
  

                  รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 559/2559 เวลำ 15.00 น. วันที่ 11 ตุลำคม 2559 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที ่11 ตุลาคม 2559 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
  พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ บริเวณภำคกลำงตอนล่ำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมี

ฝนตกหนักบำงแห่ง ส่วนบริเวณภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมำณฝนน้อย ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำว
ระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี ไว้ด้วย ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีฝนมำกกว่ำเมื่อ
วำนและมีฝนตกหนักบำงแห่ง 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 11 ต.ค. 2559 เวลำ 07.00 น. 

 
    ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 11 ต.ค. 2559 เวลำ 13.00 น. 

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

   

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ปัตตำนี 47.7 
จ.อุดรธำนี 39.4 
จ.เชียงใหม่ (ดอยอ่ำงขำง) 35.9 
กรุงเทพฯ บำงนำ สกษ. 35.9 
จ.สมุทรปรำกำร (สกษ.) 34.5 
จ.นรำธิวำส 24.3 
จ.พังงำ (ตะกั่วป่ำ) 24.1 

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 12.30 น. 

 
สถำนกีระบี่ เวลำ 13.15 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศ จะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก ภำคกลำง 
และภำคใต้ 

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่11 ตุลาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 46,440 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้     
22,914 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (39,713 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56)  
มำกกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 6,727 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 306.30 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน
120.73 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 24,273 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 6,379 77 2,579 27 26.55 34.95 1.00 1.00 7,083 
2.สิริกิติ์ 7,389 78 4,539 68 18.75 24.59 1.95 0.95 3,251 
3.จุฬำภรณ์ 141 86 104 82 1.47 1.76 1.04 1.05 66 
4.อุบลรัตน์ 1,935 80 1,254 73 45.52 46.56 14.02 12.05 496 
5.ล้ำปำว 1,158 58 1,058 56 5.88 3.73 3.82 0.41 1,292 
6.สิรินธร 1,520 77 689 61 13.69 20.99 2.99 2.99 446 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 902 94 899 94 57.53 59.26 60.54 60.52 58 
8.ศรีนครินทร์ 12,830 72 2,565 34 39.01 40.53 1.99 1.98 6,020 
9.วชิรำลงกรณ 5,410 61 2,389 41 31.88 31.83 2.12 2.17 5,590 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 196 88 193 88 1.29 1.38 1.01 1.04 30 
11.รัชชประภำ 4,646 82 3,295 77 14.28 13.62 15.49 5.15 1,974 
12.บำงลำง 389 27 113 10 1.40 0.23 2.09 1.93 1,285 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน)   

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 
7 

ต.ค. 
8 

ต.ค. 
9 

ต.ค. 
10 
ต.ค. 

11 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.58 1.55 1.50 1.44 1.38 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 1.30 1.76 1.19 0.45 0.93 เพิ่มขึ น 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 4.88 4.72 4.86 4.96 4.63 ลดลง 

N.67 น่ำน ชุมแสง นครสวรรค ์ 28.30 26.93 27.04 27.11 27.14 27.12 ลดลง 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 16.06 16.54 16.74 16.68 16.60 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 5.40 5.94 6.08 6.22 6.35 6.49 เพิ่มขึ น 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 6.90 6.96 7.00 7.00 6.97 ลดลง 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 1.89 1.98 2.18 2.52 2.69 เพิ่มขึ น 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 6.20 6.22 6.18 6.17 6.20 เพิ่มขึ น 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.62 3.66 3.68 3.70 3.70 ล้นตลิ่ง 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 7.88 7.84 7.88 8.09 7.84 ลดลง 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.05 29.06 29.05 29.02 28.99 ลดลง 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 18.54 18.45 18.48 18.47 18.36 ลดลง 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 9.58 9.70 9.81 9.94 10.05 เพิ่มขึ น 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 2.89 9.91 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 8.07 7.93 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 5.82 6.38 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 5.51 6.99 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 5.26 6.74 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 7.11 7.39 ลดลง 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น.(วันนี )] 

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

 

7. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น.(วันนี )] 
 จ.กาฬสินธุ์ - จำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์น ้ำท่วมในพื นที่จังหวัดกำฬสินธุ์ โดยเฉพำะพื นที่เสี่ยงใน 3 อ้ำเภอ ประกอบด้วย 
อ.กมลำไสย อ.ร่องค้ำ และ อ.ฆ้องชัย เนื่องจำกเป็นพื นที่ลุ่มรับน ้ำและอยู่ติดกับแม่น ้ำชี พบว่ำระดับน ้ำในแม่น ้ำชียังคงหนุนสูง 
ส่งผลให้น ้ำเอ่อเข้ำท่วมพื นที่นำข้ำวของเกษตรกร โดยเฉพำะที่บริเวณบ้ำนท่ำแห่ ม.1 และ ม.10 ต.ฆ้องชัยพัฒนำ อ.ฆ้องชัย 
ซึ่งฝนที่ตกลงมำอย่ำงหนัก ประกอบกับน ้ำชีหนุนสูงท้ำให้น ้ำในพื นที่ไม่สำมำรถระบำยลงสู่แม่น ้ำชีได้ จึงท้ำให้ท่วมนำข้ำวของ
ประชำชนที่อยู่สองฝั่งของกุดไส้จ่อทั งในพื นที่ ต.ฆ้องชัยพัฒนำ ต.โคกสะอำด อ.ฆ้องชัย จ.กำฬสินธุ์ และ ต.มะค่ำ อ.กันทร
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วิชัย จ.มหำสำรคำม กว่ำ 8,000 ไร่ จำกกำรส้ำรวจขณะนี ต้นข้ำวของเกษตรกรในพื นที่ ต.ฆ้องชัยพัฒนำ และ ต.โคกสะอำด 
อ.ฆ้องชัย จ.กำฬสินธุ์ ซึ่งก้ำลังออกรวงถูกน ้ำท่วม ซึ่งเสียหำยแล้วอย่ำงน้อยประมำณ 570 ไร่ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ก้ำลังท้ำกำร
ส้ำรวจเพื่อให้ควำมช่วยเหลือ  

8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วนัที่ 11 ตุลาคม 2559 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

จังหวัดที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั งแต่ 18 พ.ค. – 10 ต.ค. 2559  
ตำมระเบียบ กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ .ศ. 2556  
จ้ำนวน 44 จังหวัด 248 อ้าเภอ 1,022 ต้าบล 6,265 หมู่บ้าน จังหวัดที่ปิดสถำนกำรณ์แล้ว 28 จังหวัด 168 อ้ำเภอ 
559 ต้ำบล 3,191 หมู่บ้ำน ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดมีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(อุทกภัย) จ้านวน 16 จังหวัด 80 อ้าเภอ 463 ต้าบล 3,074 หมู่บ้าน (จ.พะเยา พังงา อุทัยธานี ชัยนาท ก้าแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร พระนครศรีอยุธยา ตาก บึงกาฬ สกลนคร ระยอง ระนอง และ จ.ชัยภูมิ) 

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่11 – 16 ตุลำคม 2559) 
 กำรคำดหมำยลักษณะอำกำศ ในช่วงวันที่ 11–13 ต.ค. บริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคใต้ฝั่งตะวันตก 
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักบำงแห่งได้ ส่วนภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จะมีปริมำณฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 14–17 ต.ค. บริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคใต้ฝั่งตะวันตก 
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกชุกหนำแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง ส่วนภำคเหนือและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีปริมำณฝนเพิ่มขึ น ข้อควรระวัง    
ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 12–16 ต.ค. ขอให้ประชำชนบริเวณตอนล่ำงของภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำค
กลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 
   
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                
 

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์         
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


