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วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 84.8 1,667.3 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 84.0 622.7 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 84.8 597.2 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 39.0 694.4 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน 0.7 285.7 190.5 ตํา่กวา่ 29.3 779.5 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 123.7 92.0 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง 5.4 544.3 *** *** 17.9 575.5 หนองพลบั สกษ. - 251.8 79.2 ตํา่กวา่

เชยีงราย 84.0 622.7 178.4 สงูกวา่ 30.8 1,667.3 หวัหนิ ไมม่ฝีน 121.6 78.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. 48.4 473.1 183.1 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 250.4 86.2 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง 0.2 409.1 216.2 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 1.0 318.3 167.2 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 295.3 102.8 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 1.4 382.4 176.6 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 616.8 173.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 0.2 417.5 124.1 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 330.0 118.2 ตํา่กวา่ เลย สกษ. 1.7 326.7 165.5 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี 17.9 277.2 125.0 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 260.0 183.0 ตํา่กวา่ หนองคาย - - 262.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 369.7 117.3 ตํา่กวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 128.8 ตํา่กวา่ เลย 39.0 430.0 159.6 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 1.0 408.9 117.3 ตํา่กวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 311.8 124.5 ตํา่กวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 576.1 229.0 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 294.4 92.8 ตํา่กวา่

ลําปาง - - 117.5 ตํา่กวา่ สกลนคร สกษ. - 439.4 265.2 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. 4.4 575.5 151.3 ตํา่กวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 431.9 124.2 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 325.4 266.8 ตํา่กวา่ ฉวาง 3.1 403.7 187.8 ตํา่กวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 235.0 138.8 ตํา่กวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 694.4 409.5 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. 13.0 428.0 78.9 ตํา่กวา่

นา่น ไมม่ฝีน 485.4 133.8 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 443.9 301.8 ตํา่กวา่ สงขลา ฝนเล็กนอ้ย 389.2 99.9 ตํา่กวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 429.4 153.0 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 409.2 *** *** หาดใหญ่ ฝนเล็กนอ้ย 307.8 119.3 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 346.1 173.2 ตํา่กวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 270.4 161.6 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 545.3 103.2 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 247.4 206.4 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 404.4 177.8 ตํา่กวา่ สะเดา ฝนเล็กนอ้ย 245.1 106.8 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 288.4 211.3 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 308.7 233.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 355.5 109.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 325.4 145.8 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 299.8 169.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 503.8 *** ***

่ ส ั 0 7 309 0 136 2 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 434 9 232 8 ตํา่กวา่ ิ ส 7 4 123 2 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

21 มิถุนายน 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

22 มิถุนายน 2559

หลม่สก 0.7 309.0 136.2 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 434.9 232.8 ตากวา นราธวิาส - 7.4 123.2 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 318.0 255.4 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - - 137.6 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 198.5 127.8 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 476.4 207.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 246.5 106.5 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 289.8 223.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก - 353.5 165.7 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 633.1 240.2 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ 2.8 284.8 161.7 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 556.1 285.4 สงูกวา่ ระนอง 7.8 1,001.00 733.60 ตํา่กวา่

กําแพงเพชร 5.5 229.0 165.1 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 314.6 223.0 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า 30.8 1,667.30 405.50 สงูกวา่

อุม้ผาง 2.3 348.8 187.5 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - - 206.1 ตํา่กวา่ กระบี่ 9.6 818.60 192.70 สงูกวา่

พจิติร สกษ. - 153.4 166.3 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ฝนเล็กนอ้ย 293.7 104.5 ตํา่กวา่ ภเูก็ต 17.6 713.50 213.30 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 1.0 465.2 79.6 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 242.8 204.7 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 28.2 1,347.20 256.80 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี 10.4 228.4 144.3 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 0.6 186.3 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา 19.4 820.40 258.50 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ฝนเล็กนอ้ย 337.2 107.3 ตํา่กวา่ ตรงั 4.7 728.80 201.10 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 1.6 176.4 71.3 ตํา่กวา่ สตลู 1.4 427.20 183.50 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 363.6 129.7 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 327.7 136.1 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ 18.8 213.2 137.3 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 25.2 224.7 124.8 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 สมทุรปราการ สกษ. 84.8 554.6

ชยันาท สกษ. 9.3 183.5 96.0 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 เชยีงราย 84.0 622.7

อุทยัธานี 22.9 - 223.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 สพุรรณบุร ี 72.2 313.1

พระนครศรอียธุยา 0.7 167.0 *** *** นครนายก 9.4 0.3 *** *** 4 กาญจนบุร ี 68.9 276.6

บวัชุม 5.0 196.4 116.3 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี 0.7 314.9 223.5 ตํา่กวา่ 5 นํารอ่ง 59.8 368.1

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 353.4 144.6 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 246.7 197.9 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ สมทุรปราการ สกษ. 84.8 554.6

สมทุรปราการ สกษ. 84.8 554.6 *** *** สระแกว้ 15.9 384.2 176.2 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า 30.8 1,667.3

ทองผาภมู ิ 0.2 393.1 278.3 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา 2.4 386.0 125.2 ตํา่กวา่

สพุรรณบุร ี 72.2 313.1 94.4 สงูกวา่ ชลบุร ี 10.9 277.3 147.7 ตํา่กวา่

ลพบุร ี 3.0 168.1 124.0 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั 19.5 279.0 125.4 ตํา่กวา่

อูท่อง สกษ. 0.1 201.8 91.5 ตํา่กวา่ พทัยา - 336.2 119.0 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 11.3 185.6 158.9 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 245.5 163.6 ตํา่กวา่

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

กาญจนบุร ี 68.9 276.6 86.4 ตํา่กวา่ สตัหบี 1.8 467.9 130.1 ตํา่กวา่

นครปฐม 3.5 75.4 97.7 ตํา่กวา่ ระยอง 7.0 351.6 165.1 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. 13.7 488.8 132.3 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 29.3 554.8 132.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - - 171.9 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี 0.9 779.5 512.6 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร 23.3 597.2 157.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 711.8 571.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ฝนเล็กนอ้ย - 168.1 ตํา่กวา่ ตราด - - 829.9 ตํา่กวา่

นํารอ่ง 59.8 - 88.6 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา 
ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้

 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี 18.6 272.8 125.2 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 126.4 มม. ที ่รร.วัดดา่น กรุงเทพฯ



                                                                                            

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 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

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
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นิคมฯ

เร่งระบ

กับ สํา
บางปู 
ปิดทํา
เพ่ือให
ปริมาณ
สํานัก
ที่ท่วม

เช้าวัน
เขตรับ
น้ําท่ว

ภาวะป

หลังเกิ
เมืองพั
ร่องนํ้า
แล้ว ค
แท่งแบ

พร้อมจ
เขื่อนป

หรือ 6
ให้ช่วย

จ.ประ
บริโภค
กักเก็บ
ลดลงท

กล่าวว
แต่ปร
7 ล้าน
จะวิก
จะรับน

ใช้ได้จ
นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ฯบางปูอ่วมน้ํา
ฟังคลิปเสีย

บาย 
นายประที

านักข่าว ไอ.เอ็
 โดยเฉพาะเข
การ เน่ืองจา
ห้เร่งระบายน
ณนํ้าฝนสะสม
งานนิคมอุต
ดังกล่าว ท่วม

ด้าน ดร.ยง
นน้ี การจราจร
บผิดชอบของต
มถ.พัทยาสา

เกิดฝนตกล
ปกติ 

นายศิวกร 
กิดฝนตกลงม
พัทยา อ.บางล
าเก่า จึงทําให้
คาดว่าอีกไม่น
บริเออร์ขวางท

อย่างไรก็ต
จัดเจ้าหน้าทีดู่
ปราณบุรียังวิ

เขื่อนปราณ
6 เปอร์เซ็นต์
ยปรับลดปริมา

ผู้สื่อข่าวร
ะจวบคีรีขันธ์ 
คให้แก่ อําเภอ
บนํ้าได้ถึง 39
ทุกปี 

นายอุรัค ส
ว่า สถานการ
ากฏว่า ภาพ
นลูกบาศก์เม
ฤต โดยทางโ
นํ้าฝนที่จะมาเ

ปัจจุบัน เขื่
จริงที่อยู่ในเขื

า  กรมทรัพยากรน

าท่วมกว่า30
ยงข่าวนิคมอุต

ีป เอ่งฉ้วน ผู้
อ็น.เอ็น.ว่า หล
ตประกอบกา
ากรถเล็กไม่ส
นํ้าในคลองชล
มต่อเน่ืองค่อน
สาหกรรมบ

มเพียงบริเวณผิ
งยุทธ สุวรรณ
รบน ถ.แพรกษ
ตน ยังไม่พบว่
ย3สูงกว่า 2
ลงมาอย่างหนั

 บัวป้อง หัวห
มาอย่างหนักใ
ละมุง ซึ่งขณะ
ห้ประสบปัญห
านจะกลับเข้า
ทางนํ้า 
ตาม นายศิวก
ดูแลติดตามสถ
วิกฤตวอนทุกฝ
ณบุรียังวิกฤต
ต์ของความจุอ
าณการใช้นํ้าล
ายงานสถาน
 ซึ่งสามารถกั
อหัวหิน อําเภ
1 ล้านลูกบาศ

 สุบรรณเสนีย์
รณ์นํ้าในเขื่อ
พรวมสะสมใน
ตร คิดเป็น 9
โครงการฯ ไ
เพ่ิมในเขื่อนป
ขื่อนปราณบุรีมี
ขื่อนสามารถ

น้ํา  โทร.02-271

0ซม.-เร่งระบา
ตสาหกรรมบ

ผู้อํานวยการส
ลังจากมีฝนตก
ารเสรี (FREE T
ามารถสัญจร
ลประทาน ทั้
นข้างมาก ประ
างปู ระบุว่า
ผวิถนนเท่าน้ัน

ณบุตร นายกเท
ษา ค่อนข้างติ
ามีนํ้าท่วมขังแ
0 ซม.-เร่งระ

นักใน จ.ชลบุรี

หน้าป้องกันแ
ใน จ.ชลบุรี 
ะน้ีระดับนํ้าสูง
หานํ้าท่วมซ้ําซ
าสู่สภาวะปกติ

ร ระบุว่า ปัจ
ถานการณ์ ตล
ฝ่ายช่วยลดป
 นํ้าในเขื่อนเ
อ่าง วอนผู้ใช้
ลง พร้อมประ
นการณ์ปริมา
กักเก็บนํ้าได้ถึ
ภอปราณบุรี อ
ศก์เมตร แต่ม

ย์ หัวหน้าฝ่าย
นปราณบุรี ก
นปี 2559 ต้ั
9 เปอร์เซ็นต์
ด้บริหารจัดก

ปราณบุรี 
มีปริมาณนํ้าที
ถส่งไปให้ใช้ก

16000 ต่อ 644

าย 
างปู อ่วม นํ้า

สํานักงานนิค
กต่อเน่ืองสะส
 TRADE ZON
รได้ ซึ่งล่าสุด
ทั้งน้ี คาดว่าต้
ะกอบกับหาก
 ปัจจุบันแม้
น  
ทศมนตรีตําบ
ดขัด เน่ืองจา
แต่อย่างใด  (ไ
ะบาย 
 นํ้าท่วมถนน

และบรรเทาส
 เบ้ืองต้นพบจ
ง 20 - 30
ซาก ล่าสุด เจ้า
ติ นอกจากน้ีย

จจุบันทาง ปภ
ลอด 24 ช่ัวโม
ปริมาณการใช้
เหลือเพียง 4
้ นํ้าโดยตรง ป
สานศูนย์ฝนห
ณนํ้าในโครง
ึง 391 ล้าน

 อําเภอสามร้อ
มาระยะหลังเนื

ยจัดสรรนํ้าแล
 ก่อนหน้ามีป ิ
ต้ังแต่เดือนมก
ต์ของปริมาณ
การนํ้าโดยกา

ที่อยู่ในเขื่อน 4
การได้ 23 ล้
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ท่วมกว่า 30

มอุตสาหกรร
สมเป็นเวลานา
NE) ที่มีระดับน
เจ้าหน้าที่ได้ป
ต้องใช้เวลาอี
กฝนยังตกลงม
้ระดับนํ้าจะ

บลแพรกษา อ
กรถไม่สามาร
ไอ เอ็น เอ็น) 

พัทยาสาย 3

สาธารณภัยจัง
จุดที่มีนํ้าท่วม
0 เซนติเมตร 
าหน้าที่จากเท
ยังพ้ืนที่เสี่ยงน

ภ. ได้หารือเพื
มง  (ไอ เอ็น 
ชน้้ํา 

41 ล้านลูกบา
ประปาเทศบา
หลวงหัวหินเข้
งการส่งนํ้าแล
ลูกบาศก์เมต
อยยอด อําเภอ
น่ืองจากฝนเริม่

ละปรับปรุงร
ริมาณน้ําน้อ
กราคมจนถึง
ของน้ําที่ไหล
ารลดการจ่าย

41 ล้านลูกบา
ล้านลูกบาศก

hala@dwr.mail.g

0 ซม. ทําจราจ

รมบางปู อ.เมื
านหลายวัน ส
นํ้าสูงกว่า 30
ประสานไปยั
กสักระยะ จึ

มาซ้ํา นํ้าก็จะยิ
ยังไม่ลดลงแ

อ.เมืองสมุทรป
รถสัญจรเข้าไป
 

 สูง กว่า 20 

งหวัดชลบุรี 
มขังต้องจับต
 ระยะทางปร
ทศบาลเมืองพั
นอกเหนือจาก

พ่ือเตรียมควา
 เอ็น) 

ศก์เมตร มีนํ้า
าลหัวหิน ค่า
้ามาปฏิบัติกา
ละบํารุงรักษ
ตร โดยเขื่อนป
อกุยบุรี และส
มทิ้งช่วงในรอ

ะบบชลประท
ย หลังจากที่
ปัจจุบัน มีป ิ

ลลงอ่าง ทําให
ยนํ้าในทุกวิธี

าศก์เมตร คิด
ก์เมตร คิดเป็

go.th 

จรติดขัด หลา

มืองสมุทรปร
ส่งผลให้เกิดนํ้
0 เซนติเมตร 
ังโครงการส่ง
ึงจะสามารถ
ย่ิงเพ่ิมระดับขึ้
แต่โรงงานต่า

ปราการ เปิดเ
ปภายในนิคมอ

 ซม. เจ้าหน้า

(ปภ.) เปิดเผ
าดูเป็นพิเศษ
ะมาณ 100 

พัทยา ได้เข้าไ
กเมืองพัทยา คื

มพร้อมรับมือ

าที่สามารถใช้
ยธนะรัชต์ แ
รเติมนํ้าให้เขื่

ษาปราณบุรี ห
ปราณบุรีแห่ง
ส่งนํ้าไปให้แก
บหลายปีที่ผ่า

ทาน โครงกา
ที่กรมอุตุนิยม
ริมาณฝนที่ทํ
ห้เขื่อนปราณ
ธี เพ่ือให้ปริม

เป็น 10 เปอ
ป็น 6 เปอร์เ

7/8 

ายบริษัทประ

ราการ จ.สมุท
้าท่วมขังภายใ

 เบ้ืองต้นหลาย
งนํ้าและบํารุง
ถระบายออกไ
ขึ้นอีก อย่างไร
าง ๆ ไม่ได้รับ

เผยกับ สํานัก
อุตสาหกรรมบ

ที่เร่งระบายค

ผยกับ สํานักข
ษ คือ บริเวณ
 เมตร โดยบริ
ปเร่งระบายนํ้

 คือ บริเวณมอ

อเหตุนํ้าท่วม

ช้ได้เพียง 23
และประปาส่ว
อนปราณบุร ี

 หรือเขื่อนปร
น้ีต้องส่งนํ้าไ

ก่พ้ืนที่ภาคกา
านมา ทําให้ป

รส่งนํ้าและบํ
วิทยาคํานวณ

ทําให้เกิดนํ้าไ
ณบุรีขณะน้ีอยู
มาณนํ้าเข้าสู่ส

อร์เซ็นต์ และป
เซ็นต์ของคว

ะกาศหยุด เจ้า

ทรปราการ เปิ
ในนิคมอุตสาห
ยบริษัทต้องป
งรักษาชลหาร
ได้ทั้งหมด เพ
รก็ตาม ผู้อําน
บผลกระทบโ

ข่าว ไอ.เอ็น.
บางปู ได้ แต่ส

คาดไม่นานกลั

ข่าว ไอ.เอ็น.เ
ณถนนพัทยา 
ริเวณดังกล่าว
นํ้าจนเริ่มลดระ
อเตอร์เวย์ ที่มี

ขัง ตลอดช่วง

3 ล้านลูกบาศ
วนภูมิภาคปร
 
ราณบุรี อ.ปร
ปใช้เพ่ือการอ
รเกษตร ซึ่งส
ริมาณนํ้าที่กัก

บํารุงรักษาปร
ณว่าจะมีฝนเ
หลเข้าเขื่อน
ยู่ในสภาวะค่อ
สภาวะดีขึ้นพ

ปริมาณนํ้าที่ส
ามจุอ่าง โค

าหน้าที่

ปิดเผย 
หกรรม
ระกาศ
รพิจิตร 
พราะมี 
นวยการ
โดยนํ้า 

เอ็น.ว่า 
สําหรับ

ลับเข้าสู่

เอ็น.ว่า  
 สาย 3  
เป็นจุด 
ะดับลง
มีการต้ัง

งฤดูฝน 

ศก์เมตร 
ราณบุรี 

ราณบุรี  
อุปโภค
สามารถ 
กเก็บไว้

ราณบุรี  
เพ่ิมขึ้น  
มีเพียง  
อนข้าง 
พร้อมที่ 

สามารถ
รงการ 
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เขื่อนป
ให้ฝ่าย
8 แสน
ของเท

เพ่ือเติ

จากเขื
จากเดิ
ก็จะเห

150,0
เดือนสิ

เติมนํ้า
ที่ได้ปฏิ
บรรเท
พายุฝ

ผู้ประส

มีฝนต
เป็นปร

โดยคา
ขณะที
ต้านทา

ถล่มลง

เร่งระบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ปราณบุรี มีป
ยส่งนํ้าแจ้งใ
นลูกบาศก์เม
ทศบาลหัวหิน 

ส่วนในด้าน
มนํ้าในสระปร

นายอุรัค ก
ขื่อนโดยตรง ป
ดิม 21,000 
หลือแค ่15,0

อีกส่ วนห
000 ลูกบาศ
สงิหาคม และ

ส่วนมาตร
าในเขื่อนทั่วป
ฏิบัติงานในพ้ืน
ทาเบาบางลง  
นกระหน่ําเก

เกาะคิวชู ร
สบภัยให้ยากล

หลายพ้ืนที
กหนักกว่า 1
ระวัติการณ์ 

สํานักงาน
าดว่าในวันน้ีฝ
ที่ผู้ประสบภัย
านแรงของพา

หลายพ้ืนที
งมาอย่างง่ายด

เจ้าหน้าที่เตื
บายนํ้าที่ท่วม

า  กรมทรัพยากรน

ประชุมกับทุก
ห้ผู้ ว่าราชกา
มตร เหลือวัน
 และการใช้นํ้า
นให้การช่วยเห
ระปาหมู่บ้าน
กล่าวเพ่ิมเติม
 ประปาส่วนภู
 ลูกบาศก์เมต

000 ลูกบาศก์
น่ึ งที่ ต้องขอ
ศก์เมตรต่อวั
ฝนที่ขณะนี้ก็ต
การดําเนินกา
ประเทศไทย ท
นที่จังหวัดชุม
  (ผู้จัดการ) 
าะคิวชู ซํ้าเติ

 รวมทั้งจังหวัด
ลําบากย่ิงขึ้น 
ที่บนเกาะคิวชู
150 มิลลิเมต

อุตุนิยมวิทย
ฝนจะยังคงตก
แผ่นดินไหวเ
ายุฝนได้ 
ที่บนเกาะคิวชู
ดายเมื่อพบกับ
ตือนว่า ฝนที่ต
ขังตามถนนห

น้ํา  โทร.02-271

ฝ่าย พิจารณ
ารจังหวัดทร
นละ 2 แสนลู
าของกิจการค
หลือในระยะนี
เพ่ือไม้ให้เกิด

มว่า เขื่อนปรา
มิภาคปราณบ
ตรต่อวัน และ
ก์เมตรต่อวัน ซึ
อความร่ วม
วัน จากเดิม 
ตกท้ายเขื่อนเ
ารที่สําคัญ ด้

 ทางสํานักงาน
พรมาช่วยเหลื

ติมผู้ประสบภั
ดคุมะโมะโตะ 
 
ชู เผชิญกับฝน
รต่อช่ัวโมง เป

าญี่ปุ่น ออกป
กหนักต่อเน่ือง
มื่อ 2 เดือนก

มีนํ้าท่วม รถย
บฝนที่ตกอย่า
ตกมีปริมาณม
หนทางแล้ว เจ้

16000 ต่อ 644

ณาให้มีการปรั
าบ ว่า โครง
ลูกบาศก์เมต
ค่ายธนะรัชต์ แ
น้ีก็ใช้วิธีระดม
ผลกระทบกา
าณบุรีจะดําเนิ
บุรี จะขอให้ป
ะจะปรับลดป ิ
ซึ่งตรงน้ีจะเป็น
มือจากผลิต
 200,000 ล
เป็นส่วนใหญ่ก
้วยพระบาระ

นชลประทานที
ลอืเติมนํ้าให้แ

ัย  
 เผชิญกับฝนต

นตกหนักตลอ
ป็นบริเวณกว้

ประกาศเตือ
งในจังหวัดคุม
ก่อนจํานวนม

ยนต์จํานวนม
างต่อเน่ือง 
มากกว่าปกติ 
้าหน้าที่ยังเรง่
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ับลดปริมาณ
งการมีความจ
ร ในระบบส่

 และเพ่ือรักษา
มรถบรรทุกนํ้า
รขาดแคลนนํ้
นินการขอคว
ปรับลดปริมาณ
ริมาณน้ําเพ่ือ
นภารกิจของช
ตนําประปา
ลูกบาศก์เมต
ก็ยังไม่สามาร
ะมีของพระบา
ที่ 14 ได้ดํา
แก่เขื่อนปราณ

ตกหนักเป็นป

อดทั้งวันต้ังแต
ว้าง ปริมาณฝ

นภัยฝนตกห
มะโมะโตะ ฝน
ากเผชิญเครา

ากติดค้างอยู่บ

 และความเสีย
งวางกระสอบท

hala@dwr.mail.g

นํ้าที่ส่งตามร
จําเป็นที่ต้อง
งนํ้า เพ่ือรอง
าระบบนิเวศเท
าไม่น้อยกว่า 8
นํ้า 
ามร่วมมือภา
ณการใช้นํ้าจา
อรักษาระบบนิ
ชลประทานโด
เทศบาลหัว
ตรต่อวัน ทั้ง
ถเติมนํ้าในเขื่อ
าทสมเด็จพระ
าเนินการประ

ณบุรีให้มากขึ้น

ระวัติการณ์ ท

ต่คืนวันจันทร์ 
นสะสมมากก

หนัก ดินถล่ม 
นตกหนักได้ทํ
าะห์ซ้ํากรรมซ

บนถนน ขณะ

ยหายจะเลวร้า
ทรายก้ันแนวต

go.th 

รอบเวรปกติที
งปรับแก้การ
งรับการอุปโภ
ท่าน้ัน 
8 คัน วางแผน

าคการผลิตปร
ากเดิมลงเหลื
นิเวศ จากเดิม
ดยตรง 
วหิน  ให้ลดก
งน้ี เพ่ือให้ป ิ
อนให้เพ่ิมขึ้นไ
ะเจ้าอยู่หัว ก็
ะสานศูนย์ฝนห
น ก็จะสามารถ

 ทําให้หลายพ้ืน

 โดยจังหวัดคุ
กว่า 550 มิล

 แม่นํ้าเอ่อล้น
าให้มีผู้เสียชีวิ
ซัด เพราะยังต

ะที่พ้ืนดินซึ่งอ่

ายขึ้นอีกหาก
ตลิ่งของแม่นํ้า

8/8 

ที่เคยทําทุกเดื
จ่ายนํ้าที่จาก
ภคบริโภค แ

นตามปฏิทินส

ระปาที่มีอยู่ 2
อ 15,000 ล
ม 20,000 ลู

การสูบ นํ้าจ
ริมาณนํ้าสา
ได้ 
ก็มีศูนย์ฝนหล
หลวงหัวหินเพ
ถให้สภาวะวิก

นที่เกิดนํ้าท่วม

คุมะโมะโตะ แ
ลลิเมตรในบาง

นตลิ่งและอุท
วิตแล้ว 6 คน
ต้องพักในที่พั

อนตัวจากแร

ฝนตกติดต่อกั
าเพ่ือป้องกันอี

ดือน เดือนละ
กระบบส่งนํ้า
และการผลิตป

ส่งนํ้าให้ให้แก่

2 หน่วยงานท
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร

จากเขื่ อนให้
มารถอยู่ ได้จ

ลวงให้การช่ว
พ่ือเคล่ือนชุด
กฤตที่เกิดขึ้นใน

มและดินถล่ม

 และจังหวัดมิย
งพ้ืนที่ นับว่าส

ทกภัย บนเกา
 และสูญหาย

พักช่ัวคราวซึ่ง

งแผ่นดินไหวอ

กัน โดยนอกจ
อีกด้วย  (ผู้จัด

ะ 9 วัน  
าวันละ  
ประปา 

ก่ผู้ใช้นํ้า

ที่ใช้นํ้า 
รต่อวัน 
รต่อวัน  

ห้ เหลือ  
จนเลย 

ยเหลือ 
ทํางาน 
นช่วงน้ี

มซ้ําเติม

ยะซะกิ  
สูงที่สุด

าะคิวชู  
ย 1 คน 
ไม่อาจ

อยู่แล้ว 

ากต้อง
ดการ) 


