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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 7 กนัยายน 2559 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
    พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้นเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยจะมีฝนตก
หนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ตาก เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร 
นครพนม อุทัยธานี จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี ขอให้ประชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตก
หนักและฝนที่ตกสะสมในระยะน้ีไว้ด้วยจนถึงวันน้ี ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือบริเวณ
ทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกในช่วงระหว่างบ่ายถึง
ค่ํากับมีฝนตกหนักบางแห่ง 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 7 ก.ย.2559 เวลา 01.00 น. 

 
    ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 7 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.พังงา (ตะก่ัวป่า) 178.6 
จ.เชียงราย (สกษ.) 139.2 
จ.นครนายก 93.2 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 93.0 
จ.สตูล 92.0 
จ.ระนอง 77.8 
สนามบินดอนเมือง 69.9 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีเชียงราย เวลา 08.00 น. 

 
สถานีภูเก็ต เวลา 08.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ ๖ กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 37,๓๓๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
13,๘๑๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 29) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (35,289 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 2,048 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 2๒๑.47 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน
59.37 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 33,376 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 4,798 36 998 10 14.48 17.20 3.00 3.00 8,664 
2.สิริกิต์ิ 6,008 63 3,158 47 30.56 32.61 2.91 2.95 4,632 
3.จุฬาภรณ์ 55 33 18 14 0.3 0.3 0.05 0.0 152 
4.อุบลรัตน์ 818 34 237 13 17.89 15.77 1.54 1.50 1,613 
5.ลําปาว 783 40 683 36 20.10 15.02 4.84 4.86 1,667 
6.สิรินธร 1,082 55 251 22 11.41 3.38 2.85 2.79 884 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 330 34 327 34 17.19 19.38 1.35 1.33 630 
8.ศรีนครินทร์ 11,817 67 1,552 21 35.20 22.86 9.05 9.06 7,033 
9.วชิราลงกรณ 4,699 53 1,687 29 28.19 28.17 9.99 9.02 6,301 
10.ขุนด่านปราการชล 124 56 120 55 0.70 0.85 0.04 0.04 102 
11.รัชชประภา 4,421 78 3,069 72 33.11 32.46 14.91 8.69 2,199 
12.บางลาง 443 30 167 14 1.84 1.67 2.14 2.14 1,231 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 3 – 7 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ 
3 

ก.ย. 
4 

ก.ย. 
5 

ก.ย. 
6 

ก.ย. 
7 

ก.ย. 
P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.52 1.45 1.52 1.40 1.36 ลดลง 

W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.02 -0.14 -0.21 -0.26 0.23 เพ่ิมข้ึน 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 4.53 4.53 4.16 4.10 3.63 ลดลง 

N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ 28.30 23.30 23.19 22.95 22.70 22.54 ลดลง 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 16.70 16.70 16.70 16.50 16.00 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 5.40 *** 1.80 2.09 2.33 2.51 เพ่ิมข้ึน 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 3.22 3.16 3.09 3.12 3.15 เพ่ิมข้ึน 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.05 0.89 0.77 0.71 1.05 เพ่ิมข้ึน 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 2.95 3.15 3.25 3.00 3.79 เพ่ิมข้ึน 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.74 2.75 2.77 2.80 2.84 เพ่ิมข้ึน 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.74 7.72 8.10 7.86 7.98 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.93 28.92 28.95 29.09 29.03 ลดลง 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.49 18.82 19.14 18.62 18.55 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.48 8.02 7.66 7.37 7.42 เพ่ิมข้ึน 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ ๖ กันยายน 2559 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 4.41 8.39 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 9.81 6.19 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 7.32 4.88 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 8.94 3.56 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 8.75 3.25 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 9.84 4.66 เพ่ิมข้ึน 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 (ท่ีมา: สํานักวจิัย พัฒนาและอุทกวทิยา กรมทรพัยากรนํ้า) 
[ เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น.(วันนี้) ] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านต้าม ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
บ้านหลา่ยลาว ต.ปา่ออ้ดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านบ่อทอง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
บ้านห้วยขมนอก ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
บ้านใต้โตน ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สรุาษฎร์ธานี 
บ้านดงเจริญ ต.ปา่อ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชยีงราย 
บ้านห้วยละเบา้ยา ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
บ้านจาํผักกูด ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 
บ้านสุขฤทัย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
บ้านปา่บงบ้านถํ้า ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
บ้านสนัทราย ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 
บ้านปา่อ้อย ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณระดับนํ้า 3.55 เมตร ระดบัวิกฤต 6.5 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณระดับนํ้า 2.76 เมตร ระดบัวิกฤต 3.5 เมตร 
มิลลิเมตร ปริมาณฝนสะสม 15 นาที 0.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
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*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 [ เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น.(วันนี้) ] 
 จ.พังงา - จากกรณีมีฝนตกหนังในพื้นที่ จังหวัดพังงาตลอดทั้งวัน ส่งผลให้มีนํ้าท่วมขังหลายจุด เน่ืองจากนํ้าไม่สามารถ
ระบายได้ทัน เช่น บริเวณซอยธารทองใต้ ม.4 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา ปริมาณนํ้าจากคลองบางม่วง ได้เอ่อล้นเข้าท่วม
บ้านเรือนประชาชนกว่า 40 ครัวเรือน เป็นระรอกที่ 5 หลังจากมวลนํ้าที่ไหลมากจากเขาบ้านดอกแดง ลงสู่คลองบางม่วง
เพ่ือระบายลงสู่ทะเลได้เพ่ิมระดับอย่างต่อเน่ือง จนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 
 จ.นครพนม - เกิดนํ้าป่าไหลหลากจากเทือกเขาภูลังกา พ้ืนที่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม ไหลลงมาสมทบลํานํ้าสาขาในพ้ืนที่ 
อ.บ้านแพง และอ.นาทม จ.นครพนม ส่งผลให้นํ้าในลํานํ้าสาขาเริ่มเอ่อท่วมพ้ืนที่นาข้าว ที่กําลังต้ังท้องออกรวงในพ้ืนที่บ้านนา
ดี รวม 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 13 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม ถูกนํ้าท่วมขังนาข้าวได้รับ
ผลกระทบแล้วประมาณ 500 ไร่ 
 ศูนย์ข่าวขอนแก่น - เกิดฝนตกหนักต้ังแต่ 11.00 น. ในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น นานกว่า 1 ช่ัวโมง ทําให้เกิดนํ้าท่วม
ขังตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เน่ืองจากฝนที่ตกมีปริมาณมาก ทําให้ระบบท่อระบายนํ้าระบายนํ้าไม่ทัน 
เกิดนํ้าท่วมขังตามถนนสายต่างๆ โดยเฉพาะถนนกลางเมืองช่วงหน้าสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่นมีนํ้าท่วมขังผิวจราจรสูง
ประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนที่มิตรภาพสายขอนแก่น-อุดรธานี ปากทางลงอุโมงค์ทางลอดสี่แยกอินโดจีน มีนํ้าท่วมขังสูง
กว่า 50 เซนติเมตร รถยนต์เก๋งและรถจักรยานยนต์ขับผ่านด้วยความยากลําบาก 

8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 6 กนัยายน 2559 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 จ.พระนครศรีอยุธยา นํ้าเอ่อล้านตลิ่งในพ้ืนที่ อ.เสนา ต.บ้านกระทุ่ม (ม.1-9) ต.หัวเวียง (ม.3,4,5,6,8,10,11,12)  
ต.รางจรเข้ (ม.5-7) ต.สามกอ (ม.1) ต.บ้านโพธ์ิ (ม.6,7) ต.บ้านแพน (ม.1) บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 298 หลังคาเรือน  
ไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชน ระดับนํ้าลดลง ระดับนํ้าสูงประมาณ 0.30 ม. 

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี ( ๖ – 12 กันยายน 2559) 
 การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 6-7 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนเพ่ิมขึ้นกับมีฝนหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 8-9 
ก.ย.ประเทศไทยจะมีฝนลดลง  

 ส่วนในช่วงวันที่ 10-12 ก.ย.ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพ่ิมขึ้นกับมีฝนหนักบางแห่ง 

 สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตลอดช่วง 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ            

    
          นายสุพจน์  โตวิจักษณช์ัยกลุ 

อธิบดกีรมทรพัยากรนํ้า 


