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ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 78.0 1,046.7 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 78.0 425.5 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 39.3 288.2 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 0.2 466.2 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน 3.5 133.6 190.5 ตํา่กวา่ 16.5 392.3 เพชรบุร ี 0.6 71.1 92.0 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง 2.8 416.6 *** *** 2.2 481.5 หนองพลบั สกษ. - 212.1 79.2 ตํา่กวา่

เชยีงราย 4.3 303.6 178.4 ตํา่กวา่ 40.6 1,046.7 หวัหนิ - 62.2 78.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. 1.2 264.7 183.1 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 51.7 86.2 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง 3.2 296.2 216.2 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 292.6 167.2 ตํา่กวา่

พะเยา - 191.9 102.8 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 315.4 176.6 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา 2.4 376.2 173.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 245.2 124.1 ตํา่กวา่

เถนิ 13.8 219.5 118.2 ตํา่กวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 255.3 165.5 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 237.7 125.0 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง 4.1 71.1 183.0 ตํา่กวา่ หนองคาย - 81.8 262.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 2.2 279.6 117.3 ตํา่กวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 128.8 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 280.4 159.6 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 295.6 117.3 ตํา่กวา่

เชยีงใหม่ 26.2 209.1 124.5 ตํา่กวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 466.2 229.0 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 232.7 92.8 ตํา่กวา่

ลําปาง - 116.5 117.5 ตํา่กวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 288.1 265.2 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. 0.2 481.5 151.3 ตํา่กวา่

ลําพูน 61.2 274.2 124.2 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 182.4 266.8 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 278.7 187.8 ตํา่กวา่

แพร่ - 144.7 138.8 ตํา่กวา่ นครพนม - 370.2 409.5 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 368.4 78.9 ตํา่กวา่

นา่น 5.3 425.5 133.8 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 227.3 301.8 ตํา่กวา่ สงขลา - 217.0 99.9 ตํา่กวา่

นา่น สกษ. 2.7 364.7 153.0 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 287.4 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 284.6 119.3 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. 78.0 311.6 173.2 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 235.0 161.6 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 472.9 103.2 สงูกวา่

อุตรดติถ์ 2.5 168.2 206.4 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 352.9 177.8 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 169.8 106.8 ตํา่กวา่

สโุขทยั 8.6 161.2 211.3 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 134.1 233.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 283.7 109.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. 3.2 135.0 145.8 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 193.3 169.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 350.9 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 272 3 136 2 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 357 7 232 8 สงกวา่ ิ ส 352 7 123 2 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

1 มิถุนายน 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

2 มิถุนายน 2559

หลม่สก ไมมฝน 272.3 136.2 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 357.7 232.8 สงูกวา นราธวิาส - 352.7 123.2 สงูกวา

แมส่อด 7.2 135.0 255.4 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 271.2 137.6 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก 5.8 134.9 127.8 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 339.2 207.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 131.3 106.5 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 233.9 223.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก 4.5 295.2 165.7 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 310.3 240.2 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 207.6 161.7 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 281.6 285.4 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 776.20 733.60 ตํา่กวา่

กําแพงเพชร 24.5 102.1 165.1 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 146.3 223.0 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า 35.2 1,046.70 405.50 สงูกวา่

อุม้ผาง 4.0 156.6 187.5 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 281.4 206.1 ตํา่กวา่ กระบี่ 0.2 550.10 192.70 สงูกวา่

พจิติร สกษ. 0.1 100.6 166.3 ตํา่กวา่ นครราชสมีา - 147.5 104.5 ตํา่กวา่ ภเูก็ต 9.4 463.50 213.30 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. - 243.3 79.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 189.9 204.7 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 40.6 945.10 256.80 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 113.0 144.3 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 255.1 186.3 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา - 551.70 258.50 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 181.6 107.3 ตํา่กวา่ ตรงั 4.8 533.80 201.10 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 0.2 131.9 71.3 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 329.80 183.50 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 247.4 129.7 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 275.2 136.1 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 156.9 137.3 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 4.6 184.9 124.8 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ลําปาง สกษ. 78.0 311.6

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 156.4 96.0 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ิย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ลําพูน 61.2 274.2

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 223.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 40.6 945.1

พระนครศรอียธุยา 1.0 131.9 *** *** นครนายก 3.6 - *** *** 4 สนามบนิดอนเมอืง 39.3 256.9

บวัชุม ไมม่ฝีน 134.8 116.3 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี 3.8 214.3 223.5 ตํา่กวา่ 5 กรงุเทพมหานคร 37.0 288.2

ปทุมธาน ีสกษ. 28.7 219.1 144.6 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 1.0 160.5 197.9 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ลําปาง สกษ. 78.0 311.6

สมทุรปราการ สกษ. 9.9 230.1 *** *** สระแกว้ 1.5 266.3 176.2 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า 35.2 1,046.7

ทองผาภมู ิ 18.4 285.0 278.3 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา 1.0 276.4 125.2 ตํา่กวา่

สพุรรณบุร ี 1.8 205.9 94.4 สงูกวา่ ชลบุร ี 1.7 183.7 147.7 ตํา่กวา่

ลพบุร ี 21.4 144.3 124.0 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั - 55.1 125.4 ตํา่กวา่

อูท่อง สกษ. 3.4 92.5 91.5 ตํา่กวา่ พทัยา 16.5 245.7 119.0 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 31.7 107.9 158.9 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 0.5 137.4 163.6 ตํา่กวา่

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

กาญจนบุร ี 5.5 166.9 86.4 ตํา่กวา่ สตัหบี 7.2 184.1 130.1 ตํา่กวา่

นครปฐม - 1.0 97.7 ตํา่กวา่ ระยอง ฝนเล็กนอ้ย 210.8 165.1 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. 28.9 273.5 132.3 ตํา่กวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 0.5 284.3 132.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 73.6 171.9 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 392.3 512.6 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร 37.0 288.2 157.1 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. - 90.4 571.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง 39.3 - 168.1 ตํา่กวา่ ตราด - 319.2 829.9 สงูกวา่

นํารอ่ง 6.0 - 88.6 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา 
ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้

 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 0.3 125.2 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ -ไมม่ ี-



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 56.21 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 - 6 7 -10.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 4 6 12 25.00

วนัท ี ่2  มถินุายน  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -9.00 

31,284 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -104.00 

44% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -17.21 คงที่ 5 อ่าง

วนัท ี ่2  มถินุายน  2558 ภาคใต ้ 3 - 1 4 59.00  ลดลง 19 อ่าง

33,759 รวมท ัง้ประเทศ 19 5 13 37 -56.21   เพิม่ขึน้ 13 อ่าง

48%

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 4,437 33% 4,010 30% 210 2% 4,037 30% 237 2% -27.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,887 41% 3,615 38% 765 8% 3,614 38% 764 8% 1.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 84 32% 30 11% 8 3% 29 11% 7 3% 1.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 26 10% 12 5% 24 9% 10 4% 2.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 44 42% 20 19% 16 15% 17 16% 13 12% 3.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 49 29% 19 11% 13 8% 17 10% 11 6% 2.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 161 17% 248 26% 205 22% 240 26% 197 21% 8.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 8,696 35% 7,968 32% 1,229 5% 7,978 32% 1,239 5% -10.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 29 21% 15 11% 8 6% 14 10% 7 5% 1.00 เพิม่ขึน้

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 205 39% 148 28% 105 20% 142 27% 99 19% 6.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 40 24% 37 22% 27 16% 37 22% 27 16% - คงที่

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 74 45% 55 34% 18 11% 54 33% 17 10% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 833 34% 513 21% - 0% 514 21% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 467 24% 336 17% 236 12% 325 16% 225 11% 11.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 89 28% 69 22% 46 15% 71 23% 48 15% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 29 26% 20 18% 19 17% 20 18% 19 17% - คงที่

16 มลูบน           นครราชสมีา 141 7 134 57 40% 34 24% 27 19% 34 24% 27 19% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 109 40% 50 18% 43 16% 51 19% 44 16% -1.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 64 53% 58 48% 55 45% 57 47% 54 45% 1.00 เพิม่ขึน้

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 863 44% 938 48% 107 5% 930 47% 99 5% 8.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,859 34% 2,273 27% 691 8% 2,250 27% 666 8% 25.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 116 12% 210 22% 207 22% 218 23% 215 22% -8.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 42 26% 25 16% 43 27% 26 16% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 89 37% 57 24% 17 7% 57 24% 17 7% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 254 19% 309 23% 249 18% 318 23% 258 19% -9.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,169 69% 11,633 66% 1,368 8% 11,685 66% 1,420 8% -52.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,784 43% 3,625 41% 613 7% 3,677 42% 665 8% -52.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,953 60% 15,258 57% 1,981 7% 15,362 58% 2,085 8% -104.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 23 10% 55 25% 51 23% 57 25% 53 24% -2.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 69 16% 64 15% 34 8% 69 16% 39 9% -5.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 33 28% 18 15% 6 5% 19 16% 7 6% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 80 49% 68 42% 54 33% 73 45% 59 36% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 157 63% 135 54% 115 46% 137 55% 117 47% -2.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 30% 7 40% 6 36% 7 42% 6.21 37% -0.21 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 5 23% 2 11% 1 6% 2 11% 1.42 7% -0.03 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 25 34% 13 19% 10 15% 15 21% 11.82 17% -1.40 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 8 20% 22 54% 19 47% 22 55% 19.22 48% -0.57 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 405 31% 384 29% 297 22% 401 30% 314 24% -17.21 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 284 40% 201 28% 134 19% 203 29% 136 19% -2.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 90 23% 52 13% 34 9% 53 14% 35 9% -1.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,074 72% 4,201 74% 2,849 51% 4,115 73% 2,763 49% 86.00 เพิม่ขึน้

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,144 79% 639 44% 379 26% 663 46% 403 28% -24.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,592 68% 5,093 62% 3,396 41% 5,034 61% 3,337 41% 59.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 33,759 48% 31,284 44% 7,843 11% 31,342 44% 7,899 11% -56.21 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

27 พฤษภาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่2  มถินุายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

2 มถิุนายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่2  มถิุนายน  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต 
11%

ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 

70,520 ลานลบ.ม..(100%)

32 27 23
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เห
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ตะ
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วัน
ออ
ก ใต


% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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ฝนถล่

เฝ้าระ

เทศบา
ระบาย
เชียงให

ของแ
พร้อม
ฝนตก
ปภ.ลํา

ท่วมขัง

ว่า ปัจ
ทางสํา
สําหรบั

และ ท
เป็นกัง
ประสบ
ในช่วง
ปภ.ลํา

อ.วังเห
และยา

ในหลา
ทั้ง 13
พิจิตร

ช่วยเห

ไม่มาก
บ่งบอ
นางกม
บ้านได้

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ล่มเมืองเชียงใ
ฝนถล่มเมือ

วัง 
ฝนที่ตกตล

าลนครเชียงใ
ยนํ้าอุดตัน เพ
หม่ ถนนสุเทพ

ขณะที่ นา
ต่ละพ้ืนที่ ร่ว
กับยํ้าไปยังทุ
ต่อเน่ืองอีกด้ว
าพูนเตือน4อํ

สํานักงานป
ัง กําชับเจ้าหน

นายประพัน
จจุบัน จ.ลําพู
านักงานป้องก
บให้ความช่วย

ทั้งน้ี มีพ้ืน
ทุ่งหัวช้าง ซึ่ง
งวล เน่ืองจาก
บภาวะนํ้าระบ
งฤดูแล้งต่อไป 

าปาง เฝ้าระวั
เกิดฝนตก

หนือ มีปริมา
าว ไหลมาติดอ

ด้าน นางธ
ายพ้ืนที่ จ.ลํา
3 อําเภอ เฝ้าร
รฝนหนักดินท

ต.เนินมะก
หลือ 

ความคืบห
กก็ตาม แต่ก็ท
อกถึงการไหล
มลทิพย์  ผูก
ด้เกิดเหตุดินส

ล่าสุด ทาง
 
 
 

า  กรมทรัพยากรน

ใหม่ทําน้ําท่วม
องเชียงใหม่ตล

ลอดทั้งคืนถึงเ
หม่ต้องเร่งสูบ
ราะมีการก่อส
พด้านหลังมหา
ายพุฒิพงศ์ ศิ
วมกับสํานักง
ทุกอําเภอให้ดู
วย  (ไอ เอ็น เ
อําเภอเสี่ยงน้ํา
ป้องกันและบ
น้าที่เฝ้าระวังต
นธ์ สนิทมัจโร
พูน ได้มีฝนตก
กันและบรรเท
ยเหลือกรณีเกิ
ที่ที่ต้องจับตา
เสี่ยงประสบ
กลักษณะการ
บายช้า เบ้ืองต้
  (ไอ เอ็น เอ็น
วังน้ําป่าไหลห
หนักในพ้ืนที่
าณนํ้าฝนมาก
อยู่ริมท่อลอด
ธวัลรัตน์ ไชย
าปาง เกิดมีก
ระวังอันตราย

ทรุดตัวบ้านริม
กอก อ.บางมูล

น้าจากกรณีที
ทําให้พ้ืนที่ทํา
ลของนํ้าจาก
กพรหม ซึ่งต้ัง
สไลด์ส่งผลให้บ
ราชการกําลงั

น้ํา  โทร.02-271

ม-จร.ติดอ้ือ 
ลอดทั้งคืนถึง

ช้าน้ี ทําให้เกิ
บนํ้าช่วยระบา
สร้างทําให้นํ้าไ
าวิทยาลัยเชีย

 ศิริมาตย์ รอ
านป้องกันแ
แลเฝ้าระวังส

 เอ็น) 
าหลาก-ดินสไ
บรรเทาสาธา
ต่อเน่ือง  
ร หัวหน้าสํานั
กลงมาอย่างต
ทาสาธารณภัย
ดเหตุฉุกเฉิน 
าเป็นพิเศษ คื
ปัญหานํ้าป่าไ
รไหลของนํ้าใน
ต้น ทางทหาร
น) 
หลาก - ท่วมฉ
 จ.ลําปาง โด
กจนทําให้เกิด
ดริมถนนสายลํ
ยอินปัน หัวห
ลุ่มเมฆฝนจํา

ยจากนํ้าป่าไหล
มแม่น้ําน่านพั
ลนาก จ.พิจิต

ที่ 3 - 4 วั
าการเกษตรก
กตอนเหนือเข
งอยู่บ้านเลข
บ้านเรือนทั้งห
งเร่งหาทางช่ว

16000 ต่อ 644

 
เช้าน้ี ทํานํ้าท่

กิดนํ้าท่วมขังเก
ายโดยเฉพาะ
ไม่ระบาย เช่น
ยงใหม่ และทา
องผู้ ว่าราชกา
ละบรรเทาส
สถานการณ์พ้ื

ไลด์ 
รณภัยจังหวัด

ักงานป้องกัน
ต่อเน่ือง ส่งผ
ย ได้จัดชุดเจ้า
  
คือ บริเวณที่ล
ไหลหลาก ดิน
น จ.ลําพูน จ
ร่วมกับหน่วย

ฉับพลันทั้งจัง
ดยเฉพาะอําเ
ดนํ้าป่าไหลห
ลาํปาง – อ.แจ้
หน้าสํานักงา
านวนมากในพื
ลหลาก และน

พงั 
ตร ฝนหนักดิน

ันที่ผ่านมา ใน
กลับมาชุ่มฉ่ํา
ข้าสู่ จ.พิจิต
ที่ 9/2 ม.2 

หลังทรุดตัวแล
ยเหลือครอบค
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ท่วมขัง ส่งผลก

กือบทั่วเมืองเ
จุดที่ท่วมซ้ําซ
น ถนนสายโช
างลอดซุปเปอ
ารจังหวัดเชี
าธารณภัยจัง
ื้นที่เสี่ยงภัยห

ดลําพูน เตือน

และบรรเทาส
ผลให้บางพ้ืน
าหน้าที่เฝ้าระ

ลาดเชิงเขา 4
นโคลนสไลด์ 
ะมาแบบมาเ

ยงานได้เข้ามาข

งหวัด หลังเกิ
เภอทางตอนบ
ลากลงมาตา
จห้่ม เขตบ้าน
านป้องกันแล
พ้ืนที่ อย่างไร
นํ้าท่วมฉับพลั

นทรุดตัวบ้าน

นเขตพื้นที่จังห
อีกครั้ง รวมถึ
ร ในด้านตร
 ต.เนินมะกอ
ะพังลงไปในแ
ครัวดังกล่าวน้ี

hala@dwr.mail.g

การจราจรติด

เชียงใหม่ ส่งผ
ซากมีนํ้าขังกว
ชตนา เส้นเข้า
อร์ไฮเวย์ เป็นต
ยงใหม่ เปิด
งหวัดเชียงให
หลักกว่า 249

น 4 อําเภอเสี

สาธารณภัยจัง
ที่ประสบปัญ
ะวังสถานการ

4 อําเภอ ป
 มากกว่าจุดอื
ร็วไปเร็วเพรา
ขุดลอกแม่นํ้า

กิดฝนตกต่อเนื
บน พบว่า บ
มลําห้วย ทั้ง
สา ต.บ้านสา 
ละบรรเทาสา
รก็ตาม ทาง ป
ันในทุกพ้ืนที่ไ

เรือนทั้งหลังริ

หวัดพิจิตรมีฝ
ถึงระดับนํ้าใน
งกันข้ามฝน

อก อ.บางมูล
แม่นํ้าน่าน โชค
น้ีต่อไป  (ไอ เอ

go.th 

ขัดหลายจุด ด

ผลให้การจรา
ว่า 30 - 
เมือง จากอําเ
ต้น  
เผยว่า เบ้ือง
หม่ ให้เร่งเข้า
9 หมู่บ้าน

สี่ยงนํ้าป่าไห

งหวัดลําพูน เ ิ
ญหาดินโคลนส
ณ์อย่างใกล้ชิ

ประกอบด้วย 
อ่ืน สําหรับปั
าะมีภูมิศาสต
ทา และแม่นํ้า

นื่อง 
นยอดเขาสูงใ
งน้ี นํ้าป่ายังซั
 อ.แจ้ห่ม เป็น
าธารณภัยจัง
ปภ.ลําปาง ได
ไว้แล้ว  (ไอ เอ็

ริมแม่นํ้าน่าน

ฝนตกลงมาต่อ
นแม่นํ้าน่านก็
ที่ตกและน้ํา
นาก จ.พิจิต
คดีทีไ่ม่มีผู้ที่ได
อ็น เอ็น) 

7/8 

 ด้านจังหวัดปร

จรติดขัดหลา
50 เซนติเม
เภอแม่ริมใกล้

งต้นได้ประส
าไปดูแลพ้ืนที
น เพ่ือความไม

ลหลาก - ดิน

ปิดเผยกับสําน
สไลด์ นํ้าป่าไ

ชิด พร้อมเตรีย

 อําเภอแม่ทา
ญหาเรื่องนํ้า

ตร์แบบท่ีลาดเ
้าลี้ เพ่ือเปิดท

ในเขต อ.เมือ
ซัดท่อนไม้ไผ่ท
นจํานวนมาก 
งหวัดลําปาง 
ด้สั่งการมิสเต
อ็น เอ็น) 

นพัง ล่าสุดทา

อเน่ือง ถึงแม้จ
ก็มีปริมาณมา
ที่ไหลแรงขึ้น
ร ซึ่งปลูกสร้
ด้รับบาดเจ็บห

ระสานทุกหน่

ายจุด ด้านเจ้า
ตร ถนนบางส
ล้ศูนย์ราชการ

สานองค์กรท้
ที่ประสบปัญห
ม่ประมาทในช

นโคลนสไลด์ 

นักข่าว ไอ.เอ็
ไหลหลาก เบื
ยมต้ังกองบัญ

า, บ้านโฮ่ง
ท่วมขังน้ัน ยั
เชิงเขา เพียง
างนํ้า และใช้

องปาน แจ้ห่
ที่ถูกตัด ทั้งแ
  
 เปิดเผยว่า 
ตอร์เตือนภัยใ

งราชการเร่ง

จะมีปริมาณ 
ากขึ้น นํ้ามีสีแ
นส่งผลให้บ้า
้างอยู่ริมแม่น
หรือเสียชีวิต  

น่วยงาน

าหน้าที่
สายท่อ 
จังหวัด

ท้องถิ่น 
หาแล้ว  
ช่วงที่มี 

 ไม่ห่วง 

อ็น.เอ็น. 
บ้ืองต้น 
ญชาการ 

ง, ลี้  
ยังไม่น่า 
แต่อาจ
้กักเก็บ

ม และ  
แบบสั้น  

 ขณะน้ี 
ในพ้ืนที่ 

หาทาง

 นํ้าฝน 
แดงขุ่น 
านของ  
นํ้าน่าน 
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เขื่อนท

อยู่ที่ป

ทั้ง 5 
ประม
ที่ทางช
อยู่ที่ป
ปริมาณ
มีปริม
314.4
อยู่ที่วัน

223.4
ซึ่งหาก
จากปริ
บิ๊กทห

ความคื

นายร
เพ่ือหา
ความคื
ชุมชน
เมืองสุ
ที่จะเกิ

ก็จะสา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ทั่วโคราชเฮห
เขื่อนต่าง 

ระมาณ 60,0
นายชิตชน

 แห่ง ของ จ
มาณ 170 ล้
ชลประทานค
ระมาณ 60,0
ณนํ้าของแต่ล
มาณนํ้าเหลื
49 ล้านลูกบ
นละ 432,00

ขณะที่สถา
41 ล้านลูกบ
กเทียบกับวัน
ริมาณนํ้ากักเก็
หารตรวจงาน

ผู้บัญชากา
คืบหน้าการก่อ

พลตรี ทร
ณชัย จิตวิเศ
ารือแนวทาง
คืบหน้าการก่อ
นราชธานี ชุมช
สุโขทัย จังหวั
กิดนํ้าไหลบ่าเข

อย่างไรก็ต
ามารถผ่านพ้น

า  กรมทรัพยากรน

หลังฝนตกน้ําไ
 ๆ ทั่วโคราช 
000 - 150,
นก สมประเส
.นครราชสีม
านลูกบาศก์

คาดการณ์ไว้ อ
000 - 150
ละเขื่อนที่ได้มี
อใ ช้การอ ยู่
บาศก์เมตร มี
00 ลูกบาศก์
านการณ์ปริม
บาศก์เมตร คิ

นเดียวกันของ ี
ก็บทั้งสิ้น 1,1
นระบบป้องกัน
ารกองกําลังรั
อสร้างระบบป้
งวุฒิ จิตตาน

ศษ รองผู้ว่าร
การป้องกันแ
อสร้างระบบป้
ชนคูหาสุวรร
ัดสุโขทัย ทั้งสิ
ข้าท่วมบ้านเรื
ตาม พลตรี ท
นวิกฤตินํ้าท่วม

น้ํา  โทร.02-271

ไหลเข้าเขื่อน
 เฮ หลังฝนต
,000 ลูกบาศ
ริฐ ผู้อํานวย
า หลังเริ่มมีฝ
เมตร คิดเป็

 อย่างไรก็ตาม
0,000 ลูกบา
ีการจัดส่งออ
ที่  246.517
มีปริมาณนํ้าไ
เมตร 
มาณนํ้าในเขื่อ
คิดเป็น 19.37
ปีที่ ผ่านมา (

167.75 ล้าน
นน้ําท่วมสุโขท
รักษาความสง
ป้องกันนํ้าท่วม
นนท์ ผู้บัญช
ราชการจังหว
และแก้ไขปัญ
ป้องกันนํ้าท่วม
ณ ชุมชนบาง
สิ้น 6 โครงก
รือนราษฎรได้
รงวุฒิ มั่นใจว
มในเขตเทศบ

16000 ต่อ 644

น 
ตกปริมาณนํ้า
ศก์เมตร หลังเ
การสํานักงาน
ฝนตกลงมาอ
นร้อยละ 18

ม ปริมาณฝนที
ศก์เมตร ถือว่
กไปในการอุป
7 ล้านลูกบ
ไหลเข้าเขื่อน

อนขนาดใหญ่
7 เปอร์เซ็นต
(1 มิ.ย.58
นลูกบาศก์เมตร
ทัย 
งบเรียบร้อย 
มสุโขทัย 
าการกองกํา
วัดสุโขทัย แ
หานํ้าท่วมแล
มบริเวณ 2 ฝั่ง
งแก้ว และชุม
าร ระยะทาง
้ ในช่วงฤดูนํ้า
ว่า ฤดูนํ้าหลา
าลเมืองสุโขทั
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เริ่มไหลเข้าเขื
เหลือนํ้าใช้การ
นชลประทาน
อย่างต่อเน่ือง
8 ของความ
ที่ตกลงมาในพื
ว่าเป็นเรื่องที่ดี
ปโภคบริโภคอ
าศก์ เมตร  คิ

นประมาณ 1

ญ และขนาดก
ต์ มีปริมาณฝ
8) มีปริมา
ร  (ไอ เอ็น เอ็

 กองบัญชาก

ลังรักษาควา
ละหน่วยงาน
ละนํ้าป่าไหล
งแม่นํ้ายมในเ
มชนปากแคว 
ง 1,500 เมต
หลากที่จะมา
ากที่จะมาถึงใ
ทยัไปได้  (ไอ เอ็

hala@dwr.mail.g

ขื่อน ส่งผลให
รเพียง 18 เป
นที่ 8 เปิดเผ
ง ล่าสุดมีปริม
มจุกักเก็บทั้ง
พ้ืนที่ได้ส่งผลใ
ดี เน่ืองจากปริ
อย่างเช่นที่เขื่
คิด เ ป็น  14.
.5 แสนลูกบ

กลาง ในพ้ืนที่
นตกสะสม 1
าณนํ้าใช้การที
อ็น) 

การช่วยรบที่ 

ามสงบเรียบ
นที่เก่ียวข้อง
หลากในเขตช
เขตอําเภอเมือ
 สําหรับโครง
ตร ซึ่งการก่อ
าถึง 
ในระยะเวลา
อ็น เอ็น) 

go.th 

ห้ในแต่ละเขื่อ
ปอร์เซ็นต์ 
ยถึงสถานกา
มาณนํ้ากักเก็
หมด ซึ่งถือไ
ให้ในแต่ละเขื
ริมาณนํ้าฝนที่
อนลําคะตอง
.79 เปอร์ เซ็
บาศก์เมตร ป

ที่จังหวัดนครร
156.2 มิลิเม
ที่น้อยกว่าถึง 

 3 และหน่วย

ร้อย กองบัญ
 ได้ประชุมเพ
ชุมชนเมืองสุ
องสุโขทัย ได้แ
งการก่อสร้าง
อนสร้างขณะนี

อันใกล้น้ี หา

8/8 

อนเริ่มมีปริม

ารณ์ปริมาณน
ก็บที่สามารถใ
ได้ว่าเป็นปริ
ขื่อนเริ่มมีปริม
ี่ไหลเข้าเขื่อน
 อําเภอสีคิ้ว 
ซ็นต์ของคว
ปริมาณนํ้าที่จั

ราชสีมา มีปริ
มตร คิดเป็น 1
 114.79 

ยงานที่เก่ียวข

ญชาการช่วย
พ่ือรับทราบ

สโขทัย และล
แก่ ชุมชนเลอ
ระบบป้องกัน
น้ียังไม่แล้วเส

กปริมาณน้ําใ

าณนํ้าไหลเข้

นํ้าภายในเขื่อ
ใช้การได้เฉลี
มาณน้ําที่ น้อ

มาณนํ้าไหลเข้
นน้ันก็มาช่วยท
 จังหวัดนครร
ามจุ กักเ ก็บ
จัดส่งออกจาก

ริมาณนํ้าใช้กา
14.32 เปอ
ล้านลูกบาศ

ข้องลงพ้ืนที่ติ

รบที่ 3 พร้อ
แผนงาน/โค
งพ้ืนที่ตรวจติ

อไท ชุมชนพร
นนํ้าท่วมพ้ืนที
สร็จและมีควา

ในแม่นํ้ายมมีไ

ข้าเฉลี่ย 

อนหลัก 
ลี่ยอยู่ที่ 
อยกว่า 
ข้าเฉล่ีย 
ทดแทน
าชสีมา  
ทั้ งสิ้ น  
กเขื่อน 

ารอยู่ที ่
อร์เซ็นต์  
ศก์เมตร  

ติดตาม 

อมด้วย  
รงการ 
ติดตาม 
ะแม่ย่า 
ที่ชุมชน 
ามเสี่ยง 

ไม่มาก  


