
  

                  รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 450/2559 เวลำ 15.00น. วันที่ 16 สิงหำคม 2559 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที ่16 สิงหาคม 2559 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ สถำนกำรณ์ฝนตกหนักบริเวณภำคเหนือมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝน

ตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงรำย และตำก ส่วนภำคอื่ นๆมีฝนเล็กน้อยถึงปำนกลำงโดยทั่วไป ส้ำหรับ
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีโอกำสเกิดฝนฟ้ำคะนองในช่วงระหว่ำงบ่ำยถึงค่้ำ ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทย
ตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชำวเรือเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง และเรือเล็กที่มีขนำดต่้ำกว่ำ 2 วำ ควรงดออกจำกฝั่งจนถึง
วันที่ 20 ส.ค.59 นี ไว้ด้วย  

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 18-20 ส.ค. 2559 คำดว่ำหย่อมควำมกดอำกำศต่้ำบริเวณอ่ำวตังเก๋ียจะมีก้ำลังแรงขึ นและจะเคลื่อนเข้ำมำปก
คลุมบริเวณประเทศลำวตอนบน ท้ำให้บริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยมีฝนเพิ่มมำกขึ นและมี
ฝนตกหนักถึงหนักมำกเกิดขึ นอีกระลอกหนึ่ง ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวระมัดระวังอันตรำยจำกฝนตกหนัก ฝนที่ตกต่อเนื่อง
รวมทั งฝนที่ตกสะสมในระยะนี ไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 16 ส.ค.2559 เวลำ 07.00 น. 

 
    ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 16 ส.ค. 2559 เวลำ 13.00 น. 

2.ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00 น. (เมื่อวาน) - 07.00 น. (วันนี ) (ที่มำ: กรมอุตุนยิมวิทยำ) 

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.เชียงรำย 61.6 
จ.น่ำน (สกษ.) 47.1 
จ.กำญจนบุรี (ทองผำภูมิ) 44.3 
จ.น่ำน (ท่ำวงัผำ) 41.2 
จ.น่ำน 38.4 
จ.นครพนม 37.0 
จ.ตำก (อุ้มผำง) 26.1 

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนกีระบี่ เวลำ 14.15 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศ จะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภำคใต้ 

4. สถานการณน์ ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 33,810 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้ 
10,303 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 22) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (34,109 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48)  
น้อยกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 299 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 313.46 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน      
69.30 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 36,608 ล้ำน ลบ.ม. 

 
 

อ่ำงเก็บน ้ำ 

ปริมำตร 
น ้ำในอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำใช้กำรได ้

ปริมำตร 
น ้ำไหลลงอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำระบำย 

 
ปริมำตรน ้ำ
รับได้อีก 
(ล้ำน ม.3) 
(ควำมจุท่ี รนส.-

ปริมำตรน ้ำ
ปัจจุบัน) 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำเก็บ

กัก 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำใช้
กำร 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,491 33 691 7 10.07 7.38 3.00 3.00 8,971 
2.สิริกิติ์ 4,441 47 1,591 24 85.42 55.34 5.03 4.98 6,199 
3.จุฬำภรณ์ 42 26 5 4 0.00 0.00 0.78 1.54 165 
4.อุบลรัตน์ 665 27 84 5 1.28 2.95 0.30 0.30 1,766 
5.ล้ำปำว 577 29 477 25 1.91 3.23 4.55 4.57 1,873 
6.สิรินธร 999 51 167 15 2.43 0.54 0.00 0.00 967 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 277 29 274 29 4.90 6.45 10.00 10.00 683 
8.ศรีนครินทร์ 11,534 65 1,269 17 23.98 11.38 9.79 10.04 7,316 
9.วชิรำลงกรณ 4,191 47 1,179 20 114.65 69.68 11.06 11.00 6,809 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 108 48 103 47 1.16 1.37 1.47 1.47 118 
11.รัชชประภำ 4,317 77 2,965 69 51.27 49.12 3.32 0.00 2,303 
12.บำงลำง 464 32 187 16 0.49 0.81 2.09 2.12 1,210 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน)   

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 
12 
ส.ค. 

13 
ส.ค. 

14 
ส.ค. 

15 
ส.ค. 

16 
ส.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.36 1.29 1.43 1.34 1.33 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 0.02 -0.08 0.33 0.21 0.17 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 3.53 3.87 2.95 2.04 2.48 เพิ่มขึ น 

N.67 น่ำน ชุมแสง นครสวรรค ์ 28.30 22.43 22.16 21.81 21.45 21.23 ลดลง 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 15.91 15.90 15.75 15.75 15.39 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 5.40 1.92 1.92 1.95 1.98 2.01 เพิ่มขึ น 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 2.47 2.56 2.51 2.47 2.45 ลดลง 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 1.01 0.98 0.95 0.95 0.83 ลดลง 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 2.50 2.53 2.55 2.55 2.50 ลดลง 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.52 2.50 2.50 2.48 2.47 ลดลง 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.72 8.36 8.36 8.48 8.80 เพิ่มขึ น 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 28.99 29.05 28.95 28.95 28.99 เพิ่มขึ น 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 18.64 18.83 18.70 18.46 18.53 เพิ่มขึ น 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 7.93 8.36 8.76 9.00 9.14 เพิ่มขึ น 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 4.02 8.78 เพิ่มขึ น 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 10.98 5.02 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 8.48 3.72 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 8.38 4.12 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 7.94 4.06 เพิ่มขึ น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 8.49 6.01 เพิ่มขึ น 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[ เวลำ 08.00 น. - 15.00 น.(วนันี ) ] 

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

7. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น.(วันนี )]               
 จ.น่าน - นำยณรงค์ อินโส หัวหน้ำส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดน่ำน (ปภ.) เปิดเผยว่ำ สถำนกำรณ์น ้ำ
ท่วมเริ่มทรงตัว แต่ยังมีบำงจุดที่มีน ้ำท่วมขังสูงอยู่ คือ เขตเทศบำลเมืองน่ำน วัดระดับน ้ำสูงสุดอยู่ที่ 80 เซนติเมตร คำดว่ำ
หำกไม่มีฝนตกลงมำเพ่ิมเติม ภำยใน 3 วัน สถำนกำรณ์จะกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ โดย ปภ. ได้ประสำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เร่งให้ควำมช่วยเหลือ พร้อมแจ้งเตือนให้ชำวบ้ำนเฝ้ำระวังต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 19 สิงหำคมนี  
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    จ.ตาก -  ฝนทีต่กลงมำอย่ำงหนักแบบต่อเนื่อง 3 วันติด ตลอดแนวชำยแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตำก ท้ำให้เมื่อช่วงเช้ำ
ที่ผ่ำนมำ แม่น ้ำเมยที่มีสีแดงขุ่นและไหลอย่ำงเชี่ยวกรำก เพ่ิมสูงขึ นอย่ำงรวดเร็วจนปริ่มตลิ่งริมแม่น ้ำเมยของทั งสองประเทศ
ไทย-พม่ำ  นอกจำกนี ระดับน ้ำเมยที่เพ่ิมขึ นยังเริ่มทะลักท่วมเกำะกลำงแม่น ้ำเมย ติดกับสะพำนมิตรภำพไทย -พม่ำ  ขณะที่
บริเวณท่ำเรือขนส่งสินค้ำขนำดใหญ่ที่หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยม่วง ต.ท่ำสำยลวด อ.แม่สอด ก็ได้รับผลกระทบจำกระดับแม่น ้ำเมยที่
เพ่ิมสูงปริ่มตลิ่งแบบฉับพลัน ด้ำนนำยธนยศ ปำนขำว นำยอ้ำเภอแม่สอด ได้แจ้งเตือนให้ประชำชนที่อำศัยอยู่ริมแม่น ้ำเมย
เพ่ิมควำมระมัดระวัง เพรำะแม่น ้ำเมยอำจจะมีระดับน ้ำสูงเพ่ิมมำกขึ นเนื่องจำกในพื นที่ต้นน ้ำยังมีฝนตกลงมำอย่ำงต่อเนื่อง 
และขณะนี ทำงอ้ำเภอแม่สอดได้มีกำรเตรียมกำรทั งเรือยนต์และเจ้ำหน้ำที่ชุดเคลื่อนเร็วไว้พร้อมช่วยเหลือประชำชนได้ทันที
เมื่อได้รับกำรร้องขอตลอด 24 ชั่วโมง  

8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
 น ้าป่าไหลหลาก 
 จ.พะเยา วันที่ 15 ส.ค. 59 เวลำ 02.30 น. เกิดฝนตกต่อเนื่องท้ำให้น ้ำในล้ำน ้ำงิม ไหลหลำกเข้ำท่วมพื นที่ 4 อ. 16 
ต. 98 ม. ดังนี  อ.ปง ต.งิม (ม.1-7,15,16) ต.ออย (ม.1-7) ต.ปง (ม.3,7,911,13,14) ต.นำปรัง (ม.1,2,4,9) ต.ควร 
(ม.4,9) อ.เชียงค้ำ ต.แม่ลำว (ม.1-14) ต.ฝำยกวำง (ม.1-5,12,15,17) ต.เวียง (ม.1-10) ต.เชียงบำน (ม.3,4,5,10) 
ต.ร่มเย็น (ม.1,2,4,5,9,10,18,19) ต.เจดีย์ค้ำ (ม.1-9,12) ต.หยวน (ม.9-12) อ.เชียงม่วน ต.สระ (ม.11) อ.ภูซำง 
ต.เชียงแรง (ม.2,3,4) ต.ภูซำง (ม.3,4,5,8,12) ต.สบบง (ม.2,3,10) ประชำชนได้รับผลกระทบ 3,405 ครัวเรือน 
ผู้ได้รับบำดเจ็บ 3 รำย (อ.ปง) ผู้สูญหำย 1 รำย (อ.ปง) ปัจจุบันระดับน ้าเริ่มลดลง 
 จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตำมระเบียบ กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จ้ำนวน 2 จังหวัด 8 อ้ำเภอ 37 ต้ำบล 
228 หมู่บ้ำน ดังนี  
 จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 13 ส.ค. 59 เวลำ 04.30 น. เกิดฝนตกหนักมีน ้ำท่วมฉับพลัน และน ้ำไหลหลำกในพื นที่ 1 อ. 6 
ต. 30 ม. ดังนี  อ.ปำยต.ทุ่งยำว (ม.1-4,9-12) ต.เมืองแปง (ม.1,2,4) ต.แม่นำเติง (ม.2,5,6,8-11) ต.แม่ฮี  (ม.1-3,5-6) 
ต.เวียงใต้ (ม.3,4,6,8) ต.เวียงเหนือ (ม.1,3,4) ประชำชนได้รับผลกระทบ 7,339 ครัวเรือน รถยนต์ 16 คัน 
รถจักรยำนยนต์ 50 คัน ปัจจุบันระดับน ้าลดลง แต่ยังคงท่วมขังในพื นที่ลุ่มต่้า 
 จ.น่าน วันที่ 15 ส.ค. 59 เวลำ 04.00 น. เกิดฝนตกหนักมีน ้ำไหลหลำก และดินถล่มในพื นที่ 7 อ. 31 ต. 198 ม. 
ดังนี  อ.สันติสุข ต.ป่ำแลวหลวง (ม.1-10) ต.พงษ์ (ม.1-13) ต.ดู่พงษ์ (ม.1-8) อ.เฉลิมพระเกียรติต.ขุนน่ำน (ม.6) อ.เมือง 
ต.ผำสิงห์ (ม.1,4,5,9) ต.บ่อ (ม.2) ต.ไชยสถำน (ม.1,2,8) ต.ดู่ใต้ (ม.4,6,12-15) เขต ทม.น่ำน (ชุมชนบ้ำนดวนแก้ว 
ชุมชนบ้ำนพยำภูชุมชนบ้ำนน ้ำล้อม) อ.ท่ำวังผำ ต.ตำลชุม (ม.1-14) ต.ท่ำวังผำ (ม.1-5,7) ต.จอมพระ (ม.1-11) ต.ริม 
(ม.7) ต.ยม (ม.1-10) ต.ป่ำคำ (ม.1-7) ต.ริม (ม.1-7) ต.ศรีภูมิ (ม.1,2,4-12) อ.ปัวต.สถำน (ม.1,2,4,5,12,13,41) 
ต.เจดีย์ชัย (ม.1,2,3,7,9) ต.แงง (ม.1) ต.วรนคร (ม.2-6,8) ต.อวน (ม.2,4,5,10,11) ต.ศิลำแลง (ม.1,3) ต.ปัว (ม.1,2,8) 
ต.ไชยวัฒนำ (ม.1,2,8) อ.ภูเพียง ต.เมืองจัง (ม.1,2,4,6,9,10,11) ต.ม่วงตึ๊ด (ม.1-5) ต.ฝำยแก้ว (ม.1-
7,9,10,13,14,17) ต.น ้ำแก่น (ม.9,10) ต.นำปัง (ม.1,2,4,5) อ.บ่อเกลือ ต.บ่อเกลือใต้ (ม.2-7,13-15) ต.ภูฟ้ำ (ม.1-5) 
ประชำชนได้รับผลกระทบรวม 4,009 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 1 ราย (นายประสิทธิ์ วังสาร อ.ปัว) ปัจจุบันระดับน ้าเริ่ม
ลดลง 
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9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่16 – 22 สิงหำคม 2559) 
 บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดสัปดำห์ โดยในช่วงวันที่ 18-21 ส.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง
ในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นสูง        
2-4 เมตร 
 ข้อควรระวัง  ในช่วงวันที่ 18-21 ส.ค.ขอให้ประชำชนในภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระวังอันตรำย
จำกฝนตกหนักถึงหนักมำก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส้ำหรับชำวเรือบริเวณทะเลอันดำมัน และอ่ำวไทยตอนบนควรเดินเรือ
ด้วยควำมระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจำกฝั่งตลอดสัปดำห์นี ไว้ด้วย 

 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ            

    
          นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล 

อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


