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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
16 พฤษภาคม 255

ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
.ปัว จ.น่าน 
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
17 พ.ค. 59
น้ําในอ่างปี 48 ล้
17 พ.ค. 48

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิวา
มูล แม่นํ้าบางปะกง
3.2 สรุปสถานการณ
       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

29, -11.02, -1
คาย และโขงเจียม มี
        - ระบบปฏิบัติ

ปี ๕9 (45%

กราฟแสดงปริมา

รณ์) ค่าประมาณ
 140 - 18

อ  150 - 19
 140 - 18

ฝั่ง  190 - 23
 110 - 15
 250 - 30

ณฑล  200 - 25

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

ยปริมาณฝน (มิลลิ
าราง 

ที่
59

มม.

มม. 20
มม. 10
มม. 20

า

หน่วย

  

ชม.เพิ่มเติม กรมอุต

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 9,64

% 39
ล้าน(ลบ.ม) 8,04

% 33
ล้าน(ลบ.ม) 10,9

% 46

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
าส และสถานี X.73
ง แม่นํ้าท่าตะเภา แล
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ท่ี
าน หนองคาย นคร
0.15, -10.83, -9
มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ
การเฝ้าระวัง และเตื

%)      ปี ๕8 (50%

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

ณ (มม.) คว
80 มม. ตํ่ากว่าค
90 มม. ตํ่ากว่าค
80 มม. ตํ่ากว่าค
30 มม. ตํ่ากว่าค
50 มม. ตํ่ากว่าค
00 มม. ตํ่ากว่าค
50 มม. ตํ่ากว่าค

พฤษภาคม 255

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

 สรปุสถาน
เมตร) เดือน พฤษภ

08.8 -102.1
06.7 -96%
06.2

เหนือ

เชียงใหม่

58.8
ดอยอ่างขาง

 

ตุนิยมวิทยาได้รายง

41 3
% 2
49 -6% 3
% 2

949 -13% 2
% 2

เหนือ

หม
3.แ
10
16
22
28
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ

3 จ.นราธิวาส แนวโน
ละแม่นํ้าโก-ลก  มีแน
รน้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
รพนม มุกดาหาร แ
9.96 และ –12.02
เพ่ิมขึ้น  
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

%)  

ทศ  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย

59

นการณน์้ําของ
ภาคม มิถุนายน แล

224.1 -13
87.7 -15

223.4

 

กลาง

52.9
กาญจนบุรี

  

งานเพิ่มเติมโดยการ

318
23%
335 2%
25%
244 4%
21%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
แม่งัด (9%) ๔.ห้วยห
0.ลําแซะ (19%) 1
6.ป่าสักฯ (24%) 1
2.แก่งกระจาน (29%
8.ลํานางรอง (47%) 2
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
น้มระดับน้ํา แม่นํ้าปิ
นวโน้มระดับนํ้าทรง

ถานการณ์น้ําประจําวั
และโขงเจียม วัดได้ 
2 เมตร ตามลําดับ แ

ลาก - ดินถล่ม (Earl

+ 

+ 

ศูนย์ป้อง

ค่าประมาณ (มม
 130 - 170 ม
 180 - 220 ม
 130 - 170 ม
 240 - 290 ม
 90 - 130 มม

 270 - 312 ม
 130 - 170 ม

มิถุน

งประเทศ วันที
ละกรกฎาคม 2559

36.4 181.6
56% 158.6

250.9

50.
อุบลราชธานี

ตะวันออกเฉี

 

 

รบันทึกของเจ้าหน้า

2,944
35%

2,254 -8%
27%

2,715 -9%
36%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า
หลวง (11%) 5. ปราณ
11.อุบลรัตน์ (22%
17.ลําพระเพลิง (25
%) 23.ภูมิพล (30%
29.บางลาง (48%) แ
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (17
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
ปิง แม่นํ้าน่าน แม่นํ้า
งตัว  

ัน : ศูนย์ประมวลวิเค
 2.51, 4.98, 2
แนวโน้มระดับน้ําท่า

ly Warning) (17 พ

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

นายน 2559

ที่ 18 พฤษภา
9 เปรียบเทียบกับค่

-23.0 229.3
-14.5% 157.8

322.4

ต

9
นี (ศูนย์ฯ)

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

าที่เป็นรายวัน ณ เว

398
34%
373 -2%
32%
117 18%
14%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความ
ณบุรี (14%)  6.ลําป

%) 12.น้ําพุง (23%) 
5%) 18.แควน้อย (2
%) 24.จุฬาภรณ์ (32
และ30.หนองปลาไหล
 ของความจุ – ไม่มี 

7 พ.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
าพระสทึง แม่นํ้าตา

คราะห์สถานการณ์น้ํา
2.05, 1.67, 2.04
 สถานีนครพนม แล

พ.ค.) – ไม่มีการเตือนภ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
ค่าปกติ  160
ค่าปกติ  190
ค่าปกติ  140
ค่าปกติ  250
ค่าปกติ  100
ค่าปกติ  300
ค่าปกติ  160

าคม ๒๕๕9  
ค่าปกติ [ค่าปกติ = 

3 -71.5 23
8 -45% 18
4 42

ชลบุรี
เกาะสีชัง

ตะวันออก

45.2

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

วลา 07.00 น.ขอ

16,178
61%

% 15,490 -3
58%

% 16,545 -4
62%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 30 อ่าง 
ปาว (16%) 7.กิ่วลม
 13.กระเสียว (24%
26%) 19.ขุนด่าน (2
2%) 25.สิริกิติ์ (38
ล (48%) 
 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
าปี และค.ตันหยงมัส

า กรมชลประทาน) ระ
4 และ 2.48 เมตร
ละมุกดาหาร มีแนวโ

ภัย – 

มวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 

ระทรวงทรัพยากร

ระมาณ (มม.)
0 - 200 มม.
0 - 230 มม.
0 - 180 มม.
0 - 300 มม.
0 - 140 มม.
0 - 400 มม.
0 - 200 มม.

กรกฎาคม

 
 ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 

37.2 -52.8
84.4 -29%
27.5

ใต้

17.5
ระนอง

 

รายวัน (http://www.tmd

งวันนี้  ปริมาณฝ

5,678
69%

3% 4,961
61%

4% 4,513
55%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

 คือ 1.แม่กวง 
ม (17%) 8.บางพระ 
%) 14.ลําตะคอง
27%) 20.ทับเสลา 
8%) 26.วชิราลงกรณ

น้อย ได้แก่ สถานี P.
N.5A จ.พิษณุโลก, ส
.158 จ.ชุมพร, สถา
ส มีแนวโน้มระดับนํ้

ะดับน้ําแม่น้ําโขง ณ 
ร ตามลําดับ เปรียบ
โน้มระดับนํ้าลดลง 

 เดือน (http://www.tmd

+

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

211.3 -69.7
141.6 -49%
275.3

เชียงใหม่
ดอยอ่างขาง

ทัง้ประเทศ

58.8

d.go.th/climate/climate

ฝนสูงสุดเท่ากับ 79

35,202
50%

-8% 31,510
45%

6% 35,083
52%

ทัง้ประเท

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

 (9%) 2.กิ่วคอหม
 (17%) 9.คลองสียัด
 (24%) 15.มูลบน
 (27%) 21.น้ําอูน 
ณ (42%) 27.สิรินธร

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
านี X.37A จ.สุราษ
้ําลดลง แม่นํ้าวัง แ

 วันที่ 17 พฤษภาคม
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
 สถานีเชียงแสน เชี

d.go.th/3month_foreca

+ 

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

7
%

 
e.php) 

9.4 มม.  

-5%

-7%

ทศ

  
table.htm) 
า (9%)  
ด (17%)  
น (24%)  
 (27%)  
ร (47%) 

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
แม่นํ้ายม 

ม 2559  
าเท่ากับ 
ชียงคาน 

ast.php) 



 

 
         
        
        
ปกติ (ร
        
อยู่ในเ
(อ.บ้า
(อ.ศรีส
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
213 อ
อมก๋อย
เชียงคํ
กําแพง
จ.น่าน
 โนนไท
จ.บุรีรั
 เป่ือยน
เมืองสุ
แก่งกร
พุทธบ
แก่งหา
จ.ประ
เมืองต
สถานก
แรงบา
ศรีสะเ
สถานก
ผลกระ
พิจิตร 
2,000
คล้อ 1
จ.อุดร
จะสัญ
เพราะว
มอบถัง
ช่วงเวล
หลักกล
ได้เร่งร
แล้ง ส่
๖. คา
กับมีล
ลักษณ
ส่วนใน
บริเวณ
โดยตร
๗. พ้ืน
น่าน แ
จ.เพชร
แพร่ ลํ
ยโสธร
ประจว

       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ
               - รายงา
ระดับน้ําต่ํากว่าระดั

               - รายงา
กณฑ์ปกติปกติ แนว
นด่านลานหอย จ.
สัชนาลัย จ.สุโขทัย)

               - รายงาน
น้ําลุ่มน้ําสะแกกรัง ม
หลวง 3365)(อ.สา
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่ใ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
อําเภอ 1,087 ตําบ
ย สะเมิง แม่แจ่ม สัน
ํา ปง) จ.ลําพูน (อ.ลี
งเพชร ปางศิลาทอง
น (อ.สองแคว เมืองน
ทย ด่านขุนทด โนนสู
ัมย์ (อ.เมือง พลับพ
น้อย โนนศิลา หนอง
พรรณบุรี ด่านช้าง 
ระจานบ้านลาด เขาย้
าทหนองแค) จ.สระ
างแมว ขลุง น
จวบคีรีขันธ์ (เมืองฯ

ตรัง ย่านตาขาว รัษฎ
การณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว
างพื้นที่ บริเวณจ.เชีย
เกษ อํานาจเจริญ อุ
การณ์ภัยแล้งที่ยาวน
ะทบและมีการปรับรา
 วานนี้ ได้เกิดฝนฟ้า
0 คน ได้รับความยาก
12 หลัง ล่าสุด ผู้ว่าฯ
ธานี ได้เกิดฝนตกหน
จรผ่านไปมาได้ บริเ
ว่าต้องใช้ไฟในหลาย
งบรรจุน้ําขนาด 3,0
ลาประมาณ 15.30
ลางเมืองหนองคาย น
ระบายน้ํา เปิดท่อระบ
งผลกระทบต่ออาชีพ
าดการณ์สภาพอา
มกระโชกแรงบางพื้น

ณะสําคัญทางอุตุนิยม
นช่วงวันที่ 19-23 
ณอ่าวเบงกอลตอนล่า
รงต่อประเทศไทยในร
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
และลําปาง ภาคตะ
รบุรี และพังงา คณะ
ลําปาง ลําพูน  ตาก 
ร สกลนคร สุรินทร์ 
วบคีรีขันธ์ สตูล และ

งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ
านสถานการณ์สถานี
ดับตลิ่งต่ําสุด) ระดบั
านสถานการณ์สถานี
วโน้มระดับน้ํา : ลุ่ม
สุโขทัย) (TY05) ส
) สถานีสะพานวังป
นสถานการณ์สถานีโ
มีแนวโน้มระดับน้ําท
ามชุก จ.สุพรรณบุรี
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้าร

รมป้องกันและบร
บล 8,711 หมู่บ้าน
นทราย แม่อาย ) จ.
ลี้) จ.ลําปาง (อ.แจ้ห
ง โกสัมพีนคร ขาณ
น่าน) จ.พิจิตร (อ.บา
สงู เทพารักษ์ พระทอ
ลาชัย ห้วยราช กระ
งเรือ พล แวงใหญ่ ภู
 ดอนเจดีย์) จ.กาญจ
ย้อย ท่ายาง) จ.ชัยนา
แก้ว (อ.โคกสูง วัฒน

นายายอาม เมือง 
ฯ หัวหิน) จ.สตูล (อ
ฎา สิเกา ห้วยยอด ก
ว) กรมอุตุนิยมวิทย
ยงใหม่ เชียงราย พะเ
อุบลราชธานี ปราจีน
นานต่อเนื่องที่สุดใน
าคาสูงข้ึนกว่าปกติม
าคะนองและมีลมกระ
กลําบากเรื่องที่อยู่อา
ฯ ได้สั่งการให้ฝ่ายปก
นัก ในเขตเทศบาลน
เวณสี่แยกวัดโพธิสม
ยจุดทําให้น้ําท่วมสูง 
000 ลิตร ให้โรงพย
0 น. เกิดฝนตกลงมา
 น้ําระบายลงท่อระบา
บายน้ําให้น้ําไหลได้อ
พทําการเกษตร เช่น 
ากาศ 7 วัน (กร
้นที่ ส่วนในช่วงวัน
มวิทยาคือ ในช่วงวัน
พ.ค. มีลมตะวันตก
าง มีแนวโน้มพัฒนา
ระยะนี้  
เตือนภัยวิกฤตินํ้า

ะวันออกเฉียงเหนือ 
ะกรรมการทรัพยาก
 กําแพงเพชร นครสว
 กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น
ะสงขลา  

บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ
นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
บน้ําในลําน้ําส่วนใหญ
นีโทรมาตรลุ่มน้ํายมน
มน้ํายม มีแนวโน้มร
สถานีสะพานบ้านโ
ประดู่ (TN07)(อ.วั
โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีน
ทรงตัว ส่วนลุ่มน้ําท
รี) สถานการณ์วิกฤติ
และข้อมูลเพื่อการบริ
ระวังนํ้าแล้ง ได้แก่ 

รรเทาสาธารณภัย
น ได้แก่ จ.เชียงใหม่
.อุตรดิตถ์ (อ.เมืองอุ
ห่ม เถิน วังเหนือ) จ
ณุวรลักษบุรี บึงสา
างมูลนาก วังทรายพู
องคํา บัวใหญ่ สูงเนนิ
ะสัง คูเมือง นางรอง
ภูเวียง บ้านแฮด น้ําพ
จนบุรี (อ.ห้วยกระเจ
าท (อ.มโนรมย์ หนอ
นานคร ตาพระยา อ
 เขาคิชฌกูฎ 

อ.ละงู ทุ่งหว้า มะนัง
กันตัง ปะเหลียน นา
ยา ได้พยากรณ์ลักษณ
เยา น่าน แพร่ ลําพนู
นบุรี สระแก้ว ชลบุ
นช่วงหลายปีที่ผ่านม
มาก โดยจากการสํารว
ะโชกพัดแรงในเขตพื้
าศัย สําหรับความเสี
กครองบูรณาการร่วม
ครอุดรธานี และ อ.เ
มภรณ์ สี่แยกวีทีแหน
 ซ่ึงการจราจรติดขัด 
าบาลส่งเสริมสุขภาพ
าอย่างหนัก มืดฟ้ามัว
ายน้ําไม่ทัน เกิดน้ําท
อย่างสะดวก ทําให้ส
 ในพื้นที่บ้านเกาะแต้
รมอุตุนิยมวิทยา) 
นที่ 19-23 พ.ค. ป
นที่ 17-18 พ.ค. 
กเฉียงใต้กําลังแรงพัด
าตัวเป็นพายุไซโคลน

า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
 คือ จ.ชัยภูมิ ภาคก
รนํ้าแห่งชาติ (16 พ
วรรค์ ชัยนาท อุทัยธ
น ชัยภูมิ นครพนม 

วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ะเลสาบสงขลา (ณ 
ญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น/
น่าน (ณ วันที่ 4 เม.
ระดับน้ําเพ่ิมขึ้น แล
โพทะเล (TY08) (
วังทอง จ.พิษณุโลก)
น (ณ วันที่ 7 เม.ย.5
ท่าจีน มีแนวโน้มระดั
ติ(นํ้าแล้ง) ได้แก่ สถ
หารจัดการทรัพยากร

 สถานีสะพานมหาโ

ย: จังหวัดท่ีประกา
ม่ (อ.ดอยเต่า สันกําแ
ตรดิตถ์ ท่าปลา ทอ
จ.สุโขทัย (อ.สวรรคโ
มัคคี ทรายทองวัฒ
พูน) จ.ตาก (อ.แม่ระ
น) จ.นครพนม (อ.นา
ง) จ.สุรินทร์ (อ.จอม
พอง เวียงเก่า พระยื
จา ท่าม่วง ศรีสวัสดิ์ 
องมะโมง วัดสิงห์ เนิน
อรัญประเทศ วังน้ําเย็
ท่าใหม่แหลมสิงห์) 
ง เมือง ควนโดน)จ.ก
าโยง) จ.นครศรีธรรม
ณะอากาศทั่วไป ว่า 
น ลําปาง อุตรดิตถ์ พิ
รี ระยอง จันทบุรี 
มา รวมทั้งสภาพอา
วจที่ตลาดเมืองใหม่ 
พื้นที่ ส่งผลให้บ้านเรื
ยหายที่เกิดข้ึน ประก
มกับฝ่ายทหารกองกํ
เมืองอุดรธานี ส่งผลใ
นมเนือง ด้านหน้าโร
 และรถยนต์ ยานพา
พตําบล และศูนย์พัฒ
ัวดิน ท้องฟ้ามืดครึ้ม
ท่วมฉับพลัน ประชาช
สภาพน้ําท่วมตัวเมือง
ต้ว ต.เกาะแต้ว อ.เมือ
 ในช่วงวันที่ 17-18
ประเทศไทยจะมีฝนฟ
 มีแนวลมพัดสอบข
ดปกคลุมทะเลอันดา
น และคาดว่าพายุนี้

) : NASA (24 ชั่ว
กลาง คือ จ.นครสว
พ.ค.) ได้รายงานพ้ืน
ธานี ลพบุรี อ่างทอง
 มุกดาหาร นครรา

ศูนย์ป้อง

ติ (ในลุ่มน้ํา) 
 วันที่ 17 พ.ค.59
/ทรงตัว 
.ย.58) : ระดับน้ําใ
ะลุ่มน้ําน่าน มีแนวโ
(อ.โพทะเล จ.พิจิต
) และสถานีสะพาน
59) :  ลุ่มน้ําสะแก
ดับน้ําเพ่ิมขึ้น โดยมี
ถานีแม่นํ้าตากแดดที
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
โพธิ์ อ.เมือง จ.แพร

ศเขตให้ความช่วย
แพง แม่ริม แม่แตง 
องแสนขัน ตรอน พิชั
โลก ศรีนคร ศรีสําโ

ฒนา คลองลาน) จ.อ
ะมาด บ้านตาก สาม
าหว้า โพนสวรรค์) จ
มพระ เขวาสินรินทร์
ยืน หนองสองห้อง) จ
 เมือง สังขละบุรี ด่า
นขาม) จ.สระบุรี (มว
ย็น เขาฉกรรจ์) จ.ปร
 จ.ชลบุรี (อ.เกาะสี
กระบ่ี (อ.คลองท่อม
มราช (อ.เมือง ปาก
 บริเวณประเทศไทย

 พิษณุโลก ตาก เพชร
และตราด โดยขอให
ากาศท่ียังคงร้อนจัด
 ซ่ึงเป็นตลาดค้าส่งผั
รือนราษฎร ถูกพายุพ
กอบด้วย อ.วชิรบาร
ําลังรักษาความสงบ
ให้ถนนในหลายสาย
รงพยาบาลศูนย์อุดร
าหนะเสียอยู่ริมข้างท
ฒนาเด็กเล็ก ใช้เก็บ
ม ลมกรรโชกแรง ทั่ว
ชนที่สัญจรไปมาต้อง
งหนองคายกลับเข้าสู่
อง ที่ปลูกแตงกวา แ
8 พ.ค. บริเวณภา
ฟ้าคะนองเพิ่มมากข้ึ
ของลมใต้และลมตะ
ามัน ภาคเหนือ ภาค
้จะเคลื่อนตัวตามแน

วโมง): รายงานพ้ืน
รรค์ ลพบุรี สระบุรี
นท่ีประสบภัยจากนํ้
ง พระนครศรีอยุธยา
ชสีมา ศรีสะเกษ อุ

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

9) ลุ่มน้ําทะเลสาบส

ในลุ่มน้ํายม มีปริมา
โน้มระดับน้ําลดลง โ
ร)และ สถานการณ
นเฉลิมพระเกียรติ 4
กกรัง มีปริมาณนํ้าอ
สถานการณ์เฝ้าระ
ท่ีสะพานข้ามแควตา
สัญญาณภาพจากกล้
ร่ (ลุ่มนํ้ายม) และส

เหลือผู้สบภัยพิบัติ
 จอมทอง ฮอด พร้า
ชัย น้ําปาด ลับแล บ้
โรง ศรีสัชนาลัย เมือ
อุทัยธานี (อ.ห้วยคต 
มเงา วังเจ้า เมือง อุ้ม
จ.มหาสารคาม (อ.กัน
ร์ รันตนบุรี สําโรงทา
จ.หนองบัวลําภู (นาก
านมะขามเตี้ย ทองผ
วกเหล็ก วังม่วง เฉลิ
ราจีนบุรี (อ.เมืองปร
ชัง) จ.ตราด (อ.เมือ

ม เกาะลันตา ลําทับ
พนัง ทุ่งใหญ่ เชี
ยมีอากาศร้อนบางพื้น
รบูรณ์ เลย อุดรธานี
ห้ประชาชนในบริเว
ด แม้ว่าจะย่างเข้าสู่ช
ักผลไม้ใหญ่ที่สุดในตั
พัดพังได้รับความเสีย
มี พายุพัดบ้านพัง 2
เรียบร้อย มณฑลทห
เขตเทศบาลฯ น้ําท่ว
รธานี ไฟฟ้าดับ เครื่อ
ทางเป็นจํานวนมาก จ
น้ําไว้ใช้แก้ปัญหาขา
วบริเวณพื้นที่เขตเทศ
งเดินทางด้วยความลํ
สูภ่าวะปกติภายในเวล
ต่ผลผลิตที่เคยได้เตม็
าคเหนือ ภาคตะวัน
ึ้น และมีฝนตกหนั
ะวันออกเฉียงใต้พัดป
คกลางและภาคใต้ อ
นวชายฝั่งทางด้านตะ

นท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม
 อ่างทอง ปทุมธานี

นํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าวขาดแ
า  ปทุมธานี สุพรรณ
ดรธานี มหาสารคา

มทรัพยากรน้ํา  กร

งขลา ปัจจุบันสถา

ณน้ําอยู่ในเกณฑ์นํ้า
โดยมี สถานการณ์วิ
ณ์เฝ้าระวัง (นํ้าแล้
48 พรรษา (TN08
ยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง 
วัง(นํ้าแล้ง) ได้แก่ 
ากแดด (อ.โกรกพระ
้อง CCTV ณ วันที่ 1

สถานีสะพานนครน่า

กรณีฉุกเฉิน (ภัยแ
ว ดอยหล่อ ดอยสะ

บ้านโคก) ) จ.พะเยา 
อง คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ย
 ทัพทัน) จ.นครสวร
มผาง) จ.นครราชสีม
นทรวิชัย โกสุมพิสัย
าบ ท่าตูม) จ.ขอนแก
กลาง เมืองฯ นาวัง โ
ผาภูมิ ไทรโยค เลาข
ลิมพระเกียรติ หนอง
ราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
องตราด เขาสมิง แห
 เมืองกระบ่ี ปลายพ
ยรใหญ่ จุฬาภรณ์
นที่ โดยมีพายุฝนฟ้า
 หนองคาย บึงกาฬ 
ณดังกล่าวระวังอัน
ช่วงกลางเดือนพฤษ
ตัวเมืองเชียงใหม่ พบ
ยหายทั้งหมด 4 อํา
251 หลัง, อ.สามง่าม
หารบกที่ 36 เร่งออ
วม เช่น ถนนโพศรี น้ํ
องสูบน้ําขนาดใหญ่ข
จ.อุบลราชธานี ทหา
าดแคลนน้ําในฤดูแล้
ศบาลเมืองหนองคาย
าบาก โดยเฉพาะรถย
ลาประมาณ 2 ชั่วโม
มที่ก็ค่อยๆ ลดลง แล
นออกเฉียงเหนือ ภา
นักบางแห่งบริเวณภา
ปกคลุมภาคตะวันอ
อนึ่ง ในช่วงวันที่ 19
ะวันออกของคาบสมุ

ม (17 พ.ค.) ได้แก
น กาญจนบุรี และรา
แคลนนํ้า) 44 จังห
ณบุรี นครปฐม ราชบ
าม อุบลราชธานี จัน

ระทรวงทรัพยากร

านการณ์น้ําในลําน้ํา

าแล้ง ส่วนระดับน้ํา
กฤติ (นํ้าแล้ง) ได้แ
ง) ได้แก่ สถานีสะ
8) (อ.เมือง จ.พิจิต
ส่วนลุ่มน้ําท่าจีน มีป
 สถานีแม่นํ้าท่าจีน
ะ จ.นครสวรรค์)  
11 พ.ค.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง จ

แล้ง)ปัจจุบัน (17 พ
ะเก็ด กัลยาณิวัฒนา 
 (อ.เมืองพะเยา ดอก
ยม บ้านด่านลานหอ
รรค์ (อ.เมือง ชุมแสง
มา (อ.ขามสะแกแสง
 ชื่นชม เชียงยืน เมือ
ก่น (อ.ซําสูง เมือง แ
 โนนสัง) จ.สุพรรณบุ
ขวัญ หนองปรือ พนม
แซง บ้านหมอ เมือง

ธิ)  จ.จันทบุรี (อ.มะข
หลมงอบ คลองใหญ
พระยา อ่าวลึก เหนื

ณ์ ฉวาง นาบอน) 
าคะนองเพิ่มข้ึน กับมี
 ขอนแก่น ชัยภูมิ น
ตรายจากพายุลมแร

ษภาคม ส่งผลให้ผลผ
บว่าผักหลายชนิดมีรา
าเภอ จํานวน 467 
ม 192 หลัง, อ.วังทร
กสํารวจความเสียหา

น้ําได้ท่วมสูงรถยนต์เก
ของเทศบาลนครอุด
ารหน่วยพัฒนาการเค
้ง 7 อําเภอ จ.หนอ
ย ทําให้บริเวณถนนป
ยนต์เล็ก และจักรยา
มง  จ.สงขลา หลาย
ละผลผลิตแตงกวาไม
าคกลาง และภาค
าคเหนือ ภาคกลาง 
อกเฉียงเหนือ ภา

9-23 พ.ค. หย่อมค
ทรอินเดียในระยะต่

ก่ ภาคเหนือ คือ จ.
าชบุรี ภาคตะวันออ
หวัด ได้แก่ จ.เชียงให
บุรีกาญจนบุรี หนอง
นทบุรี ตราด ปราจี

รธรรมชาติและส่ิงแ

าโดยทั่วไปยังคงอยู่ใ

าในลุ่มน้ําน่าน มีปริ
แก่ สถานีสะพานบ้า
พานศรีสัชนาลัย (
ร) 
ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

พ.ค.) จํานวน 35 
 เชียงดาว ไชยปราก
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
อย) จ.กําแพงเพชร (
 ตาคลี พยุหะคีรี หน
ง คง บัวลาย แก้งสน
องมหาสารคาม ยาง

 แวงน้อย ภูผาม่าน บ
รี (หนองหญ้าไซ สอ
มทวน) จ.เพชรบุรี (
งฯ เสาไห้ ดอนพุด แ
ขาม โป่งน้ําร้อน ส
ญ่ บ่อไร่ เกาะกูด เก
นือคลอง) จ.ตรัง (อ.ว
 จ.พังงา (เกาะยาว ค
มีฝนตกหนักและลม
ครราชสีมา สุรินทร์ 
รงที่จะเกิดข้ึน จ.เชี
ผลิตพืชผักหลายชนิ
าคาแพงกว่าหลายเท

 หลังคาเรือน ประชา
รายพูน 12 หลัง แล
ายเพื่อทําการช่วยเห
ก๋ง และรถปิกอัพไม่ส
ดรธานี ไม่สามารถทํ
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ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 331.35 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -100.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -22.00 

วนัท ี ่17  พฤษภาคม  2559 ภาคกลาง 1 1 1 3 -3.00 

31,510 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -133.00 

45% ภาคตะวันออก 7 - 2 9 -18.35 คงที่ 7 อ่าง

วนัท ี ่17  พฤษภาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -55.00  ลดลง 27 อ่าง

35,202 รวมท ัง้ประเทศ 27 7 3 37 -331.35   เพิม่ขึน้ 3 อ่าง

50%

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 4,847 36% 4,094 30% 294 2% 4,139 31% 339 3% -45.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,371 46% 3,630 38% 780 8% 3,675 39% 825 9% -45.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 88 33% 25 9% 3 1% 27 10% 5 2% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 24 9% 10 4% 24 9% 10 4% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 38 36% 18 17% 14 13% 19 18% 15 14% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 51 30% 16 9% 10 6% 16 9% 10 6% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 212 23% 242 26% 199 21% 249 27% 206 22% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 9,641 39% 8,049 33% 1,310 5% 8,149 33% 1,410 6% -100.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 31 23% 15 11% 8 6% 15 11% 8 6% - คงที่

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 209 40% 142 27% 99 19% 143 28% 100 19% -1.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 41 25% 38 23% 28 17% 41 25% 31 19% -3.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 76 46% 53 32% 16 10% 55 34% 18 11% -2.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 859 35% 526 22% - 0% 533 22% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 473 24% 318 16% 218 11% 319 16% 219 11% -1.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 98 31% 75 24% 52 17% 76 24% 53 17% -1.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 29 26% 28 25% 27 25% 32 29% 31 28% -4.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 59 42% 34 24% 27 19% 34 24% 27 19% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 116 42% 52 19% 45 16% 52 19% 45 16% - คงที่

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

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 889 45% 916 47% 85 4% 925 47% 94 5% -9.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,944 35% 2,254 27% 659 8% 2,284 27% 681 8% -22.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 179 19% 235 24% 232 24% 241 25% 238 25% -6.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 43 27% 26 16% 43 27% 26 16% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 90 38% 57 24% 17 7% 54 23% 14 6% 3.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 318 23% 335 25% 275 20% 338 25% 278 20% -3.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,255 69% 11,749 66% 1,484 8% 11,813 67% 1,548 9% -64.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,923 44% 3,741 42% 729 8% 3,810 43% 798 9% -69.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,178 61% 15,490 58% 2,213 8% 15,623 59% 2,346 9% -133.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 31 14% 60 27% 56 25% 63 28% 59 26% -3.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 76 18% 73 17% 43 10% 74 18% 44 10% -1.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 38 32% 20 17% 8 7% 22 19% 10 9% -2.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 88 54% 79 48% 65 40% 83 51% 69 42% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 165 67% 141 57% 121 49% 147 59% 127 51% -6.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 33% 7 42% 6 38% 7 42% 6.22 37% 0.07 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 6 26% 2 10% 1 5% 2 9% 0.96 4% 0.18 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 24 34% 17 24% 14 20% 18 26% 15.32 21% -1.27 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 9 22% 23 57% 20 49% 24 60% 21.13 53% -1.34 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 443 34% 422 32% 335 25% 440 33% 353 27% -18.35 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 305 43% 205 29% 138 19% 213 30% 146 21% -8.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 112 29% 56 14% 38 10% 58 15% 40 10% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,096 73% 4,006 71% 2,654 47% 4,026 71% 2,674 47% -20.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,165 80% 694 48% 434 30% 719 49% 459 32% -25.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,678 69% 4,961 61% 3,264 40% 5,016 61% 3,319 41% -55.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 35,202 50% 31,510 45% 8,056 11% 31,849 45% 8,387 12% -331.35 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

11 พฤษภาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่17  พฤษภาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

17 พฤษภาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่17  พฤษภาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%
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12%กลาง 
2%

ตก
 38%
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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


