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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 1 กันยายน 2559 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
    พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกในระยะน้ี กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ
จังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและ
ฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ํา 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 1 ก.ย.2559 เวลา 01.00 น. 

 
    ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 1 ก.ย. 2559 เวลา 07.00 น. 

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

 

  

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงา (ตะก่ัวป่า) 91.7 
จ.นครนายก 53.5 
จ.สุรินทร ์ 43.3 
จ.นครพนม 38.8 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 37.4 
จ.ยะลา (สกษ.) 37.0 
จ.บุรีรัมย์ (นางรอง) 35.3 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 1 กนัยายน 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 07.45 น. 

 
สถานีขอนแก่น เวลา 08.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 36,426 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้ 
12,900 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (34,958 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 1,468 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 243.50 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน
69.56 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 34,287 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตร 
น้ําในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ําไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําระบาย 

 
ปริมาตรน้ํา
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ํา
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําใช้
การ 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,693 35 893 9 24.99 24.20 3.00 3.00 8,769 
2.สิริกิต์ิ 5,756 61 2,906 44 57.38 72.17 2.00 2.99 4,752 
3.จุฬาภรณ์ 51 31 14 11 1.24 0.78 0.06 0.00 130 
4.อุบลรัตน์ 709 29 128 7 28.41 21.05 1.52 1.50 3,931 
5.ลําปาว 691 35 591 31 12.57 38.71 4.11 3.05 1,759 
6.สิรินธร 1,074 55 243 21 10.48 19.68 3.96 1.39 892 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 250 26 249 26 13.34 13.65 3.06 3.08 710 
8.ศรีนครินทร์ 11,746 66 1,481 20 16.66 21.68 9.01 9.01 7,024 
9.วชิราลงกรณ 4,620 52 1,608 27 17.50 17.51 9.03 9.04 6,380 
10.ขุนด่านปราการชล 117 52 113 51 2.29 2.39 0.54 0.54 108 
11.รัชชประภา 4,393 78 3,041 71 12.53 14.94 15.22 11.40 1,751 
12.บางลาง 445 31 169 14 1.68 2.04 2.14 1.96 1,145 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี 

28 
ส.ค. 

29 
ส.ค. 

30 
ส.ค. 

31 
ส.ค. 

1 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.79 1.78 1.75 1.81 1.70 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.38 0.10 -0.17 0.28 0.47 เพ่ิมข้ึน 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 4.27 5.18 5.66 5.63 5.07 ลดลง 

N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ 28.30 22.33 22.74 23.14 23.53 23.54 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.37 15.83 16.55 16.70 16.70 ทรงตัว 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 5.40 1.19 1.13 1.12 1.02 0.94 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.42 2.45 2.63 2.85 3.03 เพ่ิมข้ึน 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.14 1.05 1.07 1.01 1.07 เพ่ิมข้ึน 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 2.62 2.65 2.70 2.74 2.85 เพ่ิมข้ึน 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.58 2.58 2.65 2.65 2.67 เพ่ิมข้ึน 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.74 7.84 7.92 7.86 8.04 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.92 29.12 29.05 29.03 28.99 ลดลง 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 19.40 19.07 18.67 18.65 18.52 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 7.66 7.82 8.21 8.63 8.73 เพ่ิมข้ึน 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 4.14 8.66 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 11.17 4.83 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 9.32 2.88 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 8.95 3.55 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 8.68 3.32 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 9.75 4.75 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 1 กนัยายน 2559 (ท่ีมา: สํานักวจิัย พัฒนาและอุทกวทิยา กรมทรพัยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

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

7. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
 ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เมื่อช่วงเย็นวันที่ 31 ส.ค. ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสงขลา ต้ังแต่เวลา
ประมาณ 16.00-17.00 น. หรือเกือบ 1 ช่ัวโมง ทําให้เกิดนํ้าท่วมขังหลายจุด เน่ืองจากนํ้าระบายไม่ทัน ซึ่งเป็นครั้งแรก 
ที่เกิดฝนตกห่าใหญ่และหนักที่สุดในรอบปีน้ี โดยจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนํ้าท่วมผิวจราจร เช่น ชุมชนเตาอิฐ และชุมชนวชิรา 
ทําให้การสัญจรไปมาค่อนข้างลําบาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ 
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       โดยทางเทศบาลนครสงขลา ต้องระดมเจ้าหน้าที่ออกไปแก้ปัญหา โดยการเปิดเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่ เพ่ือระบายนํ้า
ออกลงสู่ทะเลสาบสงขลา และโชคดีฝนที่เทกระหนํ่าลงมากินเวลาไม่นาน ทําให้สามารถสูบนํ้าลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้อย่างรวดเร็ว 
และปริมาณนํ้าบนถนนลดระดับลง จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในช่วงก่อนค่ํา 
 จ.นครสวรรค์ - สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยเฉพาะอําเภอลาดยาว และอําเภอเก้าเลี้ยว ขณะนี้
ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหลหลากจากอําเภอแม่วงก์ท่วมถนนและหมู่บ้าน ระดับนํ้าสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
บริเวณถนนนครสวรรค์-ลาดยาว แถบบ้านหนองกระดูกเน้ือ บ้านหนองนมวัว ปริมาณนํ้าเอ่อล้นขึ้นผิวกาจรจรสูง 20 ซม. 
บางช่วงระดับนํ้าสูง 40 ซม.ทําให้การจราจรผ่านไปได้อย่างลําบาก รถเล็กไม่ควรผ่าน 
 นอกจากน้ี บริเวณหมู่บ้านริมถนนสายลาดยาว-นครสวรรค์ ได้รับผลกระทบนํ้าเอ่อล้นเข้าบ้านเรือน 5 หมู่บ้าน ทั้งบ้าน
โปงยอ, บ้านหนองนมวัว, บ้านหนองเด่ิน, บ้านหนองกระดูกเน้ือ และบ้านหนองกะเชียง ชาวบ้านต้องขนของขึ้นที่สูงกันทุก
หลังคาเรือน 
 ส่วนทางด้านองศ์บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดเจ้าหน้าที่กองช่างบํารุงรักษาเส้นทางลาดยาวนครสวรรค์ นํารถแบ็กโฮ
ขนาดใหญ่ 3 คัน เร่งขุดลอกคลองสองฝั่งถนนเพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยให้นํ้าไหลผ่านอย่างคล่องตัว 

8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 1 กนัยายน 2559 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 น้ําท่วมฉับพลัน น้ําไหลหลาก ดินสไลด์และวาตภัย จากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ส่งผลให้เกิดสถานการณ์
ในพ้ืนที่ 9 จ. 12 อ. 24 ต. ดังน้ี 
  1.1 จ.นครพนม วันที่ 31 ส.ค. 59 เกิดฝนตกหนักนํ้าท่วมฉับพลันในพ้ืนที่ อ.นาทม ต.นาทม (ม.7) ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 60 ครัวเรือน นาข้าว 400 ไร่ ปัจจุบันยังคงมีนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่การเกษตร 
  1.2 จ.พิจิตร วันที่ 31 ส.ค. 59 เกิดฝนตกหนักนํ้าท่วมฉับพลันในพื้นที่ อ.ทับคร้อ ทต.ทับคร้อ อ.โพทะเล ต.ท่าขมิ้น 
(ม.3) ต.ทะนง (ม.2) อ.ดงเจริญ ต.วังง้ิว (ม.13,4,5,8) ต.ห้วยพุก (ม.1-4,9-10) ต.วังง้ิวใต้ (ม.6,7,8) ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 221 ครัวเรือน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 128 หลัง นาข้าว 726 ไร่ ปัจจุบันระดับนํ้ายังคงทรงตัว 
ระดับนํ้าสูงประมาณ 30 ซม. 
  1.3 จ.พังงา วันที่ 31 ส.ค. 59 เกิดฝนตกหนักนํ้าท่วมฉับพลันในพ้ืนที่ อ.กะปง ต.เหมาะ (ม.2,3) ความเสียหายอยู่
ระหว่างการสํารวจ ปัจจุบันระดับนํ้าทรงตัวอ.ตะก่ัวป่ามีนํ้าท่วมผิวการจราจร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอนตะก่ัวป่า-
บางสัก หลัก กม.772+500 – 773+400 รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ปัจจุบันระดับนํ้าลดลงยังคงมีนํ้าท่วมขังสูงประมาณ 
20 ซม. 
  1.4 จ.ขอนแก่น วันที่ 30 ส.ค. 59 เวลา 15.30 น. ฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ อ.ชุมแพ 
ต.ไชยสอ (ม.6) บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 6 หลัง ปัจจุบันระดับนํ้าลดลง ระดับนํ้าสูงประมาณ 10 ซม. 
  1.5 จ.สระบุรี วันที่ 29 ส.ค. 59 เวลา 03.00 น. เกิดฝนตกหนัก ทําให้นํ้าไหลหลากในพ้ืนที่ อ.พระพุทธบาท 
ต.ธารเกษม (ม.1,2,3) ต.นายาว (ม.1,2) ต.หนองแก (ม.7) ต.เขาวง (ม.5,7) ต.พุกร่าง (ม.1) ต.ห้วยป่าหวาย (ม.5) ต.พุคําจาน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 115 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
ในวันน้ี (1 ก.ย. 59) 
  1.6 จ.สิงห์บุรี วันที่ 29 ส.ค. 59 เกิดฝนตกหนักมีนํ้าท่วมฉับพลันในพ้ืนที่ อ.อินทร์บุรีต.ทับยา (ม.9,10) นํ้าท่วม
เฉพาะในพ้ืนที่การเกษตร ไม่กระทบบ้านเรือนประชาชน นาข้าวเสียหาย 500 ไร่ ปัจจุบันระดับนํ้าลดลง 
  1.7 จ.นครสวรรค์ วันที่ 28 ส.ค. 59 เกิดฝนตกหนักมีนํ้าไหลหลากลงคลองระบายนํ้าริมสองข้างของถนนสายลาดยาว-
หนองเบน ประกอบกับมีประชาชนทําคันก้ันนํ้าไม่ให้เข้าสู่ที่นา สูงกว่าระดับถนน และสูบนํ้าจากนาออกสู่คลองระบายนํ้าสอง
ข้างทาง ส่งผลให้คลองระบายนํ้าเอ่อล้นท่วมถนน ในพ้ืนที่ อ.ลาดยาว ต.หนองนมวัว จํานวน 3 ช่วง แต่ละช่วงระยะทาง 50-
100 ม. ระดับนํ้าสูง 10-15 ซม. ปัจจุบันระดับนํ้าทรงตัว คาดว่าจะเข้าภาวะปกติใน 2-3 วัน 
  1.8 จ.กําแพงเพชร วันที่ 27 ส.ค. 59 ฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าไหลหลากในพ้ืนที่การเกษตร อ.ขาณุวรลักษบุรี  
ต.สลกบาตร (ม.1,5,7) อ.คลองขลุง ต.วังแขม ประชาชนได้รับผลกระทบ 300 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่
ลุ่มตํ่าของ อ.ขาณุวรลักษบุรี 
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  1.9 จ.อุทัยธานี วันที่ 27 ส.ค. 59 ฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าไหลหลากในพ้ืนที่ อ.สว่างอารมณ์ต.ไผ่เขียว (ม.1-24)  
ต.บ่อยาง (ม.1-12) ต.พลวงสองนาง (ม.1-8) ต.สว่างอารมณ์ (ม.1-4,6,8,10) ต.หนองหลวง (ม.1,4,5,6) บ้านเรือน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 122 หลัง พ้ืนที่การเกษตร 10,647 ไร่ บ่อปลา 49 บ่อ ถนน 8 สาย ปัจจุบันระดับนํ้าเริ่มลดลง 
ระดับนํ้าสูงประมาณ 30 ซม. 

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2559) 
 ในช่วงวันที่ 1 – 4 ก.ย. บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง เว้นแต่จะมีฝนหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 6 ก.ย. ประเทศไทยจะมี
ฝนตกเพ่ิมมากขึ้น และจะมีฝนหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอัน
ดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ            

    
          นายสุพจน์  โตวิจักษณช์ัยกลุ 

อธิบดกีรมทรพัยากรนํ้า 


