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รายงานฉบับที่ 1232/2560 เวลา 15.00น. วันที่ 15 กันยายน 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังตดิตามสถานการณน์้าํ 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 15 กันยายน 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น.(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝน 
ที่ตกหนักและฝนท่ีตกสะสมที่อาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย สําหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน 
มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝ่ังในช่วง
วันที่ 15-18 ก.ย. 60 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 15 ก.ย. 2560 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 15 ก.ย. 2560 เวลา 12.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงา (ตะก่ัวป่า) 108.0 
จ.ระยอง 64.5 
จ.สตูล 60.2 
จ.ระนอง 55.2 
จ.หนองบัวลําภู 46.6 
จ.ภูเก็ต 37.8 
จ.อุตรดิตถ์ 36.5 
 
 

พายใุต้ฝุ่ น “ตาลิม” 

พายโุซนร้อย “ทกซรีู” 
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3.เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 15 กนัยายน2560(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีกระบี่ เวลา 15.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ 

4.สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพน้ําในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 49,935 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 71 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

26,408 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56)ปริมาตรนํ้าในอ่างฯเทียบกับปี 2559 (38,686 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 11,249 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯจํานวน 201.10 ล้านลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 134.96 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 20,823 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 7,580 56 3,780 39 17.77 23.88 3.00 3.00 5,882  
2.สิริกิต์ิ 7,118 75 4,268 64 29.48 33.97 3.96 4.00 3,522  
3.จุฬาภรณ์ 113 69 76 60 1.81 2.05 1.05 1.05 94  
4.อุบลรัตน์ 1,820 75 1,239 67 23.11 23.35 25.02 25.06 611  
5.ลําปาว 1,562 79 1,462 78 12.47 7.30 17.87 18.10 888  
6.สิรินธร 1,411 72 580 51 0.00 8.06 7.35 7.36 555  
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 419 44 416 43 14.68 18.02 4.36 4.37 541  
8.ศรีนครินทร์ 13,975 79 3,710 50 20.75 23.85 6.99 6.06 4,875  
9.วชิราลงกรณ 6,420 72 3,408 58 18.34 17.31 11.09 10.07 4,580  
10.ขุนด่านปราการชล 142 63 137 62 0.60 0.95 0.15 0.15 84  
11.รัชชประภา 4,271 76 2,919 68 3.55 6.12 9.29 10.33 2,349  
12.บางลาง 910 63 634 54 11.84 16.03 12.14 12.14 764  
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 12 - 15 กนัยายน2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
12 
ก.ย. 

13 
ก.ย. 

14 
ก.ย. 

15 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.60 1.57 1.59 1.54 ลดลง -2.16 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.34 -0.37 -0.50 -0.47 เพ่ิมข้ึน -5.67 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 7.97 8.04 8.20 8.26 เพ่ิมข้ึน 0.98 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 8.49 8.42 8.28 7.99 ลดลง -3.19 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 13.32 13.30 13.30 13.30 ทรงตัว -3.04 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 5.92 5.93 5.95 5.97 เพ่ิมข้ึน -0.03 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.55 7.48 7.40 7.33 ล้นตลิ่ง 0.33 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.17 1.00 1.26 1.29 เพ่ิมข้ึน -1.71 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 5.55 4.90 4.65 *** *** *** 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.65 3.63 3.63 3.59 ล้นตลิ่ง 0.39 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.67 8.08 8.58 8.48 ลดลง -8.65 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.03 29.11 29.10 28.99 ลดลง -4.97 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.35 18.94 18.95 19.15 เพ่ิมข้ึน -5.03 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.51 8.37 8.22 8.33 เพ่ิมข้ึน -2.43 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 14 กันยายน 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

14 ก.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 15 ก.ย. 16 ก.ย. 17 ก.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 6.76 - 6.04 6.81 6.69 6.60 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  1.5 194.118 16.00 11.16 - 4.84 11.44 11.71 11.91 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 0.0 153.648 12.20 8.52 - 3.68 8.77 9.12 9.27 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 8.00 - 4.00 8.04 8.30 8.43 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 7.60 - 4.90 7.50 7.62 7.76 เพิ่มข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0.0 89.030 14.50 9.41 - 5.09 9.19 9.13 9.33 เพิ่มข้ึน 

6.สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 15 กนัยายน2560(ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. – 15.00 น.(วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 168.5 มิลลิเมตร 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านนาแฝก ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 

บ้านหล่อยูง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 
บ้านดอกแดง ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 120.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 117.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 117.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านโกตา ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล ระดับน้ํา 4.53 เมตร ระดับวิกฤต 7.50 เมตร 
*ได้รับข้อมูลจากทางSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 
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7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 15 กนัยายน 2560(ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8.เหตกุารณ์วิกฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 15 กันยายน 2560[เวลา 08.00 น. – 15.00 น.(วันนี้)] 
    จ.ภูเก็ต ฝนตกหนักต่อเน่ืองต้ังแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ต่อเน่ืองจนถึงขณะน้ี ส่งผลให้ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตมีนํ้าท่วมขังหลายจุด 
กระจายเกือบทั้งจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ ต.กมลา ที่ขณะนี้โครงการก่อสร้างโรงแรม และวิลล่าในพ้ืนที่ หมู่ 5 บ้านหัวควน  
มีเหตุดินสไลด์ลงมาทําให้อาการที่สร้างเป็นวิลล่าทรุดตัวลงมาแล้ว 1 หลัง ขณะที่ในพ้ืนที่ ต.ป่าตอง ช่วงรอยต่อระหว่างกมลา 
และกะหลิม มีเหตุดินสไลด์ลงมาบนถนนจํานวนหน่ึงจุด ขณะที่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ของป่าตองขณะน้ีเริ่มมีปัญหาน้ําท่วมขังในจุดที่มี
ปัญหานํ้าท่วมซ้ําซากแล้วเช่นกัน ส่วนพ้ืนที่ตัวเมืองภูเก็ตมีหลายพ้ืนที่ที่ปัญหานํ้าท่วมขัง เช่น ถนนหน้าบ้านวานิช ถนน
เยาวราช บริเวณซอยพะเนียง ระดับนํ้าเสมอฟุตบาท ในพ้ืนที่ อ.ถลาง ต.ป่าคลอก ก่อนถึงแหลมทราย ต้นไม้ล่มขวางถนน 
ส่วนพ้ืนที่กะรน เกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากลงมาจากซอยปฎัก 18 ทําให้มีปัญหานํ้าท่วมขังหลายจุด เช่นเดียวกับพ้ืนที่ ต.ฉลอง 
ที่ขณะนี้มีปัญหาน้ําท่วมถนนเส้นทางห้าแยก 

จ.พังงา เกิดฝนตกหนักต้ังแต่ช่วงเย็นของวันที่ 14 ก.ย. 60 ในพ้ืนที่จังหวัดพังงา เป็นเหตุให้เกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 1. อําเภอท้ายเหมือง ตําบลทุ่งมะพร้าว พบ บ้านเรือนประชาชน ใน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่1, 3 และ 4 ได้รับ
ผลกระทบ รวม 14 หลัง และมีมัสยิดบ้านฝายท่าอีก 1 แห่ง 2.อําเภอกะปง พบที่บริเวณหน้า รพ.กะปง มีนํ้าท่วมถนน
เล็กน้อย โดยนํ้าได้เอ่อท่วมบ้านพักครูโรงเรียนกะปงวิทยาจํานวน 2 หลัง 3. อําเภอคุระบุรี ประกอบด้วย ม.9 ตําบลบางวัน  
มีบ้านเรือนประชานได้รับผลกระทบ 4 หลัง  

9.สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 15 กันยายน 2560(ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 อุทกภัย น้ําไหลหลาก และน้ําเอ่อล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่ํา พายุ
โซนร้อน “ตาลัส” และพายุโซนร้อน “เซินกา” ห้วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. – 15 ส.ค. 60 ในพื้นที่ 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 ศรีสะเกษ นครราชสีมา ลพบุรี ลําปางกาฬสินธ์ุ บุรีรัมย์ สกลนคร สุโขทัย มุกดาหาร ชุมพร 
อํานาจเจริญ ร้อยเอ็ด อุดรธานี ยโสธร หนองคาย นครพนม และสุรินทร์) 302 อําเภอ 1,724 ตําบล 14,105 หมู่บ้าน 
43 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 609,425 ครัวเรือน 1,898,322 คน มีผู้เสียชีวิต 44 ราย สถานการณ์
คลี่ คลายแล้ว  39 จังห วัด  ยังคงมีสถานการณ์  5 จังห วัด  (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด  ยโสธร อุบลราชธานี  และ
พระนครศรีอยุธยา) 19 อําเภอ 109 ตําบล 512 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 758 ครัวเรือน 2,904 คน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 15 – ๒1 กันยายน 2560) 
 ในช่วงวันที่ 15 - 17 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ สําหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 
เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 21 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเน่ือง ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 15 - 17 ก.ย. พายุไต้ฝุ่น “ทกซูรี” (DOKSURI) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ
ตอนใต้ของเมืองวินห์ ประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 15 ก.ย. 60 โดยจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเปรสช่ันปกคลุม
ประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และเป็นหย่อมความกดอากาศตํ่าปกคลุมบริเวณ
ภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น 
ลักษณะเช่นน้ีทําให้ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยมีกําลังแรง 
 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ กลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม 
ทะเลอันดามันและภาคใต้มีกําลังอ่อน ลักษณะเช่นน้ีทําให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกต่อเน่ือง และยังคงมีฝนตกหนัก 
บางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกฉียงเหนือ สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลง 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 15 - 17 ก.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจาก ฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม นํ้าท่วมฉับพลัน และนํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย สําหรับ
ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงด 
ออกจากฝั่ง 

 



๕ 

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 


