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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
24 พฤษภาคม 255

ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
25 พ.ค. 59
น้ําในอ่างปี 49 ล้
25 พ.ค. 49

น้ําในอ่างปี 58

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

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

18, -10.78, -9.58
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
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เดือน

ยปริมาณฝน (มิลลิ
าราง 

ที่
59

มม.

มม. 22
มม. 15
มม. 25

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 9,16

% 37
ล้าน(ลบ.ม) 7,99

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 13,6

% 58

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
ส และสถานี X.73 จ.น
ม่นํ้าตาปี มีแนวโน้ม
น้ํา (กรมทรัพยากรน
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ท่ี
าน หนองคาย นคร
, -10.37, -9.66 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

29.2 -74.4
54.8 -48%
52.1

 

28.6
พิษณุโลก

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

63 2
% 2
93 -5% 3
% 2

660 -26% 4
% 3

เหนือ

หม
3.ห
10
16
22
27
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
นราธิวาส แนวโน้มระ
มระดับนํ้าทรงตัว แม
น้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถ
รพนม มุกดาหาร แ
และ –11.89 เมตร ต

ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

%)  

ทศ  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย
ค่าปกติเล็กน้อย

59

นการณน์้ําของ
ภาคม มิถุนายน แล

236.2 -11
119.6 -97
267.8

กลาง

23.8
นครสวรรค์

 

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

280
21%
321 3%
24%
477 -11%
35%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (10%) ๔..
0.ลําแซะ (19%) 11
6.มูลบน (24%) 17
2.แก่งกระจาน (29
7.หนองปลาไหล (45%
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
ะดับน้ํา แม่นํ้ายม แม
ม่นํ้าท่าตะเภา มีแนว

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

16.6 205.9
7% 203.3

299.2

25.
ร้อยเอ็ด 

ตะวันออกเฉี

 

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

2,900
35%

2,256 -8%
27%

3,305 -16%
43%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า 
.แม่งัด (11%) 5. ปร
1.ลําพระเพลิง (20%

7.กระเสียว (24%) 
9%) 23.ภูมิ
%) 28.บางลาง (46%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (25
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
ม่นํ้าพระสทึง ค.ตันห
วโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้

ัน : ศูนย์ประมวลวิเค
 2.62, 5.22, 2
ระดับน้ําท่า สถานีเชี

ly Warning) (25 พ

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

นายน 2559

ที่ 26 พฤษภา
9 เปรียบเทียบกับค่

-2.6 262.8
-1.3% 212.5

380.2

ต

5
 สกษ.

ฉียงเหนือ

ฉ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

382
33%
361 -2%
31%
536 -19%
50%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความจ
ราณบุรี (14%)  6.กิ่ว
%) 12.อุบลรัตน์ (21

18.แควน้อย (26
มิพล (30%) 24.จุ

%) 29.ลํานางรอง (47
 ของความจุ – ไม่มี 

5 พ.ค.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
หยงมัส และแม่นํ้าโก-
ขึน้ 

คราะห์สถานการณ์น้ํา
2.62, 2.13, 2.34
ชยีงแสน และเชียงคา

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 = 

8 -50.3 28
5 -24% 29
2 48

ตะวันออก

3.3

 
ฉะเชิงเทรา

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

16,080
60%

% 15,385 -2
58%

% 19,128 -14
72%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 30 อ่าง 
วลม (16%) 7.บางพร
1%) 13.น้ําพุง (22%
6%) 19.ขุนด่าน (2
ฬาภรณ์ (33%) 

7%) และ30.สิรินธร 
 -  

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

า กรมชลประทาน) ระ
4 และ 2.61 เมตร
าน มีแนวโน้มระดับน

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 

80.1 12.2
92.3 4%
86.7

ใต้

190.4
ตะก่ัวป่า
พังงา

รายวัน (http://www.tmd

นี้  -ไม่มี - 

5,629
69%

2% 4,971
61%

4% 6,307 -1
77%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (9
ระ (16%) 8.ลําปาว 
%) 14.ป่าสักฯ (23
26%) 20.ทับเสลา 
 25.สิริกิติ์ (38%)
 (47%)  

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

ะดับน้ําแม่น้ําโขง ณ 
ร ตามลําดับ เปรียบ
นํ้าลดลง สถานีหนอ

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

238.5 -36.8
201.7 -18%
325.1

พังงา
ตะก่ัวป่า

ทัง้ประเทศ

190.4

d.go.th/climate/climate

34,479
49%

-8% 31,333
44%

16% 43,414
63%

ท้ังประเท

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

9%) 2.กิ่วคอหมา 
 (16%) 9.คลองสียัด
3%) 15.ลําตะคอง 
(27%) 21.น้ําอูน 
) 26.วชิราลงกรณ 

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

 วันที่ 25 พฤษภาคม
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
องคาย นครพนม มุก

d.go.th/3month_foreca

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

8
%

 
e.php) 

-5%

-19%

ทศ

  
table.htm) 
 (10%)  
ด (17%) 
 (23%)  
 (27%)  
 (42%)  

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี, 
น แม่นํ้า

ม 2559  
าเท่ากับ 
กดาหาร 

ast.php) 



 

         
        
        
ปกติ (ร
        
อยู่ในเ
(อ.บ้า
(อ.ศรีส
        
ระดับน
(ทางห
        
ปกติ ย
๔. พา
๕. สถ
228 อ
อมก๋อย
เชียงคํ
กําแพง
สามเงา
สนามน
สีสุราช
ฝาง เป่ื
เมืองสุ
วัฒนาน
เขาคิช
สระบุรี
ย้อย ท
อ่าวลึก
เฉลิมพ
โครงกา
เพิ่มข้ึน
สามาร
จ.พิจิต
มะปรา
ไม่ต่อเ
ใส่รถบ
ได้นําท
จ.ชลบุ
จํานวน
ประกา
๖. คา
25- 2
ตอนบน
๗. พ้ืน
ตะวันอ
และสม
ปัญหา
พ.ค.) 
อุทัยธา
มุกดาห
ลักษณ
กระบี่ 
วันที่ 2
เสี่ยงภั

       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 1,173 ตําบ
ย สะเมิง แม่แจ่ม สัน
ํา ปง) จ.ลําพูน (อ.ลี
งเพชร ปางศิลาทอง 
า วังเจ้า เมือง อุ้มผา
นาง โนนไทย ด่านขุน
ช) จ.บุรีรัมย ์(อ.เมือง
ป่ือยน้อย โนนศิลา ห
พรรณบุรี ด่านช้าง 
นคร ตาพระยา อรญั
ฌกูฎ ท่าใหม่ แหลม
รี (มวกเหล็ก วังม่วง 
ท่ายาง) จ.ประจวบคีรี
ก เหนือคลอง) จ.ตรัง
พระเกียรติ ทุ่งสง ล
ารชลประทานเชียงใ
นจากช่วงสัปดาห์ที่ผ
รถประหยัดน้ําจากกา
ตร เลขาธิการสมาคม
าง มะยงชิด ในพื้นที่
เนื่อง จึงอยากขอให้
บรรทุกมารดต้น มะม่
ทหารที่ได้นํารถบรรท
รี หลังสถานการณ์ภั
น 10 คัน เข้าไปช่ว
าศให้พื้นที่อําเภอขลุง
าดการณ์สภาพอา
27 พ.ค. คลื่นลมบริ
นจะมีกําลังอ่อนลง ท
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
ออกเฉียงเหนือ คือ
มุทรปราการ ภาคตะ
อุทกภัย วาตภัยและ
 ได้รายงานพ้ืนท่ีปร
านี ลพบุรี อ่างทอง พ
หาร นครราชสีมา ศ

ณะอากาศทั่วไป ว่า บ
 และตรัง ขอให้ประช
24 - 25 พฤษภาค
ัยดังกล่าว โปรดระมั

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

รมป้องกันและบร
บล 9,448 หมู่บ้าน
นทราย แม่อาย ) จ.
ลี้) จ.ลําปาง (อ.แจ้ห
 โกสัมพีนคร ขาณุวร
ง แม่สอด) จ.อุทัยธา
นทด โนนสูง เทพารกั
ง พลับพลาชัย ห้วยร
นองเรือ พล แวงใหญ
 ดอนเจดีย์) จ.กาญจ
ญประเทศ วังน้ําเย็น 
มสิงห์) จ.ชลบุรี (อ.เ
 เฉลิมพระเกียรติ หน
รีขันธ์ (เมืองฯ หัวหิน
ง (อ.วังวิเศษ เมืองต
านสกา) จ.พังงา (เก
หม่ เปิดเผยสถานกา
ผ่านมาเล็กน้อยเนื่อง
ารงดการปล่อยน้ําลง
มชาวสวนมะม่วงไทย
ที่ ต.วังทับไทร กว่า 1
ห้ภาครัฐช่วยพัฒนาแ
ม่วง มะปราง มะยงชิ
ทุกน้ําเข้าไปช่วยเหลื
ภัยแล้งเริ่มดีข้ึน และมี
วยเหลือชาวบ้านที่ได
ง เป็นพื้นที่ประสบภั
ากาศ 7 วัน (กรม
ริเวณทะเลอันดามันแ
ทะเลอันดามันมีคลืน่
งเตือนภัยวิกฤตินํ้า
อ จ.เลย หนองบัวลํา
ะวันออก คือ จ.ปราจี
ะดินโคลนถล่ม ช่วงวั
ระสบภัยจากนํ้า (พ้ืน
พระนครศรีอยุธยา  
ศรีสะเกษ อุดรธานี ม
บริเวณภาคตะวันออ
ชาชนในบริเวณดังกล
คม  อาจเกิดน้ําท่วม
มัดระวัง  

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
รลักษบุรี บึงสามัคค ี
านี (อ.ห้วยคต ทัพทัน
กษ์ พระทองคํา บัวใ
ราช กระสัง คูเมือง น
ญ่ ภูเวียง บ้านแฮด น
จนบุรี (อ.ห้วยกระเจ
 เขาฉกรรจ์ คลองหาด
เกาะสีชัง) จ.ตราด (อ
นองแซง บ้านหมอ เมื
น กุยบุรี ทับสะแก บ
รัง ย่านตาขาว รัษฎ
กาะยาว คุระบุรี) จ
ารณ์ปริมาณน้ํากักเก็
งจากมีฝนตกลงมา ข
งสู่แม่น้ําปิงเพื่อการ
ย และเป็นเกษตรกร
15,000 ไร่ ได้รับค
แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ
ด จึงนับได้ว่าปีนี้ชา
ลือแจกจ่ายน้ําให้กับ
มีฝนตกลงมา แต่การ
ด้รับผลกระทบจากส

ภัยพิบัติภัยแล้งเม่ือวัน
มอุตุนิยมวิทยา) ป
และอ่าวไทยตอนบน
นสูงประมาณ 2 เมตร
า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง
าภู กาฬสินธ์ุ บึงกาฬ
จีนบุรี ฉะเชิงเทรา ส
วันที่ 23-25 พ.ค. ได
้นท่ีมีข่าวขาดแคลน
 ปทุมธานี สุพรรณบุรี
 มหาสารคาม อุบลรา
ก และภาคใต้ มีฝนต
ล่าวระวังอันตรายจาก
มฉับพลัน น้ําป่าไหล

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
 ทรายทองวัฒนา คล
น) จ.นครสวรรค ์(อ.เ
หญ่ สูงเนิน) จ.นครพ
นางรอง) จ.สุรินทร์ (อ
 น้ําพอง เวียงเก่า พระ
า ท่าม่วง ศรีสวัสดิ์ 
ด) จ.ปราจีนบุรี (อ.เมื
อ.เมืองตราด เขาสมิ
มืองฯ เสาไห้ ดอนพุด
บางสะพานน้อย) จ.สต
ฎา สิเกา ห้วยยอด กั
.ชุมพร (อ.สวี ปะทิ
็บใน 2 เข่ือนหลักขอ
ขณะเดียวกัน ฝนที่ต
อุปโภคบริโภคและรั
รผู้ปลูกไม้ผลในเขต ต
ความเสียหายเนื่องจ
อช่วยชาวสวนต่อไป
าวสวนไม้ต้องประสบ
บชาวบ้านในเรื่องขอ
รช่วยเหลือยังคงมีอยู
สถานการณ์ภัยแล้ง 
นที ่26 กุมภาพันธ์ ท
ระเทศไทยจะมีฝนฟ้

นจะมีกําลังแรง โดยท
ร 
ง) : NASA (2
ฬ สกลนคร นครพน

 สระแก้ว ชลบุรี ระย
ด้แก่ จ.ตาก จ.กาญจ
นนํ้า) 44 จังหวัด
รี นครปฐม ราชบุรีก
าชธานี จันทบุรี ตรา
ตกหนักถึงหนักมากบ
กฝนตกหนักถึงหนัก
หลาก และดินโคลน

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
ลองลาน) จ.น่าน (อ.ส
เมือง ชุมแสง ตาคลี 
พนม (อ.นาหว้า โพน
อ.จอมพระ เขวาสินริ
ะยืน หนองสองห้อง)
 เมือง สังขละบุรี ด่า
มืองปราจีนบุรี ศรีมห
ง แหลมงอบ คลองใ
ด แก่งคอย พุทธบาท
ตูล (อ.ละงู ทุ่งหว้า ม
ันตัง นาโยง ปะเหลี
ว) สถานการณ์วิกฤ
องจังหวัด ทั้งเข่ือนแ
ตกลงมาในช่วงสัปดา
รักษาระบบนิเวศได้อี
 ต.วังทับไทร อ.สากเ
จากผลผลิตจากที่เคย
 ซ่ึงในส่วนของการ

บกับความทุกข์จ.จัน
งภัยแล้ง ได้ทําพิธีอํ
ยู่ หากได้รับการร้องข
 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ
ที่ผ่านมา  
ฟ้าคะนอง ตลอดช่วง
ทะเลอันดามันมีคลื่น

24 ชั่วโมง): ราย
นม มุกดาหาร นครร
อง และจันทบุรี กรม
จนบุรี ราชบุรี เพชร
ด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ 
กาญจนบุรี หนองคาย
าด ปราจีนบุรี สมุทร
บางพื้นที่ ส่วนมากบ
มาก ทําให้เกิดน้ําท่ว

นถล่ม ในพื้นที่จ.จันท

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
สองแคว เมืองน่าน) จ
 พยุหะคีรี หนองบัว โ
นสวรรค์) จ.มหาสารค
รินทร์ รันตนบุรี สําโ
) จ.หนองบัวลําภ ู(นา
านมะขามเตี้ย ทองผ
หาโพธิ)  จ.จันทบุร ี(
ใหญ่ บ่อไร่ เกาะกูด 
ท หนองแค) จ.ราชบุ ี
 มะนัง เมือง ควนโดน
ยน) จ.นครศรีธรรมร
ฤตินํ้า (ข่าว) จ.เชี
แม่งัดสมบูรณ์ชล แล
ห์ที่แล้ว นอกจากจะ

อีกด้วย จากที่ปกติจะ
เหล็ก เปิดเผยว่า ขณ
ยได้ปัจจุบันลดลงไป
ช่วยเหลือตนเองขอ
ทบุรี หัวหน้าศูนย์บ
ําลาชาวบ้าน ตําบล
ขอจากชาวบ้าน โดยก
ภาพันธ์ เป็นต้นมา แ

ง โดยมีฝนตกหนักถึง
นสูง 2-3 เมตร ในช

ยงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิ
ราชสีมา บุรีรัมย์ แล
มป้องกันและบรรเท
บุรี จันทบุรี ตราด ร
 พะเยา พิจิตร พิษณ
ย หนองบัวลําภู บุรีร
รปราการ พังงา ประ
บริเวณจังหวัดจันทบุ
วมฉับพลัน น้ําป่าไหล
ทบุรี ตราด ชุมพร สุร

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
จ.พิจิตร (อ.บางมูลน
 โกรกพระ ไพศาลี) จ
คาม (อ.กันทรวิชัย โก
โรงทาบ ท่าตูม) จ.ขอ
ากลาง เมืองฯ นาวัง 
าภูมิ ไทรโยค เลาขวั
(อ.มะขาม โป่งน้ําร้อ
 เกาะช้าง) จ.ชัยนาท
รี (อ.สวนผึ้ ปากท่อ)

น) จ.กระบี ่(อ.คลองท
ราช (อ.เมือง ปากพน
ชียงใหม่ เจ้าหน้าที
ะเข่ือนแม่กวงอุดมธ
ะช่วยเพิ่มปริมาณน้ํา
ะปล่อยน้ําตามรอบเ
ณะนี้สถานการณ์ภัยแ
ปถึงร้อยละ 80 รวม
องเกษตรกรน้ัน ขณ
รรเทาสาธารณภัยก

ลซ้ึง อําเภอขลุง จังห
กองทัพเรือ ได้มีการส
และได้มีการเข้าไปช่

งหนักมากบางแห่งบ
ช่วงวันที่ 28- 31 พ

ดนํ้าท่วม (25 พ
ละสุรินทร์ ภาคกลา
ทาสาธารณภัย (25 
 ระนอง พังงา และภูเ
ณุโลก แพร่ ลําปาง 
รัมย์ ยโสธร สกลนค
ะจวบคีรีขันธ์ สตูล แ
บุรี ตราด ชุมพร สุรา
ลหลาก ในระยะนี้ไว้
ราษฎร์ธานี 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 (25 พ
ะเก็ด กัลยาณิวัฒนา 
 (อ.เมืองพะเยา ดอก
ยม บ้านด่านลานหอ
นาก วังทรายพูน) จ.
จ.นครราชสีมา (อ.ขา
กสุมพิสัย ชื่นชม เชยี
อนแก่น (อ.ซําสูง เมื
 โนนสัง) จ.สุพรรณบ
วัญ หนองปรือ พนม
น สอยดาว แก่งหาง
ท (อ.มโนรมย์ หนอง
) จ.เพชรบุรี (อ.ชะอํา
ท่อม เกาะลันตา ลําท
นัง ทุ่งใหญ่ เชียรให
ที่ฝ่ายจัดการน้ําและ
ธาราว่า ภาพรวมทั้ง 
าในเข่ือนทั้ง 2 แห่
เวรสัปดาห์ละประมา
แล้ง ได้ส่งผลกระทบ
มถึงราคาก็ตกต่ํา เนื่
ะนี้ ต้องอาศัยเจาะบ
องบัญชาการป้องกัน
หวัดจันทบุรี เพื่อกลับ
ส่งกําลังเจ้าหน้าที่ทห

ชวยเหลือชาวบ้านก่อ

บริเวณภาคตะวันออ
พ.ค. คลื่นลมบริเวณ

พ.ค.) ได้แก่ ภาค
าง คือ จ.นครนายก 

5 พ.ค.) ได้สั่งการให้เ
เก็ต คณะกรรมการท
 ลําพูน  ตาก กําแพ
ร สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ
และสงขลา กรมอุตุน
าษฎร์ธานี นครศรีธร
้ด้วย ศูนย์เตือนภัยพิ
 พังงา ภูเก็ต และกร

รธรรมชาติและส่ิงแ

าโดยทั่วไปยังคงอยู่ใ

าในลุ่มน้ําน่าน มีปริ
แก่ สถานีสะพานบ้า
พานศรีสัชนาลัย (
ร) 
ปริมาณน้ําอยู่ในเกณ
ท่ีสะพานข้ามแม่นํ้

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

พ.ค.) จํานวน 37 
 เชียงดาว ไชยปราก
กคําใต้ แม่ใจ จุน ภูก
อย) จ.กําแพงเพชร (
ตาก (อ.แม่ระมาด บ้
มสะแกแสง คง บัวล
ยงยืน เมืองมหาสารค
มือง แวงน้อย ภูผาม่า
บุรี (หนองหญ้าไซ สอ
มทวน) จ.สระแก้ว (อ
งแมว ขลุง นายายอา
มะโมง วัดสิงห์ เนิน
า แก่งกระจาน บ้านล
ทับ เมืองกระบี่ ปลาย
หญ่ จุฬาภรณ์ฉวาง 
ปรับปรุงระบบชลป

 2 เข่ือนมีปริมาณน้ํา
งแล้ว ยังทําให้เข่ือน
าณ 1.7 ล้านลูกบาศ
บต่อเกษตรกรผู้ปลูก
องจากผู้ซ้ือมองว่ามี
บ่อน้ําบาดาล รวมถึ
นชายแดนจันทบุรีแล
ับไปทําภารกิจที่ศูน
หาร พร้อมด้วยรถบร
อนที่ทางจ.จันทบุรี จ

ก และภาคใต้ ในช
ณทะเลอันดามันและอ

คเหนือ คือ จ.สุโขทั
 สระบุรี ปทุมธานี น
เตรียมการป้องกันแล
ทรัพยากรนํ้าแห่งชา
งเพชร นครสวรรค์ 
 ขอนแก่น ชัยภูมิ น
นิยมวิทยาได้แจ้งเตื
รรมราช ระนอง พังง
พิบัติแห่งชาติ รายงา
ระบ่ี ขอให้ประชาชน

แวดล้อม 

ในภาวะ

มาณน้ํา 
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ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 91.56 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 3 1 3 7 -35.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 7 2 12 20.00

วนัท ี ่25  พฤษภาคม  2559 ภาคกลาง 1 1 1 3 -10.00 

31,333 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -73.00 

44% ภาคตะวันออก 7 1 1 9 -11.56 คงที่ 10 อ่าง

วนัท ี ่25  พฤษภาคม  2558 ภาคใต ้ 3 - 1 4 18.00  ลดลง 19 อ่าง

34,479 รวมท ัง้ประเทศ 19 10 8 37 -91.56   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 4,644 34% 4,047 30% 247 2% 4,082 30% 282 2% -35.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,122 43% 3,617 38% 767 8% 3,620 38% 770 8% -3.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 84 32% 29 11% 7 3% 27 10% 5 2% 2.00 เพิม่ขึน้

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

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 41 39% 17 16% 13 12% 18 17% 14 13% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 51 30% 17 10% 11 6% 16 9% 10 6% 1.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 187 20% 242 26% 199 21% 241 26% 198 21% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 9,163 37% 7,993 32% 1,254 5% 8,028 32% 1,289 5% -35.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 30 22% 14 10% 7 5% 14 10% 7 5% - คงที่

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 207 40% 142 27% 99 19% 142 27% 99 19% - คงที่

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 74 45% 54 33% 17 10% 54 33% 17 10% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 839 35% 517 21% - 0% 523 22% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 470 24% 324 16% 224 11% 318 16% 218 11% 6.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 93 30% 72 23% 49 16% 74 24% 51 16% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 29 26% 22 20% 21 19% 26 24% 25 23% -4.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 58 41% 34 24% 27 19% 34 24% 27 19% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 113 41% 51 19% 44 16% 51 19% 44 16% - คงที่

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

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 882 45% 932 47% 101 5% 911 46% 80 4% 21.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,900 35% 2,256 27% 670 8% 2,243 27% 650 8% 20.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 141 15% 220 23% 217 23% 231 24% 228 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 1,300 280 21% 321 24% 261 19% 331 24% 271 20% -10.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,212 69% 11,697 66% 1,432 8% 11,736 66% 1,471 8% -39.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,868 44% 3,688 42% 676 8% 3,722 42% 710 8% -34.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,080 60% 15,385 58% 2,108 8% 15,458 58% 2,181 8% -73.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 27 12% 59 26% 55 25% 59 26% 55 25% - คงที่

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 73 17% 71 17% 41 10% 73 17% 43 10% -2.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 37 32% 19 16% 7 6% 20 17% 8 7% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 85 52% 74 45% 60 37% 78 48% 64 39% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 160 65% 138 56% 118 48% 141 57% 121 49% -3.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 31% 7 42% 6 38% 7 43% 6.40 39% -0.09 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 5 25% 2 11% 1 7% 2 10% 1.22 6% 0.17 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 25 35% 15 22% 12 17% 17 23% 13.70 19% -1.23 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 9 21% 22 55% 19 48% 23 56% 19.63 49% -0.41 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 427 32% 408 31% 321 24% 420 32% 332 25% -11.56 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 295 42% 203 29% 136 19% 207 29% 140 20% -4.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 99 25% 54 14% 36 9% 55 14% 37 9% -1.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,074 72% 4,042 72% 2,690 48% 4,001 71% 2,649 47% 41.00 เพิม่ขึน้

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,161 80% 672 46% 412 28% 690 47% 430 30% -18.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,629 69% 4,971 61% 3,274 40% 4,953 60% 3,256 40% 18.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 34,479 49% 31,333 44% 7,888 11% 31,432 45% 7,979 11% -91.56 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

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่25  พฤษภาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

25 พฤษภาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

19 พฤษภาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่25  พฤษภาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


