
  

                  รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 370/2559 เวลำ 08.00น. วันที่ 6 กรกฎำคม 2559 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที ่6 กรกฎาคม 2559 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
  พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบำงแห่งใน

บริเวณภำคเหนือ และภำคตะวันออก โดยมีฝนตกหนักมำก ในบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนมำกบริเวณจังหวัด
สกลนคร นครพนม มุกดำหำร อ้ำนำจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี ขอให้ประชำชนในบริเวณ
ดังกล่ำวระมัดระวังอันตรำยจำกน ้ำท่วมฉับพลันและน ้ำป่ำไหลหลำก รวมทั งปริมำณฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนบริเวณภำคใต้มี
ฝนน้อย ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกได้ในระยะนี  

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 6 ก.ค.2559 เวลำ 01.00 น. 

 
ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 6 ก.ค. 2559 เวลำ 07.00 น. 

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

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
ยังไม่ได้รับรำยงำน  

  
  
  
  
  
  

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 08.30 น. 

 
สถำนขีอนแก่น เวลำ 09.00 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ 

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 31,178 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44  (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้ 
7,746 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 17) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (31,957 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45)  
น้อยกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 779 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 111.24 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน
68.46 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 39,241 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 4,080 30 280 3 8.42 10.84 3.00 3.00 9,382 
2.สิริกิติ์ 3,650 38 800 12 44.04 43.81 10.59 10.63 6,990 
3.จุฬำภรณ์ 59 36 22 18 0.30 0.28 0.28 0.00 148 
4.อุบลรัตน์ 506 21 -75 -4 2.64 1.25 0.30 0.30 1,925 
5.ล้ำปำว 487 25 387 21 4.69 5.64 0.53 0.43 1,963 
6.สิรินธร 1,072 55 241 21 5.33 9.96 6.63 7.28 894 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 175 18 172 18 1.69 0.93 2.22 2.22 785 
8.ศรีนครินทร์ 11,490 65 1,225 16 8.70 10.08 10.00 8.01 7,360 
9.วชิรำลงกรณ 3,604 41 592 10 8.31 17.44 10.09 8.02 7,396 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 59 26 55 25 0.28 0.00 0.00 0.00 167 
11.รัชชประภำ 3,988 71 2,637 61 7.17 4.25 17.02 5.32 2,632 
12.บำงลำง 524 36 248 21 1.39 0.00 1.30 3.92 1,150 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 2  – 6 กรกฎาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ 
2 

ก.ค. 
3 

ก.ค. 
4 

ก.ค. 
5 

ก.ค. 
6 

ก.ค. 
P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.42 1.29 1.25 1.30 1.25 ลดลง 

W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 -0.04 -0.33 -0.12 0.12 -0.05 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 2.00 1.80 1.76 2.23 2.51 เพิ่มขึ น 

N.67 น่ำน ชุมแสง นครสวรรค ์ 28.30 19.14 19.15 19.56 19.55 19.71 เพิ่มขึ น 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 14.57 14.56 14.60 14.69 14.75 เพิ่มขึ น 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 5.40 0.38 0.39 0.50 1.14 1.98 เพิ่มขึ น 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 4.01 4.19 4.25 4.12 4.07 ลดลง 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 0.77 0.64 0.43 0.60 0.84 เพิ่มขึ น 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 1.24 1.25 1.29 1.30 1.30 ทรงตัว 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 1.40 1.40 1.41 1.41 1.52 เพิ่มขึ น 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.00 7.85 8.08 7.85 7.85 ลดลง 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 28.90 28.87 28.85 28.85 28.85 ทรงตัว 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 18.42 18.42 18.44 18.41 19.02 เพิ่มขึ น 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 7.06 7.34 6.77 6.09 5.74 ลดลง 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 2.21 10.59 เพิ่มขึ น 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 5.94 10.06 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 3.63 8.57 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 5.08 7.42 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 4.44 7.56 เพิ่มขึ น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 4.78 9.72 เพิ่มขิน 

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

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 
บ้ำนน ้ำกุ่ม ต.น ้ำกุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้ำนท่ำปุยตก ต.ย่ำนรี อ.สำมเงำ จ.ตำก 

เตือนด้วยปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 103.0 มม. 
เตือนด้วยปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 99.0 มม. 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 
บ้ำนน ้ำคลำด ต.บ้ำนพร้ำว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้ำนบุ่งผ้ำ ต.น ้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้ำนผึ ง ต.วังยำว อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย 

เตือนด้วยปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 85.5 มม. 
เตือนด้วยปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.0 มม. 
เตือนด้วยปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 85.5 มม. 

*ได้รับข้อมูลจำกทำงSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปจจจุบัน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 [เวลำ 15.00 น.(เมื่อวำน) – 08.00 น.(วันนี )]              
 ไม่มีเหตุกำรณ์วิกฤตน ้ำ 
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8. สถานการณ์ภัยแล้ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 ปัจจุบันมีจังหวัดทีป่ระกำศเขตกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
เงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จ้ำนวน 4 จังหวัด 22 อ้ำเภอ 102 ต้ำบล  
969 หมู่บ้ำน 

ที ่ จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน รายช่ืออ้าเภอที่ประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
1.ด้านน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค จ้านวน 2 จังหวัด 10 อ้าเภอ 38 ต้าบล 354 หมู่บ้าน 

1 ชัยนำท 4 12 121 มโนรมย์ หนองมะโมง วัดสิงห์ เนินขำม 
2 ประจวบคีรีขันธ์ 6 26 233 เมืองฯ หัวหิน กุยบุรี ทับสะแก บำงสะพำนน้อย บำงสะพำน 

รวม 10 38 354  
2. ด้านน ้าเพ่ือการเกษตร จ้านวน - จังหวัด - อ้าเภอ - ต้าบล - หมู่บ้าน 
3. ด้านน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และด้านน ้าเพ่ือการเกษตร จ้านวน 2 จังหวัด 12 อ้าเภอ 64 ต้าบล 615 หมู่บ้าน 

3 นครศรีธรรมรำช 7 41 315 ปำกพนัง ฉวำง เฉลิมพระเกียรติ ทุ่งสง ลำนสกำ ชะอวด หัวไทร 
4 ก้ำแพงเพชร 7 40 432 เมืองก้ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง โกสัมพีนคร ขำณุวรลักษบุรี ทรำยทอง

วัฒนำ คลองลำน คลองขลงุ 
รวม 12 64 615  

รวม 4 จังหวัด 22 102 969  
 
9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่5 – 11 กรกฎำคม 2559) 
 ในช่วงวันที่ 5-6 ก.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบน ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบำงพื นที่ในบริเวณภำคเหนือ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 7-11 ก.ค. บริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝน
ลดลง ส้ำหรับภำคตะวันออก และภำคใต้ มีฝนเพ่ิมมำกขึ น และมีฝนตกหนักบำงพื นที่ ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมัน
และอ่ำวไทยจะมีก้ำลังแรงขึ น โดยบริเวณทะเลอันดำมันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

  
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ            

    
          นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล 

อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


