
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ

สถานการณ์ในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา 
(ตั้งแต่ ๒508๓๐ พ.ค. – ๒6๐๘๓๐ พ.ค.๖๖)



สรุปลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณประเทศไทย
ประจ าวันศุกร์ ที่ 26 พ.ค.๖๖

ที่มา กอต.ศภอ.อศ. 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังปานกลาง พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย 
ลักษณะเช่นนี้ส่งผลท าให้ประเทศไทย มีฝนหรือ
ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตก
หนักบางแห่ง และมีลมแรง โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่ง
ทะเลอันดามัน กับอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ทะเล
อันดามัน และอ่าวไทยมีคลื่นปานกลาง ขอให้
พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 



ภาพถ่ายจากดาวเทียม เมื่อเวลา ๐๖๐๐ (วันศุกร์ ที่ 26 พ.ค.๖๖)



ผลการตรวจอากาศในรอบ ๒๔ ชม. เมื่อเวลา ๐๗๐๐ วันท่ี 25 พ.ค.๖๖



พยากรณ์ความสูงคลื่นจากแบบจ าลอง WaveWatchIII (Wave Model)



พยากรณ์อากาศในรอบ ๒๔ ชม. 
กรุงเทพมหานคร



พยากรณ์อากาศในรอบ ๒๔ ชม. ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย



ประเมินผลกระทบสภาวะแวดล้อมทางทะเล และอุตุนิยมวิทยา
บริเวณพื้นที่ของหน่วย ทร. (26 พ.ค.๖๖)





สรุปสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบัน และแนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณประเทศไทย

ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (อศ.)
จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดต่อไป

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ส่งผลท าให้ประเทศไทย 
มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบท่ัวไป กับมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีลมแรง โดยเฉพาะภาคใต้ฝ่ังทะเลอันดามัน และอ่าวไทย
ฝ่ังตะวันออก 

คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก ทะเลมีคลื่นปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง



ที่มา : http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.pdf

สถานการณ์น้ าบริเวณพื้นที่ส าคัญ วันพฤหัสบดี ที่ ๒5 พ.ค.๖๖

ปริมาณน้ า
ในอ่างที่ส าคัญ

เขื่อน
ความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
ความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
ใช้การได้

(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ า
ไหลลงอ่าง 

(ล้าน ลบ.ม.)

ภูมิพล ๑๓,๔๖๒ 7,642 (๕7%) ๓,842 (40%) 2.13

สิริกิติ์ 9,๕10 4,154 (4๔%) ๑,๓04 (2๐%) 1.04

แควน้อย บ ารุงแดน ๙๓9 229 (๒4%) 186 (2๑%) 1.47

๑ ป่าสักชลสิทธิ์ ๙๖๐ ๑66 (๑7%) 163 (๑7%) 0.47

อุบลรัตน์ ๒,๔๓๑ 793 (๓๓%) 212 (11%) ๐.39



ที่มา : http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.pdf

สถานการณ์น้ าบริเวณพื้นที่ส าคัญ วันพฤหัสบดี ที่ ๒5 พ.ค.๖๖
ปริมาณน้ า

ระบายท้ายเขื่อน
เขื่อน ระบาย 

(ลบ.ม./วินาที)
+ = ระบาย เพ่ิมขึ้น ลบ.ม./วินาที     
- = ระบาย  ลดลง  ลบ.ม./วินาที

เจ้าพระยา ๗๐ คงที่

พระรามหก 1๐ คงที่

ปริมาณน้ าไหลผ่าน สถานีวัดระดับน้ า
บางไทร

๑๐2 - 3



ดวงอาทิตย์ - ดวงจันทร์ 
ขึ้น - ตก
บริเวณ

วันศุกร์ ที่ ๒6 พ.ค.๖๖
ขึ้น 7 ค่ า เดือน ๗ ปีเถาะ

ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์

เวลาขึ้น เวลาตก เวลาขึ้น เวลาตก

กองบัญชาการกองทัพเรือ (พระราชวังเดิม) ๐๕๕๐ ๑๘40 1115 -
ทัพเรือภาคที่ ๑ (จว.ชลบุร)ี ๐55๐ ๑๘37 1115 -
ทัพเรือภาคที่ ๒ (จว.สงขลา) ๐๖00 ๑๘๒๙ 1125 -
ทัพเรือภาคที่ ๓ (จว.ภูเก็ต) ๐๖08 ๑๘3๙ 1134 -
บก.นรข. (จว.นครพนม)  ๐๕๒6 ๑๘๒9 1052 -
ค่ายจุฬาภรณ์ (จว.นราธิวาส) ๐๕๕๖ ๑๘23 1121 -
กรมอุทกศาสตร์ (บางนา) ๐55๐ ๑๘40 1115 -



เปรียบเทียบระดับน้ าขึ้นสูงสุดรายวัน (น้ าท านายและน้ าจริง) ในแม่น้ าเจ้าพระยา 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒5 พ.ค.๖๖

บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า บริเวณกรมอุทกศาสตร์ บริเวณ บก.ทร. พระราชวังเดิม



กราฟน้ าท านายในแม่น้ าเจ้าพระยา วันศุกร์ ที่ ๒6 พ.ค.๖๖



ความสูง
ระดับน้ า (เมตร)

จากระดับ
ทะเลปานกลาง

ป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอุทกศาสตร์ (บางนา) บก.ทร. พระราชวังเดมิ

น้ าขึ้นเต็มที่ น้ าขึ้นเต็มที่ น้ าขึ้นเต็มที่

- ๐754 สูงกว่า MSL ๐.77 เมตร ๐032 สูงกว่า MSL 1.10 เมตร

๒313 สูงกว่า MSL ๑.52  เมตร - ๐805 สูงกว่า MSL 0.58 เมตร

น้ าลงเต็มที่ น้ าลงเต็มที่ น้ าลงเต็มที่

- ๐440 สูงกว่า MSL ๐.45 เมตร ๐441 สูงกว่า MSL 0.51 เมตร

1524 ต่ ากว่า MSL ๑.42 เมตร 1631 ต่ ากว่า MSL ๑.51 เมตร 1733 ต่ ากว่า MSL ๑.31 เมตร

ระดับน้ าคาดหมายในแม่น้ าเจ้าพระยา ประจ าวันศุกร์ ที่ ๒6 พ.ค.๖๖



บริเวณ เวลา/ขึ้นสงูสุด (เมตร) เวลา/ลงต่ าสุด (เมตร)

ฝั่งตะวันออก
ของอ่าวไทย

อ่าวสัตหีบ ๒347/0.63 ๑401/-๑.32

แหลมงอบ 0028/0.50 ๑136/-๑.18

ฝั่งตะวันตก
ของอ่าวไทย

หัวหิน ๒221/0.79 1336/-๑.52

ฐานทัพเรือสงขลา 0153/0.00 , ๑414/0.๐7 0857/-0.๑0 , 2001/-0.35

ฝั่งทะเล
อันดามัน

ปากน้ าระนอง 0217/0.58 , ๑441/0.82 0730/-0.88 , 2027/-0.90

เกาะตะเภาน้อย 0207/0.18 , ๑419/๐.49 0754/-0.60 , 2040/-0.68

เกาะตะรุเตา 0222/0.46 , ๑430/0.81 0754/-0.33 , 2102/-0.39

หมายเหตุ ความสูงของระดับน้ าคิดจากระดับทะเลปานกลาง

ระดับน้ าท านายบริเวณพื้นที่ส าคัญ ประจ าวันศุกร์ ที่ ๒6 พ.ค.๖๖



การเกิดแผ่นดินไหว

วันที/่เดือน/ปี
เวลา

ประเทศไทย
แผ่นดินไหว บนบก / ในทะเล

ลึก บริเวณ  แลต.  ลอง.
ขนาด

Magnitude
ที่มา

25 พ.ค.66 10.05.33 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล บริเวณ Panama-Colombia ลึก 10 กม. 
พิกัดประมาณ ละติจูด 8.889 °S ลองจิจูด 77.123 °W 

6.6 - สถานีวัดความสั่นสะเทือน
จังหวัดเชียงใหม่


