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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมขึ้นในระยะนี้ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
พ้ืนที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังน้ี ในช่วงวันที่ 19-20 ส.ค.59 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ
จังหวัดเลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม และอุบลราชธานี ส่วนภาคเหนือ บริเวณ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลําพูน ลําปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก ขอให้
ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก เน่ืองจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมไว้
ด้วยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ํา  
 สําหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และ
เรือเล็กที่มีขนาดตํ่ากว่า 3 วา ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 21 ส.ค.59 น้ีไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 19 ส.ค.2559 เวลา 01.00 น. 

 
    ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 19 ส.ค. 2559 เวลา 08.00 น. 

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

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.แม่ฮ่องสอน (แม่สะเรียง) 13.2 
จ.ระนอง 12.1 
จ.มุกดาหาร 11.3 
จ.นครพนม (สกษ.) 10.3 
จ.ตาก (แม่สอด) 10.2 
กรงุเทพมหานคร 9.9 
จ.นครพนม 9.8 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 09.30 น. 

 
สถานีกระบี่ เวลา 09.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 34,417 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 4๙ (ปริมาตรนํ้าใช้การได้ 
10,910 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (34,265 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49)  
น้อยกว่าปี 2558 จํานวน 152 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 352.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน      
81.05 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 36,002 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 4,505 33 705 7 12.68 7.29 3.00 3.00 8,967 
2.สิริกิต์ิ 4,751 50 1,901 29 146.52 175.29 5.00 4.98 6,029 
3.จุฬาภรณ์ 42 26 5 4 0.15 0.15 0.20 0.20 165 
4.อุบลรัตน์ 663 27 82 4 1.28 0.00 0.30 0.30 1,768 
5.ลําปาว 570 29 470 25 0.79 2.10 4.73 4.74 1,876 
6.สิรินธร 1,001 51 169 15 2.44 0.54 0.00 0.00 967 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 268 28 265 28 5.00 5.69 9.02 10.01 688 
8.ศรีนครินทร์ 11,621 65 1,356 18 51.00 58.94 9.99 10.12 7,268 
9.วชิราลงกรณ 4,374 49 1,362 23 82.37 123.69 11.02 10.89 6,697 
10.ขุนด่านปราการชล 109 48 104 47 1.85 2.42 1.47 1.47 117 
11.รัชชประภา 4,352 77 3,001 70 29.90 35.84 15.55 13.85 2,282 
12.บางลาง 462 32 185 16 0.52 0.74 2.11 0.93 1,211 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
15 
ส.ค. 

16 
ส.ค. 

17 
ส.ค. 

18 
ส.ค. 

19 
ส.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.34 1.33 1.38 1.28 1.26 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.21 0.17 0.37 0.15 -0.43 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 2.04 2.48 2.96 4.85 5.93 เพ่ิมข้ึน 

N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ 28.30 21.45 21.23 21.04 21.22 21.38 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.75 15.39 15.20 15.03 14.97 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 5.40 1.98 2.01 2.00 1.69 1.58 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.47 2.45 2.44 2.39 2.31 ลดลง 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.95 0.83 1.02 0.92 0.84 ลดลง 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 2.55 2.50 2.30 2.28 2.08 ลดลง 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.48 2.47 2.45 2.44 2.43 ลดลง 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.48 8.80 8.74 8.60 8.20 ลดลง 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.95 28.99 28.97 28.97 28.95 ลดลง 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.46 18.53 18.47 18.40 18.40 ทรงตัว 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 9.00 9.14 9.31 9.42 9.42 ทรงตัว 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 4.76 8.04 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 12.48 3.52 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 10.66 1.54 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 9.36 3.14 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 9.00 3.00 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 9.48 5.02 เพ่ิมข้ึน 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559 (ท่ีมา: สํานักวจิยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[ เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น.(วันนี้) ] 

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

7. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น.(วันนี้)]               
 ไม่มีสถานการณ์ 
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8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 น้ําไหลหลาก 
 จ.แพร่ วันที่ 16 ส.ค. 59 เกิดฝนตกต่อเน่ือง ทําให้นํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 5 อ. 17 ต. 58 ม. ได้แก่ อ.เมืองฯ 
ต.ป่าแมต ต.ท่าข้าม ต.วังหงส์ ต.วังธง ต.แม่ยม ต.ทุ่งกวาว อ.ร้องกว้าง (ม.10) อ.สอง ต.สะเอียบ (ม.1) ต.ทุ่งนาว (ม.3,5) 
ต.บ้านกลาง (ม.8,9) ต.ห้วยหม้าย (ม.2) อ.สูงเม่น ต.ดอนมูล (ม.6) อ.หนองม่วงไข่ ต.นํ้ารัด (ม.3) ต.ตําหนักธรรม 
(ม.1,4,5,6,7) ต.ทุ่งแค้ว (ม.1,2,3,4) ต.วังหลวง (ม.3,4,5) ต.หนองม่วงไข่ (ม.1-8) บ้านเรือนได้รับผลกระทบ รวม 300 หลัง 
ถนน 4 สาย คอสะพาน 2 แห่ง สะพาน 1 แห่ง ท่อระบายนํ้า 1 แห่ง ฝาย 1 แห่ง ลําเหมือง 2 แห่ง เครื่องสูบนํ้า 2 เครื่อง 
บ่อปลา 74 บ่อ พ้ืนที่การเกษตร 3,688 ไร่ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันระดับน้ําลดลง ยังคงมีน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ลุ่มต่ําการเกษตร 

จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จํานวน 3 จังหวัด 12 อําเภอ 57 ตําบล 
356 หมู่บ้าน (จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา) จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด (จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา) 5 
อ. 26 ต. 158 ม. ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย จํานวน 1 จังหวัด 7 อําเภอ 31 ตําบล 198 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 
4 ราย (อ.เวียงสา จ.น่าน 2 ราย อ.ปง จ.พะเยา 2 ราย) ดังนี้ 
 จ.น่าน  วันที่ 15 ส.ค. 59 เวลา 04.00 น. เกิดฝนตกหนักมีน้ําไหลหลาก และดินถล่มในพื้นที่ 7 อ. 31 ต. 198 ม. 
ดังน้ี อ.สันติสุข ต.ป่าแลวหลวง (ม.1-10) ต.พงษ์ (ม.1-13) ต.ดู่พงษ์ (ม.1-8) อ.เฉลิมพระเกียรติต.ขุนน่าน (ม.6) อ.เมือง  
ต.ผาสิงห์ (ม.1,4,5,9) ต.บ่อ (ม.2) เขต ทม.น่าน (ชุมชนบ้านดวนแก้ว ชุมชนบ้านพยาภูชุมชนบ้านนํ้าล้อม) อ.ท่าวังผา      
ต.ตาลชุม (ม.1-14) ต.ท่าวังผา (ม.1-5,7) ต.ศรีภูมิ (ม.1,2,4-12) ต.จอมพระ (ม.1-11) ต.ริม (ม.7) ต.ป่าคา (ม.1-7) 
อ.ปัว ต.สถาน (ม.1,2,4,5,12,13,41) ต.เจดีย์ชัย อ.ภูเพียง ต.ม่วงต๊ึด (ม.1-5) ต.ฝายแก้ว (ม.1-17) ต.เมืองจัง (ม.1-11) 
ต.นํ้าแก่น (ม.9,10) ต.นาปัง (ม.1,2,4,5) ต.ท่าน้าว (ม.1-7) ต.นาปัง (ม.3,6) ต.นํ้าเก๋ียน (ม.3,4) อ.บ่อเกลือ ประชาชน
ได้รับผลกระทบรวม 4,109 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว อยู่ระหว่างฟื้นฟู 
9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 19 – 24 สิงหาคม 2559) 
 ในช่วงวันที่ 19-20 และ 23-24 ส.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมขึ้น มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนในช่วงวันที่ 21 -22 ส.ค.ประเทศไทยจะมีฝนลดลง ส่วนบริเวณทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ตลอดช่วง  

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ            

    
          นายสุพจน์  โตวิจักษณช์ัยกลุ 

อธิบดกีรมทรพัยากรนํ้า 


