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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
29 มิถนุายน 255
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
.รัตนวาปี จ.หนองค
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล้

น้ําในอ่างปี 59 ล้
30 มิ.ย. 59

น้ําในอ่างปี 49 ล้
30 มิ.ย. 49

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรั
X.73 จ.นราธิวาสสถ
ม่นํ้ามูล มีแนวโน้มระ
2 สรุปสถานการณ์น

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

44, -9.85, -8.9
เชียงแสน มีแนวโน้มร
        - ระบบปฏิบั
ก่ัวทุ่ง เตือนด้วยนํ้าฝ

กราฟแสดงปริมา

ปี ๕9 (44

รณ์) ค่าประมาณ
 160 - 20

อ  190 - 23
 140 - 18

ฝั่ง  270 - 32
 100 - 14
 300 - 40

ณฑล  160 - 20

.ย .เม.ย .เม.ย .พ.ค.พ.ค.มิ.ย .มิ.ย .ก.ค.ก.ค.ก.ค.ส.ค.ส .ค.ก .ย .ก .ย .ก .ย .ต.คต

เดือน

ายปริมาณฝน (มิลลิ
าราง 

ที่
59

มม.

มม. 32
มม. 36
มม. 44

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ
คาย 
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 7,69

% 31%
ล้าน(ลบ.ม) 7,99

% 32%
ล้าน(ลบ.ม) 13,9

% 59%

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
รัมย์, สถานี M.9 
ถานี X.37A จ.สุราษ
ะดับนํ้าทรงตัว แม่นํ้
น้ํา (กรมทรัพยากรน
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง  (ที
าน หนองคาย นคร

97, -9.04, -8.40 
ระดับนํ้าลดลง  
บัติการเฝ้าระวัง และ
ฝน โดยมีฝนสะสม 

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

%)      ปี ๕8 (46

ณ (มม.) คว
00 มม. ใกลเ้
30 มม. ใกลเ้
80 มม. ใกลเ้
20 มม. สูงกว่าค
40 มม. ใกลเ้
00 มม. ใกลเ้
00 มม. ใกลเ้

กรกฎาคม 255

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

 สรปุสถา
ลิเมตร) เดือน กรกฎ

28.5 36.4
64.8 10%
43.2

ตาก

74.0
อุ้มผาง

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

99 1
% 1
96 1% 2
% 2

981 -27% 3
% 2

เหนือ

หม
3.ค
9.ป
15
21
27
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 

จ.ศรีสะเกษ, ส
ษฎร์ธานี และสถานี X
นํ้าน่าน แม่นํ้าพระสทึ
น้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปส
รพนม มุกดาหาร แ
และ –9.80 เมตร ต

ะเตือนภัยล่วงหน้าน
 12 ชม. ณ เวลา 1

ทศ  

%)  

+ 

+ 
+ 

วามหมาย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ

59

านการณน์้ําขอ
ฎาคม สิงหาคม แล

450.6 -13
317.6 -42
447.1

กลาง

60.3
พระนครศรีอยุธยา

 

  

นเพิ่มเติมโดยการบั

198 2
5%

280 6% 2
21%
385 -7% 3
28%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
คลองสียัด (14%) ๔
ป่าสักฯ (19%) 10
5.ลําปาว (23%) 16
1.กิ่วลม (29%) 22.
7.สิริกิติ์ (37%) 28.ว
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
สถานี M.7 จ.
X.119A จ.นราธิวาส 
ทึง แม่นํ้าท่าตะเภา 

ถานการณ์น้ําประจํา
และโขงเจียม วัดได้ 
ตามลําดับ แนวโน้ม

น้ําหลาก - ดินถล่ม 
15.15 น. เท่ากับ 

+ 

ศูนย์ป้อง

ค่าประมาณ (มม
 200 - 250 ม
 240 - 290 ม
 160 - 200 ม
 280 - 330 ม
 100 - 140 ม
 350 - 450 ม
 200 - 250 ม

สิงห

องประเทศ วัน
ละกันยายน 2559

33.0 325.7
2% 494.0

538.0

า
58.

ปากช่อง

ตะวันออกเฉี

นครราช

 

ันทึกของเจ้าหน้าที่

2,676
32%

2,507 -2%
30%

3,167 -12%
42%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า 
๔.บางพระ (14%) 
0.น้ําพุง (19%) 11.
6.ขุนด่าน (25%) 1
.ภูมิพล (30%) 23.น
วชิราลงกรณ (40%) แ
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (30
พร่, สถานี Y.16 จ.
.อุบลราชธานี, สถา
 แนวโน้มระดับน้ํา แม
 และแม่นํ้าตาปี มีแน

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
 2.36, 6.15, 3
มระดับน้ําท่า สถานีเ

 (Early Warning) 
 103.5 มม. 

+
+

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

หาคม 2559

นที่ 1 กรกฎาค
9 เปรียบเทียบกับค่า

168.3 558.6
34.1% 610.3

683.3

ต

7
 สกษ.

ฉียงเหนือ

ชสีมา

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

เป็นรายวัน ณ เวลา

305
26%
308 0%
26%
566 -26%
52%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความจ
5.ห้วยหลวง (14%
.ลําตะคอง (20%) 

17.กระเสียว (25%) 
น้ําอูน (31%) 24.ห
และ29.ลํานางรอง (4
 ของความจุ – ไม่มี 

0 มิ.ย.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
านี Kgt.10 จ
ม่นํ้าปิง แม่นํ้าบางป
นวโน้มระดับนํ้าเพ่ิม

เคราะห์สถานการณ์น
3.23, 3.46, 3.60
เชียงคาน หนองคาย

 (30 มิ.ย.)   สถานีเ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 
+ 

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
ค่าปกติ  190
ค่าปกติ  220
ค่าปกติ  240
ค่าปกติ  300
ค่าปกติ  130
ค่าปกติ  400
ค่าปกติ  300

คม ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

6 51.7 46
3 8% 58
3 74

ตะวันออก

105.1

 
ตราด

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

า 07.00 น.ของวัน

15,858
60%

% 15,076 -3
57%

% 18,981 -14
71%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 29 อ่าง 
%) 6.ลําพระเพลิง (1
 12.กิ่วคอหมา (
 18.ทับเสลา (26%
หนองปลาไหล (32%
46%)  
 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
.สระแก้ว, สถานี K
ปะกง และแม่นํ้าโก-ล
มขึ้น 

น้ํา กรมชลประทาน) 
0 และ 4.70 เมตร
ย นครพนม มุกดาห

เตือนภัยระดับเตือน

มวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 

ระทรวงทรัพยากร

ระมาณ (มม.)
0 - 240 มม.
0 - 270 มม.
0 - 290 มม.
0 - 400 มม.
0 - 170 มม.
0 - 500 มม.
0 - 400 มม.

กันยายน

ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 

64.8 116.5
81.3 20%
45.6

ใต้

133.5
ตะก่ัวป่า
พังงา

รายวัน (http://www.tmd

นนี้  ปริมาณฝนสูงสุ

5,487
67%

3% 4,793
58%

4% 6,097 -1
74%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.ปราณบุรี
15%) 7.ลําแซ
(21%) 13.อุบลรัตน
%) 19.แควน้อย (27
%) 25.จุฬาภรณ์ 

น้อย ได้แก่ สถานี P.
N.5A จ.พิษณุโลก, ส
Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี
ลก มีแนวโน้มระดับน

ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ
ร ตามลําดับ เปรียบ
หาร และโขงเจียม มี

นภัย ได้แก่ จ.พังง

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

น 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

400.6 69.7
470.3 15%
551.0

พังงา
ตะก่ัวป่า

ทัง้ประเทศ

133.5

d.go.th/climate/climate

สุดวันนี้เท่ากับ 170

32,270
46%

-9% 31,005
44%

16% 43,176
63%

ท้ังประเท

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

รี (11%) 2.แม่กวง 
ซะ (16%) 8.แม่งัด 
น์ (21%) 14.มูลบน
7%) 20.แก่งกระจาน
 (35%) 26.บางลาง

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
, สถานี X.158 จ
นํ้าลดลง แม่นํ้าวัง แ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
มีแนวโน้มระดับนํ้า

า ท่ีบ้านกะไหล ต.

d.go.th/3month_foreca

+ 

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

7

 
e.php) 

0.0 มม. 

-2%

-19%

ทศ

  
table.htm) 
 (13%)  
 (18%)  

น (23%)  
น (27%)  
 (37%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
.ชุมพร,  

แม่นํ้ายม 

น 2559  
าเท่ากับ 
เพ่ิมขึ้น  

.กะไหล  

ast.php) 



 

.         
        
        
อยู่ในเ
๔. พา
๕. สถ
ถนนสา
ความเส
ท่วมถน
อ.แม่ว
ขังในพื้
ระดับน
จังหวัด
ทอง โก
จ.สุพร
บางสะ
วานนี้ 
โดยกร
ที่พอจ
เสียหา
ที่ 42 
สายน้ํา
ต้องระ
ทั้งนี้บ
เบ้ืองต้
แปลงน
บางม่ว
ส่งผลท
40 - 
อย่างใก
๖. คา
จะมีฝน
๗. พ้ืน
เชียงให
นครรา
นครศรี
แม่ฮ่อง
กาญจน
ธรณีพิ
ภาคเห
เชียงให
เชียงให
ปริมาณ
 

         3.2.2) ศูนย์ป้
             - โครงการ
                  - โครง
เกณฑ์ปกติ ยกเว้นมี
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กรม
ายแม่สอด – อุ้มผาง
สียหายและให้การช่
นนสายหลักภายในห
าง อบต.แม่มูดอปพร

พื้นที่ลุ่มต่ําทางการเก
น้ําสูง 10-15 ซม.
ดท่ีประกาศเขตให้คว
กสัมพีนคร ขาณุวรลั
รณบุรี (อ.หนองหญ้
ะพาน) จ.นครศรีธรรม
  (29 มิ.ย.) ส่งผลท
ระแสนํ้าสีแดงขุ่นพร้อ
ะเก็บได้ทันไปไว้บนท
ย ขณะเดียวกัน น้ําป
 กระแสน้ําได้กัดเซา
าป่าที่ไหลผ่านอย่าง
ะดมกําลังมาช่วยเหลื
ริเวณที่ต้องเฝ้าระวั

ต้นทางเจ้าหน้าที่ได้จั
นา ส่งผลกระทบกับผ
วง แขวงการทางตะกั่
ทําให้น้ําในคลองบา
 50 เซนติเมตร ช
กล้ชิด 
าดการณ์สภาพอา
นเพิ่มข้ึน สําหรับคลืน่
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
หม่ ลําพูน ลําปาง พ
าชสีมา และศรีสะเ
รีธรรมราช กรมทรัพ
งสอน ตาก สุโขทัย ก
นบุรี จันทบุรี ระยอ

พิบัติภัยดินถล่มและ
หนือของประเทศไทย
หม่ กรมอุตุนิยมวิท
หม่ เชียงราย ตาก ลํ
ณฝนที่ตกสะสมไว้ด้ว

องกันวิกฤตินํ้า : ระ
รสํารวจติดต้ังระบบ
งการตั้งศูนย์ปฏิบัติก

มีสถานีท่ีอยู่ในสถาน

มป้องกันและบรร
 บริเวณหลัก กม. 4

ชวยเหลือในเบ้ืองต้น 
หมู่บ้านแม่มูด ต.แม่วิ
ร. อาสาสมัคร มูลนธิิ
กษตร นํ้าท่วมรอการ
. ระยะทาง 100 
วามช่วยเหลือผู้สบภ
ลกัษบุรี ทรายทองวัฒ
้าไซ สองพี่น้อง เมือง
มราช (อ.ปากพนัง ฉ
ทําให้เกิดน้ําป่าไหล
อมตะกอนของดินโค
ที่สูง เบ้ืองต้น พบว่า
ป่าจํานวนมากจากเข
าะแนวถนนพังเสียห
รุนแรงทําให้เด็กนัก
ลือ จ.พิษณุโลก จา
วังเป็นพิเศษ 4 แห่ง
จัดกําลังเฝ้าระวังสถา
ผลผลิตมันสําปะหลัง
กั่วป่า และเจ้าหน้าทีก่
างม่วง มีปริมาณสูง

 ชาวบ้านบางครอบค

ากาศ 7 วัน (กรม
นลมในบริเวณทะเลอ
งเตือนภัยวิกฤตินํ้า
 พะเยา แพร่ น่าน อุ
เกษ ภาคตะวันออก
พยากรธรณี (30 มิ
กําแพงเพชร เพชรบู
ง ตราด ตรัง ประจว

ะนํ้าป่าไหลหลาก ได้
ยังคงมีฝนตกหนาแน

ทยา ได้แจ้งลักษณะอ
ลําพูน ลําปาง พะเยา
วย สําหรับกรุงเทพม

ะบบติดตามและเฝ้าร
บตรวจวัดสถานภาพ
การและข้อมูลเพื่อกา
นการณ์เฝ้าระวังนํ้า

รเทาสาธารณภัย: 
42 ม. 8 ต.ช่องแคบ 
 ปัจจุบันระดับน้ําลด
วิน มีบ้านเรือนได้รับ
ธิ เข้าสํารวจความเสี
รระบาย ได้แก่ กรุง

 ม. สน.การระบายน
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ฒนา คลองลาน คลอ
งสุพรรณบุรี ด่านช้า
ฉวาง เฉลิมพระเกียร
ลบ่ามาจากยอดเขาสู
คลนจํานวนมากได้ไห
าน้ําป่าได้ไหลเข้าถล่
ขตบ้านร่มเกล้าสหมิต
ายเป็นร่องลึก เป็นร
กเรียนชั้นประถมศึกษ
กสถานการณ์ฝนตก
ง ประกอบด้วย อ.น
านการณ์อย่างต่อเนื่
ัง ที่ชาวบ้านปลูกไว้ต
กู้ภัยสว่างเมฆาตะกั่ว
งข้ึน และมีสีขุ่นจน
ครัวต้องขนทรัพย์สิน

มอุตุนิยมวิทยา) ใน
อันดามันตอนบนจะมี
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง
อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษ
ก คือ จ.จันทบุรี แล
.ย.) แจ้ง 1) พ้ืนท่ีค
รณ์ นครสวรรค์ เลย
วบคีรีขันธ์ กระบ่ี ชุม
ด้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัยดิน
น่น ศูนย์ปฏิบัติการธ
อากาศท่ัวไป (30 มิ
า แพร่ น่าน จันทบุ
หานครและปริมณฑ

ระวังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ารบริหารจัดการทรัพ
แล้ง ได้แก่ สถานีส

 นํ้าป่าไหลหลาก ได้
 และหลัก กม. 47-4
ดลงเข้าสู่ภาวะปกติแ
บผลกระทบ 10 หลั
ยหายและให้การช่วย
เทพฯ วันที่ 29 มิ.ย
น้ํา สนง.เขตตลิ่งชัน
น (ภัยแล้ง)ปัจจุบัน 
งขลุง) จ.สุรินทร ์(อ.
าง ดอนเจดีย์ อู่ทอง 
รติ ทุ่งสง ลานสกา ช
สูง ไหลเข้าท่วมภาย
หลบ่าเข้าท่วมใจกลา
มในพื้นที่ทางการเก
ตรยังไหลลงสู่ที่ต่ําเข้
ระยะทางยาว ส่งผล
ษา ต้องติดอยู่กลาง
กต่อเนื่องในหลายพื้
นครไทย ชาติตระก
นอง เพื่อเตรียมความ
ตามท้องทุ่งนาหลังเกี
วป่า ลงพื้นที่ตรวจสอ
นเอ่อล้นเข้าท่วมบ้า
นมีค่าไว้ที่ปลอดภัย โ

นช่วงวันที่ 1 – 2 ก
มีกําลังอ่อนลง โดยท
) : NASA (24 
ษณุโลก ตาก และกํ
ละตราด ภาคกลาง
คาดการณ์ปริมาณนํ้า
ย ชัยภูมิ หนองคาย อ
มพร นครศรีธรรมรา
นถล่ม มีปริมาณน้ํ
ธรณีพิบัติภัยจึงทํากา
มิ.ย.) โดยสรุปว่า ปร
บุรี ตราด ระนอง แล
ฑลยังคงมีฝนตกหนักบ

ศูนย์ป้อง

 
ติ (ในลุ่มน้ํา) 
พยากรน้ํา (ระบบเชื่อ
สะพานมหาโพธิ์ อ.เ

ด้แก่ จ.ตาก วันที่ 29
48 บ้านร่มเกล้าสหมิ
แล้ว จ.เชียงใหม่ วัน
ลัง คอสะพานภายใน
ยเหลือในเบ้ืองต้น โด
ย. เวลา 17.30 น. 
น ตร.อปพร. เข้าช่ว
 (30 มิ.ย.) 6 จังหวั
จอมพระ เขวาสินรนิ
 เดิมบางนางบวช สา
ชะอวด หัวไทร) สถา
ยในหมู่บ้านชาวไทย
งหมู่บ้านด้วยความเ

กษตรเสียหายเป็นบริ
าเขตหมู่ที ่8 ต.ช่องแ
ทําให้ทางเข้าออกห
หมู่บ้านไม่สามารถอ
้นที่ของจังหวัด ส่งผ

การ เนินมะปราง แล
มพร้อมช่วยเหลือปร
กี่ยวข้าว จ.พังงา นา
อบน้ําท่วม ที่ตลาดบ
นเรือนประชาชนริ

 โดยทางองค์การบริห

ก.ค. ประเทศไทยตอ
ทะเลอันดามันตอนบ
 ชั่วโมง): รายงานพ
กําแพงเพชร ภาคตะ
ง คือ จ.สุพรรณบุรี
าฝนท่ีอาจก่อให้เกิด
อุดรธานี หนองบัวลํ
าช พังงา ระนอง แล
้าฝนเกิน ๑๐๐ มม
ารเฝ้าระวังและติดตา
ระเทศไทยยังคงมีฝน
ะพังงา ขอให้ประช
บางพื้นที่ 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

อมโยงสัญญาณภาพ
เมือง จ.แพร่ (ลุ่มนํ้า

9 มิ.ย.เวลา 16.30
มิตร ต.คีรีราษฎร์สนง
นนี้ (30 มิ.ย.) เวลา
นหมู่บ้านชํารุด พื้นที
ดย สนง.ปภ.จ.จัดส่งถ
 เกิดฝนตกหนักมีน้ํา
วยเหลือด้านการจรา
วัด 38 อําเภอ 236
นทร์ รันตนบุรี สําโรง
ามชุก บางปลาม้า) จ
านการณ์วิกฤตินํ้า (ข
ยภูเขา หมู่ที่ 5 หมู่
เร็วสูง ทําให้ชาวบ้าน
ริเวณกว้าง แต่ไม่มีใค
แคบ ที่อยู่ติดกัน โดย
หมู่บ้าน ซ่ึงเป็นที่ตั้งข
ออกมาได้ เจ้าหน้า
ผลทําให้เกิดน้ําท่วม
ละวังทอง ซ่ึงถือเป็
ะชาชนที่ได้รับผลกร
ายอําเภอตะกั่วป่า พ
างม่วง ม.4 ซอยธาร
มคลองบางม่วง ทํา
หารส่วนตําบลบางม่

อนบนจะมีฝนลดลง แ
นมีคลื่นสูงประมาณ 
พ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท
ะวันออกเฉียงเหนือ
 และอ่างทอง ภาค
ดดินถล่มล่วงหน้า ๓
าภู ศรีสะเกษ อุบลร

ละสุราษฎร์ธานี เฝ้าร
ม. และบางพื้นที่เกิ
ามสถานการณ์พิบัตภิ
นตกต่อเนื่องในระยะ
ชาชนในบริเวณดังกล

มทรัพยากรน้ํา  กร

จากกล้อง CCTV ณ 
ายม)  

0 น. เกิดฝนตกหนัก
ง.ปภ.จ. อ.พบพระ อ
า 03.00 น. เกิดฝน
ที่การเกษตรได้รับคว
ถุงยังชีพเข้าช่วยเหลื
ท่วมรอการระบาย ใ
าจร และเร่งระบาย
6 ตําบล 2,113 หม
งทาบ ท่าตูม) จ.ชัยน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เ
ข่าว)  จ.ตาก ฝนที่ต
บ้านร่มเกล้าสหมิต
นต่างตกใจแตกตื่นกั
ครได้รับบาดเจ็บ ขณ
ยน้ําป่าได้ไหลท่วมบริ
ของโรงเรียนขยายโอ
าที่หน่วยกู้ภัยพายัพ
ขังระบายไม่ทันข้ึนบ
นจุดเสี่ยงน้ําท่วมฉั
ระทบ จ.สุรินทร์ มีฝ
พร้อมด้วย นายกองค์
รทองใต้ ต.บางม่วง อ
าให้บ้านเรือนประช
ม่วง จัดเตรียมเรือท้อ

 และในช่วงวันที่ 3-6
 2 เมตร 
ท่วม (30 มิ.ย.) 
อ คือ จ.เลย หนองค
คใต้ คือ จ.ชุมพร ร
๓ วัน ได้แก่ จ.เชียงร
ราชธานี นครราชสีม
ระวังในระยะ ๒-๓ วั
กิดน้ําป่าไหลหลากเข้
ภัยดินถล่ม และน้ําป่
นี้และมีฝนตกหนักถึ
ล่าวระวังอันตรายจา

ระทรวงทรัพยากร

 วันที่ 30 ,มิ.ย.59

และมีน้ําป่าไหลหลา
อบต.ช่องแคบ อบต.คี
นตกหนักและมีน้ําป่า
วามเสียหาย (อยู่ระห
ือแล้ว ปัจจุบันระดบั
ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 
ยน้ํา ปัจจุบันระดับน
มู่บ้าน ได้แก่ จ.กําแ
นาท (อ.มโนรมย์ หน
เมืองฯ หัวหิน กุยบุรี
กลงมาอย่างหนักบน
ร ต.คีรีราษฎร อ.พ
ันทั้งหมู่บ้าน พอตั้งส

ณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าห
ริเวณถนนสายแม่สอ
อกาสของเด็กผู้ยากไ
พ ทหาร และฝ่ายปก
บางจุด เช่น ที่โรงเรี
ับพลัน น้ําป่าไหลห
ฝนตกลงมาอย่างต่อเ
ค์การบริหารส่วนตําบ
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
ชาชนกว่า 80 
องแบนเข้าช่วยเหลือ

6 ก.ค. ภาคเหนือแล

ได้แก่ ภาคเหนือ คื
คาย หนองบัวลําภู บึ
ะนอง พังงา ภูเก็ต
ราย เชียงใหม่ น่าน 
มา ลพบุรี สุพรรณบุรี
วันนี้ 2) พ้ืนท่ีติดตา
ข้าท่วมพื้นที่แล้วประ
ปาไหลหลากเป็นพิเศ
ถึงหนักมากบางแห่ง 
ากน้ําท่วมฉับพลันแล

รธรรมชาติและส่ิงแ

9) : สถานการณ์น้

าก ในพื้นที่ อ.พบพร
คีรีราษฎร์ อปพร. เข้
าไหลหลากในพื้นที่อ
หว่างการสํารวจ) สน
บน้ําลดลง แต่ยังคงมี
บริเวณ ถ.ฉิมพลี หน
น้ําลดลงเข้าสู่ภาวะป
พงเพชร (อ.เมืองฯ ป

นองมะโมง วัดสิงห์ เนิ
รี ทับสะแก บางสะพ
นพื้นที่เชิงเขาเขต อ.
พบพระ ช่วงหัวค่ําที่
สติได้ต่างเร่งรีบเก็บข
หน้าที่เร่งทําการสํารว
อด-อุ้มผาง ช่วงหลักกิ
ไร้สัญชาติพม่า ขาดเ
กครอง ตํารวจ และช
รียนบ้านป่าคาย อ.น
หลากดินโคลนสไลด์
เนื่อง ทําให้มีน้ําท่วม
บลบางม่วง เจ้าหน้า
 หลังเกิดฝนตกหนักต
หลัง ระดับน้ําสูงป
อพร้อมเฝ้าระวังสถา

ละภาคตะวันออกเฉีย

คือ จ.แม่ฮ่องสอน.เชี
 บึงกาฬ อุดรธานี น
 สุราษฎร์ธานี กระ
 แพร่ พะเยา ลําปาง
รี อุทัยธานี เพชรบุรี
มและเฝ้าระวังสถาน
ะกอบกับบริเวณภาค
ษ ในพื้นที่จ.พังงา ต
 บริเวณจังหวัดแม่ฮ
ละน้ําป่าไหลหลาก 

แวดล้อม 

น้ําทั่วไป 

ระ ท่วม
้าสํารวจ
อ.แม่วาง  
นง.ปภ.จ. 
มีน้ําท่วม
น้าอู่สง่า 
ปกติแล้ว  
ปางศิลา
นินขาม) 
พานน้อย 
.พบพระ 
ที่ผ่านมา  
ข้าวของ 
วจความ
กิโลเมตร
เสียหาย  
ชาวบ้าน  
นครไทย  
ด์ซํ้าซาก  
มขังตาม
ที่ อบต.
ต่อเนื่อง 
ระมาณ  
นการณ์ 

ยงเหนือ 

ชียงราย 
ครพนม 
ะบ่ี และ
ง ลําพูน 
 ราชบุรี 
นการณ์
คใต้และ
าก และ
ฮ่องสอน 
 รวมทั้ง 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 145.85 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 25.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 4 6 12 203.00

วนัท ี ่30  มถินุายน  2559 ภาคกลาง 1 1 1 3 0.00

31,005 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -33.00 

44% ภาคตะวันออก 5 1 3 9 1.85 คงที่ 6 อ่าง

วนัท ี ่30  มถินุายน  2558 ภาคใต ้ 2 - 2 4 -51.00  ลดลง 14 อ่าง

32,270 รวมท ัง้ประเทศ 14 6 17 37 145.85   เพิม่ขึน้ 17 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 ภูมพิล (2)                  ตาก 13,462 3,800 9,662 4,066 30% 4,054 30% 254 2% 4,026 30% 226 2% 28.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,336 35% 3,537 37% 687 7% 3,556 37% 706 7% -19.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 64 24% 48 18% 26 10% 46 17% 24 9% 2.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 32 12% 34 13% 20 8% 32 12% 18 7% 2.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 39 37% 31 29% 27 25% 29 27% 25 24% 2.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 42 25% 35 21% 29 17% 36 21% 30 18% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 120 13% 257 27% 214 23% 246 26% 203 22% 11.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 7,699 31% 7,996 32% 1,257 5% 7,971 32% 1,232 5% 25.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 26 19% 19 14% 12 9% 17 13% 10 7% 2.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 192 37% 163 31% 120 23% 161 31% 118 23% 2.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 33 20% 32 19% 22 13% 33 20% 23 14% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 46 28% 58 35% 21 13% 56 34% 19 12% 2.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 720 30% 502 21% - 0% 496 20% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 483 24% 457 23% 357 18% 393 20% 293 15% 64.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 80 25% 63 20% 40 13% 63 20% 40 13% - คงที่

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

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 55 39% 32 23% 25 18% 32 23% 25 18% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 104 38% 44 16% 37 13% 45 16% 38 14% -1.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 62 51% 56 46% 53 44% 56 46% 53 44% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 845 43% 1,064 54% 233 12% 930 47% 99 5% 134.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,676 32% 2,507 30% 936 11% 2,299 28% 733 9% 203.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 61 6% 179 19% 176 18% 180 19% 177 18% -1.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 48 30% 41 26% 24 15% 41 26% 24 15% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 89 37% 60 25% 20 8% 59 25% 19 8% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 198 15% 280 21% 220 16% 280 21% 220 16% - คงที่

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,071 68% 11,496 65% 1,231 7% 11,522 65% 1,257 7% -26.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,787 43% 3,580 40% 568 6% 3,587 40% 575 6% -7.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,858 60% 15,076 57% 1,799 7% 15,109 57% 1,832 7% -33.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 14 6% 56 25% 52 23% 53 24% 49 22% 3.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 39 9% 57 14% 27 6% 58 14% 28 7% -1.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 26 22% 16 14% 4 3% 16 14% 4 3% - คงที่

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 74 45% 52 32% 38 23% 53 32% 39 24% -1.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 152 61% 127 51% 107 43% 128 52% 108 44% -1.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 4 27% 6 36% 5 32% 6 37% 5.49 33% -0.23 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 3 16% 2 11% 1 7% 2 11% 1.44 7% -0.02 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 31 43% 12 16% 9 12% 11 16% 8.07 11% 0.47 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 8 19% 26 65% 23 58% 25 61% 21.55 54% 1.63 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 352 27% 354 27% 267 20% 352 27% 265 20% 1.85 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 280 39% 195 27% 128 18% 193 27% 126 18% 2.00 เพิม่ขึน้

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 77 20% 42 11% 24 6% 41 10% 23 6% 1.00 เพิม่ขึน้

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,050 72% 4,016 71% 2,664 47% 4,047 72% 2,695 48% -31.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,080 74% 540 37% 280 19% 563 39% 303 21% -23.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,487 67% 4,793 58% 3,096 38% 4,844 59% 3,147 38% -51.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 32,270 46% 31,005 44% 7,575 11% 30,854 44% 7,429 11% 145.85 เพิม่ขึน้

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

24 มถิุนายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้คงที่

วนัที ่30  มถินุายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา สถานการณ์อยู่ระหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

30 มถิุนายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่30  มถิุนายน  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


