
  

                  รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 601/2559 เวลำ 15.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที ่1 พฤศจิกายน 2559 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
  พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ภำคตะวันออกและภำคใต้ยังคงมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักบำงแห่ง ขอให้

ประชำชนบริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักซึ่งอำจท้ำให้เกิดน ้ำท่วมฉับพลันน ้ำป่ำไหลหลำกได้ในระยะนี  ส้ำหรับ
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำงตอนบนมีฝนน้อย กับมีอำกำศเย็นในตอนเช้ำ ส่วนภำคกลำงตอนล่ำง 
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลมีฝนลดน้อยลงกว่ำเมือวำน 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 1 พ.ย. 2559 เวลำ 07.00 น. 

 
    ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 1 พ.ย. 2559 เวลำ 14.00 น. 

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

 
 

 

 
 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 144.3 
จ.ชุมพร (สวี สกษ.) 72.0 
จ.สุรำษฏร์ธำนี (เกำะสมุย) 66.1 
จ.พังงำ (ตะกั่วป่ำ) 45.0 
จ.สุรำษฎร์ธำน ี 44.0 
จ.รำชบุร ี 40.1 
จ.นครศรีธรรมรำช (ฉวำง) 38.4 

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (ที่มำ: กรมอุตุนยิมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 15.30 น. 

 
สถำนสีงขลำ เวลำ 15.30 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศ จะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก ภำคกลำง 
และภำคใต้ 

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 49,191 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้     
25,664 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (41,102 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58)  
มำกกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 8,089 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 178.59 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน
36.66 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 21,522 ล้ำน ลบ.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 6,805 51 3,005 31 27.18 21.88 1.00 1.00 6,657 
2.สิริกิติ์ 7,657 81 4,807 72 11.78 9.46 4.02 4.04 2,983 
3.จุฬำภรณ์ 152 92 115 90 0.34 0.55 0.00 0.00 55 
4.อุบลรัตน์ 2,155 89 1,574 85 9.96 13.30 5.01 5.00 276 
5.ล้ำปำว 1,131 57 1,031 55 3.53 3.81 3.57 3.85 1,319 
6.สิรินธร 1,657 84 826 73 4.63 3.41 1.15 5.14 309 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 991 103 988 103 8.85 8.84 1.77 1.76 -31 
8.ศรีนครินทร์ 13,428 76 3,161 42 34.64 41.96 1.98 1.97 5,422 
9.วชิรำลงกรณ 5,723 65 2,711 46 11.89 11.87 2.06 2.05 5,277 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 219 98 214 98 1.22 1.54 0.54 0.29 7 
11.รัชชประภำ 4,868 86 3,516 82 18.74 8.73 0.00 0.00 1,752 
12.บำงลำง 375 26 99 8 3.27 6.18 1.49 1.48 1,299 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน)   

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 
28 
ต.ค. 

29 
ต.ค. 

30 
ต.ค. 

31 
ต.ค. 

1 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.41 1.39 1.62 1.55 1.41 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 0.69 0.17 0.22 0.19 0.11 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 4.14 4.05 3.97 3.97 3.56 เพิ่มขึ น 

N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 10.78 4.40 4.35 4.46 4.46 4.75 เพิ่มขึ น 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 16.70 16.70 16.75 16.75 16.75 ทรงตัว 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 5.40 6.41 6.38 6.35 6.30 6.26 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 6.16 6.13 6.09 6.03 5.95 ลดลง 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 1.12 1.10 1.17 1.21 1.20 ลดลง 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 5.21 5.15 5.22 5.15 5.01 ลดลง 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.11 3.06 3.02 3.00 2.95 ลดลง 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.05 8.68 8.21 8.41 10.56 เพิ่มขึ น 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.23 29.05 29.25 29.50 29.65 เพิ่มขึ น 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 18.56 18.95 18.96 19.76 18.90 ลดลง 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 10.03 9.89 9.67 9.49 9.46 ลดลง 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 2.96 9.84 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 7.06 8.94 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 4.38 7.82 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 3.72 8.78 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 3.80 8.20 เพิ่มขึ น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 5.05 9.45 ลดลง 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น.(วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) บ้ำนวังไคร้ ต.วังไคร้ อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี ระดับน ้ำ 4.68 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้ำนกุยบุรี ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับน ้ำ 3.06 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 
*ได้รับข้อมูลจำกทำง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น.(วันนี )] 
 จ.เพชรบุรี - กรณีน ้ำในแม่น ้ำเพชร ทะลักเข้ำท่วมพื นที่ปลำยน ้ำที่จังหวัดเพชรบุรี จนถึงขณะนี น ้ำได้เข้ำท่วมถนนเกือบทุก
สำยในเขตเทศบำลเมืองเพชรบุรีในปริมำณสูง โดยเฉพำะถนนรำชด้ำเนิน ตั งแต่บริเวณด้ำนข้ำงวัดคงคำรำม ไปจนถึงแยก
ต้ำรวจทำงหลวง มีน ้ำท่วมสูง รถเล็กสัญจรไปมำค่อนข้ำงล้ำบำก ส่วนถนนสำยหน้ำวัดพระนอน ไปถึงหน้ำเขำวังเมืองเพชร 
ถนนหน้ำวังบ้ำนปืน หน้ำศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี และ สภ.เมืองเพชรบุรี ก็มีน ้ำท่วมขังสูงเช่นกัน ท้ำให้กำรสัญจรไปมำ
ค่อนข้ำงติดขัด อีกทั งน ้ำได้เข้ำท่วมบ้ำนเรือนหลำยจุด โดยเฉพำะบ้ำนที่ปลูกติดกับริมแม่น ้ำเพชร เนื่องจำกน ้ำในแม่น ้ำเพชรบุรี
ขณะนี มีปริมำณเพ่ิมสูงขึ นจำกเมื่อคืนนี  ขณะเดียวกัน โรงเรียนอนุบำลจังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัด
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จันทรำวำส ได้ประกำศหยุดเรียนเป็นเวลำ 4 วัน อีกทั งเมื่อช่วงเช้ำของวันนี ระดับน ้ำทะเลหนุนสูง กำรระบำยน ้ำน่ำจะช้ำลง 
แต่ช่วงบ่ำยจะดีขึ น และในวันพรุ่งนี ระดับน ้ำทะเลจะสูงกว่ำวันนี อีกเกือบ 20 ซม. เมื่อเวลำ 12.30 น. มีรำยงำนข่ำวว่ำ น ้ำได้
เพ่ิมระดับท่วมสูงขึ นอีก ท้ำให้น ้ำไหลบ่ำท่วมถนน และบ้ำนเรือนอย่ำงหนัก บำงจุดมีน ้ำลึกรถเล็กไม่สำมำรถผ่ำนได้ 
เช่นเดียวกับประชำชนที่อยู่ในพื นที่ริมแม่น ้ำเพชร ที่น ้ำท่วมสูง ต่ำงได้รับควำมเดือดร้อนอย่ำงหนักเนื่องจำกปริมำณน ้ำได้ท่วม
สูงขึ นเรื่อยๆ และไหลเชี่ยว 

   จ.กาญจนบุรี -  เมื่อคืนวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่ำนมำ ฝนได้ตกซ ้ำลงมำอย่ำงรุนแรงอีกครั งหนึ่ง ประกอบกับน ้ำได้ไหลหลำกลง
มำจำกทำงด้ำนอ้ำเภอบ่อพลอยเป็นจ้ำนวนมำก ท้ำให้ประชำชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้ำง   จำกกำรส้ำรวจพื นที่ล่ำสุด
พบว่ำ มีรำษฎรได้รับผลกระทบ จ้ำนวน 3 หมู่บ้ำน 82 ครัวเรือน ประกอบด้วย พื นที่ หมู่ 1 เดือดร้อน จ้ำนวน 60 
ครัวเรือน หมู่ 9 จ้ำนวน 15 ครัวเรือน และหมู่ 23 จ้ำนวน 7 ครัวเรือน แต่กำรที่ฝนตกลงมำครั งนี กลับส่งผลดีต่อพื นที่
กำรเกษตรเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะชำวบ้ำนส่วนใหญ่นั นมีอำชีพท้ำนำ และระหว่ำงนี ก้ำลังปลูกข้ำวนำปี แต่ก็มีอยู่บำงส่วนที่
ออกรวงแล้วอำจจะท้ำให้เสียหำย แต่ก็คงไม่มำกนัก แต่ส้ำหรับผลกระทบที่น ้ำไหลเข้ำท่วมบ้ำนเรือนถือว่ำหนักมำกกว่ำทุก
ครั งที่ผ่ำนมำ หำกฝนไม่ตกลงมำซ ้ำอีกคงจะเข้ำสู่สภำวะปกติเร็วๆนี  ส่วนสถำนกำรณ์น ้ำท่วมที่อ้ำเภอด่ำนมะขำมเตี ย ล่ำสุด 
เมือ่เวลำ 12.12 น. อ้ำเภอด่ำนมะขำมเตี ย มี 4 ต้ำบล น ้ำได้เอ่อล้นอ่ำงเก็บน ้ำจำกพื นที่อ้ำเภอสวนผึ ง จังหวัดรำชบุรี และมี
น ้ำป่ำไหลหลำกมำจำกเทือกเขำตะนำวศรี เข้ำท่วมพื นที่อ้ำเภอด่ำนมะขำมเตี ย ครอบคลุมทั ง 4 ต้ำบล กอปรกับในพื นที่มีฝน
ตกลงมำอย่ำงต่อเนื่องติดต่อกันหลำยวัน จำกกำรส้ำรวจควำมเสียหำยพื นที่ที่ได้รับควำมเดือดร้อนดังนี  คือ ต.หนองไผ่ น ้ำ
ท่วม 6 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย หมู่ 1-6 พื นที่ต้ำบลกลอนโด ท่วม 6 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย หมู่ 1-2-3-7-8 และหมู่ 10 
ส้ำหรับพื นที่ต้ำบลจระเข้เผือก ท่วมทั งต้ำบลคือ 12 หมู่บ้ำน และพื นที่ต้ำบลด่ำนมะขำมเตี ย ท่วมทั งต้ำบลเช่นกันคือ จ้ำนวน 
12 หมู่บ้ำน โดยทั ง 4 ต้ำบล มีบ้ำนเรือนประชำชนถูกน ้ำท่วมขังหนักที่สุด จ้ำนวน 25 หลังคำเรือน  ส้ำหรับพืชผลทำง
กำรเกษตรที่ได้รับควำมเสียหำย เป็นพืชเกษตร จ้ำนวน 1,167 ไร่ นำข้ำว จ้ำนวน 35 ไร่ และถนนถูกน ้ำท่วมรวมกัน 
จ้ำนวน 64 สำย และขณะนี เครื่องวัดระดับน ้ำบริเวณสะพำนหินแท่น หมู่ 3     ต.หนองไผ่ วัดระดับน ้ำที่ล้ำน ้ำล้ำภำชี ได้ 
4.70 เมตร 
8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

จังหวัดที่ยังคงประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จ้านวน 24 จังหวัด 124 
อ้าเภอ 743 ต้าบล 3,906 หมู่บ้าน (จ.พะเยำ อุทัยธำนี ชัยนำท ก้ำแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร 
พระนครศรีอยุธยำ ตำก บึงกำฬ สกลนคร ระยอง ระนอง ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อ่ำงทอง สระบุรี สุรำษฎร์ธำนี กำฬสินธุ์ สิงห์บุรี 
ลพบุรี เพชรบุรี และ จ.ร้อยเอ็ด) จังหวัดที่ยุติประกาศฯ แล้ว 26 จังหวัด 164 อ้าเภอ 709 ต้าบล 3,731 หมู่บ้าน 

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น ้าไหลหลาก น ้าเอ่อล้นตลิ่ง และดินสไลด์รวม 5 จังหวัด (จ.นครสวรรค์ อ่ำงทอง 
พระนครศรีอยุธยำ พิจิตร และ จ.สุรำษฎร์ธำนี) 16 อ้าเภอ 110 ต้าบล 540 หมู่บ้าน 

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่1 พฤศจิกำยน – 7 พฤศจิกำยน 2559) 
 ในช่วงวันที่ 1 - 4 พ.ย. บริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวันออก ของประเทศไทย  
มีฝนลดลงกับมีอำกำศเย็นในตอนเช้ำโดยอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศำ ส้ำหรับบริเวณภำคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วง 
และมีฝนตกหนักบำงแห่ง โดยเฉพำะในช่วงวันที่ 5 - 7 พ.ย. บริเวณภำคกลำงตอนล่ำง ภำคตะวันออกจะมีฝนเพ่ิมขึ น ส่วน
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 1 - 4 พ.ย. ขอให้ประชำชนบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง และภำค
ตะวันออก ดูแลรักษำสุขภำพ เนื่องจำกสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี ไว้ด้วย ส้ำหรับประชำชนบริเวณภำคตะวันออก
และภำคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ตลอดช่วง ส่วนชำวเรือบริเวณทะเลอันดำมัน
และอ่ำวไทยตอนบน ควรเดินเรือด้วยควำมระมัดระวังในขณะที่มีพำยุฝนฟ้ำคะนอง 
    
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์         
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


