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 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 17 กันยายน 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น.(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตก
หนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย 
 สําหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็ก
บริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 18 ก.ย. 60 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 17 ก.ย. 2560 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 17 ก.ย. 2560 เวลา 08.00 น. 

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

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.เชียงใหม่ (ดอยอ่างขาง) 89.1 
จ.อุตรดิตถ์ 73.2 
จ.ระนอง 67.7 
จ.สุโขทัย 65.1 
จ.พิษณุโลก 49.2 
จ.แม่ฮ่องสอน (แมส่ะเรียง) 43.0 
จ.ตาก 41.2 
 
 

พายใุต้ฝุ่ น “ตาลิม” 
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3.เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 17 กนัยายน2560(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีกระบี่ เวลา 09.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4.สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 16 กันยายน 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 50,048 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 71 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

26,522 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56)ปริมาตรนํ้าในอ่างฯเทียบกับปี 2559 (39,062 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 10,986 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯจํานวน 247.00 ล้านลบ.ม.ปริมาณน้ําระบาย
จํานวน 130.38 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 20,709 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 7,601 56 3,801 39 23.88 17.77 3.00 3.00 5,861 
2.สิริกิต์ิ 7,141 75 4,291 64 27.17 29.48 3.87 3.96 3,367 
3.จุฬาภรณ์ 114 69 77 60 0.86 1.81 0.68 1.05 67 
4.อุบลรัตน์ 1,817 75 1,236 67 23.15 23.11 25.07 25.02 2,823 
5.ลําปาว 1,581 80 1,481 79 36.66 12.47 17.76 17.87 869 
6.สิรินธร 1,407 72 575 51 3.35 0.00 7.37 7.35 559 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 425 44 422 44 10.27 14.68 4.39 4.36 535 
8.ศรีนครินทร์ 13,989 79 3,724 50 18.75 20.75 7.08 6.99 4,781 
9.วชิราลงกรณ 6,427 73 3,415 58 18.35 18.34 11.09 11.09 4,573 
10.ขุนด่านปราการชล 144 64 140 64 2.97 0.60 0.15 0.15 81 
11.รัชชประภา 4,271 76 2,919 68 5.75 3.55 5.37 9.29 1,873 
12.บางลาง 912 63 635 54 11.51 11.84 10.13 12.14 678 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 14 - 17 กันยายน2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์
14 
ก.ย. 

15 
ก.ย. 

16 
ก.ย. 

17 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.59 1.54 1.52 1.62 เพ่ิมข้ึน -2.08 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.50 -0.47 -0.41 0.55 เพ่ิมข้ึน -4.65 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 8.20 8.26 8.32 8.45 เพ่ิมข้ึน 1.17 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 8.28 7.99 7.85 8.38 เพ่ิมข้ึน -2.8 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 13.30 13.30 13.12 13.06 ลดลง -3.28 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 5.95 5.97 5.94 5.88 ลดลง -0.12 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.40 7.33 7.27 7.22 ล้นตลิ่ง 0.22 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.26 1.29 1.05 1.02 ลดลง -1.98 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 4.65 4.60 4.65 4.60 ลดลง -3.6 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.63 3.59 3.55 3.52 ล้นตลิ่ง 0.32 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.58 8.48 8.25 8.11 ลดลง -9.02 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.10 28.99 29.01 28.99 ลดลง -4.97 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.95 19.15 18.97 18.83 ลดลง -5.35 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.22 8.33 8.31 8.21 ลดลง -2.55 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 16 กันยายน 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

16 ก.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 17 ก.ย. 18 ก.ย. 19 ก.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 4.00 357.110 12.80 6.53 - 6.27 6.27 6.11 5.99 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  11.3 194.118 16.00 11.72 - 4.28 12.00 12.15 12.13 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 29.8 153.648 12.20 9.02 - 3.18 9.44 9.76 9.99 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 130.2 130.961 12.00 8.43 - 3.57 8.87 9.19 9.48 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 84.2 124.219 12.50 8.03 - 4.47 8.51 8.87 9.13 เพิ่มข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 24.7 89.030 14.50 9.87 - 4.63 10.43 10.84 11.08 เพิ่มข้ึน 

6.สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 17 กันยายน2560(ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน)  – 08.00 น.(วันนี้)] 

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

บ้านแม่แสลป ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
บ้านเนินพยอม ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 

ระดับน้ํา 3.60 เมตร ระดับวิกฤต 6.0 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 120.5  มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 5.00 เมตร ระดับวิกฤต 4.0 เมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านกองลม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
บ้านท่าเริงรมย์ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
บ้านศรีดอนไชย ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 
บ้านแม่สาย ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
บ้านแม่ต๋อมใน ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
บ้านปางคอม ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 

ระดับน้ํา 3.02 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ระดับน้ํา 6.25 เมตร ระดับวิกฤต 7.00 เมตร 
ระดับน้ํา 11.19 เมตร ระดับวิกฤต 12.00 เมตร 
ระดับน้ํา 2.53 เมตร ระดับวิกฤต 7.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 116.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0  มิลลิเมตร 
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เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านหลวงเมืองคอง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
บ้านแม่รากกลาง ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
บ้านหัวแม่คํา ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
บ้านห้วยต่าง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
บ้านมอล่อง ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
บ้านขาแหย่ง ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
บ้านห้วยแม่เลี่ยม ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
บ้านห้วยยาโน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
บ้านหนองแห้ว ต.บ้านฝาย อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 
บ้านแม่เตาดิน ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
บ้านบางนอนใน ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 
บ้านห้วยเอียด ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

ระดับน้ํา 2.33 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ระดับน้ํา 3.82 เมตร ระดับวิกฤต 5.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5  มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 5.06 เมตร ระดับวิกฤต 7.0 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  83.0  มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทางSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 16 กนัยายน 2560(ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8.เหตกุารณ์วิกฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 17 กันยายน 2560[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น.(วันนี้)] 
 จ.กาฬสินธุ์ ผลกระทบจากพายโซนร้อนทกซูรี ทําให้ฝนตกหนักใน จ.กาฬสินธ์ุกระจายทั้ง 18 อําเภอ มีบ้านเรือน
ประชาชนถูกนํ้าท่วมทั้ง อ.เมือง อ.นาคู และ อ.นามน ขณะที่เส้นทางคมนาคมได้รับผลกระทบเสียหายหลายเส้นทาง 
โดยเฉพาะถนนสายกาฬสินธ์ุ - อ.นามน ถนนช่วงเช่ือมกับสะพานถูกนํ้าซัดจนขาดยาวกว่า 15 เมตร ต้องปิดการจราจร ใน
เบ้ืองต้นนํ้าป่าไหลท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน เขต อ.นามน 20 หลังคาเรือน อ.นาคู 15 หลังคาเรือน และ อ.เมืองกาฬสินธ์ุอีก 
10 หลังคา  
 จ.เลย เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่จังหวัดเลย โดยเฉพาะที่ อ.นาแห้ว จ.เลย บ้านเรือน โบราณสถานท่ีสําคัญ สิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเน่ือง ซึ่งเกิดนํ้าป่าไหลหลากจากท่ีสูงท่วมบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างที่ราบลุ่มเป็นบริเวณ
กว้าง และน้ํายังไหลเข้าทะลักวัดวัดศรีโพธ์ิชัยแสงภา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุมากกว่า 400 ปี ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่บ้าน
แสงมีนํ้าท่วมขังเสียหาย 15 หลังคาเรือน บ้านเหมืองแพร่ ที่มีแม่นํ้าเหืองขวางก้ันกับ สปป.ลาว นํ้าป่าได้ไหลเข้าเข้าท่วม
ร้านค้าตามแนวชายแดน ท่วมถนนยาวตลอดสาย และหมู่บ้านนาพระ นํ้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร ไร่นา บ่อปลา เสียหาย และ
ถนนนาพระ-เหมืองแบ่ง ระดับนํ้าสูงประมาณ 50 ซม. และน้ําท่วมบ้านชาวบ้านอีก 8 หลังคาเรือน 
 จ.นครพนม ในพ้ืนที่ อ.นาแก จ.นครพนม ได้รับผลกระทบนํ้าท่วมซ้ําอีก หลังจากเมื่อเดือนที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบ
จาก ปัญหาลํานํ้ากํ่าเอ่อล้น ท่วมบ้านเรือน พ้ืนที่การเกษตรนาข้าว มีพ้ืนที่การเกษตรนาข้าวเสียหายเกือบ 1 แสนไร่ 
สถานการณ์เพ่ิงเข้าสู่ภาวะปกติ แต่หลังจากพายุทกซูรีเข้ามาฝนตกหนักต่อเน่ือง ปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้า จํานวน 4 แห่ง  
มี อ่างเก็บนํ้าห้วยนางออ อ้างเก็บนํ้าห้วยโท อ่างเก็บนํ้าห้วยผักดอก และอ่างเก็บนํ้าห้วยยาง ในพ้ืนที่ ต.หนองบ่อ อ.นาแก  
ที่รองรับนํ้าจากเขาภูพานน้อย มีปริมาณเกินความจุ ส่งผลให้ระดับนํ้าในอ่างล้นสปิลเวย์ ไหลบ่าลงสูงลํานํ้ากํ่า ก่อนไหลลง 
นํ้าโขง ทําให้ทะลักท่วมพ้ืนที่การเกษตรนาข้าว กว่า 500 ไร่ รวมถึงได้ไหลบ่าท่วมถนน ทางหลวงสายหลัก หมายเลข 223 
นาแก – สกลนคร ระหว่างพ้ืนที่ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นคพรนม เป็นระยะทางยาวเกือบ 1 กิโลเมตร ระดับนํ้าสูงประมาณ 
30 เซนติเมตร 
 จ.แพร่ หลังจากที่ฝนได้ตกหนักในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดแพร่ ต้ังแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ในหลายพ้ืนที่ มีนํ้าป่าไหล
หลาก และเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยนํ้าป่าจากลํานํ้าแม่ก๋อนแม่สาย ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน ประชาชน บริเวณ
หลังวัดพระธาตุช่อแฮ หมู่บ้านพันเชิง วัดพันเชิง บ้านใน ระดับสูง 30-50 เซนติเมตร และ ดินสไลด์ ปิดเส้นทางสัญจร ขึ้น
บ้านนาตอง บางช่วง และที่อําเภอเด่นชัยมีฝนตกนํ้าไหลหลากในลําห้วยหลายสายเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนราษฎร บริเวณ 
ถนน สายเด่นชัย - ลําปาง บริเวณตําบลห้วยไร่และตําบลไทรย้อย ที่บริเวณตําบลปงปาหวาย ซึ่งติดกับแม่นํ้ายมขณะน้ีนํ้าจาก
อ่างเก็บนํ้าแม่ยมระบายลงลําห้วยแม่ยมทําให้มีนํ้าเอ่อท่วมขึ้นบนถนนในบางช่วง และที่บ้านห้วยกูด หมู่ที่ 5 ต.เด่นชัย นํ้าป่า
ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน สูงกว่า 1 เมตร ที่ตําบลห้วยไร่ บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมนํ้า นํ้าได้ไหลท่วมสูงกว่า 
30 เซนติเมตร ส่วนที่บริเวณทางรถไฟ สถานีห้วยไร่ ระดับนํ้าสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร  
 จ.เพชรบูรณ์ ความคืบหน้าเหตุการณ์นํ้าท่วมในเขต อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งล่าสุดปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าปากห้วย
ขอนแก่น มีปริมาณเกินระดับเก็บกัก ทําให้นํ้าไหลออกทางช่องระบายฉุกเฉิน ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ชลประทานยังเปิด
ประตูนํ้าเพ่ือเร่งพร่องนํ้าออก จนส่งให้พ้ืนที่ 4 ตําบลได้แก่ ต.บ้านต้ิว ต.บ้านโสก ต.บ้านหวาย และ ต.ห้วยไร่ ต้องตกอยู่ใน
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สภาพจมนํ้าโดยทันที ในขณะที่บ้านเรือนราษฎรหลายร้อยหลังได้รับผลกระทบ ถนนสายหลักสายหล่มสัก-บ้านต้ิว ถูกนํ้าท่วม
ล่าสุด เมื่อช่วงค่ําที่ผ่านมา นายชนก มากพันธ์ นายอําเภอหล่มสัก ได้ลงพ้ืนที่บริเวณสามแยกบ้านร่องบน ต.บ้านหวาย เพ่ือ
สํารวจปริมาณนํ้าท่วม พบอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างมงคลธรรม นําเรือท้องแบน 3 ลําออกช่วยเหลืออพยพชาวบ้านที่ติดอยู่
ในบ้านพักที่ถูกนํ้าท่วม มวลนํ้าจากพ้ืนที่ 4 ตําบล กําลังไหลลงแม่นํ้าป่าสัก ส่งผลให้พ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสักและ
เทศบาลตําบลตาลเด่ียว ซึ่งมวลนํ้าก้อนน้ีอยู่ระหว่างไหลผ่าน เริ่มเกิดภาวะนํ้าท่วมในหลายชุมชน 

9.สถานการณอุ์ทกภัย ณ วันที่ 16 กันยายน 2560(ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 อุทกภัย น้ําไหลหลาก และน้ําเอ่อล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่ํา พายุ
โซนร้อน “ตาลัส” และพายุโซนร้อน “เซินกา” ห้วงที่ 2 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 ศรีสะเกษ นครราชสีมา ลพบุรี ลําปางกาฬสินธ์ุ บุรีรัมย์ สกลนคร สุโขทัย มุกดาหาร ชุมพร 
อํานาจเจริญ ร้อยเอ็ด อุดรธานี ยโสธร หนองคาย นครพนม และสุรินทร์) 302 อําเภอ 1,724 ตําบล 14,105 หมู่บ้าน 
43 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 609,425 ครัวเรือน 1,898,322 คน มีผู้เสียชีวิต 44 ราย สถานการณ์
คลี่คลายแล้ว 39 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และ
พระนครศรีอยุธยา) 19 อําเภอ 109 ตําบล 512 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 758 ครัวเรือน 2,904 คน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 17 – ๒2 กันยายน 2560) 
 ในวันที่ 17 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ สําหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
 ในวันที่ 18 ก.ย. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเน่ือง และยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 22 ก.ย. จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 17 - 18 ก.ย. ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง กลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 22 ก.ย. ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน 
ลักษณะเช่นน้ีทําให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกต่อเน่ือง และยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกําลังปานกลาง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลาง 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 17 ก.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคใต้ ระวังอันตรายจาก ฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม นํ้าท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วย สําหรับชาวเรือบริเวณ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝ่ัง ส่วนในช่วง
วันที่ 19 - 22 ก.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ระวังอันตรายจาก ฝนตกหนัก ฝนที่ตก
สะสมไว้ด้วย 
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11.การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบนํ้า และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 14 กันยายน พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสบูน้ํา

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน้ํา 

 (ลิตร) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พืน้ที ่

ภาค 1 

ลําปาง - 40,000 - - - 
กําแพงเพชร 96,000 21,996 3,587 9,060 - 
เชียงราย - 24,052 - - - 
แม่ฮ่องสอน - 25,828 - - - 
เชียงใหม่ - 18,943 - - - 

ภาค 2 

นครสวรรค ์ 2,962,640 - 4,474 11,640 19,000 
อุทัยธานี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปราการ 2,765,400 - - - - 
สระบุรี 1,517,400 - 3,559 - 3,000 
พระนครศรีอยุธยา 278,640 - - - 25 

ภาค 3 อุดรธานี 1,119,440 - 3,883 12,126 - 

ภาค 4 
กาฬสินธ์ุ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแก่น 1,780,240 - 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 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 

 18,420,060 964,404 41,237 134,539 58,912 
 

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์
                       อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


