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 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 11 ตลุาคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น.(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝน
ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 11 ต.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 11 ต.ค. 2560 เวลา 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พะเยา 53.1 
จ.สงขลา (คอหงษ์ สกษ.) 49.6 
จ.เพชรบูรณ์ (วิเชียรบุรี) 45.3 
จ.เชียงใหม่ (ดอยอ่างขาง) 41.4 
จ.สุราษฎร์ธานี (สกษ.) 39.0 
จ.ชัยนาท (สกษ.) 35.9 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 34.6 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 11 ตลุาคม 2560(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 15.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 55,819 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 79 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

33,292 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (46,260 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 9,558 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 463.70 ล้านลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 
145.86 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 14,938 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 8,922 66 5,122 53 74.55 102.53 0.00 0.00 4,540 
2.สิริกิต์ิ 7,845 82 4,995 75 31.40 31.35 0.00 0.00 2,795 
3.จุฬาภรณ์ 164 100 127 100 2.13 0.99 2.33 0.96 43 
4.อุบลรัตน์ 2,548 105 1,967 106 128.67 120.25 33.95 31.29 -117 
5.ลําปาว 1,753 89 1,653 88 19.00 15.20 5.00 6.80 697 
6.สิรินธร 1,623 83 792 70 8.56 5.98 0.00 0.00 343 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 888 93 885 93 41.27 41.93 30.29 30.28 72 
8.ศรีนครินทร์ 14,842 84 4,577 61 46.33 58.74 3.07 2.96 4,008 
9.วชิราลงกรณ 6,761 76 3,749 64 19.26 25.90 5.07 5.09 4,239 
10.ขุนด่านปราการชล 193 86 188 86 1.24 1.41 0.14 0.10 33 
11.รัชชประภา 4,410 78 3,058 71 6.18 8.58 5.79 6.63 2,210 
12.บางลาง 828 57 552 47 8.29 6.69 13.35 12.93 846 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 8 – 11 ตลุาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ 
8 

ต.ค. 
9 

ต.ค. 
10 
ต.ค. 

11 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.75 1.92 1.89 1.75 ลดลง -1.95 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 1.56 1.67 1.64 1.54 ลดลง -3.66 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 9.48 9.58 9.68 9.80 เพ่ิมข้ึน 2.52 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 10.17 9.99 9.84 9.77 ลดลง -1.41 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 14.44 14.48 14.90 15.34 เพ่ิมข้ึน -1 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 5.93 5.98 6.04 6.04 เพ่ิมข้ึน 0.04 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.70 7.69 7.69 7.69 ล้นตลิ่ง 0.69 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 2.82 2.76 2.65 2.65 ลดลง -0.35 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 7.60 7.70 7.90 7.90 เพ่ิมข้ึน -0.3 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.81 3.82 3.82 3.82 ล้นตลิ่ง 0.62 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.82 8.68 8.44 8.19 ลดลง -8.94 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.01 29.02 29.19 29.22 เพ่ิมข้ึน -4.74 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.99 18.94 19.41 19.95 เพ่ิมข้ึน -4.23 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 9.02 9.10 9.19 9.20 เพ่ิมข้ึน -1.56 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

11 ต.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 12 ต.ค. 13 ต.ค. 14 ต.ค. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 6.2 357.110 12.80 3.55 -9.25 3.55 3.72 3.80 เพิ่มข้ึน 
อ.เชียงคาน จ.เลย  12.3 194.118 16.00 8.76 -7.24 8.91 9.20 9.50 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 0.5 153.648 12.20 6.70 -5.5 6.48 6.52 6.76 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 8.5 130.961 12.00 7.05 -4.95 7.01 6.84 6.73 ลลดง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 6.54 -5.96 6.88 7.09 7.17 เพิ่มข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0.0 89.030 14.50 8.18 -6.32 8.23 8.38 8.61 เพิ่มข้ึน 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 11 ตลุาคม 2560(ท่ีมา: สํานักวิจัย พฒันาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านชมภูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

บ้านใหม่ปางเติม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
บ้านแม่ต๋อมใน ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 

ระดับน้ํา 5.59 เมตร ระดับวิกฤต 6.50 เมตร 
ระดับน้ํา 3.11 เมตร ระดับวิกฤต 3.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 107.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านท่าข้าม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
บ้านป่าบงบ้านถํ้า ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

ระดับน้ํา 2.62 เมตร ระดับวิกฤต 4.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 2.71 เมตร ระดับวิกฤต 3.50 เมตร 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 11 ตลุาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

 

 

 



๔ 

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 11 ตลุาคม 2560 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
 จ.พิจิตร จากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเน่ืองในเขตภาคเหนือทําให้ระดับนํ้าในแม่นํ้าน่านที่ อ.บางมูลนาก ล้นตลิ่ง
เข้าท่วมในที่ลุ่มและในตลาดสดเทศบาลบางมูลนากเม่ือมีฝนตกนํ้าระบายไม่ทันส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมในชุมชนเมือง นายปิยะ 
วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลาย จากการดูพ้ืนที่พบว่ามีมวลนํ้าจํานวน
มากไหลไม่สะดวก อีกทั้งพบว่าคอสะพานถนนเลี่ยงเมืองบางมูลนากถูกนํ้ากัดเซาะ ซึ่งเป็นจุดขวางทางนํ้าจึงได้สั่งการให้เปิด
คอสะพานที่ชํารุดเพ่ือให้เป็นทางนํ้าไหลไปทาง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก เพ่ือระบายต่อไปยังบึงบอระเพ็ดในเขต  
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และไหลลงแม่นํ้าน่านด้านใต้ของตัวเมืองบางมูลนาก ต่อไป 
 จ.อ่างทอง พ้ืนที่ตําบลโผงเผง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีจํานวนประชาชนได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จํานวน 
463 ครัวเรือน และได้รับความเดือดร้อนจากสัตว์เลี้ยงที่หลุดลอยไปตามน้ําจํานวนมากโดยชาวบ้านที่เลี้ยงกบ ปลากระเบน
เป็นอาชีพหลัก ได้รับความเสียหายจากระดับนํ้าที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท่วมโรงเลี้ยง ไม่สามารถขนย้ายได้ทัน ต้องปล่อย
ให้ไหลไปกับกระแสนํ้า บางจุดระดับนํ้าสูงกว่า 2 เมตร ทําให้โรงเลี้ยงจมมิดอยู่ใต้นํ้า ด้านผู้เลี้ยงต้องเร่งขนย้ายปลากระชัง 
เน่ืองจากระดับนํ้าที่สูงกว่าถนนคันก้ันนํ้า และนํ้าไหลแรง มากทําให้แพกระชังปลากระแทกกับตัวถนน ล้มตายเป็นจํานวน
มาก ซึ่งในขณะน้ีมีเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังในพ้ืนที่ตําบลโผงเผง ได้รับความเสียหายจากนํ้าท่วมแล้ว จํานวน 105 กระชัง 

จ.กาฬสินธุ์ สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ 3 อําเภอลุ่มตํ่าติดริมแม่นํ้าชี ประกอบด้วย อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย 
และอ.ร่องคํา หลายพ้ืนที่เสี่ยงกับสถานการณ์นํ้าล้นตลิ่ง เอ่อท่วมซ้ํารอบสอง เน่ืองจากระดับนํ้าในแม่นํ้าชียังคงหนุนสูง และ
ระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง เจ้าหน้าที่ต้องปักธงสีแดงเป็นสัญลักษณ์เตือนภัย เน่ืองจากระดับนํ้าอยู่ในขั้นวิกฤติ ต้องเฝ้า
ระวังตลอด 24 ช่ัวโมง ล่าสุดเขื่อนลําปาวได้ปิดประตูระบายนํ้าทั้ง 4 บาน หยุดระบายน้ําลงสู่ลําน้ําปาว เพ่ือช่วยลด
ผลกระทบพ้ืนที่นํ้าท่วม และไม่ให้ปริมาณนํ้าไหลไปสมทบกับแม่นํ้าชี ที่กําลังหนุนสูง 

จ.ชัยนาท กระแสนํ้าเจ้าพระยาที่เพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองและไหลแรง ทําให้คันกระสอบทรายก้ันนํ้าที่ชาวบ้านทําไว้บริเวณ หมู่ที่ 
4 และ หมู่ที่ 5 ต.โพนางดําออก อ.สรรพยา ไม่สามารถต้านทานกระแสน้ําได้ พังเสียหายหลายจุด ทําให้นํ้าทะลักเข้าท่วม
หมู่บ้านอย่างต่อเน่ือง ชาวบ้านถอดใจไม่ซ่อมแซมและก่อกระสอบทรายเพ่ิม ยอมให้นํ้าท่วมหมู่บ้าน ทําได้เพียงขนย้ายสิ่งของ
ขึ้นที่สูง และขึ้นไปอาศัยอยู่บนช้ันสองของบ้าน 

จ.เชียงใหม่ ฝนที่ตกอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ช่วงกลางดึกวานนี้ ส่งผลให้หลายพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบทําให้
ระดับนํ้าในลํานํ้าสายต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้น และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน รวมพ้ืนที่เพาะปลูก โดยที่อําเภอจอมทอง เช้า
วันน้ี ลํานํ้าแม่กลาง ระดับเพ่ิมสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตพ้ืนที่หมู่ 10 และ หมู่ 11 ตําบล
บ้านหลวง อย่างฉับพลัน ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่ขนของหนีนํ้าไม่ทันได้รับความเสียหาย และเดือดร้อนหลายหลังคาเรือน 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
    อุทกภัย น้ําไหลหลาก และน้ําเอ่อล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน และการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่
วันที่ 10 ต.ค. 60 จนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ 5 จังหวัด (ลพบุรี กําแพงเพชร สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา) 18 
อําเภอ 128 ตําบล 653 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 36,862 ครัวเรือน 104,043 คน  

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 11 – 17 ตุลาคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 12-17 ต.ค. บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเน่ือง และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 12-14 ต.ค. ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้
ตอนบน และภาคตะวันออก ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบน ทําให้
บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 15-17 ต.ค. ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่าน
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนเริ่มมีกําลังแรงขึ้น ทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบาง
แห่ง อน่ึงในช่วงวันที่ 14-17 ต.ค. พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ตอนกลางจะเคล่ือนตัวเข้าใกล้ชายฝ่ังประเทศเวียดนาม
ตอนกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ 
 ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตราย
จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑล ระวังนํ้าท่วมขัง
และลมกระโชกแรง 

 



๕ 

11. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบนํ้า และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 11 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 2,699,440 - 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 

 21,506,960 1,006,326 42,752 140,339 62,262 
 

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


