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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
19 มิถุนายน 255
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตุนิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
ถานีวิจัยทดสอบพันธ
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
20 มิ.ย. 59

น้ําในอ่างปี 49 ล้
20 มิ.ย. 49

น้ําในอ่างปี 58

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

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

58, -10.50, -9.74
โน้มระดับนํ้าลดลง ส
        - ระบบปฏิบัติ

กราฟแสดงปริมา

ปี ๕9 (44%

รณ์) ค่าประมาณ
 120 - 16

อ  180 - 22
 110 - 25

ฝั่ง  240 - 29
 90 - 130

 260 - 31
ณฑล  140 - 18
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เดือน

ายปริมาณฝน (มิลลิ
าราง 

ท่ี
59

มม.

มม. 30
มม. 32
มม. 39

า

หน่วย

  

ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุ
ธ์ุสัตว์ อ.เมือง จ.อบุ
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 7,98

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 7,97

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 13,8

% 59

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

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

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

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

00.4 19.8
20.2 6%
91.1

เหนือ

น่าน

62.0
ท่าวังผา

 

นิยมวิทยาได้รายงา
บลราชธานี 

80 2
% 1
78 0% 2
% 2

854 -27% 3
% 2

เหนือ

หม
(13
(19
17
23
29
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 

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

นวโน้มระดับนํ้าทรงตั
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

ทศ  

%)  

+ 

+ 

+ 

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ

59

นการณน์้ําขอ
นายน กรกฎาคม แล

380.3 -20
175.8 -11
398.7

นครสวรรค์

กลาง

9.4
ตากฟ้า สกษ.

  

านเพิ่มเติมโดยการบ

217
16%
282 5%
21%
369 -6%
27%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มีป
3%) ๔.บางพระ (13%
9%) 11.น้ําพุง (20%

7.กระเสียว (25%) 
3.น้ําอูน (31%) 24.จ
9.สิรินธร (46%) และ
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
สถานี M.7 จ.
ก่ สถานี X.37A จ
มีแนวโน้มระดับนํ้าท

ถานการณ์น้ําประจําว
และโขงเจียม วัดได้ 
ามลําดับ แนวโน้มระ
ตัว 
ลาก - ดินถล่ม (Earl

+ 

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

04.6 291.7
16% 362.6

470.2

49.
อุบลราชธา

ตะวันออกเ

 

 

บันทึกของเจ้าหน้าที

2,749
33%

2,242 -6%
27%

3,157 -14%
41%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําต่ํากว่า ๕
%) 5.คลองสียัด (14%
%) 12.ลําตะคอง (2
18.ทับเสลา (26%)
จุฬาภรณ์ (34%) 25
ะ30.ลํานางรอง (46%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (20
พร่, สถานี Y.16 จ.
.อุบลราชธานี, สถา
จ.สุราษฎร์ธานี และส
ทรงตัว แม่นํ้าปิง แม่

วัน : ศูนย์ประมวลวิเ
 2.22, 5.50, 2
ะดับน้ําท่า สถานีเชีย

ly Warning) (20 มิ

+

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

กฎาคม 2559

นที่ 21 มิถุนา
9 เปรียบเทียบกับค่า

70.9 466.7
19.6% 287.7

596.2

อร

ต

.0
านี สกษ.

เฉียงเหนือ

 

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ที่เป็นรายวัน ณ เวล

313
27%
309 -1%
26%
558 -26%
52%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๐ % ของความจุมี 3
%) 6.ลําพระเพลิง (1
20%) 13.อุบลรัตน ์
) 19.แควน้อย (26%
5.หนองปลาไหล (34
%)  
 ของความจุ – ไม่มี 

0 มิ.ย.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
านี Kgt.10 จ
สถานี X.119A จ.นร
ม่นํ้าท่าตะเภา แม่นํ้า

เคราะห์สถานการณ์น้ํ
2.46, 2.95, 3.37
ยงคาน มีแนวโน้มร

.ย.)  - ไม่มีการเตือนภ

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

7 -179.0 4
7 -62% 5
2 6

สระแก้ว
รัญประเทศ

ตะวันออก

0.7

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

ลา 07.00 น.ของวัน

15,628
59%

% 15,152 -2
57%

% 18,893 -14
71%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

30 อ่าง คือ 1.ป
15%) 7.แม่งัด (17%
 (20%) 14.กิ่วคอหม
%) 20.แก่งกระจาน 
4%) 26.สิริกิติ์ (38%

 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
.สระแก้ว, สถานี K
ราธิวาส แนวโน้มระดั
าตาปี และแม่นํ้าโก-ล

น้ํา กรมชลประทาน) ร
7 และ 3.95 เมตร
ะดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถา

ภัย- 

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 

414.1 95.2
509.3 19%

74.2

ใต้

7.4
นราธิวาส

 

รายวัน (http://www.tmd

ันนี้  ปริมาณฝนสูง

5,501
67%

2% 4,897
60%

4% 6,063 -1
74%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

ราณบุรี (10%) 2.แ
%) 8.ลําแซะ (17%) 9
มา (21%) 15.มูลบน
 (27%) 21.กิ่วลม
%) 27.บางลาง (40

น้อย ได้แก่ สถานี P.
N.5A จ.พิษณุโลก, ส
Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี
ดับน้ํา แม่นํ้ายม แม่น
ลก มีแนวโน้มระดับ

ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ
ร ตามลําดับ เปรียบ
านีเชียงแสน หนองค

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

352.9 0.7
353.6 0%
488.1

น่าน
ท่าวังผา

ท้ังประเทศ

62.0

d.go.th/climate/climate

งสุดวันนี้เท่ากับ 82

32,433
46%

-7% 30,903
44%

14% 42,893
63%

ท้ังประเท

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

ม่กวง (12%) 3.ห้
9.ลําปาว (18%) 10.
น (23%) 16.ขุนด่าน
ม (27%)  22.ภูมิพล
%) 28.วชิราลงกรณ

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
, สถานี X.158 จ
นํ้าน่าน และแม่นํ้าพ
บนํ้าเพ่ิมขึ้น 

ณ วันที่ 13 มิถุนายน
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
คาย นครพนม และมุ

d.go.th/3month_foreca

+ 

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

 
e.php) 

2.5 มม.  

-2%

-19%

ทศ

  
table.htm) 
้วยหลวง 
.ป่าสักฯ 
น (23%) 
ล (30%)  
ณ (41%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
.ชุมพร,  
พระสทึง  

น 2559  
าเท่ากับ 
กดาหาร 

ast.php) 



 

.         
        
        
อยู่ในเ
(ลุ่มนํ้า
๔. พา
๕. สถ
1,014
แม่แจ่ม
จ.ลําพู
ทองวัฒ
จ.นคร
จ.สุริน
เวียงเก
จ.ชัยน
จ.กาญ
บ้านหม
แหลมสิ
จ.ตรัง 
นํ้าป่าไ
เจ้าหน้
ตั้งแต่เ
ถนนหล
เร่งระบ
หลักทั้ง
อย่างไร
ตุลาคม
กระแส
ตลอดเ
๖. คา
ภาคตะ
รวมทั้ง
มีกําลัง
๗. พ้ืน
ลําปาง
ภาคใต้
พะเยา
หนองบ
สมุทรป
ตาก น
ราษฎร์
 

         3.2.2) ศูนย์ป้
             - โครงการ
                  - โครง
เกณฑ์ปกติ ยกเว้นม
าน่าน)  
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กรม
4 ตําบล 8,274 ห
ม สันทราย แม่อาย
น (อ.ลี้) จ.สุโขทัย (อ
ฒนา คลองลาน คล
รราชสีมา (อ.คง แก้
ทร์ (อ.จอมพระ เขว
ก่า พระยืน หนองสอ
นาท (อ.มโนรมย์ หน
ญจนบุรี (อ.ห้วยกระเ
มอ เมืองฯ เสาไห้ ดอ
สงิห์) จ.ชลบุรี (อ.เกา
 (อ.วังวิเศษ ย่านตาข
ไหลหลาก ได้แก่ จ.แ
น้าที่และหน่วยงานที่เ
เม่ือคืนที่ผ่านมา ขณะ
ลายเส้นทางเกิดน้ําท
บายน้ําลงสู่หนองน้ําส
ั้ง 5 แห่ง ของ จ.นคร
รก็ตาม ปริมาณน้ําที
ม จะมีฝนตกมากว่า
สน้ําไหลแรง นักท่อง
เวลา หากหลังจากนีไ้
าดการณ์สภาพอา
ะวันออก และภาคใ
งลมตะวันออกเฉียงใ
งแรงข้ึน ประกอบกับ
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
ง พะเยา และน่าน 
ต้ คือ จ.สงขลา ยะล
 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บัวลําภู บุรีรัมย์ ยโ
ปราการ พังงา ประจ
น่าน พะเยา ลําปาง 
ร์ธานี พังงา กระบี่ ต

องกันวิกฤตินํ้า : ระ
รสํารวจติดต้ังระบบ
งการตั้งศูนย์ปฏิบัติก
มีสถานีท่ีอยู่ในสถา

มป้องกันและบรร
มู่บ้าน ได้แก่ จ.เชียง
 ) จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมื
อ.สวรรคโลก ศรีนคร
ลองขลุง) จ.ตาก (อ.แ
้งสนามนาง โนนไท

วาสินรินทร์ รันตนบุรี
องห้อง)จ.หนองบัวลํ
นองมะโมง วัดสิงห์ 
เจา ท่าม่วง ศรีสวัสดิ
อนพุด แก่งคอย พุท
าะสีชัง) จ.ตราด (อ.เ
ขาว สิเกา กันตัง นาโ
แม่ฮ่องสอน เม่ือวันท
เกี่ยวข้อเข้าสํารวจแล
ะที่บางพื้นที่ในขณะน
ท่วมขัง ทั้งในเขตชุมช
สาธารณะ เพื่อให้สถ
รราชสีมา หลังเข้าสู่ฤ

ที่เหลืออยู่นั้นเพียงพอ
าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 2
งเที่ยวไม่สามารถลงเ
ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มป
ากาศ 7 วัน (กรม
ต้จะมีฝนเพิ่มข้ึน 
ใต้มีกําลังอ่อน ลักษ
บจะมีลมตะวันออกเฉี
เตือนภัยวิกฤตินํ้า
 ภาคกลาง คือ จ.น
ลา และนราธิวาส ค
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
สธร สกลนคร สุริน
จวบคีรีขันธ์ สตูล แล
ลําพูน แพร่ พิษณุโล
รัง และสตูล /เฝ้าระ

ะบบติดตามและเฝ้าร
บตรวจวัดสถานภาพ
การและข้อมูลเพื่อกา
านการณ์เฝ้าระวัง

รเทาสาธารณภัย: 
งใหม่ (อ.ดอยเต่า สัน
มืองอุตรดิตถ์ ท่าปล
ร ศรีสําโรง ศรีสัชนา
แม่ระมาด บ้านตาก 
ย ด่านขุนทด โนนส
รี สําโรงทาบ ท่าตูม)
ลําภู (นากลาง เมืองฯ
 เนินขาม) จ.สุพรรณ
ดิ์ เมือง สังขละบุรี ด
ทธบาท หนองแค) จ.ป
เมืองตราด เขาสมิง แ
โยง ปะเหลียน) จ.นค
ที่ 17 มิ.ย. เวลา 16
ละให้ความช่วยเหลอื
นี้ ยังคงมีฝนตกลงมา
ชนเมือง และถนนสา
ถานการณ์กลับเข้าสู่ภ
ฤดูฝน พบว่าแต่ละเขื
อต่อการอุปโภคบริโภ
20 จ.จันทบุรี ฝนต
เล่นน้ําได้ เบ้ืองต้นนั
ปริมาณและสีน้ําจะเ
มอุตุนิยมวิทยา) ใ
ลักษณะสําคัญทาง

ษณะเช่นนี้ทําให้ประ
ฉียงใต้จากทะเลจีนใต
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
นครสวรรค์  ภาคตะ
คณะกรรมการทรัพ
 ตาก กําแพงเพชร นค
นทร์ กาฬสินธ์ุ ขอน
ะสงขลา กรมทรัพยา
ลก สุโขทัย แม่ฮ่องส
ะวังในระยะ ๒-๓ วัน

ระวังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ารบริหารจัดการทรัพ
นํ้าแล้ง ได้แก่ สถา

 จังหวัดท่ีประกาศเ
ันกําแพง แม่ริม แม่

ลา ทองแสนขัน ตรอ
าลัย เมือง คีรีมาศ ทุ
 สามเงา วังเจ้า เมือง
สูง พระทองคํา บัวใ
) จ.ขอนแก่น (อ.ซําส
ฯ นาวัง โนนสัง) จ.อ
ณบุรี (หนองหญ้าไซ
ด่านมะขามเตี้ย ทอง
ปราจีนบุรี (อ.ศรีมห

 แหลมงอบ คลองใหญ
ครศรีธรรมราช (อ.เมื
6.00 น. เกิดฝนตก
อเบ้ืองต้นแล้ว สถาน
าอย่างต่อเนื่องเช่นกั
ายหลักที่สําคัญ แต่ก็
ภาวะปกติ จ.นครรา
ข่ือนยังคงมีปริมาณน
ภค ขณะที่สถานการ
ตกหนักต่อเนื่อง ส่งผ
นักท่องเที่ยวยังสามา
เริ่มกลับเข้าสู่สภาพป
ในช่วงวันที่ 20-21
อุตุนิยมวิทยาคือ ใน
ะเทศไทยมีฝนลดลง
ต้พัดปกคลุมอ่าวไทย
) : NASA (24 ชั่
ะวันออกเฉียงเหนือ
ยากรนํ้าแห่งชาติ (
ครสวรรค์ ชัยนาท อ
แก่น ชัยภูมิ นครพ
ากรธรณี (20 มิ.ย.)
สอน หนองคาย อุดร
นี้  

ศูนย์ป้อง

 
ติ (ในลุ่มน้ํา) 
พยากรน้ํา (ระบบเชื่อ
านีสะพานมหาโพธิ

เขตให้ความช่วยเหลื
แตง จอมทอง ฮอด 
อน พิชัย น้ําปาด ลับ
ทุ่งเสลี่ยม) จ.กําแพงเ
ง แม่สอด) จ.แม่ฮ่อง
ใหญ่ สูงเนิน) จ.มห
สูง เมือง แวงน้อย ภู
อุทัยธานี (อ.ห้วยคต
ซ สองพี่น้อง เมืองสุ
งผาภูมิ ไทรโยค เลา

หาโพธิ) จ.จันทบุรี (อ
ญ่ บ่อไร่ เกาะกูด เกา
มือง ปากพนัง ทุ่งใหญ
กหนักน้ําป่าไหลหลา
นการณ์วิกฤตินํ้า (ข่า
กัน โดยเฉพาะพื้นที่อํ
สามารถระบายนํ้าได้

าชสีมา ผู้อํานวยการ
น้ํากักเก็บน้อยกว่าที่ค
รณ์ฝนในพื้นที่ก็มีแนว
ผลทําให้อุทยานแห่ง
รถเดินเข้ามาท่องเที่
ปกติภายในเวลา 2 - 
1 มิ.ย. บริเวณประ
นช่วงวันที่ 20-21 
 ส่วนในช่วงวันที่ 
ยและทะเลจีนใต้ตอน
ัวโมง): รายงานพ้ืน
อ คือ จ.อุบลราชธา
(20 มิ.ย.) ได้รายงา
อุทัยธานี ลพบุรี อ่าง
นม มุกดาหาร นคร
) ได้แจ้งพ้ืนท่ีคาดกา
ราธานี หนองบัวลําภู

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

อมโยงสัญญาณภาพ
ธิ์ อ.เมือง จ.แพร่ (

ลือผู้สบภัยพิบัติกรณ
 พร้าว ดอยหล่อ ดอ
บแล บ้านโคก) จ.พะ
เพชร (อ.เมือง กําแพ
งสอน (เมืองแม่ฮ่องส
หาสารคาม (อ.กันทร
ภูผาม่าน บ้านฝาง เป่ื
ต ทัพทัน) จ.นครสวร
สพรรณบุรี ด่านช้าง
าขวัญ หนองปรือ พ
อ.มะขาม โป่งน้ําร้อน
าะช้าง) จ.ประจวบครีี
ญ่ เชียรใหญ่ จุฬาภร
กในพื้นที่ อ.สบเมย 
ว) จ.ขอนแก่น ภาวะ
ําเภอทางตอนกลาง 
ดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึง เท
รสํานักงานชลประทา
คาดการณ์ไว้ อยู่ที่ปร
วโน้นดีข้ึน เนื่องจาก
งชาติน้ําตกพลิ้ว เกิ
ียวเดินชมธรรมชาติ
 3 ชั่วโมง   
ะเทศไทยจะมีฝนลดล
 มิ.ย. มรสุมตะวั
 22-26 มิ.ย. มรส
นล่างทําให้บริเวณภา
นท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม
านี ภาคกลาง คือ จ
านพ้ืนท่ีประสบภัยจ
งทอง พระนครศรีอยุ
รราชสีมา ศรีสะเกษ
ารณ์ปริมาณนํ้าฝนที
ภู อุทัยธานี สุพรรณ

มทรัพยากรน้ํา  กร

จากกล้อง CCTV ณ 
(ลุ่มนํ้ายม) และสถ

ณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
อยสะเก็ด กัลยาณิวัฒ
ะเยา (อ.เมืองพะเยา
พงเพชร ปางศิลาทอง
สอน สบเมย ปาย
รวิชัย โกสุมพิสัย ชื่
ป่ือยน้อย โนนศิลา ห
รรค์ (อ.เมือง ชุมแสง
 ดอนเจดีย์ อู่ทอง 
นมทวน) จ.สระบุรี 

น สอยดาว แก่งหางแ
รีขันธ์ (เมืองฯ หัวหิน
รณ์ ฉวาง นาบอน เฉ
 ต.สบเมย (ม.4,6,9
ะฝนตกลงมาอย่างหน
 และตอนบนของจังห
ทศบาลนครขอนแก่น
านที่ 8 นครราชสีมา
ระมาณ 156.447 
กกรมอุตุนิยมวิทยาค
ดน้ําป่าไหลหลาก ที
 และน้ําตกได้ตามป

ลง ในช่วงวันที่ 22-
วันตกเฉียงใต้พัดปก
สุมตะวันตกเฉียงใต้
าคตะวันออกเฉียงเหน
ม (20 มิ.ย.) ได้แ

 จ.ปทุมธานี กาญจน
จากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าวข
ยุธยา  ปทุมธานี สุพ
ษ อุดรธานี มหาสาร
ท่ีอาจก่อให้เกิดดินถ
ณบุรี กาญจนบุรี ราช

ระทรวงทรัพยากร

 วันที่ 20 ,มิ.ย.59
ถานีสะพานนครน่า

)ปัจจุบัน (20 มิ.ย.)
ฒนา เชียงดาว ไชยป
า ดอกคําใต้ แม่ใจ จ
ง โกสัมพีนคร ขาณุว
 ขุมยวม แม่ลาน้อ

ชื่นชม เชียงยืน เมือ
หนองเรือ พล แวงให
ง ตาคลี พยุหะคีรี ห

 เดิมบางนางบวช
 (มวกเหล็ก วังม่วง 
แมว ขลุง นายายอาม
น กุยบุรี ทับสะแก บ
ฉลิมพระเกียรติ ทุ่งส
9) ถนนและบ้านเรือน
นักอย่างต่อเนื่อง คร
หวัด ขณะที่ปริมาณน
น ได้จัดเจ้าหน้าที่ประ
า เปิดเผยถึงสถานกา
 ล้านลูกบาศก์เมตร คิ
คาดการณ์ไว้ว่า ในช่ว
ที่ไหลลงมาจากเขาส
ปกติ แต่ยังต้องติดตา

-26 มิ.ย. บริเวณ
คลุมทะเลอันดามัน
้พัดปกคลุมทะเล 
นือ ภาคตะวันออกแ

แก่ ภาคเหนือ คือ จ
นบุรี และราชบุรี ภ
ขาดแคลนนํ้า) 44
รรณบุรี นครปฐม ร
รคาม อุบลราชธานี
ล่มล่วงหน้า ๓ วัน 
ชบุรี เพชรบุรี ประจว

รธรรมชาติและส่ิงแ

9) : สถานการณ์น้
านพัฒนา อ.เมือง 

) 26 จังหวัด 189
ปราการ ฝาง อมก๋อย
 จุน ภูกามยาว เชียง
วรลักษบุรี บึงสามัค
อย ปางมะผ้า แม่ส
งมหาสารคาม ยางสี

หญ่ ภูเวียง บ้านแฮด 
หนองบัว โกรกพระ ไ
 สามชุก บางป

 เฉลิมพระเกียรติ หน
ม เมือง เขาคิชฌกูฎ 
บางสะพานน้อย บางส
สง ลานสกา ชะอวด 
นประชาชนได้รับผล
รอบคลุมทุกพื้นที่ของ
น้ําฝนที่ตกลงมานั้นส
ะจําในพื้นที่เสี่ยง รวม
ารณ์ปริมาณน้ําภายใ
 คดิเป็นร้อยละ 16.7
วงเดือนสิงหาคมจนถึ
สระบาป น้ํามีสีขุ่นแ
ามสถานการณ์อย่างต

ณภาคตะวันออกเฉีย
น ประเทศไทย และอ
อันดามัน และประเ

และภาคใต้มีฝนเพิ่มข้ึ
.เชียงราย เชียงใหม
าคตะวันออก คือ จ

4 จังหวัด ได้แก่ จ.เชี
าชบุรีกาญจนบุรี หน
 จันทบุรี ตราด ปร
 ได้แก่ จ.เชียงราย เชี
วบคีรีขันธ์ ชุมพร ระ

แวดล้อม 

น้ําทั่วไป 
 จ.น่าน  

9 อําเภอ 
ย สะเมิง  
งคํา ปง)  
คี ทราย
สะเรียง)  
สีสุราช)  
 น้ําพอง 
 ไพศาลี)  
ปลาม้า)  
นองแซง  
 ท่าใหม่ 
สะพาน) 
 หัวไทร) 
ลกระทบ 
งจังหวัด 
ส่งผลให้
มทั้งการ
ในเข่ือน
70 
ถึงเดือน
ดง และ
ต่อเนื่อง

ยงเหนือ  
อ่าวไทย  
เทศไทย  
ข้ึน  
ม่ ลําพูน 
 จ.ตราด 
ชียงใหม่ 
นองคาย 
ราจีนบุรี 
ชียงใหม่ 
ะนอง สุ



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 126.43 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 -11.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 2 3 12 -8.00 

วนัท ี ่20  มถินุายน  2559 ภาคกลาง 1 2 - 3 -10.00 

30,903 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -32.00 

44% ภาคตะวันออก 6 2 1 9 -7.43 คงที่ 6 อ่าง

วนัท ี ่20  มถินุายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -58.00  ลดลง 22 อ่าง

32,433 รวมท ัง้ประเทศ 22 6 9 37 -126.43   เพิม่ขึน้ 9 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 4,139 31% 4,015 30% 215 2% 4,001 30% 201 1% 14.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,504 37% 3,577 38% 727 8% 3,603 38% 753 8% -26.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 76 29% 45 17% 23 9% 44 17% 22 8% 1.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 33 13% 31 12% 17 6% 30 11% 16 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 46 27% 35 21% 29 17% 34 20% 28 16% 1.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 133 14% 246 26% 203 22% 249 27% 206 22% -3.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 7,980 32% 7,978 32% 1,239 5% 7,989 32% 1,250 5% -11.00 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 53 32% 55 34% 18 11% 56 34% 19 12% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 770 32% 498 20% - 0% 503 21% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 485 24% 363 18% 263 13% 350 18% 250 13% 13.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 83 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% 47 17% 40 15% 49 18% 42 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 1,135 843 43% 902 46% 71 4% 923 47% 92 5% -21.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,749 33% 2,242 27% 675 8% 2,256 27% 683 8% -8.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 79 8% 182 19% 179 19% 192 20% 189 20% -10.00 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% 59 25% 19 8% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 217 16% 282 21% 222 16% 292 21% 232 17% -10.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,081 68% 11,534 65% 1,269 7% 11,550 65% 1,285 7% -16.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,547 40% 3,618 41% 606 7% 3,634 41% 622 7% -16.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,628 59% 15,152 57% 1,875 7% 15,184 57% 1,907 7% -32.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 16 7% 52 23% 48 21% 53 24% 49 22% -1.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 42 10% 58 14% 28 7% 58 14% 28 7% - คงที่

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 27 23% 15 13% 3 3% 16 14% 4 3% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 74 45% 55 34% 41 25% 59 36% 45 28% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 154 62% 129 52% 109 44% 131 53% 111 45% -2.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 28% 6 38% 6 34% 6 39% 5.77 35% -0.16 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 4 19% 2 12% 1 7% 2 12% 1.48 7% - คงที่

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 29 41% 11 16% 8 12% 12 16% 8.64 12% -0.27 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 6 14% 24 59% 21 52% 23 57% 19.79 49% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 358 27% 353 27% 265 20% 360 27% 273 21% -7.43 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 256 36% 193 27% 126 18% 196 28% 129 18% -3.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 76 19% 41 10% 23 6% 44 11% 26 7% -3.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,050 72% 4,082 72% 2,730 48% 4,117 73% 2,765 49% -35.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,119 77% 581 40% 321 22% 598 41% 338 23% -17.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,501 67% 4,897 60% 3,200 39% 4,955 60% 3,258 40% -58.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 32,433 46% 30,903 44% 7,476 11% 31,035 44% 7,603 11% -126.43 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

14 มถิุนายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่20  มถินุายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

20 มถิุนายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่20  มถิุนายน  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 
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35%
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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


