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 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 22 กันยายน 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น.(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 
บริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้
ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วย 
สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 22 ก.ย. 2560 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 22 ก.ย. 2560 เวลา 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สตูล 192.6 
จ.กระบ่ี (เกาะลันตา) 125.4 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 120.6 
จ.ตาก 112.0 
จ.ตรัง 106.3 
จ.กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) 63.9 
จ.ระยอง (ห้วยโป่ง สกษ.) 63.2 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีสงขลา เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 51,126 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 72 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

27,599 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58)ปริมาตรนํ้าในอ่างฯเทียบกับปี 2559 (40,794 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 10,331 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯจํานวน 231.22 ล้านลบ.ม.ปริมาณน้ําระบาย
จํานวน 125.78 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 19,632 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 7,948 59 4,148 43 44.42 62.06 1.50 1.50 5,514 
2.สิริกิต์ิ 7,361 77 4,511 68 23.03 29.81 3.97 3.91 3,279 
3.จุฬาภรณ์ 126 77 89 70 1.07 1.52 1.05 1.04 81 
4.อุบลรัตน์ 1,872 77 1,291 70 26.65 24.57 18.74 16.68 559 
5.ลําปาว 1,654 84 1,554 83 6.23 11.03 17.03 19.13 796 
6.สิรินธร 1,395 71 564 50 5.38 6.45 0.00 3.41 571 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 452 47 449 47 8.76 11.03 1.75 1.80 508 
8.ศรีนครินทร์ 14,090 79 3,825 51 27.77 16.09 5.04 5.01 4,760 
9.วชิราลงกรณ 6,482 73 3,470 59 16.53 22.89 9.24 9.13 4,518 
10.ขุนด่านปราการชล 151 67 146 67 0.72 0.82 0.10 0.11 75 
11.รัชชประภา 4,275 76 2,924 68 11.70 7.69 15.91 13.43 2,345 
12.บางลาง 912 63 635 54 8.87 9.30 10.00 10.02 762 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 19 - 22 กันยายน2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
19 
ก.ย. 

20 
ก.ย. 

21 
ก.ย. 

22 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 2.24 1.84 1.72 1.71 ลดลง -1.99 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 1.27 1.19 0.23 -0.25 ลดลง -5.45 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 8.59 8.70 8.75 8.77 เพ่ิมข้ึน 1.49 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 9.73 9.85 9.76 9.69 ลดลง -1.49 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 13.10 13.01 12.97 12.83 ลดลง -3.51 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 5.78 5.75 5.72 5.68 ลดลง -0.32 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.13 7.09 7.06 7.08 ล้นตลิ่ง 0.08 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.06 0.99 1.03 1.07 เพ่ิมข้ึน -1.93 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 4.80 5.83 4.84 5.00 เพ่ิมข้ึน -3.2 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.49 3.52 3.52 3.51 ล้นตลิ่ง 0.31 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.64 7.64 8.08 7.99 ลดลง -9.14 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.98 28.97 28.96 29.02 เพ่ิมข้ึน -4.94 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.10 19.40 19.37 18.87 ลดลง -5.31 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 7.82 7.76 7.91 7.92 เพ่ิมข้ึน -2.84 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 22 กันยายน 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

22 ก.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 23 ก.ย. 24 ก.ย. 25 ก.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 4.37 -8.43 4.15 4.37 4.70 เพิ่มข้ึน 
อ.เชียงคาน จ.เลย  19.0 194.118 16.00 10.78 -5.22 10.85 10.93 10.99 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 1.5 153.648 12.20 8.78 -3.42 8.72 8.84 9.07 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.4 130.961 12.00 9.53 -2.47 8.85 8.51 8.51 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 15.7 124.219 12.50 9.61 -2.89 9.13 8.58 8.35 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0.0 89.030 14.50 11.80 -2.7 11.35 10.78 10.19 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 22 กันยายน 2560(ท่ีมา: สํานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. – 15.00 น.(วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 92.0 มิลลิเมตร 
*ได้รับข้อมูลจากทางSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 22 กนัยายน 2560(ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
เฝ้าระวังภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่ โดยเฉพาะลุ่ม นํ้าชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่ งตะวันออก ( ชุมพร 

นครศรีธรรมราช) ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สตูล) ลุ่มนํ้าตาปี (สุราษฎร์ธานี) ลุ่ม
นํ้าทะเลสาบสงขลา (พัทลุง สงขลา) ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 
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8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 22 กันยายน 2560[เวลา 08.00 น. – 15.00 น.(วันนี้)] 

 จ.สงขลา หลังฝนตกต่อเน่ืองมา 2-3 วัน ทําให้เกิดนํ้าป่าจากเทือกเขาแก้ว ยังคงไหลเข้าท่วมใน 3 ตําบล ประกอบด้วย 
ต.ปริก ทุ่งหมอ และ ต.ท่าโพธ์ิ ซึ่งหลายหมู่บ้านถูกนํ้าท่วม ขณะนี้กําลังสํารวจว่าพ้ืนที่ไหนได้รับความเสียหายบ้าง เพ่ือจะ
ดําเนินการต่อไป ในส่วนของโรงเรียนได้มีการปิดไปแล้ว 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดยางทอง ใน ต.ทุ่งหมอ และโรงเรียนวัด
สองพ่ีน้อง ใน ต.ท่าโพธ์ิ อ.สะเดา จ.สงขลา 
 จ.สตูล สถานการณ์นํ้าท่วมเข้าสู่ภาวะวิกฤต เน่ืองจากระดับนํ้าท่วมสูงคล้ายช่วงปี 54 โดยเฉพาะ อ.ควนโดน ระดับนํ้าสูง
กว่า 2 เมตร ถนนสายหาดใหญ่-สตูล ต.ย่านซื่อ นํ้าท่วมช่องจราจรฝั่งขาออก ส่วนโรงเรียนเบ้ืองต้นปิดการเรียนการสอนแล้ว 
13 แห่ง 
 จ.ภูเก็ต เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้หลายพ้ืนที่มีนํ้าท่วมขังเน่ืองจากนํ้า
รอการระบาย สํารวจน้ําตกโตนไทร พบตะกอนดิน-ทรายไหลลงอ่างเก็บนํ้า มีต้นไม้ล้มขวางเส้นทาง แต่ยืนยันยังสามารถ
ท่องเที่ยวได้ แต่ควรใช้ความระมัดระวัง ขณะที่ที่คลื่นลมบริเวณชายหาดยังแรง ไลฟ์การ์ดต้องแจ้งปิดห้ามเล่นนํ้าบางจุด 
 จ.พัทลุง เกิดฝนยังตกต่อเน่ืองในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดพัทลุง ตรัง และสตูล ทําให้ในฝั่งของจังหวัดพัทลุง 
ปริมาณนํ้าที่ไหลลงมาจากป่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้น ล่าสุด ที่อ่างเก็บนํ้าคลองหัวช้างมีประมาณนํ้าทีไหลลงมาจากป่าเข้ามาสมทบ
ลงในอ่างจาก 2 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที เป็น 7 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที ทําให้เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดพัทลุง เร่ง
ปล่อยนํ้าในอ่างออกอย่างต่อเน่ือง จากที่เคยปล่อยอยู่ 2 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที เป็น 25 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที่ 
เพ่ือเร่งระบายนํ้าป้องกันนํ้าล้นสปริงเวย์และผลกระกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
 จ.ตรัง เกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองมาต้ังแต่เมื่อคืน(21)ทําให้เกิดนํ้าทะลักอย่างรวดเร็วเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร 5 อําเภอ 
ได้แก่ อ.กันคัง อ.สิเกา อ.ปะเหลียน อ.ย่าตาขาว อ.หาดสําราญ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 70 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่
เดือดร้อนจากการนํ้าไหลเข้าร่วมบ้านที่อยู่อาศัย ต้องมีการอพยพข้าวของขึ้นที่สูงเพ่ือความปลอดภัย 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 21 กันยายน 2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 อุทกภัย น้ําไหลหลาก และน้ําเอ่อล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของ พายุ “ทกซูรี” ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ก.ย. 60 ส่งผลให้น้ํา
ไหลหลาก และน้ําเอ่อล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 12 จังหวัด (กาฬสินธ์ุ สกลนคร เลย แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สตูล 
พังงา เชียงราย ลําปาง ชัยภูมิ) 34 อําเภอ 94 ตําบล 347 หมู่บ้าน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด (เลย สกลนคร 
แพร่ อุตรดิตถ์ พังงา ลําปาง เชียงราย ชัยภูมิ เพชรพูรณ์) ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ พิษณุโลก 
สตูล) 14 อําเภอ 52 ตําบล 200 หมู่บ้าน  

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 22 – ๒8 กันยายน 2560) 
 ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมท้ังกรุงเทพฯและปริมณฑล สําหรับทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนลดลง สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร 
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกําลัง
แรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สําหรับคลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรง ส่วนในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย. ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนมีกําลัง
อ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนมีกําลังอ่อน ลักษณะ
เช่นน้ีทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลาง 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่
อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลากได้ สําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝ่ัง 
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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 


