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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
10 กรกฎาคม 255

ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
11 ก.ค. 59

น้ําในอ่างปี 49 ล้
12 ก.ค. 49

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
จ.ศรีสะเกษ, , สถานี 
 จ.นครสวรรค์ส สถา
ละแม่นํ้าน่าน มีแนวโ
2 สรุปสถานการณ์น

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

9, -7.79, -7.50, -6
ยม มีแนวโน้มระดับน้
        - ระบบปฏิบัติ
         3.2.2) ศูนย์ป้
             - โครงการ

กราฟแสดงปริมา

ปี ๕9 (45

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. 39
มม. 50
มม. 50

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 7,42

% 30
ล้าน(ลบ.ม) 8,47

% 34
ล้าน(ลบ.ม) 14,2

% 60

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู
7 จ.นครสวรรค์, สถ
 X.158 จ.ชุมพร, สถ
นี Kgt.3 จ.ปราจีนบุ
โน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึน้
น้ํา (กรมทรัพยากรน
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง  (ที
าน หนองคาย นคร

6.44, -5.71 และ –
นํ้าลดลง  
การเฝ้าระวัง และเตื
องกันวิกฤตินํ้า : ระ
รสํารวจติดต้ังระบบ

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

91.0 110.0
01.0 22%
05.2

 

128.6
อุตรดติถ์

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

29 1
% 1
74 4% 3

4% 2
215 -26% 4
% 3

เหนือ

หม
๔.ล
10
16
22
28
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
ถานี W.๔A จ.ตาก, ส
ถานี X.73 จ.นราธิวา
บุรี สถานี X.37A จ.ส
น แม่นํ้ายม แม่นํ้ามูล
น้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
รพนม มุกดาหาร แ
–6.91 เมตร ตามลํา

ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห
ะบบติดตามและเฝ้าร
บตรวจวัดสถานภาพ

ทศ  

%)  

+ 

+ 
+ 

วามหมาย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ

59

นการณน์้ําของ
ฎาคม สิงหาคม แล

498.5 -13
368.5 -35
502.1

กลาง

33.4
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

182
13%
314 10%
23%
433 -9%
32%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มีป ิ
ลําพระเพลิง (15%
0.ห้วยหลวง (21%) 
6.ลําปาว (27%) 17
2.น้ําอูน (32%) 23.บ
8.กิ่วลม (44%)  และ2
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
สถานี Y.1 C จ.แพร่,
ส สถานี X.119A จ
สุราษฎร์ธานี และ แ
ล แม่นํ้าพระสทึง แล

ถานการณ์น้ําประจําวั
และโขงเจียม วัดได้ 
ดับ แนวโน้มระดับน้ํ

ลาก - ดินถล่ม (Earl
ระวังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ

+ 

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

30.0 422.7
5% 603.8

613.0

20.
สุรินทร์ 

ตะวันออกเฉี

 

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

2,585
31%

2,663 1%
32%

3,217 -10%
42%

ตอ.เฉียงเหนือ

ริมาณน้ําต่ํากว่า ๕๐
%) 5.ลําแซะ (1

11.ป่าสักฯ (22%
7.กระเสียว (27%) 1
บางลาง (36%) 24
29.ลํานางรอง (48%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (11
, สถานี N.1 จ.น่าน,
จ.นราธิวาส สถานีนํ้า
แนวโน้มระดับน้ํา แม่น
ละแม่นํ้าบางปะกง มีแ

วัน : ศูนย์ประมวลวิเค
 3.31, 8.21, 4
น้ําท่า สถานี เชียงคา

ly Warning) (11 ก
 
ติ (ในลุ่มน้ํา) 

+ 

+

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

หาคม 2559

ที่ 12 กรกฎา
9 เปรียบเทียบกับค่า

181.1 623.4
30.0% 517.9

781.6

ต

2
 สกษ.

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

285
24%
331 4%
28%
634 -31%
59%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๐ % ของความจุมี 2
16%) 6.คลองสียัด 
%) 12.อุบลรัตน์ (23
18.แก่งกระจาน (28%
4.จุฬาภรณ์ (38%) 2
%)  
 ของความจุ – ไม่มี 

1 ก.ค.)  : สถานีนํ้าท่
, สถานี M.6A จ.บุรี
าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ปก
นํ้าวัง แม่นํ้าท่าตะเภ
แนวโน้มระดับนํ้าลดล

คราะห์สถานการณ์น้ํ
4.70, 6.06, 6.29
าน และหนองคาย มี

.ค.)   - ไม่มีการเตือน

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

4 -105.5 53
9 -20% 65
6 82

ตะวันออก

29.1

 
จันทบุรี

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

15,990
60%

% 15,189 -3
57%

% 20,677 -21
78%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

29 อ่าง คือ 1.ปราณ
 (17%)  7.แม่งัด (2
3%) 13.มูลบน (23%
%) 19.ขุนด่าน (29
25.สิริกิติ์ (40%) 2

 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
รีรัมย์, สถานี M.7 จ
กติ ได้แก่ สถานี Y.1
ภา แม่นํ้าตาปี และแ
ลง 

น้ํา กรมชลประทาน) ร
9 และ 7.59 เมตร
มีแนวโน้มระดับนํ้าเพิ

นภัย - 

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 

36.0 119.2
55.1 18%
24.8

ใต้

22.3
ระนอง

 

รายวัน (http://www.tmd

นี้  - ไม่มี - 

5,590
68%

3% 4,798
59%

1% 6,499 -2
79%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

ณบุรี (11%) 2.บางพร
20%) 8.น้ําพุง (20
%) 14.กิ่วคอหมา (

9%) 20.ภูมิพล (30%
6.วชิราลงกรณ (42

น้อย ได้แก่ สถานี P.
.อุบลราชธานี สถานี

16 จ.พิษณุโลก, สถา
แม่นํ้าโก-ลก มีแนวโ

ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ
ร ตามลําดับ เปรียบ
พ่ิมขึ้น สถานีเชียงแส

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

น 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

471.3 75.9
547.1 14%
622.7

 
อุตรดติถ์

ทัง้ประเทศ

128.6

d.go.th/climate/climate

32,107
46%

-9% 31,818
45%

20% 45,675
67%

ท้ังประเท

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

ระ (13%) 3.แม่กวง 
0%) 9.ลําตะคอง 
(24%) 15.ทับเสลา
%) 21.หนองปลาไหล

2%) 27.แควน้อย

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
นี Kgt.10 จ.สระแก้ว
นี N.5A จ.พิษณุโลก
โน้มระดับนํ้าทรงตัว

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
สน นครพนม มุกดาห

d.go.th/3month_foreca

+ 

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

 
e.php) 

-1%

-22%

ทศ

  
table.htm) 
 (15%)  
(20%)  
า (26%)  
ล (31%)  
 (42%)  

นี P.7A  
ว, สถานี 
ก, สถานี 
ว แม่นํ้า

ม 2559  
าเท่ากับ 
หาร และ

ast.php) 



 

        
(ระดับ
        
อยู่ในเ
๔. พา
๕. สถ
เอ่อล้น
เบ้ืองต้
ตลิ่งเข้
ขังในพื้
62 ตํา
เฉลิมพ
ทําให้มี
จ.แม่ฮ่
สัญจรผ
ในช่วง
จ.นคร
เป็นจํา
ทุ่งสัมฤ
ระบาย
ทําให้ถ
ได้ไหล
หมู่ที่ 1
เปิดเผย
เข้าท่ว
ทั้งนี้ท
สําหรับ
บ่อยคร
๖. คา
ภาคตะ
มีฝนลด
๗. พ้ืน
ภาคกล
ภาคใต
และดิน
อาจก่อ
ชัยภูมิ 
ภูเก็ต 

               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - โครงก
เกณฑ์ปกติ  
ายุหมุน ไม่มี 
ถานการณ์นํ้า กรม
นเข้าท่วมพื้นที่การเก
ต้นแล้ว ป้จจุบันระดับ
้าท่วมในพื้นที่ อ.พระ

พืน้ที่ลุ่มต่ํา ปัจจุบันร
าบล 537 หมู่บ้าน 
พระเกียรติ ทุ่งสง ล
มีดินถล่มและต้นไม้ล
ฮ่องสอน ช่วงหลัก ก
ผ่านไปมาได้ เจ้าหน้
งเช้า ส่วนที่บริเวณถ
รราชสีมา หลายพื้น
านวนมากเพิ่มข้ึนอย่
ฤทธ์ิ (เข่ือนระบายนํ้า
ยน้ําที่ระบายลงท้าย
ถนนระหว่างบ้านแก
ลลงสู่เข่ือนห้วยโสมง
13 ต.คลองนารายณ
ย ว่า จังหวัดยังคงได้
มในเขต อ.พระแสง 
างเจ้าหน้าที่จากอง
บจุดเสี่ยงน้ําท่วมขังเ
รั้งทั้งหมด 5 อําเภอ 
าดการณ์สภาพอา
ะวันออกและภาคใต้ 
ดลง 
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
ลาง คือ จ.นครสวร
ต้ คือ จ.ประจวบคี
นถล่ม ช่วงวันท่ี 8
อให้เกิดดินถล่มล่วง
 นครราชสีมา อุบลร
และตรัง เฝ้าระวัง ใน

านสถานการณ์สถานี
งต่ําสุด) ระดับน้ําใน
การตั้งศูนย์ปฏิบัติกา

มป้องกันและบรร
กษตร อ.นครไทย 8 
ับน้ําลดลงอย่างต่อเน
ะแสง 6 ตําบล 18 ห
ระดับนํ้าลดลงแต่ยัง
 ได้แก่ จ.ชัยนาท (อ
ลานสกา ชะอวด หั
ล้มตามเส้นทางสาย
กม.ที่ 165-166 เ
น้าที่แขวงการทางตาก
ถนนเลียบชายแดนไ
นที่ มีปริมาณฝนที่ต
างรวดเร็ว ล่าสุดปริ
าพิมาย) อ.พิมาย ต้อ
เข่ือน 6 บาน และป
ก่งใหญ่ หมู่ที่ 12 แ
ง ตัดขาด เบ้ืองต้นท
ณ์ อ.เมือง เบ้ืองต้น 
ด้รับอิทธิพลจากลมม
 ส่งผลกระทบกับราษ
ค์การปกครองส่วน
เนื่องจากคลองอี ปัน
 ประกอบด้วย อ.ไชย
ากาศ 7 วัน (กรม
 สําหรับคลื่นลมบริเว

งเตือนภัยวิกฤตินํ้า
รรค์ นครนายก แล
คีรีขันธ์ ชุมพร ระน
8-13 ก.ค. ได้แก่พื้น
งหน้า ๓ วัน ได้แก่ 
ราชธานี ระยอง ชลบุ
นระยะ ๒-๓ วันนี้  

นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
นลําน้ําส่วนใหญ่มีแน
รและข้อมูลเพื่อการ

รเทาสาธารณภัย 
 ตําบล. 74 หมู่บ้าน
นื่อง แต่ยังคงมีน้ําท่
หมู่บ้าน หน่วยงานที่
คงมีนํ้าท่วมขังในพ้ื
.มโนรมย์ หนองมะโ
ัวไทร) สถานการณ
ต่างๆเลียบชายแดน
เขตพื้นที่ก่อนถึงทาง
กที่ 2 (แม่สอด) สํา
ไทย-เมียนมา อ.แม่ส
ตกลงมาอย่างต่อเนื่
มาณนํ้าเหนือเข่ือนพิ
องทําการเปิดประตูร
ประตูระบายน้ําที่ระบ
ละบ้านแก่งหินเทิน

ทางจังหวัดได้ประสา
 เกษตรกรได้นําเครื่
มรสุมตะวันตกเฉียงใต
ษฎรกว่า 400 ครัว
ท้องถ่ิน และทหารจ
นเอ่อล้นตลิ่งมีอยู่ 2 
ยา, อ.ท่าชนะ, อ.บ้าน
มอุตุนิยมวิทยา) ใ
วณทะเลอันดามันมีก

า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง
ะกาญจนบุรี  ภาค

นอง และนราธิวาส 
นที่ จ.ชลบุรี ระยอง
เชียงใหม่ เชียงราย 
บุรี จันทบุรี ตราด กา

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มลดลง/ทรงตัว
รบริหารจัดการทรัพย

(11 ก.ค.): นํ้าเอ่อ
น ราษฎรได้รับผลกร
วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําก

ทีเ่กี่ยวข้องเข้าสํารวจ
้นท่ีตํ่าจังหวัดท่ีประ
โมง วัดสิงห์ เนินขาม
ณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว) จ
นอย่างต่อเนื่อง โดยล
งแยกบ้านปางทอง ต
นักงานทางหลวงจัง
สอด อ.พบพระ และ
อง ส่งผลให้ตามลํา
พิมายวัดได้ 3.77 ล้
ะบายน้ําที่ระบายลง
บายลงสู่ลําน้ําเค็ม 3
 หมู่ที่ 8 ต.แก่งดิน
านยังหน่วยงานราชก
องสูบน้ํามาทําการส
ต้อย่างต่อเนื่อง ส่งผล
เรือน ซ่ึงล่าสุด ปริม
จากมณฑลทหารบก
 อําเภอ คืออ.พระแ
นตาขุน, อ.วิภาวดี แ
ในช่วงวันที่ 11-15 
กําลังปานกลาง โดยบ

) : NASA (24 
ตะวันออกเฉียงเหน
 กรมป้องกันและบ
ง จันทบุรี ตราด ระ
 แม่ฮ่องสอน ตาก พ
าญจนบุรี อุทัยธานี 

ศูนย์ป้อง

วันที่ 11 ก.ค.59) ล
ว 
ยากรน้ํา (ระบบเชื่อม

อล้นตลิ่ง ได้แก่ จ.พิ
ระทบ 275 ครัวเรือ
การเกษตรบางพื้นที่
ความเสียหาย พร้อม
ะกาศเขตให้ความชว่
ม) จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ตาก ฝนตกลงมา
ล่าสุดเม่ือคืนที่ผ่านม

 ต.แม่วะหลวง  อ.ท่า
หวัดตาก ต้องส่งเจ้า
ะ อ.อุ้มผาง มีต้นไม้
าน้ําต่าง ๆ นั้น มีปริ
ล้านลูกบาศก์เมตร คิ
งสู่คลองส่งน้ําของทา
3 บาน ทางเจ้าหน้าท
สอ อ.นาดี ซ่ึงเป็นท
การที่รับผิดชอบในพ
สูบน้ําออกจากแปล
ลทําให้เกิดฝนตกหนั
มาณน้ําเริ่มลดลง หา
กที่ 45 ได้เข้าไปช่ว
แสง กับ อ.ชัยบุรี นอ
และ อ.พนม  
 ก.ค. บริเวณประเท
บริเวณทะเลอันดามั

 ชั่วโมง): รายงาน
นือ คือ จ.บึงกาฬ ส
บรรเทาสาธารณภั
นอง พังงา ภูเก็ต ก
พะเยา ลําปาง ลําพูน
 สุพรรณบุรี ราชบุรี 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงข

มโยงสัญญาณภาพจ

พิษณุโลก เม่ือวันที่ 4
น 1,107 คน หน่ว
 จ.สุราษฎร์ธานี เม่ื
มให้การช่วยเหลือในเ
วยเหลือผู้สบภัยพิบัติ
ธ์ (เมืองฯ หัวหิน กุย
อย่างหนักที่บริเวณ
มา ที่บริเวณเส้นทา
าสองยาง ได้มีดินจา
าหน้าที่และเคร่ืองมือ
ม้ใหญ่ล้มขวาง และดิ
ริมาณน้ําที่เพิ่มข้ึนอ
คิดเป็น 94.40% ขอ
างชลประทาน 2 บา
ที่ยังคงปิดประตูระบ
ทางเชื่อมเข้าอ่างเก็บ
พื้นที่แล้ว จ.จันทบุรี
งนาข้าวเพื่อให้ปริม

นักติดต่อกันเป็นเวลา
กไม่มีฝนตกลงมาเพิ่
วยเหลือมอบถุงยังชี
อกจากนี้ยังมีบริเวณ

ทศไทย มียังคงมีฝน
มันตอนบนมีคลื่นสูงป

นพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้า
 สกลนคร นครพนม
ัย (11 ก.ค.) ได้สั่ง
กระบ่ี และตรัง กรม
น น่าน อุตรดิตถ์ สุโ
เพชรบุรี ประจวบคีรี

มทรัพยากรน้ํา  กร

ลา ปัจจุบันสถานกา

ากกล้อง CCTV ณ วั

4-6 ก.ค.59 เกิดฝน
วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
อวันที่ 9 ก.ค. เวลา
เบ้ืองต้นแล้ว ป้จจุบัน
ติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแ
ยบุรี ทับสะแก บางส
ณชายแดนไทย-เมียน
งสาย 105 (แม่ส
ากภูเขา 2 ข้างทา
อ เครื่องจักรกลเข้าไ
ดินสไลด์ทับเส้นทาง
อย่างต่อเนื่อง จึงทํา
องความจุกักเก็บ ทํา
น หลังจากปิดประตู
บายน้ําเหมือนเดิม 
บน้ําห้วยสโมง ได้ถูก
รี ฝนที่ตกต่อเนื่องห
มาณน้ําอยู่ในเกณฑ์พ
าหลายวัน จนทําให้ค
ิมเติมในช่วง 1 - 2
พ พร้อมกับทําควา
ซ่ึงต้องเฝ้าระวังเป็น

นร้อยละ 40-60 ข
ประมาณ 2 เมตรส่ว

ท่วม (11 ก.ค.) 
ม และ อุบลราชธานี
งการเพ่ือเตรียมกา
มทรัพยากรธรณี (1
โขทัย กําแพงเพชร พ
รีขันธ์ ระนอง สุราษ

ระทรวงทรัพยากร

ารณ์น้ําในลําน้ําโดย

 วันที่ 11 ก.ค.59) 

นตกต่อเนื่องทําให้ลํา
าสํารวจความเสียหา
 06.30 น. เกิดฝน
นระดับน้ําลดลงอย่า
แล้ง)ปัจจุบัน (11 ก
สะพานน้อย บางสะพ
นมา อ.แม่สอด อ.อ
อด-แม่ระมาด-ท่าส
งไหลถล่มลงมาปิดถ
ไปเพื่อเคลียร์เส้นทาง
งแทบทุกวัน เนื่องจ
าให้ในพื้นที่ อ.พิมา
าให้ทางเจ้าหน้าที่โค
ตูระบายนํ้าไปนานกว
จ.ปราจีนบุรี หลังจ
กแรงกระแสน้ําป่าจ
หลายวัน ทําให้เกิดน้ํ
พอดี จ.สุราษฎร์ธาน
คลองอีปัน ซ่ึงรับน้ําม
2 วัน คาดว่าสถานก
มสะอาดบ้านเรือนผ

นพิเศษ เนื่องจากมักจ

ของพื้นที่ และมีฝน
วนในช่วงวันที่ 16-1

 ได้แก่ ภาคเหนือ 
นี ภาคตะวันออก คื
ารป้องกันและแก้ไ

11 ก.ค.) แจ้ง พ้ืนท่ี
พิษณุโลก นครสวรร

ษฎร์ธานี ชุมพร กระบ

รธรรมชาติและส่ิงแ

ทั่วไปยังคงอยู่ในภา

 : สถานการณ์น้ํ

าน้ําแควน้อยและลําน
ย พร้อมให้การช่วย
ตกต่อเนื่อง ทําให้น้ํา
างต่อเนื่อง แต่ยังคงมี
ก.ค.) 3 จังหวัด 15
พาน) จ.นครศรีธรรม
อุ้มผาง และ อ.ท่าส
องยาง) ไปยัง อ.แม่
ถนน จนรถต่างๆไม่ส
ง จนสามารถเปิดเส้น
จากฝนที่ตกลงมาอย
ย ซ่ึงเป็นพื้นต่ําปริม
รงการส่งน้ําและบําร
ว่า 2 เดือน แต่ขณะ
จากที่เม่ือวานฝนตกต
ากอุทยานแห่งชาติ

น้ําท่วมนาข้าวของเก
นี หัวหน้าปภ.สุราษ
มาจาก จ.กระบ่ี เอ่อ
ารณ์จะกลับเข้าสู่ภา
ผู้ได้รับความเดือดร้
จะเกิดปัญหาดินโคล

นตกหนักบางพื้นที่ใน
17 ก.ค. บริเวณประ

 คือ จ.ตาก และเพช
คือ จ.ปราจีนบุรี แล
ไขปัญหาอุทกภัย ว
ท่ีคาดการณ์ปริมาณน
รค์ เลย หนองคาย อ
บ่ี พังงา พัทลุง สงขล

แวดล้อม 

าวะปกติ 

น้ําทั่วไป 

น้ําสาขา
เหลือใน
าเอ่อล้น
มีน้ําท่วม
5 อําเภอ 
มราช (อ.
สองยาง  
สะเรียง  
สามารถ 
นทางได้
ย่างหนัก  
มาณน้ํา 
รุงรักษา 
ะที่ประตู 
ต่อเนื่อง  
ทับลาน  
กษตรกร  
ษฎร์ธาน ี 
อล้นตลิ่ง
าวะปกต ิ
ร้อนแล้ว  
ลนสไลด์

นบริเวณ 
เทศไทย  

ชรบูรณ์  
ละตราด 
 วาตภัย 
นํ้าฝนท่ี
อุดรธานี 
ลา สตูล 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 551.14 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื - - 7 7 282.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื - 4 8 12 66.00

วนัท ี ่11  กรกฎาคม  2559 ภาคกลาง - 1 2 3 34.00

31,818 ภาคตะวันตก - 1 1 2 95.00

45% ภาคตะวันออก - 2 7 9 27.14 คงที่ 8 อ่าง

วนัท ี ่11  กรกฎาคม  2558 ภาคใต ้ 1 - 3 4 47.00  ลดลง 1 อ่าง

32,107 รวมท ัง้ประเทศ 1 8 28 37 551.14   เพิม่ขึน้ 28 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 3,975 30% 4,104 30% 304 2% 4,080 30% 280 2% 24.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,199 34% 3,795 40% 945 10% 3,650 38% 800 8% 145.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 55 21% 52 20% 30 11% 48 18% 26 10% 4.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 32 12% 39 15% 25 10% 35 13% 21 8% 4.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 33 31% 47 44% 43 41% 39 37% 35 33% 8.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 32 19% 41 24% 35 21% 38 22% 32 19% 3.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 103 11% 396 42% 353 38% 302 32% 259 28% 94.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 7,429 30% 8,474 34% 1,735 7% 8,192 33% 1,453 6% 282.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 25 19% 28 21% 21 16% 24 18% 17 13% 4.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 171 33% 166 32% 123 24% 164 32% 121 23% 2.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 33 20% 33 20% 23 14% 31 19% 21 13% 2.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 42 26% 63 38% 26 16% 59 36% 22 13% 4.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 678 28% 549 23% - 0% 506 21% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 463 23% 527 27% 427 22% 487 25% 387 20% 40.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 75 24% 63 20% 40 13% 63 20% 40 13% - คงที่

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 30 27% 17 15% 16 15% 17 15% 16 15% - คงที่

16 มลูบน           นครราชสมีา 141 7 134 51 36% 32 23% 25 18% 32 23% 25 18% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 92 33% 43 16% 36 13% 42 15% 35 13% 1.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 62 51% 58 48% 55 45% 57 47% 54 45% 1.00 เพิม่ขึน้

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 863 44% 1,084 55% 253 13% 1,072 55% 241 12% 12.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,585 31% 2,663 32% 1,045 13% 2,555 31% 979 12% 66.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 46 5% 208 22% 205 21% 175 18% 172 18% 33.00 เพิม่ขึน้

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

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 89 37% 64 27% 24 10% 63 26% 23 10% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 182 13% 314 23% 254 19% 280 21% 220 16% 34.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,051 68% 11,490 65% 1,225 7% 11,490 65% 1,225 7% - คงที่

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,939 44% 3,699 42% 687 8% 3,604 41% 592 7% 95.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,990 60% 15,189 57% 1,912 7% 15,094 57% 1,817 7% 95.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 11 5% 65 29% 61 27% 59 26% 55 25% 6.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 36 9% 72 17% 42 10% 57 14% 27 6% 15.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 23 20% 15 13% 3 3% 15 13% 3 3% - คงที่

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 69 42% 51 31% 37 23% 50 31% 36 22% 1.00 เพิม่ขึน้

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 146 59% 128 52% 108 44% 125 50% 105 42% 3.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 4 25% 6 37% 5 33% 6 37% 5.42 33% - คงที่

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 3 13% 3 12% 2 8% 2 11% 1.42 7% 0.25 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 30 42% 12 17% 9 13% 12 16% 8.53 12% 0.83 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 8 19% 28 71% 25 63% 27 68% 24.31 61% 1.07 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 331 25% 381 29% 293 22% 353 27% 266 20% 27.14 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 291 41% 200 28% 133 19% 197 28% 130 18% 3.00 เพิม่ขึน้

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 89 23% 44 11% 26 7% 42 11% 24 6% 2.00 เพิม่ขึน้

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,169 74% 4,034 72% 2,682 48% 3,988 71% 2,636 47% 46.00 เพิม่ขึน้

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,041 72% 520 36% 260 18% 524 36% 264 18% -4.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,590 68% 4,798 59% 3,101 38% 4,751 58% 3,054 37% 47.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 32,107 46% 31,818 45% 8,340 12% 31,224 44% 7,789 11% 551.14 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

5 กรกฎาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่11  กรกฎาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา สถานการณ์อยู่ระหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

11 กรกฎาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่11  กรกฎาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%
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12%กลาง 
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 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


