ระ เขวาสินรินทร์ รนั
นองสองห้อง)จ.หนอ
ท (อ.มโนรมย์ หนองม
า ท่าม่วง ศรีสวัสดิ์ เ
ด แก่งคอย พุทธบา
 (อ.เกาะสีชัง) จ.ตร
รีธรรมราช (อ.เมือง 
งานนิคมอุตสาหกรร
 TRADE ZONE) ที
ารุงรักษาชลหารพิจิต
อบกับหากฝนยังตก
ับผลกระทบโดยนํ้าท
ริเวณถนนพัทยา สาย
าซาก ล่าสุด เจ้าหน้
ริเวณมอเตอร์เวย์ ที่
ันเข่ือนปราณบุรีมีปริ
น 6 เปอร์เซ็นต์ของ
ห้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปโภคบริโภค และการ
ยกว่า 8 คัน วางแผ
ะปาเทศบาลหัวหิน ใ
นที่ขณะนี้ก็ตกท้ายเขื
าดการณ์สภาพอา
พิ่มมากข้ึน และมีฝนต
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
าย ลําปาง พะเยา ก
รี ภาคตะวันออกเฉี
มิ.ย.) ได้รายงานพ้ืน
านี ลพบุรี อ่างทอง พ
หาร นครราชสีมา ศ

1) พ้ืนท่ีคาดการณ์ป
 ตรัง นครศรีธรรมรา

1 มิ.ย.59 เวลา 13.0
ร่ เขาสมิง เกาะช้าง 
ในบางพื้นที่แล้ว อาจ

 ตหนองพันจันทร์ อ
นภัย ได้แก่ จ.เชียงร
องกันวิกฤตินํ้า : ระ
รสํารวจติดต้ังระบบ
งการตั้งศูนย์ปฏิบัติก
มีสถานีท่ีอยู่ในสถา

มป้องกันและบรร
บในพื้นที่ 14 เขต 2
1 จุด ทุ่งครุ 1 จุด ดิ
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภ
หล่อ ดอยสะเก็ด กัล
จ.พะเยา (อ.เมืองพะ
องขลุง) จ.ตาก (อ.แม
นามนาง โนนไทย ดา่
นตนบุรี สําโรงทาบ ท
องบัวลําภู (นากลาง 
มะโมง วัดสิงห์ เนินข

 เมือง สังขละบุรี ด่าน
ท หนองแค) จ.ปราจี
ราด (อ.เมืองตราด เ
 ปากพนัง ทุ่งใหญ่ 
รมบางปู เปิดเผย ว่
ที่มีระดับน้ําสูงกว่า 3
ตร เพื่อให้เร่งระบาย
กลงมาซํ้า น้ําก็จะยิ่ง
ที่ท่วมดังกล่าว ท่วม
ย 3 เมืองพัทยา อ.บา
้าที่จากเทศบาลเมือง
ีมีการตั้งแท่งแบริเอ
ริมาณน้ําที่อยู่ในเข่ือ
งความจุอ่าง โครงกา
ทราบ ว่า โครงการมี
รผลิตประปาของเทศ
ผนตามปฏิทินส่งน้ํา

 ให้ลดการสูบน้ําจากเ
ข่ือนเป็นส่วนใหญ่ก็ยั
กาศ 7 วัน (กรม
ตกหนักบางแห่ง สําห
เตือนภัยวิกฤตินํ้า

 กําแพงเพชร และเพ
ฉียงเหนือ คือ จ.อุด
ท่ีประสบภัยจากนํ้า
พระนครศรีอยุธยา  
ศรีสะเกษ อุดรธานี 
ปริมาณนํ้าฝนท่ีอาจก
าช พังงา ระนอง สตู
00 น. โดยสรุปว่า ป
 จ.ตราดและอ.เมือง
จทําให้เกิดดินถล่มแล

.บ้านคา และบ้านสว
ราย ที่บ้านแม่สรวย
ะบบติดตามและเฝ้าร
บตรวจวัดสถานภาพ
การและข้อมูลเพื่อกา
านการณ์เฝ้าระวัง

รเทาสาธารณภัย: 
27 จุด (ราชเทวี 6 จุ
ดินแดง 1 จุด และบ
ภัยแล้ง)ปัจจุบัน (2
ลยาณิวัฒนา เชียงดา
เยา ดอกคําใต้ แม่ใจ
ม่ระมาด บ้านตาก ส
านขุนทด โนนสูง พร
ท่าตูม) จ.ขอนแก่น (
 เมืองฯ นาวัง โนนสั
ขาม) จ.สุพรรณบุรี (ห
นมะขามเตี้ย ทองผา
จีนบุรี (อ.ศรีมหาโพธิ

 เขาสมิง แหลมงอบ 
เชียรใหญ่ จุฬาภรณ
า หลังจากมีฝนตกต
30 เซนติเมตร เบ้ือง
น้ําในคลองชลประท
งเพิ่มระดับข้ึนอีก อ
มเพียงบริเวณผิวถนน
างละมุง ซ่ึงขณะนี้ระ
งพัทยา ได้เข้าไปเร่ง
ออร์ขวางทางน้ํา 
น 41 ล้านลูกบาศก์
ารเข่ือนปราณบุรี มี
มีความจําเป็นที่ต้องป
ศบาลหัวหิน และการ
าให้ให้แก่ผู้ใช้น้ําเพื่
เข่ือนให้เหลือ 150,0
ยังไม่สามารถเติมน้ําใ
อุตุนิยมวิทยา) ใน
หรับคลื่นลมในบริเวณ
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
พชรบูรณ์ ภาคกลาง
ดรธานี และสกลนค
า (พ้ืนท่ีมีข่าวขาดแ
 ปทุมธานี สุพรรณบุรี
 มหาสารคาม อุบลร
ก่อให้เกิดดินถล่มล่ว
ตูล และสุราษฎร์ธานี
ประชาชนทั่วไป พื้นที
 เขาคิชฌกูฎ ขลุง ม
ละนํ้าป่าไหลหลากได้

วนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ
ย ต.แม่สรวย อ.แม่ส
ระวังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ารบริหารจัดการทรัพ
นํ้าแล้ง ได้แก่ สถา

 นํ้าท่วมรอการระบ
ด ดุสิต 3 จุด ตลิ่งชั
บางกะปิ 1 จุด) ปัจจ
22 มิ.ย.) 23 จังหว
าว ไชยปราการ ฝาง 
จ จุน ภูกามยาว เชีย
สามเงา วังเจ้า เมืองต
ะทองคํา บัวใหญ่ สงู
(อ.ซําสูง เมือง แวงน้
ัง) จ.อุทัยธานี (อ.ห้ว
หนองหญ้าไซ สองพี่
าภูมิ ไทรโยค เลาขวั
ธิ) จ.จันทบุรี (อ.มะข
 คลองใหญ่ บ่อไร่ เ
ณ์ ฉวาง นาบอน เฉลิ
ต่อเนื่องสะสมเป็นเว
งต้นหลายบริษัทต้อง
ทาน ทั้งนี้ คาดว่าต้อ
 อย่างไรก็ตาม ผู้อําน
นเท่านั้น จ.ชลบุรี หั
ะดับน้ําสูง 20 - 30
งระบายน้ําจนเริ่มลด
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ก์เมตร คิดเป็น 10 เป
ประชุมกับทุกฝ่าย พ
ปรับแก้การจ่ายน้ําที
รใช้น้ําของกิจการค่า
อเติมน้ําในสระประ
000 ลูกบาศก์เมตร
ในเข่ือนให้เพิ่มข้ึนได้ 
ช่วงวันที่ 22-24 มิ
ณทะเลอันดามันและ
) : NASA (24 
 คือ จ.อุทัยธานี นค
คร ภาคใต้ คือ จ.เพ
แคลนนํ้า) 44 จังหว
รี นครปฐม ราชบุรีก
ราชธานี จันทบุรี ต
วงหน้า ๓ วัน ได้แก่ 
นี /เฝ้าระวังในระยะ 
ที่จ.ตราด และจันทบุ ี
มะขาม จ.จันทบุรี เนื
ด้ 

ศูนย์ป้อง

 อ.สวนผึ้ง เตือนด้วย
สรวย เตือนด้วยน้ําฝ
 
ติ (ในลุ่มน้ํา) 
พยากรน้ํา (ระบบเชื่อ
านีสะพานมหาโพธิ

บาย (22 มิ.ย.) ได้แ
ัน 2 จุด พระนคร 2
จุบันยังคงเหลือน้ําท
วัด 174อําเภอ 92
 อมก๋อย สะเมิง แม่แ
ยงคํา ปง) จ.กําแพงเ
ตาก แม่สอด) จ.แม่ฮ
งเนิน) จ.มหาสารคาม
น้อย ภูผาม่าน บ้านฝ
วยคต ทัพทัน) จ.นค
น้อง เมืองสุพรรณบุ ี
ัญ หนองปรือ พนมท
ขาม โป่งน้ําร้อน สอ
กาะกูด เกาะช้าง) จ
ลิมพระเกียรติ ทุ่งสง
วลานานหลายวัน ส
งประกาศปิดทําการ
งใช้เวลาอีกสักระยะ
นวยการสํานักงานนิ
หัวหน้า ปภ. เปิดเผย
0 เซนติเมตร ระยะทา
ดระดับลงแล้ว คาดว่
 หัวหน้าฝ่ายจัดสรร
ปอร์เซ็นต์ และปริมา
 พิจารณาให้มีการปร
ที่จากระบบส่งน้ําวัน
ายธนะรัชต์ และเพื่อร
ะปาหมู่บ้านเพื่อไม้ใ
ต่อวัน จากเดิม 200
  
.ย. ทั่วทุกภาคของป
ะอ่าวไทยตอนบนจะ

 ชั่วโมง): รายงานพื
ครสวรรค์ ชัยนาท ล
พชรบุรี ประจวบคี ี
วัด ได้แก่ จ.เชียงให
กาญจนบุรี หนองคาย
ราด ปราจีนบุรี สมุ
 จ.เชียงราย เชียงใหม
 ๒-๓ วันนี้  2) ประก
รีเฝ้าระวังภัยดินถล่ม
นื่องจากมีฝนตกหนัก

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

น้ําฝน ฝนสะสม 12
น ฝนสะสม 12 ชม

อมโยงสัญญาณภาพ
ธิ์ อ.เมือง จ.แพร่ (

แก่ กรุงเทพฯ วันที่ 2
2 จุด สัมพันธวงศ์ 2 
ท่วมรอการระบาย 2 
28 ตําบล 7,673 
แจ่ม สันทราย แม่อา
เพชร (อ.เมือง กําแพ
ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่อ
ม (อ.กันทรวิชัย โกสุ
ฝาง เป่ือยน้อย โนนศิ
ครสวรรค์ (อ.เมืองน
รี ด่านช้าง ดอนเจดีย
ทวน) จ.สระบุรี (มวก
อยดาว แก่งหางแมว 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (
ง ลานสกา ชะอวด ห
ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมข
 เนื่องจากรถเล็กไม่ส
ะ จึงจะสามารถระบา
นิคมอุตสาหกรรมบ
ยว่า หลังเกิดฝนตกล
างประมาณ 100 เม
ว่าอีกไม่นานจะกลับเ
รน้ําและปรับปรุงระ
าณน้ําที่สามารถใช้ได
รับลดปริมาณน้ําที่ส
ละ 8 แสนลูกบาศก์
รักษาระบบนิเวศเท่า
ให้เกิดผลกระทบก
0,000 ลูกบาศก์เมต

ระเทศยังคงมีฝนตก
มีกําลังแรงข้ึน โดยท
พ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท
ลพบุร ีนนทบุรี กรุงเ
รีขันธ์ ชุมพร พังงา
ม่ พะเยา พิจิตร พิษ
ย หนองบัวลําภู บุรีร
ทรปราการ พังงา ป
ม่ ตาก เพชรบูรณ์ แ
กาศเฝ้าระวังภัยดิน
มและน้ําป่า ไหลหลา
กอย่างต่อเนื่อง วัดป ิ

มทรัพยากรน้ํา  กร

2 ชม. ณ เวลา 11.0
ม. ณ เวลา 11.00 

จากกล้อง CCTV ณ 
(ลุ่มนํ้ายม) และสถ

21 มิ.ย. เวลา 17.0
 จุด บางแค 2 จุด สา
 เขต 3 จุด (ตลิ่งชัน
 หมู่บ้าน ได้แก่ จ.เชี
าย ) จ.อุตรดิตถ์ (อ.เ
พงเพชร ปางศิลาทอง
องสอน สบเมย ปาย
มพิสัย ชื่นชม เชียงยื
ศิลา หนองเรือ พล แ
ครสวรรค์ ชุมแสง ต
ย์ อู่ทอง เดิมบางนาง
กเหล็ก วังม่วง เฉลิม
 ขลุง นายายอาม เมื
(เมืองฯ หัวหิน กุยบ
หัวไทร) สถานการณ์
ขังภายในนิคมอุตสา
สามารถสัญจรได้ ซ่ึง
ายออกได้ทั้งหมด เพ
บางปู ระบุว่า ปัจจุบั
ลงมาอย่างหนัก เบ้ือ
มตร โดยบริเวณดังกล
เข้าสู่สภาวะปกติ นอ
ะบบชลประทาน โคร
ด้จริงที่อยู่ในเข่ือนสา
ส่งตามรอบเวรปกติที
ก์เมตร เหลือวันละ 2
านั้น ส่วนในด้านให้ก
ารขาดแคลนน้ํา 
ตรต่อวัน ทั้งนี้ เพื่อให

กต่อเนื่อง ส่วนในช่วง
ทะเลอันดามันมีคลื่น
ท่วม (22 มิ.ย.) ไ
เทพฯ สมุทรปรากา
า ภูเก็ต และสุราษฎ
ษณุโลก แพร่ ลําปาง
รัมย์ ยโสธร สกลนค
ประจวบคีรีขันธ์ สตู
แม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ ห
นถล่มและนํ้าป่าไหล
าก ในระหว่างวันที่ 
ริมาณน้ําฝนได้มากก

ระทรวงทรัพยากร

00 น. เท่ากับ 11.5
 น. เท่ากับ 151.5 

 วันที่ 22 ,มิ.ย.59
ถานีสะพานนครน่า

00 น. เกิดฝนตกหนั
าทร 2 จุด สวนหลว
น 2 จุด ทุ่งครุ 1 จุด
ชียงใหม่ (อ.ดอยเต่า
เมืองอุตรดิตถ์ ท่าปล
ง โกสัมพีนคร ขาณุว
ย ขุมยวม แม่ลาน้อ
ยืน เมืองมหาสารคาม
แวงใหญ่ ภูเวียง บ้าน
ตาคลี พยุหะคีรี หนอ
งบวช สามชุก บางป
มพระเกียรติ หนองแ
มืองจันทบุรี เขาคิชฌ
บุรี ทับสะแก บางส
ณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว) จ.ส
าหกรรมบางปู โดยเ
งล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ป
พราะมีปริมาณน้ําฝน
บันแม้ระดับน้ําจะยั
องต้นพบจุดที่มีน้ําท่ว
ล่าวเป็นจุดร่องน้ําเก่
อกจากนี้ยังพื้นที่เสี่ย
รงการส่งน้ําและบํา
ามารถส่งไปให้ใช้กา
ที่เคยทําทุกเดือน เดื
2 แสนลูกบาศก์เมตร
การช่วยเหลือในระยะ

อีกส่วนหนึ่งที่ต้อ
ห้ปริมาณน้ําสามารถ

งวันที่ 25-28 มิ.ย. 
สูง 2-3 เมตร  
ได้แก่ ภาคเหนือ คื
ร สมุทรสาคร สมุท
ฎร์ธานี คณะกรรม
ง ลําพูน  ตาก กําแพ
ร สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ

ตูล และสงขลา กรม
หนองคาย กาญจนบุ ี
หลาก ในระยะ ๑ –

 21 – 22 มิถุนายน
กว่า 100 มม. และ

รธรรมชาติและส่ิงแ

5 และ12.0 มม. ตา
 มม. 

9) : สถานการณ์น้
านพัฒนา อ.เมือง 

นักมีน้ําท่วมรอการระ
ง 2 จุด บางกอกนอ้

ด ) จังหวัดท่ีประกาศ
า สันกําแพง แม่ริม 
ลา ทองแสนขัน ตรอ
วรลักษบุรี บึงสามัค
ย ปางมะผ้า แม่สะเ
ม ยางสีสุราช) จ.สุริน
นแฮด น้ําพอง เวียงเ
องบัว โกรกพระ ไพ
ลาม้า) จ.กาญจนบุรี 
แซง บ้านหมอ เมืองฯ
ฌกูฎ ท่าใหม่ แหลม
ะพานน้อย บางสะพ
สมุทรปราการ ผู้อําน
เฉพาะเขตประกอบ
ประสานไปยังโครงกา
นสะสมต่อเนื่องค่อนข
ังไม่ลดลงแต่โรงงาน
วมขังต้องจับตาดูเป็
า จึงทําให้ประสบปั
ยงนอกเหนือจากเมือ
รุงรักษาปราณบุรี ก
รได้ 23 ล้านลูกบาศ
ดือนละ 9 วัน ให้ฝ่า
ร ในระบบส่งน้ํา เพื่อ
ะนี้ก็ใช้วิธีระดมรถบร
องขอความร่วมมือจ
ถอยู่ได้จนเลยเดือนสิ

 ทั่วทุกภาคของประ

อ จ.แม่ฮ่องสอน เชี
รสงคราม กาญจนบ
การทรัพยากรนํ้าแ

พงเพชร นครสวรรค์ 
 ขอนแก่น ชัยภูมิ น
ทรัพยากรธรณี (2
รี ราชบุรี สุพรรณบุ ี

– ๒ วันน้ี ฉบับที่ 3 /
น โดยเฉพาะในพื้นที่
ระดับน้ําในลําคลอง

แวดล้อม 

ามลําดับ  

น้ําทั่วไป 
 จ.น่าน  

ะบายใน
อย 1 จุด 
ศเขตให้
 แม่แตง 
อน พิชัย 
คี ทราย
เรียง) จ.
นทร์ (อ.
ก่า พระ
ศาลี) จ.
 (อ.ห้วย
ฯ เสาไห้ 
สิงห์) จ.
พาน) จ.
นวยการ
การเสรี  
ารส่งน้ํา 
ข้างมาก 
นต่าง ๆ  
ปนพิเศษ  
ญหาน้ํา
องพัทยา  
กล่าวว่า  
ศก์เมตร 
ายส่งน้ํา 
อรองรับ 
รรทุกน้ํา
จากผลิต 
สิงหาคม 

เทศไทย 

ชียงใหม่ 
บุรี และ
แห่งชาติ  
 ชัยนาท 
นครพนม 
2 มิ.ย.)  
รี กระบ่ี 
/2559 
เสี่ยงภัย 
เริ่มเพิ่ม



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 112.80 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 1 5 7 -8.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6 2 4 12 16.00

วนัท ี ่22  มถินุายน  2559 ภาคกลาง 1 1 1 3 -8.00 

30,861 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -55.00 

44% ภาคตะวันออก 5 3 1 9 -3.80 คงที่ 7 อ่าง

วนัท ี ่22  มถินุายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -54.00  ลดลง 19 อ่าง

32,296 รวมท ัง้ประเทศ 19 7 11 37 -112.80   เพิม่ขึน้ 11 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 4,123 31% 4,022 30% 222 2% 4,007 30% 207 2% 15.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,465 36% 3,565 37% 715 8% 3,594 38% 744 8% -29.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 73 28% 45 17% 23 9% 44 17% 22 8% 1.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 33 13% 32 12% 18 7% 31 12% 17 6% 1.00 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 45 26% 35 21% 29 17% 35 21% 29 17% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 131 14% 249 27% 206 22% 246 26% 203 22% 3.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 7,919 32% 7,977 32% 1,238 5% 7,985 32% 1,246 5% -8.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 27 20% 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 51 31% 56 34% 19 12% 55 34% 18 11% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 759 31% 496 20% - 0% 500 21% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 486 25% 364 18% 264 13% 349 18% 249 13% 15.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 82 26% 63 20% 40 13% 65 21% 42 13% -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% 919 47% 88 4% -1.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,733 33% 2,256 27% 691 8% 2,245 27% 675 8% 16.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 76 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 1,300 214 16% 282 21% 222 16% 290 21% 230 17% -8.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,064 68% 11,525 65% 1,260 7% 11,544 65% 1,279 7% -19.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,522 40% 3,598 41% 586 7% 3,634 41% 622 7% -36.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,586 59% 15,123 57% 1,846 7% 15,178 57% 1,901 7% -55.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 15 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% 54 33% 40 25% 57 35% 43 26% -3.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 153 62% 128 52% 108 44% 130 52% 110 44% -2.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 28% 6 38% 6 33% 6 38% 5.66 34% -0.12 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 42% 11 16% 8 11% 11 16% 8.37 12% -0.17 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 6 14% 24 60% 21 53% 23 57% 19.71 49% 1.50 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 355 27% 352 27% 265 20% 356 27% 268 20% -3.80 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 254 36% 193 27% 126 18% 195 27% 128 18% -2.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 76 19% 41 10% 23 6% 42 11% 24 6% -1.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,048 72% 4,066 72% 2,714 48% 4,100 73% 2,748 49% -34.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,111 76% 572 39% 312 21% 589 41% 329 23% -17.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,489 67% 4,872 59% 3,175 39% 4,926 60% 3,229 39% -54.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 32,296 46% 30,861 44% 7,437 11% 30,979 44% 7,549 11% -112.80 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

16 มถิุนายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่22  มถินุายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

22 มถิุนายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่22  มถิุนายน  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 
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ใต 
11%

ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 

70,520 ลานลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


