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 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 9 ตลุาคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น.(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 9 ต.ค. 2560 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 9 ต.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สตูล 57.7 
จ.เชียงราย 53.7 
จ.ตาก (เขื่อนภูมิพล) 53.4 
จ.ลพบุรี 49.4 
จ.กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) 36.6 
จ.ชุมพร (สวี สกษ.) 27.0 
จ.ตรัง 23.5 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 07.30 น. 

 
สถานีกระบี่ เวลา 08.15 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพน้ําในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 54,714 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 77 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

31,187 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (45,500 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 9,214 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ จํานวน 545.86 ล้านลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 
129.67 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 16,043 ล้านลบ.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 8,633 64 4,833 50 126.03 116.00 0.00 1.50 4,829 
2.สิริกิต์ิ 7,751 82 4,901 74 31.23 31.17 0.00 0.00 2,889 
3.จุฬาภรณ์ 155 95 118 93 3.83 4.93 1.04 1.04 52 
4.อุบลรัตน์ 2,258 93 1,677 91 116.11 89.80 25.32 25.33 173 
5.ลําปาว 1,725 87 1,625 86 14.50 17.24 8.90 8.84 725 
6.สิรินธร 1,600 81 769 68 11.03 13.52 0.00 0.00 366 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 846 88 843 88 48.28 57.08 25.07 25.11 114 
8.ศรีนครินทร์ 14,685 83 4,420 59 58.07 69.24 2.97 3.97 4,165 
9.วชิราลงกรณ 6,711 76 3,699 63 25.81 26.83 5.06 6.13 4,289 
10.ขุนด่านปราการชล 191 85 187 85 4.31 2.68 0.10 0.10 35 
11.รัชชประภา 4,407 78 3,055 71 12.19 9.79 11.81 7.84 2,213 
12.บางลาง 845 58 569 48 9.93 8.78 13.42 13.49 829 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ จันทร์ 
6 

ต.ค. 
7 

ต.ค. 
8 

ต.ค. 
9 

ต.ค. 
P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.83 1.81 1.75 1.92 เพ่ิมข้ึน -1.78 

W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 1.40 1.37 1.56 1.67 เพ่ิมข้ึน -3.53 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 9.36 9.44 9.48 9.58 เพ่ิมข้ึน 2.3 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 10.00 10.10 10.17 9.99 ลดลง -1.19 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 13.77 14.10 14.44 14.48 เพ่ิมข้ึน -1.86 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 5.83 5.87 5.93 5.98 เพ่ิมข้ึน -0.02 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.69 7.70 7.70 7.69 ล้นตลิ่ง 0.69 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 2.99 2.91 2.82 2.76 ลดลง -0.24 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 6.90 7.25 7.60 7.70 เพ่ิมข้ึน -0.5 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.78 3.79 3.81 3.82 ล้นตลิ่ง 0.62 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.60 8.54 8.82 8.68 เพ่ิมข้ึน -8.45 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.10 29.04 29.01 29.02 เพ่ิมข้ึน -4.94 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.27 19.09 18.99 18.94 ลดลง -5.24 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 9.14 8.95 9.02 9.10 เพ่ิมข้ึน -1.66 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

8 ต.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 9 ต.ค. 10 ต.ค. 11 ต.ค. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 3.0 357.110 12.80 3.31 -9.49 3.30 3.41 3.61 เพิ่มข้ึน 
อ.เชียงคาน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 9.28 -6.72 9.00 8.93 9.00 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 0.5 153.648 12.20 7.30 -4.9 6.83 6.44 6.19 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 18.6 130.961 12.00 6.79 -5.21 6.57 6.42 6.42 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 8.3 124.219 12.50 6.51 -5.99 6.48 6.29 6.18 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 18.7 89.030 14.50 8.46 -6.04 8.48 8.46 8.41 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: สํานักวิจัย พฒันาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) บ้านป่าบงบ้านถํ้า ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

บ้านกุดตอเรือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
ระดับน้ํา 3.51 เมตร ระดับวิกฤต 3.50 เมตร 
ระดับน้ํา 7.40 เมตร ระดับวิกฤต 7.00 เมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 
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8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
 จ.ลําปาง – นายสมพร นาสิงทอง กํานันตําบลล้อมแรด อ.เถิน กล่าวว่า จุดที่ท่วมหนักมากได้แก่พ้ืนที่ 6 หมู่บ้านของ  
ต.ล้อมแรด ได้แก่ บ้านอุ้มลอง บ้านเวียง บ้านสบคือ บ้านท่านาง บ้านเด่นแก้ว บ้านล้อมแรด บ้านแพะหลวง ปริมาณน้ํายังสูง 
เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับลําห้วยแม่แก่ง และลําห้วยแม่ฮ่อง  

ขณะน้ีมีบ้านเรือนราษฎรกว่า 2,000 หลังคาเรือน ที่ระดับนํ้าท่วมสูงกว่า 1 เมตร และบางจุดลึกมาก เน่ืองจากบ้าน
ต้ังอยู่ในระดับตํ่ากว่าถนน ทั้งยังมีนํ้าป่ายังหลากลงมาไม่หยุด จนทําให้นํ้าที่ไหลท่วมบ้านเรือนในพ้ืนที่ ต.ล้อมแรด อ.เถิน ใน
วันน้ี (8 ต.ค.) ยังคงทรงตัวเป็นวันที่ 3 แล้ว 
 จ.พะเยา – หลังมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ระดับนํ้าตามลํานํ้าสายต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะปริมาณนํ้า
ในกว๊านพะเยา จากที่สามารถกักเก็บไว้ได้ 33 ล้าน ลบ.ม. ได้เพ่ิมสูงขึ้นถึง 66 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเกินกว่าปริมาณกักเก็บ ส่งผล
ให้นํ้าในกว๊านไหลเอ่อเข้าท่วมเรือกสวนไร่นา บ้านเรือน และโบราณสถานบ้านร่องไฮ ใน ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา ซึ่งอยู่ริม
กว๊านแล้ว 
 จ.นครสวรรค์ - ส่วนจากสถานการณ์นํ้าเหนือที่ไหลทะลักลงมา ทําให้ระดับแม่นํ้าเจ้าพะยา สูงขึ้น และเอ่อล้นเข้าท่วม
ชุมชนบางปรอง หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ โดยระดับนํ้าสูงร่วม 1 เมตร ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 100 
หลังคาเรือน โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่อาศัยบ้านไม้ช้ันเดียว ระดับนํ้าสูงทําให้ไม่สามารถอยู่ต่อไป ต้องขึ้นมาจับจองสถานที่ต้ัง
เต็นท์พักอาศัยช่ัวบริเวณทางรถไฟสายเก่า ซึ่งไม่มีรถไฟว่ิงมานานกว่า 30 ปี โดยทางเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้อํานวยความ
สะดวก นําเต็นท์มาแจกจ่ายให้ชาวบ้านใช้เป็นที่พักช่ัวคราวแทน 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
    สถานการณ์สําคัญ 
    จ.ลพบุรี – เกิดฝนตกหนักทําให้นํ้าไหลหลากในพ้ืนที่3 อ. 14 ต. 63 ม. ได้แก่ อ.หนองม่วงต.หนองม่วง (ม.5,9) ต.ชอน
สมบูรณ์ (ม.1-12) ต.ยางโทน (ม.1,3,4,6) ต.ดงดินแดง (ม.2,4) อ.โคกสําโรง ต.ห้วยโป่ง (ม.5,6,7,8,10) ต.สะแกราบ  
(ม.3,5,6,7,8,14) ต.วังขอนขว้าง (ม.1,3,4,6) ต.คลองเกตุ (ม.9) ต.ดงมะรุม (ม.5,11,12) ต.โคกสําโรง (ม.1) ต.หนอง
แขม (ม.1) อ.บ้านหมี่ต.ดงพลับ (ม.1-5) ต.บางกะพ้ี (ม.1-7) ต.หินปัก (ม.1-10) ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,828 
ครัวเรือน 8,384 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (สาเหตุออกหาปลาถูกนํ้าพัด อ.โคกสําโรง) สนง.ปภ.จ. อําเภอ หน่วยทหาร
พัฒนาการเคลื่อนที่ 16 กําลังพล 16 นาย นํ้าด่ืม 2,400 ขวด ศบภ.นสศ. อปท. อบต.แม่วะ อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิเข้า
สํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ จังหวัดสามารถให้การช่วยเหลือได้ 
   จ.กําแพงเพชร - วันที่ 8 ต.ค. 60 นํ้าจากคลองแม่ระกา ล้นตลิ่งเข้าท่วมในพ้ืนที่ อ.พรานกระต่าย ต.วังควง (ม.6) ต.ท่าไม้ 
(ม.2,5,10,11) ประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน 56 คน สนง.ปภ.จ. ศบภ.มทบ.31 อําเภอ อปท. อปพร. 
อาสาสมัคร มูลนิธิเข้าให้สํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ จังหวัดสามารถให้การช่วยเหลือได้ 
 อุทกภัย น้ําไหลหลาก และน้ําเอ่อล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่ํา พายุโซนร้อน 
“ตาลัส” และพายุโซนร้อน “เซินกา” ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. – 15 ส.ค. 60 ในพื้นที่ 44 จังหวัด (นครสวรรค์ ชัยนาท 
จันทบุรี เพชรบูรณ์ น่าน พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ อ่างทอง ตราด ระนอง ชัยภูมิ พิจิตร 
อุตรดิตถ์ พะเยา นนทบุรี พิษณุโลก สระบุรี เลย อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม แพร่ แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ ศรี
สะเกษ นครราชสีมา ลพบุรี ลําปาง กาฬสินธ์ุ บุรีรัมย์ สกลนคร สุโขทัย มุกดาหาร ชุมพร อํานาจเจริญ ร้อยเอ็ด อุดรธานี 
ยโสธร หนองคาย นครพนม สุรินทร์) 302 อําเภอ 1,724 ตําบล 14,105 หมู่บ้าน 43 ชุมชน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 609,425 ครัวเรือน 1,898,322 คน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 43 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 
1 จังหวัด (อุบลราชธานี) 2 อําเภอ 2 เทศบาลตําบล 1 ตําบล 19 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 64 ครัวเรือน 
906 คน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 8 – 14 ตุลาคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 9-11 ต.ค. บริเวณประเทศไทยมีฝนเพ่ิมมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ส่วนในช่วงวันที่ 12-14 ต.ค. บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเน่ือง และ
มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ 



๕ 

 ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 9-11 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
ตอนบน และในช่วงวันที่ 12-14 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมท่ีอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรง 
ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑล ระวังนํ้าท่วมขังและลมกระโชกแรง 
 

11. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบนํ้า และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสบูน้ํา

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน้ํา 

 (ลิตร) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พืน้ที ่

ภาค 1 

ลําปาง -         45,005  - - - 
กําแพงเพชร 96,000         27,158  3,587 9,060 - 
เชียงราย -         34,237  - - - 
แม่ฮ่องสอน -         29,699  - - - 
เชียงใหม่ -         22,933  - - - 

ภาค 2 

นครสวรรค ์ 3,375,000 - 4,474 11,640 19,000 
อุทัยธานี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปราการ 3,241,080 - - - - 
สระบุรี 1,922,400 - 3,559 - 3,000 
พระนครศรีอยุธยา 375,840 - - - 25 

ภาค 3 อุดรธานี 1,207,440 - 3,883 12,126 - 

ภาค 4 
กาฬสินธ์ุ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแก่น 2,441,680 - 2,754 11,442 - 
มหาสารคาม 752,400 - 939 3,988 - 

ภาค 5 นครราชสีมา 694,000 - 2,356 9,224 - 

ภาค 6 
สระแก้ว 1,284,800 - 12,000 48,000 - 
ปราจีนบุรี 1,324,600 - 1,009 3,139 10,787 

ภาค 7 
สุพรรณบุร ี 2,318,220 - 1,800 6,020 20,700 
ประจวบคีรีขันธ์ 19,440 - 100 300 - 

ภาค 9 
สุโขทัย 153,000 - - - 1,200 
อุตรดิตถ์ - 671,585 3,747 14,880 - 
พิษณุโลก 42,000 162,000 - - 1,000 

 20,559,260 992,617 41,762 137,239 58,912 
 

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


