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1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 60 รวม 
1691.4 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 379.9 มม. (29%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกัก 55,499 ล้าน ลบ.ม. (78%) 
มากกว่าปีที่แล้ว 13% (9,481 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 3,979 ล้าน ลบ.ม. 
(89%) มากกว่าปีที่แล้ว 14% (627 ล้าน ลบม.) 
4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 
4.1พื้นที่น้้าท่วม 24 จังหวัด พะเยา ล าปาง สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา 
สระบุรี ลพบุรี ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 
 4.1.2 พื้นที่ระบายไม่ทัน 1 จังหวัด กทม. 
 4.2 พื้นที่น้้าหลาก 3 จังหวัด แพร่ นครราชสีมา  กาญจนบุรี  
 4.2 ขาดแคลนน้้า 
 4.2.1. ขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค - จังหวัด 
 4.2.2 ขาดแคลนน้้าเกษตร - จังหวัด  
4.3 น้้าเค็มรุก - จังหวัด 
4.4 คุณภาพน้้า 
 4.4.1 น้้าเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล - จังหวัด 
 4.4.2 น้้าเสียเนื่องจากน้้าท่วมขัง - จังหวัด 

นัยส าคัญ:  
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สถานการณ์การเก็บกักน  าในเขื่อนขนาดใหญ ่ 

  มีปริมาณน  าต่ ากว่าเกณฑ์กักเก็บน  าต่ าสุด 1 เขื่อน 
1.แม่กวงอุดมธารา เชียงใหม่ 39% 

  

มีปรมิาณน  าสงูกว่าเกณฑ์กักเก็บน  าสูงสุด 12 เข่ือน 
1.ก่ิวคอหมา ล าปาง 109% 

2.ก่ิวลม ล าปาง 84% 

3.เขื่อนแควน้อย พิษณุโลก 102% 

4.เขื่อนห้วยหลวง อุดรธานี 96% 

5.เขื่อนน  าอูน สกลนคร 105% 

6.เขื่อนน  าพุง สกลนคร 101% 

7.เขื่อนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ 99% 

8.เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 101% 

9.ทับเสลา อุทัยธานี 95% 

10.กระเสียว สุพรรณบุร ี 100% 

11.ป่าสักชลสิทธิ์  ชลบุรี  91% 

12.บางพระ ระยอง  95% 

81% ขึน้ไป  ดีมาก 20 แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  11 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้ 3 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  0 แห่ง 

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2560 55,499 78 31,973 68 

2559 46,018 65 22,492 48 

ผลตา่ง 9,481 13 9,481 20 
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น  าในล าน  า สภาพน  าในลุ่มน  ายม 
ปริมาณน้้าที่สถานีวัดน้้า Y.37 อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดได้ 349 ลบ.ม./วินาที ระดับน้้า
ต่้ากว่าตลิ่ง 5.80 ม. มีแนวโน้มลดลง และที่สถานีวัดน้้า Y.14 อ.ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย วัดได้ 330 ระดับน้้าต่้ากว่าตลิ่ง 6.93 ม. มีแนวโน้มลดลง รวมทั้งสถานีวัด
น้้า Y.4 อ.เมือง จ.สุโขทัย 236 ระดับน้้าต่้ากว่าตลิ่ง 2.28 ม. มีแนวโน้มลดลง 
สภาพน  าในลุ่มน  าน่าน 
ที่สถานีวัดน้้า N.5A อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระดับน้้าต่้ากว่าตลิ่ง 4.63 ม.  มีแนวโน้ม
ลดลง และที่ สถานี N.7A อ.เมือง จ.พิจิตร ระดับน้้าต่้ากว่าตลิ่ง 1.41 ม. มี
แนวโน้มลดลงฃและ N.8A อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ระดับน้้าสูงกว่าตลิ่ง 0.01 ม. มี
แนวโน้มลดง 
สภาพน  าในลุ่มน  าชี  
ปริมาณน้้าที่สถานีวัดน้้า E.18 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด วัดได้  1,076.2  
ลบ.ม./วินาที ระดับน้้าสูงกว่าตลิ่ง 0.62 ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ น และ ที่สถานีวัดน้้า 
E.20A อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 1,410 ลบ.ม./วินาที ระดับน้้าสูงกว่าตลิ่ง 0.47 ม. 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ นภาพน  าในลุ่มน  ามูล 
ปริมาณน้้าที่สถานีวัดน้้า M.182 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วัดได้ 1,033.8  
ลบ.ม./วินาที ระดับน้้าต่้ากว่าตลิ่ง 1.44 ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ น และที่สถานีวัดน้้า 
M.7 มีปริมาณน้้าไหลผ่าน 2,708   ลบ.ม./วินาที (ความจุล้าน้้า 2,300 ลบ.ม./
วินาที) ระดับน้้าสูงกว่าตลิ่ง 0.68 เมตร มีแนวโน้มลดลง 
 

ข้อมูลวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
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น  าในล าน  า สภาพน  าในลุ่มน  าเจ้าพระยาตอนล่าง 
เมื่อ เวลา 06.00 น. มีปริมาณน้้าไหลผ่านสถานีวัดน้้า อ.เมือง   จ.นครสวรรค์ (C.2) อัตรา 2,630 ลบ.ม./

วนิาที ต ่ากวา่ตลิง่ 1.80 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ น รวมกับปริมาณน้้าจากแม่น้้าสะแกกรัง 215 ลบ.ม./วินาที และไหล
ผ่านเข่ือนเจ้าพระยา ในอัตรา 2,386 ลบ.ม./วินาที ระดับน้้าหน้าเข่ือนเจ้าพระยา +16.80 ม.รทก. รับน า้เข้าฝ่ัง
ตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออกในปริมาณ 509 ลบ.ม./วนิาที จะบริหารน า้เหนือเข่ือนเจ้าพระยาเข้าคลองชลประทาน
ให้มากท่ีสดุตามศกัยภาพของพืน้ท่ี และระบายน า้ท้ายเข่ือนป่าสกัชลสทิธ์ิ 367 ลบ.ม./วินาที เพ่ือควบคมุปริมาณ
น า้ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคมุ (Rule Curve) ระบายผา่นเข่ือนพระรามหก 505 ลบ.ม./วินาที ไหลลงแม่น า้เจ้าพระยา 
และใช้ ปตร.คลองลดัโพธ์ิ จ.สมทุรปราการ ช่วยระบายน า้ออกสูท่ะเลให้เร็วยิ่งขึน้   
              การบริหารจัดการน้้าในสถานการณ์ปัจจุบัน กรมชลประทานได้ประเมินปริมาณน้้าที่ไหลเข้าเข่ือน
เจ้าพระยา คาดว่าจะมีปริมาณน  าไหลลงมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,500 ถึง 2,600 ลบ.ม./วนิาที  ในการน้ี 
ได้ใช้พ้ืนที่ ว่างเหนือเข่ือนเจ้าพระยาชะลอน้้าไว้ รวมทั้งตัดยอดน้้าเข้าพ้ืนที่ลุ่มต้่าทั้งสองฝั่ง แต่เน่ืองจากพ้ืนที่
ชลประทานของลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่างมีปริมาณฝนตกเต็มพ้ืนที่เช่นกัน ซึ่งสามารถแบ่งรับน้้าเข้าได้ใน  
อัตราประมาณ 500 ลบ.ม./วินาที เท่าน้ัน จ าเป็นต้องเพิ่มปริมาณน  าผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จากเดิม 1,500 ลบ.ม./
วนิาที โดยจะค่อยๆ ทยอยเพิ่มการระบายตามปริมาณน า้ที่เพิ่มขึน้หน้าเข่ือนเจ้าพระยา เป็น 1,800- 
2,000 ลบ.ม./วินาที ตัง้แต่วันที่  7 ตุลาคม 2560 และจะคงการระบายน า้ในอัตรา 2,000 ลบ.ม./วินาที 
ต่อเน่ืองไปประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งน้ี หากไม่มีปริมาณฝนตกเพ่ิมเติมจะเริ่มลดปริมาณการระบายลงตามล้าดับ โดย
ปริมาณน้้าผ่านท้ายเข่ือนเจ้าพระยาท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ระดับน้้าต้ังแต่ท้ายเข่ือนเจ้าพระยาเพ่ิมสูงข้ึนจากปัจจุบัน ใน
บริเวณพ้ืนที่ลุ่มต้่านอกคันกั้นน้้า คลองโผงเผง คลองบางบาลอ้าเภอบางบาล อ้าเภอเสนา แม่น้้าน้อย อ้าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 0.50 ถึง 1.00 เมตร ส่วนในลุ่มน  าป่าสัก มีปริมาณน้้าไหลเข้าเข่ือนป่าสักชล
สิทธ์ิ ในช่วงวันที่ 6 – 12 ต.ค. 60 จ้านวนมากจึงได้ ระบายน้้าจากเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ ใน 

อัตราวันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อน้้าจ้านวนน้ีไหลลงไปรวมกับปริมาณน้้าที่มาจากคลองชัยนาท -ป่าสักแล้ว 
จะท้าให้ปริมาณน้้าให้ไหลผ่านลงสู่ท้ายเข่ือนพระรามหก ประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลักษณะ 

เช่นน้ีจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้้าป่าสัก ต้ังแต่ท้ายเข่ือนพระรามหก อ้าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึง
จุดบรรจบกับแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณอ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้้าเพ่ิม 

สูงข้ึนจากปัจจุบันประมาณ 0.80 - 1.20 เมตร ทั้งน้ี กรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์น้้า ประชาสัมพันธ์แจ้ง
เตือน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยงข้องในพ้ืนที่ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้้าอย่างใกล้ชิด 

 

 

ข้อมูลวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
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น  าในล าน  าและความเค็มในแม่น  าเจ้าพระยา 
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ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา 
ฝน 24 ชั่วโมง  ณ เวลา 07น. 
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คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน 
ภาค ลักษณะอากาศ พื นที่จังหวัด 

%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวาน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง  และมีฝนตกหนักหลายพื นที่และมีลมกระโชกแรง
บางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน 
ล าปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย ก าแพงเพชร และตาก อุณหภูมิ 22-33 
องศาC  

70 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง 
บริเวณจังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา อุณหภูมิ 23-
32 องศาC  

70 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิ 23-34 องศา
C  

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดจันทบุรี 
และตราด อุณหภูมิ 23-35 องศาC   ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 ม. 

70 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา  อุณหภูมิ 23-33 
องศาC  ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 ม. 

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง  ละมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา 
และภูเก็ต อุณหภูมิ 20-34 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 ม.  

70  เท่ากับ 

เมื่อวาน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

ฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิ 25-35 องศาC  60 เท่ากับ 

เมื่อวาน คาดการณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 
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ถนนกับน  า 

จังหวัด เหตุการณ์ 
อุทัยธาน ี

5 มิถุนายน 2560 

น  าป่าห้วยขาแข้งทะลักซ  า ซัดทางเข้า 3 หมู่บ้านลานสัก-อุทัยฯ ขาดอีก หลังซ่อมเสร็จไม่ทันข้ามคืน ล่าสุด
ผู้ว่าฯ รุดตรวจสอบ สั่งเร่งหาทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนช่วยชาวบ้าน 500 ครัวเรือนที่ถูกตัดขาด...  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้สั่งการให้ทางอ าเภอ ร่วมกับโยธาจังหวัดอุทัยธานี และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เร่งซ่อมแซมถนนใหม่ โดยให้ขยายขนาดท่อให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม และปรับเป็นฝายน  าล้น เพื่อ
รองรับปริมาณน  าให้ไหลได้สะดวก เมื่อเกิดน  าหลาก ป้องกันการชะล้างหน้าดิน และกัดเซาะจนถนนขาด 
ได้รับความเสียหายซ  า  

กาฬสินธุ์ 

14 มิถุนายน 2560 

น  าป่าไหลหลากท่วมถนนสายกาฬสินธุ์-สมเด็จ ช่วงทางเข้าบ้านพรสวรรค์ ต.หนองแวง อ.สมเด็จ ทางด้าน
ซ้ายมือขาออก  ท าให้ต้องปิดช่องทางการจราจร การป้องกันแก้ไขปัญหาระยะยาวพิจารณาส ารวจ
ออกแบบและด าเนินการก่อสร้างเป็น Box Culvert หรือ สะพาน คสล.ต่อไป  

พิจิตร 
30 กรกฎาคม 

พ.ศ.2560 

พื นที่ อ.ดงเจริญ ต าบลห้วยร่วม หมู่ 10 เส้นทางห้วยน  าโจน-ห้วยร่วมน  า ไหลข้ามถนนการสัญจรไม่ได้ 

ทบ.เผย อีก 2 สัปดาห์ ทหารช่าง ลงพื นที่ซ่อมถนนช ารุดจากเหตุอุกทกภัยในช่วงที่ผ่านมา 
ห ลั ง  ค ร ม . อ นุ มั ติ ง บ ก ว่ า พั น ล้ า น  เ ม่ื อ สั ป ด า ห์ ผ่ า น ม า  / 
https://www.matichon.co.th/news/690695 
 

 
 

ถนนที่มีปัญหาเมื่อฝนตกหนัก 

https://www.matichon.co.th/news/690695
https://www.matichon.co.th/news/690695


https://www.facebook.com/odd.rasana 

https://www.facebook.com/odd.rasana 

ทันเหตุการณ ์

จังหวัด เหตุการณ์ 
กาญจนบุร ี
21 กันยายน 2560  

ถนน 323 กิโเมตร ที่ 171-172 สาเหตนุ  าจากเขาพระพุทธบาทบริเวณหมู่ 6 ต าบลลิ นถิ่น อ าเภอทองผาภูม ิ
ระบายไมท่ัน เอ่อล้นข้ามถนน ประมาณ 1 ชั่วโมง  

อุบลราชธานี 
28 พฤษภาคม 

2560 

ทางหลวงหมายเลข 24 หลัก กม.ที่ 334+426 เส้นทางระหว่าง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ไป อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี พื นที่บ้านกุดสมิง ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หลังเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน 
จนกระแสน  าที่ไหลเชี่ยวกัดเซาะถนนเส้นทางเบี่ยงจนทางขาดรถทุกชนิดไม่สามารถวิ่งผ่านไปมาได ้

มหาสารคาม 
25 มิถุนายน 60  

อ.โกสุมพิสัย ต.ดอนกลาง ถนน คสล. 2 เส้น ถนนลาดยาง 2 เส้น ถนนดิน 8เส้น(อบต.ส ารวจเบื องต้น) ถูกน  า
กัดเซาะ ขาด/ช ารุด 

ลพบุรี 
8 กรกฎาคม 2560 

น  าหลากท่วมขังพื นท่ีตอนล่าง หมู่ท่ี 7, 2, 3, 4, 9, และ 6 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ ไหลมาจาก ตาคลี และบางส่วนของ 
อ.หนองม่วงและสระโบสถ์  ติดอุปสรรคสิ่งกีดขวางทางน  า คือ ตัวถนนเข้าบ้านเรือน และ ท่อระบายด้านปลายมีขนาดเล็ก 
ขณะนี ได้รับการแก้ไขแล้วโดย ท่ีบ้านสระใหญ่เปิดทางระบายน  าไหลออก 

แพร่ 
18 กรกฎาคม 2560 

น  าระบายจากเหมืองชลประทานฝั่งตะวันออก เอ่อท่วมนาข้าว ของราษฎรท้องท่ีหมู่ท่ี 2 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ จ านวน 
3 ราย ประมาณ 20 ไร่ ท าให้นาข้าวท่ีราษฏรพึ่งปลูกใหม่จมอยู่ใต้น  า สาเหตุเนื่องจากท่อระบายน  าลอดถนน คสล.มีขนาด
เล็ก ท าให้ระบายน  าไม่ทัน 

ขอนแก่น 

 28 ก.ค. 60  

ทางหลวงหมายเลข  2  ตอน บ้านไผ-่ท่าพระท่ีกม.319+750 ด้านขวาทาง พบน  ากัดเซาะไหล่ทาง สาเหตุมาจากมีพายุเข้า
และฝนตกตลอดคืน 

............. ................................. 


