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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 14 กันยายน 2559 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
    พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า พายุดีเปรสชั่น“ราอี” (Rai) ท่ีเคลื่อนผ่านจังหวัดอุบลราชธานี และอํานาจเจริญได้อ่อนกําลังลงเป็น
หย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางแล้ว และคาดว่าจะเคลื่อนไปปกคลุมภาคกลางตอนบน 
และภาคเหนือ ตามลําดับต่อไป ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม 
กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา นครสวรรค์ สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี เชียงใหม่ เชียงราย 
พะเยา น่าน แพร่ ลําพูน ลําปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร ตาก และ เพชรบูรณ์ มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากหลายพื้นท่ี ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนท่ีตกสะสมไว้ด้วย ส่วนบริเวณจังหวัด
มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์อํานาจเจริญ อุบลราชธานี จะมีฝนลดลง 
 ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันท่ี 19 กันยายน 2559 นี้ไว้ด้วย และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 14 ก.ย.2559 เวลา 01.00 น. 

 
    ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 14 ก.ย. 2559 เวลา 07.00 น. 

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

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ) 147.8 
จ.ร้อยเอ็ด 102.7 
จ.ขอนแก่น 91.5 
จ.ศรีสะเกษ 82.0 
จ.ตาก (เขื่อนภูมิพล) 80.1 
จ.อุตรดิตถ์ 75.7 
จ.บุรีรัมย์ 75.2 

พายไุตฝุ้่ นเมอรันตี 

พายุโซนร้อน มาลากัส 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 07.30 น. 

 
สถานีเพชรบูรณ์ เวลา 07.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 38,385 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
14,859 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 31) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (35,648 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 2,737 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 282.07 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน
65.59 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 32,328 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 4,877 36 1,077 11 18.83 18.56 3.00 3.00 8,585 
2.สิริกิต์ิ 6,390 67 3,540 53 104.00 43.89 3.01 5.00 4,250 
3.จุฬาภรณ์ 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.ลําปาว 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.ป่าสักชลสิทธ์ิ 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.วชิราลงกรณ 4,787 54 1,775 30 17.55 17.70 8.83 8.99 6,213 
10.ขุนด่านปราการชล 139 62 134 61 2.45 2.51 0.54 0.54 87 
11.รัชชประภา 4,457 79 3,105 72 17.66 16.47 14.12 5.09 2,163 
12.บางลาง 434 30 158 13 0.28 0.33 2.08 2.14 1,240 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 10 – 14 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม เสาร์ อาทิตย์ จันทร ์ อังคาร พุธ 
10 
ก.ย. 

11 
ก.ย. 

12 
ก.ย. 

13 
ก.ย. 

14 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.61 1.56 1.94 2.02 1.75 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.28 0.17 0.16 -0.19 -0.07 เพ่ิมข้ึน 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 4.13 4.12 3.86 4.30 5.36 เพ่ิมข้ึน 

N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ 28.30 21.98 21.96 21.89 21.88 21.98 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 16.00 16.00 15.80 15.60 15.60 ทรงตัว 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 5.40 2.60 2.48 2.48 2.45 2.47 เพ่ิมข้ึน 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 3.35 3.44 3.68 4.00 4.87 เพ่ิมข้ึน 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.17 1.23 1.15 1.05 0.97 ลดลง 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 3.23 3.25 3.28 3.47 3.50 เพ่ิมข้ึน 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.69 2.70 2.78 2.74 2.81 เพ่ิมข้ึน 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.96 7.94 7.82 7.96 7.96 ทรงตัว 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.96 28.97 29.15 29.10 28.99 ลดลง 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.47 18.65 18.64 18.53 18.44 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.88 9.08 9.26 9.30 9.21 ลดลง 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 4.95 7.85 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 11.15 4.85 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 8.80 3.40 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 9.57 2.93 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 9.32 2.68 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 10.49 4.01 เพ่ิมข้ึน 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 14 กนัยายน 2559 (ท่ีมา: สํานักวจิยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น.(วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บ้านห้วยน้ําอุ่น ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
บ้านวังบอน ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
บ้านโนนเสาธง ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ ์
บ้านแม่แฮด ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 
บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านบุ่งกุ่ม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
บ้านร่องกล้า ต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านชมภูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
บ้านเขาขาด ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านร่องกล้า ต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านผางาม ต.ปวนผุ อ.หนองหิน จ.เลย 
บ้านป่ารวก ต.บ่อโพธ์ิ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านห้วยน้ําไซ ต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านโจะโหวะเหนือ ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ ์

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 117.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณระดับน้ํา 4.71 เมตร ระดับวิกฤต 5 เมตร 
ปริมาณระดับนํ้า 4.03 เมตร ระดบัวิกฤต 4.5 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณระดับน้ํา 6.69 เมตร ระดับวิกฤต 7 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.1 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.0 มิลลิเมตร 
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เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
บ้านวังขอน ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านกลาง ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านท่าเด่ือ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 
บ้านน้ําชุนใหญ่ ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านเนินพยอม ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
บ้านวังหว้า-วังรู ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านผางาม ต.ปวนผุ อ.หนองหิน จ.เลย 
บ้านอีเลิศใหม่ ต.นาซํา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
บา้นนาน้อย ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย 
บ้านน้ํากุ่ม ต.น้ํากุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านวังสงวน ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านถํ้าพริก ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านน้ําพุ ต.บ้านน้ําพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 
บ้านท่าปุยตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 
บ้านท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
บ้านนากล่ํา ต.น้าํไคร้ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 
บ้านปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
บ้านโมคลา ต.น้ําร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านซํารู้ ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านดงลึก ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านวังโตก ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 
บ้านตลิ่งชัน ต.ทต.ตลิ่งชัน อ.บา้นดา่นลานหอย จ.สุโขทัย 
บ้านท่าข้าม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

ปริมาณระดับนํ้า 2.26 เมตร ระดบัวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณระดับนํ้า 3.01 เมตร ระดบัวิกฤต 5.40 เมตร 
ปริมาณระดับน้ํา 2.52 เมตร ระดับวิกฤต 3 เมตร 
ปริมาณระดับนํ้า 2.31 เมตร ระดบัวิกฤต 4.5 เมตร 
ปริมาณระดับนํ้า 2.53 เมตร ระดบัวิกฤต 4.5 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณระดับน้ํา 2.4 เมตร ระดับวิกฤต 3.4 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 95.3 มิลลิเมตร 
ปริมาณระดับน้ํา 2.26 เมตร ระดับวิกฤต 4 เมตร 
ปริมาณระดับน้ํา 3.51 เมตร ระดับวิกฤต 4 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 91 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 90.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 91.5 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น.(วันนี้)] 
 จ.ฉะเชิงเทรา - ฝนยังตกถล่มพ้ืนที่ จ.ฉะเชิงเทรา และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ใน อ.บางปะกง อย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิด
นํ้าท่วมขังสูงตามเส้นทางสัญจรจนเกือบถึงประตูทางเข้าด้านหน้า ขณะภายในรถติดขัดหนักในช่วงหลังเลิกงาน จากปัญหารถ
เสียจากนํ้าท่วม ทั้งยังมีอุบัติเหตุซ้ําเติมวิกฤตให้หนักไปมากกว่าเก่า 

8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ต้ังแต่ 18 พ.ค.-13 ก.ย.59 ตาม
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จํานวน 34 
จังหวัด 106 อําเภอ 370 ตําบล 2,302 หมู่บ้าน จังหวัดที่ปิดสถานการณ์แล้ว 30 จังหวัด 94 อ. 321 ต. 1,937 ม. 
ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดมีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 4 จังหวัด 12 
อําเภอ 49 ตําบล 365 หมู่บ้าน (จ.ชัยนาท สุราษฎร์ธานี กําแพงเพชร และ จ.อุทัยธานี) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี (13 – 19 กันยายน 2559) 
 ประเทศไทยจะมีฝนตกทั่วไปกับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ เกือบตลอดช่วง สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรง 
 ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 13-15 ก.ย. ขอให้ประชาชนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน    
ภาคตะวันออก และภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกต่อเน่ืองโดยมีฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สําหรับในช่วงวันที่    
13-19 ก.ย. ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงด       
ออกจากฝั่ง 
     

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ            
    

          นายสุพจน์  โตวิจักษณช์ัยกลุ 
อธิบดกีรมทรพัยากรนํ้า 


