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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
22 พฤษภาคม 255

ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
คมสร้างตนเองลําโค

 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล้

น้ําในอ่างปี 59 ล้
23 พ.ค. 59
น้ําในอ่างปี 49 ล้
23 พ.ค. 49

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
X.119A จ.นราธิวาส
ท่าตะเภา และแม่นํ้า
2 สรุปสถานการณ์น

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

16, -10.62, -9.69
ขงเจียม มีแนวโน้มร
        - ระบบปฏิบัติ

ปี ๕9 (44%

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. 22
มม. 15
มม. 24

า

หน่วย

  

ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุ
คมใหญ่ อ.เดชอุดม 
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 9,27

% 38%
ล้าน(ลบ.ม) 8,00

% 32%
ล้าน(ลบ.ม) 13,4

% 57%

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
ส และสถานี X.73 จ.น
าตาปี มีแนวโน้มระด
น้ํา (กรมทรัพยากรน
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ท่ี
าน หนองคาย นคร
, -10.53, -9.78 แ

ระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 
การเฝ้าระวัง และเตื

%)      ปี ๕8 (49%

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

24.1 -70.3
53.8 -46%
40.6

เพชรบูรณ์

26.4
หล่มสัก

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงา
 จ.อุบลราชธานี 

75 2
% 2
00 -6% 3
% 2

402 -25% 4
% 3

เหนือ

หม
3.ห
10
15
22
27
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
นราธิวาส แนวโน้มระ
ดับนํ้าทรงตัว แม่นํ้า
น้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
รพนม มุกดาหาร แ
และ –11.96 เมตร ต

ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

%)  

ทศ  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย

59

นการณน์้ําของ
ภาคม มิถุนายน แล

233.2 -11
119.0 -96
256.7

กลาง

30.5
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี

  

านเพิ่มเติมโดยการบ

291 2
21%
325 3% 2
24%
481 -11% 3
35%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (10%) ๔..
0.ลําแซะ (19%) 1
5.มูลบน (23%) 16.
2.แก่งกระจาน (29
7.หนองปลาไหล (46%
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
ะดับน้ํา แม่นํ้าน่าน แ
าปิง และแม่นํ้ายม มี

ถานการณ์น้ําประจําวั
และโขงเจียม วัดได้ 
ตามลําดับ แนวโน้มร

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

14.2 199.8
6% 189.2

287.1

32.
อุบลราชธา

ตะวันออกเฉี

 

 

บันทึกของเจ้าหน้าที

2,922
35%

2,247 -8%
27%

3,303 -16%
43%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า
.แม่งัด (11%) 5. ปร
11.ลําพระเพลิง (20
กระเสียว (24%) 
9%) 23.ภูมิ
%) 28.สิรินธร (47%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (23
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
แม่นํ้าพระสทึง ค.ตัน
มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ

ัน : ศูนย์ประมวลวิเค
 2.64, 5.38, 2
ระดับน้ําท่า สถานีเชี

ly Warning) (23 พ

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

นายน 2559

ที่ 24 พฤษภา
9 เปรียบเทียบกับค่

-10.6 254.4
-5.6% 203.6

365.7

ต

8
านี สกษ.

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ที่เป็นรายวัน ณ เวล

386
33%
366 -2%
31%
533 -18%
49%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความ
ราณบุรี (14%)  6.ลํา
0%) 12.อุบลรัตน์ (
17. 18.แควน้อย (2
มิพล (30%) 24.จุ

%) 29.บางลาง (47%)
 ของความจุ – ไม่มี 

 พ.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
นหยงมัส และแม่นํ้าโก
พ่ิมขึ้น 

คราะห์สถานการณ์น้ํา
2.51, 1.97, 2.22
ชยีงแสน และหนองค

พ.ค.) – ไม่มีการเตือน

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

มทรัพยากรน้ํา  กร

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

าคม ๒๕๕9  
ค่าปกติ [ค่าปกติ = 

4 -50.8 26
6 -25% 23
7 47

ตะวันออก

60.0

 
จันทบุรี

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

ลา 07.00 น.ของวัน

16,097
61%

% 15,416 -3
58%

% 19,051 -14
72%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 30 อ่าง 
าปาว (16%) 7.กิ่วลม
(21%) น้ําพุง (22%
26%) 19.ขุนด่าน (
ฬาภรณ์ (33%) 
) และ30.ลํานางรอง 
 -  

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
ก-ลก  มีแนวโน้มระด

า กรมชลประทาน) ระ
2 และ 2.54 เมตร
คาย มีแนวโน้มระดับ

นภัย – 

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 

69.4 -33.1
36.3 -14%
71.9

ใต้

62.4
ระนอง

 

รายวัน (http://www.tmd

ันนี้  ปริมาณฝนสูง

5,639
69%

3% 4,931
60%

4% 6,291 -1
77%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

 คือ 1.แม่กวง 
ม (17%) 8.บางพระ 

%) 13.ลําตะคอง (2
(26%) 20.ทับเสลา 
 25.สิริกิติ์ (38%)
 (47%)  

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

ะดับน้ําแม่น้ําโขง ณ 
ร ตามลําดับ เปรียบ
บนํ้าลดลง สถานีเชีย

 เดือน (http://www.tmd

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

231.7 -48.1
183.6 -26%
312.6

 
ระนอง

ทัง้ประเทศ

62.4

d.go.th/climate/climate

งสุดวันนี้เท่ากับ 78

34,655
49%

-9% 31,332
44%

17% 43,060
63%

ท้ังประเท

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

 (9%) 2.กิ่วคอหม
 (17%) 9.คลองสียัด
23%) 14.ป่าสักฯ 
 (27%) 21.น้ําอูน 
) 26.วชิราลงกรณ 

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
านี X.37A จ.สุราษ
ัง แม่นํ้ามูล แม่นํ้าบ

 วันที่ 23 พฤษภาคม
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
ยงคาน นครพนม มุก

d.go.th/3month_foreca

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

1
%

 
e.php) 

8.0 มม.  

-5%

-19%

ทศ

  
table.htm) 
า (9%)  
ด (17%)  
 (23%)  
 (28%)  
 (42%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
บางปะกง 

ม 2559  
าเท่ากับ 
กดาหาร 

ast.php) 



 

         
        
        
ปกติ (ร
        
อยู่ในเ
(อ.บ้า
(อ.ศรีส
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
220 อ
อมก๋อย
เชียงคํ
กําแพง
จ.น่าน
แก้งสน
ยางสีสุ
บ้านฝา
สองพี่น
จ.เพชร
เสาไห้
จ.จันท
เกาะกู
ปลายพ
ฉวาง 
การรอ
ให้ลึก 
อยู่ในเ
ก็มักจะ
ลดต่ําอ
เหลือใ
16.48
แต่ขณ
ในพื้นที
หลายพื
เจริญเติ
เป็นจํา
โดยเฉพ
๖. คา
ภาคกล
๗. พ้ืน
กําแพง
สระแก้
ขาดแค
สุพรรณ
อุบลรา
และมฝี
บึงกาฬ
ดังกล่า

       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 1,126 ตําบ
ย สะเมิง แม่แจ่ม สัน
ํา ปง) จ.ลําพูน (อ.ลี
งเพชร ปางศิลาทอง
น (อ.สองแคว เมือง
นามนาง โนนไทย ดา่
สุราช) จ.บุรีรัมย์ (อ.เ
าง เป่ือยน้อย โนนศิ
น้องเมืองสุพรรณบุ
รบุรี (อ.ชะอํา แก่งก
้ ดอนพุด แก่งคอย 

ทบุรี (อ.มะขาม โป่งน้ํ
ด เกาะช้าง) จ.ประ
พระยา อ่าวลึก เหนือ
 นาบอน) จ.พังงา 
องรับฤดูน้ําหลากที่จ
 และกว้างข้ึน อย่าง
เขตรอยต่อสองจังห
ะประสบปัญหาขาดแ
อย่างต่อเนื่อง โดยล่า
ใช้การ คิดเป็น 21.1
8 เปอร์เซ็นต์ และเขื

ณะที่จ.นครราชสีมา ได
ที่ท้ายเขื่อนทําให้มีป
พื้นที่ ต้องประสบกบั
ติบโตและแห้งตาย เ
านวนมาก จ.พังงา ผู
พาะใน 8 อําเภอ คอื
าดการณ์สภาพอา
ลาง ภาคตะวันออก 
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
งเพชร ภาคตะวันออ
ก้ว ชลบุรี ระยอง จัน
คลนนํ้า) 44 จังห
ณบุรี นครปฐม ราชบ
าชธานี จันทบุรี ตรา
ฝนตกหนักบางพื้นที ่
ฬ สกลนคร นครพน
าวระวังอันตรายจากฝ

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

รมป้องกันและบร
บล 9,060 หมู่บ้าน
นทราย แม่อาย ) จ.
ลี้) จ.ลําปาง (อ.แจ้ห
ง โกสัมพีนคร ขาณ
น่าน) จ.พิจิตร (อ.บ
านขุนทด โนนสูง เทพ
เมือง พลับพลาชัย ห้
ลา หนองเรือ พล แ

บุรี ด่านช้าง ดอนเจ
กระจาน บ้านลาด เข
 พุทธบาท หนองแค
น้ําร้อน สอยดาว แกง่
จวบคีรีขันธ์ (เมืองฯ
อคลอง) จ.ตรัง (อ.วั
 (เกาะยาว คุระบุรี) 
ะมาถึงในฤดูฝนนี้ แ
งเช่น คลองเมม บ้าน
หวัดคือ สุโขทัย และ
แคลนน้ําเพื่อการเกษ
าสุดเหลือใช้การอยู่ที
12 เปอร์เซ็นต์, เ
ข่ือนลําปลายมาศ อํ
ด้รับผลกระทบจากพ
ริมาณน้ําที่ไหลเข้าเขื

บปัญหาพืชผลทางกา
 นื่องจากสู้กับสภาพอ
 ผู้ว่าฯ ทางจังหวัดได้
อ อ.ตะกั่วป่า อ.ตะกัว่
ากาศ 7 วัน (กร
 และภาคใต้ สําหรับค
เตือนภัยวิกฤตินํ้า
อกเฉียงเหนือ คือ จ

นทบุรี และระยอง ภา
หวัด ได้แก่ จ.เชียงให
บุรีกาญจนบุรี หนอง
าด ปราจีนบุรี สมุทร
 ในบริเวณภาคเหนือ
นม มุกดาหาร อํานา
ฝนตกหนักในระยะนี้

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
บางมูลนาก วังทราย
พารักษ์ พระทองคํา 
ห้วยราช กระสัง คูเมื
แวงใหญ่ ภูเวียง บ้า
จดีย์) จ.กาญจนบุรี 
ขาย้อย ท่ายาง) จ.ชั
ค) จ.สระแก้ว (อ.โค
งหางแมว ขลุง นายา
ฯ หัวหิน กุยบุรี ทับ
ังวิเศษ เมืองตรัง ย่า
 สถานการณ์วิกฤติน
และจะเป็นแหล่งกักเ
นคลองเมม ม.11 ต
ะพิษณุโลก ในช่วงฤ
ษตร จ.นครราชสีมา
ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ โดย
เข่ือนมูลบน อําเภอค
าเภอเสิงสาง มีปริม
พายุฤดูร้อนที่ทําให้ใน
ข่ือนเฉลี่ยอยู่ที่ประม
ารเกษตรได้รับผลกระ
อากาศร้อนและความ
ด้สั่งการเฝ้าระวังพื้น
วทุ่ง อ.ท้ายเหมือง อ
มอุตุนิยมวิทยา) 
คลื่นลมบริเวณทะเลอ
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)
จ.บึงกาฬ สกลนคร น
าคกลาง คือ จ.นครน
หม่ พะเยา พิจิตร พิ
คาย หนองบัวลําภู บ
รปราการ พังงา ประ
อ ภาคตะวันออกเฉีย
าจเจริญ อุบลราชธาน
นี้ไว้ด้วย 

วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ
ะเลสาบสงขลา (ณ 
ญ่มีแนวโน้มลดลง/ท
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
 (อ.ดอยเต่า สันกําแ
ตรดิตถ์ ท่าปลา ทอ
จ.สุโขทัย (อ.สวรรคโ
มัคคี ทรายทองวัฒ
ยพูน) จ.ตาก (อ.แม
 บัวใหญ่ สูงเนิน) จ.น
มือง นางรอง) จ.สุริน
นแฮด น้ําพอง เวียง
 (อ.ห้วยกระเจา ท่า
ัยนาท (อ.มโนรมย์ ห
คกสูง วัฒนานคร ต
ายอาม เมือง เขาคิชฌ
สะแก บางสะพานน้
านตาขาว รัษฎา สิเก
นํ้า (ข่าว) จ.พิษณุโ
เก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤ
ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิร
ฤดูฝนพื้นที่บริเวณนี
า ผู้อํานวยการสํานัก
ยเข่ือนลําตะคอง อํา
ครบุรี มีปริมาณน้ํา
มาณน้ําเหลือใช้การ 
นหลายพื้นที่นั้นมีปริ
าณ 1 - 2 หม่ืนลูกบ
ะทบจากปัญหาภัยแล
มแห้งแล้งไม่ไหว ในข
นที่เสี่ยงภัยและประ
อ.คุระบุรี อ.กะปง อ.
 ประเทศไทยจะมีฝน
อันดามันและอ่าวไท
) : NASA (24 ช

 นครพนม กาฬสินธ์ุ 
นายก สระบุรี และป
ษณุโลก แพร่ ลําปา
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ะจวบคีรีขันธ์ สตูล แ
งเหนือ ภาคกลาง ภ
นี กาญจนบุรี ราชบุ

ศูนย์ป้อง

ติ (ในลุ่มน้ํา) 
 วันที่ 23 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
ม่ระมาด บ้านตาก ส
นครพนม (อ.นาหว้า 
นทร์ (อ.จอมพระ เขว
งเก่า พระยืน หนองส
าม่วง ศรีสวัสดิ์ เมือ

 หนองมะโมง วัดสิงห
าพระยา อรัญประ
ฌกูฎ ท่าใหม่ แหลมส
น้อย) จ.สตูล (อ.ละงู
กา ห้วยยอด กันตัง น
โลก ได้ มีโครงการขุ
ดูแล้งถัดไป ซ่ึงขณะ
ราม ท่ีเป็นหนึ่งในค
นี้มักได้ผลกระทบจา
กงานชลประทานที่ 8
าเภอสีคิ้ว มีปริมาณเห
เหลือใช้การ คิดเป็น
 คิดเป็น 39.40 เปอ
ริมาณฝนที่ตกลงมาอ
บาศก์เมตร จ.นครสว
ล้ง ไม่ยอมโต ยืนตน้
ขณะเดียวกัน จากก
กาศเตือนให้ประชา
เกาะยาว อ.ทับปุดแ
นฟ้าคะนองเพิ่มข้ึน 
ยตอนบนจะมีกําลังแ
ชั่วโมง): รายงานพ้ื
 มุกดาหาร ร้อยเอ็ด 
ทุมธานี คณะกรรมก
าง ลําพูน  ตาก กําแ
นคร สุรินทร์ กาฬสิน
และสงขลา กรมอุตุนิ
าคตะวันออก และภ

บุรี จันทบุรี ตราด เพ

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 
 สามเงา วังเจ้า เมือ
 โพนสวรรค์) จ.มหาส
วาสินรินทร์ รันตนบุ ี
สองห้อง) จ.หนองบัว
อง สังขละบุรี ด่าน
ห์ เนินขาม) จ.สระบุ
เทศ วังน้ําเย็น เขาฉ
สงิห์) จ.ชลบุรี (อ.เกา
งู ทุ่งหว้า มะนัง เมือ
นาโยง ปะเหลียน) จ
ขุดลอกคูคลองสายต่
ะนี้คูคลองต่าง ๆ อยู่
ลองระบายน้ําหลักใ
ากแม่น้ํายมไหลล้น
8 เปิดเผยถึงสถานก
หลือใช้การ คิดเป็น 
น 19.36 เปอร์เซ็น
อร์เซ็นต์ ซ่ึงปริมาณ
ย่างต่อเนื่องนั้น ก็ยัง
วรรค์ สภาพความแห้
นแห้งตาย ผลผลิตไม่ไ
ารที่ขาดนํ้ายังทําให้
าชน ซ่ึงอาศัยอยู่บน
ละ อ.เมือง 
 และมีฝนตกหนักถึ
แรงข้ึน โดยทะเลอัน
พ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่ว
 ยโสธร นครราชสีมา
การทรัพยากรนํ้าแห
แพงเพชร นครสวรรค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นิยมวิทยาได้แจ้งเตือ
าคใต้ฝั่งตะวันตก สว่

พชรบุรี ประจวบคีรี

มทรัพยากรน้ํา  กร

งขลา ปัจจุบันสถา

ณน้ําอยู่ในเกณฑ์นํ้า
โดยมี สถานการณ์วิ
ณ์เฝ้าระวัง (นํ้าแล้
48 พรรษา (TN08
ยู่ในเกณฑ์นํ้าแล้ง 
วัง(นํ้าแล้ง) ได้แก่ 
ากแดด (อ.โกรกพระ
้อง CCTV ณ วันที่ 2

สถานีสะพานนครน่า

กรณีฉุกเฉิน (ภัยแ
ว ดอยหล่อ ดอยสะ

บ้านโคก) ) จ.พะเยา 
อง คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ย
 ทัพทัน) จ.นครสวร
ง อุ้มผาง แม่สอด) 
สารคาม (อ.กันทรวิชั
รี สําโรงทาบ ท่าตูม
ัวลําภู (นากลาง เมือ
มะขามเตี้ย ทองผา
รี (มวกเหล็ก วังม่วง
ฉกรรจ์ คลองหาด) 
าะสีชัง) จ.ตราด (อ.เ
อง ควนโดน) จ.กระบ
จ.นครศรีธรรมราช (อ
าง ๆ ในเขตลุ่มน้ําย
ในสภาพแห้งแล้งยัง
ในการบริหารจัดกา
นตลิ่งและไหลท่วมพื้
ารณ์ปริมาณน้ําภาย
16.22 เปอร์เซ็นต์, 
ต์, เข่ือนลําแชะ อ
น้ําที่เหลืออยู่ถือได้ว
งไม่ผลดีต่อปริมาณน
ห้งแล้งที่คุกคามขยา
ได้เลย โดยเฉพาะ ต้
้มีโรคระบาด เช่น เพ
ภูเขาสูง หุบเขา แล

งหนักมากบางแห่งบ
ดามันมีคลื่นสูง 2-4
วม (23 พ.ค.) ได
า บุรีรัมย์ และสุรินท
ห่งชาติ (23 พ.ค.) ไ
ค์ ชัยนาท อุทัยธานี 
 นครพนม มุกดาหาร
อนตามลักษณะอากา
วนมากบริเวณจังหวัด
รีขันธ์ ชุมพร ระนอง 

ระทรวงทรัพยากร

านการณ์น้ําในลําน้ํา

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

แล้ง)ปัจจุบัน (23 พ
ะเก็ด กัลยาณิวัฒนา 
 (อ.เมืองพะเยา ดอก
ยม บ้านด่านลานหอ
รรค์ (อ.เมือง ชุมแสง
 จ.นครราชสีมา (อ
ชยั โกสุมพิสัย ชื่นชม
) จ.ขอนแก่น (อ.ซําส
องฯ นาวัง โนนสัง) จ
าภูมิ ไทรโยค เลาข
ง เฉลิมพระเกียรติ ห
 จ.ปราจีนบุรี (อ.เมื
เมืองตราด เขาสมิง แ
บ่ี (อ.คลองท่อม เกา
อ.เมือง ปากพนัง ทุ่ง
ยม จากหลายหน่วย
งไม่มีน้ําและมีการเร่
รน้ําของโครงการส่ง

พื้นที่ทางการเกษตร
ยในเข่ือนหลักทั้ง 5 
 เข่ือนลําพระเพลิง อ
 อําเภอครบุรี มีปริม
ว่าเป็นปริมาณน้ําที่ต
น้ําในทุก ๆ เข่ือน เนื่
ยวงกว้างอย่างหนักใ
ต้นข้าวโพดและแตงก
พลี้ยไฟ และแมลงศัต
ละหมู่บ้านเสี่ยงภัยดิ

บริเวณภาคเหนือ 
4 เมตร ตลอดช่วง 
ด้แก่ ภาคเหนือ คือ
ทร์ ภาคตะวันออก คื
ได้รายงานพ้ืนท่ีประ
 ลพบุรี อ่างทอง พร
ร นครราชสีมา ศรีสะ
าศทั่วไป ว่า บริเวณ
ดตาก เชียงใหม่ เชีย
 พังงา และภูเก็ต จึ

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
.ขามสะแกแสง คง 
ม เชียงยืน เมืองมหาส
สูง เมือง แวงน้อย ภู
จ.สุพรรณบุรี (หนอง
วัญ หนองปรือ พน

 หนองแซง บ้านหมอ
มืองปราจีนบุรี ศรีม
 แหลมงอบ คลองใหญ
าะลันตา ลําทับ เมือ
งใหญ่ เชียรใหญ่ จุฬ
งาน เพื่อเตรียมการ
ร่งดําเนินการขุดลอก
งน้ําและบํารุงรักษา
รเป็นประจํา ขณะที่
แห่ง ว่า มีปริมาณน้ํ

 อําเภอปักธงชัย มีปริ
มาณน้ําเหลือใช้การ 
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่คาดก
นื่องจากส่วนใหญ่จะต
ในขณะนี้ ส่งผลให้เก
กวา โตยังไม่เต็มที่ก็ห
ตรูพืชรบกวน ทําให้
ดินถล่มและน้ําป่าไห

ภาคตะวันออกเฉีย

อ จ.น่าน สุโขทัย ตา
คือ จ.ปราจีนบุรี ฉะเ
ะสบภัยจากนํ้า (พ้ืน
ระนครศรีอยุธยา  ป
ะเกษ อุดรธานี มหาส
ประเทศไทยมีฝนฟ้า

ยงราย เพชรบูรณ์ หน
จึงขอให้ประชาชนใน

แวดล้อม 

ในภาวะ

มาณน้ํา 
นแม่นํ้า  
(TY04)  

ณฑ์ปกติ 
้ําท่าจีน

นเกณฑ์
)  

 จังหวัด  
การ ฝาง   
กามยาว  
(อ.เมือง 
นองบัว)  
 บัวลาย  
สารคาม 
ภูผาม่าน 
งหญ้าไซ  
นมทวน)  
อ เมืองฯ  
หาโพธิ)   
ญ่ บ่อไร่ 
องกระบ่ี  
ฬาภรณ์ 
รสําหรับ 
กคูคลอง 
ยมน่าน 

ที่ฤดูแล้ง 
้ําต้นทุน 

ริมาณน้ํา
 คิดเป็น  
การณ์ไว้  
ตกลงมา
กษตรกร
หยุดการ
เสียหาย
หลหลาก 

ยงเหนือ  

าก และ
เชิงเทรา 
ท่ีมีข่าว

ปทุมธานี 
สารคาม 
าคะนอง 
นองคาย 
นบริเวณ



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 172.05 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 4 1 7 -49.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6 2 4 12 -1.00 

วนัท ี ่23  พฤษภาคม  2559 ภาคกลาง 1 1 1 3 -10.00 

31,332 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -74.00 

44% ภาคตะวันออก 6 1 2 9 -8.05 คงที่ 9 อ่าง

วนัท ี ่23  พฤษภาคม  2558 ภาคใต ้ 3 1 - 4 -30.00  ลดลง 20 อ่าง

34,655 รวมท ัง้ประเทศ 20 9 8 37 -172.05   เพิม่ขึน้ 8 อ่าง

49%

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 4,690 35% 4,057 30% 257 2% 4,094 30% 294 2% -37.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,181 44% 3,614 38% 764 8% 3,630 38% 780 8% -16.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 86 32% 29 11% 7 3% 25 9% 3 1% 4.00 เพิม่ขึน้

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

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 40 38% 18 17% 14 13% 18 17% 14 13% - คงที่

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

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 193 21% 242 26% 199 21% 242 26% 199 21% - คงที่

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 9,275 38% 8,000 32% 1,261 5% 8,049 33% 1,310 5% -49.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 30 22% 14 10% 7 5% 15 11% 8 6% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 207 40% 143 28% 100 19% 142 27% 99 19% 1.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 41 25% 37 22% 27 16% 38 23% 28 17% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 75 46% 54 33% 17 10% 53 32% 16 10% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 853 35% 520 21% - 0% 526 22% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 471 24% 325 16% 225 11% 318 16% 218 11% 7.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 94 30% 73 23% 50 16% 75 24% 52 17% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 29 26% 22 20% 21 19% 28 25% 27 25% -6.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 58 41% 33 23% 26 18% 34 24% 27 19% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 114 41% 51 19% 44 16% 52 19% 45 16% -1.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 64 53% 57 47% 54 45% 57 47% 54 45% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 886 45% 918 47% 87 4% 916 47% 85 4% 2.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,922 35% 2,247 27% 658 8% 2,255 27% 659 8% -1.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 152 16% 224 23% 221 23% 235 24% 232 24% -11.00 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% 58 24% 18 8% 57 24% 17 7% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 291 21% 325 24% 265 19% 335 25% 275 20% -10.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,219 69% 11,717 66% 1,452 8% 11,749 66% 1,484 8% -32.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,878 44% 3,699 42% 687 8% 3,741 42% 729 8% -42.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,097 61% 15,416 58% 2,139 8% 15,490 58% 2,213 8% -74.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 28 13% 59 26% 55 25% 60 27% 56 25% -1.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 74 18% 72 17% 42 10% 73 17% 43 10% -1.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 37 32% 20 17% 8 7% 20 17% 8 7% - คงที่

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 86 53% 76 46% 62 38% 79 48% 65 40% -3.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 161 65% 139 56% 119 48% 141 57% 121 49% -2.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 32% 7 43% 6 39% 7 42% 6.29 38% 0.11 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 6 26% 2 11% 1 7% 2 10% 1.14 5% 0.26 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 25 35% 16 22% 13 18% 17 24% 14.05 20% -1.08 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 9 22% 22 56% 19 49% 23 57% 19.79 49% -0.33 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 431 33% 414 31% 326 25% 422 32% 335 25% -8.05 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 297 42% 205 29% 138 19% 205 29% 138 19% - คงที่

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 101 26% 54 14% 36 9% 56 14% 38 10% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,075 72% 3,990 71% 2,638 47% 4,006 71% 2,654 47% -16.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,166 80% 682 47% 422 29% 694 48% 434 30% -12.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,639 69% 4,931 60% 3,234 39% 4,961 61% 3,264 40% -30.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 34,655 49% 31,332 44% 7,883 11% 31,511 45% 8,056 11% -172.05 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

17 พฤษภาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่23  พฤษภาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

23 พฤษภาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่23  พฤษภาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 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


