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รายงานฉบับท่ี 1277/2560 เวลา 15.00 น. วันท่ี 8 ตุลาคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ํา 24 ช่ัวโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 กรมทรพัยากรนํ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นํ้า ประจําวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ดังน้ี 

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น.(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นท่ีบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้
ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 8 ต.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 8 ต.ค. 2560 เวลา 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.เชียงราย (สกษ.) 87.2 
จ.สงขลา (สะเดา) 71.1 
จ.เชียงใหม่ (ดอยอ่างขาง) 57.3 
จ.นครศรีธรรมราช (ฉวาง) 36.2 
จ.นครราชสีมา (โชคชัย) 32.0 
จ.สุพรรณบุรี (อู่ทอง สกษ.) 31.4 
จ.บุรีรัมย์ (นางรอง) 22.8 
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพน้ําในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 54,714 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 77 (ปริมาตรนํ้าใช้การ

ได้31,187 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (45,500 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
6 4 ) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 9,214 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 545.86 ล้านลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 
129.67 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 16,043 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 8,633 64 4,833 50 126.03 116.00 0.00 1.50 4,829 
2.สิริกิต์ิ 7,751 82 4,901 74 31.23 31.17 0.00 0.00 2,889 
3.จุฬาภรณ์ 155 95 118 93 3.83 4.93 1.04 1.04 52 
4.อุบลรัตน์ 2,258 93 1,677 91 116.11 89.80 25.32 25.33 173 
5.ลําปาว 1,725 87 1,625 86 14.50 17.24 8.90 8.84 725 
6.สิรินธร 1,600 81 769 68 11.03 13.52 0.00 0.00 366 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 846 88 843 88 48.28 57.08 25.07 25.11 114 
8.ศรีนครินทร์ 14,685 83 4,420 59 58.07 69.24 2.97 3.97 4,165 
9.วชิราลงกรณ 6,711 76 3,699 63 25.81 26.83 5.06 6.13 4,289 
10.ขุนด่านปราการชล 191 85 187 85 4.31 2.68 0.10 0.10 35 
11.รัชชประภา 4,407 78 3,055 71 12.19 9.79 11.81 7.84 2,213 
12.บางลาง 845 58 569 48 9.93 8.78 13.42 13.49 829 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันท่ี 5 – 8 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่นํ้า อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตล่ิง 

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 
5 

ต.ค. 
6 

ต.ค. 
7 

ต.ค. 
8 

ต.ค. 
P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.85 1.83 1.81 1.75 ลดลง -1.95 

W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 1.47 1.40 1.37 1.56 เพิ่มขึ้น -3.64 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 9.31 9.36 9.44 9.48 เพิ่มขึ้น 2.2 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 9.95 10.00 10.10 10.17 เพิ่มขึ้น -1.01 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 13.60 13.77 14.10 14.44 เพิ่มขึ้น -1.9 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 5.69 5.83 5.87 5.93 เพิ่มขึ้น -0.07 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.67 7.69 7.70 7.70 ล้นตล่ิง 0.7 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 2.91 2.99 2.91 2.82 ลดลง -0.18 
M.159 ลําชี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 6.46 6.90 7.25 7.60 เพิ่มขึ้น -0.6 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.77 3.78 3.79 3.81 ล้นตล่ิง 0.61 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.90 8.60 8.54 8.82 เพิ่มขึ้น -8.31 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.11 29.10 29.04 29.01 ลดลง -4.95 
X.274 แม่นํ้าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.39 19.27 19.09 18.99 ลดลง -5.19 
X.37A แม่นํ้าตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 9.22 9.14 8.95 9.02 เพิ่มขึ้น -1.74 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์นํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าโขง ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตล่ิง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

8 ต.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดับตล่ิง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 9 ต.ค. 10 ต.ค. 11 ต.ค. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 3.0 357.110 12.80 3.31 -9.49 3.30 3.41 3.61 เพ่ิมข้ึน 
อ.เชียงคาน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 9.28 -6.72 9.00 8.93 9.00 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 0.5 153.648 12.20 7.30 -4.9 6.83 6.44 6.19 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 18.6 130.961 12.00 6.79 -5.21 6.57 6.42 6.42 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 8.3 124.219 12.50 6.51 -5.99 6.48 6.29 6.18 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 18.7 89.030 14.50 8.46 -6.04 8.48 8.46 8.41 ลดลง 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2560(ที่มา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา) 
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) บ้านท่าเริงรมย์ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ระดับนํ้า 7.40 เมตร ระดับวิกฤต 7.00 เมตร 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านนาแปน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 

บ้านนาน้อย ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย 
บ้านสวนปอ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย 
บ้านป่าบงบ้านถ้ํา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

ระดับนํ้า 5.09 เมตร ระดับวิกฤต 6.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ระดับนํ้า 3.19 เมตร ระดับวิกฤต 3.50 เมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านรวมมิตร ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
บ้านหนองบัว ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 
บ้านกุดตอเรือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ระดับนํ้า 7.36 เมตร ระดับวิกฤต 8.50 เมตร 
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7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8. เหตุการณ์วิกฤตนํ้าปัจจุบัน ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2560 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 
 จ.เลย – สถานการณ์นํ้าท่วมท่ีจังหวัดเลย แม้ระดับแม่น้ําเลย จะลดลงกว่า 2 เมตรแล้ว แต่ยังมีอีกหลายชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองเลยท่ีนํ้าท่วมขังสูง เช่นที่ ชุมชนตลาดเมืองใหม่ หรือชุมชนบ้านล่าง ชุมชนข้างท่ีทําการไปรษณีย์ และในพ้ืนท่ี
บ้านนาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย ระดับนํ้าท่วมขังเป็นวันท่ีสามติดต่อกัน และเป็นการท่วมรอบท่ีสามในรอบปีน้ี ระดับนํ้า
สูงกว่า 2 เมตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมกว่า 500 หลังคาเรือน บางคนยังไม่ยอมอพยพออกมาอยู่ในท่ีสูง เพราะ
เป็นห่วงทรัพย์สนิและสัตว์เลี้ยง ต้องหนีนํ้าข้ึนไปอยู่บนหลังคา 
 จ.กาฬสินธุ์ –วันน้ี (8ต.ค.60) นายจีรศักด์ิ จราฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 4 และนายณรงค์ ถนอมกุล 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านคําน้ําแซบ หมู่ท่ี 6 ตําบลนามะเขือ พร้อมด้วยลูกบ้านกว่า 70 คน รวมตัวเรียกร้องให้ส่วนราชการท่ี
รับผิดชอบ เร่งซ่อมแซมถนนเช่ือมหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ 4 – บ้านคํานํ้าแซบ หมู่ 6 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ ซ่ึง
ถูกกระแสน้ําป่าพัดพังทลายและถูกตัดขาด มานานกว่า 1 เดือนแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข 

จุดท่ีถูกกระแสน้ําพัดเสียหาย เป็นหลุมลึกกว่า 3 เมตร กว้างถึง 10 เมตร ผิวถนนเป็นคอนกรีต ท้ังยังมีถนนอีกสายเป็น
ลูกรังท่ีเสียหายเช่นกัน ท่ีผ่านมาชาวบ้านได้นําไม้ไผ่ มาซ่อมแซมทําเป็นถนนเพ่ือใช้สัญจรช่ัวคราว ซ่ึงสามารถสัญจรได้อย่าง
จํากัด หากเป็นรถยนต์ใหญ่ ชาวบ้านต้องใช้เส้นทางเลี่ยงระยะทางไกลกว่าปกติถึง 20 กิโลเมตร 

นายณรงค์ ถนอมกุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านคําน้ําแซบ หมู่ 6 กล่าวว่า เดิมชาวบ้านใน ต.นามะเขือ โดยเฉพาะ 3 หมู่บ้าน คือ
บ้านคํานํ้าแซบ บ้านโพนสวาง บ้านคําเจริญ ใช้เป็นเส้นทางหลักสัญจรมาหลายสิบปี แต่ช่วงนํ้าท่วมกระแสนํ้าไหลเช่ียวจน
ถนนขาด หลุมลึกกว่า 3 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร ไม่สามารถเดินทางติดต่อกันได้ ชาวบ้านเดือดร้อนมาก เพราะต้อง
เลี่ยงไปใช้เส้นทางอ่ืนท่ีอ้อมไกลเกือบ 20 กิโลเมตร สิ้นเปลืองค่านํ้ามัน เสียเวลาเดินทางมานานนับเดือน 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 อุทกภัย นํ้าไหลหลาก และน้ําเอ่อล้นตล่ิง จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่ํา พายุโซนร้อน 
“ตาลัส” และพายุโซนร้อน “เซินกา” ต้ังแต่วันท่ี 5 ก.ค. – 15 ส.ค. 60 ในพ้ืนที่ 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 สถานการณ์คล่ีคลายแล้ว 43 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 
1 จังหวัด (อุบลราชธานี) 2 อําเภอ 2 เทศบาลตําบล 1 ตําบล 19 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 64 ครัวเรือน 
906 คน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 8 – 14 ตุลาคม 2560) 
 ในช่วงวันท่ี 9-11 ต.ค. บริเวณประเทศไทยมีฝนเพ่ิมมากข้ึน และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ส่วนในช่วงวันท่ี 12-14 ต.ค. บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และ
มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมท้ังกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 9-11 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
ตอนบน และในช่วงวันท่ี 12-14 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมท่ีอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรง 
ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑล ระวังนํ้าท่วมขังและลมกระโชกแรง 
 
 
 
 
 



๕ 

11. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรน้ํา) 
สรุปการสูบน้ํา และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสูบนํ้า

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจา่ยน้ํา 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พ้ืนท่ี 

ภาค 1 

ลําปาง -         45,005  - - - 
กําแพงเพชร 96,000         27,158  3,587 9,060 - 
เชียงราย -         34,237  - - - 
แม่ฮ่องสอน -         29,699  - - - 
เชียงใหม่ -         22,933  - - - 

ภาค 2 

นครสวรรค ์ 3,375,000 - 4,474 11,640 19,000 
อุทัยธานี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปราการ 3,241,080 - - - - 
สระบุรี 1,922,400 - 3,559 - 3,000 
พระนครศรีอยุธยา 375,840 - - - 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 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 

 20,559,260 992,617 41,762 137,239 58,912 
 

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 
                          อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 


