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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 24 กันยายน 2559 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝน
ชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายของฝนสะสมและฝนตกหนักใน
ระยะน้ีไว้ด้วย สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน
ตอนบนมีกําลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ไว้ด้วย  
 อน่ึง พายุโซนร้อน “เมกี”(MEGI) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มจะทวีกําลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก 
คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ และไต้หวัน ในช่วงวันที่ 26-28 กันยายน 2559 สําหรับผู้ที่จะเดินทาง
ไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย โดยพายุน้ีไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 24 ก.ย.2559 เวลา 07.00 น. 

 
    ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 24 ก.ย. 2559 เวลา 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี) 71.1 
จ.สมุทรปราการ (นําร่อง) 70.9 
จ.กรุงเทพฯ (บางนา สกษ.) 50.0 
จ.มุกดาหาร 44.8 
จ.ระนอง 30.3 
จ.ระยอง 30.2 
จ.กาฬสินธ์ุ 27.9 

พายุโซนร้อน “เมกี” 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 14.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 24 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 41,861 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
18,334 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (37,483 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 4,378 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 435.07 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน
44.21 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 28,853 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 5,656 42 1,856 19 65.81 74.52 1.00 1.00 7,806 
2.สิริกิต์ิ 6,946 73 4,096 61 40.57 33.78 2.00 1.96 3,694 
3.จุฬาภรณ์ 84 51 47 35 1.18 1.29 0.00 0.00 123 
4.อุบลรัตน์ 1,224 50 643 50 42.80 44.38 1.50 1.50 1,207 
5.ลําปาว 1,036 52 936 14 7.98 8.26 3.82 4.10 1,414 
6.สิรินธร 1,312 67 481 42 19.42 25.53 3.00 4.79 654 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 680 71 677 71 41.68 38.87 11.25 8.64 280 
8.ศรีนครินทร์ 12,090 68 1,825 24 56.54 58.08 3.98 6.01 6,760 
9.วชิราลงกรณ 4,966 56 1,954 33 34.92 34.08 4.06 6.07 6,034 
10.ขุนด่านปราการชล 174 77 169 77 2.48 2.70 1.04 1.04 52 
11.รัชชประภา 4,553 81 3,202 75 21.91 39.25 2.41 5.55 2,067 
12.บางลาง 417 29 140 12 1.27 0.25 1.98 2.01 1,257 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 20 – 24 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
20 
ก.ย. 

21 
ก.ย. 

22 
ก.ย. 

23 
ก.ย. 

24 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 2.16 1.86 1.88 1.81 1.65 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.72 1.15 0.72 0.49 0.06 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 6.70 5.99 5.70 5.23 4.72 ลดลง 

N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ 28.30 26.00 26.21 26.44 26.53 26.60 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 16.10 16.30 16.17 16.07 15.97 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 5.40 3.40 3.55 3.76 3.95 4.12 เพ่ิมข้ึน 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 5.92 5.97 5.97 6.12 6.27 เพ่ิมข้ึน 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.11 1.36 1.65 2.16 2.30 เพ่ิมข้ึน 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 3.93 3.87 4.02 4.50 4.62 เพ่ิมข้ึน 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.25 3.33 3.47 3.57 3.65 ล้นตลิ่ง 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.86 7.86 8.04 8.04 *** *** 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.28 29.02 29.15 29.14 *** *** 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.51 18.36 18.75 18.43 *** *** 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 7.70 7.62 8.19 8.96 *** *** 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 24 กันยายน 2559 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.54 9.26 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 9.56 6.44 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 7.62 4.58 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 7.86 4.64 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 7.60 4.40 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 9.17 5.33 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 24 กนัยายน 2559 (ท่ีมา: สํานักวจิยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

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

7. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 24 กันยายน 2559 [เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (วันนี้)] 
 จ.ชัยภูมิ สถานการณ์นํ้าท่วมในหลายตําบลของ อ.จัตุรัส ยังถูกนํ้าท่วมหนัก หลังบึงละหาน ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่เน้ือที่กว่า 
18,000 ไร่ เกิดปริมาณนํ้าสะสมจากฝนตกต่อเน่ืองตลอดช่วง 3 วันที่ผ่านมา ทําให้นํ้าล้นบึงละหานทะลักออกมาท่วม
บ้านเรือนประชาชนพ้ืนที่ใกล้เคียง ท่วมบ้านเรือนประประชาชนกว่า 600 หลังคาเรือน ใน 4 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่ 2 , 
13 , 16 , และหมู่ที่ 17 ซึ่งระดับนํ้ายังท่วมสูงเฉล่ียกว่า 1-2 เมตร  ส่วนสถานการณ์ในเขต อ.หนองบัวระเหว หลังจากมี
ฝนตกต่อเน่ืองนานกว่า 3 วัน ทําให้นํ้าป่าจากเทือกเขาพังเหยไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านในพ้ืนที่ ต.โสกปลาดุก และ
ท่วมพ้ืนการเกษตรใน 4 ตําบล คือ ต.โสกปลาก , ต.หนอบัวระเหว , ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว , และ ต.ส้มป่อย อ.
จัตุรัส พ้ืนที่การเกษตรเสียหายมากกว่า 5,000 ไร่ 
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 จ.ศรีสะเกษ เกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองทําให้นํ้าจากอ่างเก็บนํ้าห้วยศาลา ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ ได้ล้นสปิลย์เวย์ไหลมาตามลํา
ห้วยเหนือ เอ่อท่วมบ้านเรือน ไร่นาชาวบ้านที่บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ และไหลท่วมบ้านเรือนชาวบ้านที่
อาศัยอยู่บริเวณริมห้วยเหนือ ในเขตเทศบาลตําบลเมืองขุขันธ์ และต.ห้วยเหนือ ทําให้บ้านเรือนถูกนํ้าท่วมได้รับความ
เดือดร้อนจํานวน 45 ครอบครัว และไร่นาข้าวที่กําลังใกล้จะออกรวงต้องถูกนํ้าท่วมกว่า 300 ไร่ 
 จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้อํานวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในช่วง 2-3 วันน้ีจะมีการระบายนํ้า
ท้ายเขื่อนเพ่ิมเป็น 1,600-1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพ่ือพร่องนํ้ารอรับฝนที่อาจตกลงมาอีกทางตอนบน โดยจะผันนํ้า
เข้าไปเก็บในพ้ืนที่ทั้งฝั่งซ้าย และขวาให้มากที่สุด เพ่ือเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงน้ี ทําให้ระดับนํ้าอาจเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิม
อีก 70-90 เซนติเมตร ในช่วง 2-3 วันน้ี 
 จ.พิจิตร สถานการณ์นํ้าท่วมใน ต.บางลาย อ.บึงนาราง วิกฤติมากขึ้น หลังจากฝนตกหนัก และน้ําเหนือจาก จ.สุโขทัย 
รวมถึง จ.พิษณุโลก หลากมาสมทบ ชาวบ้านบ้านประดาทองราว 30 หลังคาเรือน ถูกนํ้าท่วมสูงเกือบ 1 เมตร 

8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 24 กันยายน 2559 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 นํ้าไหลหลาก ดินสไลด์ 8 จังหวัด 14 อําเภอ 43 ตําบล 
1. จ.สิงห์บุรี วันที่ 23 ก.ย. 59 นํ้าจาก จ.นครสวรรค์ และน้ําในแม่นํ้าเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนที่ อ.อินทร์บุรี 

ต.ชีนํ้าร้าย (ม.14) ต.ทองเอน (ม.15) ระดับน้ําสูงประมาณ 0.20-0.50 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 40 ครัวเรือน 
พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 1,789 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว 

2. จ.อ่างทอง วันที่ 23 ก.ย. 59 นํ้าจากคลองโผงเผงเอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนที่ อ.ป่าโมก ต.โผงเผง (ม.1,5,6,7) ระดับนํ้า
สูงประมาณ 0.20-0.50 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 70 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว 

3. จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 ก.ย. 59 เกิดนํ้าล้นตลิ่งจากการระบายนํ้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในพ้ืนที่ 4 อําเภอ 29 
ตําบล 150 หมูบ้าน ได้แก่ อ.เสนา ต.หัวเวียง ต.บ้านโพธ์ิ ต.บางนมโค ต.บ้านกระทุ่ม ต.ลาดงา ต.บ้านแพน ต.สามกอ 
ต.รางจระเข้ อ.บางบาล ต.กบเจา ต.บ้านคลัง ต.วัดตะกู ต.บางหัก ต.บ้านกุ่ม ต.บางหลวงโดด ต.บางบาล ต.บางชะนี 
ต.บางหลวง ต.สะพานไทย ต.ไทรน้อย ต.วัดยม ต.ทางช้าง ต.นํ้าเต้า อ.ผักไห่ ต.บ้านใหญ่ ต.อมฤต ต.หน้าโคก ต.กฎี 
ต.ท่าดินแดง อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ภูเขาทอง ต.คลองตะเคียน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,715 ครัวเรือน 
ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว 

4. จ .กาญจนบุ รี  วันที่  22 ก .ย .  59  เ กิด เห ตุ นํ้ า ป่า ไหลหลาก เข้ าท่ วม ในพื้ นที่  อ . เ มืองฯ  ต . บ้ าน เ ก่ า 
(ม.2,3,6,7,9,13,14) มีผู้เสียชีวิต 1 ราย จากรถยนต์ถูกกระแสนํ้าพลัดพาไป ต.เกาะสําโรง (ม.1,3,4,9) ต.วังเย็น 
(ม.3,6) ต.หนองหญ้า (ม.5,9) อ.มะขามเตี้ย ต.ด่านมะขามเต้ีย (ม.2,7,10) ต.จระเข้เผือก (ม.2,3,11) บ้านเรือน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 134 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 

5. 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 ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา ระดับน้ํา
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

6. จ.กําแพงเพชร วันที่ 21-22 ก.ย. 59 ฝนตกหนักทําให้นํ้าไหลหลากในพ้ืนที่ 3 อําเภอ 3 ตําบล (อ.ปางศิลาทอง 
อ.ขาณุวรลักษบุรี อ.คลองคลุง) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา 2 อําเภอ (อ.ขาณุวรลักษบุรี อ.คลองคลุง) 
ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง 

7. จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 21 ก.ย. 59 ฝนตกหนักทําให้นํ้าในแม่นํ้าป่าสักเอ่อเข้าพ้ืนที่บ้านไร่เหนือ อ.เมืองฯ ต.สะเดียง 
อ.หนองไผ่ ต.กองทูล (ม.4,6) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง 

8. จ.สุโขทัย วันที่ 15-19 ก.ย. 59 นํ้าจากแม่นํ้ายมล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่ 5 อําเภอ 21 ตําบล 141 หมู่บ้าน 14 
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 ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา 
อ.เมืองฯ ต.ยางซ้าย (ม.5,9) ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ต้ังแต่ 18 พ.ค. - 23 ก.ย.59  
ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จํานวน 
36 จังหวัด 132 อําเภอ 509 ตําบล 3,084 หมู่บ้าน จังหวัดที่ปิดสถานการณ์แล้ว 27 จังหวัด 102 อําเภอ 355 
ตําบล 2,122 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดมีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(อุทกภัย) จํานวน 9 จังหวัด 30 อําเภอ 154 ตําบล 962 หมู่บ้าน (จ.พังงา พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท กําแพงเพชร 
พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และ จ.นครสวรรค์) 

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 24 – 30 กันยายน 2559) 
 ในช่วงวันที่ 24-25 ก.ย. บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ ยังคงมีฝนตก
ชุกหนาแน่นกับมีฝนหนักหลายพ้ืนที่ ส่วนในช่วงวันที่ 26-30 ก.ย. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตก
ต่อเน่ือง ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก มีปริมาณฝนลดลง สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกําลังปาน
กลาง โดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตลอดช่วง 
      
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ            

    
          นายสุพจน์  โตวิจักษณช์ัยกลุ 

                          อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 


