
  

         รายงานการเฝาระวังติดตามสถานการณนํ้า ๒๔ ช่ัวโมง 
ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

   โทรศัพท 0 2298 6631 โทรสาร 0 2298 6629 http:// www.dwr.go.th 
 
รายงานฉบับท่ี 1271/2560 เวลา 15.00 น. วันท่ี 5 ตุลาคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝาระวังติดตามสถานการณน้ํา 24 ช่ัวโมง  
เรยีนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 กรมทรัพยากรน้ําขอรายงานการเฝาระวังและติดตามสถานการณน้ํา ประจําวันท่ี  5 ตุลาคม 2560 ดังนี้ 

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น.

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ประเทศไทยเริ่มมีแนวโนมฝนลดลงแตยังคงมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตตอนบน ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาว
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และน้ําทวมขังในที่ลุม
ไวดวย 

(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 5 ต.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถายจากดาวเทียม วันท่ี 5 ต.ค. 2560 เวลา 12.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.รอยเอ็ด 105.6 
จ.สุโขทัย 105.4 
จ.กาฬสินธุ 70.0 
จ.อุดรธานี 67.3 
จ. (เถิน) 65.6 
จ.ชลบุรี (พัทยา) 59.9 
จ.ระนอง 45.8 
 
 

http://www.dwr.go.th/�
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3. เรดารตรวจอากาศ ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 256

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

0(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 14.30 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต 

4. สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ  ปริมาตรน้ําในอางฯ  53 ,513 ลาน ลบ.ม.คิดเปนรอยละ  76 (ปริมาตรน้ําใชการได
29,986 ลานลบ.ม. คิดเปนรอยละ  63)ปริมาตรน้ําในอางฯ  เทียบกับป 2559 (44,656 ลานลบ.ม. คิดเปนรอยละ  63) 
มากกวาป 2559 จํานวน 8,857 ลานลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 477.11 ลานลบ.ม.ปริมาณน้ําระบายจํานวน  
118.70 ลานลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 17,244 ลานลบ.ม. 

 
 

อางเก็บนํ้า 

ปริมาตร 
นํ้าในอาง 

ปริมาตร 
นํ้าใชการได 

ปริมาตร 
นํ้าไหลลงอาง 

ปริมาตร 
นํ้าระบาย 

 
ปริมาตรนํ้า
รับไดอีก 
(ลาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรนํ้า
ปจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
นํ้าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
นํ้าใช
การ 

วันน้ี 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันน้ี 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 8,313 62 4,513 47 40.01 26.25 3.00 3.00 5,149 
2.สิริกิติ ์ 7,662 81 4,812 72 36.65 29.34 0.93 3.00 2,978 
3.จุฬาภรณ 140 85 103 81 6.88 1.74 1.04 1.05 67 
4.อุบลรตัน 2,027 83 1,446 78 81.16 55.12 21.79 19.98 404 
5.ลําปาว 1,700 86 1,600 85 19.09 14.49 8.29 9.09 750 
6.สิรินธร 1,563 79 731 64 11.49 13.33 3.12 0.00 403 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 751 78 748 78 48.83 51.50 15.62 4.39 209 
8.ศรีนครินทร 14,507 82 4,242 57 69.63 46.25 5.03 5.00 4,343 
9.วชิราลงกรณ 6,652 75 3,640 62 34.26 34.16 7.05 7.02 4,348 
10.ขุนดานปราการชล 182 81 177 81 3.00 4.91 0.10 0.10 44 
11.รชัชประภา 4,405 78 3,053 71 12.98 8.72 4.80 5.21 2,215 
12.บางลาง 859 59 583 49 6.73 4.87 13.50 12.08 815 
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5. สถานการณน้ําในประเทศ ณ วันท่ี 2 – 5 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แมนํ้า อําเภอ จงัหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับนํ้า (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรยีบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

จันทร องัคาร พุธ พฤหัสบด ี

2 
ต.ค. 

3 
ต.ค. 

4 
ต.ค. 

5 
ต.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.58 1.53 1.75 1.85 เพ่ิมข้ึน -1.85 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.45 0.44 1.19 1.47 เพ่ิมข้ึน -3.73 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 9.23 9.23 9.30 9.31 เพ่ิมข้ึน 2.03 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 11.18 9.91 9.92 9.98 9.95 เพ่ิมข้ึน -1.23 
C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 12.91 13.02 13.33 13.60 เพ่ิมข้ึน -2.74 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย 6.00 5.46 5.50 5.60 5.69 เพ่ิมข้ึน -0.31 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.66 7.67 7.67 7.67 ลนตลิ่ง 0.67 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 2.02 2.47 2.75 2.91 เพ่ิมข้ึน -0.09 
M.159 ลําชี จอมพระ สุรินทร 8.20 5.40 5.45 5.70 6.46 เพ่ิมข้ึน -1.74 
M.95 ลําเสียวใหญ สุวรรณภูม ิ รอยเอ็ด 3.20 3.64 3.69 3.71 3.77 ลนตลิ่ง 0.57 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 8.04 8.04 8.03 7.90 ลดลง -9.23 

X.149 คลองกลาย นบพิตาํ นครศรีธรรมราช 33.96 29.07 29.29 29.05 29.11 เพ่ิมข้ึน -4.85 
X.274 แมน้ําโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 19.56 19.67 19.30 19.39 เพ่ิมข้ึน -4.79 
X.37A แมนํ้าตาป พระแสง สุราษฎรธานี 10.76 9.11 9.12 9.22 9.22 ทรงตวั -1.54 

*** ยังไมไดรับรายงาน 

สถานการณน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถาน ี
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอางอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตล่ิง
(ม.) 

ระดับน้ํา
(ม.) 

5 ต.ค. 

เปรยีบเทยีบ
ระดับตล่ิง 

ระดับน้ําคาดการณ (ม.) แนว 

โนม 6 ต.ค. 7 ต.ค. 8 ต.ค. 

อ.เชยีงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 3.53 -9.27 3.51 3.60 3.73 ลดลง 
อ.เชยีงคาน จ.เลย  0.5 194.118 16.00 9.50 -6.5 9.36 9.31 9.99 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 26.5 153.648 12.20 7.22 -4.98 7.22 7.20 7.14 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 24.0 130.961 12.00 6.79 -5.21 6.83 6.84 6.79 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 44.5 124.219 12.50 6.42 -6.08 6.50 6.54 6.55 เพ่ิมขึ้น 

อ.โขงเจียม จ.อบุลราชธานี 6.4 89.030 14.50 8.32 -6.18 8.43 8.52 8.57 เพ่ิมขึ้น 

6. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น.(วันน้ี)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสแีดง (อพยพ) - - 
เตือนสเีหลอืง (เตือนภยั) - - 
เตือนสเีขยีว (เฝาระวัง) บานหนองหมื่นชัย ต.ไทยชนะศกึ อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

บานชมภูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
บานแมทุเลาใน ต.กลางดง อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย 
บานแมสรวย ต.แมสรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง ๘๓.0 มิลลิเมตร
ระดับนํ้า 4.82 เมตร ระดับวิกฤต 6.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ระดับนํ้า 4.07 เมตร ระดับวิกฤต 5.20 เมตร 

 
7. สถานการณธรณีพิบัติ ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 

ไมมีสถานการณธรณีพิบัติ 
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8. เหตุการณวิกฤตน้ําปจจุบัน ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2560 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น.(วันน้ี)] 

จ.พิจิตร - รายงานขาวจากจังหวัดพิจิตรแจงถึงสถานการณน้ําทวมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรวา ชวงนี้เกิดฝนตกหนัก ทําให
น้ําทวมในยานชุมชนของเขตเทศบาลเมืองพิจิตร โดยเฉพาะท่ีสี่แยกธนาคารกรุงไทย หรือ สี่แยกรานสากลโทรทัศน มีน้ําทวม
ขังสูงเกือบ 30 เซนติเมตร อีกท้ังระดับน้ําในแมน้ํานานบริเวณเขตเทศบาลเมืองพิจิตรระดับน้ําสูงกวาทอระบายน้ําทําให
เทศบาลเมืองพิจิตรตองใชวิธีสูบน้ําออกเทานั้น 

จ.พัทลุง - ฝนท่ีตกหนักตอเนื่องนานนับชั่วโมงในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ทําใหเกิดความ
โกลาหลชวงการจราจรคับค่ัง เม่ือฝนท่ีตกลงมาอยางหนักทําใหน้ําทวมผิวทางการจราจรหลายจุดในเขตเทศบาลเมือง ตาม
เสนทางถนนสายราเมศว จากแยกทามิหรํา จนถึงสีแยกชองโก และตรงบริเวณถนนสุรินทร หนาวัดประดูหอม เสนทางหนา
เทศโรงเรียนอนุบาลดอกบัว มีน้ําทวมสูง 

นอกจากนี้ บริเวณใจกลางเมืองตรงถนนราเมศว หนาโรงภาพยนตรโคลีเซ่ียม จนถึงหนาธนาคารกรุงเทพ มีน้ําทวมสูง
เชนกัน เนื่องจากฝนท่ีตกลงมาอยางหนักตอเนื่องระบายลงสูทอระบายน้ําไมทัน รวมท้ังภายในโรงพยาบาลพัทลุง ก็มีน้ําทวม
ขังทวมหองเก็บศพ เจาหนาท่ีตองเรงขนยายเครื่องมืออุปกรณข้ึนไวท่ีสูงอยางเรงดวน 

จ.ชลบุรี -   ผูสื่อขาวรายงานวาหลังจากระหวางคืนท่ีผานมา ท่ีเกิดฝนตกลงมาอยางตอเนื่องในเขตเมืองพัทยา สงผลให
การระบายน้ําลงสูทะเลไมทัน จนทําใหพ้ืนท่ีหลายแหงในเมืองพัทยาตองประสบปญหาภาวะน้ําทวมขังกินเวลานาน ทําให
กระทบตอความเปนอยูของประชาชนและกระทบภาพลักษณเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ําในเมืองทองเท่ียวระดับโลกอยาง
ปฏิเสธไมได 

ลาสุด มีรายงานวา บริเวณใตสะพานตางระดับพัทยาใต หรือเสนทางท่ีจะเดินทางไปยังทาเทียบเรือแหลมบาลีฮายนั้น มี
มวลน้ําท่ีเออลนทอระบายน้ําจนเจิ่งนองไปท่ัวบริเวณ นอกจากนี้ความแรงนองน้ํายังสงใหดินเลนบริเวณตีนเขาพระตําหนัก
ทะลักจนเต็มพ้ืนถนน ยากตอการสัญจรไปมา ผูใชถนนตองคอยหลบเลี่ยงเสนทาง เพราะเกรงวาจะไดรับอุบัติเหตุ หรือไดรับ
ความเสียหายตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

9. สถานการณอุทกภัย ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม 2560 (ท่ีมา :กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั) 
 อุทกภัย น้ําไหลหลาก และน้ําเออลนตล่ิง จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต หยอมความกดอากาศต่ํา พายุโซนรอน 
“ตาลัส” และพายุโซนรอน “เซินกา” ตั้งแตวันท่ี 5 ก.ค. – 15 ส.ค. 60 ในพ้ืนท่ี 44 จงัหวัด  (นครสวรรค ชัยนาท 
จันทบุรี เพชรบูรณ นาน พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม อางทอง ตราด ระนอง ชัยภูมิ พิจิตร 
อุตรดิตถ พะเยา นนทบุรี พิษณุโลก สระบุรี เลย อุบลราชธานี ขอนแกน มหาสารคาม แพร แมฮองสอน ประจวบคีรีขันธ ศรี
สะเกษ นครราชสีมา ลพบุรี ลําปาง กาฬสินธุ บุรีรัมย สกลนคร สุโขทัย มุกดาหาร ชุมพร อํานาจเจริญ รอยเอ็ด อุดรธานี 
ยโสธร หนองคาย นครพนม สุรินทร) 302 อําเภอ 1,724 ตําบล 14,105 หมูบาน 43 ชุมชน  ประชาชนไดรบั
ผลกระทบ 609,425 ครัวเรือน 1,898,322 คน  สถานการณคล่ีคลายแลว 43 จังหวัด  ปจจุบันยังคงมีสถานการณ 
1 จงัหวัด (อุบลราชธานี) 2 อําเภอ 2 เทศบาลตําบล 1 ตําบล 19 หมูบาน ประชาชนไดรบัผลกระทบ 64 ครัวเรือน 
906 คน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันท่ี 5 – 11 ตุลาคม 2560) 
 ในชวงวันท่ี 5-6 ต.ค. บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแนนกับมีฝนตกหนักบางแหง ในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมท้ังกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคใต 
 ในชวงวันท่ี 7-11 ต.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และภาคกลางตอนบนมีฝนลดลง สวน
บริเวณภาคกลางตอนลางรวมท้ังกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ยังคงมีฝน
ตกตอเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแหง  
 ขอควรระวัง    ในชวงวันท่ี 5-6 ต.ค. ขอใหประชาชนบริเวณภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมท้ัง
กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคใตตอนบน ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมท่ีอาจทําใหเกิดน้ําทวม
ฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และลมกระโชกแรง สวนกรุงเทพฯและปริมณฑล ระวังน้ําทวมขังและลมกระโชกแรง 
สวนในชวงวันท่ี 7-11 ต.ค. ขอใหประชาชนบริเวณภาคกลางตอนลางรวมท้ังกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียง
ตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ยังคงตองระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมท่ีอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน 
น้ําปาไหลหลาก ตอไป 
 



๕ 

11. การเตรียมความพรอมรับมือสถานการณอุทกภัย (กรมทรัพยากรน้ํา) 
สรุปการสูบน้ํา และบริการน้ําดื่ม เพ่ือชวยเหลือสถานการณอุทกภัยตั้งแต 1 พฤษภาคม – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

หนวย 
งาน 

จงัหวัด 
ปริมาณสูบน้ํา

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจายน้ํา 

 (ลิตร) 

ประโยชนท่ีไดรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครวัเรอืน ประชากร พ้ืนท่ี 

ภาค 1 

ลําปาง -         45,005  - - - 
กําแพงเพชร 96,000         27,158  3,587 9,060 - 
เชียงราย -         34,237  - - - 
แมฮองสอน -         29,699  - - - 
เชยีงใหม -         22,933  - - - 

ภาค 2 

นครสวรรค 3,375,000 - 4,474 11,640 19,000 
อุทัยธานี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปราการ 3,241,080 - - - - 
สระบุรี 1,922,400 - 3,559 - 3,000 
พระนครศรีอยุธยา 375,840 - - - 25 

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

ภาค 4 
กาฬสินธุ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแกน 2,441,680 - 2,754 11,442 - 
มหาสารคาม 752,400 - 939 3,988 - 

ภาค 5 นครราชสีมา 694,000 - 2,356 9,224 - 

ภาค 6 
สระแกว 1,284,800 - 12,000 48,000 - 
ปราจีนบุรี 1,324,600 - 1,009 3,139 10,787 

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

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

 20,559,260 992,617 41,762 137,239 58,912 
 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                

        นายวรศาสน อภัยพงษ 
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


