
  

         รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http ://www .dwr .go .th 
 
รำยงำนฉบับที่ 1279/2560 เวลำ 15.00 น. วันที่ 9 ตุลำคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

 กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น.(ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนำแน่นและมีฝนตกหนักบำงพื นที่บริเวณ
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ ขอให้ประชำชนบริเวณดังกล่ำวระวัง
อันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 9 ต.ค. 2560 เวลำ 07.00 น. 

 
ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 9 ต.ค. 2560 เวลำ 13.00 น. 

2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี ) (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สตูล 57.7 
จ.เชียงรำย 53.7 
จ.ตำก (เขื่อนภูมิพล) 53.4 
จ.ลพบุรี 49.4 
จ.กำญจนบุรี (ทองผำภูมิ) 36.6 
จ.ชุมพร (สวี สกษ.) 27.0 
จ.ตรัง 23.5 
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560(ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนพีิษณุโลก เวลำ 14.15 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคใต้ 

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่9 ตุลาคม 2560(ที่มำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 54,132 ล้ำน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 78 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้

31,605 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2559 (45,768 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65) 
มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 9,364 ล้ำนลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 542.27 ล้ำนลบ.ม.ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน 
125.54 ล้ำนลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 15,625 ล้ำนลบ.ม. 

 
 

อ่ำงเก็บน ้ำ 

ปริมำตร 
น ้ำในอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำใช้กำรได ้

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 8,745 65 4,945 51 111.94 126.03 0.00 0.00 4,717 
2.สิริกิติ์ 7,784 82 4,934 74 33.64 31.23 0.00 0.00 2,856 
3.จุฬำภรณ์ 163 99 126 99 8.13 3.83 1.04 1.04 44 
4.อุบลรัตน์ 2,368 97 1,787 97 140.88 116.11 28.76 25.32 63 
5.ล้ำปำว 1,731 87 1,631 87 13.89 14.50 8.29 8.90 719 
6.สิรินธร 1,611 82 779 69 11.07 11.03 0.00 0.00 355 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 864 90 861 90 43.03 48.28 25.06 25.07 96 
8.ศรีนครินทร์ 14,741 83 4,476 60 53.27 58.07 2.94 2.97 4,109 
9.วชิรำลงกรณ 6,728 76 3,716 64 22.52 25.81 5.05 5.06 4,272 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 190 85 186 85 1.68 4.31 0.10 0.10 36 
11.รัชชประภำ 4,408 78 3,057 71 7.03 12.19 5.08 11.81 2,212 
12.บำงลำง 839 58 563 48 7.55 9.93 13.42 13.42 835 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2560(ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

ศุกร ์ เสาร์ อาทติย ์ จันทร ์
6 

ต.ค. 
7 

ต.ค. 
8 

ต.ค. 
9 

ต.ค. 
P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.83 1.81 1.75 1.92 เพิ่มขึ น -1.78 

W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 1.40 1.37 1.56 1.67 เพิ่มขึ น -3.53 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 7.28 9.36 9.44 9.48 9.58 เพิ่มขึ น 2.3 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 11.18 10.00 10.10 10.17 9.99 ลดลง -1.19 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 13.77 14.10 14.44 14.48 เพิ่มขึ น -1.86 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 5.83 5.87 5.93 5.98 เพิ่มขึ น -0.02 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 7.69 7.70 7.70 7.69 ล้นตลิ่ง 0.69 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 2.99 2.91 2.82 2.76 ลดลง -0.24 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 8.20 6.90 7.25 7.60 7.70 เพิ่มขึ น -0.5 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.78 3.79 3.81 3.82 ล้นตลิ่ง 0.62 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.60 8.54 8.82 8.68 เพิ่มขึ น -8.45 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.10 29.04 29.01 29.02 เพิ่มขึ น -4.94 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 24.18 19.27 19.09 18.99 18.94 ลดลง -5.24 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 9.14 8.95 9.02 9.10 เพิ่มขึ น -1.66 

*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560(ทีม่ำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดบัอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดบัตลิ่ง
(ม.) 

ระดบัน ้า
(ม.) 

9 ต.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดบัตลิ่ง 

ระดบัน ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 10 ต.ค. 11 ต.ค. 12 ต.ค. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 2.8 357.110 12.80 3.47 -9.33 3.70 3.82 3.96 เพิ่มขึ น 
อ.เชียงคำน จ.เลย  2.5 194.118 16.00 9.38 -6.62 9.36 9.46 9.63 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.หนองคำย 0.0 153.648 12.20 7.01 -5.19 6.76 6.85 7.07 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 6.75 -5.25 6.74 6.67 6.70 ทรงตัว 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 2.5 124.219 12.50 6.41 -6.09 6.45 6.49 6.40 ทรงตัว 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี 0.0 89.030 14.50 8.35 -6.15 8.27 8.24 8.31 ทรงตัว 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560(ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้ำนดอยเตำ่ใต้ ต้ำบลดอยเตำ่ อ้ำเภอดอยเต่ำ จังหวดัเชียงใหม ่ ระดับน ้ำ 3.53 เมตร ระดับวิกฤต 4.30 เมตร 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 

7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 (ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
ไม่มีสถำนกำรณ์ธรณีพิบัติ 
 

8. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
 ไม่มีสถำนกำรณ์ 
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9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 (ที่มำ :กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
    สถานการณ์ส้าคัญ 
    จ.ลพบุรี – เกิดฝนตกหนักท้ำให้น ้ำไหลหลำกในพื นที่3 อ. 14 ต. 63 ม. ได้แก่ อ.หนองม่วงต.หนองม่วง (ม.5,9) ต.ชอน
สมบูรณ์ (ม.1-12) ต.ยำงโทน (ม.1,3,4,6) ต.ดงดินแดง (ม.2,4) อ.โคกส้ำโรง ต.ห้วยโป่ง (ม.5,6,7,8,10) ต.สะแกรำบ  
(ม.3,5,6,7,8,14) ต.วังขอนขว้ำง (ม.1,3,4,6) ต.คลองเกตุ (ม.9) ต.ดงมะรุม (ม.5,11,12) ต.โคกส้ำโรง (ม.1) ต.หนอง
แขม (ม.1) อ.บ้ำนหมี่ต.ดงพลับ (ม.1-5) ต.บำงกะพี  (ม.1-7) ต.หินปัก (ม.1-10) ประชำชนได้รับผลกระทบ 2,828 
ครัวเรือน 8,384 คน มีผู้เสียชีวิต 1 รำย (สำเหตุออกหำปลำถูกน ้ำพัด อ.โคกส้ำโรง) สนง.ปภ.จ. อ้ำเภอ หน่วยทหำร
พัฒนำกำรเคลื่อนที่ 16 ก้ำลังพล 16 นำย น ้ำดื่ม 2,400 ขวด ศบภ.นสศ. อปท. อบต.แม่วะ อปพร. อำสำสมัคร มูลนิธิเข้ำ
ส้ำรวจควำมเสียหำยและให้ควำมช่วยเหลือ จังหวัดสำมำรถให้กำรช่วยเหลือได้ 
   จ.ก้าแพงเพชร - วันที่ 8 ต.ค. 60 น ้ำจำกคลองแม่ระกำ ล้นตลิ่งเข้ำท่วมในพื นที่ อ.พรำนกระต่ำย ต.วังควง (ม.6) ต.ท่ำไม้ 
(ม.2,5,10,11) ประชำชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน 56 คน สนง.ปภ.จ. ศบภ.มทบ.31 อ้ำเภอ อปท. อปพร. 
อำสำสมัคร มูลนิธิเข้ำให้ส้ำรวจควำมเสียหำยและให้กำรช่วยเหลือ จังหวัดสำมำรถให้กำรช่วยเหลือได้ 
 อุทกภัย น ้าไหลหลาก และน ้าเอ่อล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่้า พายุโซนร้อน 
“ตาลัส” และพายุโซนร้อน “เซินกา” 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 ศรี
สะเกษ นครรำชสีมำ ลพบุรี ล้ำปำง กำฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สกลนคร สุโขทัย มุกดำหำร ชุมพร อ้ำนำจเจริญ ร้อยเอ็ด อุดรธำนี 
ยโสธร หนองคำย นครพนม สุรินทร์ ) 302 อ้าเภอ 1,724 ต้าบล 14,105 หมู่บ้าน 43 ชุมชน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 609,425 ครัวเรือน 1,898,322 คน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 43 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 
1 จังหวัด (อุบลราชธานี) 2 อ้าเภอ 2 เทศบาลต้าบล 1 ต้าบล 19 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 64 ครัวเรือน 
906 คน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันท่ี 9 – 15 ตุลำคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 9-11 ต.ค. บริเวณประเทศไทยมีฝนเพ่ิมมำกขึ น และมีฝนตกหนักหลำยพื นที่ โดยมีฝนหนักมำกบำงแห่ง
บริเวณภำคเหนือ ภำคกลำงตอนบนและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 12-15 ต.ค. บริเวณประเทศไทยยังคงมี
ฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบำงแห่งในบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำงรวมทั งกรุงเทพฯและปริมณฑล ภำค
ตะวันออก และภำคใต้ 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 9-11 ต.ค. ขอให้ประชำชนบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำง
ตอนบน ระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อำจท้ำให้เกิดน ้ำท่วมฉับพลัน น ้ำป่ำไหลหลำก และลมกระโชกแรง 
และในช่วงวันที่ 12-15 ต.ค. ขอให้ประชำชนบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ 
ระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อำจท้ำให้เกิดน ้ำท่วมฉับพลัน น ้ำป่ำไหลหลำก ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ระวังน ้ำท่วมขังและลมกระโชกแรง 
 

11. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั งแต่ 1 พฤษภำคม – 9 ตุลำคม พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสูบน ้า

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นที่ 

ภำค 1 

ล้ำปำง - 46,505 - - - 
ก้ำแพงเพชร 96,000 28,996 3,587 9,060 - 
เชียงรำย - 40,255 - - - 
แม่ฮ่องสอน - 30,687 - - - 
เชียงใหม่ - 26,298 - - - 

 

 



๕ 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสูบน ้า

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นที่ 

ภำค 2 

นครสวรรค์ 3,646,440 - 5,464 14,740 22,350 
อุทัยธำนี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปรำกำร 3,457,080 - - - - 
สระบุรี 2,084,400 - 3,559 - 3,000 
พระนครศรีอยุธยำ 416,340 - - - 25 

ภำค 3 อุดรธำนี 1,207,440 - 3,883 12,126 - 

ภำค 4 
กำฬสินธุ์ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแก่น 2,441,680 - 2,754 11,442 - 
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 สุพรรณบุรี 2,318,220 - 1,800 6,020 20,700 
ประจวบคีรีขันธ์ 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 

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

  
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ               

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


