
รายงานการเฝาระวังติดตามสถานการณนํ้า ๒๔ ช่ัวโมง
ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
โทรศัพท 0 2298 6631 โทรสาร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th

รายงานฉบับท่ี 317/2559 เวลา 15.00 น. วันท่ี 9 มิถุนายน 2559
เรื่อง รายงานการเฝาระวังติดตามสถานการณน้ํา 24 ช่ัวโมง
เรียน รมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส. ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กรมทรัพยากรน้ําขอรายงานการเฝาระวังและติดตามสถานการณน้ํา ประจําวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 ดังนี้
1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนาประเทศไทยยังคงมีฝนทางดานตะวันตกและบริเวณภาคเหนือตอนบน สําหรับภาค
อ่ืนๆ จะมีฝนตกลดนอยลง สวนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟาคะนองสวนมากในชวงระหวางบายถึงคํ่า

แผนท่ีอากาศ วันท่ี 9 มิ.ย. 2559 เวลา 0๗.00 น. ภาพถายจากดาวเทียม วันท่ี 9 มิ.ย. 2559 เวลา 14.00 น.

2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00 น. (เม่ือวาน) - 07.00 น. (วันนี้) (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.)
จ.นาน (ทาวังผา) 44.1
จ.ภูเก็ต 27.8
จ.แมฮองสอน 18.2
จ.เชียงใหม (ดอยอางขาง) 15.7
จ.ตาก (แมสอด) 15.1
จ.นครพนม 14.7
จ.ตรัง 14.7
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3. เรดารตรวจอากาศ ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. สถานีสงขลา เวลา 14.๔๕ น.

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวา มีกลุมเมฆฝนกระจายบริเวณ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต
4. สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)

สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ ปริมาตรน้ําในอางฯ 31,088 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 44 (ปริมาตรน้ําใชการได
7,654 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 16) ปริมาตรน้ําในอางฯ เทียบกับป 2558 (33,093 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 47)
นอยกวาป 2558 จํานวน 2,005 ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 32.70 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายจํานวน
61.93 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 39,331 ลาน ลบ.ม.
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เมื่อวาน
(ลาน ม.3)

1.ภูมิพล 3,990 30 190 2 0 2.29 3.00 3.00 9,472
2.สิริกิติ์ 3,624 38 774 12 8.16 8.17 10.50 10.50 7,016
3.จุฬาภรณ 55 34 18 14 0.01 0.01 0.00 0.00 152
4.อุบลรัตน 507 21 -74 -4 0.09 1.48 0.50 0.50 1,924
5.ลําปาว 346 17 246 13 0.00 1.21 0.41 0.40 2,104
6.สิรินธร 932 47 101 9 1.25 8.40 2.42 2.34 1,034
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 201 21 198 21 1.27 1.28 1.76 1.76 759
8.ศรีนครินทร 11,582 65 1,317 18 2.40 0.22 8.01 7.97 7,268
9.วชิราลงกรณ 3,571 40 559 10 4.11 1.89 8.04 8.06 7,429
10.ขุนดานปราการชล 55 24 50 23 0.24 0.06 0.09 0.09 171
11.รัชชประภา 4,171 74 2,819 66 8.32 3.67 16.92 16.82 2,449
12.บางลาง 616 42 340 29 0.84 0.83 4.05 4.04 1,058
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5. สถานการณน้ําในประเทศ ณ วันท่ี 5 – 9 มิถุนายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)

สถานี แมนํ้า อําเภอ จังหวัด
ระดับ
ตลิ่ง

(ม.รทก.)

ระดับนํ้า (ม.รทก.)

แนวโนมอาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี
5

มิ.ย.
6

มิ.ย.
7

มิ.ย.
8

มิ.ย.
9

มิ.ย.
P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.35 1.17 1.34 1.25 1.21 ลดลง

W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.00 0.05 0.14 0.15 0.10 ลดลง
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 -0.40 -0.40 -0.38 -0.43 -0.43 ทรงน้ัน

N.67 นาน ชุมแสง นครสวรรค 28.30 19.02 18.97 19.07 19.04 19.06 เพ่ิมข้ึน
C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 14.63 14.63 14.61 14.63 14.60 ลดลง
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย 5.40 0.37 0.38 0.38 0.37 0.35 ลดลง
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.38 2.53 2.70 2.73 2.74 เพ่ิมข้ึน

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 0.75 0.66 0.88 0.81 0.62 ลดลง
M.159 ลําชี จอมพระ สุรินทร 11.30 1.51 1.45 1.41 1.40 1.40 ทรงตัว
M.95 ลําเสียวใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 3.20 1.13 1.14 1.13 1.13 1.13 ทรงตัว
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 7.76 7.76 8.05 7.80 7.74 ลดลง

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.95 28.92 28.89 28.89 28.88 ลดลง
X.274 แมน้ําโก-ลก แวง นราธิวาส 22.40 18.28 18.22 18.38 18.27 18.34 ลดลง
X.37A แมนํ้าตาป พระแสง สุราษฎรธานี 10.76 7.50 7.20 6.50 5.98 5.72 ลดลง
*** ยังไมไดรับรายงาน

สถานการณน้ําในพื้นท่ีลุมน้ําโขง ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2559 (ท่ีมา: MRC : Mekong River Commission )

สถานี ระดับตลิ่ง (เมตร) ระดับนํ้า (เมตร) ตํ่ากวาระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโนม
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 2.61 10.19 เพ่ิมข้ึน
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 5.88 10.12 ลดลง
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 3.36 8.84 เพ่ิมข้ึน
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 2.98 9.52 เพ่ิมข้ึน
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 2.95 9.05 เพ่ิมข้ึน
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 2.98 11.52 เพ่ิมข้ึน

6. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2559 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า)
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)]

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน
เตือนสีแดง (อพยพ) - -
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - -
เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - -
*ไดรับขอมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนยอุทกภัย ทน.

7. เหตุการณวิกฤตน้ําปจจุบัน ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2559 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)]

ไมมีเหตุการณวิกฤตน้ํา
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8. สถานการณภัยแลง ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2559 (ท่ีมา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ปจจุบันมีจังหวัดท่ีประกาศเขตการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จํานวน 34 จังหวัด 229 อําเภอ 1,233 ตําบล
10,101 หมูบาน

ท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน รายช่ืออําเภอท่ีประกาศเขตภัยพิบัติฯ
1. ดานนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค จํานวน 10 จังหวัด 50 อําเภอ 287 ตําบล 2,105 หมูบาน

1 นาน 2 9 64 สองแคว เมืองนาน
2 พิจิตร 3 14 140 บางมูลนาก วังทรายพูน ทับคลอ
3 ลําพูน 1 7 24 ลี้
4 ตาก 7 46 327 แมระมาด บานตาก สามเงา วังเจา เมืองตาก อุมผาง แมสอด
5 สุรินทร 5 42 353 จอมพระ เขาสินรินทร รัตนะบุรี สําโรงทาบ ทาตูม
6 ชัยนาท 4 12 121 มโนรมย หนองมะโมง วัดสิงห เนินขาม
7 สระบุรี 11 56 260 มวกเหล็ก วังมวง เฉลิมพระเกียรติ หนองแซง บานหมอ เมืองฯ เสาไห

ดอนพุด แกงคอย พุทธบาท หนองแค
8 ชลบุรี 1 1 7 เกาะสีชัง
9 ตรัง 9 69 504 วังวิเศษ เมืองตรัง ยานตาขาว รัษฎา สิเกา หวยยอด กันตัง

นาโยง ประเหลียน
10 ประจวบคีรีขันธ 6 26 233 เมืองฯ หัวหิน กุยบุรี ทับสะแก  บางสะพานนอย บางสะพาน

รวม 50 287 2,105
2. ดานนํ้าเพ่ือการเกษตร จํานวน 7 จังหวัด 61 อําเภอ 324 ตําบล 2,817 หมูบาน

12 เชียงใหม 18 68 666 ดอยเตา สันกําแพง แมริม แมแตง จอมทอง ฮอด พราว ดอยหลอ
ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา เชียงดาว ไชยปราการ ผาง อมกอย สะเมิง
แมแจม สันทราย แมอาย

13 พะเยา 7 39 272 เมืองพะเยา ดอกคําใต แมใจ จุน ภูกามยาว เชียงคํา ปง
14 สุโขทัย 8 40 286 สวรรคโลก ศรีนคร ศรีสําโรง ศรีสัชนาลัย เมือง คีรีมาศ ทุงเสลี่ยม

บานดานลานหอย
15 มหาสารคาม 6 47 553 กันทรวิชัย โกสุมพิสัย ช่ืนชม เชียงยืน เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช
16 กาญจนบุรี 11 55 440 หวยกระเจา ทามวง ศรีสวัสดิ์ เมือง ดานมะขามเตี้ย สังขละบุรี

ทองผาภูมิ ไทรโยค เลาขวัญ หนองปรือ พนมทวน
17 จันทบุรี 10 64 535 มะขาม โปงนํ้ารอน สอยดาว แกงหางแมว ขลุง นายายอาม เมือง

จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ ทาใหม แหลมสิงห
18 สุราษฎรธานี 1 11 65 บานสาร

รวม 61 327 2,861
3. ดานนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และดานนํ้าเพ่ือการเกษตร จํานวน 17 จังหวัด 118 อําเภอ 619 ตําบล 5,135 หมูบาน

19 อุตรดิตถ 8 38 313 เมืองอุตรดิตถ ทาปลา ทองแสนขัน ตรอน พิชัย นํ้าปาด ลับแล บาน
โคก

20 นครสวรรค 7 14 117 เมือง ชุมแสง ตาคลี พยุหะคีรี หนองบัว โกรกพระ ไพศาลี
21 นครราชสีมา 11 63 675 ขามสะแกแสง คง บัวลาย แกมสนามนาง โนนไทย ดานขุนทด

โนนสูง เทพารักษ พระทองคํา บัวใหญ สูงเนิน

22 ตราด 7 36 249 เมืองตราด เขาสมิง แหลมงอบ คลองใหญ บอไร เกาะกูด เกาะชาง
23 สตูล 5 20 109 ละงู ทุงหวา มะนัง เมือง ควนโดน
24 กระบี่ 7 33 217 คลองทอม เกาะลันตา ลําทับ เมืองกระบี่ ปลายพระยา อาวลึก เหนือคลอง
25 นครศรีธรรมราช 12 71 562 เมืองนครศรีธรรมราช ปากพนัง ทุงใหญ เชียรใหญ จุฬาภรณ ฉวาง



๕
ท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน รายช่ืออําเภอท่ีประกาศเขตภัยพิบัติฯ

นาบอน เฉลิมพระเกียรติ ทุงสง ลานสกา ชะอวด หัวไทร
26 หนองบัวลําภู 4 31 182 นากลาง เมืองหนองบัวลําภู นาวัง โนนสัง
27 สุพรรณบุรี 9 75 653 หนองหญาไซ สองพ่ีนอง เมืองสุพรรณบุรี ดานชาง ดอนเจดีย
28 สระแกว 7 47 556 โคกสูง วัฒนานคร ตาพระยา อรัญประเทศ วังนํ้าเย็น เขาฉกรรจ

คลองหาด อูทอง เดิมบางนางบวช สามชุก บางปลามา
29 ขอนแกน 16 61 432 ชําสูง เมือง แวงนอย ภูผามาน บานฝาง เปอยนอย โนนศิลา หนองเรือ

พล แวงใหญ ภูเวียง บานแฮด นํ้าพอง เวียงเกา พระยืน หนองสองหอง
30 ปราจีนบุรี 2 9 67 เมืองปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
31 ลําปาง 3 19 117 แจหม เถิน วังเหนือ
32 อุทัยธานี 2 7 32 หวยคต ทัพทัน
33 กําแพงเพชร 8 44 462 เมืองกําแพงเพชร ปางศิลาทอง โกสัมพีนคร ขาณุวรลักษบุรี บึงสามัคคี

ทรายทองวัฒนา คลองลาน คลองขลุง
34 ราชบุรี 2 2 3 สวนผึ้ง ปากทอ
35 แมฮองสอน 7 36 226 เมืองแมฮองสอน สบเมย ปาย ขุมยวม แมลานอย ปางมะผา แมสะเรียง

รวม 118 619 5,135
รวม 34 จังหวัด 229 1,233 10,101

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันท่ี 9 – 15 มิถุนายน 2559)
ในชวงวันท่ี 9-10 มิ.ย. บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง
ในชวงวันท่ี 11-15 มิ.ย. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก มีฝนเพ่ิมข้ึน และมีฝนตกหนักบางแหง สวน

กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล จะมีฝนตกตอเนื่อง สวนมากในชวงบายถึงคํ่า
ขอควรระวัง   ในชวงวันท่ี 11-15 มิ.ย.ขอใหประชาชนบริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตก ระวัง

อันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมไวดวย สวนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน ควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา


