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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 22 กันยายน 2559 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ  24 ช่ั ว โมงข้ างหน้า  บริ เวณภาคเหนือตอนล่าง  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ระนอง และพังงา ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายของฝนสะสมและ
ฝนตกหนักในระยะ น้ีไ ว้ ด้วย  สํ าหรับกรุ ง เทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้   
      ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 22 ก.ย.2559 เวลา 01.00 น. 

 
    ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 22 ก.ย. 2559 เวลา 08.00 น. 

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

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงา (ตะก่ัวป่า) 120.1 
จ.สมุทรปราการ (สกษ.) 85.7 
จ.ระนอง 76.2 
จ.กรุงเทพฯ (บางนา สกษ.) 74.0 
จ.กรุงเทพมหานคร 72.7 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 69.4 
จ.กรุงเทพฯ  (สนามบินดอนเมือง) 58.9 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีสงขลา เวลา 09.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 40,794 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
17,268 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 37) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (37,129 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 3,666 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 369.19 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน
66.41 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 29,919 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 5,439 40 1,639 17 65.82 52.03 1.00 1.00 8,023 
2.สิริกิต์ิ 6,830 72 3980 60 42.68 44.75 0.00 0.00 3,810 
3.จุฬาภรณ์ 79 48 42 33 1.75 1.15 0.00 0.00 128 
4.อุบลรัตน์ 1,110 46 529 29 35.63 30.36 1.50 1.50 1,321 
5.ลําปาว 1,024 52 924 49 8.25 12.46 4.09 4.10 1,426 
6.สิรินธร 1,276 65 445 39 17.55 25.59 5.82 2.98 690 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 586 61 583 61 33.48 33.45 1.35 1.33 374 
8.ศรีนครินทร์ 11,966 67 1,701 23 31.57 21.42 9.04 8.94 6,884 
9.วชิราลงกรณ 4,887 55 1,875 32 26.00 26.10 9.02 9.15 6,113 
10.ขุนด่านปราการชล 164 73 160 73 6.15 3.68 0.54 0.54 62 
11.รัชชประภา 4,483 80 3,132 73 26.96 17.26 17.11 16.86 2,137 
12.บางลาง 421 29 145 12 0.85 0.78 2.09 2.03 1,253 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 18 – 22 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม อาทิตย์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
18 
ก.ย. 

19 
ก.ย. 

20 
ก.ย. 

21 
ก.ย. 

22 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.85 2.26 2.16 1.86 1.88 เพ่ิมข้ึน 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.13 1.25 0.72 1.15 0.72 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 6.15 6.49 6.70 5.99 5.70 ลดลง 

N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ 28.30 25.52 25.85 26.00 26.21 26.44 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.60 15.98 16.10 16.30 16.17 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 5.40 2.99 3.22 3.40 3.55 3.76 เพ่ิมข้ึน 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 5.87 5.89 5.92 5.97 5.97 ทรงตัว 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.22 1.04 1.11 1.36 1.65 เพ่ิมข้ึน 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 3.87 3.85 3.93 3.87 4.02 เพ่ิมข้ึน 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.05 3.10 3.25 3.33 3.47 ล้นตลิ่ง 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.04 8.02 7.86 7.86 8.04 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.96 28.96 29.28 29.02 29.15 เพ่ิมข้ึน 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.53 18.48 18.51 18.36 18.75 เพ่ิมข้ึน 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.01 7.79 7.70 7.62 8.19 เพ่ิมข้ึน 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.77 9.03 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 10.36 5.64 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 8.32 3.88 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 8.33 4.17 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 8.06 3.94 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 10.20 4.30 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 (ท่ีมา: สํานักวจิยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 
บ้านลําทหาร ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี 
จ.กาญจนบุรี 
บ้านโรงกลวง ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 177.0 มิลลิเมตร 
 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 171 มิลลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บ้านห้วยน้ําขาว ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
บ้านพุน้ําร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุร 
บ้านโป่งนก ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย 
จ.กาญจนบุรี 
บ้านใต้โตน ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 183.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 103.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 106 มิลลิเมตร 
 
ระดับน้ํา 4.75 เมตร ระดับวิกฤต 6.5 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 
บ้านไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
บ้านวังน้ําเขียว ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร 
บ้านท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 106 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 
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7. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น. (วันนี้)] 
 จ.ชัยภูมิ ฝนถล่มอย่างหนักจนเกิดนํ้าป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยเฉพาะที่ชัยภูมิกว่า 300 หลังคาเรือน
รวมทั้งรางรถไฟถูกนํ้าท่วมหนักยาวกว่า 1 กม.ต้องสั่งหยุดเดินรถเช่ือมสายเหนือ-อีสานทุกขบวน เป็นเวลา 1 วัน จนกว่า
ระดับนํ้าจะลดลงเพ่ือพิจารณาเปิดสถานีและเปิดเดินรถให้บริการใหม่อีกคร้ัง 
 จ.อ่างทอง ชาวโผงเผง อําเภอป่าโมก เตรียมพร้อมรับมือนํ้าท่วมหลังระดับนํ้าในคลองโผงเผงเพ่ิมสูงขึ้นต่อเน่ือง เร่งเก็บ
ข้าวของไว้ที่สูง ขณะที่นํ้าเริ่มเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนบ้างแล้ว 5-6 หลังคาเรือน ด้านผู้ว่าฯ อ่างทอง ออกประกาศเตือน
ประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งให้ระมัดระวัง และเตรียมอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือ 

8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 นํ้าไหลหลาก ดินสไลด์ 8 จังหวัด 17 อําเภอ 27 ตําบล 
1. จ.ชัยภูมิ วันที่ 21 ก.ย. 59 เกิดฝนตกหนักทําให้นํ้าไหลหลากในพ้ืนที่ อ.จัตุรัส ต.บ้านกอก (ม.1,2,10,12) ต.กุดนํ้าใส 

(ม.2,3,5,6,12,14) ประชาชนได้รับผลกระทบ 400 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 
2. จ.พังงา วันที่ 21 ก.ย. 59 เกิดฝนตกหนักทําให้นํ้าไหลหลากในพ้ืนที่ 3 อําเภอ 5 ตําบล ได้แก่ อ.คุระบุรี ต.คุระ (ม.7) 

อ.กะปง ต.เหมาะ ต.กะปง ต.รมณย์ อ.ตะกั่วป่า ต.บางม่วง เกิดดินสไลด์บริเวณถนนสายดอกแดง-ปากวีป (สะพาน
เหล็ก) และท่วมถนนบริเวณหน้าป้ัม ปตท.บางม่วง สาย 4 ปัจจุบันระดับน้ําลดลง และเปิดเส้นทางสามารถสัญจร
ไปมาได้แล้ว 

3. จ.กําแพงเพชร วันที่ 21 ก.ย. 59 เกิดฝนตกหนักทําให้นํ้าไหลหลากในพ้ืนที่ อ.คลองขลุง ต.วังไทร ต.หัวถนน 
อ.ปางศิลาทอง ต.หินดาต ต.ปางตาไว อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.แสนตอ ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 

4. จ.เพชรบูรณ์ วันน้ี (21 ก.ย. 59) ฝนตกหนักทําให้นํ้าในแม่นํ้าป่าสักเอ่อเข้าพ้ืนที่บ้านไร่เหนือ อ.เมืองฯ ต.สะเดียง 
ระดับนํ้าสูงประมาณ 50 ๙.ม. ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว 

5. จ.นครราชสีมา วันที่ 21 ก.ย. 59 เกิดฝนตกหนักทําให้นํ้าท่วมขังในพื้นที่ 6 อําเภอ 6 ตําบล (อ.โนนสูง อ.พิมาย 
อ.ชุมพวง อ.ปากช่อง อ.เมือง อ.สี่คิ้ว) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขัง อ.สี่คิ้ว ต.สี่คิ้ว (ม.2) ชุมชนบ้านโนนกุ้มเหนือ 
ราษฎรได้รับผลกระทบ 8 ครัวเรือน 

6. จ.สุโขทัย วันที่ 15-19 ก.ย. 59 นํ้าจากแม่นํ้ายมล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ 5 อําเภอ 21 ตําบล 141 หมู่บ้าน 26 
ชุมชน ได้แก่ (อ.เมือง อ.สวรรคโลก อ.ศรีสําโรง อ.กงไกรลาศ อ.บ้านด่านลานหอย) ประชาชนได้รับผลกระทบ 
4,618 ครัวเรือน ถนน 25 สาย ตลิ่ง 4 แห่ง พ้ืนที่การเกษตร 40,703 ไร่ ปัจจุบัน ยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา 
อ.เมืองฯ ต.ยางซ้าย (ม.5,9) ระดับน้ําทรงตัว 

7. จ.พิษณุโลก วันที่ 16 ก.ย. 59 เวลา 06.00 น. นํ้าจากแม่นํ้ายมไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ อ.บางระกํา ต.ท่านางงาม 
(ม .1-3,5,10,11) ต.ชุมแสงสงคราม (ม .1,2,3,8,9) ต .คุยม่วง (ม .6,9) ต.พันเสา (ม .7) ต.หนองกุลา 
(ม.4,10,11,14) ต.บึงกอก (ม.4) ประชาชนได้รับผลกระทบ 500 ครัวเรือน พ้ืนที่ทางการเกษตร 2,800 ไร่ 
บ่อปลา 4 บ่อ ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําทางการเกษตร ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง 

8. จ.หนองบัวลําภู วันที่ 19 ก.ย. 59 เกิดฝนตกหนัก ทําให้นํ้าเอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนที่ อ.ศรีบุญเรือง ต.จอมทอง 
ต.ศรีบุญเรือง ประชาชนได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน พ้ืนที่นาข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 100 ไร่ ปัจจุบัน
ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง 

จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ต้ังแต่ 18 พ.ค. - 19 ก.ย.59  
ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จํานวน 
35 จังหวัด 120 อําเภอ 439 ตําบล 2,609 หมู่บ้าน จังหวัดที่ปิดสถานการณ์แล้ว 28 จังหวัด 97 อําเภอ 326 ตําบล 
1,960 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดมีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 
จํานวน 7 จังหวัด 23 อําเภอ 113 ตําบล 649 หมู่บ้าน (จ.พังงา พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท กําแพงเพชร พิษณุโลก 
และสุโขทัย) 

 

 



๕ 

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี (22 – 27 กันยายน 2559) 
   ในช่วงวันที่ 22-23 ก.ย.บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีฝนตกชุก
หนาแน่นกับมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนหนักหลายพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคกลาง สําหรับคลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
   ส่วนในช่วงวันที่ 24-27 ก.ย. บริเวณภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก มีปริมาณฝนลดลง สําหรับคลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกําลังแรงต่อเน่ือง 
      
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ            

    
          นายสุพจน์  โตวิจักษณช์ัยกลุ 

                          อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 


