
  

                  รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 511/2559 เวลำ 15.00 น. วันที่ 16 กันยำยน 2559 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที่ 16 กันยายน 2559 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
    พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ประเทศไทยยังคงมีฝนตกได้ในระยะนี  และมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณจันทบุรี 
ตรำด ระนอง พังงำ และภูเก็ตส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนมีก้ำลังแรง โดยทะเลอันดำมันมีคลื่น
สูง 2-3 เมตร ขอให้ชำวเรือเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจำกฝั่งในระยะนี ไว้ด้วย และติดตำมข่ำว
พยำกรณ์อำกำศจำกกรมอุตุนิยมวิทยำอย่ำงใกล้ชิดต่อไป 
 ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมลฑลมีโอกำสเกิดฝนฟ้ำคะนองส่วนมำกในช่วงระหว่ำงบ่ำยถึงค้่ำ 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 16 ก.ย.2559 เวลำ 07.00 น. 

 
    ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 16 ก.ย. 2559 เวลำ 14.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ยะลำ (สกษ.) 44.0 
จ.ระนอง 39.5 
จ.ตรำด 30.2 
สนำมบินดอนเมือง 23.3 
จ.พิษณุโลก 20.9 
จ.ปรำจีนบุรี (กบินทร์บุรี) 18.7 
จ.ภูเก็ต 15.8 

พำยุโซนร้อน มำลำกัส 

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

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 15.30 น. 

 
สถำนขีอนแก่น เวลำ 15.30 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศ จะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคใต้ 

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่16 กันยายน 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 39,385 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้     
15,859 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (35,910 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51)  
มำกกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 3,475 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 391.04 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน
56.60 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 31,328 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 5,109 38 1,309 14 106.99 100.05 3.00 3.00 8,353 
2.สิริกิติ์ 6,622 70 3,772 57 65.93 72.09 0.00 0.00 4,018 
3.จุฬำภรณ์ 73 44 36 28 3.51 9.06 0.00 0.00 134 
4.อุบลรัตน์ 954 39 373 20 28.09 25.55 1.49 1.50 1,477 
5.ล้ำปำว 975 49 875 47 21.97 34.69 3.01 2.43 1,475 
6.สิรินธร 1,215 62 384 34 21.38 46.22 1.48 5.55 751 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 455 47 452 47 24.97 23.89 1.32 1.36 505 
8.ศรีนครินทร์ 11,898 67 1,633 22 23.16 15.87 8.96 9.07 6,952 
9.วชิรำลงกรณ 4,817 54 1,805 31 15.15 25.84 9.08 9.03 6,183 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 144 64 140 64 2.22 2.87 0.54 0.54 82 
11.รัชชประภำ 4,466 79 3,115 73 15.21 17.85 19.54 15.88 2,154 
12.บำงลำง 430 30 154 13 1.10 1.14 2.10 2.13 1,244 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 12 – 16 กันยายน 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน)   

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์
12 
ก.ย. 

13 
ก.ย. 

14 
ก.ย. 

15 
ก.ย. 

16 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.94 2.02 1.75 1.75 1.71 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 0.16 -0.19 -0.07 0.31 0.22 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 3.86 4.30 5.36 6.37 7.15 เพิ่มขึ น 

N.67 น่ำน ชุมแสง นครสวรรค ์ 28.30 21.89 21.88 21.98 22.38 23.04 เพิ่มขึ น 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 15.80 15.60 15.60 15.60 15.60 ทรงตัว 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 5.40 2.48 2.45 2.47 2.66 2.69 เพิ่มขึ น 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 3.68 4.00 4.87 5.40 5.67 เพิ่มขึ น 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 1.15 1.05 0.97 1.23 1.01 ลดลง 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 3.28 3.47 3.50 3.98 3.98 ทรงตัว 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.78 2.74 2.81 2.83 2.86 เพิ่มขึ น 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 7.82 7.96 7.96 8.26 8.25 ลดลง 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.15 29.10 28.99 29.05 28.99 เพิ่มขึ น 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 18.64 18.53 18.44 18.41 18.48 เพิ่มขึ น 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 9.26 9.30 9.21 8.95 8.61 เพิ่มขึ น 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

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

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 4.52 8.28 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 11.77 4.23 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 10.28 1.92 ทรงตัว 
อ.เมอืง จ.นครพนม 12.50 9.63 2.87 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 9.47 2.53 เพิ่มขึ น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 11.70 2.80 ลดลง 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 16 กันยายน 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 กันยายน 2559 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
 จ.สุโขทัย - สถำนกำรณ์น ้ำท่วมในเขตตัวเมืองสุโขทัยเข้ำสู่ภำวะวิกฤตแล้ว หลังปริมำณน ้ำยมจำกอิทธิพลพำยุดีเปรสชั่น 
“รำอ”ี เพ่ิมระดับสูงขึ นจนเอ่อล้นแนวกั น แล้วยังทะลวงใต้พื นพนังกั นแม่น ้ำยม ท้ำให้มวลน ้ำมหำศำลไหลทะลักเข้ำท่วมพื นที่
เศรษฐกิจในเขตตัวเมือง ถนนสำยหลักต่ำงๆ รวมทั งสถำนที่รำชกำรหลำยแห่ง ทั งศำลำกลำงจังหวัด ,ศำล ,สถำนีต้ำรวจ ,
เรือนจ้ำ ,ที่ว่ำกำรอ้ำเภอ, ห้ำงร้ำน, ตลำดสดเทศบำล และบ้ำนเรือนในหลำยชุมชน ถูกน ้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้ำง ที่หมู่ 2 
และหมู่ 4 ต.ปำกแคว อ.เมืองสุโขทัย ก็ถูกน ้ำท่วมสูง ชำวบ้ำนต้องเร่งขนของหนีน ้ำ และเฝ้ำระวังตลอดทั งคืนที่ผ่ำนมำ ส่วน
บริเวณถนนจรดวิถีถ่องตั งแต่ช่วงสถำนีจ่ำยน ้ำประปำฯไปจนถึงหน้ำวัดปำกแคว มีกระแสน ้ำไหลแรงและท่วมขังเป็นระยะทำง
ยำว 800 เมตร ท้ำให้ถนนและฟุตปำธที่เพ่ิงสร้ำงเสร็จบำงจุดเกิดกำรทรุดตัว และขยำยวงกว้ำงเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ จึงมีกำรสั่งปิด
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เส้นทำงจรำจร 1 ช่อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรำยแก่ผู้สัญจรผ่ำนไปมำ และที่บริเวณเชิงสะพำนข้ำมแม่น ้ำยมฝั่งถนน 
หน้ำโรงเรียนประชำอุทิศ ต.วัดเกำะ อ.ศรีส้ำโรง มีน ้ำท่วมสูงเป็นระยะทำงยำว รถเล็กไม่สำมำรถสัญจรได้  ล่ำสุด 
มีประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนทั งในเขต ต.วัดเกำะ อ.ศรีส้ำโรง และในเขตเทศบำลเมืองสุโขทัยธำนี รวมประมำณ 
4,200 คน 

 จ.เลย - ในตัวเมืองด่ำนซ้ำยเริ่มคลี่คลำย หลังฝนหยุดตก ขณะทีม่ีน ้ำป่ำไหลหลำกลงมำจำกภูลมโล ไหลผ่ำนน ้ำหมันทะลัก
เข้ำเขตเทศบำลเมืองด่ำนซ้ำย อ.ด่ำนซ้ำย จนเอ่อท่วมชุมชน บ้ำนเรือน แหล่งธุรกิจชั นในของเทศบำลด่ำนซ้ำย ระดับน ้ำสูง
มำกเพรำะเพ่ิมขึ นชั่วโมงละ 5-7 เซนติเมตร ถือเป็นสถำนกำรณ์น ้ำท่วมที่หนักมำกในรอบ 14 ปี หนักสุดรองมำจำกน ้ำท่วมปี 
2545 ล่ำสุดเช้ำวันเดียวกันนี ระดับน ้ำเริ่มลดลงบ้ำงแล้ว แต่ต้องรอกำรระบำยลงไปยังแม่น ้ำเหือง และระบำยต่อลงแม่น ้ำโขง 
โดยระดับน ้ำลดลงประมำณ 10-15 เชนติเมตร เนื่องจำกตลอดคืนที่ผ่ำนมำไม่มีฝนตกและหำกตลอดวันนี ไม่มีฝนตกลงมำซ ้ำ
อีก คำดว่ำอำจจะต้องใช้เวลำประมำณ 3-4 วันถึงจะเข้ำสถำนกำรณ์ปกต ิ  

  

8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วนัที่ 16 กันยายน 2559 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
 จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั งแต่ 18 พ.ค.-15 ก.ย.59  
ตำมระเบียบ กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จ้ำนวน 34 จังหวัด 
106 อ้ำเภอ 370 ต้ำบล 2,302 หมู่บ้ำน จังหวัดที่ปิดสถำนกำรณ์แล้ว 30 จังหวัด 94 อ. 321 ต. 1,937 ม. ปัจจุบัน
ยังคงมีจังหวัดมีประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จ้ำนวน 4 จังหวัด 12 อ้ำเภอ 49 ต้ำบล 
365 หมู่บ้ำน (จ.ชัยนำท สุรำษฎร์ธำนี ก้ำแพงเพชร และ จ.อุทัยธำนี) 

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่(16 – 22 กันยำยน 2559) 

   ในช่วงวันที่ 16-18 ก.ย. บริเวณประเทศไทยมีฝนตกลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 19-22 ก.ย.บริเวณประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ น 
กับมีฝนหนักบำงแห่งในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนมีก้ำลังแรง ตลอดช่วง 
 ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 19-22 ก.ย. ขอให้ประชำชนในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำค
ตะวันออก และภำคใต้ระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส้ำหรับชำวเรือควรเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง
และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนควรงดออกจำกฝั่งจนถึงวันที่ 21 ก.ย.นี  
      
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ            

    
          นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล 

อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


