
  

                  รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 552/2559 เวลำ 15.00 น. วันที่ 7 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 ่7 ตลุาคม 2559 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
  พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ สภำวะฝนโดยทั่วไปของประเทศไทยตอนบนยังคงตกชุกหนำแน่น โดยมีฝนตกหนักบำงแห่งใน

ภำคเหนือตอนล่ำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำว
ระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี ไว้ด้วย หลังจำกนั นในช่วงวันที่ 8-9 ตุลำคม 2559 ภำคเหนือและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลง 

ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีฝนเพ่ิมขึ นกับมีฝนตกหนักบำงแห่งในระหว่ำงเย็นถึงค่้ำ 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 7 ต.ค. 2559 เวลำ 07.00 น. 

 
    ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 7 ต.ค. 2559 เวลำ 14.00 น. 

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

   

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ปรำจีนบุรี 58.1 
จ.นครรำชสีมำ (โชคชัย) 55.8 
จ.ชลบุร ี 46.0 
จ.จันทบุรี 39.2 
จ.สตูล 32.4 
จ.จันทบุรี (นำงรอง) 26.5 
จ.ลพบุรี (บัวชุม) 21.0 

พำยุโซนร้อน “แอรี” 

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 15.30 น. 

 
สถำนกีระบี่ เวลำ 15.45 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศ จะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก ภำคกลำง 
และภำคใต้ 

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่7 ตุลาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 45,500 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้     
21,973 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (39,177 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55)  
มำกกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 6,323 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 399.94 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน
100.06 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 25,214 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 6,239 46 2,439 25 49.84 49.88 1.00 1.00 7,223 
2.สิริกิติ์ 7,297 77 4,447 67 25.56 25.49 2.03 1.99 3,343 
3.จุฬำภรณ์ 135 82 98 77 8.10 4.71 0.95 0.52 72 
4.อุบลรัตน์ 1,781 73 1,200 65 50.95 45.21 5.00 3.01 650 
5.ล้ำปำว 1,154 58 1,054 56 12.06 10.17 3.70 3.91 1,296 
6.สิรินธร 1,469 75 637 56 24.41 9.00 1.92 3.40 497 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 881 92 878 92 62.88 57.68 50.15 43.21 79 
8.ศรีนครินทร์ 12,684 71 2,419 32 44.02 53.01 2.01 1.95 6,166 
9.วชิรำลงกรณ 5,312 60 2,300 39 28.70 31.36 2.15 2.03 5,688 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 196 88 192 87 2.81 3.73 0.92 0.04 30 
11.รัชชประภำ 4,633 82 3,282 77 17.13 23.12 16.73 21.11 1,987 
12.บำงลำง 394 27 117 10 0.84 0.00 2.04 2.07 1,280 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน)   

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์

3 
ต.ค. 

4 
ต.ค. 

5 
ต.ค. 

6 
ต.ค. 

7 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมอืง เชียงใหม่ 3.70 1.53 1.59 1.70 1.56 1.58 เพิ่มขึ น 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 0.83 1.14 0.79 0.74 1.30 เพิ่มขึ น 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 4.57 4.54 4.94 4.96 4.88 ลดลง 

N.67 น่ำน ชุมแสง นครสวรรค ์ 28.30 26.81 26.80 26.84 26.89 26.93 ลดลง 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 15.50 15.50 15.64 15.80 16.06 เพิ่มขึ น 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 5.40 5.61 5.67 5.77 5.88 5.94 เพิ่มขึ น 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 6.68 6.69 6.72 6.84 6.90 เพิ่มขึ น 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 2.13 1.91 1.93 1.85 1.89 เพิ่มขึ น 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 6.24 6.31 6.30 6.15 6.20 เพิ่มขึ น 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.62 3.60 3.55 3.59 3.62 ล้นตลิ่ง 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.04 7.86 8.10 8.10 7.88 ลดลง 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.20 29.35 29.07 29.12 29.05 ลดลง 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 18.39 18.36 18.46 18.50 18.54 เพิ่มขึ น 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 9.67 9.70 9.49 9.52 9.58 เพิ่มขึ น 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม 2559 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 3.12 9.68 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 8.39 7.61 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 6.14 6.06 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 6.05 6.45 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 5.81 6.19 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 7.55 6.95 ลดลง 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น.(วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) บ้ำนเหมำะ (บ้ำนในหนด) ต.เหมำะ อ.กะปง จ.พังงำ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 186.0 มิลลิเมตร 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้ำนวังไผ่ ต.นำไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่ำน ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 89.5 มิลลิเมตร 
*ได้รับข้อมูลจำกทำง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น.(วนันี )] 
 จ.ขอนแก่น - หลังจำกมีฝนตกต่อเนื่องในพื นที่จังหวัดขอนแก่นติดต่อกันหลำยวัน ท้ำให้หลำยพื นที่ประสบปัญหำน ้ำท่วม 
เช่นเดียวกับพื นที่บริเวณด้ำนหน้ำโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดขอนแก่น ต.บ้ำนเป็ด น ้ำได้ท่วมขังสูงหลำยสิบเมตร ซึ่งเป็น
เช่นนี ทุกครั งที่มีฝนตกท้ำให้ครู นักเรียนต่ำงได้รับควำมล้ำบำกในกำรสัญจรเข้ำ -ออก ล่ำสุดวันนี  เจ้ำหน้ำที่ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณะภัย เทศบำลต้ำบลบ้ำนเป็ด อ.เมือง ต้องช่วยจูงมือคณะครูของโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดขอนแก่น เพ่ือ
ลงเรือท้องแบนที่เตรียมไว้ให้บริกำร ก่อนที่จะเดินลุยน ้ำรับ-ส่งประชำชนที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนพิมำนเพลส หลังระดับดับได้
ท่วมสูงกว่ำ 1 เมตร นำยปรีดำ นิลสำคู ปลัดเทศบำลต้ำบลบ้ำนเป็ด รักษำกำรปฎิบัติหน้ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลต้ำบล
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บ้ำนเป็ด กล่ำวว่ำ ขณะนี ระดับน ้ำท่วมขังที่บริเวณโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดยังเพ่ิมระดับต่อเนื่อง เพรำะน ้ำจำกชุมชนท่ำ
อำกำศยำนขอนแก่น และหมู่บ้ำนแก่นพยอม ยังคงไหลมำสมทบท้ำให้ไม่สำมำรถสูบน ้ำลงท่อระบำยน ้ำได้ ขณะนี ได้ประสำน
ไปยัง ส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย เขต 6 เพ่ือขอเครื่องสูบน ้ำระยะไกล มำช่วยในกำรสูบน ้ำออกจำกบริเวณนี  
ส่วนที่บริเวณถนนหน้ำมหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งหน้ำบ้ำนกอก ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ตลอดระยะทำง
กว่ำ 1 กิโลเมตร ขณะนี ระดับน ้ำได้ลดลงเข้ำสู่ภำวะปกติ  

 จ.จันทบุรี - เจ้ำหน้ำที่งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลเมืองท่ำช้ำง ได้รับแจ้งจำก นำงลัดดำ อมรชัยมงคล 
อำยุ 60 ปี แม่ค้ำขำยของช้ำ อยู่บ้ำนเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 5 ต้ำบลท่ำช้ำง อ้ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ว่ำ เกิดก้ำแพงบ้ำนพัง
ถล่มลงมำ หลังจำกได้เกิดฝนตกหนักท้ำให้กระแสน ้ำที่ไหลลงคลองบ้ำนแก้ว ได้เข้ำกัดเซำะแนวตลิ่ง และท้ำให้เกิดดินทรุด 
ขอให้เจ้ำหน้ำที่ได้เดินทำงมำช่วยเหลือด้วย เจ้ำหน้ำที่งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลเมืองท่ำช้ำง ได้รุดไปที่เกิด
เหตุและตรวจสอบคลองบ้ำนแก้ว มีกระแสน ้ำไหลแรงและมีสีขุ่นแดง พบแนวตลิ่งถูกน ้ำกัดเซำะเป็นวงกว้ำง และเกิดดินทรุด
ตัว ในเบื องต้น นำยเฉลิมพล ศักดิ์ค้ำ นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมืองท่ำช้ำง ได้สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่งำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยเทศบำลเมืองท่ำช้ำง น้ำรถแบ็กโฮน้ำแท่งปูนท้ำเป็นแนวกั นเพื่อป้องกันดินทรุดตัวเพิ่ม และป้องกันกระแสน ้ำกัดเซำะ
แนวตลิ่งเพ่ิมเช่นกัน ทั งนี  สำเหตุหลักมำจำกฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลำยชั่วโมง และมีกระแสน ้ำไหลลงคลองบ้ำนแก้ว เป็น
จ้ำนวนมำก ประกอบบ้ำนของ นำงลัดดำ ได้อยู่ติดกับคลองบ้ำนแก้ว ท้ำให้เกิดเหตุกำรณ์เกิดขึ นดังกล่ำว ทั งนี ไม่มีใครได้รับ
บำดเจ็บแต่อย่ำงใด 

8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วนัที่ 7 ตุลาคม 2559 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

จังหวัดที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั งแต่ 18 พ.ค. – 5 ต.ค. 2559  
ตำมระเบียบ กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ .ศ. 2556  
จ้ำนวน 41 จังหวัด 183 อ้าเภอ 816 ต้าบล 4,777 หมู่บ้าน จังหวัดที่ปิดสถำนกำรณ์แล้ว 28 จังหวัด 122 อ้ำเภอ 
488 ต้ำบล 2,778 หมู่บ้ำน ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดมีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(อุทกภัย) จ้านวน 13 จังหวัด 61 อ้าเภอ 328 ต้าบล 1,999 หมู่บ้าน (จ.พะเยา พังงา อุทัยธานี ชัยนาท 
ก้าแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร พระนครศรีอยุธยา บึงกาฬ สกลนคร และ จ.ระยอง) 

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่7 – 13 ตุลำคม 2559) 
 ในช่วงวันที่ 7–13 ต.ค. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณภำคเหนือตอนล่ำง          
ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก โดยเฉพำะในช่วงวันที่ 11–13 ต.ค. จะมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักถึง
หนัก มำกบำงแห่งในภำคกลำง ภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ส้ำหรับ ภำคเหนือตอนบนและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปริมำณฝนจะน้อยกว่ำภำคอ่ืนๆ  
  ลักษณะส้าคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 7–13 ต.ค. บริเวณควำมกดอำกำศสูงก้ำลังปำนกลำงจำกประเทศจีน
แผ่ลงมำปกคลุมประเทศเวียดนำมตอนบน และประเทศลำวท้ำให้ร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำงตอนบน 
ภำคตะวันออก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ลักษณะเช่นนี ท้ำให้บริเวณดังกล่ำวยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตก
หนักบำงแห่ง ส้ำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ภำคใต้ และอ่ำวไทย ลักษณะเช่นนี ท้ำให้ภำคใต้
ฝั่งตะวันตก และภำคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส่ วนในช่วงวันที่ 8-12 ต.ค.มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้จะมีก้ำลังแรงขึ นท้ำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยมีก้ำลังแรงโดยมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร อนึ่ง พำยุ
โซนร้อน “แอริ” (AERE) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ก้ำลังเคลื่อนตัวทำงทิศตะวันตกอย่ำงช้ำๆ เลียบชำยฝั่งของประเทศจีน
ตอนใต้ ในช่วงวันที่ 8-10 ต.ค.ขอให้ผู้ที่จะเดินทำงไปยังบริเวณดังกล่ำวตรวจสอบสภำพอำกำศก่อนออกเดินทำงด้วย โดยไม่
มีผลกระทบต่อลักษณะอำกำศของประเทศไทยและติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศจำกกรมอุตุนิยมวิทยำอย่ำงใกล้ชิดต่อไป 
   
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                

           
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


