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ภาค/เดือน
(ปริมาณฝนคาดการณ์) ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย
เหนือ  230 - 280 มม. สูงกว่าค่าปกติ  100 - 140 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  20 - 40 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  250 - 300 มม. สูงกว่าค่าปกติ  100 - 140 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  15 - 30 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง  260 - 310 มม. สูงกว่าค่าปกติ  200 - 250 มม. สูงกว่าค่าปกติ  30 - 50 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกรวมชายฝั่ง  350 - 450 มม. สูงกว่าค่าปกติ  200 - 250 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  40 - 60 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  130 - 170 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  270 - 320 มม. สูงกว่าค่าปกติ  300 - 400 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  430 - 530 มม. สูงกว่าค่าปกติ  370 - 470 มม. สูงกว่าค่าปกติ  170 - 220 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล  350 - 450 มม. สูงกว่าค่าปกติ  270 - 320 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  40 - 60 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ

พฤศจิกายน 2559ตุลาคม 2559กันยายน 2559
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เดือน

   สรุปสถานการณน์้ําของประเทศ วันที่ 13 กันยายน ๒๕๕9  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2559 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง 

 
ปริมาณฝน ณ วันท่ี
11 กันยายน 2559
ฝนสูงสุด 24 ชม. มม.

ฝนสะสมป ี58 มม. 772.0 129.5 791.0 -87.5 923.2 142.4 1167.2 152.2 1046.0 80.9 917.4 115.1
ฝนสะสมปี 59 มม. 901.4 14% 703.5 -12% 1065.6 13.4% 1319.4 12% 1126.9 7% 1032.5 11%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 927.4 882.8 1111.1 1393.2 1346.8 1093.6

หน่วย เหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก ใต้

 
ตราด

ท้ังประเทศ

69.8 35.8 30.2 124.7 25.2 124.7
ตราด

   
สถานีอุตุนิยมวิทยา

ทุ่งช้าง นครสวรรค์ นครพนม ระนอง
น่าน  

 
        ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา สรุปลักษณะอากาศรายวัน (http://www.tmd.go.th/climate/climate.php) 

ปริมาณฝนสูงสุด 24 ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07.00 น.ของวันนี้  - ไม่มี - 
 ๒. นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 
 
 
ปริมาณน้ําในอ่าง หน่วย

ล้าน(ลบ.ม) 8,852 217 2,948 395 17,270 5,904 35,623
% 36% 16% 35% 32% 65% 72% 50%

น้ําในอ่างป ี59 ล้าน(ลบ.ม) 11,853 12% 498 21% 3,530 7% 468 6% 16,648 -2% 5,122 -9% 38,171 4%
12 ก.ย. 59 % 48% 37% 42% 38% 63% 63% 54%

น้ําในอ่างป ี49 ล้าน(ลบ.ม) 19,548 -35% 625 -9% 4,328 -15% 827 -39% 24,221 -28% 6,769 -20% 56,318 -28%
12 ก.ย. 49 % 83% 46% 57% 77% 91% 83% 82%

ทั้งประเทศ

น้ําในอ่างป ี58

เหนือ กลาง ตอ.เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้

  
ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทาน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใหญ่ท้ังประเทศ (http://water.rid.go.th/flood/flood/res_table.htm) 

หมายเหตุ ๑. อ่างที่มีปริมาณน้ําต่ํากว่า ๕๐ % ของความจุมี 25 อ่าง คือ 1.ลําพระเพลิง (11%) 2.ปราณบุรี (16%)  
3.ลําตะคอง (19%) ๔.แม่กวง (20%) 5.ลําแซะ (20%) 6.มูลบน (23%) 7.แก่งกระจาน (25%) 8.คลองสียัด (25%)  
9.บางพระ (26%) 10.หนองปลาไหล (27%) 11.กระเสียว (28%) 12.บางลาง (30%) 13.น้ําพุง (31%) 14.ทับเสลา (31%)  
15.จุฬาภรณ์ (34%) 16.ภูมิพล (36%) 17.อุบลรัตน์ (36%) 18.แม่งัด (38%) 19.ป่าสักฯ (40%) 20.ลํานางรอง (41%)  
21.แควน้อย (43%) 22.กิ่วลม (43%) 23.ห้วยหลวง (44%) และ24.ลําปาว (45%)  
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ – ไม่มี -  
 
 
 

๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     3.1 สรุปสถานการณ์น้ําท่าทั้งประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) (12 ก.ย.)  : สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย ได้แก่ สถานี P.7A จ.กําแพงเพชร,  
สถานี P.17 จ.นครสวรรค์, สถานี W.๔A จ.ตาก, , สถานี N.5A จ.พิษณุโลก, , สถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ, , สถานี Kgt.10 จ.สระแก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี และสถานี X.158 จ.ชุมพร  
สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ สถานี P.1 จ.เชียงใหม่, สถานี Y.1 C, จ.แพร่, สถานี Y.16 จ.พิษณุโลก, สถานี N.1 จ.น่าน, สถานี N.67 จ.นครสวรรค์, สถานี M.6A จ.บุรีรัมย์, สถานี M.7 
จ.อุบลราชธานี, สถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี และสถานี X.119A จ.นราธิวาส แนวโน้มระดับน้ํา แม่นํ้ายม แม่นํ้าน่าน และแม่นํ้าตาปี มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น แม่นํ้าปิง แม่นํ้าวัง แม่นํ้าบาง
ปะกง แม่นํ้าท่าตะเภา และแม่นํ้าโก-ลก มีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง แม่นํ้ามูล และแม่นํ้าพระสทึง มีแนวโน้มระดับนํ้าทรงตัว 
              3.2.1) สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา : 
                   - สถานการณ์น้ําในแม่น้ํา โขง  (ท่ีมาข้อมูล : สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน) ระดับน้ําแม่น้ําโขง ณ วันที่ 12 กันยายน 2559  
ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดได้ 4.95, 11.15, 8.80, 9.57, 9.32 และ 10.49 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ 
-7.85, -4.85, -3.40, -2.93, -2.68 และ –4.01 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถานีเชียงคาน นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม มีแนวโน้มระดับน้ําเพิ่มข้ึน สถานีเชียงแสน และ
หนองคาย มีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง  
               - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าน้ําหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) (12 ก.ย.) สถานีเตือนภัยระดับเฝ้าระวัง ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ที่บ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง  
อ.จอมทอง เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.45 น. เท่ากับ 50.5 มม .จ.พิษณุโลก ที่บ้านซมภูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง เตือนด้วยระดับน้ํา ระดับน้ํา ณ เวลา 15.00 น. เท่ากับ  
4.0 เมตร จ.ลําพูน ที่บ้านแม่แสม ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง และบ้านเกาะทุ่งม่าน ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.00 น. เท่ากับ 23.0 มม. และ 26.0 มม. 
ตามลําดับ จ.พะเยา ที่บ้านแม่ต๋อมใน ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.00 น. เท่ากับ 123.0 มม. จ.สุโขทัย ที่บ้านแม่เทินเหนือ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย  

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 เดือน (http://www.tmd.go.th/3month_forecast.php) 
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เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.00 น. เท่ากับ 38.5 มม. จ.น่าน ที่บ้านวังแข ต.แม่สา อ.เวียงสา เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.00 น. เท่ากับ 2.5 มม. จ.เลย ที่บ้าน 
นาน้อย ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.00 น. เท่ากับ 66.5 มม. จ.นครราชสีมา ที่บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม.  
ณ เวลา 15.00 น. เท่ากับ 88.0 มม. สถานีเตือนภัยระดับเตือนภัย ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ที่บ้านแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.15 น. เท่ากับ 35.5 มม.  
จ.แม่ฮ่องสอน ที่บ้านใหม่พัฒนา ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม และบ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม และ เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.00 และ 15.15 น. เท่ากับ21.90 และ36.0 มม.
ตามลําดับ จ.แพร่ ที่บ้านแม่แฮด ต.แม่พุง อ.วังชิ้น เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.15 น. เท่ากับ 44.5 มม. จ.อุตรดิตถ์ ที่บ้านน้ําพร้สา ต.นางพญา อ.ท่าปลา เตือนด้วยน้ําฝน  
ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.15 น. เท่ากับ 108.0 มม. จ.เลย ที่ บ้านน้ําค้อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.15 น. เท่ากับ 41.0 มม.  
สถานีเตือนภัยระดับอพยพ ได้แก่ จ.เลย ที่บ้านกุดตอเรือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 15.15 น. เท่ากับ 15.0 มม. 
.               3.2.2) ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า : ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา  
                    - โครงการสํารวจติดต้ังระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มน้ํา) 
                     - รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 12 ก.ย.59) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับน้ําต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
                     - โครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (ระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 7 ก.ย.59) : สถานการณ์น้ําทั่วไป 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
๔. พายุหมุน (อุตุนิยมวิทยา) เม่ือเวลา 10.00 น.ของวันนี้ (12 ก.ย) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 500 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานัง  
ประเทศเวียดนาม หรือที่ ละติจูด 13.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 112.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กม./ชม. กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ
อย่างช้าๆ และพายุไต้ฝุ่น "Meranti" บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (12 ก.ย.) นํ้าไหลหลาก ได้แก่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 ก.ย. เวลา 16.00 น. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.แม่ออน ต.หัวยแก้ว  
(ม.2,5,6) มีน้ําไหลหลากเข้าท่วมและต.แม่กําปองนอก (ม.3) ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว กรมทรัพยากรธรณี (12 ก.ย.) นํ้าไหลหลาก ได้แก่ จ.ศรีสะเกษ วานน้ี  
(๑๑ ก.ย.) เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนสายบ้านตาจู-บ้านห้วยจันทร์ ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ ส่งผลกระทบให้เกิดน้ําป่าไหลหลากบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ด้านอ.ขุนหาญ ไหลเข้า
ท่วมนาข้าว ไร่มันสําปะหลัง รวมทั้งสะพานที่เชื่อมระหว่างบ้านตาจูกับบ้านห้วยจันทร์ ขาดเสียหายรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้ (ที่มา : INN NEWS) กรมชลประทาน (12 ก.ย.) 
นํ้าป่าไหลหลาก ได้แก่ จ.พะเยา วันที่ 12 ก.ย. ได้เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่ อ.ดอกคําใต้ และ อ.แม่ใจ สถานการณ์วิกฤติน้ํา (ข่าว) จ.เชียงใหม่ นายอําเภอแม่แจ่ม 
เปิดเผย ว่า ปัจจุบัน อ.แม่แจ่ม กําลังประสบภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้แม่น้ําแม่แจ่มเพิ่มระดับสูงข้ึนจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 3 ตําบลโซนเหนือของอําเภอ คือ ต.แม่สึก  
ต.แม่นาจร และ ต.ช้างเคิ่ง ซ่ึงขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างสํารวจความเสียหาย โดยมีจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ คือ บริเวณที่ทําการอําเภอแม่แจ่ม เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ
มวลนํ้าไหลผ่านก็จะมารวมตัวท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าว ล่าสุดมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์แล้ว ส่วนที่ อ.แม่ออน น้ําจากลําห้วยแม่ลาย ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านแม่เตาดิน  
ม.4 บ้านแม่ลาย ม.2 บ้านป้อก ม.1 ต.ห้วยแก้ว นาข้าวได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง จ.พะเยา รักษาการหัวหน้าปภ.พะเยา เปิดเผย ว่า หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้ใน
พื้นที่บ้านหงิ้วกงก ต.บ้านปิน อ.ดอกคําใต้ มีน้ําท่วมสูงระดับข้อเท้า สําหรับมวลน้ําดังกล่าวเกิดจากการที่มีปริมาณฝนมาก ประกอบกับร่องระบายนํ้าแคบ จึงทําให้เกิดระดับสะสมจนเอ่อ
ท่วมถนน คาดว่าในช่วงเที่ยงหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้าปภ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผย ว่า ได้เกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ 3 อําเภอของ
จังหวัด คือ อ.ปางมะผ้า อ.เมือง และ อ.ขุนยวม ล่าสุด มวลนํ้ายังอยู่ในระดับทรงตัว แต่มีความเชี่ยวกราก ซ่ึง ปภ. ได้ประกาศให้ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง และ อ.ปางมะผ้า เป็นพื้นที่สีแดง ต้อง
เฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษ ส่วนอีก 5 อําเภอ ที่เหลือเป็นพื้นที่สีเหลือง ราษฎรต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด   จ.ลําพูน นายอําเภอบ้านโฮ่ง เปิดเผย ว่า ได้เกิดเหตุน้ําป่าจากเขา
ดอยกานไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และวัด ใน 7 หมู่บ้าน ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขา ของ อ.บ้านโฮ่ง จากการตรวจสอบพบระดับน้ําสูงประมาณ 30 ซม.ทั้งนี้ สาเหตุมาจาก
ปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องตั้งแต่เม่ือช่วงคืนที่ผ่านมา วัดได้ 150 มม. จึงส่งผลให้ดินอุ้มน้ําไม่ไหวดังกล่าว จ.เพชรบูรณ์ นายอําเภอบึงสามพัน เปิดเผย ว่า จากกรณีมีฝนตก
หนักเป็นเวลาหลายชั่วโมง ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ อ.บึงสามพัน โดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ซ่ึงเป็นจุดลุ่มต่ํา ทําให้ต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ส่วนที่ย่าน
เศรษฐกิจ เช่น ตลาดในตัวอําเภอ พบว่า มีระดับน้ําท่วมขังไม่สูงมากนัก รถเล็กยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตําบลซับสมอทอด ได้ระดมกําลังเร่งสูบน้ําออก
แล้ว แต่ติดปัญหาฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง  จ.นครพนม ตั้งแต่เม่ือคืนที่ผ่านมาตามพื้นที่อําเภอต่าง ๆ ของ ได้มีฝนตกหนักติดต่อกัน ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังสูงประมาณ 50 ซม.  
รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าหมู่บ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ ระยะทางกว่า 3 กม. สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่สัญจรไปมา สําหรับมวล
น้ําป่าดังกล่าว ไหลมาจากพื้นที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ขณะที่ระดับน้ําโขงยังเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องห่างจากจุดวิกฤติ ประมาณ 3 เมตร หากมีฝนตกหนักกว่านี้ อาจเสี่ยงต่อการเกิดน้ําหนุน
เอ่อท่วมตามพื้นที่ต่าง ๆ เทศบาลเมืองนครพนม ต้องมีการเตรียมพร้อม เดินเครื่องสูบน้ําตามจุดต่าง ๆ เพื่อระบายน้ําลงสู่น้ําโขง ตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันน้ําท่วมขังตัวเมือง ด้านปภ.  
จ.นครพนม ยังคงประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดกับแม่น้ําโขง รวมถึงลําน้ําสงคราม เฝ้าระวัง น้ําโขงเอ่อล้นตลิ่ง เนื่องจากในช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 
๖. คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ประเทศไทยจะมีฝนตกทั่วไปกับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ เกือบตลอดช่วง สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรง  
๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) : NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (12 ก.ย.) ได้แก่ ภาคหนือ คือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําปาง 
ลําพูน แพร่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และกําแพงเพชร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ 
ยโสธร อํานาจเจริญ  ภาคตะวันออก คือ จ.ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (12 ก.ย.) 1) แจ้งเตือน 
เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระดับนํ้าแม่นํ้าเจ้าพระยาเพ่ิมสูงขึ้น ในเขตพ้ืนท่ี จ.ปทุมธานี สุพรรณบุรี กําแพงเพชร ชัยนาท อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี 2) สั่งการเพ่ือเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก อันเน่ืองจากฝนตกหนักอย่างต่อเน่ือง ระหว่างวันท่ี 13-15 ก.ย.  
ในพื้นที่ จ.เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เลย หนองบัวลําภู หนองคาย 
อุดรธานี บึงกาฬ สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี และตราด กรมทรัพยากรธรณี (12 ก.ย.) แจ้ง 1) พ้ืนท่ีคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนท่ีอาจก่อให้เกิดดินถล่มล่วงหน้า ๓ วัน ได้แก่ 
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน แพร่ พะเยา ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุทัยธานี กาญจนบุรี กําแพงเพชร สุพรรณบุรี เพชรบุรี สระบุรี เลย อุดรธานี หนองคาย 
หนองบัวลําภู ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง ตรัง สตูล พัทลุง พังงา กระบ่ี และภูเก็ต เฝ้าระวังใน
ระยะ ๒-๓ วันนี้ 2) ประกาศเฝ้าระวังเหตุดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากพื้นท่ี โดยเฉพาะลุ่มนํ้าโขง (เชียงราย เลย) ลุ่มนํ้าวัง (ลําปาง) ลุ่มนํ้าน่าน (น่าน อุตรดิตถ์) ลุ่มนํ้ากก (เชียงใหม่)  
ลุ่มนํ้าปิง (เชียงใหม่) และลุ่มนํ้าสาละวิน (ตาก แม่ฮ่องสอน)  (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี) ระหว่างวันท่ี 12 – 14 ก.ย. ฉบับท่ี 20/2559 ลว. 12 ก.ย. เวลา 10.30 น. ได้แก่ ลุ่มนํ้าโขง 
: จ.เชียงราย (อ.แม่จัน เวียงของ) จ.เลย (อ.เมือง ปากชม ภูหลวง ภูเรือ ด่านซ้าย วังสะพุง) ลุ่มนํ้าวัง : จ.ลําปาง (อ.วังเหนือ ห้างฉัตร แจ้ห่ม เมืองปาน) ลุ่มนํ้าน่าน : จ.น่าน (อ.บ่อเกลือ เวียงสา  
ปัว ท่าวังผา สองแคว เฉลิมพระเกียรติ) จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมือง ลับแล น้ําปาด ฟากท่า) ลุ่มนํ้ากก : จ.เชียงใหม่ (อ.ไชยปราการ) ลุ่มนํ้าปิง : จ.เชียงใหม่ (อ.แม่ออน อมก๋อย แม่แจ่ม เชียงดาว)  
ลุ่มนํ้าสาละวิน : จ.ตาก (อ.แม่ระมาด ท่าสองยาง) จ.แม่ฮ่องสอน (อ.เมือง ปาย ปางมะผ้า แม่สะเรียง ขุนยวม แม่ลาน้อย) ทั้งนี้  เนื่องจากในวันที่ ๑๒ กันยายน  มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง  
และในบางพื้นที่วัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ระดับน้ําในลําคลองเพิ่มสูงข้ึน และมีน้ําหลากในบางพื้นที่แล้ว อาจทําให้เกิดดินถล่ม และดินไหลได้ ในพื้นที่ลุ่มน้ํา  
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานลักษณะอากาศทั่วไป โดยสรุปว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบริเวณ
จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ระนอง พังงา เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากกับฝนที่ตก 
สะสมไว้ด้วย 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 823.51 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื - 1 6 7 379.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 3 8 12 230.00

วนัท ี ่12  กนัยายน  2559 ภาคกลาง - 2 1 3 51.00

38,171 ภาคตะวันตก - - 2 2 132.00

54% ภาคตะวันออก 5 1 3 9 10.51 คงที่ 8 อ่าง

วนัท ี ่12  กนัยายน  2558 ภาคใต ้ 2 1 1 4 21.00  ลดลง 8 อ่าง

35,623 รวมท ัง้ประเทศ 8 8 21 37 823.51   เพิม่ขึน้ 21 อ่าง

50%

ความจุ ปรมิาณนํา้ ใชก้าร ปรมิาณนํา้ สถานการณ์

ภาค ที่ ทีใ่ชง้าน ไดจ้รงิ  + เพิม่ขีน้ ปรมิาณนํา้

อ่างเก็บนํา้ เขือ่น รนก. ไม่ได ้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้  - ลดลง ในอ่าง

(ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื  (7)

1 ภูมพิล (2)                  ตาก 13,462 3,800 9,662 4,391 33% 4,861 36% 1,061 8% 4,798 36% 998 7% 63.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,086 43% 6,290 66% 3,440 36% 6,008 63% 3,158 33% 282.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 62 23% 102 38% 90 34% 95 36% 83 31% 7.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 29 11% 52 20% 38 14% 47 18% 33 13% 5.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 3 103 25 24% 46 43% 43 41% 46 43% 43 41% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 18 11% 99 58% 93 55% 93 55% 87 51% 6.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 241 26% 403 43% 360 38% 387 41% 344 37% 16.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,728 17,987 8,852 36% 11,853 48% 5,125 21% 11,474 46% 4,746 19% 379.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 24 18% 60 44% 53 39% 53 39% 46 34% 7.00 เพิม่ขึน้

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 45 475 239 46% 264 51% 219 42% 245 47% 200 38% 19.00 เพิม่ขึน้

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 165 8 157 54 33% 51 31% 43 26% 50 30% 42 25% 1.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 52 32% 55 34% 18 11% 55 34% 18 11% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 599 25% 881 36% 300 12% 818 34% 237 10% 63.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 720 36% 882 45% 782 39% 783 40% 683 34% 99.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 22 292 71 23% 60 19% 38 12% 60 19% 38 12% - คงที่

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 15 10% 17 11% 16 10% 17 11% 16 10% - คงที่

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 33 23% 32 23% 25 18% 31 22% 24 17% 1.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 52 19% 55 20% 48 17% 54 20% 47 17% 1.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 42 35% 50 41% 47 39% 52 43% 49 40% -2.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,047 53% 1,123 57% 292 15% 1,082 55% 251 13% 41.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,948 35% 3,530 42% 1,881 22% 3,301 39% 1,651 20% 230.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 115 12% 381 40% 378 39% 330 34% 327 34% 51.00 เพิม่ขึน้

21 ทับเสลา             อุทัยธานี 160 17 143 47 29% 50 31% 33 21% 50 31% 33 21% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 55 23% 67 28% 27 11% 67 28% 27 11% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 217 16% 498 37% 438 32% 447 33% 387 28% 51.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,312 69% 11,869 67% 1,604 9% 11,817 67% 1,552 9% 52.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,958 56% 4,779 54% 1,767 20% 4,699 53% 1,687 19% 80.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,270 65% 16,648 63% 3,371 13% 16,516 62% 3,239 12% 132.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 5.00 219 100 45% 137 61% 132 59% 124 55% 119 53% 13.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 48 11% 107 25% 77 18% 109 26% 79 19% -2.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 14 12% 30 26% 18 15% 27 23% 15 13% 3.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 64 39% 44 27% 30 18% 47 29% 33 20% -3.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 295 20.00 275 169 57% 150 51% 130 44% 150 51% 130 44% - คงที่

30 มาบประชนั (3) ระยอง    17 0.72 16 4 22% 4 25% 3 21% 4 26% 3.67 22% -0.20 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 2 8% 3 16% 2 11% 3 16% 2.49 12% -0.07 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 79 3.00 76 22 27% 21 27% 18 23% 21 26% 17.98 23% 0.20 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 45 3.00 42 9 21% 25 54% 22 47% 25 55% 21.97 48% -0.43 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,383 88 1,294 432 31% 521 38% 433 31% 511 37% 422 31% 10.51 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 65 645 292 41% 175 25% 110 15% 180 25% 115 16% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 347 18 329 101 29% 57 16% 39 11% 57 16% 39 11% - คงที่

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,608 82% 4,454 79% 3,102 55% 4,421 78% 3,069 54% 33.00 เพิม่ขึน้

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 276 1,178 903 62% 436 30% 160 11% 443 30% 167 11% -7.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,150 1,711 6,439 5,904 72% 5,122 63% 3,411 42% 5,101 63% 3,390 42% 21.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,582 23,513 47,068 35,623 50% 38,171 54% 14,659 21% 37,349 53% 13,835 20% 823.51 เพิม่ขึน้

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

1) อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ หมายถงึ อ่างเก็บน้ําทีม่ีความจุตัง้แต ่100 ลา้น ลบ.ม. ขึน้ไป 

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (23)

3) เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทีม่ีความสําคญัตอ่การอุตสาหกรรมและการประปาฯ ของลุม่น้ําชายฝ่ังทะเลตะวันออก    1.ศรนีครนิทร ์  2.ภมูพิล    3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ์    5.รชัชประภา

4) ทีม่า : กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย    6.อุบลรตัน ์     7.สรินิธร     8.บางลาง  9.ลําปาว   10.ป่าสกั

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 25 จังหวัด ไม่ม ี51 จังหวัด
รนก. หมายถงึ ระดบัเก็บกักของอ่าง

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่12  กนัยายน  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

12 กนัยายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

6 กนัยายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่12  กนัยายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา สถานการณ์อยู่ระหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ศูนยเ์มขลา 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


