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รำยงำนฉบับที่ 1316/2560 เวลำ 08.00 น. วันที ่28 ตลุำคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังติดตามสถานการณน์ ้า 24 ชั่วโมง 
เรียน  รมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

 กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์ ้า ประจ้าวันที่ 28 ตลุาคม 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ นเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้ำ โดยมี
ฝนฟ้ำคะนองบำงแห่งในบริเวณภำคเหนือ และภำคกลำงตอนบน ส้ำหรับภำคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนัก
บำงพื นที่ในบริเวณทำงตอนล่ำงของภำค 

 
แผนที่อำกำศ วันที่ 28 ต.ค. 2560 เวลำ 01.00 น. ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันที่ 28 ต.ค. 2560 เวลำ 07.00 น. 

2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วนันี ) (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สุโขทัย 64.1 
จ.ปัตตำนี 33.0 
จ.สงขลำ (อ.สะเดำ) 15.0 
จ.พัทลุง (สกษ.) 14.4 
จ.กระบี ่ 12.5 
จ.กำญจนบุรี (อ.ทองผำภูมิ) 12.4 
จ.สุรำษฎร์ธำนี (สกษ.) 11.2 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วนัที่ 28 ตลุาคม 2560 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 สถำนีสุวรรณภูมิ เวลำ 07.30 น.  สถำนีกระบี่ เวลำ 08.00 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต ้

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 59,337 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้

35,810 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2559 (48,393 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68)
มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 10,944 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 261.58 ล้ำน ลบ.ม.ปริมำณน ้ำระบำย
จ้ำนวน 136.95 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 12,020 ลำ้น ลบ.ม. 

 
 

อ่ำงเก็บน ้ำ 

ปริมำตร 
น ้ำในอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำใช้กำรได้ 

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 10,302 77 6,502 67 65.86 65.55 0.00 0.00 3,160 
2.สิริกิติ์ 8,311 87 5,461 82 18.65 21.16 0.91 1.01 2,329 
3.จุฬำภรณ์ 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.ล้ำปำว 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.ป่ำสักชลสิทธิ์ 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.วชิรำลงกรณ 7,037 79 4,025 69 16.14 16.16 5.00 5.03 3,963 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 221 99 217 99 0.61 1.17 0.15 0.15 5 
11.รัชชประภำ 4,402 78 3,050 71 5.58 5.71 6.75 5.32 2,218 
12.บำงลำง 713 49 437 37 3.35 4.74 3.97 3.57 961 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2560(ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น า้ อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์
25 
ต.ค. 

26 
ต.ค. 

27 
ต.ค. 

28 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 2.59 2.52 2.50 2.29 ลดลง -1.41 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 1.05 0.19 0.89 0.77 ลดลง -4.43 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 7.28 10.87 10.88 10.88 10.87 ลดลง 3.59 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 11.18 10.02 10.08 10.07 10.02 ลดลง -1.16 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 16.03 16.03 16.03 16.03 ทรงตัว -0.31 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 6.86 6.84 6.87 6.85 ล้นตลิ่ง 0.85 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 7.43 7.39 7.34 7.30 ล้นตลิ่ง 0.30 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสีมำ 3.00 1.50 1.30 1.72 1.74 เพิม่ขึ น -1.26 
M.159 ล้ำช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 7.40 7.15 6.96 6.51 ลดลง -1.69 
M.95 ล้ำเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.75 3.70 3.66 3.61 ล้นตลิ่ง 0.41 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.40 8.40 8.15 8.14 ลดลง -8.99 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.30 29.05 29.09 29.01 ลดลง -4.95 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 24.18 18.89 18.78 18.74 18.72 ลดลง -5.46 
X.37A แม่น ้ำตำปี พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 10.76 6.98 7.29 7.36 7.18 ลดลง -3.58 

*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560(ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับน ้า
(ม.) 

27 ต.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับน ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 28 ต.ค. 29 ต.ค. 30 ต.ค. 

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

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 (ที่มำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 15.00 น. (เมื่อวำน) – 08.00 น. (วันนี )] 

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

7. สถานการณธ์รณีพบิตั ิณ วนัที่ 28 ตลุาคม 2560 (ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
ไม่มีสถำนกำรณ์ธรณีพิบัต ิ

8. เหตุการณว์ิกฤตน ้าปจัจบุนั ณ วันที่ 28 ตลุาคม 2560 [เวลำ 15.00 น. (เมื่อวำน) – 08.00 น. (วันนี )] 
จ.อ่างทอง - สถำนกำรณ์ระดับน ้ำเจ้ำพระยำที่เพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่องเอ่อล้นทะลักไหลเข้ำท่วมวัดอัมพวัน โรงพยำลส่งเสริม

สุขภำพประจ้ำต้ำบลป่ำโมก โรงเรียนเทศบำลวัดอัมพวันเทศบำลป่ำโมก อ้ำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง และบ้ำนเรือน
ประชำชน ในเขตชุมชนที่ 1 กว่ำ 50 ครัวเรือน หลังได้ลอดพนังกั นน ้ำไหลเขำ้ท่วมเมื่อช่วงกลำงคืนที่ผ่ำนมำ 
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น ้ำเจ้ำพระยำได้ลอดเข้ำทำงไต้ล่ำงพนังกั นน ้ำเอ่อล้นทะลักเข้ำท่วม ชุมชน ช่วงเมื่อกลำงดึกที่ผ่ำนมำ ท้ำให้ มีระดับน ้ำ
เพิ่มขึ นสูงอย่ำงรวดเร็วสูงกว่ำ 1 เมตร ชำวบ้ำนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ และพระสงฆ์ ได้รับควำมเดือดร้อนหนัก โดยพระ
ไม่สำมำรถออกเดินบิณฑบำตได้ ส่วนชำวบ้ำน ต่ำงเร่งขนย้ำยข้ำวของ อย่ำงทุลักทุเล เบื องต้นเทศบำลต้ำบลป่ำโมก ได้น้ำเรือ 
มอบให้ชำวบ้ำน เพื่อใช้ในกำรสัญจร เข้ำออก 

ล่ำสุดน ้ำยังคงเพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่อง ที่ C7A หน้ำศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง น ้ำเจ้ำพระยำ อยู่ที่ 8.96 เมตร จำกระดับ
ตลิ่ง 9.32 มีปริมำณน ้ำไหลผ่ำน 2,617 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที และยังเพิ่มสูงขึ นอย่ำงต่อเนื่อง จังหวัดอ่ำงทอง มี
ผู้ประสบภัยน ้ำท่วมแล้ว จ้ำนวน 3,052 ครัวเรือน ในพื นที่ 5 อ้ำเภอ 5ชุมชน 36 ต้ำบล 110 หมู่บ้ำน พื นที่ทำงกำรเกษตร
ได้รับผลกระทบ 6,792 ไร่ และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ น (ที่มำ : manager.co.th วันที่ 27 ต.ค. 60 เวลำ 17.52 น.) 

จ.ขอนแก่น - พลเอก ธงชัย สำระสุข ผู้บัญชำกำรหน่วยรำชกำรทหำรพัฒนำ พร้อมคณะหลวงประเทศ ได้ตรวจติดตำม
สถำนกำรณ์น ้ำท่วมในพื นที่จังหวัดขอนแก่น โดยต้องลงเรือเดินทำงไปเยี่ยมเยียนให้ก้ำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชำชน
ที่บ้ำนโนนเชือก ต.บ้ำนขำม อ.น ้ำพอง 

ชำวบ้ำนในต้ำบลบ้ำนขำมถูกน ้ำจำกล้ำน ้ำพองเอ่อเข้ำท่วมมำนำนกว่ำ 2 สัปดำห์ มีประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน 170 
หลังคำเรือน ขณะที่ทั งจังหวัดขอนแก่นมีพื นที่ถูกน ้ำท่วมรวม 8 อ้ำเภอ ประชำชนได้รับผลกระทบกว่ำ 18,000 คน (ที่มำ : 
manager.co.th วันที่ 27 ต.ค. 60 เวลำ 16.17 น.) 

จ.ชัยนาท - สถำนกำรณ์น ้ำเขื่อนเจ้ำพระยำ ต.บำงหลวง อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท ขณะนี กรมชลประทำนยังคงกำรระบำยน ้ำ
ไว้ที่อัตรำ 2,700 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที แม้ปริมำณน ้ำจำกภำคเหนือที่ไหลผ่ำน จ.นครสวรรค์ มีแนวโน้มลดลงวัดได้ 
2,959 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ท้ำให้ระดับน ้ำเหนือเขื่อนเจ้ำพระยำยังทรงตัวอยู่ที่ 17.40 เมตรจำกระดับน ้ำทะเลปำน
กลำง ซึ่งยังคงปริ่มตลิ่งและเอ่อล้นเข้ำท่วมชุมชนริมน ้ำใน อ.มโนรมย์ และ อ.เมืองชัยนำท จ้ำนวนกว่ำ 200 หลังคำเรือน 
ขณะที่ระดับน ้ำท้ำยเขื่อนใน อ.สรรพยำ ยังเพิ่มระดับขึ นจำกสัปดำห์ก่อนถึง 25-30 เซนติเมตร ท้ำให้บ้ำนเรือนยังคงจมน ้ำ
อยู่อีกกว่ำ 2,800 หลังคำเรือน และเริ่มมีปัญหำโรคระบำดที่มำกับน ้ำ อำทิ น ้ำกัดเท้ำ ผื่นคัน และท้องร่วง 

ทั งนี  สรุปสถำนกำรณ์จนถึงปัจจุบัน จ.ชัยนำท ยังคงมีน ้ำท่วมใน 4 อ้ำเภอคือ อ.มโนรมย์ วัดสิงห์ เมืองชัยนำท และ      
อ.สรรพยำ มีบ้ำนเรือนประชำชนที่ได้รับผลกระทบรวมกว่ำ 3,000 หลังคำเรือน (ที่มำ : manager.co.th วันที่ 27 ต.ค. 
60 เวลำ 15.16 น.) 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 (ที่มำ :กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
    สถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน การระบายน ้าจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนอุบลรัตน์ ตั งแต่วันที่ 
10 – 27 ต.ค. 60 ในพื นที่ 23 จังหวัด (จ.เชียงใหม่ จ.เลย ก้ำแพงเพชร ตำก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธำนี สิงห์บุรี 
ลพบุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี ชัยนำท เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี หนองบัวล้ำภู ขอนแก่น มหำสำรคำม กำฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด อุบลรำชธำนี สุรำษฎร์ธำนี) 78 อ้าเภอ 472 ต้าบล 2,777 หมู่บ้าน 42 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
125,116 ครัวเรือน 324,962 คน ผู้เสียชีวิต 10 ราย ช่วยเหลือแล้วทั ง 10 ราย ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด 
(ก้าแพงเพชร เลย เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี) ยังคงมีสถานการณ์ 19 จังหวัด (จ.เชียงใหม่ ตำก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ 
อุทัยธำนี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี ชัยนำท สุพรรณบุรี หนองบัวล้ำภู ขอนแก่น มหำสำรคำม 
กำฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุบลรำชธำนี) 67 อ้ำเภอ 425 ต้ำบล 2,519 หมู่บ้ำน 113,497 ครัวเรือน 296,380 คน อพยพ 20 
ครัวเรือน (จ.มหำสำรคำม) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที่ 28 ตุลำคม – 3 พฤศจิกำยน 2560) 
 ในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 3 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีอำกำศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศำเซลเซียสกับมีลมแรง 
ส้ำหรับภำคใต้มีฝนเพิ่มมำกขึ น และมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง และคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันจะมีคลื่น
สูง 2-3 เมตร 
 ลักษณะส้าคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 3 พ.ย. บริเวณควำมกดอำกำศสูงก้ำลังแรงอีกระลอกจำก
ประเทศจีนจะแผ่ลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท้ำให้บริเวณดังกล่ำวจะมีอำกำศเย็น และอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง 
ส้ำหรับร่องมรสุมมีก้ำลังแรงจะเลื่อนลงไปพำดผ่ำนภำคใต้ตอนล่ำง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีก้ำลังแรงขึ น 



๕ 

ท้ำให้ภำคใต้ฝนเพิ่มมำกขึ นและมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง และคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันจะมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร 
 อนึ่ง มีหย่อมควำมกดอำกำศต่้ำก้ำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่ำงจะเคลื่อนตัวทำงตะวันตกอย่ำงช้ำๆ เข้ำสู่บริเวณ
อ่ำวไทย ภำคใต้และทะเลอันดำมัน ในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. ท้ำให้ภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมำกขึ นและมีฝนตก
หนักถึงหนักมำกบำงแห่ง 

11. การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณอ์ุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำด่ืม เพื่อช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั งแต่ 1 พฤษภำคม – 18 ตุลำคม พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน 

จังหวดั 
ปริมาณสูบน ้า

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นที ่

ภำค 1 

ล้ำปำง - 46,505 - - - 
ก้ำแพงเพชร 96,000 28,996 3,587 9,060 - 
เชียงรำย - 40,255 - - - 
แม่ฮ่องสอน - 30,687 - - - 
เชียงใหม่ - 26,298 - - - 

ภำค 2 

นครสวรรค ์ 4,362,120 - 5,464 14,800 22,420 
อุทัยธำน ี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปรำกำร 5,995,080 - - - - 
สระบุร ี 2,219,400 - 3,559 - 3,000 
พระนครศรีอยธุยำ 456,840 - - - 25 
สิงห์บุร ี 149,040 - 500 2,555 500 

ภำค 3 อุดรธำนี 1,207,440 - 3,883 12,126 - 

ภำค 4 
กำฬสินธ์ุ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแก่น 3,574,080 - 2,876 11,442 - 
มหำสำรคำม 817,200 - 1,123 4,522 707 

ภำค 5 นครรำชสีมำ 694,000 - 2,356 9,224 - 

ภำค 6 
สระแก้ว 1,284,800 - 12,000 48,000 - 
ปรำจีนบุรี 1,324,600 - 1,009 3,139 10,787 

ภำค 7 
สุพรรณบุร ี 2,318,220 - 1,800 6,020 20,700 
ประจวบคีรีขันธ ์ 19,440 - 100 300 - 
รำชบุร ี 1,291,140 - 2,458 8,205 3,615 

ภำค 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 
 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


