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 กรมทรพัยากรนํ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นํ้า ประจําวันที่ 24 กันยายน 2560 ดังน้ี 

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น.(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นท่ี
บริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้
ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซ่ึงอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วย  
 สําหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงด
ออกจากฝ่ังจนถึงวันท่ี 26 ก.ย. 60 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 24 ก.ย. 2560 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 23 ก.ย. 2560 เวลา 08.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ชลบุรี (สัตหีบ) 82.6 
จ.นครสวรรค์ 77.2 
จ.ระนอง 59.3 
จ.ร้อยเอ็ด (สกษ.) 55.5 
จ.พิจิตร (สกษ.) 48.7 
กรุงเทพมหานคร 47.4 
จ.ราชบุร ี 47.3 
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันท่ี 24 กันยายน 2560(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. สถานีกระบ่ี เวลา 09.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ณ วันท่ี 23 กันยายน 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพน้ําในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 51,241 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 72 (ปริมาตรนํ้าใช้การ

ได้27,715 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59)ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (41,112 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 10,129 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 248.14 ล้านลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 128.56 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 19,516 ล้านลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตร 
นํ้าในอ่าง 

ปริมาตร 
นํ้าใช้การได้ 

ปริมาตร 
นํ้าไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
นํ้าระบาย 

 
ปริมาตรนํ้า
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรนํ้า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
นํ้าเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
นํ้าใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 7,978 59 4,178 43 32.54 44.42 1.50 1.50 5,484 
2.สิริกิต์ิ 7,382 78 4,532 68 24.38 23.03 3.00 3.97 3,258 
3.จุฬาภรณ์ 126 77 89 70 0.90 1.07 1.06 1.05 81 
4.อุบลรัตน์ 1,872 77 1,291 70 20.54 26.65 19.18 18.74 559 
5.ลําปาว 1,649 83 1,549 82 9.36 6.23 14.76 17.03 801 
6.สิรินธร 1,402 71 571 50 7.75 5.38 0.00 0.00 564 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 460 48 457 48 9.89 8.76 1.77 1.75 500 
8.ศรีนครินทร์ 14,116 80 3,851 51 29.63 27.77 7.08 5.04 4,734 
9.วชิราลงกรณ 6,504 73 3,492 60 34.60 16.53 11.07 9.24 4,496 
10.ขุนด่านปราการชล 151 67 147 67 0.62 0.72 0.10 0.10 75 
11.รัชชประภา 4,275 76 2,924 68 16.13 11.70 15.75 15.91 2,345 
12.บางลาง 909 63 633 54 7.71 8.87 10.10 10.00 765 
 



๓ 

5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันท่ี 21 - 24 กันยายน2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่นํ้า อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับนํ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตล่ิง 

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 
21 
ก.ย. 

22 
ก.ย. 

23 
ก.ย. 

24 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.72 1.71 1.74 1.65 ลดลง -2.05 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.23 -0.25 -0.28 -0.28 ทรงตัว -5.48 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 8.75 8.77 8.82 8.88 เพิ่มข้ึน 1.6 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 9.76 9.69 9.65 9.74 เพิ่มข้ึน -1.44 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 12.97 12.83 12.70 12.79 เพิ่มข้ึน -3.55 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 5.72 5.68 5.66 5.66 ทรงตัว -0.34 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.06 7.08 7.11 7.23 ล้นตลิ่ง 0.23 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.03 1.07 1.03 1.12 เพิ่มข้ึน -1.88 
M.159 ลําชี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 4.84 5.00 5.05 5.08 เพิ่มข้ึน -3.12 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.52 3.51 3.51 3.50 ล้นตลิ่ง 0.3 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.08 7.99 8.09 8.33 เพิ่มข้ึน -8.8 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.96 29.02 28.99 29.03 ลดลง -4.93 
X.274 แม่นํ้าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.37 18.87 18.83 18.80 ลดลง -5.38 
X.37A แม่นํ้าตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 7.91 7.92 8.00 7.96 ลดลง -2.8 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์นํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าโขง ณ วันท่ี 23 กันยายน 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตล่ิง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

23 ก.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดับตล่ิง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 24 ก.ย. 25 ก.ย. 26 ก.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 4.22 -8.58 3.99 3.92 3.94 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  36.0 194.118 16.00 10.74 -5.26 10.51 10.24 10.02 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 1.2 153.648 12.20 8.66 -3.54 8.80 8.88 8.85 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 14.5 130.961 12.00 9.22 -2.78 8.87 8.80 8.87 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 9.27 -3.23 8.75 8.29 8.07 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 5.8 89.030 14.50 11.58 -2.92 11.07 10.52 10.04 ลดลง 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 24 กันยายน 2560(ที่มา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น.(วันน้ี)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านพุบอนบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

บ้านนํ้าชุน ต.นํ้าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านนาแปน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 
บ้านแม่สาย (บ้านถ้ําผาจม) ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ระดับนํ้า 2.29 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ระดับนํ้า 4.20 เมตร ระดับวิกฤต 6.00 เมตร 
ระดับนํ้า 2.38 เมตร ระดับวิกฤต 2.90 เมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทางSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 
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7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560(ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ชุมพร นครศรีธรรมราช) 

ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สตูล) ลุ่มนํ้าตาปี (สุราษฎร์ธานี) ลุ่มน้ําทะเลสาบ
สงขลา (พัทลุง สงขลา) ในระหว่างวันท่ี 21 – 22 กันยายน 2560 

8. เหตุการณ์วิกฤตนํ้าปัจจุบัน ณ วันท่ี 24 กันยายน 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น.(วันน้ี)] 
 ไม่มีสถานการณ์  

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 23 กันยายน 2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 อุทกภัย นํ้าไหลหลาก และน้ําเอ่อล้นตล่ิง จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้ และอ่าวไทย ต้ังแต่วันท่ี 21 - 22 ก.ย. 60 ในพ้ืนท่ี 2 จังหวัด (สตูล ตรัง) 11 อําเภอ 48 ตําบล 267 หมู่บ้าน  

 อุทกภัย นํ้าไหลหลาก และนํ้าเอ่อล้นตล่ิง จากอิทธิพลของ พายุ “ทกซูรี” ตั้งแต่วันท่ี 15 - 20 ก.ย. 60 ในพื้นท่ี 12 
จังหวัด (กาฬสินธ์ุ สกลนคร เลย แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สตูล พังงา เชียงราย ลําปาง ชัยภูมิ) 34 อําเภอ 94 
ตําบล 347 หมู่บ้าน สถานการณ์คล่ีคลายแล้ว 11 จังหวัด (กาฬสินธ์ุ เลย สกลนคร แพร่ อุตรดิตถ์ สตูล พังงา ลําปาง 
เชียงราย ชัยภูมิ เพชรพูรณ์) ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 1 จังหวัด (พิษณุโลก) 5 อําเภอ 23 ตําบล 163 หมู่บ้าน 

 อุทกภัย นํ้าไหลหลาก และนํ้าเอ่อล้นตล่ิง จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศตํ่า พายุโซน
ร้อน “ตาลัส” และพายุโซนร้อน “เซินกา” ตั้งแต่วันท่ี 5 ก.ค. – 15 ส.ค. 60 ในพ้ืนท่ี 44 จังหวัด (นครสวรรค์ ชัยนาท 
จันทบุรี เพชรบูรณ์ น่าน พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ อ่างทอง ตราด 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 สถานการณ์คล่ีคลายแล้ว 41 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 
3 จังหวัด (ยโสธร อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา) 12 อําเภอ 93 ตําบล 469 หมู่บ้าน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 23 – ๒9 กันยายน 2560) 
 ในช่วงวันที่ 23-26 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล สําหรับทะเลอันดามัน
และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันท่ี 27-28 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนลดลง สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่น
สูงประมาณ 2 เมตร  
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันท่ี 23-26 ก.ย. ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนยังคงมี 
กําลังแรงข้ึน ลักษณะเช่นน้ีทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สําหรับคลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรง ส่วนในช่วงวันท่ี 27-28 ก.ย. ร่องมรสุมท่ีพาดผ่านประเทศไทยตอนบนมีกําลัง
อ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนมีกําลังอ่อน ลักษณะ
เช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลาง 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันท่ี 23-26 ก.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมท้ังกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม 
ท่ีอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลากได้ สําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเดินเรือ 
ด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง 
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11. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรน้ํา) 
สรุปการสูบน้ํา และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 22 กันยายน พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสูบนํ้า

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจา่ยน้ํา 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พ้ืนท่ี 

ภาค 1 

ลําปาง - 44,005 - - - 
กําแพงเพชร 96,000 25,904 3,587 9,060 - 
เชียงราย - 32,167 - - - 
แม่ฮ่องสอน - 28,379 - - - 
เชียงใหม่ - 21,713 - - - 

ภาค 2 

นครสวรรค ์ 3,170,880 - 4,474 11,640 19,000 
อุทัยธานี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปราการ 3,068,280 - - - - 
สระบุรี 1,787,400 - 3,559 - 3,000 
พระนครศรีอยุธยา 343,440 - - - 25 

ภาค 3 อุดรธานี 1,178,540 - 3,883 12,126 - 

ภาค 4 
กาฬสินธ์ุ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแก่น 1,787,440 - 2,229 8,742 - 
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 สุพรรณบุรี 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 

 19,531,800 985,753 41,237 134,539 58,912 
 

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 
                          อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 


