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 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 21 ตลุาคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น.(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนน้อยในระยะนี้ 

แผนท่ีอากาศ วันท่ี 21 ต.ค. 2560 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 21 ต.ค. 2560 เวลา 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ สกษ.) 16.7 
จ.ลพบุรี 11.6 
จ.ชลบุรี (พัทยา) 8.3 
จ.เชียงใหม่ (ดอยอ่างขาง) 7.8 
จ.ปราจีนบุรี 6.9 
จ.เพชรบูรณ์ (หล่มสัก) 6.8 
จ.พระนครศรีอยุธยา 6.1 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 21 ตลุาคม 2560(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 13.30 น.  สถานีกระบี่ เวลา 14.15 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 58,551 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 82 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

35,024 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (47,655 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67)
มากกว่าปี 2559 จํานวน 10,895 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 394.94 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 160.08 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 12,838 ล้าน ลบ.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 9,950 74 6,150 64 103.93 156.57 0.00 0.00 3,512 
2.สิริกิต์ิ 8,188 86 5,338 80 24.83 24.80 0.00 0.00 2,452 
3.จุฬาภรณ์ 168 103 131 104 3.66 1.85 1.04 1.04 39 
4.อุบลรัตน์ 2,955 122 2,374 128 75.46 77.97 52.05 50.54 -524 
5.ลําปาว 1,851 93 1,751 93 10.94 11.09 5.34 5.49 599 
6.สิรินธร 1,655 84 823 73 1.33 0.88 3.06 0.00 311 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 943 98 940 98 30.79 30.79 30.28 30.28 17 
8.ศรีนครินทร์ 15,243 86 4,978 67 50.33 61.92 2.97 2.99 3,607 
9.วชิราลงกรณ 6,959 79 3,947 67 19.52 19.53 5.08 5.11 4,041 
10.ขุนด่านปราการชล 218 97 213 97 1.86 2.81 0.15 0.15 8 
11.รัชชประภา 4,411 78 3,060 71 3.96 6.15 6.69 8.89 2,209 
12.บางลาง 745 51 469 40 3.55 4.24 13.09 13.11 929 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
18 
ต.ค. 

19 
ต.ค. 

20 
ต.ค. 

21 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 2.01 1.90 1.81 1.77 ลดลง -1.93 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 1.14 1.09 0.66 0.50 ลดลง -4.7 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 10.53 10.63 10.68 10.74 เพ่ิมข้ึน 3.46 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 10.06 10.07 10.14 10.16 เพ่ิมข้ึน -1.02 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.81 15.81 15.81 15.81 ทรงตัว -0.53 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 6.54 6.60 6.66 6.72 ล้นตลิ่ง 0.72 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.69 7.64 7.62 7.59 ล้นตลิ่ง 0.59 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.49 1.40 1.39 1.42 เพ่ิมข้ึน -1.58 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 8.81 8.66 8.47 8.26 ล้นตลิ่ง 0.06 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.89 3.89 3.88 *** ล้นตลิ่ง *** 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.26 8.12 8.01 8.00 ลดลง -9.13 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.98 28.97 28.96 28.95 ลดลง -5.01 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.86 18.83 18.96 18.80 ลดลง -5.38 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.30 7.91 7.58 7.32 ลดลง -3.44 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

21 ต.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 22 ต.ค. 23 ต.ค. 24 ต.ค. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 3.1 357.110 12.80 3.10 -9.7 2.97 2.96 3.07 เพิ่มข้ึน 
อ.เชียงคาน จ.เลย  4.8 194.118 16.00 9.20 -6.8 9.23 9.08 8.89 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 0.0 153.648 12.20 7.05 -5.15 6.90 6.95 6.95 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 6.26 -5.74 6.35 6.42 6.33 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 5.86 -6.64 6.01 6.11 6.10 เพิ่มข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0.0 89.030 14.50 7.33 -7.17 7.16 7.04 6.95 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: สํานักวิจัย พฒันาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 19 ตลุาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 21 ตลุาคม 2560 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
 จ.ชลบุรี พายุฝนตกกระหนํ่าลงมาอย่างหนักและต่อเน่ืองต้ังแต่ช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ที่ผ่านมา เป็นเวลานานนับ
ช่ัวโมง ส่งผลให้เกิดปัญหานํ้าท่วมขังในพ้ืนที่เมืองพัทยาหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นถนนพัทยาสาย 3 แยกร้านอาหารมุมอร่อย 
ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ ซอยเขาน้อย ซอยเขาตาโล ถนนเลียบทางรถไฟ และอีกหลายชุมชน โดยส่งผลทําให้เกิดปัญหา
การจราจรติดขัดอย่างหนัก โดยเฉพาะถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ทั้งขาไปและขากลับ ระดับนํ้าท่วมสูงกว่า 30-60 เซนติเมตร  
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ทําให้รถยนต์ของประชาชนขนาดเล็กสัญจรด้วยความยากลําบาก กระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ 1 ช่ัวโมง สถานการณ์จึงเข้าสู่
ภาวะปกติ (ผู้จัดการ) 
 จ.อุบลราชธานี สภาพปัญหานํ้าท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ขณะน้ี แม่นํ้ามูลยังล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชนสองฝั่งแม่นํ้า 
กว่า 20 ชุมชน ทําให้ชาวบ้านที่อพยพหนีนํ้ามาอาศัยในศูนย์อพยพตามท่ีต่างๆ นานกว่า 3 เดือน ต้องประสบกับทั้งนํ้าท่วม
บ้านเรือนที่อาศัยและลมหนาว สําหรับระดับแม่นํ้ามูลวันน้ี มีนํ้าสูง 7.59 เมตร ทําให้มีนํ้าล้นตลิ่งสูง 59 เซนติเมตร 
(ผู้จัดการ)  
 จ.มหาสารคาม ที่วัดวังยาววารี บ้านวังยาว ม.4 ต.เก้ิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าชี ชาวบ้านต่างเร่ง 
กรอกกระสอบทรายมากั้น หลังจากได้รับแจ้งว่าเขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยนํ้าลงมาวันละ 54 ล้าน ลบ.ม ซึ่งจะส่งผลกระทบ
จังหวัดมหาสารคาม 3 อําเภอ ประกอบไปด้วย อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย และ อ.เมือง ขณะที่วัดวังยาววารี บ้านวังยาว นํ้าชี
ได้เอ่อท่วม ระดับนํ้าได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองวันละ 10-15 ซม. ท่วมเมรุเผาศพ และศาลาพักศพ และใกล้จะถึงศาลา 
การเปรียญวัด ชาวบ้านจึงเร่งกรอกระสอบทรายมากั้น นอกจากน้ี ชาวบ้านยังได้ช่วยกันนํากระสอบทรายไปก้ันนํ้าจากแม่นํ้าชี 
ที่กําลังจะล้นเข้าท่วมบ้านเรือน และเรือกสวนไร่นา ทั้งน้ี บ้านวังยาว ต.เก้ิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ได้รับผลกระทบ 
จากแม่นํ้าชี เสียหายไปแล้ว 15 หลังคาเรือน (ผู้จัดการ) 
 จ.ขอนแก่น จากการระบายนํ้าของเขื่อนอุบลรัตน์ เพ่ิมขึ้นอีกจาก 50 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 54 ล้านลูกบาศก์เมตร
เมตรต่อวัน โดยมีผลมาต้ังแต่เวลา 12.00 น. ของเมื่อวานที่ผ่านมา ( 20 ต.ค.) ทําให้ขณะน้ีระดับน้ําในแม่นํ้าพองสูงขึ้น 
จากเดิมอีก 30 ซม . ไหลเอ่อเข้าท่วมพ้ืนที่หมู่ บ้านที่ ต้ังติดกับแม่ นํ้าพองในพ้ืนที่ อ.นํ้าพอง และ อ.เมืองขอนแก่น  
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะที่บริเวณบ้านบึงเนียม ช่วงสะพานข้ามแม่นํ้าพอง ที่พบว่าระดับนํ้าที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองเร่ิมไหล
เข้าท่วมชุมชนแล้ว ชาวบ้านต้องนํากระสอบทรายมาวางก้ันทางน้ําไหลเพื่อให้ลงสู่แม่นํ้าพองและไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
ของประชาชน ขณะที่หมู่บ้านนาเพียง ต.สําราญ อ.เมืองขอนแก่น ล่าสุดวันน้ีนํ้าได้ไหลเข้าท่วมเป็นบางจุด ส่วนพ้ืนที่ที่ประสบ
ปัญหานํ้าท่วมขังต่อเน่ือง ที่บ้านบึงอีเฒ่า, บ้านหนองแก และบ้านห้วยซัน ต.ศิลา อ.เมือง ระดับนํ้าย่ิงเพ่ิมความสูงขึ้น  
เหลือเพียง 15 เซนติเมตร ก็จะสูงเท่ากับนํ้าท่วมปี 2554 ขณะที่นาข้าวของชาวบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบถูกนํ้าท่วมแล้วโดย
ทั้งหมด (ไอเอ็นเอ็น) 
 จ.อ่างทอง สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทองเร่ิมทรงโดยมีประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบนํ้า
เจ้าพระยา และแม่นํ้าน้อยเอ่อล้นตลิ่ง 5 อําเภอ 5 ชุมชน 30 ตําบล 92 หมู่บ้าน 2,595 ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรมรวม 
6,626 ไร่ โดยในพ้ืนที่ตําบลโผงเผง ยังมีนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่สูงกว่า 2 เมตร ด้านสถานการณ์นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัด
อ่างทองเริ่มทรงตัว แต่ยังคงเลยจุดวิกฤติ ศูนย์ราชการย่านธุรกิจการค้า ยังคงอยู่ในภาวะเสี่ยงนํ้าเอ่อล้น โดยนํ้าเจ้าพระยา
ตลอดแนวพนังก้ันนํ้าทั้งสองฝั่ง นํ้ายังคงอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง อยู่สูงเลยขึ้นไปที่พนังก้ันนํ้าประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร และ
มีนํ้าไหลผุดลอดพนังก้ันนํ้าตลอดเวลา (ไอเอ็นเอ็น) 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
    อุทกภัย น้ําไหลหลาก และน้ําเอ่อล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน และการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่
วันที่ 10 – 21 ต.ค. 60 ในพื้นที่ 18 จังหวัด (กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี 
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ลพบุรี หนองบัวลําภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี) 65 
อําเภอ 386 ตําบล 2,277 หมู่บ้าน 8 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 103,268 ครัวเรือน 256,430 คน อพยพ 
20 ครัวเรือน (จ.มหาสารคาม) ผู้เสียชีวิต 7 ราย ช่วยเหลือแล้ว 5 ราย (จ.ตาก 2 ราย จ.พิจิตร 2 ราย สิงห์บุรี 1 
ราย) อยู่ระหว่างการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ 2 ราย (จ.เพชรบูรณ์ จ.สุโขทัย) ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด 
(กําแพงเพชร) ยังคงมีสถานการณ์ 17 จังหวัด (ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น หนองบัวลําภู เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุบลราชธานี) 62 อําเภอ 377 
ตําบล 2,253 หมู่บ้าน 103,161 ครัวเรือน 257,244 คน 
 
 
 



๕ 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 21 – 27 ตุลาคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 21-23 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 24-27 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมี
อากาศเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลง 2-5 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง สําหรับภาคใต้มีฝนเพ่ิมมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 24-27 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม 
ที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย 

11. การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบนํ้า และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 18 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 ์ 4,362,120 - 5,464 14,800 22,420 
อุทัยธานี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปราการ 5,995,080 - - - - 
สระบุรี 2,219,400 - 3,559 - 3,000 
พระนครศรีอยุธยา 456,840 - - - 25 
สิงห์บุรี 149,040 - 500 2,555 500 

ภาค 3 อุดรธานี 1,207,440 - 3,883 12,126 - 

ภาค 4 
กาฬสินธ์ุ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแก่น 3,574,080 - 2,876 11,442 - 
มหาสารคาม 817,200 - 1,123 4,522 707 

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 - 
ราชบุรี 1,291,140 - 2,458 8,205 3,615 

ภาค 9 
สุโขทัย 153,000 - - - 1,200 
อุตรดิตถ์ - 671,585 3,747 14,880 - 
พิษณุโลก 42,000 162,000 - - 1,000 

 27,315,760 1,006,326 46,028 152,177 67,154 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


