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 กรมทรพัยากรนํ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นํ้า ประจําวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ดังน้ี 

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น.(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นท่ีบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชน
บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมไว้ด้วย ส่วนคล่ืนลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทย  
มีกําลังแรงข้ึนโดยมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร 

แผนท่ีอากาศ วันท่ี 17 ต.ค. 2560 เวลา 01.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 17 ต.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.เลย (สกษ.) 123.9 
จ.นครนายก 97.6 
จ.เพชรบูรณ์ (หล่มสัก) 96.9 
จ.อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ) 57.2 
จ.ลําปาง (เถิน) 56.2 
จ.ขอนแก่น (ท่าพระ สกษ.) 50.0 
จ.ลําพูน 31.0 
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น.  สถานีกระบี่ เวลา 08.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 57,242 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 81 (ปริมาตรนํ้าใช้การ

ได้33,715 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (47,021 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
66)มากกว่าปี 2559 จํานวน 10,221 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 386.83 ล้านลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 165.81 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 14,007 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 9,332 69 5,532 57 72.30 76.04 0.00 0.00 4,130 
2.สิริกิต์ิ 8,013 84 5,163 78 36.47 29.28 0.00 0.00 2,627 
3.จุฬาภรณ์ 164 100 127 100 1.18 2.11 1.04 2.98 43 
4.อุบลรัตน์ 2,855 117 2,274 123 70.96 86.63 46.18 42.09 -424 
5.ลําปาว 1,804 91 1,704 91 13.08 10.52 4.68 4.92 646 
6.สิรินธร 1,652 84 821 72 6.06 3.46 0.00 0.00 314 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 934 97 931 97 36.01 39.55 30.26 30.31 26 
8.ศรีนครินทร์ 15,034 85 4,769 64 38.00 47.27 3.06 3.02 3,816 
9.วชิราลงกรณ 6,878 78 3,866 66 22.81 32.74 5.11 5.02 4,122 
10.ขุนด่านปราการชล 204 91 199 91 1.89 2.68 0.15 0.15 22 
11.รัชชประภา 4,414 78 3,063 71 10.65 11.95 5.58 5.33 2,206 
12.บางลาง 792 54 515 44 4.72 4.47 10.38 13.25 882 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันท่ี 14 – 17 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่นํ้า อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับนํ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตล่ิง 

เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 
14 
ต.ค. 

15 
ต.ค. 

16 
ต.ค. 

17 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 2.41 2.27 2.10 2.05 ลดลง -1.6 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 1.47 1.65 1.70 1.47 ลดลง -3.5 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 10.19 10.29 10.35 10.43 เพิ่มขึ้น 3.07 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 9.85 9.93 10.25 10.03 ลดลง -0.93 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.82 15.85 15.81 15.81 ทรงตัว -0.53 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 6.28 6.35 6.43 6.48 ล้นตลิ่ง 0.43 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.70 7.71 7.70 7.72 ล้นตลิ่ง 0.7 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 2.00 1.60 1.31 1.27 ลดลง -1.69 
M.159 ลําชี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 8.68 8.82 8.93 8.91 ล้นตลิ่ง 0.73 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.85 3.84 3.86 3.88 ล้นตลิ่ง 0.66 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.50 8.45 9.50 8.28 ลดลง -7.63 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.06 29.03 29.02 29.01 ลดลง -4.94 
X.274 แม่นํ้าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.11 19.09 19.02 18.90 ลดลง -5.16 
X.37A แม่นํ้าตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.83 8.75 8.78 8.59 ลดลง -1.98 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์นํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าโขง ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตล่ิง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

16 ต.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดับตล่ิง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 17 ต.ค. 18 ต.ค. 19 ต.ค. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 3.55 -9.25 3.50 3.57 3.59 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  14.6 194.118 16.00 8.58 -7.42 8.60 8.76 8.86 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 23.9 153.648 12.20 6.40 -5.8 6.25 6.22 6.31 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 6.51 -5.49 6.36 6.30 6.43 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 6.34 -6.16 6.04 6.10 6.31 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0.7 89.030 14.50 8.30 -6.2 8.05 7.84 7.72 ลดลง 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2560(ที่มา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น. (วันน้ี)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) บ้านชมภูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

บ้านเลยวังไสย์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 
ระดับนํ้า 6.22 เมตร ระดับวิกฤต 7.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 124.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านลําโชค ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
บ้านแม่แฮด ต.แม่พุง อ.วังช้ิน จ.แพร่ 
บ้านแม่กระต๋อม ต.ป่าสัก อ.วังช้ิน จ.แพร่ 
บ้านขุนห้วย ต.แม่พุง อ.วังช้ิน จ.แพร่ 
บ้านปันเจน ต.แม่เกิ๋ง อ.วังช้ิน จ.แพร่ 
บ้านสุเม่นเหนือ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
บ้านโคนป่าหิน ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 
บ้านเค็ม ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 
บ้านป่าคา ต.แม่พุง อ.วังช้ิน จ.แพร่ 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 98.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 105.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 102.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 111.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 109.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 98.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 103.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 97.0 มิลลิเมตร 
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บ้านนาล้อม ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
บ้านปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
บ้านโป่ง ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
บ้านซําม่วง ต.วังกวาง อ.นํ้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านส่องสี ต.ห้วยมุ่น อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
บ้านบุ่งกุ่ม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
บ้านนาน้อย ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 98.0 มิลลิเมตร 
ระดับนํ้า 4.09 เมตร ระดับวิกฤต 5.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 105.0 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ระดับนํ้า 4.03 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 101.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านตะบกเต้ีย ต.ทต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
บ้านโป่งมะค่า ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
บ้านใหม่ปางเติม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
บ้านนาต้นจ่ัน ต.บ้านตกึ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
บ้านทาทุ่งหลวง ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลําพูน 
บ้านนํ้าตอน ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านนาล้อม ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
บ้านแพะดอนมูล ต.สรอย อ.วังช้ิน จ.แพร่ 
บ้านแม่กําปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
บ้านดงสุระ ต.แม่จ๊ัวะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 
บ้านระหัด ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 
บ้านส่องสี ต.ห้วยมุ่น อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
บ้านโคกหนองแห้ว ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 
บ้านระหัด ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 
บ้านโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 
บ้านนํ้ามี ต.นํ้าทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย 
บ้านนาแปน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 
บ้านท่าข้าม ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
บ้านผึ้ง ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
บ้านตล่ิงสูง ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 
บ้านสวนปอ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย 
บ้านงอมถ้ํา ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 104.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 85.0 มิลลิเมตร 
ระดับนํ้า 2.09 เมตร ระดับวิกฤต 3.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 94.5 มิลลิเมตร 
ระดับนํ้า 2.29 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ระดับนํ้า 2.91 เมตร ระดับวิกฤต 4.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 89.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 89.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 85.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ระดับนํ้า 4.02 เมตร ระดับวิกฤต 6.00 เมตร 
ระดับนํ้า 2.69 เมตร ระดับวิกฤต 4.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ระดับนํ้า 2.26 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปรมิาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.5 มิลลิเมตร 

7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8. เหตุการณ์วิกฤตนํ้าปัจจุบัน ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 
 จ.เลย - สถานการณ์ฝนตกต่อเน่ือง ทําให้นํ้าป่าจากห้วยนํ้าศอก บ้านห้วยตาด ตําบลโคกงาม อําเภอด่านซ้าย จ.เลย และนํ้าป่า
จากบ้านหมากแข้ง ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย ไหลลงสู่แม่นํ้าหมัน ท่ีไหลผ่านเทศบาลด่านซ้าย เอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วม
บ้านเรือน ร้านค้า ถนนแก้วอาสา หน้าอําเภอด่านซ้าย ระดับนํ้าสูงถึง 50-90 เซนติเมตร ต้ังแต่เช้ามืดท่ีผ่านมา โดยระดับนํ้ายังคง
สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เทศบาลตําบลด่านซ้าย ต้องระดมกําลังช่วยชาวบ้านขนของไว้บนท่ีสูง แต่ไม่ทันมวลน้ําท่ีมาเร็วมาก 

นายประพันธ์ นันทพรหม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน เปิดเผยว่า ฝนท่ีตกกระหนํ่าส่งผลให้น้ํา
ท่วมเขตเทศบาลเชียงคานในรอบ 10 ปี ถนนสายหลัก ถนนศรีเชียงคาน และบริเวณตลาด วัดมหาธาตุ ถูกนํ้าท่วมเสียหายเป็น
จํานวนมาก แต่คาดว่า น้ําท่วมขังจะไหลลงนํ้าโขงภายในวันพรุ่งน้ี (18 ต.ค.) 

จ.ลําพูน - จังหวัดลําพูน หลังจากฝนตกหนักท้ังคืนทําให้นํ้าป่าไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนบริเวณบ้านทรายทอง และบ้าน
ห้วยม้าโก้ง ต.ป่าสัก อ.เมืองลําพูน ต้ังแต่ 03.25 น.ท่ีผ่านมา ชาวบ้านต้องต่ืนมาขนของและสัตว์เลี้ยงกันกลางดึก ขณะที่นํ้าแม่
สาร เขต ต.เวียงยอง อ.เมืองลําพูน ได้ไหลหลากล้นตลิ่งท่วมบ้านหลายหลัง 

ส่วนท่ีอําเภอแม่ทาแม่น้ําทาได้ไหลล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนท่ีอยู่พ้ืนท่ีตํ่าเขต ต.ทากาศ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา นอกจากน้ีกระแส
น้ําป่า ยังได้พัดพัดสะพานทางเข้าหมู่บ้านห้วยเหี๊ย ต.แม่ทาลอบ จนขาดสะบ้ัน  
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ขณะท่ีน้ําแม่ทา ก็ได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านท่ีอยู่ติดริมน้ํา-พ้ืนท่ีลุ่มตํ่า บริเวณหลังตลาดป่าซาง และทําให้ผนัง
กั้นแม่นํ้าทา ติดกับคอสะพานบ้านฉางข้าวน้อย ทรุดตัวจนเป็นหลุมลึกประมาณ 4 -8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร เจ้าหน้าท่ี
ต้องปิดสะพานป้องกันอันตราย นอกจากนั้นนํ้าป่ายังได้ไหลทะลักเข้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตรเช่นนาข้าวหลายท่ีกําลังใกล้เก็บเกี่ยว
หลายพ้ืนท่ีเสียหายจํานวนมาก 

จ.อ่างทอง - นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าท่ีทหาร ตํารวจ และฝ่ายปกครอง  
ได้เดินทางลงพ้ืนท่ีบริเวณจุดเสี่ยง และเขตเศรษฐกิจ รวมท้ังศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.อ่างทอง และตรวจสอบแนวพนังกั้นนํ้าท้ัง 
2 ฝ่ังแม่นํ้าเจ้าพระยา เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนในการดูแลแก้ไขปัญหาน้ําเอ่อล้นตลิ่งของเทศบาลเมืองอ่างทอง 
โดยมีมวลชลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมดูแลพร้อมเจ้าหน้าท่ีตลอด 24 ช่ัวโมง 

จ.กาฬสินธุ์ - สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนท่ี จ.กาฬสินธ์ุ โดยเฉพาะพื้นท่ีติดกับแม่นํ้าชี ล่าสุดระดับนํ้าตลอดท้ังสายยังเพ่ิมขึ้น
ต่อเน่ือง ใกล้เคียงกับสถานการณ์นํ้าท่วมปี 2554 โดยเฉพาะบริเวณเข่ือนระบายนํ้าวังยาง ต.ลําชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธ์ุ 
ปัจจุบันระดับนํ้าหน้าเข่ือนและท้ายเข่ือนอยู่ท่ี 140.39 ม.รทก. (เมตรเทียบกับทะเลปานกลาง) จากระดับกักเก็บปกติ 137 
ม.รทก. ใกล้เคียงกับระดับน้ําสูงสุดปี 2554 ท่ี 141.03 ม.รทก.โดยระบายน้ําผ่านเข่ือน 1,074 ลบ.ม.ต่อวินาที หรือ 
92.79 ล้าน ลบ.ม.ซ่ึงอยู่ในข้ันวิกฤติ 

กรุงเทพมหานคร - สาเหตุทําให้เกิดนํ้าท่วมขังคือ ศักยภาพระบบการระบายน้ําของกรุงเทพฯ ระบายนํ้าได้ทันหากฝนตกไม่
เกิน 60 มิลลิเมตร แต่เม่ือวันเสาร์ท่ีผ่านมา หลายพ้ืนท่ีฝนตกมากถึง 193 มิลลิเมตร ประกอบกับเป็นช่วงน้ําทะเลหนุนสูง
ตลอดท้ังเดือน จึงระบายนํ้ายาก ซ่ึงกรุงเทพฯ และกรมชลประทานร่วมกันระบายนํ้าท่ีเต็มคลองต่าง ๆ ออกไปแล้ว ทําให้
สามารถรับฝนใหม่ได้ระดับหน่ึง 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
    อุทกภัย น้ําไหลหลาก และนํ้าเอ่อล้นตล่ิง จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน และการระบายนํ้าจากเข่ือนเจ้าพระยา ตั้งแต่
วันท่ี 10 ต.ค. 60 – 16 ต.ค. 60 ในพ้ืนท่ี 11 จังหวัด (กําแพงเพชร ตาก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น) 36 อําเภอ 233 ตําบล 1,378 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 53,696 ครัวเรือน 144,926 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย (จ.ตาก 1 ราย จ.พิจิตร 2 ราย) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 15 – 21 ตุลาคม 2560) 
 ในช่วงวันท่ี 15-19 ต.ค. บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเน่ือง และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล ในช่วงวันท่ี 20-21 ต.ค.ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนลดลง เว้น
แต่ภาคใต้จะมีฝนตกต่อเน่ือง 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันท่ี 15-19 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมท่ีอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก 
ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑล ระวังนํ้าท่วมขังและลมกระโชกแรง 
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11. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรน้ํา) 
สรุปการสูบน้ํา และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน 

จังหวัด 
ปริมาณสูบนํ้า

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจา่ยน้ํา 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พ้ืนท่ี 

ภาค 1 

ลําปาง - 46,505 - - - 
กําแพงเพชร 96,000 28,996 3,587 9,060 - 
เชียงราย - 40,255 - - - 
แม่ฮ่องสอน - 30,687 - - - 
เชียงใหม่ - 26,298 - - - 

ภาค 2 

นครสวรรค ์ 3,646,440 - 5,464 14,740 22,350 
อุทัยธานี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปราการ 3,457,080 - - - - 
สระบุรี 2,084,400 - 3,559 - 3,000 
พระนครศรีอยุธยา 416,340 - - - 25 

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

ภาค 4 
กาฬสินธ์ุ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแก่น 2,699,440 - 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 
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 

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 

                          อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 


