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ฝน การคาดหมา
มีรายละเอียดตามตา

ปริมาณฝน ณ วันที
8 มิถนุายน 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตนุิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช
.บางกล่ํา จ.สงขลา 
 นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ริมาณนํ้าในอ่าง
ล

น้ําในอ่างปี 59 ล้
9 มิ.ย. 59

น้ําในอ่างปี 49 ล้
9 มิ.ย. 49

น้ําในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิวาส
บางปะกง มีแนวโน้ม
2 สรุปสถานการณ์น

       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงค

13, -10.50, -8
เชียงคาน และหนองค
        - ระบบปฏิบัติ

กราฟแสดงปริมา

ปี ๕9 (44

รณ์) ค่าประมาณ
 120 - 16

อ  180 - 22
 110 - 25

ฝั่ง  240 - 29
 90 - 130

 260 - 31
ณฑล  140 - 18

.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
9

มม.

มม. 26
มม. 25
มม. 33

า

หน่วย

  

ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุ
 
าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 8,28

% 34
ล้าน(ลบ.ม) 8,00

% 32
ล้าน(ลบ.ม) 14,0

% 59

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศ

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
ส และสถานี X.73 จ.
มระดับนํ้าทรงตัว แม
น้ํา (กรมทรัพยากรน
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ที
าน หนองคาย นคร
8.86, -9.21, -8.7
คาย มีแนวโน้มระดับ
การเฝ้าระวัง และเตื

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

%)      ปี ๕8 (47

ณ (มม.) คว
60 มม. ตํ่ากว่าค
20 มม. ใกล้เ
50 มม. ตํ่ากว่าค
90 มม. ใกล้เ
0 มม. ใกล้เ

10 มม. ตํ่ากว่าค
80 มม. ใกล้เ

มิถุนายน 255

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

 สรปุสถาน
ลิเมตร) เดือน มิถุน

69.5 -9.6
59.9 -4%
33.9

น่าน

44.1
ท่าวังผา

เหนือ

 

นิยมวิทยาได้รายงา

87 2
4% 1
02 -2% 3
% 2

014 -27% 4
% 3

เหนือ

หม
3.ป
10
16
22
28
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะ
สถานี W.๔A จ.ตาก 
ะเกษ, สถานี M.7 จ
.นราธิวาส แนวโน้มร
ม่นํ้าน่าน และแม่นํ้า
น้ํา)  
วิทยา : 
ท่ีมาข้อมูล : สรุปส
รพนม มุกดาหาร แ
72 และ –11.39 เ
บนํ้าลดลง 
ตือนภัยล่วงหน้าน้ําห

ทศ  

%)  

วามหมาย
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
ค่าปกติเล็กน้อย
เคียงค่าปกติ

59

นการณน์้ําขอ
นายน กรกฎาคม แล

303.0 -14
156.1 -94
345.4

กลาง

0.8
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี

  

านเพิ่มเติมโดยการบ

238
18%
302 4%
22%
419 -9%
31%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ปราณบุรี (12%) ๔.ค
0.กิ่วคอหมา (19%)
6.ขุนด่าน (25%) 17
2.น้ําอูน (29%) 23.ภ
8.บางลาง (42%) 29
 อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ะห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
จ.อุบลราชธานี, สถาน
ะดับน้ํา แม่นํ้าปิง แ
าโก-ลก มีแนวโน้มระ

สถานการณ์น้ําประจํา
และโขงเจียม วัดได้
เมตร ตามลําดับ แน

ลาก - ดินถล่ม (Earl

+ 

ศูนย์ป้อง

ค่าประมาณ (มม
 160 - 200 ม
 190 - 230 ม
 140 - 180 ม
 250 - 300 ม
 100 - 140 ม
 300 - 400 ม
 160 - 200 ม

กรก

องประเทศ วัน
ละสิงหาคม 2559

47.0 254.3
4% 289.4

395.6

14.
นครพ

ตะวันออกเฉี

 

 

บันทึกของเจ้าหน้าที

2,834
34%

2,273 -7%
27%

3,273 -16%
43%

ตอ.เฉียงเหนือ

มีปริมาณน้ําต่ํากว่า 
คลองสียัด (14%) 5.บ
) 11.อุบลรัตน์ (21
7.กระเสียว (25%) 
ภูมิพล (30%) 24.จุ
.ลํานางรอง (47%) แ
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

รมชลประทาน) (9 
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก

แม่นํ้ายม แม่นํ้าพระส
ะดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 

าวัน : ศูนย์ประมวลวิ
้ 2.67, 5.50, 3
นวโน้มระดับน้ําท่า 

ly Warning) (9 มิ.ย

+

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

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

กฎาคม 2559

นที่ 10 มิถุนา
9 เปรียบเทียบกับค่า

35.1 365.6
12.1% 295.1

500.4

ต

7
พนม

ฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ที่เป็นรายวัน ณ เวล

336
29%
328 -1%
28%
561 -24%
52%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

 ๕๐ % ของความจ
บางพระ (15%) 6.แม
1%) 12.ป่าสักฯ (2
 18.กิ่วลม (25%) 
จุฬาภรณ์ (34%) 25
และ30.สิรินธร (47%
 ของความจุ – ไม่มี 

มิ.ย.)  : สถานีนํ้าท่า
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
สทึง แม่นํ้าท่าตะเภา

วิเคราะห์สถานการณ์
3.34, 3.29, 3.28
สถานี เชียงแสน น

ย.) – ไม่มีการเตือนภัย

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
ค่าปกติ  200
ค่าปกติ  240
ค่าปกติ  160
ค่าปกติ  280
ค่าปกติ  100
ค่าปกติ  350
ค่าปกติ  200

ยน ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

6 -70.5 35
1 -24% 42
4 59

ตะวันออก

ไม่มีฝน

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

ลา 07.00 น.ของวัน

15,845
60%

% 15,153 -3
57%

% 19,065 -15
72%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 30 อ่าง 
ม่งัด (16%) 7.ลําพระ
1%) 13.ลําตะคอง
 19.ทับเสลา (26%
5.สิริกิติ์ (38%) 26

%)  
 -  

าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
า และแม่นํ้าตาปี มีแ

์น้ํา กรมชลประทาน)
8 และ 3.11 เมตร
นครพนม มุกดาหาร

ย - 

มวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 

ระทรวงทรัพยากร

ระมาณ (มม.)
0 - 250 มม.
0 - 290 มม.
0 - 200 มม.
0 - 330 มม.
0 - 140 มม.
0 - 450 มม.
0 - 250 มม.

สิงหาคม

ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 

58.3 67.6
25.9 16%
95.6

ใต้

27.8
ภูเก็ต

 

รายวัน (http://www.tmd

ันนี้  ปริมาณฝนสูง

5,550
68%

3% 5,032
61%

5% 6,177 -1
75%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
ะเพลิง (16%) 8.ลําป
ง (22%) 14.น้ําพุง

%) 20.แควน้อย (27%
6.หนองปลาไหล (38%

น้อย ได้แก่ สถานี P.
N.5A จ.พิษณุโลก, ส
X.158 จ.ชุมพร, สถ
แนวโน้มระดับนํ้าลดล

) ระดับน้ําแม่น้ําโขง 
ร ตามลําดับ เปรียบ
ร และโขงเจียม มี

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+ 

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก
ใกล้เคียงค่าปก

ม 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

300.5 -3.2
297.3 -1%
419.0

น่าน
ท่าวังผา

ทัง้ประเทศ

44.1

d.go.th/climate/climate

งสุดวันนี้เท่ากับ 48

33,133
47%

-7% 31,133
44%

14% 43,509
64%

ทัง้ประเท

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

11%) 2.ห้วยหลวง
ปาว (17%) 9.ลําแซะ
ง (22%) 15.มูลบน
%) 21.แก่งกระจาน
%) 27.วชิราลงกรณ

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

 ณ วันที่ 9 มิถุนายน
บเทียบกับตลิ่ง มีค่า
มีแนวโน้มระดับนํ้า

d.go.th/3month_foreca

แวดล้อม 

กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ
กติ

๒๕5๓)] 

 
e.php) 

8.0 มม.  

-3%

-20%

ทศ

  
table.htm) 
 (12%)  
ะ (18%) 
น (24%)  
น (28%)  
ณ (40%) 

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี  
มูล และ

น 2559  
าเท่ากับ 
เพ่ิมขึ้น  

ast.php) 



 

 
.         
        
        
(ระดับ
        
ปกติ ย
สถานี
ชายฝ่ัง
๔. พา
๕. สถ
1,233
แม่แจ่ม
จ.ลําพู
ทอง โก
สามเงา
ด่านขุน
สําโรง
จ.หนอ
วัดสิงห
สังขละ
หนองแ
จ.จันท
เกาะกู
เมืองก
จุฬาภร
๖. คา
ตะวันต
๗. พ้ืน
ภาคต
แห่งชา
ชัยนาท
นครพน
สาธาร
ที่ประก
บึงกาฬ
 

         3.2.2) ศูนย์ป้
             - โครงการ
               - รายงา
บน้ําต่ํากว่าระดับตลิง่
               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่
ตรงข้ามวัดจันทนา
งทะเลตะวันตก) 
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กรม
3 ตําบล 10,101 ห
ม สันทราย แม่อาย
น (อ.ลี้) จ.ลําปาง (อ
กสัมพีนคร ขาณุวรลั
า วังเจ้า เมือง อุ้มผา
นทด โนนสูง เทพารกั
ทาบ ท่าตูม) จ.ขอน

องบัวลําภู (นากลาง 
ห์ เนินขาม) จ.สุพรรณ
ะบุรี ด่านมะขามเตี้ย
แค) จ.ราชบุรี (อ.ส

ทบุรี (อ.มะขาม โป่งน้ํ
ด เกาะช้าง) จ.ประ
ระบ่ี ปลายพระยา อ
รณ์ ฉวาง นาบอน เฉ
าดการณ์สภาพอา
ตก มีฝนเพิ่มข้ึน และ
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวัง
ะวันออกเฉียงเหนือ
าติ (9 มิ.ย.) ได้ราย
ท อุทัยธานี ลพบุรี อ
นม มุกดาหาร นครร
รณภัย (7 มิ.ย.) ได้
กอบพื้นที่ จ.เชียงใหม
ฬ จันทบุรี ชลบุรี ระ

องกันวิกฤตินํ้า : ระ
รสํารวจติดต้ังระบบ
านสถานการณ์สถานี
งต่ําสุด) ระดับน้ําใน
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ยู่ในสถานการณ์เฝ้า
าราม อ.เมือง จ.จัน

มป้องกันและบรร
หมู่บ้าน ได้แก่ จ.เชยี
 ) จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมื

อ.แจ้ห่ม เถิน วังเหนอื
ลักษบุรี บึงสามัคคี ท
าง แม่สอด) จ.แม่ฮ่อง
กษ์ พระทองคํา บัวใ
นแก่น (อ.ซําสูง เมือ
 เมืองฯ นาวัง โนนสัง
ณบุรี (หนองหญ้าไซ
ย ทองผาภูมิ ไทรโยค
วนผึ้ง ปากท่อ) จ.ส

น้ําร้อน สอยดาว แกง่
จวบคีรีขันธ์ (เมืองฯ

 อ่าวลึก เหนือคลอง) 
ฉลิมพระเกียรติ ทุ่งส
ากาศ 7 วัน (กรม
ะมีฝนตกหนักบางแห
งเตือนภัยวิกฤตินํ้
อ คือ จ.หนองคาย 
ยงานพ้ืนท่ีประสบภัย
 อ่างทอง พระนครศรี
ราชสีมา ศรีสะเกษ 
ด้สั่งเตรียมการการป้
ม่ เขียงราย แม่ฮ่องส
ยอง และตราด  

ะบบติดตามและเฝ้าร
บตรวจวัดสถานภาพ
นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
นลําน้ําส่วนใหญ่มีแน
และข้อมูลเพื่อการบริ
าระวังนํ้าแล้ง ได้แก
นทบุรี (ลุ่มนํ้าจันท

รเทาสาธารณภัย
ยงใหม่ (อ.ดอยเต่า สั
มืองอุตรดิตถ์ ท่าปล
อ) จ.สุโขทัย (อ.สวรร
ทรายทองวัฒนา คล
งสอน (เมืองแม่ฮ่องส
ใหญ่ สูงเนิน) จ.มหาส
อง แวงน้อย ภูผาม่
ง) จ.อุทัยธานี (อ.ห้ว
ซ สองพี่น้องเมืองสุพ
ค เลาขวัญ หนองปรื
สระแก้ว (อ.โคกสูง 
งหางแมว ขลุง นายา
ฯ หัวหิน กุยบุรี ทับส
 จ.ตรัง (อ.วังวิเศษ เ
ง ลานสกา ชะอวด ห

มอุตุนิยมวิทยา) ใน
ห่ง ส่วนกรุงเทพมหาน
นํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้
 บึงกาฬ อุดรธานี ส
ยจากน้ํา (พ้ืนท่ีมีข่า
รีอยุธยา  ปทุมธานี ส
 อุดรธานี มหาสารค
ป้องกันและแก้ไขปั
สอน พะเยา ลําพูน ล

ระวังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ

ะเลสาบสงขลา (ณ วั
นวโน้มลดลง 
ริหารจัดการทรัพยาก
ก่ สถานีสะพานมห

ทบุรี/ชายฝ่ังทะเลต

: จังหวัดท่ีประกาศ
สนักําแพง แม่ริม แม่
ลา ทองแสนขัน ตรอ
รคโลก ศรีนคร ศรีสาํ
องลาน คลองขลุง) จ
สอน สบเมย ปาย ขุม
สารคาม (อ.กันทรวิชั
าน บ้านฝาง เป่ือย
วยคต ทัพทัน) จ.นคร
รรณบุรี ด่านช้าง ดอ
รือ พนมทวน) จ.สระ
 วัฒนานคร ตาพระ
ายอาม เมือง เขาคิชฌ
สะแก บางสะพานน้

 เมืองตรัง ย่านตาขาว
 หัวไทร) จ.สุราษฎรธ์
นช่วงวันที่ 9-10 มิ
นครและเขตปริมณฑ
้ง) : NASA (

 สกลนคร นครพนม
าวขาดแคลนน้ํา) 4
 สุพรรณบุรี นครปฐม
าม อุบลราชธานี จัน
ญหาอุทกภัย วาตภ

 ลําปาง แพร่ น่าน อุต

ศูนย์ป้อง

 
ติ (ในลุ่มน้ํา) 
 วันที่ 3 มิ.ย.59) ลุ่ม

กรน้ํา (ระบบเชื่อมโยง
หาโพธิ์ อ.เมือง จ.แ
ะวันออก) และสถ

เขตให้ความช่วยเห
ม่แตง จอมทอง ฮอด 
อน พิชัย น้ําปาด ลับ
าโรง ศรีสัชนาลัย เมื
จ.น่าน (อ.สองแคว เ
มยวม แม่ลาน้อย ปา
ชยั โกสุมพิสัย ชื่นชม
น้อย โนนศิลา หนอ
รสวรรค์ (อ.เมือง ชุม
อนเจดีย์ อู่ทอง เดิม
ะบุรี (มวกเหล็ก วังม
ยา อรัญประเทศ วั
ฌกูฎท่าใหม่ แหลมสิ
น้อย บางสะพาน) จ.
ว รัษฎา สิเกา ห้วยย
ธานี (อ.บ้านสาร) สถา
.ย. บริเวณประเทศไ

ฑล จะมีฝนตกต่อเนือ่
(24 ชั่วโมง): รา
 และอุบลราชธานี 

44 จังหวัด ได้แก่ จ
ม ราชบุรีกาญจนบุรี
นทบุรี ตราด ปราจีน
ภัย และดินถล่มอา
ตรดิตถ์ พิษณุโลก ตา

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

มน้ําทะเลสาบสงขล

งสัญญาณภาพจากก
แพร่ (ลุ่มนํ้ายม) แ
านีรร.อนุบาลบางส

หลือผู้สบภัยพิบัติกร
 พร้าว ดอยหล่อ ดอ
บแล บ้านโคก) จ.พะ
อง คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ยม

 เมืองน่าน) จ.พิจิตร 
งมะผ้า แม่สะเรียง) จ
ม เชียงยืน เมืองมหาส
องเรือ พล แวงใหญ
มแสง ตาคลี พยุหะคี
บางนางบวช สามชุก
ม่วง เฉลิมพระเกียร
ังน้ําเย็น เขาฉกรรจ

สงิห์) จ.ชลบุรี (อ.เกา
.สตูล (อ.ละงู ทุ่งหว้
ยอด กันตัง นาโยง ป
านการณ์วิกฤตินํ้า (
ไทยมีฝนลดลง ส่วนใ
อง ส่วนมากในช่วงบ่า
ายงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเ
 ภาคใต้ คือ จ.นครศ
จ.เชียงใหม่ พะเยา พิ
 หนองคาย หนองบั
นบุรี สมุทรปราการ 
าจสร้างความเสียหา
าก สุโขทัย เพชรบูรณ

มทรัพยากรน้ํา  กร

ลา ปัจจุบันสถานกา

ล้อง CCTV ณ วันที่ 
และสถานีสะพานน
สะพาน อ.บางสะพ

รณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง
อยสะเก็ด กัลยาณิวัฒ
ะเยา (อ.เมืองพะเยา
ม บ้านด่านลานหอย
(อ.บางมูลนาก วังทร
จ.นครราชสีมา (อ.ขา
สารคาม ยางสีสุราช)
ญ่ ภูเวียง บ้านแ
คีรี หนองบัว โกรกพ
ก บางปลาม้า) จ.กา
ติ หนองแซง บ้านห
จ์ คลองหาด เมือง) 
าะสีชัง) จ.ตราด (อ.เ
้า มะนัง เมือง ควนโ

ปะเหลียน) จ.นครศรี
(ข่าว) -  
ในช่วงวันที่ 11-15 
ายถึงค่ํา 
เกิดนํ้าท่วม (9 
ศรีธรรมราช ตรัง สต
พิจิตร พิษณุโลก แพร
ัวลําภู บุรีรัมย์ ยโสธ
 พังงา ประจวบคีรีขั
ายแก่ชีวิตและทรัพ
ณ์ สกลนคร นครพน

ระทรวงทรัพยากร

ารณ์น้ําในลําน้ําโดยท

 9 ,มิ.ย.59) : สถาน
นครน่านพัฒนา อ.เ
พาน จ.ประจวบคีรี

ง)ปัจจุบัน (9 มิ.ย.)
ฒนา เชียงดาว ไชยป
า ดอกคําใต้ แม่ใจ จ
ย) จ.กําแพงเพชร (อ.
รายพูน ทับคล้อ) จ.
ามสะแกแสง คง บัวล
) จ.สุรินทร์ (อ.จอมพ
ฮด น้ําพอง เวียงเก
ระ ไพศาลี) จ.ชัยนา
ญจนบุรี (อ.ห้วยกระ

หมอ เมืองฯ เสาไห้ ด
 จ.ปราจีนบุรี (อ.เมื
เมืองตราด เขาสมิง แ
โดน) จ.กระบ่ี (อ.คล
รีธรรมราช (อ.เมือง ป

 มิ.ย. ภาคเหนือ ภ

 มิ.ย.) ได้แก่ ภา
ตูล และนราธิวาส ค
ร่ ลําปาง ลําพูน  ตา
ธร สกลนคร สุรินทร์
ขันธ์ สตูล และสงขล
พย์สินของประชาช
นม มุกดาหาร อุดรธา

รธรรมชาติและส่ิงแ

ทั่วไปยังคงอยู่ในภา

การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
เมือง จ.น่าน (ลุ่มนํ้
รีขันธ์ (คลองบางส

) 34 จังหวัด 229
ปราการ ฝาง อมก๋อย
 จุน ภูกามยาว เชียง
เมือง กําแพงเพชร ป
ตาก (อ.แม่ระมาด บ้
ลาย แก้งสนามนาง โ
พระ เขวาสินรินทร์ รั
ก่า พระยืน หนองสอ
าท (อ.มโนรมย์ หนอ
ะเจา ท่าม่วง ศรีสวัส

 ดอนพุด แก่งคอย พุ
มืองปราจีนบุรี ศรีม
 แหลมงอบ คลองใหญ
ลองท่อม เกาะลันตา
ปากพนัง ทุ่งใหญ่ เชี

ภาคตะวันออกและภ

าคกลาง คือ จ.กาญ
คณะกรรมการทรัพย
าก กําแพงเพชร นคร
ร์ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น
ลา กรมป้องกันและบ
นในช่วงวันท่ี 7-1
านี หนองบัวลําภู หน

แวดล้อม 

าวะปกติ 

นเกณฑ์
นํ้าน่าน) 
สะพาน/

9 อําเภอ 
ย สะเมิง  
งคํา ปง)  
ปางศิลา
บ้านตาก 
 โนนไทย 
รันตนบุรี 
องห้อง) 
องมะโมง  
สดิ์ เมือง 
พุทธบาท  
หาโพธิ)  
ญ่ บ่อไร ่
า ลําทับ  
ชียรใหญ่ 

าคใต้ฝั่ง

ญจนบุร ี 
ยากรนํ้า
รสวรรค์ 
น ชัยภูมิ 
บรรเทา 

10 มิ.ย.  
นองคาย 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 122.96 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 - 6 7 21.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 6 3 12 11.00

วนัท ี ่9  มถินุายน  2559 ภาคกลาง 1 1 1 3 -6.00 

31,133 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -87.00 

44% ภาคตะวันออก 5 2 2 9 -9.95 คงที่ 9 อ่าง

วนัท ี ่9  มถินุายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -52.00  ลดลง 16 อ่าง

33,133 รวมท ัง้ประเทศ 16 9 12 37 -122.96   เพิม่ขึน้ 12 อ่าง

47%

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 ภมูพิล (2)                  ตาก 13,462 3,800 9,662 4,257 32% 3,990 30% 190 1% 4,006 30% 206 2% -16.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,681 39% 3,624 38% 774 8% 3,623 38% 773 8% 1.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 83 31% 42 16% 20 8% 32 12% 10 4% 10.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 34 13% 29 11% 15 6% 26 10% 12 5% 3.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 46 43% 27 25% 23 22% 22 21% 18 17% 5.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 48 28% 33 19% 27 16% 20 12% 14 8% 13.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 138 15% 257 27% 214 23% 252 27% 209 22% 5.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 8,287 34% 8,002 32% 1,263 5% 7,981 32% 1,242 5% 21.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 29 21% 16 12% 9 7% 15 11% 8 6% 1.00 เพิม่ขึน้

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 203 39% 153 29% 110 21% 148 28% 105 20% 5.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 38 23% 37 22% 27 16% 37 22% 27 16% - คงที่

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 72 44% 55 34% 18 11% 55 34% 18 11% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 827 34% 507 21% - 0% 511 21% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 478 24% 346 17% 246 12% 336 17% 236 12% 10.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 86 27% 69 22% 46 15% 69 22% 46 15% - คงที่

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 29 26% 18 16% 17 15% 20 18% 19 17% -2.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 56 40% 34 24% 27 19% 34 24% 27 19% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 100 36% 49 18% 42 15% 50 18% 43 16% -1.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 63 52% 57 47% 54 45% 57 47% 54 45% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 853 43% 932 47% 101 5% 934 48% 103 5% -2.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 2,834 34% 2,273 27% 697 8% 2,267 27% 686 8% 11.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 100 10% 201 21% 198 21% 209 22% 206 21% -8.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 42 26% 25 16% 42 26% 25 16% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 89 37% 59 25% 19 8% 57 24% 17 7% 2.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 238 18% 302 22% 242 18% 308 23% 248 18% -6.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,143 68% 11,582 65% 1,317 7% 11,624 66% 1,359 8% -42.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,702 42% 3,571 40% 559 6% 3,616 41% 604 7% -45.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 15,845 60% 15,153 57% 1,876 7% 15,240 57% 1,963 7% -87.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 20 9% 55 25% 51 23% 55 25% 51 23% - คงที่

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 57 14% 59 14% 29 7% 63 15% 33 8% -4.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 29 25% 17 15% 5 4% 18 15% 6 5% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 76 46% 63 38% 49 30% 67 41% 53 33% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 154 62% 134 54% 114 46% 135 54% 115 46% -1.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 28% 7 40% 6 36% 7 40% 6.00 36% - คงที่

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 5 21% 3 12% 2 7% 2 11% 1.43 7% 0.08 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 26 36% 13 18% 10 14% 13 18% 10.20 14% -0.51 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 7 19% 22 55% 19 48% 22 54% 18.58 46% 0.48 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 379 29% 372 28% 284 22% 382 29% 294 22% -9.95 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 272 38% 198 28% 131 18% 201 28% 134 19% -3.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 84 21% 47 12% 29 7% 52 13% 34 9% -5.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,063 72% 4,171 74% 2,819 50% 4,196 74% 2,844 50% -25.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,131 78% 616 42% 356 24% 635 44% 375 26% -19.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,550 68% 5,032 61% 3,335 41% 5,084 62% 3,387 41% -52.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 33,133 47% 31,133 44% 7,697 11% 31,261 44% 7,820 11% -122.96 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 ่9  มถิุนายน  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

9 มถิุนายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

3 มถิุนายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่9  มถินุายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


