
  

         รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http ://www .dwr .go .th 
 
รำยงำนฉบับที่ 1233/2560 เวลำ 15.00น. วันที ่16 กันยำยน 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังติดตามสถานการณน์ ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

 กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์ ้า ประจ้าวันที่ 16 กันยายน 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น.(ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนำแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมำกหลำยพื นที่บริเวณ
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้ ส้ำหรับทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 
เมตร 

 
แผนที่อำกำศ วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลำ 07.00 น. 

 
ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลำ 13.00 น. 

2.ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วนันี )(ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงำ (อ.ตะกั่วป่ำ) 152.9 
จ.นครพนม 130.2 
จ.ภูเก็ต 127.8 
จ.พิษณุโลก 114.4 
จ.พิจิตร (สกษ.) 109.8 
จ.สกลนคร 88.0 
จ.มุกดำหำร 85.8 
 
 

พายใุต้ฝุ่ น “ตาลิม” 

พายโุซนร้อน “ทกซรีู” 

http://www.dwr.go.th/
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3.เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 16 กันยายน2560(ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนีพิษณุโลก เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนีสุรำษฎร์ธำนี เวลำ 14.45 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออกและภำคใต้ 

4.สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที่ 16 กันยายน 2560(ที่มำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 50,048 ล้ำนลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 71 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้

26,522 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56)ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯเทียบกับปี 2559 (39,062 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55) 
มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 10,986 ล้ำนลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯจ้ำนวน 247.00 ล้ำนลบ.ม.ปริมำณน ้ำระบำย
จ้ำนวน 130.38 ล้ำนลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 20,709 ล้ำนลบ.ม. 

 
 

อ่ำงเก็บน ้ำ 

ปริมำตร 
น ้ำในอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำใช้กำรได้ 

ปริมำตร 
น ้ำไหลลงอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำระบำย 

 
ปริมำตรน ้ำ
รับได้อีก 
(ล้ำน ม.3) 
(ควำมจุท่ี รนส.-

ปริมำตรน ้ำ
ปัจจุบัน) 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำเก็บ

กัก 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำใช้
กำร 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

1.ภูมิพล 7,601 56 3,801 39 23.88 17.77 3.00 3.00 5,861 
2.สิริกิติ์ 7,141 75 4,291 64 27.17 29.48 3.87 3.96 3,367 
3.จุฬำภรณ์ 114 69 77 60 0.86 1.81 0.68 1.05 67 
4.อุบลรัตน์ 1,817 75 1,236 67 23.15 23.11 25.07 25.02 2,823 
5.ล้ำปำว 1,581 80 1,481 79 36.66 12.47 17.76 17.87 869 
6.สิรินธร 1,407 72 575 51 3.35 0.00 7.37 7.35 559 
7.ป่ำสักชลสิทธิ์ 425 44 422 44 10.27 14.68 4.39 4.36 535 
8.ศรีนครินทร์ 13,989 79 3,724 50 18.75 20.75 7.08 6.99 4,781 
9.วชิรำลงกรณ 6,427 73 3,415 58 18.35 18.34 11.09 11.09 4,573 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 144 64 140 64 2.97 0.60 0.15 0.15 81 
11.รัชชประภำ 4,271 76 2,919 68 5.75 3.55 5.37 9.29 1,873 
12.บำงลำง 912 63 635 54 11.51 11.84 10.13 12.14 678 
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5. สถานการณน์ ้าในประเทศ ณ วันที่ 13 - 16 กันยายน2560(ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น า้ อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์
13 
ก.ย. 

14 
ก.ย. 

15 
ก.ย. 

16 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.57 1.59 1.54 1.52 ลดลง -2.18 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 -0.37 -0.50 -0.47 -0.41 เพิ่มขึ น -4.79 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 7.28 8.04 8.20 8.26 8.32 เพิ่มขึ น 1.04 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 11.18 8.42 8.28 7.99 7.85 ลดลง -3.33 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 13.30 13.30 13.30 13.12 ลดลง -3.22 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 5.93 5.95 5.97 5.94 ลดลง -0.06 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 7.48 7.40 7.33 7.27 ล้นตลิ่ง 0.27 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสีมำ 3.00 1.00 1.26 1.29 1.05 ลดลง -1.95 
M.159 ล้ำช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 4.90 4.65 4.60 4.65 เพิ่มขึ น -3.55 
M.95 ล้ำเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.63 3.63 3.59 3.55 ล้นตลิ่ง 0.35 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.08 8.58 8.48 8.25 ลดลง -8.88 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.11 29.10 28.99 29.01 เพิ่มขึ น -4.95 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 24.18 18.94 18.95 19.15 18.97 เพิ่มขึ น -5.21 
X.37A แม่น ้ำตำปี พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 10.76 8.37 8.22 8.33 8.31 ลดลง -2.45 

*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 16 กันยายน 2560(ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับน ้า
(ม.) 

16 ก.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับน ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 17 ก.ย. 18 ก.ย. 19 ก.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 4.00 357.110 12.80 6.53 - 6.27 6.27 6.11 5.99 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  11.3 194.118 16.00 11.72 - 4.28 12.00 12.15 12.13 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.หนองคำย 29.8 153.648 12.20 9.02 - 3.18 9.44 9.76 9.99 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.นครพนม 130.2 130.961 12.00 8.43 - 3.57 8.87 9.19 9.48 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 84.2 124.219 12.50 8.03 - 4.47 8.51 8.87 9.13 เพิ่มขึ น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 24.7 89.030 14.50 9.87 - 4.63 10.43 10.84 11.08 เพิ่มขึ น 

6.สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 16 กันยายน2560(ที่มำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 09.46 น. (เมื่อวำน) – 15.00 น.(วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) บ้ำนแสนขัน ต้ำบลบ่อทอง อ้ำเภอทองแสนขัน จังหวัด

อุตรดิตถ์ 
ระดับน ้ำ 6.70 เมตร ระดับวิกฤต 6.0 เมตร 

 บ้ำนน ้ำจวง ต้ำบลบ่อภำค อ้ำเภอชำติตระกำร จังหวัด
พิษณุโลก 

ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 156.0  มิลลิเมตร 

 บ้ำนท่ำข้ำม ต้ำบลวังนกแอ่น อำ้เภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 142.5  มิลลิเมตร 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้ำนห้วยเย็น ต้ำบลปิงหลวง อ้ำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5  มิลลิเมตร 
 บ้ำนแมแ่คม ต้ำบลสวนเขือ่น อำ้เภอเมืองแพร่ จังหวดัแพร่ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0  มิลลิเมตร 
 บ้ำนแม่กระต๋อม ต้ำบลป่ำสัก อ้ำเภอวังชิ น จังหวัดแพร่ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5  มิลลิเมตร 
 บ้ำนแพะดอนมูล ต้ำบลสรอย อ้ำเภอวังชิ น จังหวัดแพร่ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง   103.0 มิลลิเมตร 
 บ้ำนแม่แฮด ต้ำบลแม่พุง อ้ำเภอวังชิ น จังหวัดแพร่ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร 
 บ้ำนป่ำคำ ต้ำบลแม่พุง อ้ำเภอวังชิ น จังหวัดแพร่ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  101.0  มิลลิเมตร 
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เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้ำนน ้ำพร้ำ ต้ำบลนำงพญำ อ้ำเภอท่ำปลำ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  99.5  มิลลิเมตร 

 บ้ำนฝำงแล้ง ต้ำบลขุนฝำง อ้ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  103.5  มิลลิเมตร 

 บ้ำนน ้ำต๊ะ ต้ำบลน ้ำหมัน อ้ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  105.0  มิลลิเมตร 
 บ้ำนกิ่วเคียน ต้ำบลจริม อ้ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 110.3  มิลลิเมตร 
 บ้ำนขุนฝำง ต้ำบลขุนฝำง อ้ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ 
ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.0  มิลลิเมตร 

 บ้ำนน ้ำลี ต้ำบลน ้ำหมัน อ้ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 90.0  มิลลิเมตร 
 บ้ำนวังหำด ต้ำบลทต.ตลิ่งชัน อ้ำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย 

จังหวัดสุโขทัย 
ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.5  มิลลิเมตร 

 บ้ำนป่ำกล้วย ต้ำบลแม่สะเรียง อ้ำเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ระดับน ้ำ 2.08 เมตร ระดับวิกฤต 2.4 เมตร 

 บ้ำนข่วงบุก ต้ำบลห้วยไร่ อ้ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.0  มิลลิเมตร 
 บ้ำนไฮ่ฮ้ำ ต้ำบลบ้ำนด่ำนนำขำม อ้ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5  มิลลิเมตร 

 บ้ำนแม่พวก ต้ำบลห้วยไร่ อ้ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.0  มิลลิเมตร 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้ำนห้วยฮ่อมพัฒนำ ต้ำบลบ้ำนเวียง อ้ำเภอร้องกวำง 

จังหวัดแพร่ 
ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  82.5  มิลลิเมตร 

 บ้ำนม่อนหัวฝำย ต้ำบลด่ำนนำขำม อ้ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  82.5  มิลลิเมตร 

 บ้ำนปำงเคำะ ตำ้บลไทรย้อย อ้ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร 
 บ้ำนแม่กึ๊ด ต้ำบลทุ่งงำม อ้ำเภอเสริมงำม จังหวัดล้ำปำง ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  83.0  มิลลิเมตร 
 บ้ำนห้วยเย็น ต้ำบลปิงหลวง อ้ำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  85.5  มิลลิเมตร 
 บ้ำนปำงเคำะ ตำ้บลไทรย้อย อ้ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  94.0  มิลลิเมตร 
 บ้ำนขุนสถำน ต้ำบลสันทะ อ้ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  98.0  มิลลิเมตร 
 บ้ำนแสนทอง ต้ำบลทต.เวียงต้ำ อ้ำเภอลอง จังหวัดแพร่ ระดับน ้ำ 1.64 เมตร ระดับวิกฤต 2.8 เมตร 
 บ้ำนน ้ำต๊ะ ต้ำบลน ้ำหมัน อ้ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  84.5  มิลลิเมตร 
 บ้ำนหว้ยมุ่น ตำ้บลห้วยมุ่น อ้ำเภอน ำ้ปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  85.0  มิลลิเมตร 
 บ้ำนห้วยอ้อย ต้ำบลด่ำนซ้ำย อ้ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  88.0  มิลลิเมตร 
 บำ้นโคก ต้ำบลนำมำลำ อ้ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  84.5  มิลลิเมตร 
 บ้ำนหัวนำ ต้ำบลนำนกกก อ้ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมำณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  83.5  มิลลิเมตร 
*ได้รับข้อมูลจำกทำงSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณีพบิตั ิณ วนัที่ 16 กันยายน 2560(ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
ไม่มีสถำนกำรณ์ธรณพีิบัติ 
 

8.เหตุการณ์วกิฤตน ้าปจัจบุนั ณ วันที่ 16 กันยายน 2560[เวลำ 15.00 น. (เมื่อวำน) – 08.00 น.(วันนี )] 
 จ.พิษณุโลก - อิทธิพลพำยุ “ทกซูรี” ท้ำให้มีฝนตกหนักในเขตบ้ำนรักไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปรำง ต้นน ้ำของคลองน ้ำ
ปำด จนส่งผลกระทบกับโรงเรียนบ้ำนน ้ำปำด โดยน ้ำในคลองน ้ำปำด ที่ไหลผ่ำนหมู่บ้ำนได้ไหลเข้ำท่วมเขตโรงเรียนบ้ำนน ้ำ
ปำด ตั งแต ่04.00 น. เศษ และเพิ่มอย่ำงต่อเนื่อง จุดที่ต่้ำสุดของโรงเรียน ระดับน ้ำท่วมสูงถึง 2 เมตร นอกจำกนี กระแสน ้ำ
ยังไหลล้นข้ำมถนนสำยพิษณุโลก-เนินมะปรำง เป็นระยะทำงยำวประมำณ 200 เมตร 
 ขณะที่ อ.ชำติตระกำร ก็มีน ้ำป่ำทะลักลงล้ำห้วย ไหลลงสู่เขื่อนแควน้อยบ้ำรุงแดน อย่ำงต่อเนื่อง หน่วยรำชกำรทุกภำค
ส่วนทั ง ปภ.อ้ำเภอชำติตระกำร, อบต.ในพื นที,่ ก้ำนัน-ผู้ใหญ่บ้ำน ต่ำงลงพื นที่เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือประชำชนอย่ำงเร่งด่วน  



๕ 

 จ.ชัยภูมิ - น ้ำป่ำภูแลนคำทะลักท่วมบ้ำนเรือนประชำชน หลำยพื นที่ ถนนสำยหลักชัยภูมิ*-ตำดโตนถูกตัดขำด ใช้กำร
สัญจรรถเล็กทุกชนิดเริ่มผ่ำนไม่ได้ จังหวัดออกประกำศแจ้งเตือนภัยให้ติดตำมสถำนกำรณ์ใกล้ชิด อำจเสี่ยงน ้ำป่ำหลำก เกิด
น ้ำท่วมดินโคลนถล่มฉับพลันได้ทุกพื นที่ตลอดช่วง 1 สัปดำห์นี   

 จ.สตูล - สถำนกำรณ์น ้ำไหลหลำกในช่วงนี ที่ฝำยดุสน อ.ควนโดน อยู่ในสถำนกำรณ์เฝ้ำระวังระดับน ้ำที่เพิ่มสูงขึ น มีบำง
พื นที่เท่ำนั นที่ระดับน ้ำลดลงแล้ว แต่ยังคงไม่น่ำไว้วำงใจ เนื่องจำกยังมีกลุ่มฝนหนำแน่นตกในหลำยพื นที่  ล่ำสุดใน ต.ปำล์ม
พัฒนำ อ.มะนัง จ.สตูล มีระดับน ้ำท่วมขังในบำงพื นที่ ขณะที่ระดับน ้ำในคลองละงูเริ่มเอ่อล้นตลิ่ง และระดับน ้ำป่ำกระจำยวง
กว้ำงเข้ำท่วมบำงส่วน ในพื นที่ อ.ละงู มะนงั ควนกำหลง และ อ.เมือง บนเกำะหลีเป๊ะ (ที่มำ : manager.co.th) 

 จ.กาฬสินธุ์ - ในช่วงเวลำคำบเกี่ยวกันในช่วงกลำงคืนที่ผ่ำน ได้เกิดพำยุฝนตกลงมำอย่ำงหนักทั่วทุกพื นที่ โดยเฉพำะที่
เขตอ้ำเภอห้วยผึ ง และอ้ำเภอสมเด็จ พื นที่ติดเทือกเขำภูพำน ปริมำณน ้ำฝนที่ตกลงมำอย่ำงหนัก ส่งผลให้เกิดน ้ำท่วมถนน
ทันทีตรงสำยกำฬสินธุ์-สมเด็จ จะไปจังหวัดสกลนคร ขึ นเขำภูพำน และบริเวณตั งแต่หน้ำเรือนจ้ำชั่วครำวโคกค้ำม่วง น ้ำเอ่อ
ล้นท่วมถนนสูงเกือบ 1 เมตร บำงแห่งสูงกว่ำ 1.20 เมตร รถเล็กไม่สำมำรถสัญจรไปมำได้ 
 นอกจำกนี  พบว่ำตรงเส้นอ้ำเภอห้วยผึ ง ไปอ้ำเภอสมเด็จ ตรงบ้ำนค้ำบง น ้ำได้ท่วมคอสะพำน และเนื่องจำกมีลมกระโชก
แรงยังท้ำให้ไฟฟ้ำส่องสว่ำงดับลง รถที่สัญจรไปมำจ้ำนวนมำกต้องจอดข้ำงถนนเนื่องจำกเกรงว่ำจะเกิดอุบัติเหตุ  และมี
รำยงำนว่ำ ในเขตเทศบำลต้ำบลสมเด็จ อ้ำเภอสมเด็จ ยังเกิดน ้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้ำง ซึ่งชำวบ้ำนต่ำงพำกันหวำดผวำ และ
เกรงว่ำจะเกิดน ้ำท่วมใหญ่ เพรำะยังไม่มีหน่วยงำนใดเข้ำมำท้ำกำรอ้ำนวยควำมสะดวก (ที่มำ : manager.co.th) 

 จ.พจิิตร – อิทธิพลพำย ุ“ทกซูรี” ท้ำให้มีฝนตกหนักในเขตเทศบำลเมืองพิจิตรต่อเนื่อง ตั งแต่กลำงดึกที่ผ่ำนมำจนถึงเช้ำ
วันนี  รวมเกือบ 10 ชั่วโมง และยังไม่มีทีท่ำว่ำจะหยุด ท้ำให้พื นที่ลุ่มในหลำยชุมชนเกิดน ้ำท่วมขังแล้ว โดยเฉพำะที่บริเวณ
ถนน ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) - สภ.เมืองพิจิตร ถูกน ้ำท่วมสูงเกือบ 30 เซนติเมตร ท้ำให้กำรสัญจรไป-มำเป็นไป
ด้วยควำมยำกล้ำบำก ขณะที่ภำยใน กศน.พิจิตร ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่้ำน ้ำ ก็มีน ้ำไหลเข้ำท่วมอำคำรเรียน โรงฝึกงำน บ้ำนพัก
ข้ำรำชกำร รวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับควำมเสียหำย รวมถึงส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดพิจิตร ซึ่งตั งอยู่ติดกับ กศน.พิจิตร ก็ถูก
น ้ำท่วมด้วย นอกจำกนี ภำยในบริเวณวัดท่ำหลวง พระอำรำมหลวง ก็ถูกน ้ำท่วมบริเวณกุฏิสงฆ์ เพรำะน ้ำระบำยไม่ทัน (ที่มำ : 
manager.co.th) 

 

9.สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 16 กันยายน 2560(ที่มำ :กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
 อุทกภัย น ้าไหลหลาก และน ้าเอ่อล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเีียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่้า พายุ
โซนร้อน “ตาลัส” และพายุโซนร้อน “เซินกา” ห้วงที่ 2 ตั งแต่วันที่ 5 ก.ค. – 15 ส.ค. 60 ในพื นที่ 44 จังหวัด 
(นครสวรรค์ ชัยนำท จันทบุรี เพชรบูรณ์ น่ำน พระนครศรีอยุธยำ อุทัยธำนี ก้ำแพงเพชร เชียงรำย เชียงใหม่ อ่ำงทอง ตรำด 
ระนอง ชัยภูมิ พิจิตร อุตรดิตถ์ พะเยำ นนทบุรี พิษณุโลก สระบุรี เลย อุบลรำชธำนี ขอนแก่น มหำสำรคำม แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ นครรำชสีมำ ลพบุรี ล้ำปำงกำฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สกลนคร สุโขทัย มุกดำหำร ชุมพร 
อ้ำนำจเจริญ ร้อยเอ็ด อุดรธำนี ยโสธร หนองคำย นครพนม และสุรินทร์) 302 อ้าเภอ 1,724 ต้าบล 14,105 หมู่บ้าน 
43 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 609,425 ครัวเรือน 1,898,322 คน มีผู้เสียชีวิต 44 ราย สถานการณ์
คลี่คลายแล้ว 39 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด  ยโสธร อุบลราชธานี  และ
พระนครศรีอยุธยา) 19 อ้าเภอ 109 ต้าบล 512 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 758 ครัวเรือน 2,904 คน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที่ 16 – ๒2 กันยำยน 2560) 
 ในวันที่ 16 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนำแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงพื นที่บริเวณภำคเหนือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก ภำคกลำง และภำคใต้ ส้ำหรับบริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
 ในช่วงวันที่ 17 -18 ก.ย. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และยังคงมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณภำคเหนือ และภำค
ตะวันออกฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 22 ก.ย. จะมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ 
ส่วนทะเลอันดำมันมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร 
 
 
 
 



๖ 

11.การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณอ์ุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำด่ืม เพื่อช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั งแต่ 1 พฤษภำคม – 14 กันยำยน พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน จังหวดั ปริมาณสบูน ้า

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นที ่

ภำค 1 

ล้ำปำง - 40,000 - - - 
ก้ำแพงเพชร 96,000 21,996 3,587 9,060 - 
เชียงรำย - 24,052 - - - 
แม่ฮ่องสอน - 25,828 - - - 
เชียงใหม่ - 18,943 - - - 

ภำค 2 

นครสวรรค ์ 2,962,640 - 4,474 11,640 19,000 
อุทัยธำน ี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปรำกำร 2,765,400 - - - - 
สระบุร ี 1,517,400 - 3,559 - 3,000 
พระนครศรีอยธุยำ 278,640 - - - 25 

ภำค 3 อุดรธำนี 1,119,440 - 3,883 12,126 - 

ภำค 4 
กำฬสินธ์ุ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแก่น 1,780,240 - 2,229 8,742 - 
มหำสำรคำม 752,400 - 939 3,988 - 

ภำค 5 นครรำชสีมำ 694,000 - 2,356 9,224 - 

ภำค 6 สระแก้ว 1,284,800 - 12,000 48,000 - 
ปรำจีนบุรี 1,324,600 - 1,009 3,139 10,787 

ภำค 7 สุพรรณบุร ี 2,318,220 - 1,800 6,020 20,700 
ประจวบคีรีขันธ ์ 19,440 - 100 300 - 

ภำค 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 
 

  
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ               

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์
                       อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


