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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกในระยะนี้ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ 

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักรวมทั้งฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย  
สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

และเรือเล็กที่มีขนาดตํ่ากว่า 2 วา ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 18 ส.ค. 59 น้ีไว้ด้วย ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ํา 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 15 ส.ค.2559 เวลา 01.00 น. 

 
    ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 15 ส.ค. 2559 เวลา 07.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.น่าน (สกษ.) 161.3 
จ.นครพนม 57.6 
จ.น่าน (ทุ่งช้าง) 55.8 
จ.ตาก (อุ้มผาง) 54.1 
จ.ตาก (แม่สอด) 52.5 
จ.ตาก (ดอยมูเซอร์ สกษ.) 50.7 
จ.ระนอง 40.0 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีภูเก็ต เวลา 08.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 33,421 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้ 
9,915 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 21) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (33,950 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48)  
น้อยกว่าปี 2558 จํานวน 529 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 167.70 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน      
71.06 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 36,997 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 4,481 33 681 7 8.65 11.32 3.00 3.00 8,981 
2.สิริกิต์ิ 4,311 45 1,461 22 27.78 15.78 5.04 5.02 6,329 
3.จุฬาภรณ์ 45 27 8 6 0.00 0.00 1.55 1.56 162 
4.อุบลรัตน์ 663 27 82 4 2.94 6.25 0.30 0.30 1,768 
5.ลําปาว 581 29 481 26 5.68 4.40 4.42 4.44 1,869 
6.สิรินธร 997 51 165 15 0.54 11.84 0.00 0.00 969 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 286 30 283 30 6.20 8.08 10.00 10.00 674 
8.ศรีนครินทร์ 11,515 65 1,250 17 12.80 11.40 10.03 9.05 7,335 
9.วชิราลงกรณ 4,030 45 1,018 17 38.05 33.55 11.04 9.06 6,970 
10.ขุนด่านปราการชล 108 48 104 47 1.68 2.22 1.47 1.47 118 
11.รัชชประภา 4,220 75 2,869 67 48.58 37.57 2.83 2.61 2,400 
12.บางลาง 467 32 191 16 0.99 1.41 2.03 2.45 1,207 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
11 
ส.ค. 

12 
ส.ค. 

13 
ส.ค. 

14 
ส.ค. 

15 
ส.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.35 1.36 1.29 1.43 1.34 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.14 0.02 -0.08 0.33 0.21 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 4.20 3.53 3.87 2.95 2.04 ลดลง 

N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ 28.30 22.42 22.43 22.16 21.81 21.45 ลดลง 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.83 15.91 15.90 15.75 15.75 ทรงตัว 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 5.40 1.93 1.92 1.92 1.95 1.98 เพ่ิมข้ึน 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.20 2.47 2.56 2.51 2.47 ลดลง 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.02 1.01 0.98 0.95 0.95 ทรงตัว 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 2.46 2.50 2.53 2.55 2.55 ทรงตัว 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.52 2.52 2.50 2.50 2.48 ลดลง 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.55 8.72 8.36 8.36 8.48 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.08 28.99 29.05 28.95 28.95 ทรงตัว 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.60 18.64 18.83 18.70 18.46 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 7.41 7.93 8.36 8.76 9.00 เพ่ิมข้ึน 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2559 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 4.19 8.61 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 10.02 5.98 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 7.20 5.00 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 6.86 5.64 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 6.50 5.50 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 7.04 7.46 เพ่ิมข้ึน 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 15 สงิหาคม 2559 (ท่ีมา: สํานักวจิยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[ เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น.(วันนี้) ] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 

บ้านคะแนง ต.แม่ลาว อ.เชียงคํา จ.พะเยา 
บ้านท่าฟ้าเหนือ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
บ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
บ้านแสะ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
บ้านหาดไร่ ต.น้ํามวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 
บ้านห้วยคํา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 
บ้านสบขาม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 
บ้านนาฝ่า ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 132.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณระดับนํ้า 4.18 เมตร ระดบัวิกฤต 4.0 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 231.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 127.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 93.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 217.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 127.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 279.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บ้านหลู้ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
บ้านขวากใต้ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
บ้านร่มโพธ์ิเงิน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
บ้านห้วยหาน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
บ้านปางมะโอ ต.ผาชา้งน้อย อ.ปง จ.พะเยา 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 110.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 108.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.5 มิลลิเมตร 
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บ้านก่อก๋วง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
บ้านน้ําด้ัน ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านนากึ๋น ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านน้ําลาว ต.แม่ลาว อ.เชียงคํา จ.พะเยา 
บ้านน้ําต้ม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 
บ้านห่างทางหลวง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
บ้านสบมาง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
บ้านห้วยหลักลาย ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านน้ําปุก ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 
บ้านแม่ทาย ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 
บ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
บ้านห้วยละเบ้ายา ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
บ้านน้ําไคร้ ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
บ้านผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
บ้านน้ําใส ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 
บ้านไร่รวงทอง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านดอนสถาน1 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านปางสา ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน 
บ้านผาเวียง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านห้วยปูด ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านตีนตก ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านนาเหลืองใน ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 
บ้านท่าล้อ ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านนาสา ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 
บ้านกิ่วกอก ต.น้ําปาย อ.แม่จริม จ.น่าน 
บ้านเขื่อนแก้ว ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
บ้านห้วยท่าง ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านนาเคียน ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน 
บ้านห้วยคอกหมู ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 
บ้านหนองใหม่ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 111.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 121.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 123.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 105.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 105.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5 มิลลเิมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 104.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 110.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 120.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 231.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 109.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 108.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 117.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 108.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 112.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 110.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 128.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 106.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 116.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 106.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 103.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 123.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านห้วยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
บ้านลุง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
บ้านม่วงชุม ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
บ้านต้นปล้อง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
บ้านผาแล ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
บ้านขุนต้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 
บ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
บ้านก่อก๋วง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
บ้านน้ําต้ม ต.ผาชา้งน้อย อ.ปง จ.พะเยา 
บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
บ้านพิทักษ์ไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 
บ้านน้ําปุก ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 
บ้านผาเวียง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านน้ํามีด ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
บ้านแหน 2 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 91.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 89.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณระดับนํ้า 2.68 เมตร ระดบัวิกฤต 4.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 94.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 87.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.5 มิลลิเมตร 
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บ้านแสะ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
บ้านห้วยปูด ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านตีนตก ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านนาเหลืองใน ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 
บ้านสองแคว ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 
บ้านหัวนา ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 
บ้านห้วยท่าง ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านขุนกําลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 
บ้านวังว้า ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
บ้านปางผักหม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 
บ้านสะเนียน ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
บ้านกาญจนา ต.แม่ลาว อ.เชียงคํา จ.พะเยา 
บ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า  ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 
บ้านนาหลวง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 
บ้านครกหนานทา ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
บ้านสวนป่า ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 90.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 95.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณระดับนํ้า 3.39 เมตร ระดบัวิกฤต 4.5 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 91.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 92.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 91.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.6 มิลลิเมตร 
ปริมาณระดับนํ้า 2.51 เมตร ระดบัวิกฤต 4.5 เมตร 
ปริมาณระดับนํ้า 2.31 เมตร ระดบัวิกฤต 4.5 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 93.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 89.0 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. เหตุการณ์วิกฤตน้ําปัจจุบัน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 [ เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น.(วันนี้) ]               
 จ.แม่ฮ่องสอน - ยังต้องเตือนประชาชนเฝ้าระวังนํ้าป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม 24 ชม.ต่อเน่ือง หลังนํ้าป่าทะลัก นํ้าปาย
ล้นตลิ่งท่วม “ปาย-ปางมะผ้า” อ่วม นทท.หนีตายกันจ้าละหว่ัน คนเดือดร้อนเกือบหมื่น ถนน-สะพาน รวมถึงเรือกสวนไร่นา
เสียหายยับ 

8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 น้ําป่าไหลหลาก 
 จ.เชียงราย วันน้ี (14 ส.ค.59) เวลา 17.30 น. เกิดฝนตกต่อเน่ืองทําให้นํ้าท่วมในพ้ืนที่ 2 อ. ได้แก่ อ.ขุนตาล ต.ยางฮอม 
และ อ.เวียงแก่น ต.ปอ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ความเสียหายอยู่ระหว่างสํารวจ 
 จ.พะเยา วันน้ี (15 ส.ค.59) เวลา 02.30 น. เกิดฝนตกต่อเน่ืองทําให้นํ้าในลํานํ้างิมไหลหลากเข้าท่วมพันที่ อ.ปง ต.ออย 
ต.งิม ต.นาปรัง ต.ปง จํานวน 21 หมู่บ้าน ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน (ไฟฟ้าดูด รักษาตัว รพ.ปง) ความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ 
ปัจจุบันฝนตกเล็กน้อย ระดังนํ้าลดลง 

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 14 – 20 สิงหาคม 2559) 
 ในช่วงวันที่ 14-18 ส.ค.บริเวณประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 
 ในช่วงวันที่ 19-20 ส.ค.บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางจะมีฝนลดลง 
  

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ            

    
          นายสุพจน์  โตวิจักษณช์ัยกลุ 

อธิบดกีรมทรพัยากรนํ้า 


