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รายงานฉบับที่ 1281/2560 เวลา 15.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังตดิตามสถานการณน์้าํ 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 10 ตลุาคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น.(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีลม
กระโชกแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชน
บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 10 ต.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 10 ต.ค. 2560 เวลา 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ยะลา (สกษ.) 72.8 
จ.นครพนม 59.2 
จ.นครพนม (สกษ.) 53.7 
จ.ชลบุรี (พัทยา) 53.0 
จ.นครศรีธรรมราช (ฉวาง) 40.1 
จ.ภูเก็ต 40.0 
จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง) 33.3 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 10 ตลุาคม 2560(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 14.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 55,499 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 78 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

31,973 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (46,018 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 9,481 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 507.73 ล้านลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 
135.38 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 15,258 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 8,846 66 5,046 52 102.53 111.94 0.00 0.00 4,616 
2.สิริกิต์ิ 7,814 82 4,964 75 31.35 33.64 0.00 0.00 2,826 
3.จุฬาภรณ์ 163 99 126 99 0.99 8.13 0.96 1.04 44 
4.อุบลรัตน์ 2,455 101 1,874 101 120.25 140.88 31.29 28.76 -24 
5.ลําปาว 1,739 88 1,639 87 15.20 13.89 6.80 8.29 711 
6.สิรินธร 1,616 82 784 69 5.98 11.07 0.00 0.00 350 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 878 91 875 91 41.93 43.03 30.28 25.06 82 
8.ศรีนครินทร์ 14,794 83 4,529 61 58.74 53.27 2.96 2.94 4,056 
9.วชิราลงกรณ 6,748 76 3,736 64 25.90 22.52 5.09 5.05 4,252 
10.ขุนด่านปราการชล 192 86 187 85 1.41 1.68 0.10 0.10 34 
11.รัชชประภา 4,410 78 3,058 71 8.58 7.03 6.63 5.08 2,210 
12.บางลาง 833 57 557 47 6.69 7.55 12.93 13.42 841 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 7 – 10 ตลุาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

เสาร์ อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร 
7 

ต.ค. 
8 

ต.ค. 
9 

ต.ค. 
10 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.81 1.75 1.92 1.89 ลดลง -1.81 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 1.37 1.56 1.67 1.64 ลดลง -3.56 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 9.44 9.48 9.58 9.68 เพ่ิมข้ึน 2.4 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 10.10 10.17 9.99 9.84 ลดลง -1.34 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 14.10 14.44 14.48 14.90 เพ่ิมข้ึน -1.44 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 5.87 5.93 5.98 6.04 เพ่ิมข้ึน 0.04 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.70 7.70 7.69 7.69 ล้นตลิ่ง 0.69 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 2.91 2.82 2.76 2.65 ลดลง -0.35 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 7.25 7.60 7.70 7.90 เพ่ิมข้ึน -0.3 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.79 3.81 3.82 3.82 ล้นตลิ่ง 0.62 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.54 8.82 8.68 8.44 ลดลง -8.69 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.04 29.01 29.02 29.19 เพ่ิมข้ึน -4.77 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.09 18.99 18.94 19.41 เพ่ิมข้ึน -4.77 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.95 9.02 9.10 9.19 เพ่ิมข้ึน -1.57 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

10 ต.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 11 ต.ค. 12 ต.ค. 13 ต.ค. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 3.57 -9.23 3.67 3.81 3.87 เพิ่มข้ึน 
อ.เชียงคาน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 9.10 -6.9 8.82 8.90 9.08 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 1.6 153.648 12.20 6.94 -5.26 6.85 6.84 6.97 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 59.2 130.961 12.00 6.69 -5.31 6.68 6.76 6.85 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 2.0 124.219 12.50 6.35 -6.15 6.47 6.72 6.93 เพิ่มข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 13.4 89.030 14.50 8.24 -6.26 8.22 8.37 8.59 เพิ่มข้ึน 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 10 ตลุาคม 2560(ท่ีมา: สํานักวิจัย พฒันาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 10 ตลุาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 10 ตลุาคม 2560 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
 จ.กาฬสินธุ์ เขื่อนลําปาวชะลอการระบายนํ้าลงสู่ลําปาว เพ่ือช่วยพ้ืนที่ลุ่มตํ่า หลังมวลนํ้าจากชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์
เพ่ิมปริมาณการระบายนํ้า ทําให้แม่นํ้าชีหนุนสูงจนใกล้เข้าสู่ภาวะวิกฤติ ขณะพ้ืนที่ 3 อําเภอติดแม่นํ้าชี (อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย 
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และ อ.ร่องคํา) เตรียมพร้อมรับมือมวลนํ้าและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพนังก้ันตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าช่วยพ้ืนที่
นํ้าท่วม 

จ.ชัยนาท เขื่อนเจ้าพระยา ได้เพ่ิมการระบายนํ้าท้ายเขื่อนจากช่วงเช้าอีก 81 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทําให้ระดับนํ้าท้าย
เขื่อน ที่ อ.สรรพยา สูงขึ้นจากเมื่อช่วงเช้าอีก 18 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 15.08 เมตร(รทก) กระแสนํ้าไหลแรงและเร็วขึ้น 
ทําให้คันกระสอบทรายก้ันนํ้ากลางหมู่บ้าน ม. 5 บ้านง้ิว ต.โพนางดําออก อ.สรรพยา พังทลาย นํ้าไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน
เพ่ิมจาก 30 หลังคาเรือน เป็น 180 หลังคาเรือน ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของหนีนํ้ากันจ้าละหว่ัน 

จ.พระนครศรีอยุธยา จากการสํารวจสถานการณ์นํ้าใน อ. บางบาล พบพ้ืนที่หลายตําบลระดับนํ้ายังคงข้ึนสูงต่อเน่ือง 
ส่วนหลายพ้ืนที่ริมตลิ่งขณะน้ีกลายเป็นนํ้าเต็มพ้ืนที่ โดยเฉพาะบนถนนหนทาง และทางเข้าชุมชน ประชาชนต้องใช้เรือเป็น
พาหนะ หลังจาก ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณนํ้าไหลผ่าน 2,188 ลบ.ม.ต่อวินาที ,เขื่อนพระรามหก 477 ลบ.ม.ต่อ
วินาที และรับนํ้าเข้าคลองระพีพัฒน์ 87 ลบ.ม.ต่อวินาที ทําให้มีพ้ืนที่นํ้าท่วมนอกคันกั้นนํ้ารวมแล้ว 5 อําเภอ ประกอบด้วย 
อ.บางบาล ,อ.บางไทร ,อ.พระนครศรีอยุธยา, อ.เสนา และ อ.ผักไห่ โครงการชลประทานจังหวัด ต้องเร่งติดต้ังเครื่องสูบนํ้า
เพ่ือระบายนํ้า และมีการวางกระสอบทรายก้ันในพ้ืนที่ลุ่มตํ่าริมตลิ่งแล้วเช่นกัน  

จ.อ่างทอง สถานการณ์นํ้าเจ้าพระยา ที่เอ่อล้นตลิ่งขยายวงกว้างใน จ.อ่างทอง เริ่มส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพ้ืนที่ 25 
ตําบล รวม 71 หมู่บ้าน จํานวน 1,567 หลังคาเรือน โดยมี 5 อําเภอที่ได้รับความเดือดร้อน ประกอบด้วย อ.เมือง , อ.วิเศษ
ชัยชาญ ,อ.ป่าโมก ,อ.ไชโย และ อ.โพธ์ิทอง ที่พบว่าระดับนํ้ายังคงเพ่ิมสูงต่อเน่ือง ล่าสุดที่สถานีวัดระดับนํ้า C7A หน้าศาลา
กลางจังหวัดอ่างทอง พบระดับอยู่ที่ 8.46 เมตร จากระดับตลิ่ง 9.32 มีปริมาณนํ้าไหลผ่าน 2,159 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
    สถานการณ์สําคัญ 
    จ.ลพบุรี – เกิดฝนตกหนักทําให้นํ้าไหลหลากในพ้ืนที่ 3 อ. 14 ต. 63 ม. ได้แก่ อ.หนองม่วง ต.หนองม่วง (ม.5,9) ต.
ชอนสมบูรณ์ (ม.1-12) ต.ยางโทน (ม.1,3,4,6) ต.ดงดินแดง (ม.2,4) อ.โคกสําโรง ต.ห้วยโป่ง (ม.5,6,7,8,10) ต.สะแกราบ  
(ม.3,5,6,7,8,14) ต.วังขอนขว้าง (ม.1,3,4,6) ต.คลองเกตุ (ม.9) ต.ดงมะรุม (ม.5,11,12) ต.โคกสําโรง (ม.1) ต.หนอง
แขม (ม.1) อ.บ้านหม่ี ต.ดงพลับ (ม.1-5) ต.บางกะพ้ี (ม.1-7) ต.หินปัก (ม.1-10) ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,828 
ครัวเรือน 8,384 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (สาเหตุออกหาปลาถูกนํ้าพัด อ.โคกสําโรง) สนง.ปภ.จ. อําเภอ หน่วยทหาร
พัฒนาการเคลื่อนที่ 16 กําลังพล 16 นาย นํ้าด่ืม 2,400 ขวด ศบภ.นสศ. อปท. อบต.แม่วะ อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิเข้า
สํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ จังหวัดสามารถให้การช่วยเหลือได้ 
   จ.กําแพงเพชร - วันที่ 8 ต.ค. 60 นํ้าจากคลองแม่ระกา ล้นตลิ่งเข้าท่วมในพ้ืนที่ อ.พรานกระต่าย ต.วังควง (ม.6) ต.ท่าไม้ 
(ม.2,5,10,11) ประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน 56 คน สนง.ปภ.จ. ศบภ.มทบ.31 อําเภอ อปท. อปพร. 
อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ จังหวัดสามารถให้การช่วยเหลือได้ 
 อุทกภัย น้ําไหลหลาก และน้ําเอ่อล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่ํา พายุโซนร้อน 
“ตาลัส” และพายุโซนร้อน “เซินกา” 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 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 สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 43 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 
1 จังหวัด (อุบลราชธานี) 2 อําเภอ 2 เทศบาลตําบล 1 ตําบล 19 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 64 ครัวเรือน 
906 คน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 9 – 15 ตุลาคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 9-11 ต.ค. บริเวณประเทศไทยมีฝนเพ่ิมมากขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่ โดยมีฝนหนักมากบางแห่ง
บริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 12-15 ต.ค. บริเวณประเทศไทยยังคงมี
ฝนตกต่อเน่ือง และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล  
ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
 



๕ 

11. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบนํ้า และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสบูน้ํา

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน้ํา 

 (ลิตร) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พืน้ที ่

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 2,441,680 - 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 
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 

 21,249,200 1,006,326 42,752 140,339 62,262 
 

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


