
  

                  รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 538/2559 เวลำ 15.00 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 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
   พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณ  
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนมำกบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ 
นครรำชสีมำ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยำ นครนำยก และปรำจีนบุรี ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวระมัดระวัง
อันตรำยจำกฝนที่ตกสะสมในระยะนี ไว้ด้วย ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส่วนมำกในช่วงบ่ำย
ถึงค้่ำ  
 ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันตอนบนมีก้ำลังปำนกลำง โดยมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร ขอให้ชำวเรือเดินเรือด้วย
ควำมระมัดระวังในระยะนี ไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 30 ก.ย.2559 เวลำ 07.00 น. 

 
    ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 30 ก.ย. 2559 เวลำ 14.00 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 14.30 น. 

 
สถำนขีอนแก่น เวลำ 14.15 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศ จะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคใต้ 

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ ่ณ วันที ่30 กันยายน 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 43,623 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้     
20,097 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (38,207 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54)  
มำกกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 5,416 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 360.11 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน
82.15 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 27,090 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 5,649 44 2,149 22 45.67 48.61 1.00 1.00 7,813 
2.สิริกิติ์ 7,098 75 4,248 64 29.58 25.16 1.85 1.96 3,542 
3.จุฬำภรณ์ 111 68 74 58 2.03 2.68 0.00 0.45 96 
4.อุบลรัตน์ 1,464 60 883 48 50.72 46.97 1.50 1.50 967 
5.ล้ำปำว 1,106 56 1,006 53 14.14 14.12 3.68 3.66 1,344 
6.สิรินธร 1,372 70 540 48 14.57 16.77 0.00 0.00 594 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 813 85 810 85 48.96 49.99 39.77 31.97 147 
8.ศรีนครินทร์ 12,392 70 2,127 28 54.14 47.81 2.03 1.99 6,458 
9.วชิรำลงกรณ 5,136 58 2,124 36 30.90 27.91 2.16 2.06 5,864 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 182 81 177 81 2.20 2.04 0.54 0.54 44 
11.รัชชประภำ 4,592 81 3,240 78 14.52 16.58 17.33 17.78 2,028 
12.บำงลำง 406 28 129 11 0.09 1.09 2.08 2.05 1,268 
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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 30 กันยายน 2559 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 3.03 9.51 เพิ่มขึ น 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 8.95 7.05 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 6.67 5.53 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 6.70 5.80 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 6.44 5.56 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 8.40 6.10 ทรงตัว 

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

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 
บ้ำนขนงพระใต้ ต.ขนงพระ อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 

บ้ำนเกษนำค้อ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
ปริมำณระดับน ้ำ 2.40 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 89.0 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจำกทำง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 [เวลำ 08.00 น. – 15.00 น.(วันนี ) ] 
 จ.บุรีรัมย์ - ได้เกิดพำยุฝนกระหน่้ำอย่ำงหนักที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั งแต่ช่วงเช้ำ เป็นเวลำนำนกว่ำ 2 ชั่วโมง ส่งผลให้น ้ำเอ่อ
ท่วมขังถนนหลำยสำยในเขตเทศบำลเมืองบุรีรัมย์ เช่น ถ.แสนสุข ถ.อินจันทร์ณรงค์ และถนนหน้ำ บขส. มีระดับน ้ำท่วมสูง
ตั งแต่ 30-50 เซนติเมตร ท้ำให้รถสัญจรไปมำด้วยควำมยำกล้ำบำก โดยเฉพำะถนนแสนสุข ส่วนสำเหตุที่น ้ำเอ่อท่วมถนนใน
เขตเทศบำลเมืองนั น เนื่องจำกท่อระบำยน ้ำไม่สำมำรถระบำยได้ทัน เพรำะมีสิ่งปฏิกูล เศษขยะ และถุงพลำสติกเข้ำไปอุดตัน
ท่อ ขณะที่เจ้ำหน้ำที่เทศบำลเมืองบุรีรัมย์ ได้เร่งเก็บเศษขยะ และสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ ที่อุดตันตำมท่อระบำยน ้ำออก เพ่ือให้น ้ำที่
ท่วมขังถนนสำมำรถระบำยลงท่อได้รวดเร็วมำกขึ น 
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      จ.ชัยนาท - สถำนกำรณ์น ้ำเจ้ำพระยำที่ จ.ชัยนำท วันนี เขื่อนเจ้ำพระยำ ยังคงระบำยน ้ำในปริมำณ 1,998 ลบ.ม./
วินำที เป็นวันที่ 2 ระดับน ้ำท้ำยเขื่อนที่ อ.สรรพยำ น ้ำทรงตัวอยู่ที่ระดับ 14.80 เมตร (ระดับน ้ำทะเลปำนกลำง) แต่ระดับ
น ้ำเหนือเขื่อนที่ อ.เมืองชัยนำท น ้ำลดลง 30 ซม. อยู่ที่ระดับ 16.23 เมตร (ระดับน ้ำทะเลปำนกลำง) เนื่องจำกน ้ำ
เจ้ำพระยำ และน ้ำสะแกกรัง ที่ไหลมำรวมกันที่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนำท บริเวณเหนือเขื่อนเจ้ำพระยำมีปริมำณลดลง และกรม
ชลประทำน ได้ผันน ้ำส่งเข้ำทุ่งฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกเพ่ือลดปริมำณน ้ำไหลเข้ำเข่ือนเจ้ำพระยำ 
       ขณะที่บ้ำนเรือนประชำชนใน อ.สรรพยำ ที่อยู่ริมตลิ่งนอกคันกั นน ้ำฝั่งตะวันออกของแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ประกอบด้วย  
ต.ตลุก ต.หำดอำษำ และ ต.โพนำงด้ำออก ได้ถูกน ้ำเข้ำท่วมแล้ว 82 หลังคำเรือน แต่ระดับน ้ำยังท่วมไม่สูงมำกนักประมำณ 
10-30 ซม. ท้ำให้ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถใช้เรือในกำรสัญจรได้        
             
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 



๕ 

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-
ณุวรลักษบุรี) 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 ่30 กันยำยน – 6 ตุลำคม 2559) 
 กำรคำดหมำยลักษณะอำกำศ ในช่วงวันที่ 30 ก.ย.- 2 ต.ค. ภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝน
โดยทั่วไปและมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 3–6 ต.ค. ภำคเหนือ ภำคกลำงตอนบน และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนมีฝนลดลง  
 ส่วนในบริเวณภำคกลำงตอนล่ำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง และภำคใต้ตอนบน จะมีฝนเพ่ิม
ขึ นกับมีฝนหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันมีก้ำลังปำนกลำง โดยมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร 
ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ยังคงฝนตกต่อเนื่อง โดยในจะมีฝนตกหนักมำกขึ นในช่วงวันที่ 4-6 ต.ค. 
   
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                

          นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล 
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


