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 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 27 ตลุาคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมี
ฝนฟ้าคะนองบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนัก
บางพื้นที่ในบริเวณทางตอนล่างของภาค ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 27 ต.ค. 2560 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 27 ต.ค. 2560 เวลา 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สตูล 59.6 
จ.แม่ฮ่องสอน (แมส่ะเรียง) 57.0 
จ.แม่ฮ่องสอน 45.6 
จ.สงขลา (คอหงษ์ สกษ.) 19.6 
จ.นครสวรรค ์ 18.4 
จ.ลําพูน 18.2 
จ.ระยอง (ห้วยโป่ง สกษ.) 16.4 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น.  สถานีกระบี่ เวลา 14.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 59,337 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

35,810 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (48,393 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68)
มากกว่าปี 2559 จํานวน 10,944 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 261.58 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 136.95 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 12,020 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 10,302 77 6,502 67 65.86 65.55 0.00 0.00 3,160 
2.สิริกิต์ิ 8,311 87 5,461 82 18.65 21.16 0.91 1.01 2,329 
3.จุฬาภรณ์ 167 102 130 102 1.63 1.18 1.04 1.04 40 
4.อุบลรัตน์ 2,937 121 2,356 127 46.30 44.54 48.00 49.80 -506 
5.ลําปาว 1,862 94 1,762 94 2.75 5.12 5.55 5.12 588 
6.สิรินธร 1,660 84 828 73 0.88 3.48 0.00 0.00 306 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 946 99 943 99 31.29 30.79 25.06 30.29 14 
8.ศรีนครินทร์ 15,431 87 5,166 69 25.46 35.62 3.01 3.04 3,419 
9.วชิราลงกรณ 7,037 79 4,025 69 16.14 16.16 5.00 5.03 3,963 
10.ขุนด่านปราการชล 221 99 217 99 0.61 1.17 0.15 0.15 5 
11.รัชชประภา 4,402 78 3,050 71 5.58 5.71 6.75 5.32 2,218 
12.บางลาง 713 49 437 37 3.35 4.74 3.97 3.57 961 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
24 
ต.ค. 

25 
ต.ค. 

26 
ต.ค. 

27 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.74 2.59 2.52 2.50 ลดลง -1.2 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 1.07 1.05 0.19 0.89 ลดลง -4.31 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 10.85 10.87 10.88 10.88 ลดลง 3.6 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 9.98 10.02 10.08 10.07 ลดลง -1.11 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 16.03 16.03 16.03 16.03 ทรงตัว -0.31 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 6.84 6.86 6.84 6.87 ล้นตลิ่ง 0.87 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.48 7.43 7.39 7.34 ล้นตลิ่ง 0.34 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.49 1.50 1.30 1.72 เพ่ิมข้ึน -1.28 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 7.60 7.40 7.15 6.96 ลดลง -1.24 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.79 3.75 3.70 3.66 ล้นตลิ่ง 0.46 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.99 8.40 8.40 8.15 ลดลง -8.98 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.96 29.30 29.05 29.09 เพ่ิมข้ึน -4.87 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.87 18.89 18.78 18.74 ลดลง -5.44 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 6.96 6.98 7.29 7.36 เพ่ิมข้ึน -3.4 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

27 ต.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 28 ต.ค. 29 ต.ค. 30 ต.ค. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 5.5 357.110 12.80 5.20 -7.6 5.20 5.10 4.88 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 8.32 -7.68 8.50 8.81 9.38 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 0.0 153.648 12.20 5.56 -6.64 5.57 5.65 6.03 เพิ่มข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 5.33 -6.67 5.18 5.13 5.10 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 5.15 -7.35 4.94 4.85 4.82 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0.0 89.030 14.50 6.81 -7.69 6.58 6.38 6.20 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (วันนี้)] 

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

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 25 ตลุาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 [เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (วันนี้)] 
จ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันน้ี ได้เกิดนํ้าป่าไหลหลากจากดอยอินทนนท์ ผ่านลํานํ้าแม่กลาง  

เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่บ้านแม่กลางบ้านลุ่ม เขตเทศบาลตําบลจอมทอง และเส้นทางสัญจรทางไปบ้านนํ้าลัด - 
นํ้าตกแม่ยะ หลังเกิดฝนตกต่อเน่ือง โดยช่วงที่เกิดนํ้าป่าน้ันสามารถวัดระดับความสูงได้ประมาณ 70 - 80 ซม. ทั้งน้ีพบว่า
สะพานเช่ือมถนนกับหมู่บ้าน บริเวณหมู่ 14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง ได้ถูกกระแสนํ้าที่ไหลเช่ียวกราก กัดเซาะคอสะพาน 
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จนพังเสียหาย จากการตรวจสอบภาพรวมไม่พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเนื่องจากชาวบ้านได้เตรียมตัว
รับมือไว้แล้ว ส่วนสถานการณ์ล่าสุดพบว่าช่วงสายระดับนํ้าค่อย ๆ ลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติตามลําดับ (ไอเอ็นเอ็น) 

จ.ร้อยเอ็ด จากกรณีที่ก่อนหน้าน้ีเขื่อนอุบลรัตน์ได้เพ่ิมระดับการระบายนํ้าเพ่ือรักษาเสถียรภาพของตัวเขื่อนไว้ เน่ืองจาก 
มีปริมาณนํ้าไหลเข้าเขื่อนเป็นจํานวนมากจนเกินระดับกักเก็บที่สามารถรองรับได้ จนทําให้พ้ืนที่ท้ายเขื่อนซึ่งอยู่ริมตลิ่ง 
ของแม่นํ้าชีในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบ ประสบปัญหาน้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน รวมถึงพ้ืนที่การเกษตร 
โดยที่ จ.ร้อยเอ็ด พบมีบ้านเรือนประชาชน และพ้ืนที่การเกษตร บริเวณริมแม่นํ้าชี บางส่วนได้รับผลกระทบในทั้ง 8 อําเภอ 
คือ อ.จังหาร, เชียงขวัญ, โพธ์ิชัย, ธวัชบุรี, เสลภูมิ, ทุ่งเขาหลวง, อาจสามารถ และ พนมไพร ล่าสุด หลังเขื่อนอุบลรัตน์ได้มีมติ
ปรับลดการระบายนํ้าลงแบบขั้นบันได ทําให้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยที่ จ.ร้อยเอ็ด อยู่ในภาวะทรงตัว และมีแนวโน้มดีขึ้น 
คาดว่าภายในอีกไม่นานสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ (ไอเอ็นเอ็น) 

จ.พระนครศรีอยุธยา สถานการณ์นํ้าท่วม ใน อ.บางบาล ขณะน้ีวัดระดับความสูงเฉลี่ย 1 - 2 ม. ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิ
ประเทศ ประชาชน 308 ครัวเรือน หรือประมาณ 1,000 คน ซึ่งอาศัยอยู่นอกคันก้ันนํ้า ริมตลิ่งแม่นํ้าเจ้าพระยา ได้รับ
ผลกระทบต้องขนย้ายทรัพย์สิน และยานพาหนะมาไว้บนถนนที่นํ้าท่วมไม่ถึง ขณะที่ราษฎรส่วนใหญ่ต้องอพยพมาอาศัยบน
เต็นท์ที่เจ้าหน้าที่จัดหาไว้ให้ในเวลากลางวัน ก่อนจะกลับไปพักอาศัยที่บ้านในเวลากลางคืนเน่ืองจากเป็นห่วงบ้าน ทั้งน้ี 
จากการประเมินภาพรวมคาดว่าปัญหาอุทกภัยของทุกจุดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในช่วงสิ้นเดือน พ.ย. 2560  
(ไอเอ็นเอ็น) 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
    สถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน การระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 
10 – 27 ต.ค. 60 ในพื้นที่ 23 จังหวัด (จ.เชียงใหม่ จ.เลย กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี 
ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี หนองบัวลําภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ 
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี) 78 อําเภอ 472 ตําบล 2,777 หมู่บ้าน 42 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
125,116 ครัวเรือน 324,962 คน ผู้เสียชีวิต 10 ราย ช่วยเหลือแล้วทั้ง 10 ราย ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด 
(กําแพงเพชร เลย เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี) ยังคงมีสถานการณ์ 19 จังหวัด (จ.เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ 
อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี หนองบัวลําภู ขอนแก่น มหาสารคาม 
กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี) 67 อําเภอ 425 ตําบล 2,519 หมู่บ้าน 113,497 ครัวเรือน 296,380 คน อพยพ 20 
ครัวเรือน (จ.มหาสารคาม) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560) 
 ในช่วงวันที่ 27-28 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตก
ต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 
2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง สําหรับภาคใต้มีฝนเพ่ิมมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และคลื่นลมบริเวณ 
อ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 27-28 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลง แต่ยังคงทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น สําหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้เข้าสู่ 
หย่อมความกดอากาศตํ่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงอีกระลอก
จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศเย็น และอุณหภูมิจะลดลงกับมี 
ลมแรง สําหรับร่องมรสุมมีกําลังแรงจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกําลัง
แรงขึ้น ทําให้ภาคใต้ฝนเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมี
คลื่นสูง 2-3 เมตร อน่ึง มีหย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนตัวทางตะวันตกอย่างช้าๆ 
เข้าสู่บริเวณอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. ทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพ่ิมมากขึ้น
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
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 ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทําให้เกิด
นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย ตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเล 
อันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝ่ัง ในช่วงวันที่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 

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 


