
  

             รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

    โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 257/2559 เวลำ 08.00 น. วันที่ 12 พฤษภำคม 2559 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียน  รมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.  ปกท.ทส.  รอง ปกท.ทส.  อทน.  รอง อทน.  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า รระำ้าวันที ่12 พฤษภาคม 2559 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ที่มำ : กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 บริเวณประเทศไทยมีอำกำศร้อนถึงอำกำศร้อนจัดโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้ำคะนอ และลมกระโชกแรงบำงพื นที่ ในบริเวณ

จังหวัดน่ำน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวล้ำภู อุดรธำนี  หนองคำย บึงกำฬ สกลนคร นครพนม มุกดำหำร 
นครรำชสีมำ และชัยภูมิ ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกพำยุลมแรงที่จะเกิดขึ น รวมถึงอยู่ห่ำงจำกต้นไม้
ใหญ่ ป้ำยโฆษณำ และสิ่งก่อสร้ำงที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 12 พ.ค. 2559 เวลำ 01.00 น.                     

 
ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 12 พ.ค. 2559 เวลำ 07.00 น. 

2. รริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00 น. (เมื่อวาน) - 07.00 น. (วันนี ) (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

     
 

 

ำุดตรวำวัด รริมาณฝน (มม.) 
จ.ภูเก็ต 3.2 
จ.น่ำน (ทุ่งช้ำง) 2.3 
จ.สกลนคร (สกษ.) 1.5 
จ.เพชรบูรณ์ 0.2 
  
  
  

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวำอากาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 (ที่มำ: กรมอุตุนยิมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 08.30 น. 

 
 สถำนสีงขลำ เวลำ 08.45 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำ มีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคกลำง และภำคตะวันออก  

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 31,797 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้   
8,338 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 18) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (35,681 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) 
น้อยกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 3,885 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 7.55 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน    
56.40 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 38,622 ล้ำน ลบ.ม. ในช่วงฤดูแล้งตั งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2558 ถึงปัจจุบัน 
ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯสะสม จ้ำนวน 3,849 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยสะสม จ้ำนวน 10,858  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 
(ลำ้น ม.3) 

% 
น ้ำใช้
กำร 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,139 31 339 4 0.00 0.00 5.00 5.00 9,323 
2.สิริกิติ์ 3,675 39 825 12 3.42 3.31 10.11 10.01 6,965 
3.จุฬำภรณ์ 55 34 18 14 0.14 0.10 0.00 0.00 152 
4.อุบลรัตน์ 533 22 -48 -3 0.08 0.06 0.50 0.51 1,898 
5.ล้ำปำว 319 16 219 12 0.00 0.00 0.77 0.05 2,131 
6.สิรินธร 925 47 93 8 0.00 0.77 0.00 0.00 1,041 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 241 25 238 25 0.93 0.19 2.23 1.80 719 
8.ศรีนครินทร์ 11,813 67 1,548 21 0.00 0.15 9.99 8.11 7,037 
9.วชิรำลงกรณ 3,810 43 798 14 0.00 0.00 10.08 10.06 7,190 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 63 28 58 27 0.01 0.01 0.14 0.14 163 
11.รัชชประภำ 4,026 71 2,675 62 1.25 1.15 6.68 6.59 2,594 
12.บำงลำง 719 49 442 38 0.81 1.03 4.67 4.55 955 
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5. สถานการณ์น ้าในรระเทศ ณ วันที่  8 – 12 พฤษภาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน)      

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ ำังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
 อาทิตย์ ำันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี

8 
พ.ค. 

9 
พ.ค. 

10 
พ.ค. 

11 
พ.ค. 

12 
พ.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.59 1.04 0.95 0.94 0.81 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 -0.59 -0.65 -0.66 -0.63 -0.77 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 ทรงตัว 

N.67 น่ำน ชุมแสง นครสวรรค ์ 28.30 18.79 18.80 18.83 18.75 18.76 เพิ่มขึ น 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 14.07 14.10 14.13 14.15 14.15 ทรงตัว 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 5.40 0.33 0.35 0.34 0.34 0.34 ทรงตัว 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 2.13 2.15 2.14 2.12 2.06 ลดลง 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 0.72 0.73 0.69 0.67 0.65 ลดลง 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สรุินทร ์ 11.30 1.52 1.52 1.50 1.49 1.49 ทรงตัว 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 1.12 1.11 1.09 1.08 1.07 ลดลง 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 ทรงตัว 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 28.82 28.82 28.81 28.81 28.80 ลดลง 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 18.32 18.31 18.31 18.30 18.30 ทรงตัว 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 4.58 4.60 4.57 4.62 *** *** 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 (ที่มำ: MRC : Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง (เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 2.48 10.32 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00  4.83 11.17 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 2.22 9.98 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 1.70 10.80 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 2.05 9.95 ทรงตัว 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 2.32 12.18 เพิ่มขึ น 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 (ที่มำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 15.00 น.(เมื่อวำน) – 08.00 น. (วันนี )] 

การแำ้งเตือน สถานี การแำ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 
*ได้รับข้อมูลจำกทำง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. เหตุการณ์วิกฤตน ้ารัำำุบัน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 [เวลำ 15.00 น.(เมื่อวำน) - 08.00 น. (วันนี )] 

ไม่มีเหตุกำรณ์วิกฤตน ้ำ         
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8. สถานการณ์ภัยแล้ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
    จังหวัดที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย 
เงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จ้ำนวน 31 จังหวัด 186 อ้ำเภอ 894 ต้ำบล  
7,163 หมู่บ้ำน ปัจจุบันยังคงเหลือมีกำรประกำศเขตฯ (ภัยแล้ง) จ้ำนวน 31 จังหวัด 186 อ้ำเภอ 894 ต้ำบล 7,163 
หมู่บ้ำน 

ที ่ ำังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน รายช่ืออ้าเภอที่รระกาศเขตภัยพิบัติฯ 
1. ด้านน ้าเพ่ือการอุรโภค บริโภค ำ้านวน 11 ำังหวัด 42 อ้าเภอ 191 ต้าบล 1,270 หมู่บ้าน 

1 น่ำน 2 9 64 สองแคว เมืองน่ำน 
2 พิจิตร 2 6 43 บำงมูลนำก วังทรำยพูน 
3 ล้ำพูน 1 7 13 ลี  
4 ตำก 6 32 191 แม่ระมำด บ้ำนตำก สำมเงำ วังเจ้ำ เมืองตำก อุ้มผำง 
5 สุรินทร์ 5 35 317 จอมพระ เขำสินรินทร์ รัตนะบุรี ส้ำโรงทำบ ท่ำตูม 
6 ชัยนำท 4 12 121 มโนรมย์ หนองมะโมง วัดสิงห์ เนินขำม 
7 สระบุรี 11 56 260 มวกเหล็ก วังม่วง เฉลิมพระเกียรติ หนองแซง บ้ำนหมอ เมืองฯ เสำไห้ 

ดอนพุด แก่งคอย พุทธบำท หนองแค 
8 ชลบุรี 1 1 7 เกำะสีชัง 
9 ตรัง 6 20 155 วังวิเศษ เมืองตรัง ย่ำนตำขำว รัษฎำ สิเกำ ห้วยยอด 

10 ประจวบคีรีขันธ์ 2 7 75 เมืองฯ หัวหิน 
11 พังงำ 2 6 24 เกำะยำว คุระบุรี 

รวม 42 191 1,270  
2. ด้านน ้าเพ่ือการเกษตร ำ้านวน 8 ำังหวัด 67 อ้าเภอ 324 ต้าบล 2,730 หมูบ่้าน 

12 เชียงใหม ่ 18 68 666 ดอยเต่ำ สันก้ำแพง แม่ริม แม่แตง จอมทอง ฮอด พร้ำว ดอยหล่อ 
ดอยสะเก็ด กัลยำณิวัฒนำ เชียงดำว ไชยปรำกำร ผำง อมก๋อย สะเมิง 
แม่แจ่ม สันทรำย แม่อำย 

13 พะเยำ 7 39 272 เมืองพะเยำ ดอกค้ำใต้ แม่ใจ จุน ภูกำมยำว เชียงค้ำ ปง 
14 สุโขทัย 8 40 286 สวรรคโลก ศรีนคร ศรีส้ำโรง ศรีสัชนำลัย เมือง คีรีมำศ ทุ่งเสลี่ยม 

บ้ำนด่ำนลำนหอย 
15 นครพนม 2 6 54 นำหว้ำ โพนสวรรค์ 
16 มหำสำรคำม 6 41 477 กันทรวิชัย โกสุมพิสัย ช่ืนชม เชียงยืน เมืองมหำสำรคำม ยำงสีสุรำช 
17 บุรีรัมย์ 6 22 86 เมือง พลับพลำชัย ห้วยรำช กระสัง คูเมือง นำงรอง 
18 กำญจนบุรี 10 49 399 ห้วยกระเจำ ท่ำม่วง ศรีสวัสดิ์ เมือง ด่ำนมะขำมเตี ย สังขละบุรี 

ทองผำภูมิ ไทรโยค เลำขวัญ หนองปรือ 
19 จันทบุรี 10 59 490 มะขำม โป่งน ้ำร้อน สอยดำว แก่งหำงแมว ขลุง นำยำยอำม เมือง

จันทบุรี เขำคิชฌกูฎ ท่ำใหม่ แหลมสิงห์ 
รวม 67 324 2,730  

3. ด้านน ้าเพ่ือการอุรโภค บริโภค และด้านน ้าเพ่ือการเกษตร ำ้านวน 12 ำังหวัด 77 อ้าเภอ 379 ต้าบล 3,163 หมู่บ้าน 
20 อุตรดิตถ์ 8 38 313 เมืองอุตรดิตถ์ ท่ำปลำ ทองแสนขัน ตรอน พิชัย น ้ำปำด ลับแล บ้ำน

โคก 
21 นครสวรรค์ 5 9 81 เมือง ชุมแสง ตำคลี พยุหะคีรี 
22 นครรำชสีมำ 11 63 675 ขำมสะแกแสง คง บัวลำย แก้มสนำมนำง โนนไทย ด่ำนขุนทด 

โนนสูง เทพำรักษ์ พระทองค้ำ บัวใหญ่ สูงเนิน 
23 เพชรบุรี 5 17 98 ชะอ้ำ แก่งกระจำน บ้ำนลำด เขำย้อย ท่ำยำง 
24 ตรำด 7 36 249 เมืองตรำด เขำสมิง แหลมงอบ คลองใหญ่ บ่อไร่ เกำะกูด เกำะช้ำง 
25 สตูล 5 15 65 ละงู ทุ่งหว้ำ มะนัง เมือง ควนโดน 
26 กระบี่ 4 22 144 คลองท่อม เกำะลันตำ ล้ำทับ เมืองกระบี่ 
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ที ่ ำังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน รายช่ืออ้าเภอที่รระกาศเขตภัยพิบัติฯ 
27 นครศรีธรรมรำช 1 2 28 เมืองนครศรีธรรมรำช 
28 หนองบัวล้ำภ ู 4 31 182 นำกลำง เมืองหนองบัวล้ำภู นำวัง โนนสัง 
29 สุพรรณบุรี 5 45 411 หนองหญ้ำไซ สองพี่น้อง เมืองสุพรรณบุรี ด่ำนช้ำง ดอนเจดีย์ 
30 สระแก้ว 6 40 485 โคกสูง วัฒนำนคร ตำพระยำ อรัญประเทศ วังน ้ำเย็น เขำฉกรรจ์ 
31 ขอนแก่น 16 61 432 ช้ำสูง เมือง แวงน้อย ภูผำม่ำน บ้ำนฝำง เปื่อยน้อย โนนศิลำ หนองเรือ 

พล แวงใหญ่ ภูเวียง บ้ำนแฮด น ้ำพอง เวียงเก่ำ พระยืน หนองสองห้อง 
รวม 77 379 3,163  

รวม 31 ำังหวัด 186 894 7,163  
 
9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที่ 11 – 17 พฤษภำคม 2559) 
  ในช่วงวันที่ 11-13 พ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอำกำศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้ำหลัวในตอนกลำงวัน และมีอำกำศ
ร้อนจัดบำงพื นที่ โดยมีพำยุฝนฟ้ำคะนอง กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบำงแห่ง โดยเฉพำะบริเวณภำคเหนือ และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 14-17 พ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้ำคะนองเพ่ิมมำกขึ น  
  
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ            
                            นายสุพำน์  โตวิำักษณ์ชัยกุล 

                         อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


