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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
20 กรกฎาคม 255

ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
21 ก.ค. 59

น้ําในอ่างปี 49 ล้
21 ก.ค. 49

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี, 
 X.73 จ.นราธิวาส แ
 มีแนวโน้มระดับนํ้าท
2 สรุปสถานการณ์น

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

3, -7.48, -7.11, -
สถานีเชียงแสน แล
        - ระบบปฏิบัติ
ด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 

กราฟแสดงปริมา

ปี ๕9 (46%

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 .ม .ิย .ก .ค.ก .ค.ก .ค.ส.ค.ส .ค.ก .ย .ก .ย .ก .ย .ต.ค.ต

เดือน

ายปริมาณฝน (มิลลิ
าราง 

ที่
59

มม.

มม. 45
มม. 51
มม. 56

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 7,27

% 29
ล้าน(ลบ.ม) 8,67

% 35
ล้าน(ลบ.ม) 14,3

% 61

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, สถ
 สถานี X.158 จ.ชมุ
และสถานี X.119A 
ทรงตัว แม่นํ้าปิง แม
น้ํา (กรมทรัพยากรน
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง  (ที
น หนองคาย นครพ
-6.74 และ –8.16 
ะเชียงคาน มีแนวโน
การเฝ้าระวัง และเตื
 12 ชม. ณ เวลา 15

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.

 สรปุสถาน
ลิเมตร) เดือน กรกฎ

50.7 59.7
10.4 12%
61.9

เชียงใหม่
 

29.5

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

79 1
% 1
78 6% 3

5% 2
377 -26% 4
% 3

เหนือ

หม
๔.ล
10
16
22
28
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
ถานี W.๔A จ.ตาก, 
มพร, สถานีนํ้าท่าท่ีอ
 จ.นราธิวาส สถานีน
ม่นํ้าน่าน มีแนวโน้ม
น้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
พนม มุกดาหาร และ
 เมตร ตามลําดับ แน
น้มระดับนํ้าทรงตัว 
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
5.00 น. เท่ากับ 37

ทศ  

%)  

+ 

+ 
+ 

วามหมาย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ

59

นการณน์้ําของ
ฎาคม สิงหาคม แล

539.3 -16
375.1 -44
552.2

นําร่อง
สมุทรปราการ

กลาง

106.4

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

168
12%
398 17%
29%
425 -2%
31%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มีป ิ
ลําแซะ (17%) 5.น้ํา
0.มูลบน (22%) 11
6.กระเสียว (28%) 1
2.บางลาง (34%) 2
8.แควน้อย (45%) แล
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี Y.1 C จ.แพร
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้
นํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์
มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น แม

ถานการณ์น้ําประจําวั
ะโขงเจียม วัดได้ 3.
นวโน้มระดับน้ําท่า 
 
ลาก - ดินถล่ม (Earl

7.0 มม. จ.แพร่ ที่บ้า

+ 

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

งประเทศ วันท
ละกันยายน 2559

64.2 516.3
4% 684.6

681.2

 
นครพนม

ตะวันออกเฉี

49.

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

2,592
31%

2,666 1%
32%

3,193 -10%
42%

ตอ.เฉียงเหนือ

ริมาณน้ําต่ํากว่า ๕๐
าพุง (18%) 6.ลําพ
.ห้วยหลวง (23%) 1

17.แก่งกระจาน (30%
23.ขุนด่าน (36%) 2
ละ29.ลํานางรอง (48
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (21
ร่, , สถานี N.5A จ.พิ
้แก่ สถานี Y.16 จ.พิ

ฑ์นํ้ามาก ได้แก่ สถานี
ม่นํ้าวัง แม่นํ้ามูล แม

วัน : ศูนย์ประมวลวิเค
21, 7.57, 4.72, 
 สถานีหนองคาย มีแ

ly Warning) (21 ก
านแพะดอนมูล ที่ต.ส

+ 

+
+

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

หาคม 2559

ที่ 22 กรกฎา
9 เปรียบเทียบกับค่า

168.4 679.0
24.6% 869.1

871.2

ม สกษ.

ฉียงเหนือ ต

0

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

277
24%
372 8%
32%
679 -31%
63%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๐ % ของความจุมี 2
พระเพลิง (18%) 
12.อุบลรัตน์ (24%
%) 18.ป่าสักฯ (3
24.จุฬาภรณ์ (37%
8%)  
 ของความจุ – ไม่มี 

1 ก.ค.)  : สถานีนํ้าท่
พิษณุโลก, สถานี M.
พษิณุโลก, สถานี N.1
นี X.37A จ.สุราษฎ
ม่นํ้าท่าตะเภา แม่นํ้า

คราะห์สถานการณ์น้ํ
 5.39, 5.26 และ
แนวโน้มระดับนํ้าเพิ

.ค.) สถานีเตือนภัยร
สรอย อ.วังชิ้น เตือน

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

+ 
+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

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

าคม ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

0 190.1 60
1 22% 72
2 89

 
ระยอง

ตะวันออก

50.2

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

16,028
60%

% 15,289 -3
57%

% 21,355 -23
80%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

29 อ่าง คือ 1.ปราณ
7.ลําตะคอง (19

%) 13.กิ่วคอหมา (2
0%) 19.ภูมิพล (31

%) 25.กิ่วลม (40%

 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
.6A จ.บุรีรัมย์, สถาน
1 จ.น่าน, สถานี N.6
ฎร์ธานี และ แนวโน้ม
าตาปี และแม่นํ้าโก-ล

น้ํา กรมชลประทาน) ร
ะ 6.34 เมตร ตามล
พ่ิมขึ้น สถานี นครพน

ะดับเฝ้าระวัง ได้แก่ 
นด้วยน้ําฝน ฝนสะสม

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 

02.1 125.4
27.4 17%
96.9

กระบ่ี
เกาะลันตา

ใต้

72.4

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี -  

5,763
70%

3% 4,839 -1
59%

3% 6,632 -2
81%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

ณบุรี (12%) 2.แม่กว
9%) 8.คลองสียั
26%) 14.ทับเสลา 
1%) 20.น้ําอูน (32%

%)  26.สิริกิติ์ (41%

น้อย ได้แก่ สถานี P.
นี M.9 จ.ศรีสะเกษ,

67 จ.นครสวรรค์, , ส
มระดับน้ํา แม่นํ้ายม
ลก มีแนวโน้มระดับนํ้

ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ
ลําดับ เปรียบเทียบ
นม มุกดาหาร และโข

จ.เชียงราย ที่บ้านแม
ม 12 ชม. ณ เวลา 1

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

น 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

537.2 92.1
629.3 15%
688.0

สมุทรปราการ

106.4
นําร่อง

ทัง้ประเทศ

d.go.th/climate/climate

32,151
46%

11% 32,296
46%

22% 46,661
68%

ทัง้ประเท

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

ง (16%) 3.บางพระ
ยัด (20%) 9.แม่งัด
 (26%) 15.ลําปาว
%) 21.หนองปลาไหล
%) 27.วชิราลงกรณ

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
, สถานี Kgt.10 จ.ส
สถานี M.7 จ.อุบลรา
 แม่นํ้าพระสทึง แม

นํ้าลดลง 

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ
ขงเจียม มีแนวโน้มร

ม่แอบ ต.บ้านแซว อ.เชี
14.30 น. เท่ากับ 12

d.go.th/3month_foreca

+ 

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

 
e.php) 

0%

-22%

ทศ

  
table.htm) 
ะ (16%)  
ด (21%)  
 (27%)  
ล (34%) 
 (43%)  

นี P.7A  
สระแก้ว, 
าชธานี, , 
ม่นํ้าบาง 

ม 2559  
บ-9.59, 
ระดับนํ้า

ชียงแสน 
2.5 มม.  

ast.php) 

+ 



 

สถานีเ
อ.ศรีสชั
.         
        
        
(ระดับ
        
อยู่ในเ
๔. พา
๕. สถ
ระบา
สถาน
มาจาก
การเก
นอกจา
ต.บ้าน
ชาวบ้า
เกือบท
00.00
เคลื่อน
ต้นไม้ล้
ก่อนถึง
ช่วงทา
และมีต
กว่า 1
จึงทําใ
ทุกรูปแ
๖. คา
ตะวันอ
๗. พ้ืน
ลําปาง
ภาคก
ประจว
ในระย

เตือนภัยระดับเตือน
ชนาลัย และที่บ้านห้ว

         3.2.2) ศูนย์ป้
             - โครงการ
               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - โครงก
เกณฑ์ปกติ โดยมีสถ
ายุหมุน ไม่มี 
ถานการณ์นํ้า กรม
ยในพื้นที่เขตบางน
การณ์วิกฤตินํ้า (ข่
กเทือกเขาดอยแม่แอ
ษตรเป็นบริเวณกว้า
ากนี้น้ํายังเข้าท่วมบ้า
นแซว, ผบ.ร้อยทหารพ
านในการขนย้ายข้าว
ทุกพื้นที่ตลอดทั้งวัน
0 น. มีฝนตกปานก
นไปทางทิศเหนือ แน
ล้มหลายจุด โดยภาย
งวงแหวนกาญจนา ฯ
างข้ึนลงวงแหวนอุตส
ต้นไม้หักด้วยจ.กระ

10 หลัง สูงกว่า 50
ห้น้ําระบายช้า ซ่ึงเม่ื
แบบต่อเนื่อง  
าดการณ์สภาพอา
ออกเฉียงเหนือ ภาคต
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
ง ตาก และเพชรบูร
ลาง คือ จ.นครสว
วบคีรีขันธ์ ระนอง ส
ะนี้ ขอให้ประชาชนร

นภัย ได้แก่ จ.ลําปาง
วยตม ต.บ้านตึก อ.ศรี
องกันวิกฤตินํ้า : ระ
รสํารวจติดต้ังระบบ
านสถานการณ์สถานี
งต่ําสุด) ระดับน้ําใน
การตั้งศูนย์ปฏิบัติกา
ถานีเฝ้าระวังนํ้าท่วม

มป้องกันและบรรเ
นา บนถนนสุขุมวิท
ข่าว) ได้แก่ จ.เชียง
อบ เข้าท่วมพื้นที่บ้าน
าง ก่อนท่วมถนน-ส
านเรือนประมาณ 30
พรานที่ 3103 ฉก.ท
ของและสัตว์เลี้ยงไป

น กรุงเทพฯและสมุท
ลางถึงหนัก บริเวณ

นวโน้มคงที่ และมีฝน
ยในซอยลาดพร้าว 8
 ฯ มีต้นไม้ล้มขวางถน
สาหกรรม-แยกปู่เจ้าส
ะบ่ี นายอําเภอเกาะ
0 เซนติเมตร วานนี้ ล
ม่ือเวลาผ่านไป น้ําทั้ง

ากาศ 7 วัน (กร
ตะวันออกและภาคใ
เตือนภัยวิกฤตินํ้า
รณ์ ภาคตะวันออก
รรค์ อุทัยธานี ชัยน
สุราษฎร์ธาน ีและสง
ระวังอันตรายจากฝน

ง ที่บ้านแม่เตินเหนื
รีสัชนาลัย เตือนด้วยน
ะบบติดตามและเฝ้าร
บตรวจวัดสถานภาพ
นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
นลําน้ําส่วนใหญ่มีแน
รและข้อมูลเพื่อการ
ม ได้แก่ สถานีสะพ

เทาสาธารณภัย (
ทยาเข้าและขาออ
งราย  หลังฝนตกติด
นแม่แอบ ม.11 บ้า
สะพานบ้านแม่แอบ-
0 หลังคาเรือน โรงเรี
ทพ.31 กองกําลังผา
ปไว้บนพื้นที่สูงอย่างเ
ทรปราการ เกิดฝน
เขตหนองแขม บางแ
นเล็กน้อยตกลักษณะ
87 แยก 7 มีต้นไม้ใ
นน เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อ
สมิงพราย น้ําท่วมสูง
ลันตา เปิดเผย ว่า ห

 ล่าสุด สถานการณ์ได
งหมดก็จะไหลลงสู่ทะ

มอุตุนิยมวิทยา) ใ
ต้ ส่วนในช่วงวันที่ 2
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
เฉียงเหนือ คือ จ.เล
นาท ลพบุรี กาญจน
งขลา กรมอุตุนิยมวิ
นตกหนักและฝนที่ตก

นอ ต.แม่ถอด อ.เถิน 
น้ําฝน ฝนสะสม 12 ช
ระวังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มเพ่ิมขึ้น/ทรงต
รบริหารจัดการทรัพย
พานสามง่าม-ท่าโบส

(21 ก.ค.): นํ้าท่วม
อก บริเวณซอยแบ
ดต่อกันมาหลายวัน
านข่อยหล่อย ม.12
-ห้วยน้ําเย็น และเชื
รียนแม่แอบวิทยาคม
าเมือง, หน่วยเรือรักษ
เร่งด่วนเพื่อรอจนกว
ตกหนักในพื้นที่กรุง
แค บางบอน ภาษีเจ
ะกระจายโดยทั่วไปใ
ใหญ่ล้มกีดขวางทุกช
อนย้ายแล้วเช่นกัน ด้
งถึงทางเท้า ทั้ง 2 ฝั่
 หลังมีฝนตกหนักใน
ด้กลับเข้าสู่ภาวะปก
ะเลอย่างรวดเร็ว อย่

 ในช่วงวันที่ 21-22
23-24 ก.ค. บริเวณ
) : NASA (24 ชั่
ลย หนองคาย หนอ
นบุรี และราชบุรี ภ
วิทยา พยากรณ์ลักษ
กสะสมไว้ด้วย สําหรั

ศูนย์ป้อง

 เตือนด้วยน้ําฝน ฝน
ชม. ณ เวลา 14.30 น
 
ติ (ในลุ่มน้ํา) 
วันที่ 15 ก.ค.59) ล
ตัว 
ยากรน้ํา (ระบบเชื่อม
สถ์ อ.หันคา จ.ชัยน

มรอระบาย ได้แก่ ก
บริ่ง ระดับน้ําสูง 1
น ทําให้ปริมาณน้ําใ
2 และบ้านห้วยน้ําเ
ชื่อมไปทาง อ.ดอยห
มต้องปิดทําการเรียน
ษาความสงบเรียบร้อ
ว่าระดับน้ําจะเข้าสู่ภ
งเทพมหานคร และป
ริญ ต่อเนื่องมาถึงช่
ในพื้นที่กรุงเทพ ฯ ต
ช่องทาง เจ้าหน้าที่เข
ด้านพื้นที่จ.สมุทรปรา
ฝัง ทําให้การจราจรเริ
นพื้นที่หมู่ 6 และหมู
กติแล้ว โดยเหตุดังกล
างไรก็ตาม แม้ว่าขณ

2 และ 25-27 
ประเทศไทยจะมีฝน
ัวโมง): รายงานพ้ืน
องบัวลําภู บึงกาฬ ข
ภาคตะวันออก คือ 
ษณะอากาศท่ัวไป (2
รับกรุงเทพมหานครแ

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

นสะสม 12 ชม. ณ เ
น. เท่ากับ 7.5 และ 9

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงข

มโยงสัญญาณภาพจ
นาท (ลุ่มนํ้าท่าจีน) 

กรุงเทพฯ เม่ือวันที่ 
15-20 ซม. ระยะ
นลําน้ําสายต่างๆ ใ
ย็น ม.13 ต.บ้านแ
หลวง ระดับน้ําลึกป
นการสอนชั่วคราวเป็น
อยตามลําแม่น้ําโขง 
ภาวะปกติ ขณะที่บร
ปริมณฑล โดยสํานัก
วงเวลา 02.00 น. 

ตลอดทั้งคืน โดยมีปริ
ขตวังทองหลาง ได้เข้
าการ ช่วงเวลาประม
ริ่มเคลื่อนตัวช้า ขณ
มู่ 8 ต.ศาลาด่าน 
ล่าวมักจะเกิดข้ึนเป็น
ณะนี้จะยังไม่มีฝนตก

ก.ค. บริเวณประเท
ลดลง  
นท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม
ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ 
 จ.สระแก้ว ฉะเชิง
21 ก.ค.) โดยสรุปว
และปริมณฑลยังคงมี

มทรัพยากรน้ํา  กร

 เวลา 14.15 น. เท่า
9.5 มม. ตามลําดับ 

ลา ปัจจุบันสถานกา

ากกล้อง CCTV ณ วั
 

 20 ก.ค. เวลา 23
ทาง 300 เมตร 
ในจังหวัด เพิ่มสูงข้ึน
แซว อ.เชียงแสน  โด
ระมาณ 50-80 
นเวลาอย่างน้อย 1 
 (นรข.) เขตเชียงราย
รรยากาศทั่วไปยังคงมื
กการระบายนํ้า กรุง
 พบกลุ่มฝนปานกลา
ริมาณฝนรวมสูงสุด ท
ข้าไปเคลื่อนย้ายเรียบ
มาณ 03.30 น. มีรา
ะเดียวกัน ต.บางเมือ
 อ.เกาะลันตา ประก
นประจําเม่ือมีปริมาณ
กลงมาเพิ่มเติม แต่เจ้

ทศไทยจะมีฝนเพิ่มข้ึ

ม (21 ก.ค.) ได้แ
 อุดรธานี สกลนคร
เทรา ชลบุรี ระยอ
ว่า บริเวณประเทศไ
มีฝนตกกับมีฝนตกหน

ระทรวงทรัพยากร

ากับ 6.5 มม. จ.สุโข

ารณ์น้ําในลําน้ําโดย

 วันที่ 21 ก.ค.59) 

3.00 น. เกิดฝนตกห
ปัจจุบันระดับน้ําล
นตามลําดับ และล่า
ยน้ําได้ไหลลงมาจาก
ซม. ทําให้ถนนถูกต

 วัน ทั้งนี้ นายอําเภอ
ย ต่างร่วมกันระดมกํ
มืดครึ้มด้วยเมฆหนา
งเทพมหานคร ได้รา
าง เขตหนองแขม บ
 ที่เขตพระโขนง 86.
บร้อยแล้ว และบริเว
างายน้ําท่วมขังพื้นผิว
อง มีลมแรงพัดกระเ
กอบกับ น้ําทะเลหน
ณฝนมาก ประกอบก
จ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระว

ข้ึน และมีฝนตกห

แก่ ภาคเหนือ คือ จ
ร นครพนม บุรีรัมย์
อง จันทบุรี และตรา
ทยมีฝนตกต่อเนื่องแ
นักบางพื้นที่   

รธรรมชาติและส่ิงแ

ขทัย ที่บ้านห้วยไคร้

ทั่วไปยังคงอยู่ในภา

 : สถานการณ์น้ํ

หนัก ทําให้มีน้ําท่วม
ลดลงเข้าสู่ภาวะปก
าสุดได้เกิดน้ําป่าไห
กเทือกเขาเข้าท่วมพื้
ตัดขาดไม่สามารถใช
อเชียงแสน, นายกเท
กําลังเจ้าหน้าที่เข้าช่ว
าทึบ และมีฝนตกโปร
ายงาน ตั้งแต่เวลาป
างบอน บางขุนเทียน
.5 มม.ทั้งนี้ เป็นเหต
วณถนนศรีนครินทร์ 
วถนน ปู่เจ้าสมิงพรา
เบ้ืองหลังคาหลุด รั้ว
นุน ทําให้น้ําท่วมบ้า
กับเป็นช่วงที่มีน้ําทะ
วังอุทกภัยและภัยธร

หนักบางพื้นที่ในบริเว

.เชียงราย เชียงใหม
 สุรินทร์ และอุบลร
าด ภาคใต้ คือ จ.เ
และมีฝนตกหนักหล

แวดล้อม 

ร้ ต.ดงคู่  

าวะปกติ 

น้ําทั่วไป 

มรอการ
กติแล้ว  

หลหลาก 
พื้นที่ทาง
ช้การได ้ 
ทศมนตรี 
วยเหลือ
รยลงมา

ประมาณ  
น ทุ่งครุ 
ตุให้เกิด
 ขาออก 
ายขาเข้า 
วบ้านล้ม 
านเรือน 
ะเลหนุน  
รรมชาติ

วณภาค

ม่ ลําพูน 
ราชธานี 
พชรบุร ี
ายพื้นที่



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 105.78 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 1 4 7 78.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6 3 3 12 -53.00 

วนัท ี ่21  กรกฎาคม  2559 ภาคกลาง - 1 2 3 51.00

32,296 ภาคตะวันตก 1 - 1 2 8.00

46% ภาคตะวันออก 1 - 8 9 21.78 คงที่ 5 อ่าง

วนัท ี ่21  กรกฎาคม  2558 ภาคใต ้ 1 - 3 4 0.00  ลดลง 11 อ่าง

32,151 รวมท ัง้ประเทศ 11 5 21 37 105.78   เพิม่ขึน้ 21 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 3,920 29% 4,159 31% 359 3% 4,137 31% 337 3% 22.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,111 33% 3,910 41% 1,060 11% 3,845 40% 995 10% 65.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 52 20% 55 21% 33 12% 55 21% 33 12% - คงที่

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 33 13% 41 16% 27 10% 40 15% 26 10% 1.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 35 33% 42 40% 38 36% 49 46% 45 42% -7.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 23 14% 44 26% 38 22% 41 24% 35 21% 3.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 105 11% 427 45% 384 41% 433 46% 390 42% -6.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 7,279 29% 8,678 35% 1,939 8% 8,600 35% 1,861 8% 78.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 26 19% 31 23% 24 18% 29 21% 22 16% 2.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 177 34% 166 32% 123 24% 166 32% 123 24% - คงที่

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 36 22% 30 18% 20 12% 32 19% 22 13% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 42 26% 61 37% 24 15% 63 38% 26 16% -2.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 661 27% 574 24% - 0% 567 23% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 453 23% 529 27% 429 22% 533 27% 433 22% -4.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 72 23% 61 19% 38 12% 63 20% 40 13% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 27 25% 20 18% 19 17% 18 16% 17 15% 2.00 เพิม่ขึน้

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 50 35% 31 22% 24 17% 32 23% 25 18% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 82 30% 46 17% 39 14% 45 16% 38 14% 1.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 57 47% 58 48% 55 45% 58 48% 55 45% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 909 46% 1,059 54% 228 12% 1,106 56% 275 14% -47.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,592 31% 2,666 32% 1,023 12% 2,713 33% 1,076 13% -53.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 40 4% 289 30% 286 30% 242 25% 239 25% 47.00 เพิม่ขึน้

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 47 29% 42 26% 25 16% 42 26% 25 16% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 81 34% 67 28% 27 11% 63 26% 23 10% 4.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 168 12% 398 29% 338 25% 347 26% 287 21% 51.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,005 68% 11,509 65% 1,244 7% 11,515 65% 1,250 7% -6.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,023 45% 3,780 43% 768 9% 3,766 43% 754 9% 14.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,028 60% 15,289 57% 2,012 8% 15,281 57% 2,004 8% 8.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 20 9% 81 36% 77 34% 78 35% 74 33% 3.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 32 8% 83 20% 53 13% 78 19% 48 11% 5.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 20 17% 19 16% 7 6% 16 14% 4 3% 3.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 62 38% 55 34% 41 25% 52 32% 38 23% 3.00 เพิม่ขึน้

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 143 58% 134 54% 114 46% 129 52% 109 44% 5.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 4 24% 6 36% 5 31% 6 36% 5.30 32% -0.11 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 2 10% 3 16% 2 11% 3 13% 1.88 9% 0.54 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 29 41% 15 21% 12 17% 13 19% 10.50 15% 1.81 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 7 18% 31 76% 28 69% 30 75% 27.10 68% 0.54 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 321 24% 427 32% 340 26% 405 31% 318 24% 21.78 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 296 42% 210 30% 143 20% 208 29% 141 20% 2.00 เพิม่ขึน้

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 91 23% 48 12% 30 8% 45 12% 27 7% 3.00 เพิม่ขึน้

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,371 78% 4,084 72% 2,732 48% 4,082 72% 2,730 48% 2.00 เพิม่ขึน้

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,005 69% 497 34% 237 16% 504 35% 244 17% -7.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,763 70% 4,839 59% 3,142 38% 4,839 59% 3,142 38% - คงที่

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 32,151 46% 32,296 46% 8,794 12% 32,184 46% 8,688 12% 105.78 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

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่21  กรกฎาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

21 กรกฎาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้คงที่

15 กรกฎาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่21  กรกฎาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา สถานการณ์อยู่ระหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ศูนยเ์มขลา 
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ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


