
  

                  รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 505/2559 เวลำ 15.00 น. วันที่ 13 กันยำยน 2559 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที่ 13 กันยายน 2559 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
    พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ เม่ือเวลำ 10.00 น.ของวันนี  (13 ก.ย. 59 ) พำยุโซนร้อน “รำอี” (Rai) บริเวณประเทศ
ลำวตอนล่ำง มีศูนย์กลำงอยู่ห่ำงประมำณ 180 กิโลเมตร ทำงด้ำนตะวันออกของจังหวัดอุบลรำชธำนี หรือที่ ละติจูด 16.3 องศำ
เหนือ ลองจิจูด 106.8 องศำตะวันออก มีควำมเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลำงประมำณ 65 กม./ชม. ก้ำลังเคลื่อนตัวทำงทิศตะวันตก
ค่อนทำงเหนือด้วยควำมเร็ว 20 กม./ชม. คำดว่ำพำยุนี จะเคลื่อนเข้ำประเทศไทยบริเวณจังหวัดมุกดำหำร อ้ำนำจเจริญ และ
อุบลรำชธำนีในช่วง 1-3 ทุ่มของค่้ำวันนี  (13 ก.ย. 59) โดยจะอ่อนก้ำลังลงเป็นพำยุดีเปรสชั่นและหย่อมควำมกดอำกำศต่้ำ
ตำมล้ำดับหลังจำกนั นจะเคลื่อนเข้ำปกคลุมภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ภำคเหนือตอนล่ำงและภำคกลำงตอนบน           
ในระยะต่อไป 
 ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนมีก้ำลังแรงขึ นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชำวเรือเดินเรือด้วยควำม
ระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจำกฝั่งในช่วงวันที่ 13-19 กันยำยน 2559 นี  และติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศจำกกรม
อุตุนิยมวิทยำอย่ำงใกล้ชิดต่อไป 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 13 ก.ย.2559 เวลำ 07.00 น. 

 
    ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 13 ก.ย. 2559 เวลำ 14.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ระนอง 84.1 
จ.ลพบุรี (บัวชุม) 82.8 
จ.ล้ำพูน 75.4 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 59.7 
จ.สมุทรปรำกำร (น้ำร่อง) 48.0 
จ.เชียงใหม่ (ดอยอ่ำงขำง) 47.6 
จ.พะเยำ 46.7 

พายไุตฝุ้่ นเมอรันตี 

พำยุโซนร้อน “รำอี” (Rai) 

พำยุโซนร้อน มำลำกัส 

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 13.30 น. 

 
สถำนขีอนแก่น เวลำ 14.00 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศ จะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคใต้ 

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่13 กันยายน 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 38,385 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้     
14,859 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 31) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (35,648 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50)  
มำกกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 2,737 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 282.07 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน
65.59 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 32,328 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 4,877 36 1,077 11 18.83 18.56 3.00 3.00 8,585 
2.สิริกิติ์ 6,390 67 3,540 53 104.00 43.89 3.01 5.00 4,250 
3.จุฬำภรณ์ 59 36 22 17 3.58 0.01 0.00 0.00 148 
4.อุบลรัตน์ 891 37 310 17 12.75 12.66 1.50 1.50 1,540 
5.ล้ำปำว 895 45 795 42 16.95 17.21 3.69 3.95 1,555 
6.สิรินธร 1,117 57 285 25 5.55 9.46 10.98 10.90 849 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 392 41 389 41 12.79 1.68 1.37 1.36 568 
8.ศรีนครินทร์ 11,878 67 1,613 22 17.66 13.25 9.06 8.97 6,972 
9.วชิรำลงกรณ 4,787 54 1,775 30 17.55 17.70 8.83 8.99 6,213 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 139 62 134 61 2.45 2.51 0.54 0.54 87 
11.รัชชประภำ 4,457 79 3,105 72 17.66 16.47 14.12 5.09 2,163 
12.บำงลำง 434 30 158 13 0.28 0.33 2.08 2.14 1,240 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 9 – 13 กันยายน 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน)   

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 
9 

ก.ย. 
10 
ก.ย. 

11 
ก.ย. 

12 
ก.ย. 

13 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.51 1.61 1.56 1.94 2.02 เพิ่มขึ น 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 0.06 0.28 0.17 0.16 -0.19 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 4.45 4.13 4.12 3.86 4.30 เพิ่มขึ น 

N.67 น่ำน ชุมแสง นครสวรรค ์ 28.30 22.10 21.98 21.96 21.89 21.88 ลดลง 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 16.00 16.00 16.00 15.80 15.60 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 5.40 2.59 2.60 2.48 2.48 2.45 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 3.28 3.35 3.44 3.68 4.00 เพิ่มขึ น 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 1.09 1.17 1.23 1.15 1.05 ลดลง 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 2.70 3.23 3.25 3.28 3.47 เพิ่มขึ น 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.91 2.69 2.70 2.78 2.74 ลดลง 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.00 7.96 7.94 7.82 7.96 เพิ่มขึ น 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 28.99 28.96 28.97 29.15 29.10 ลดลง 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 18.52 18.47 18.65 18.64 18.53 ลดลง 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 8.59 8.88 9.08 9.26 9.30 เพิ่มขึ น 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 4.95 7.85 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 11.15 4.85 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 8.80 3.40 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 9.57 2.93 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 9.32 2.68 เพิ่มขึ น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 10.49 4.01 เพิ่มขึ น 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. – 15.00 น.(วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้ำนหินกอง ต.วังโตนด อ.นำยำยอำม จ.จันทบุร ี ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 136.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้ำนคลองพร้ำว ต.เกำะช้ำง อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 109.0 มิลลิเมตร 
*ได้รับข้อมูลจำกทำง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 [เวลำ 08.00 น. – 15.00 น.(วันนี )] 
 จ.บุรีรัมย์ – จำกอิทธิพลพำยุโซนร้อน “รำอี” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่ำนมำ ประกอบกับน ้ำป่ำที่สะสมอยู่    
ตำมป่ำเขำได้ไหลบ่ำเข้ำท่วมบ้ำนเรือนรำษฎรในพื นที่ อ.ปะค้ำ จ.บุรีรัมย์ อย่ำงฉับพลัน โดยเฉพำะบ้ำนกองพระทรำย ม.4       
ต.ปะค้ำ และ ม.16 ต.หูท้ำนบ ได้ถูกน ้ำทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือนสูงประมำณ 50-60 เซนติเมตร จำกกำรส้ำรวจเบื องต้นคำด
ว่ำทั ง 2 หมู่บ้ำน มีรำษฎรได้รับผลกระทบจำกน ้ำท่วมบ้ำนเรือนกว่ำ 40 หลังคำเรือน        
    นอกจำกนี  น ้ำยังได้เอ่อเข้ำท่วมพื นที่กำรเกษตรโดยเฉพำะนำข้ำวของเกษตรกรที่ก้ำลังออกรวงในพื นที่ อ .ปะค้ำ จมอีก
หลำยร้อยไร่ ทั งกระแสน ้ำยังได้ไหลบ่ำท่วมถนนทำงหลวงหมำยเลข 348 เส้นทำงนำงรอง-ปะค้ำ บริเวณหน้ำสหกรณ์
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กำรเกษตรทำงโค้งหน้ำศูนย์อุดมศึกษำ ม.รำชภัฏบุรีรัมย์ อ.ปะค้ำ จนรถเล็กไม่สำมำรถสัญจรผ่ำนได้ ถนนในหมู่บ้ำน ต้ำบล 
ยังได้ถูกกระแสน ้ำกัดเซำะทรุดตัวเสียหำยอีกหลำยสำยด้วย จนบำงสำยต้องปิดกำรจรำจรเพรำะเกรงจะเป็นอันตรำยต่อผู้
สัญจร ซึ่งขณะนี ก้ำลังอยู่ระหว่ำงกำรส้ำรวจของทำงอ้ำเภอ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 
8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วนัที่ 13 กันยายน 2559 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
 -  ไม่มีสถำนกำรณ์อุทกภัย 

 

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่(13 – 19 กันยำยน 2559) 
 ประเทศไทยจะมีฝนตกทั่วไปกับมีฝนหนักถึงหนักมำกหลำยพื นที่ในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง
ตอนบน ภำคตะวันออก และภำคใต้ เกือบตลอดช่วง ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนมีก้ำลังแรง 
 ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 13-15 ก.ย. ขอให้ประชำชนในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำงตอนบน    
ภำคตะวันออก และภำคใต้ระวังอันตรำยจำกฝนที่ตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส้ำหรับในช่วงวันที่    
13-19 ก.ย. ชำวเรือควรเดินเรือด้วยควำมระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนควรงด       
ออกจำกฝั่ง 
     

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ            
    

          นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล 
อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


