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 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 25 ตลุาคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและอากาศเย็น
ในตอนเช้า สําหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 25 ต.ค. 2560 เวลา 01.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 25 ต.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

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

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.เพชรบุรี 93.1 
จ.ฉะเชิงเทรา 55.3 
จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง) 55.0 
จ.นครปฐม 43.2 
สนามบินดอนเมือง 34.9 
จ.สมุทรปราการ (สกษ.) 34.1 
จ.ลําพูน 27.6 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 25 ตลุาคม 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 07.30 น.  สถานีกระบี่ เวลา 08.15 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริ เวณเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 58,836 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

35,310 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (47,884 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68)
มากกว่าปี 2559 จํานวน 10,952 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 309.95 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ําระบาย
จํานวน 168.40 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 11,921 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 10,074 75 6,274 65 59.06 64.61 0.00 0.00 3,388 
2.สิริกิต์ิ 8,229 87 5,379 81 20.07 22.46 0.00 0.00 2,279 
3.จุฬาภรณ์ 168 103 131 104 6.85 3.30 5.47 4.62 13 
4.อุบลรัตน์ 2,969 122 2,388 129 55.91 70.10 53.99 54.06 1,671 
5.ลําปาว 1,860 94 1,760 94 8.24 10.95 5.44 5.35 590 
6.สิรินธร 1,657 84 826 73 0.88 3.48 0.00 0.00 309 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 941 98 938 98 35.54 27.29 30.29 30.29 19 
8.ศรีนครินทร์ 15,312 86 5,047 67 35.06 41.17 3.00 2.97 3,458 
9.วชิราลงกรณ 6,979 79 3,967 68 16.17 16.10 5.09 5.02 4,021 
10.ขุนด่านปราการชล 220 98 215 98 1.68 1.47 0.52 0.52 5 
11.รัชชประภา 4,405 78 3,053 71 5.04 4.96 6.21 9.26 1,739 
12.บางลาง 726 50 450 38 3.10 3.93 12.86 13.03 864 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ 
22 
ต.ค. 

23 
ต.ค. 

24 
ต.ค. 

25 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.70 1.68 1.74 *** *** *** 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.97 1.08 1.07 *** *** *** 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 10.78 10.81 10.85 10.87 เพ่ิมข้ึน 3.59 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 10.07 9.97 9.98 10.02 เพ่ิมข้ึน -1.16 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.81 15.81 16.03 16.03 ทรงตัว -0.31 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 6.77 6.80 6.84 6.86 ล้นตลิ่ง 0.86 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.56 7.52 7.48 7.43 ล้นตลิ่ง 0.43 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.19 1.17 1.49 1.50 เพ่ิมข้ึน -1.5 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 8.00 7.78 7.60 7.40 ลดลง -0.8 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.85 3.82 3.79 3.75 ล้นตลิ่ง 0.55 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.00 7.99 7.99 8.40 เพ่ิมข้ึน -8.73 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.95 28.97 28.96 29.30 เพ่ิมข้ึน -4.66 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.76 18.80 18.87 18.89 เพ่ิมข้ึน -5.29 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 7.12 7.03 6.96 6.98 เพ่ิมข้ึน -3.78 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

24 ต.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 3.20 -9.60 3.14 3.25 3.35 เพิ่มข้ึน 
อ.เชียงคาน จ.เลย  8.3 194.118 16.00 8.76 -7.24 8.63 8.61 8.62 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 0.0 153.648 12.20 6.10 -6.10 5.94 5.90 5.91 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 5.88 -6.12 5.70 5.52 5.37 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 5.70 -6.80 5.50 5.32 5.16 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0.0 89.030 14.50 7.34 -7.16 7.19 7.03 6.87 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) บ้านสะลวงนอก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระดับน้ํา 3.96 เมตร ระดับวิกฤต 3.70 เมตร 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านลําทหาร ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระดับน้ํา 1.33 เมตร ระดับวิกฤต 3.50 เมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านแม่สาย (บ้านถํ้าผาจม) ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย 

ระดับน้ํา 2.21 เมตร ระดับวิกฤต 2.90 เมตร 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 24 ตลุาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 25 ตลุาคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น. (วันนี้)] 
จ.อ่างทอง - ฝนตกหนักช่วงเย็นที่ผ่านมา ทํานํ้าท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จนท.ต้องเร่งสูบระบายนํ้า 

และเสริมกระสอบทรายป้องกันจุดเสี่ยง ขณะที่ชาวบ้านใน ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ เดือดร้อนหนักหลังนํ้าจากแม่นํ้าน้อย 
เอ่อล้นทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่ปลูกเป็นบ้านปูนพ้ืนตํ่าช้ันเดียว ต้องอพยพข้าวของและลูกหลาน รวมทั้งสัตว์เลี้ยง 
มาอาศัยนอนที่ศาลาวัดหินงอก นาน3คืน และกําลังประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าด่ืม (ผู้จัดการ) 
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จ.พระนครศรีอยุธยา - จากสถานการณ์การระบายนํ้าท้ายเข่ือนเจ้าพระยาของกรมชลประทาน ประกอบกับ มีฝนตก
หนักตลอดทั้งคืน ส่งผลให้บริเวณตลาดบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญ ถูกนํ้า
ท่วมสูงหลายจุด 

โดยผู้สื่อข่าวเดินทางลงไปยัง ตลาดเสนา พบว่าทางเข้าตลาดบ้านแพน ช่วง ม.2 ต.สามกอ อ.เสนา พบว่านํ้าท่วมสูงกว่า 
30 เซนติเมตร รถสัญจรไปมาต้องใช้รถกระบะที่มีความสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ทําให้ประชาชน 2 ข้างทางต้องเร่งขน
ย้ายข้าวของขึ้นที่สูงซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้า ต้องเร่งขนย้ายเนื่องจากกลัวฝนที่จะตกลงมาเพ่ิมขึ้นและข่าวการระบายนํ้าที่จะ
เพ่ิมมาขึ้นอีกด้วย (ผู้จัดการ) 

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เขื่อนอุบลรัตน์ ลดการปล่อยนํ้าแล้วต้ังแต่วันน้ี ลดวันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยจะลดการระบายให้เหลือวันละ 45 ล้านลูกบาศก์เมตรเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนนํ้าท่วมพ้ืนที่ใต้เขื่อน เหตุปริมาณนํ้าที่
ไหลลงเขื่อนลดลงต่อเน่ือง ล่าสุดวันน้ีมีนํ้าไหลเข้าเพียง 52 ล้านลูกบาศก์เมตร (ผู้จัดการ) 

จ.เชียงราย - หลังจากมีฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่ของ จ.เชียงราย โดยเฉพาะชายแดนไทย-พม่า ด้าน อ.แม่สาย ติดกับ จ.
ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ทําให้ระดับนํ้าในลํานํ้าสายที่ไหลมาจากพม่าได้เพ่ิมระดับสูงขึ้นเกินกว่า 4 เมตร และทะลักเข้าท่วม
ถนนใต้สะพานข้ามลํานํ้าสาย ที่เป็นจุดเช่ือมชายแดนอย่างรวดเร็วเกินคาด  

จนผู้สัญจรผ่านไป-มา และร้านค้าบริเวณดังกล่าวต้องขนย้ายข้าวของ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ไปไว้บนถนนที่สูงกว่า
อย่างเร่งด่วน ขณะที่ร้านอาหารท่ีต้ังอยู่ริมนํ้าพบว่านํ้าได้เริ่มเข้าท่วมระเบียงทําให้ตามพ้ืนที่ลุ่มต้องปิดให้บริการช่ัวคราว 

ต่อมาช่วงหลังเที่ยงวัน ระดับนํ้าสายยังคงเพ่ิมสูงขึ้น โดยจุดใต้สะพานนํ้าลึกประมาณ 4.40 เมตร ทําให้ต้องปิดถนนใต้
สะพาน ขณะที่ร้านค้าบริเวณใต้สะพานฯ ก็ต้องปิดบริการช่ัวคราวโดยปริยาย ส่วนร้านอ่ืนๆ เตรียมขนย้ายข้าวของหนีนํ้าหา
กว่าระดับนํ้ายังคงเพ่ิมสูงขึ้นอีก 

หลังเกิดเหตุเทศบาล ต.แม่สาย ร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารกองกําลังผาเมืองได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ 
และเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือชาวบ้าน รวมทั้งบรรดาร้านค้าริมนํ้าสายอย่างต่อเน่ือง  

ส่วนฝั่ง จ.ท่าขี่เหล็ก พบว่านํ้าจากลํานํ้าสายได้เข้าเอ่อท่วมลานจอดรถของศูนย์การค้าชายแดนท่าขี้เหล็ก จนเจ้าของรถ
ต้องรีบย้ายรถออกจากพ้ืนที่กันโกลาหล ขณะที่ภายในตลาดท่าล้อก็มีนํ้าไหลเข้าท่วมตลาดแล้ว ทําให้พ่อค้าแม่ค้าฝั่งพม่าต่าง
พากันขนย้ายข้าวของไว้บนที่สูง ท่ามกลางสภาพอากาศท่ียังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนและมีฝนตกลงมาบางพื้นที่(ผู้จัดการ) 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
    อุทกภัย น้ําไหลหลาก และน้ําเอ่อล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน และการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่
วันที่ 10 – 25 ต.ค. 60 ในพื้นที่ 22 จังหวัด (จ.เชียงใหม่ จ.เลย กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี 
สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี หนองบัวลําภู ขอนแก่น มหาสารคาม 
กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี) 76 อําเภอ 460 ตําบล 2,673 หมู่บ้าน 42 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
121,217 ครัวเรือน 310,728 คน ผู้เสียชีวิต 9 ราย ช่วยเหลือแล้ว 9 ราย ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 3 จังหวัด  
(จ.กําแพงเพชร เลย เพชรบูรณ์) ยังคงมีสถานการณ์ 19 จังหวัด (จ.ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี 
ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี หนองบัวลําภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ 
ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี) 66 อําเภอ 413 ตําบล 2,405 หมู่บ้าน 109,608 ครัวเรือน 283,101 คน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 24 – 30 ตุลาคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 25-28 ต.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยอุณหภูมิจะ
ลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง สําหรับภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 29-30 ต.ค. 
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง สําหรับภาคใต้มีฝนเพ่ิมมากขึ้น และมีฝน
ตกหนักบางแห่ง 
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 24-28 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน
แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศเย็น โดยอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีฝนฟ้า
คะนองบางแห่ง สําหรับร่องมรสุมจะมีกําลังแรงพาดผ่านภาคใต้ ทําให้ภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วน
ในช่วงวันที่ 29-30 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้



๕ 

บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศเย็น โดยอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง สําหรับร่องมรสุมมีกําลังแรงจะเลื่อนลงไป
พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทําให้ภาคใต้ฝนเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง   
 ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วม
ฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย ตลอดช่วง 

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 


