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   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 537/2559 เวลำ 08.00 น. วันที่ 30 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 30 กันยายน 2559 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
   พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณ
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวระมัดระวัง
อันตรำยจำกฝนที่ตกสะสมในระยะนี ไว้ด้วย ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส่วนมำก
ในช่วงเย็นถึงค้่ำ  
 ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันตอนบนมีก้ำลังปำนกลำง โดยมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร ขอให้ชำวเรือเดินเรือด้วย
ควำมระมัดระวังในระยะนี ไว้ด้วย 

 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 28 ก.ย.2559 เวลำ 01.00 น. 

 

    
ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 30 ก.ย. 2559 เวลำ 11.00 น. 

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

   

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.อุบลรำชธำนี (สกษ.) 66.7 
จ.มุกดำหำร 61.0 
จ.อุบลรำชธำนี (ศูนย์ฯ) 53.2 
จ.ศรีสะเกษ 46.7 
จ.ระนอง 35.9 
จ.ชัยนำท (สกษ.) 27.0 
จ.พิษณุโลก 26.9 

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 12.30 น. 

 
สถำนขีอนแก่น เวลำ 12.45 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศ จะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคใต้ 

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่29 กันยายน 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 43,349 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได ้    
19,822 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (38,090 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54)  
มำกกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 5,259 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 344.66 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน
76.45 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 27,364 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 5,904 44 2,104 22 48.61 52.97 1.00 1.00 6,558 
2.สิริกิติ์ 7,071 74 4,221 63 25.16 26.24 1.96 1.87 2,455 
3.จุฬำภรณ์ 109 66 72 56 2.68 9.67 0.45 0.00 56 
4.อุบลรัตน์ 1,416 58 835 45 46.97 43.38 1.50 1.50 1,032 
5.ล้ำปำว 1,095 55 995 53 14.12 9.85 3.66 3.75 878 
6.สิรินธร 1,358 69 526 46 16.77 8.23 0.00 2.97 616 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 804 84 801 84 49.99 46.01 31.97 20.98 136 
8.ศรีนครินทร์ 12,338 70 2,073 28 47.81 46.55 1.99 1.96 5,476 
9.วชิรำลงกรณ 5,108 58 2,096 36 27.91 27.81 2.06 2.05 3,810 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 180 80 176 80 2.04 2.62 0.54 0.54 44 
11.รัชชประภำ 4,595 81 3,243 76 16.58 19.80 17.78 17.04 1,010 
12.บำงลำง 408 28 131 11 1.09 1.05 2.05 1.91 1,052 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที ่26 – 30 กันยายน 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน)   

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์
26 
ก.ย. 

27 
ก.ย. 

28 
ก.ย. 

29 
ก.ย. 

30 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.68 1.75 1.70 1.๕๔ 1.53 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 0.06 0.60 0.85 0.๒8 0.08 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 4.61 5.36 5.42 5.๑๙ 4.92 ลดลง 

N.67 น่ำน ชุมแสง นครสวรรค ์ 28.30 26.64 26.69 26.74 26.๘๓ 26.87 เพิ่มขึ น 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 16.42 16.64 16.70 16.๕๓ 16.23 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 5.40 4.51 4.66 4.81 ๕.๐๐ 5.16 เพิ่มขึ น 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 6.43 6.47 6.48 6.4๙ 6.52 เพิ่มขึ น 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 2.50 2.63 2.64 2.6๒ 2.67 เพิ่มขึ น 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 4.97 5.15 5.25 5.๔๒ 5.56 เพิ่มขึ น 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.76 3.76 3.73 3.7๑ 3.71 ล้นตลิ่ง 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.04 7.74 7.74 7.74 8.26 เพิ่มขึ น 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 28.98 28.99 28.97 28.9๖ 28.95 ลดลง 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 18.45 18.47 18.43 18.3๔ 18.35 เพิ่มขึ น 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 9.96 10.08 10.09 10.0๘ 10.02 ลดลง 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 3.03 9.77 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 8.84 7.16 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 6.71 5.49 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 6.78 5.72 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 6.54 5.46 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 8.39 6.11 ลดลง 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 15.00 น.(เมื่อวำน) - 08.00 น.(วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้ำนห้วยหิน ต.เขำแหลม อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุร ี ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 87.0 มิลลิเมตร 
*ได้รับข้อมูลจำกทำง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 [เวลำ 15.00 น.(เมื่อวำน)  – 08.00 น.(วันนี ) ] 
 จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ อ.บำงบำล หลังจำกที่เขื่อนเจ้ำพระยำ จังหวัดชัยนำท เร่งระบำยน ้ำลงสู่ท้ำยเขื่อน ส่งผลให้วันนี 
แม่น ้ำเจ้ำพระยำไหลเข้ำคลองบำงบำล สูงขึ นอีกประมำณ 10 ซม. และเข้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชนขยำยวงกว้ำงออกไปอีก 
       ขณะที่ครู และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนกกระจำบ ต.วัดยม อ.บำงบำล ต้องช่วยกันกรอกกระสอบทรำยเพ่ือน้ำไปปิดกั น
ทำงน ้ำที่ไหลเข้ำมำในโรงเรียน โดยช่วยกันเร่งเสริมคันแนวกระสอบทรำยเพ่ือให้เด็กนักเรียนไม่ ต้องเดินลุยน ้ำมำโรงเรียน 
นอกจำกนี  ทำงโรงเรียนยังได้เร่งท้ำกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้เด็กนักเรียนสอบทันก่อนที่ระดับน ้ำจะสูงมำกขึ นจนที่จะไม่
สำมำรถป้องกันน ้ำได้ โดยโรงเรียนจะปิดเทอมในวันที่ 7 ตุลำคมนี  แต่หำกระดับน ้ำยังสูงต่อเนื่องก็คงต้องปิดเด็กอนุบำลไป
ก่อนเพือ่ควำมปลอดภัย 
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       ส่วนที่ท่ำน ้ำหน้ำวัดท่ำกำร้อง ต.บ้ำนป้อม อ.พระนครศรีอยุธยำ น ้ำในแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ยังสูงขึ นต่อเนื่อง และไหลแรง 
เจ้ำอำวำสวัดต้องให้คนงำนเร่งเทปูนท้ำแนวป้องกันน ้ำท่วมยำว 150 เมตร ตลอดแนวหน้ำวัด เพ่ือป้องกันน ้ำไหลเข้ำท่วม
พื นที่ของวัด ซึ่งระดับน ้ำเหลืออีก 60 ซม. จะล้นตลิ่งเข้ำวัด นอกจำกนี ยังพบว่ำตลำดน ้ำโบรำณหน้ำวัดต้องท้ำกำรปิดชั่วครำว
เนื่องจำกท่วมสูง และไหลแรง เกรงจะเกิดอันตรำยต่อนักท่อเที่ยว 
 จ.อ่างทอง นำยไพรบูลย์ ศุภบุญ นำยอ้ำเภอป่ำโมก พร้อมก้ำลังเจ้ำหน้ำที่ทหำรกองพันทหำรปืนใหญ่ที่ 11 รักษำ
พระองค์ จังหวัดลพบุรี และชำวบ้ำนใน ต.โผงเผง อ.ป่ำโมก ได้ร่วมกันเร่งกรอกกระสอบทรำยเพื่อน้ำไปเสริมคันดินในหมู่บ้ำน
เพ่ือรับมือปริมำณน ้ำเหนือที่ไหลลงสู่แม่น ้ำเจ้ำพระยำเพ่ิมขึ น บ้ำนเรือนประชำชนใน ต.โผงเผง อ.ป่ำโมก มีบำงสวนที่ถูกน ้ำ
ท่วมขังสูง และเข้ำออกล้ำบำก ได้อพยพขึ นมำนอน และใช้ชีวิตอยู่ภำยในเต็นท์ริมถนนหลังบ้ำน ซึ่งทำงอ้ำเภอก็ได้เข้ำไปดูแล 
และให้ควำมช่วยเหลือในเบื องต้นแล้ว 
        
8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 น ้าไหลหลาก และน ้าเอ่อล้นตลิ่ง 13 จังหวัด 38 อ้ำเภอ 198 ต้ำบล 1,011 หมู่บ้ำน 
ภาคกลาง รวม 8 จังหวัด 23 อ้ำเภอ 154 ต้ำบล 800 หมู่บ้ำน 
1. จ.สิงห์บุรี น ้ำจำก จ.นครสวรรค์ และน ้ำในแม่น ้ำเจ้ำพระยำเอ่อล้นเข้ำท่วมในพื นที่ 2 อ้าเภอ 8 ต้าบล 25 หมู่บ้าน 

ได้แก่ อ.อินทร์บุรี ต.ชีน ้ำร้ำย (ม.2,4,7) ต.ทองเอน (ม.4,6,10,15) ต.น ้ำตำล (ม.1,6) ต.อินทร์บุรี (ม.1,5) ต.ทับยำ         
(ม.9,10,12) ต.ประศุก (ม.9,10) อ.เมืองฯ ต.บำงกระบือ (ม.1) ประชำชนได้รับผลกระทบ 138 ครัวเรือน พื นที่
กำรเกษตรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบ 11,139 ไร่ ปัจจุบันระดับน ้าเพิ่มขึ น  

2. จ.อ่างทอง น ้ำจำกแม่น ้ำเจ้ำพระยำ และแม่น ้ำน้อยเอ่อล้นเข้ำท่วมในพื นที่ 5 อ. 23 ต. 34 ม. ได้แก่ อ.ป่าโมก ต.โผงเผง 
(ม.1-7) ต.บำงเสด็จ (ม.6) อ.เมืองฯ ต.จ้ำปำหล่อ (ม.1) ต.โพสะ (ม.6,8) ต.ตลำดกรวด (ม.1,2) ต.บ้ำนอิฐ (ม.10) ต.
บ้ำนแห่ (ม.4)  อ.วิเศษชัยชาญ ต.บำงจัก(ม.1,2,3,7,8,9,10,11) ต.สี่ร้อย (ม.1,3,6,7) ต.ม่วงเตี ย (ม.2) ต.ท่ำช้ำง 
(ม.3,5,6) ต.หัวตะพำน (ม.4) อ.แสวงหา ต.แสวงหำ ต.สีบัวทอง ต.วังน ้ำเย็น ต.ศรีพรำน ต.จ้ำลอง ต.ห้วยไผ่  
อ.โพธิ์ทอง ต.องครักษ์ ต.บำงเจ้ำฉ่ำ ต.อ่ำงแก้ว ต.บำงพระ ต.ร้ำมะสัก ประชำชนได้รับผลกระทบ 725 ครัวเรือน 
พื นที่กำรเกษตรได้รับผลกระทบ 3,644 ไร่ ปัจจุบันระดับน ้าเพิ่มขึ น 

3. จ.พระนครศรีอยุธยา น ้ำจำกกำรระบำยน ้ำท้ำยเขื่อนเจ้ำพระยำล้นตลิ่งเข้ำท่วมในพื นที่ 6 อ. 76 ต. 440 ม. ได้แก่ 
อ.เสนา ทม.เสนำ ต.หัวเวียง ต.บ้ำนโพธิ์  ต .บำงนมโค ต.บ้ำนกระทุ่ม ต.ลำดงำ ต.บ้ำนแพน ต.สำมกอ 
ต.รำงจระเข้ อ.บางบาล ต.กบเจำ ต.บ้ำนคลัง ต.วัดตะกู ต.บำงหัก ต.บ้ำนกุ่ม ต.บำงหลวงโดด ต.บำงบำล ต.บำงชะนี 
ต.บำงหลวง ต.สะพำนไทย ต.ไทรน้อย ต.วัดยม ต.ทำงช้ำง ต.น ้ำเต้ำ ต.พระขำว ต.มหำพรำหมณ์ อ.ผักไห่ ต.บ้ำน
ใหญ่  ต.อมฤต ต.หน้ำโคก ต.กฎี  ต.ท่ ำดินแดง ต.ผักไห่  ต .ลำดน ้ ำเค็ม ต .บ้ ำนแค ต.ตำลำน ต.ลำดชิด  
อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ภูเขำทอง ต.คลองตะเคียน ต.บ้ำนใหม่ ต.ภูเขำทอง ต.ส้ำเภำล่ม ต.คลองตะเคียน ต.บ้ำนรุน  
ต.เกำะเรียน ต.บ้ำนป้อม อ.บางไทร ต.หน้ำไหม้ ต.แคตก ต.บำงพลี ต.บ้ำนเกำะ ต.ช่ำงเหล็ก ต.ช้ำงใหญ่ ต.บ้ำนม้ำ  
ต.บำงไทร ต.ไม้ตรำ ต.นำมชัย ต.บ้ำนแป้ง ต.ช้ำงน้อย ต.แคออก ต.บำงยี่โท ต.ห่อหมก ต.รำชครำม ต.กระแซง ต.เชียง
รำกน้อย ต.โคกช้ำง ต.โพแตง ต.บ้ำนกลึง อ.บางปะอิน ต.บ้ำนแป้ง ต.บำงปะแดง ต.ตลำดเกรียบ ต.วัดยม ต.บ้ำนพลับ 
ต.เกำะเกิด ต.ขนอนหลวง ต.บ้ำนโพ ต.บ้ำนเลน ต.บำงกระสั น ต.คลองจิก ประชำชนได้รับผลกระทบ 19,630 
ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน ้าเพิ่มขึ น 

4. จ.อุทัยธานี น ้ำในแม่น ้ำตำกแดดเอ่อล้นเข้ำท่วมในพื นที่ 4 อ้าเภอ 9 ต้าบล 40 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.ทัพทัน อ.สว่าง
อารมณ์ อ.บ้านไร่ อ.เมืองฯ ประชำชนได้รับผลกระทบ 595 ครัวเรือน พื นที่กำรเกษตร 10,081 ไร่ ถนน 9 สำย 
โรงสีข้ำว 1 แห่ง ฝำย 5 แห่ง คันคลอง 9 แห่ง ปัจจุบันยังคงมีน ้าท่วมขังพื นที่ลุ่มต่้า อ.เมืองฯ ต.ท่ำซุง (ม.1,6) 
ระดับน ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง 

5. จ.ลพบุรี ฝนตกหนัก ท้ำให้น ้ำไหลหลำกในพื นที่ 3 อ้าเภอ 9 ต้าบล 33 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.เมืองฯ อ.ล้าสนธิ  
อ.บ้านหม่ี ประชำชนได้รับผลกระทบประมำณ 10,040 ครัวเรือน พื นที่กำรเกษตรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบ 
5,000 ไร่ ปัจจุบันยังคงมีน ้าท่วมขังในพื นที่ลุ่มต่้า อ.บ้านหม่ี ต.หนองกระเบียน (ม.6) ระดับน ้าสูง 

6. จ.นครสวรรค์  ฝนตกหนักท้ ำ ให้น ้ ำ ไหลหลำกในพื นที่  11 อ้ำ เภอ 95 ต้ ำบล 681 หมู่ บ้ ำน  ได้ แก่ 
อ.ตาคลี อ.ลาดยาว อ.ไพศาลี อ.ท่าตะโก อ.ชุมแสง อ.บรรพตพิสัย อ.เก้าเลี ยว อ.เมืองฯ อ.พยุหคีรี อ.หนองบัว 
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อ.แม่วงก์ ประชำชนได้รับผลกระทบ 5,339 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน ้าลดลง ยังคงมีน ้าท่วมขังพื นที่ลุ่มต่้า 6 อ. 
(อ.ท่าตะโก ลาดยาว บรรพตพิสัย เก้าเลี ยว แม่วงก์ โกรกพระ) 33 ต้ำบล 246 ม. ระดับน ้าสูง 

7. จ.ชัยนาท ฝนตกหนักท้ำให้น ้ำเอ่อล้นเข้ำท่วมในพื นที่กำรเกษตรในพื นที่ อ.สรรพยา ต.หำดอำษำ (ม.4-8) 
ต.โพนำงด้ำออก (ม.1-5,6,8) ต.โพนำงด้ำตก (ม.1,2,4,5,6) ต.เขำแก้ว (ม.1-6) ต.สรรพยำ (ม.1,2) ต.ตลุก 
(ม.1-9,11) ต.บำงหลวง (ม.5,7) ประชำชนได้รับผลกระทบ 850 ครัวเรือน 2,250 คน พื นที่กำรเกษตรที่คำดว่ำ
จะได้รับผลกระทบ 14,962 ไร่ ปัจจุบันระดับน ้าทรงตัว 

8. จ.สุพรรณบุรี ฝนตกหนักท้ำให้น ้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้ำพื นที่ อ.เมืองฯ ทม.สุพรรณบุรี ประชำชนได้รับผลกระทบ 34 
ครัวเรือน ต.ท่ำระหัน (ม.1,2,3,5) ต.รั่วใหญ่ (ม.1,2,4,6) ต.ทับตีเหล็ก (ม.1-3) ต.โพธิ์พระยำ (ม.1,7) ต.พิหำรแดง 
(ม.1,3,5) ประชำชนได้รับผลกระทบ 3,081 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน ้าเพิ่มขึ น 

ภาคเหนือ รวม 3 จังหวัด 13 อ้ำเภอ 42 ต้ำบล 55 หมู่บ้ำน 
1. จ.พิจิตร ฝนตกหนักท้ำน ้ำไหลหลำกเข้ำท่วมพื นที่ 9 อ้าเภอ 21 ต้าบล 114 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.สามง่าม ต.ก้ำแพง

ดิน (ม.6) ต.หนองโสน (ม.2,9,11,14) ต.เนินปอ (ม.1,2,5,12,15) ต.รังนก (ม.1,3,4,6,9,11) อ.บึงนาราง  
ต.บำงลำย (ม.1,2,4-8,10) อ.โพทะเล ต.ท่ำเสำ (ม.1,2,4-8) ต.ท่ำขมิ น (ม.1-11) ต.ทะนง (ม.2,7,11) อ.โพธิ์
ประทับช้าง ต.วังจิก (ม.1,2,3,6-10) ต.ไผ่ท่ำโพ (ม.1,2,3,5,8,9) ต.โพธิ์ประทับช้ำง (ม.5,10) ต.ทุ่งใหญ่ (ม.
6,16)ต.ไผ่รอบ(ม.6) อ.วชิรบารมี ต.บึงบัว (ม.3,4,11) ต.วังโมกข์ (ม.3-8) ต.หนองหลุม (ม.2,4,12) อ.เมืองฯ  
ต.ป่ำมะคำบ (ม.1,2,7,13) ต.บ้ำนบุ่ง (ม.3,5) อ.บางมูลนาก ต.บำงไผ่ (ม.3) ต.วังตะกู (ม.9,12) ต.ห้วยเขน (ม.1-
5) อ.ทับคล้อ ต.เขำทรำย (ม.1,4,5,10,11,14) อ.สากเหล็ก ต.สำกเหล็ก (ม.1-7,9-14) ต.ท่ำเยี่ยม (ม.1-5) ต.วัง
ทับไทร (ม.1,2,4,5,7) ต.คลองทรำย (ม.1) ต.หญ้ำไทร (ม.1,2,3,5,6) ประชำชนได้รับผลกระทบ 502 ครัวเรือน 
พื นที่กำรเกษตรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบ 9,549 ไร่ ปัจจุบันระดับน ้าเพิ่มขึ น 

2. จ.พิษณุโลก น ้ำไหลหลำกเข้ำท่วมพื นที่ 3 อ้าเภอ 20 ต้าบล 84 หม ู่บ้าน ได้แก่ อ.บางระก้า ต.ชุมแสงสงครำม (ม.
1,2,3,6,8,9) ต.บึงกอก (ม.1,3,4,5,6,12) ต.นิคมพัฒนำ (ม.6,9) ต.บ้ำนพันเสำ (ม.2,4-8,10,11) ต.หนองกุลำ 
(ม.4,10,11,14,17) ต.ท่ำนำงงำม (ม4,8,9) ต.คุยม่วง (ม.7,10) ต.บ่อทอง (ม.3) ต.วังอิทก (ม.7) อ.เมืองฯ  
ต.บ้ำนกร่ำง (ม.6,7,10) ต.ไผ่ขอดอน (ม.3,4,6) ต.ปำกโทก (ม.7) อ.พรหมพิราม ต.ท่ำช้ำง (ม.6-12) ต.พรหม
พิรำม (ม.9-12) ต.หนองแขม (ม.2,6-10) ต.วังวน (ม.3-7,9) ต.ศรีภิรมย์ (ม.2,3,12) ต.ตลุกเทียม (ม.
2,3,5,7,8,9) ต.มะต้อง (ม.1-3,5,7,10,11,12) ต.มะตุม (ม.1,2,5) ประชำชนได้รับผลกระทบรวม 1,095 
ครัวเรือน ถนน 4 สำย ตลิ่ง 4 แห่ง พื นที่เกษตรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบ 67,224 ไร่ บ่อปลำ 41 บ่อ ถนน 12 
สำย ปัจจุบันระดับน ้าเพิ่มขึ น 

3. จ.ก้าแพงเพชร ฝนตกหนักท้ำให้มีน ้ำท่วมขังในพื นที่ 2 อ้าเภอ 3 ต้าบล 10 หมู่บ้าน ได้แก่ (อ.ปางศิลาทอง อ.ขา
รุวรลักษบุรี) ปัจจุบัน ระดับลดลง ยังคงมีสถำนกำรณ์ในพื นที่กำรเกษตร อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.สลกบำตร (ม.5)  
ต.แสนตอ (ม.2,3,4,5,7)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 2 จงัหวัด 2 อ้ำเภอ 2 ต้ำบล 7 หมู่บ้ำน 
1. จ.ชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักท้ำให้น ้ำในบึงระหำรเอ่อล้นเข้ำท่วมในพื นที่ อ.จัตุรัส ต.ละหำน(ม.2,7,10,13,16,17) 

ประชำชนได้รับผลกระทบประมำณ 600 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน ้าทรงตัว 
2. จ.อุบลราชธานี เกิดฝนตกหนักมีน ้ำไหลหลำกเข้ำท่วมในพื นที่ อ.เมืองฯ ทน.อุบลรำชธำนี ต.แจระแม ประชำชน

ได้รับผลกระทบประมำณ 30 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน ้าลดลง 

จังหวัดที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั งแต่ 18 พ.ค. - 28 ก.ย.59  
ตำมระเบียบ กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จ้ำนวน 
39 จังหวัด 151 อ้าเภอ 651 ต้าบล 3,881 หมู่บ้าน จังหวัดที่ปิดสถำนกำรณ์แล้ว 29 จังหวัด 106 อ้ำเภอ 386 
ต้ำบล 2,301 หมู่บ้ำน ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดมีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(อุทกภัย) จ้านวน 10 จังหวัด 45 อ้าเภอ 265 ต้าบล 1,580 หมู่บ้าน (จ.พังงา พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท 
ก้าแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ และ จ.พระนครศรีอยุธยา) 
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9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่29 กันยำยน – 5 ตุลำคม 2559) 
 ในช่วงวันที่ 29-30 ก.ย. ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตก ส้ำหรับภำคกลำง ภำคตะวันออก และ
ภำคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกโดยทั่วไป ส่วนในช่วงวันที่  1–5 ต.ค. บริ เวณภำคเหนือ ภำคกลำง และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง จะมีฝนเพิ่มขึ นกับมีฝนหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง 
 ส้ำหรับในช่วงวันที่ 1-3 ต.ค. ภำคใต้ และภำคตะวันออก จะมีฝนเพ่ิมขึ นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง ส่วนคลื่นลม
บริเวณทะเลอันดำมันมีก้ำลังปำนกลำง โดยมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร 
 ลักษณะส้ำคัญทำงอุตุนิยมวิทยำคือ ในช่วงวันที่ 29-30 ก.ย. ร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ลักษณะเช่นนี ท้ำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตก และมีฝนตกหนักบำงแห่งส่วน
 ในช่วงวันที่ 1–5 ต.ค. ร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคกลำงตอนล่ำง ภำคใต้ตอนบน ภำคตะวันออกและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง ลักษณะเช่นนี ท้ำให้บริเวณดังกล่ำวมีฝนเพิ่มขึ นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง ส้ำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ภำคใต้ และอ่ำวไทยจะมีก้ำลังปำนกลำงตลอดช่วง  
 ลักษณะเช่นนี ท้ำให้ภำคใต้ฝั่งตะวันตก และภำคตะวันออก จะมีฝนต่อเนื่อง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันมีก้ำลังปำน
กลำงโดยมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร 
 อนึ่ง พำยุไต้ฝุ่น “เมกี” ได้อ่อนก้ำลังลงเป็นหย่อมควำมกดอำกำศต่้ำแล้วปกคลุมบริเวณมณฑลฟูเจี ยน ประเทศจีน 
     
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ            

    
          นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล 

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


