
 

     

 
ร
เรื
เรี
 

1

พัง

2. 

 

 

 

        

   
 
รายงานฉบับที
รื่อง รายงาน
รียน  รมว.ทส

กรมทรัพย

1. สภาวะอาก
 บริเวณประ
งา และภูเก็ต ส

แผนที่อา

 ปริมาณฝนส

   รายงา
 ศูนย์ป้อง
 โทรศัพท์

ที ่296/2559
นการเฝา้ระวั
ส. เลขานกุาร 

ยากรน้ําขอรา

กาศ ณ เวลา 
ะเทศไทยมีฝนต
ส่วนคลื่นลมบริ

ากาศ วันท่ี 30 

สะสม ณ เวลา

านการเ
กันวิกฤตินํ้า

ท์ 0 2298

9 
ังติดตามสถา
 รมว.ทส.  ปก

ายงานการเฝา้

 06.๐๐ น. (
ตกหนักบางพื้น
ริเวณทะเลอันด

 พ.ค. 2559 เว

า 07.00 น. 

 

 

เฝ้าระวัง
้า กรมทรัพ

8 6631 โ

เ
านการณ์น้าํ 2
กท.ทส.  รอง 

าระวังและติด

(ท่ีมา : กรมอุตนุิ
นที่ส่วนมากบ ิ
ดามัน มีคลื่นสู

วลา 01.00 น.

 (เมื่อวาน) - 

จ.พิษณโุลก 
จ.เพชรบูรณ์ 
จ.อุดรธาน ี
จ.นครนายก 
จ.กระบี่ (เกา
จ.ภูเก็ต 
จ.ลําพูน 

ังติดตา
ยากรน้ํา ก
ทรสาร 0 

เวลา 08.00 
24 ชั่วโมง 
 ปกท.ทส.  อท

ดตามสถานกา

นยิมวิทยา) 
ริเวณจังหวัดลํ

สูงประมาณ 2 

 
.          

 07.00 น. (

จุดตรว
 
 (อ.หล่มสัก) 

 
าะลันตา) 

มสถาน
ระทรวงทรั
 2298 66

 น. 

ทน.  รอง อท

ารณน์้ํา ประจ

ลําพูน ลําปาง 
 เมตร 

 ภาพถ่ายจากด

(วันนี้) (ท่ีมา: ก

วจวดั 

 

นการณ์น
ัพยากรธรร
629 http

ทน.  และหน่ว

จําวันที่ 30 พ

 เพชรบูรณ์ เล

ดาวเทียม วันท่ี 3

กรมอตุุนิยมวิท

นํ้า ๒๔ 
รมชาติและสิ
p://www.d

วันที่ 30 พฤ

ยงานที่เก่ียวข้

พฤษภาคม 2

ย จันทบุรี ตร

30 พ.ค. 2559

ยา) 

ปริมาณฝน (
118.8
102.6
91.7 
71.0 
58.0 
56.0 
46.6 

 ช่ัวโมง
สิ่งแวดล้อม
dwr.go.th

ฤษภาคม 25

ขอ้ง 

2559 ดังนี ้

าด ระนอง กร

9 เวลา 08.00

 (มม.) 
8 
6 
 
 
 
 
 

ง 
ม  
h 

559 

ระบี่ 

 
0 น. 



 ๒  

3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 09.30 น. 

 
 สถานีสงขลา เวลา 09.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่า มีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ 31,274 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44 (ปริมาตรน้ําใช้การได้   
7,835 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 17) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (34,079 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48) 
น้อยกว่าปี 2558 จํานวน 2,805 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําไหลลงอ่างฯ จํานวน 49.37 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายจํานวน    
47.79 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 39,144 ล้าน ลบ.ม.  

 
 

อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตร 
นํ้าในอ่าง 

ปริมาตร 
นํ้าใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ําไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
นํ้าระบาย 

 
ปริมาตรนํ้า
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุที่ รนส.-

ปริมาตรนํ้า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
นํ้าเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
นํ้าใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,027 30 227 2 0.00 0.00 4.00 4.00 9,435 
2.สิริกิต์ิ 3,611 38 761 11 9.88 9.97 10.59 10.50 6,897 
3.จุฬาภรณ์ 54 33 17 14 0.01 0.10 0.00 0.00 127 
4.อุบลรัตน ์ 513 21 -68 -4 1.53 0.10 0.53 0.50 4,127 
5.ลําปาว 326 16 226 12 1.27 0.43 0.46 0.49 2,124 
6.สิรินธร 934 48 103 9 1.58 0.10 0.79 2.95 1,032 
7.ป่าสักชลสิทธิ ์ 213 22 210 22 0.00 0.57 1.76 1.78 747 
8.ศรีนครินทร์ 11,662 66 1,397 19 0.10 2.04 8.05 8.10 7,108 
9.วชิราลงกรณ 3,659 41 647 11 1.92 3.92 10.23 9.98 7,301 
10.ขุนด่านปราการชล 56 25 52 24 0.01 0.01 0.54 0.54 169 
11.รัชชประภา 4,160 74 2,809 66 24.46 49.59 0.00 1.56 1,984 
12.บางลาง 655 45 378 32 0.38 0.62 5.07 5.34 935 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่  26 – 30 พฤษภาคม 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)      

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์  อาทิตย์  จันทร์ 

26 
พ.ค. 

27 
พ.ค. 

28 
พ.ค. 

29 
พ.ค. 

30 
พ.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.00 0.90 0.88 0.88 0.90 เพิ่มขึ้น 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.71 -0.63 -0.55 -0.49 -0.53 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 0.05 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 ทรงตัว 

N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ 28.30 18.83 18.87 18.90 18.89 18.88 ลดลง 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 14.66 14.65 14.66 14.69 14.68 ทรงตัว 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 5.40 0.42 0.41 0.40 0.41 0.40 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.06 2.03 2.03 2.09 2.05 ลดลง 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.72 0.70 0.68 0.75 0.81 เพิ่มขึ้น 
M.159 ลําชี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 1.52 1.53 1.53 1.54 1.54 ทรงตัว 
M.95 ลําเสียวใหญ ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 0.96 0.99 1.14 1.14 1.14 ทรงตัว 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.70 7.70 7.68 7.66 7.66 ทรงตัว 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.04 28.98 28.93 28.93 29.01 เพิ่มขึ้น 
X.274 แม่นํ้าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.20 18.18 18.20 18.20 18.20 ทรงตัว 
X.37A แม่นํ้าตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 *** 7.50 7.90 8.40 8.96 เพิ่มขึ้น 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 (ท่ีมา: MRC : Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตล่ิง (เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ต่ํากว่าระดบัตล่ิง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 2.81 9.99 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 5.04 10.96 เพิ่มขึ้น 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 2.32 9.88 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 2.38 10.11 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 2.71 9.29 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 3.01 11.49 เพิ่มขึ้น 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น. (เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันน้ี)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านห้วยนํ้าอุ่น ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 97.0 มิลลิเมตร 
 บ้านนาล้อม ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 99.5 มิลลิเมตร 
 บ้านแม่ซา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 99.5 มิลลิเมตร 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านนํ้าโจน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.0 มิลลิเมตร 
 บ้านหินประกาย ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 87.0 มิลลิเมตร 
 บ้านดอนชัย ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.5 มิลลิเมตร 
 บ้านห้วยปิง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 85.5 มิลลิเมตร 
*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. เหตุการณ์วิกฤตน้ําปัจจุบัน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 [เวลา 15.00 น. (เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

ไม่มีเหตุการณ์วิกฤตน้ํา         
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8. สถานการณ์ภัยแล้ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

    ปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จํานวน 37 จังหวัด 238 อําเภอ 1,241 ตําบล 
9,934 หมู่บ้าน 

ที ่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน รายช่ืออําเภอทีป่ระกาศเขตภัยพบิัติฯ 
1. ด้านน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค จํานวน 12 จังหวัด 52 อําเภอ 296 ตําบล 2,140 หมู่บ้าน 

1 น่าน 2 9 64 สองแคว เมืองน่าน 
2 พิจิตร 3 14 140 บางมูลนาก วังทรายพูน ทับคล้อ 
3 ลําพูน 1 7 24 ลี้ 
4 ตาก 7 46 327 แม่ระมาด บ้านตาก สามเงา วังเจ้า เมืองตาก อุ้มผาง แม่สอด 
5 สุรินทร์ 5 42 353 จอมพระ เขาสินรินทร์ รัตนะบุรี สําโรงทาบ ท่าตูม 
6 ชัยนาท 4 12 121 มโนรมย์ หนองมะโมง วัดสิงห์ เนินขาม 
7 สระบุรี 11 56 260 มวกเหล็ก วังม่วง เฉลิมพระเกียรติ หนองแซง บ้านหมอ เมืองฯ เสาไห้ 

ดอนพุด แก่งคอย พุทธบาท หนองแค 
8 ชลบุร ี 1 1 7 เกาะสีชัง 
9 ตรัง 9 69 504 วังวิเศษ เมืองตรัง ย่านตาขาว รัษฎา สิเกา ห้วยยอด กันตัง 

นาโยง ประเหลียน  
10 ประจวบคีรีขันธ์ 5 20 181 เมืองฯ หัวหิน กุยบุรี ทับสะแก  บางสะพานน้อย 
11 พังงา 3 7 28 เกาะยาว คุระบุรี ทับปุด 
12 ชุมพร 2 13 131 สวี ปะทิว 

รวม 53 296 2,140  
2. ด้านน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 7 จังหวัด 66 อําเภอ 335 ตําบล 2,838 หมู่บ้าน 

13 เชียงใหม่ 18 68 666 ดอยเต่า สันกําแพง แม่ริม แม่แตง จอมทอง ฮอด พร้าว ดอยหล่อ 
ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา เชียงดาว ไชยปราการ ผาง อมก๋อย สะเมิง 
แม่แจ่ม สันทราย แม่อาย 

14 พะเยา 7 39 272 เมืองพะเยา ดอกคําใต้ แม่ใจ จุน ภูกามยาว เชียงคํา ปง 
15 สุโขทัย 8 40 286 สวรรคโลก ศรีนคร ศรีสําโรง ศรีสัชนาลัย เมือง คีรีมาศ ทุ่งเสล่ียม 

บ้านด่านลานหอย 
16 มหาสารคาม 6 47 553 กันทรวิชัย โกสุมพิสัย ช่ืนชม เชียงยืน เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช 
17 บุรีรัมย์ 6 22 86 เมือง พลับพลาชัย ห้วยราช กระสัง คูเมือง นางรอง 
18 กาญจนบุรี 11 55 440 ห้วยกระเจา ท่าม่วง ศรีสวัสดิ์ เมือง ด่านมะขามเตี้ย สังขละบุรี 

ทองผาภูมิ ไทรโยค เลาขวัญ หนองปรือ พนมทวน 
19 จันทบุรี 10 64 535 มะขาม โป่งนํ้าร้อน สอยดาว แก่งหางแมว ขลุง นายายอาม เมือง

จันทบุร ีเขาคิชฌกูฎ ท่าใหม่ แหลมสิงห ์
รวม 66 335 2,838  

3. ด้านน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และด้านน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 18 จังหวัด 119 อําเภอ 610 ตําบล 4,956 หมู่บ้าน 
20 อุตรดิตถ์ 8 38 313 เมืองอุตรดิตถ์ ท่าปลา ทองแสนขัน ตรอน พิชัย น้ําปาด ลับแล บ้าน

โคก 
21 นครสวรรค์ 7 14 117 เมือง ชุมแสง ตาคลี พยุหะคีรี หนองบัว โกรกพระ ไพศาลี 
22 นครราชสีมา 11 63 675 ขามสะแกแสง คง บัวลาย แก้มสนามนาง โนนไทย ด่านขุนทด 

โนนสูง เทพารักษ์ พระทองคํา บัวใหญ่ สูงเนิน 
23 เพชรบุรี 5 17 98 ชะอํา แก่งกระจาน บ้านลาด เขาย้อย ท่ายาง 
24 ตราด 7 36 249 เมืองตราด เขาสมิง แหลมงอบ คลองใหญ่ บ่อไร่ เกาะกูด เกาะช้าง  
25 สตูล 5 20 109 ละงู ทุ่งหว้า มะนัง เมือง ควนโดน 
26 กระบี่ 7 33 217 คลองท่อม เกาะลันตา ลําทับ เมืองกระบ่ี ปลายพระยา อ่าวลึก เหนือคลอง 



 ๕  

ที ่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน รายช่ืออําเภอทีป่ระกาศเขตภัยพบิัติฯ 
27 นครศรีธรรมราช 10 60 479 เมืองนครศรีธรรมราช ปากพนัง ทุ่งใหญ่ เชียรใหญ่ จุฬาภรณ์ ฉวาง 

นาบอน เฉลิมพระเกียรติ ทุ่งสง ลานสกา 
28 หนองบัวลําภู 4 31 182 นากลาง เมืองหนองบัวลําภู นาวัง โนนสัง 
29 สุพรรณบุรี 9 75 653 หนองหญ้าไซ สองพี่น้อง เมืองสุพรรณบุรี ด่านช้าง ดอนเจดีย์ 
30 สระแก้ว 7 47 556 โคกสูง วัฒนานคร ตาพระยา อรัญประเทศ วังนํ้าเย็น เขาฉกรรจ์ 

คลองหาด อู่ทอง เดิมบางนางบวช สามชุก บางปลาม้า 
31 ขอนแก่น 16 61 432 ชําสูง เมือง แวงน้อย ภูผาม่าน บ้านฝาง เปื่อยน้อย โนนศิลา หนองเรือ 

พล แวงใหญ่ ภูเวียง บ้านแฮด นํ้าพอง เวียงเก่า พระยืน หนองสองห้อง 
32 ปราจีนบุรี 2 9 67 เมืองปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 
33 ลําปาง 3 19 117 แจ้ห่ม เถิน วังเหนือ 
34 อุทัยธานี 2 7 32 ห้วยคต ทัพทัน 
35 กําแพงเพชร 7 42 431 เมืองกําแพงเพชร ปางศิลาทอง โกสัมพีนคร ขาณุวรลักษบุรี บึงสามัคคี 

ทรายทองวัฒนา คลองลาน 
36 ราชบุรี 2 2 3 สวนผึ้ง ปากท่อ 

37 แม่ฮ่องสอน 7 36 226 เมืองแม่ฮ่องสอน สบเมย ปาย ขุมยวม แม่ลาน้อย ปางมะผ้า แม่สะ
เรียง 

รวม 119 610 4,956  
รวม 37 จังหวัด 238 1,241 9,934  

 
9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2559) 
 ในช่วงวันท่ี 30 พ.ค. – 4 มิ.ย. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก จะมีฝนเพิ่มขึ้น 
ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยาคือ ในช่วงวันท่ี 30 พ.ค. – 4 มิ.ย. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกําลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาค
กลาง และภาคตะวันออก ทําให้มีฝนเพ่ิมขึ้น 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ            
                            นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล 

                         อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


