ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ

สถานการณ์ในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา
(ตั้งแต่ ๑๘๐๘๓๐ - ๑๙๐๘๓๐ พ.ค.๖๕)

สรุปลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณประเทศไทย
ประจาวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๙ พ.ค.๖๕
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอัน
ดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกาลังแรงขึ้น
ประกอบกั บ หย่ อมความกดอากาศต่ าปก
คลุมบริเวณอ่าวมะตะบัน ของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ลั กษณะเช่นนี้ส่ งผล
ให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และฝนตก
หนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ ในช่ วงวันที่
๒๐ - ๒๖ พ.ค.๖๕ โดยเฉพาะบริ เ วณ
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน กับคลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย คลื่นลมมีกาลัง
แรงขึ้น ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ฝนที่ ต กสะสม อาจท าให้ เ กิ ด น้ าท่ ว ม
ฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
กับพิจารณาเดิ นเรือด้วยความระมั ดระวั ง
ในช่วงวันดังกล่าว

ที่มา กอต.ศภอ.อศ.

ภาพถ่ายจากดาวเทียม เมื่อเวลา ๐๕๐๐ วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕

มีเมฆเป็นส่วนมากถึงมีเมฆมากปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย

พยากรณ์ความสูงคลื่นจากแบบจาลอง WaveWatchIII (Wave Model)
เวลา

กลางวัน

อ่าวไทยตอนบน

๑ - ๓ ฟุต
(๐.๕ – ๑.๐ เมตร)
ห่างฝั่ง ๔ ฟุต (๑.๒ เมตร)

อ่าวไทยตอนล่าง

อันดามัน

๑ - ๓ ฟุต
(๐.๕ – ๑.๐ เมตร)

จว.ภูเก็ตขึ้นมา
๓ - ๔ ฟุต (๐.๕ – ๑.๒ เมตร)
ห่างฝั่ง ๕ ฟุต (๑.๕ เมตร)
ใต้ จว.ภูเก็ตลงไป
๒ - ๓ ฟุต (๐.๕ - ๑.๐ เมตร)
ห่างฝั่ง ๔ ฟุต (๑.๒ เมตร)

ขัดข้องอยู่ในระหว่างดาเนินการ

กลางคืน

๑ - ๓ ฟุต
(๐.๕ – ๑.๐ เมตร)
ห่างฝั่ง ๔ ฟุต (๑.๒ เมตร)

๑ - ๓ ฟุต
(๐.๕ – ๑.๐ เมตร)

จว.ภูเก็ตขึ้นมา
๓ - ๔ ฟุต (๐.๕ – ๑.๒ เมตร)
ห่างฝั่ง ๕ ฟุต (๑.๕ เมตร)
ใต้ จว.ภูเก็ตลงไป
๒ - ๓ ฟุต (๐.๕ - ๑.๐ เมตร)
ห่างฝั่ง ๔ - ๕ ฟุต (๑.๒ เมตร)

หมายเหตุ แบบจาลอง กอต.ศภอ.อศ. ขัดข้องอยู่ในระหว่างดาเนินการ

พยากรณ์อากาศในรอบ ๒๔ ชม.
กรุงเทพมหานคร
เวลา\ปัจจัย

เมฆ

โอกาส
เกิดฝน
(%)

ทิศทาง

ความเร็ว

ลม

๐๖๐๐ - ๑๒๐๐ (วันนี้)

เมฆเป็นส่วนมาก (5 - 7/๑๐ ส่วน)

20

SW

6 - 12 นอต

๑๒๐๐ - ๑๘๐๐ (วันนี้)

เมฆมาก (6 - ๘/๑๐ ส่วน)

70

SW

7 - 14 นอต

๑๘๐๐ - ๒๔๐๐ (วันนี้)

เมฆมาก (๖ - 9/๑๐ ส่วน)

80

SW - S

๖ - 1๒ นอต

๐๐๐๐ - ๐๖๐๐ (พรุ่งนี้)

เมฆมาก (6 - 8/๑๐ ส่วน)

20

VRB

5 - 10 นอต

พยากรณ์อากาศในรอบ ๒๔ ชม. ภาคต่างๆ ของประเทศไทย

พื้นที่

เมฆ

โอกาสเกิด
ฝนร้อยละ
ของพื้นที่

ลม
ทิศทาง
เช้า/ค่า

ความเร็ว

ภาคเหนือ

เมฆเป็นส่วนมาก (๕ - ๗/๑๐ ส่วน)

๗๐

SW/VRB

๕ - ๑๐ นอต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมฆเป็นส่วนมาก (๕ - ๘/๑๐ ส่วน)

๖๐

E/VRB

๖ - ๑๒ นอต

เมฆมาก (๖ - ๙/๑๐ ส่วน)

๗๐

SW

๖ - ๑๒ นอต

เมฆเป็นส่วนมาก (๕ - ๗/๑๐ ส่วน)

๗๐

SW - S

๘ - ๑๕ นอต

ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
•

ตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา

เมฆเป็นส่วนมาก (๕ - ๗/๑๐ ส่วน)

๖๐

SW

๗ - ๑๔ นอต

•

ใต้ชุมพรลงไป

เมฆเป็นส่วนมาก (๕ - ๗/๑๐ ส่วน)

๔๐

SW

๗ - ๑๔ นอต

เมฆมาก (6 - ๙/๑๐ ส่วน)

๖๐

SW

๗ - ๑๖ นอต

ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน

ประเมินผลกระทบสภาวะแวดล้อมทางทะเล และอุตุนิยมวิทยา
บริเวณพื้นที่ของหน่วย ทร. (๑๙ พ.ค.๖๕)
พื้นที่ ทรภ.๑ / ศบภ.ทรภ.๑
(อ่าวไทยตอนบน)

พื้นที่ ทรภ.๒ /ศบภ.ทรภ.๒
(อ่าวไทยตอนล่าง)

พื้นที่ ทรภ.๓ / ศบภ.ทรภ.๓
(ทะเลอันดามัน)

ทะเลเรียบถึงมีคลืน
เล็กน้อย

ทะเลเรียบถึงมีคลืน
เล็กน้อย

มีคลืนเล็กน้อย
ห่างฝั่งมีคลืนปานกลาง

มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติการทางเรือ
ระดับต่า

มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติการทางเรือ
เล็กน้อย

พื้นที่เชียงราย/ศบภ.นรข.
(ภาคเหนือ)

มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย

มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหาร
ระดับต่า

พื้นที่หนองคาย-บึงกาฬ นครพนม/ศบภ.นรข.
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน)

มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย

มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหาร
ระดับต่า

พื้นที่อุบลฯ /ศบภ.นรข.
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง)

มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย

มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหาร
ระดับต่า

มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย
และมีฝนตกหนักบางแห่ง

มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหาร
ระดับปานกลาง

พื้นที่ ฐท.กท.และใกล้เคียง
/ศบภ.ฐท.กท.

มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย
(ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่า)

มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหาร
ระดับปานกลาง

พื้นที่ ฉก.นย.ทร./ศบภ.
ฉก.นย.ภต.
(จว.นราธิวาส)

มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย

มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหาร
ระดับต่า

พื้นที่ กปช.จต./
ศบภ.กปช.จต.
ห่างฝั่งมีผลกระทบต่อ (จว.ระยอง จันทบุรี และ
การปฏิบัติการทางเรือ ตราด)
ปานกลาง

ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางเรือ หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัตกิ ารทางทหารระดับต่า
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางเรือที่มรี ะวางขับน้าน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันกรอส หรือการปฏิบัติการทาง
ทหารระดับปานกลาง
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางเรือที่มรี ะวางขับน้าน้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตันกรอส หรือการปฏิบัติการทาง
ทหารระดับสูง

พื้นที่

ผลกระทบจากลมตะวันตกเฉียงใต้
มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง

พายุหมุนเขตร้อน
(หย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรง พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน และพายุไซโคลน)

ฝนตกหนัก ลมแรง คลื่นซัดฝั่ง

ลมฝ่ายตะวันออก
ฝนตกหนัก น้่าท่วมฉับพลัน
น้่าป่าไหลหลาก คลื่นซัดฝั่ง น้่าล้นตลิ่ง

ทรภ.๑

มีฝนตกชุกหนาแน่น และฝนตกหนักบางแห่ง
ในพื้นที่ภาคตะวันออก

-

-

ทรภ.๒

มีฝนตกหรือฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักบางแห่ง

-

-

ทรภ.๓

มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองตกชุกหนานแน่น
กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

-

-

มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย กับมีฝนตกหนักบาง
แห่ง

-

-

มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย กับมีฝนตกหนัก

-

-

นรข.หนองคาย บึงกาฬ
และนครพนม

-

มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย
กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

-

นรข.อุบลราชธานี

-

บก.ทร. และปริมณฑล
นรข.เชียงราย

มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย

-

สรุปสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบัน
และแนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณประเทศไทย
๑. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปก
คลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ท่าให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนัก และ
ลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ต กสะสม
อาจท่าให้เกิดน้่าท่วมฉับพลันและน้่าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม
๒. คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นเล็กน้อย จว.ภูเก็ตขึ้นมาห่างฝั่งมีคลื่นปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือใน
บริเวณดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง

อ่าวไทยตอนบน คลื่นสูง ๐.๕ – ๑.๐ เมตร ห่างฝั่ง ๑.๒ เมตร
อ่าวไทยตอนล่าง คลื่นสูง ๐.๕ – ๑.๐ เมตร
ทะเลอันดามัน
จว.ภูเก็ตขึ้นมา คลื่นสูง ๑.๐ – ๑.๒ เมตร ห่างฝั่ง ๕ ฟุต (๑.๕ เมตร)
ใต้ จว.ภูเก็ตลงไป คลื่นสูง ๐.๕ - ๑.๐ เมตร ห่างฝั่ง ๔ ฟุต (๑.๒ เมตร)

ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (อศ.)
จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดต่อไป

พยากรณ์อากาศพื้นที่ จว.สงขลา และบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่ทัพเรือ ภาค 2 มีโอกาสเกิดฝนได้ในบางพื้นที่
วันที่

19 พ.ค.65

20 พ.ค.65

21 พ.ค.65

22 พ.ค.65

23 พ.ค.65

24 พ.ค.65

25 พ.ค.65

ความเร็วลม (นอต)

7 - 14

7 - 14

7 - 14

7 - 14

7 - 14

7 - 14

7 - 14

ความสูงคลื่น (ฟุต)

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

ความรุนแรงของฝน

ในช่วงวันที่ 18 - 24 พ.ค.65 ลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมพื้นที่ ทรภ.2 ส่งผลทาให้มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย

ปริมาณน้าฝนตกสะสมเวลา 0700 ของวันที่ 18 พ.ค.65 - 0400 ของวันที่ 19 พ.ค.65 พื้นที่ จว.สงขลา 0.0 มม.
ฝนตกหนัก ถึงหนักมาก

ฝนตกขนาดปานกลาง หรือตกต่อเนือง

ฝนตกเบา หรือไม่รุนแรง

ปรับปรุงข้อมูล เมือ 0600 น. 19 พ.ค.65

สถานการณ์น้าบริเวณพื้นที่สาคัญ วันพุธ ที่ ๑๘ พ.ค.๖๕
ปริมาณน้า
ในอ่างน้า
ที่สาคัญ

ใช้การได้
(ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณน้า
ไหลลงอ่าง
(ล้าน ลบ.ม.)

เขื่อน

ความจุ
มีอยู่
(ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.)

ภูมิพล

๑๓,๔๖๒ ๕,๕๖๐ (๔๑%) ๑,๗๖๐ (๑๘%)

๑๐.๓๑

สิริกิติ์

๑๐,๕๐๘ ๓,๖๗๘ (๓๙%)

๘๒๘ (๑๒%)

๔๔.๐๔

แควน้อย
บารุงแดน

๑,๐๘๐

๓๕๑ (๓๗%)

๓๐๘ (๓๔%)

๒.๓๐

ป่าสักชลสิทธิ์

๙๖๐

๒๘๒ (๒๙%)

๒๗๙ (๒๙%)

๓.๐๐

๔,๖๔๐ ๑,๐๘๔ (๔๕%)

๕๐๓ (๒๑%)

๓.๐๐

อุบลรัตน์

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

สถานการณ์น้าบริเวณพื้นที่สาคัญ วันอังคาร ที่ ๑๗ พ.ค.๖๕
ปริมาณน้า
ระบายท้ายเขื่อน

ปริมาณน้าไหลผ่าน

ระบาย

เขื่อน

(ลบ.ม./วินาที)

+ = ระบาย เพิ่มขึ้น ลบ.ม./วินาที
- = ระบาย ลดลง ลบ.ม./วินาที

เจ้าพระยา

๖๕

คงที่

พระรามหก

๓๕

คงที่

สถานีวัดระดับน้า
บางไทร

๙๗

-๑

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

ดวงอาทิตย์ - ดวงจันทร์
ขึ้น - ตก
บริเวณ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พ.ค.๖๕
แรม ๔ ค่า เดือน ๖ ปีขาล
ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์
เวลาขึ้น

เวลาตก

เวลาขึ้น

เวลาตก

๐๕๒๘

๑๘๒๗

๒๒๐๔

๐๘๑๓

กองบัญชาการกองทัพเรือ (พระราชวังเดิม) ๐๕๕๑

๑๘๓๘

๒๒๑๓

๐๘๔๐

กรมอุทกศาสตร์ (บางนา)

๑๘๓๘
๑๘๓๕
๑๘๒๒
๑๘๓๘
๑๘๒๘

๒๒๑๓
๒๒๐๙
๒๑๕๒
๒๒๐๙
๒๑๕๙

๐๘๓๙
๐๘๔๑
๐๘๕๐
๐๙๐๒
๐๘๕๔

บก.นรข. (จว.นครพนม)

ทัพเรือภาคที่ ๑ (จว.ชลบุรี)
ค่ายจุฬาภรณ์ (จว.นราธิวาส)
ทัพเรือภาคที่ ๓ (จว.ภูเก็ต)
ทัพเรือภาคที่ ๒ (จว.สงขลา)

๐๕๕๑
๐๕๕๑
๐๕๕๖
๐๖๐๘
๐๖๐๐

เปรียบเทียบระดับน้าขึน้ สูงสุดรายวัน (น้าทานายและน้าจริง) ในแม่น้าเจ้าพระยา

วันอังคาร ที่ ๑๗ พ.ค.๖๕
บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า

บริเวณกรมอุทกศาสตร์

บริเวณ บก.ทร. พระราชวังเดิม

กราฟน้าทานายในแม่น้าเจ้าพระยา วันพุธ ที่ ๑๘ พ.ค.๖๕

ระดับน้าคาดหมายในแม่น้าเจ้าพระยา วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พ.ค.๖๕
ความสูง
ระดับน้า ป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอุทกศาสตร์ บางนา บก.ทร. พระราชวังเดิม
(เมตร)
น้าขึ้นเต็มที่
น้าขึ้นเต็มที่
น้าขึ้นเต็มที่
จาก
ระดับ ๐๕๑๙ สูงกว่า MSL ๑.๐๙ เมตร ๐๖๑๑ สูงกว่า MSL ๑.๐๒ เมตร ๐๖๓๑ สูงกว่า MSL ๐.๙๕ เมตร
ทะเล ๒๑๑๙ สูงกว่า MSL ๑.๘๖ เมตร ๒๒๑๗ สูงกว่า MSL ๑.๗๔ เมตร ๒๓๐๖ สูงกว่า MSL ๑.๓๑ เมตร
ปาน
น้าลงเต็มที่
น้าลงเต็มที่
น้าลงเต็มที่
กลาง

๐๒๐๕ สูงกว่า MSL ๐.๕๗ เมตร ๐๒๓๗ สูงกว่า MSL ๐.๔๘ เมตร ๐๒๓๓ สูงกว่า MSL ๐.๕๒ เมตร

๑๔๐๐ ต่ากว่า MSL ๑.๘๐ เมตร ๑๕๑๙ ต่ากว่า MSL ๑.๖๘ เมตร ๑๖๑๗ ต่ากว่า MSL ๑.๒๐ เมตร

ระดับน้าทานายบริเวณพื้นที่สาคัญ วันพุธ ที่ ๑๘ พ.ค.๖๕
บริเวณ
ฝั่ง
ตะวันออก
ของอ่าวไทย

ฝั่งตะวันตก
ของอ่าวไทย

ฝั่งทะเล
อันดามัน

เวลา/ขึ้นสูงสุด (เมตร)

เวลา/ลงต่าสุด (เมตร)

อ่าวสัตหีบ

๒๑๔๘/๐.๙๐

๑๒๑๘/-๑.๗๓

แหลมงอบ

๐๐๓๙/๐.๖๑

๑๑๐๒/-๑.๓๑

หัวหิน

๒๑๓๐/๑.๐๖

๑๒๔๗/-๑.๗๘

ฐานทัพเรือสงขลา

๑๒๑๕/๐.๑๗, ๒๓๕๓/๐.๑๖

๐๕๔๕/-๐.๒๐, ๑๗๕๙/-๐.๕๒

ปากน้าระนอง

๐๐๒๗/๑.๙๔, ๑๒๕๒/๒.๒๗

๐๖๓๓/-๑.๓๐, ๑๙๐๘/-๑.๓๓

เกาะตะเภาน้อย

๐๐๑๕/๐.๗๓, ๑๒๓๗/๑.๑๒

๐๖๒๔/-๑.๒๔, ๑๘๕๙/-๑.๓๒

เกาะตะรุเตา

๐๐๔๘/๑.๐๕, ๑๓๐๖/๑.๔๖

๐๖๓๗/-๐.๙๓, ๑๙๒๑/-๑.๐๐

หมายเหตุ ความสูงของระดับน้าคิดจากระดับทะเลปานกลาง

การเกิดแผ่นดิดินนไหว
การเกิ
ไหว
วันที/่
เดือน/
ปี

เวลา
ประเทศไทย

แผ่นดินไหว
บนบก / ในทะเล
ลึก บริเวณ แลต. ลอง.

ขนาด
ริกเตอร์
สเกล

ที่มา

