
  

         รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http ://www .dwr .go .th 
 
รำยงำนฉบับที่ 1286/2560 เวลำ 08.00 น. วันที ่13 ตลุำคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังติดตามสถานการณน์ ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 

 กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์ ้า ประจ้าวันที่ 13 ตลุาคม 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 07.๐๐ น.(ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ประเทศไทยมีแนวโน้มฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบำงพื นที่บริเวณ
ภำคเหนือ และภำคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชำชนบริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ ตกสะสมไว้
ด้วย 

แผนที่อำกำศ วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลำ 01.00 น. ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลำ 07.00 น. 

2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วนันี ) (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ภูเก็ต 89.6 
จ.ตำก 84.7 
จ.ขอนแก่น 44.8 
จ.เชียงใหม่ (ดอยอ่ำงขำง) 39.7 
จ.สมุทรสงครำม 31.0 
กรุงเทพฯ 27.3 
จ.นครศรีธรรมรำช 21.6 
 
 

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วนัที่ 13 ตลุาคม 2560(ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

สถำนีสุวรรณภูมิ เวลำ 08.30 น. สถำนีพิษณุโลก เวลำ 08.30 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคใต ้

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560(ที่มำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 56,128 ล้ำน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 79 (ปริมำตรน ้ำใช้กำร

ได้32,602 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2559 (46,440 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
66)มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 9,688 ล้ำนลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 481.54 ล้ำนลบ.ม.ปริมำณน ้ำระบำย
จ้ำนวน 159.02 ล้ำนลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 14,629 ล้ำนลบ.ม. 

 
 

อ่ำงเก็บน ้ำ 

ปริมำตร 
น ้ำในอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำใช้กำรได้ 

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) 

เมือ่วำน 
(ล้ำน ม.3) 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.

3) 

1.ภูมิพล 8,993 67 5,193 54 71.92 74.55 0.00 0.00 4,469 
2.สิริกิติ์ 7,873 83 5,023 75 29.10 31.40 0.00 0.00 2,767 
3.จุฬำภรณ์ 167 102 130 102 6.70 2.13 3.65 2.33 40 
4.อุบลรัตน์ 2,646 109 2,065 112 134.03 128.67 34.74 33.95 -215 
5.ล้ำปำว 1,764 89 1,664 89 16.28 19.00 5.08 5.00 686 
6.สิรินธร 1,634 83 802 71 11.17 8.56 0.00 0.00 332 
7.ป่ำสักชลสิทธิ์ 890 93 887 93 32.51 41.27 30.28 30.29 70 
8.ศรีนครินทร์ 14,876 84 4,611 62 41.50 46.33 2.98 3.07 3,974 
9.วชิรำลงกรณ 6,787 77 3,775 65 32.62 19.26 5.09 5.07 4,213 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 195 87 190 87 2.35 1.24 0.15 0.14 31 
11.รัชชประภำ 4,400 78 3,049 71 4.79 6.18 13.76 5.79 2,220 
12.บำงลำง 821 56 545 46 6.33 8.29 13.31 13.35 853 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วนัที่ 10 – 13 ตุลาคม 2560(ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น า้ อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
10 
ต.ค. 

11 
ต.ค. 

12 
ต.ค. 

13 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.89 1.75 2.14 2.37 เพิ่มขึ น -1.33 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 1.64 1.54 1.61 1.57 ลดลง -3.63 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 7.28 9.68 9.80 9.96 10.09 เพิ่มขึ น 2.81 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 11.18 9.84 9.77 9.88 9.89 เพิ่มขึ น -1.29 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 14.90 15.34 15.67 15.74 เพิ่มขึ น -0.6 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 6.04 6.04 6.16 6.22 เพิ่มขึ น 0.22 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 7.69 7.69 7.69 7.70 ล้นตลิ่ง 0.7 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสีมำ 3.00 2.65 2.65 2.30 2.11 ลดลง -0.89 
M.159 ล้ำช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 7.90 7.90 8.26 8.49 ล้นตลิ่ง 0.29 
M.95 ล้ำเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.82 3.82 3.82 3.85 ล้นตลิ่ง 0.65 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.44 8.19 8.38 8.82 เพิ่มขึ น -8.31 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.19 29.22 29.06 29.03 ลดลง -4.93 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 24.18 19.41 19.95 19.16 19.60 เพิ่มขึ น -4.58 
X.37A แม่น ้ำตำปี พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 10.76 9.19 9.20 9.08 8.97 ลดลง -1.79 

*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560(ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับน ้า
(ม.) 

11 ต.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับน ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 12 ต.ค. 13 ต.ค. 14 ต.ค. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 6.2 357.110 12.80 3.55 -9.25 3.55 3.72 3.80 เพิ่มขึ น 
อ.เชียงคำน จ.เลย  12.3 194.118 16.00 8.76 -7.24 8.91 9.20 9.50 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.หนองคำย 0.5 153.648 12.20 6.70 -5.5 6.48 6.52 6.76 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 8.5 130.961 12.00 7.05 -4.95 7.01 6.84 6.73 ลลดง 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 0.0 124.219 12.50 6.54 -5.96 6.88 7.09 7.17 เพิ่มขึ น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 0.0 89.030 14.50 8.18 -6.32 8.23 8.38 8.61 เพิ่มขึ น 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 13 ตลุาคม 2560(ที่มำ: ส้ำนักวิจัย พฒันำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 15.00 น. (เม่ือวำน) - 08.00 น.(วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้ำนริมอิง ต้ำบลเวียง อ้ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย ระดับน ้ำ 4.21 เมตร ระดับวิกฤต 5.55 เมตร 

7. สถานการณธ์รณีพบิตั ิณ วนัที่ 12 ตลุาคม 2560 (ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
ไม่มีสถำนกำรณ์ธรณีพิบัต ิ
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8. เหตุการณว์ิกฤตน ้าปจัจบุนั ณ วันที่ 13 ตลุาคม 2560 [เวลำ 15.00 น. (เม่ือวำน) - 08.00 น.(วันนี )] 
 จ.พะเยา - เนื่องจำกหลำยวันที่ผ่ำนมำ ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลำยวันส่งผลให้แม่น ้ำหลำยสำยได้ไหลบ่ำลงสู่กว๊ำน
พะเยำ ส่งผลให้ปริมำณน ้ำในกว๊ำนพะเยำเพิ่มระดับขึ นอย่ำงรวดเร็ว จนมีปริมำณมำกถึง 76 ล้ำน ลบ.ม. จำกระดับกักเก็บ 
33.8 ล้ำน ลบ.ม. หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 216 ของควำมจุ มีน ้ำไหลล้นสปิลเวย์ลงท้ำยกว๊ำนฯ รำว 4 ล้ำน ลบ.ม.  
และน ้ำได้เอ่อขึ นมำถึงบริเวณถนนจักรยำนหรือไบค์เลน และเพิ่มขึ นจนถึงขอบถนนชำยกว๊ำนพะเยำ รวมทั งท่วมพื นที่ทำง
กำรเกษตร และบ้ำนเรือนประชำชนบำงส่วนที่อยู่รอบกว๊ำนพะเยำ 
 จ.อ่างทอง - เมื่อวำนนี  (12 ต.ค. 60) น ้ำเจ้ำพระยำ ไหลทะลักริมเขื่อนและพนังกั นน ้ำ เอ่อล้นเข้ำท่วมตลำดป่ำโมก จ.
อ่ำงทอง ช่วงกลำงดึกที่ผ่ำนมำ ท้ำพ่อค้ำ - ประชำชนเร่งขนของหนีน ้ำ ขณะที่ชำวบ้ำนใน ต.โผงผำง ที่ถูกน ้ำท่วมบ้ำนเรือน 
ต่ำงใช้ชีวิตอย่ำงยำกล้ำบำกหลังขนของหนีน ้ำมำนอนริมถนนสำยป่ำโมก – บำงบำล 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 (ที่มำ :กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
    อุทกภัย น ้าไหลหลาก และน ้าเอ่อล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน และการระบายน ้าจากเขื่อนเจ้าพระยา ตั งแต่
วันที่ 10 ต.ค. 60 จนถึงปัจจุบัน ในพื นที่ 8 จังหวัด (ลพบุรี ก้ำแพงเพชร สิงห์บุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ นครสวรรค์ 
ชัยนำท ตำก) 26 อ้าเภอ 187 ต้าบล 1,045 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 43,633 ครัวเรือน 
121,317 คน  

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที่ 13 – 18 ตุลำคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 12-18 ต.ค. บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบำงแห่งในบริเวณภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ รวมทั งกรุงเทพฯและปริมณฑล ข้อควรระวัง    
 ในช่วงวันที่ 15-18 ต.ค. ขอให้ประชำชนบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ 
ระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อำจท้ำให้เกิดน ้ำท่วมฉับพลัน น ้ำป่ำไหลหลำก ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ระวังน ้ำท่วมขังและลมกระโชกแรง 

11. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณอ์ุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำด่ืม เพื่อช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั งแต่ 1 พฤษภำคม – 11 ตุลำคม พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน 

จังหวดั 
ปริมาณสบูน ้า

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นที ่

ภำค 1 

ล้ำปำง - 46,505 - - - 
ก้ำแพงเพชร 96,000 28,996 3,587 9,060 - 
เชยีงรำย - 40,255 - - - 
แม่ฮ่องสอน - 30,687 - - - 
เชียงใหม่ - 26,298 - - - 

ภำค 2 

นครสวรรค ์ 3,646,440 - 5,464 14,740 22,350 
อุทัยธำน ี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปรำกำร 3,457,080 - - - - 
สระบุร ี 2,084,400 - 3,559 - 3,000 
พระนครศรีอยธุยำ 416,340 - - - 25 

ภำค 3 อุดรธำนี 1,207,440 - 3,883 12,126 - 

ภำค 4 
กำฬสินธ์ุ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแก่น 2,699,440 - 2,754 11,442 - 
มหำสำรคำม 752,400 - 939 3,988 - 
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หน่วย 
งาน 

จังหวดั 
ปริมาณสบูน ้า

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นที ่
ภำค 5 นครรำชสีมำ 694,000 - 2,356 9,224 - 

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

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

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

 21,506,960 1,006,326 42,752 140,339 62,262 
 

  
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ               

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


