
  

                  รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 357/2559 เวลำ 15.00น. วันที่ 29 มิถุนำยน 2559 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
  พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในระยะนี และมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตำก เลย หนองคำย อุดรธำนี ขอนแก่น กำฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครรำชสีมำ จันทบุรี ตรำด ระนอง 
และพังงำ ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักถึงหนักมำกและปริมำณฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 
ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักบำงพื นที่  

ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันมีก้ำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชำวเรือเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง และ
เรือเล็ก (ที่มีขนำดไม่เกิน 2 วำหรือ 3 เมตร) ในบริเวณดังกล่ำว ควรงดออกจำกฝั่งจนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 29 มิ.ย.2559 เวลำ 07.00 น. 

 
ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 29 ม.ิย. 2559 เวลำ 13.00 น. 

2.ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00 น. (เมื่อวาน) - 07.00 น. (วันนี ) (ที่มำ: กรมอุตุนยิมวิทยำ) 

 
 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ระนอง 87.6 
จ.พังงำ (ตะกั่วป่ำ) 70.6 
จ.เพชรบูรณ์ (หล่มสัก) 57.3 
จ.มหำสำรคำม 50.0 
จ.เชียงใหม่ 46.6 
จ.ร้อยเอ็ด 46.3 
จ.อุบลรำชธำนี (สกษ.) 41.6 

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนกีระบี่ เวลำ 14.15 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ 

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 30,924 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44  (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้ 
7,498 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (32,233 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46)  
น้อยกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 1,309 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 112.24 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน
63.95 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 39,494 ล้ำน ลบ.ม. 

 
 

อ่ำงเก็บน ้ำ 

ปริมำตร 
น ้ำในอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำใช้กำรได ้

ปริมำตร 
น ้ำไหลลงอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำระบำย 

 
ปริมำตรน ้ำ
รับได้อีก 
(ล้ำน ม.3) 
(ควำมจุท่ี รนส.-

ปริมำตรน ้ำ
ปัจจุบัน) 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำเก็บ

กัก 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำใช้
กำร 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,047 30 247 3 11.04 9.80 3.00 3.00 9,415 
2.สิริกิติ์ 3,537 37 687 10 5.46 8.24 10.66 10.53 7,103 
3.จุฬำภรณ์ 57 35 20 16 0.19 0.10 0.00 0.00 150 
4.อุบลรัตน์ 500 21 -81 -4 2.86 4.23 0.50 0.50 1,931 
5.ล้ำปำว 450 23 350 19 12.98 7.72 0.42 0.41 2,000 
6.สิรินธร 1,055 54 223 20 44.30 64.34 4.82 1.78 911 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 179 19 176 18 1.67 2.45 2.17 2.18 781 
8.ศรีนครินทร์ 11,503 65 1,238 17 5.44 7.80 8.07 7.93 7,347 
9.วชิรำลงกรณ 3,582 40 570 10 9.59 11.00 9.07 8.25 7,418 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 55 25 50 23 0.30 1.02 0.54 0.54 171 
11.รัชชประภำ 4,007 71 2,656 62 9.27 5.06 16.19 16.43 2,613 
12.บำงลำง 543 37 267 23 0.67 0.00 3.96 2.64 1,131 
 

 



๓ 

5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ 
25 
มิ.ย. 

26 
มิ.ย. 

27 
มิ.ย. 

28 
มิ.ย. 

29 
มิ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.29 1.53 1.40 1.40 1.29 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 0.10 0.13 -0.05 0.08 0.09 เพิ่มขึ น 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 -0.58 -0.58 -0.58 2.08 1.76 ลดลง 

N.67 น่ำน ชุมแสง นครสวรรค ์ 28.30 19.03 19.03 19.03 19.00 19.04 เพิ่มขึ น 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 14.45 14.45 14.47 14.49 14.51 เพิ่มขึ น 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 5.40 0.24 0.22 0.24 0.27 0.31 เพิ่มขึ น 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 2.38 2.35 2.52 3.18 3.33 เพิ่มขึ น 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 0.97 0.74 0.87 0.75 0.80 เพิ่มขึ น 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 1.06 1.06 1.04 1.04 1.04 ทรงตัว 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 1.04 1.03 1.05 1.12 1.28 เพิ่มขึ น 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 7.68 7.65 7.85 8.06 8.06 ทรงตัว 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 28.87 28.86 28.86 28.85 28.85 ทรงตัว 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 18.52 18.50 18.89 18.58 18.52 ลดลง 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 5.77 5.72 5.52 5.44 5.32 ลดลง 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 2.37 10.43 ทรงตัว 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 5.86 10.14 ทรงตัว 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 3.02 9.18 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 3.31 9.19 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 3.32 8.68 เพิ่มขึ น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 3.63 10.87 เพิ่มขึ น 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 
บ้ำนเหมำะ (บ้ำนในหนด) ต.เหมำะ อ.กะปง จ.พังงำ 
บ้ำนเหนือ ต.ต้ำตัว อ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ 
บ้ำนดอกแดง ต.บำงไทร อ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ 

เตือนด้วยปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 148.0 มม. 
เตือนด้วยปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 149.0   มม. 
เตือนด้วยปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 167.0   มม 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 
บ้ำนโรงกลวง ต.นบปริง อ.เมอืงพังงำ จ.พังงำ 
บ้ำนท่ำหนั ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงำ 

เตือนด้วยปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 117.5 มม. 
เตือนด้วยปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 119.0 มม. 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 
*ได้รับข้อมูลจำกทำงSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

 
 
 
 
 



๔ 

7. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )]              
 จ.เชียงใหม่ - ฝนที่ตกอย่ำงหนักต่อเนื่องในตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงกลำงดึกที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้เกิดน ้ำท่วมขังหลำยจุดทั่วเขต
เทศบำลนครเชียงใหม่ โดยเฉพำะในจุดที่มักจะเกิดน ้ำท่วมซ ้ำซำก ทั งย่ำนชุมชนกำดก้อม, ชุมชนศรีปิงเมือง และย่ำนวิทยำลัย
นำฏศิลปเชียงใหม่ ยังคงมีน ้ำท่วมขังสูงและเป็นบริเวณกว้ำง เนื่องจำกพื นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและปริมำณน ้ำฝนที่มี
มำก โดยเทศบำลนครเชียงใหม่ได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่พร้อมเครื่องสูบน ้ำเข้ำท้ำกำรเร่งระบำยน ้ำอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือบรรเทำควำม
เดือดร้อนให้แก่ประชำชนแล้ว 
 
8. สถานการณ์ภัยแล้ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 ปัจจุบันมีจังหวัดทีป่ระกำศเขตกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
เงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จ้ำนวน 8 จังหวัด 50 อ้ำเภอ 276 ต้ำบล
2,489 หมู่บ้ำน 

ที ่ จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน รายช่ืออ้าเภอที่ประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
1.ด้านน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค จ้านวน 3 จังหวัด 15 อ้าเภอ 80 ต้าบล 707 หมู่บ้าน 

1 สุรินทร์ 5 42 353 จอมพระ เขำสินรินทร์ รัตนะบุรี ส้ำโรงทำบ ท่ำตูม 
2 ชัยนำท 4 12 121 มโนรมย์ หนองมะโมง วัดสิงห์ เนินขำม 
3 ประจวบคีรีขันธ์ 6 26 233 เมืองฯ หัวหิน กุยบุรี ทับสะแก บำงสะพำนน้อย บำงสะพำน 

รวม 15 80 707  
2. ด้านน ้าเพ่ือการเกษตร จ้านวน - จังหวัด - อ้าเภอ - ต้าบล - หมู่บ้าน 
3. ด้านน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และด้านน ้าเพ่ือการเกษตร จ้านวน 5 จังหวัด 35 อ้าเภอ 196 ต้าบล 1,782 หมู่บ้าน 

4 นครสวรรค์ 7 14 117 เมืองนครสวรรค์ ชุมแสง ตำคลี พยุหะคีรี หนองบัว โกรกพระ 
ไพศำลี 

5 นครรำชสีมำ 5 14 117 คง แก้มสนำมนำง โนนสูง พระทองค้ำ บัวใหญ่  
6 นครศรีธรรมรำช 7 41 315 ปำกพนัง ฉวำง เฉลิมพระเกียรติ ทุ่งสง ลำนสกำ ชะอวด หัวไทร 
7 สุพรรณบุรี 9 75 659 หนองหญ้ำไซ สองพี่น้อง เมืองสุพรรณบุรี ด่ำนช้ำง ดอนเจดีย์ อู่ทอง 

เดิมบำงนำงบวช สำมชุก บำงปลำม้ำ 
8 ก้ำแพงเพชร 7 40 432 เมืองก้ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง โกสัมพีนคร ขำณุวรลักษบุรี ทรำยทอง

วัฒนำ คลองลำน คลองขลงุ 
รวม 35 196 1,782  

รวม 8 จังหวัด 50 276 2,489  
 
9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่29 มิถุนำยน – 5 กรกฎำคม 2559) 
 ในช่วงวันที่ 29 - 30 มิ.ย. ทั่วทุกภำคของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบำงแห่งในภำคเหนือ      
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก รวมทั งกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ส้ำหรับคลื่นลม     
ในบริเวณทะเลอันดำมันตอนบนจะมีก้ำลังแรง โดยทะเลอันดำมันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร 
 ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 2 ก.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง และในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.ค. ภำคเหนือและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพ่ิมขึ น 
 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ            

    
          นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล 

อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


