
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กรมชลประทาน ส้านักบรหิารจัดการน ้าและอุทกวิทยา โทร ๐ ๒๖๖๙ ๒๕๖๐ 

ท่ี  สบอ(ผปน)   75  /๒๕๖๑                       วันท่ี        2  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

เร่ือง   เตรียมพร้อมรบัสถานการณ์พายุดีเปรสช่ันในเขตพื นที่ส้านักงานชลประทาน ๑ - ๑๗ 

เรียน    ผส.ชป.1-17, ผส.คก. และ ผส.บอ. ส้าเนา อธช. และรองอธิบด ี

       ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศ ฉบับที่ 1 (199/2561) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
๒๕๖๑ เรื่อง"พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง" กล่าวคือ หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงบริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนกลาง ได้พัฒนาตัวขึ นเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว และเมื่อเวลา 10.00 น. พายุดีเปรสชันนี ได้มี
ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 11.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 113.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง
ประมาณ 30 นอต หรือ 55 กม./ชม. พายุนี ก้าลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อยอย่างช้าๆ  
คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนาม และจะค่อยๆเคลื่อนขึ นสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนใกล้กับเกาะ
ไหหล้า ประเทศจีน ในช่วงวันที่ 4-7 มิถุนายน 2561 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้และอ่าวไทย จะมีก้าลังแรงขึ น ท้าให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ น และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 

  ดังนั น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อพื นที่ทั งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน จึงขอให้ส้านักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ ด้าเนินการดังนี  
  ๑. ให้ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานและหรือมอบหมายบุคลากรประจ้าอยู่ในพื นที่  
หากมีกรณีฝนตกจะได้เข้าไปด้าเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว รวมทั งก้าชับเจ้าหน้าที่คอยติดตาม ตรวจสอบ
ระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์น ้าได้อย่างเต็มศักยภาพตามสถานการณ์น ้าที่เป็นจริงในแต่ละ
ช่วงเวลา รวมทั งบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้าให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด 
  2. ส้าหรับพื นที่ที่ เคยเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า ให้ติดตั งเครื่องสูบน ้าและเครื่องมื ออื่น 
เตรียมพร้อมไว้ด้วย 
  3. ให้ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและติดตามภาพรวมสถานการณ์
น ้าพร้อมทั งร่วมบูรณาการกับผู้ว่าราชการจังหวัด ปภ. ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้ง
เตือนประชาชนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น ้า และส้าเนาเรื่องมายังกรมชลประทานเพื่อแจ้งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวบรวมออกเป็นค้าสั่งกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย 
  4. เตรียมความพร้อมของเครือ่งจกัร เครื่องมือ รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร ์เครื่องสูบน า้
เคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน ้าในพื นที่เสี่ยง ให้สามารถน้าไปช่วยเหลือได้ทันที และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื นที่ ให้
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ในกรณีเกิดสถานการณ์น ้าท่วมให้สรุปรายงานสาเหตุ  
ปัญหาที่เกิดขึ นพร้อมถ่ายภาพและด้าเนินการช่วยเหลือให้ศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัฉริยะ  (SWOC) โดยช่องทาง  
e-mail : wmsc.1460@gmail.com และ Line : SWOC CENTER, SWOC Executive             

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา     

       

 

   (นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล) 
      รธบ. 

ด่วนที่สุด 



 
 
(ส ำเนำ)  

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เรื่อง  พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 

                                              ฉบับท่ี 1 (199/2561) 
--------------------------- 

 หย่อมควำมกดอำกำศต  ำก ำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลำง ได้พัฒนำตัวขึ้นเป็นพำยุดีเปรสชันแล้ว และเมื อเวลำ 
10.00 น. พำยุดีเปรสชันนี้ได้มีศูนย์กลำงอยู่ที ละติจูด 11.0 องศำเหนือ ลองจิจูด 113.0 องศำตะวันออก มีควำมเร็วลมสงูสุดใกลศู้นยก์ลำง
ประมำณ 30 นอต หรือ 55 กม./ชม. พำยุนี้ก ำลังเคลื อนตัวทำงทิศเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อยอย่ำงช้ำๆ คำดว่ำจะเคลื อนตัวเข้ำใกล้
ชำยฝั่งประเทศเวียดนำม และจะค่อยๆเคลื อนขึ้นสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนใกล้กับเกำะไหหล ำ ประเทศจีน ในช่วงวันที  4-6 มิถุนำยน 
2561 ขอให้ผู้ที จะเดินทำงไปบริเวณประเทศเวียดนำม และเกำะไหหล ำ ประเทศจีน ควรตรวจสอบสภำพอำกำศก่อนเดินทำงด้วย 
ซึ งพำยุนี้ยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย และขอให้ประชำชนติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศอย่ำงใกล้ชิด 
 อนึ ง ในช่วงวันที  4-7 มิถุนำยน 2561 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ภำคใต้และอ่ำวไทย จะมีก ำลังแรงขึ้น 
ท ำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ มมำกขึ้น และมีฝนตกหนักบำงแห่ง ขอให้ประชำชนระวังอันตรำยจำกฝนที ตกหนักและฝนที ตก
สะสมไว้ด้วย  

 
 

ประกำศ  ณ วันที  2 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 12.00 น. 
กรมอุตุนิยมวิทยำจะออกประกำศฉบับต่อไป ในวันที  2 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 23.00 น. 

 
(ลงชื อ)   วันชัย  ศักดิ์อุดมไชย 

           (นำยวันชัย ศักดิ์อุดมไชย) 
            อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ 
 
 
 
 
 
 
ส ำเนำถูกต้อง   
 
 
(นำยชัยชำญ สิทธิวรนันท์) 
นักอุตุนิยมวิทยำช ำนำญกำร 
กองพยำกรณ์อำกำศ  
โทร 0 2399-4012-3  e-mail: weatherman@metnet.tmd.go.th 
ประชำชนสำมำรถติดตำมข้อมูลที เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยำ http://www.tmd.go.th หรือสำยด่วนพยำกรณ์อำกำศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั วโมง  
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