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 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้มีลมแรงและมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน 
นํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณภาคใต้ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าว
ไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจาก
ฝั่ง ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ระวังอันตรายจากคล่ืนที่ซัดเข้าหาฝ่ัง สําหรับประเทศไทย
ตอนบนมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 6 พ.ย. 2560 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 6 พ.ย. 2560 เวลา 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สงขลา (คอหงษ์ สกษ.) 84.4 
จ.สงขลา 81.8 
จ.สงขลา (หาดใหญ)่ 29.0 
จ.ยะลา (สกษ.) 22.4 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 13.3 
จ.เพชรบุรี 12.4 
จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 10.0 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. สถานีกระบี่ เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 59,607 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

36,081 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (49,566 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 10,041 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ จํานวน 94.89 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 103.03 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 11,568 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 6,880 51 6,873 71 18.63 24.08 1.00 1.00 6,582 
2.สิริกิต์ิ 7,676 81 5,575 84 8.72 11.16 3.00 3.00 2,964 
3.จุฬาภรณ์ 153 93 128 101 0.51 0.62 1.04 1.03 54 
4.อุบลรัตน์ 2,158 89 2,213 120 4.63 12.62 30.01 30.0 273 
5.ลําปาว 1,131 57 1,740 93 0.79 3.74 3.59 3.74 1,319 
6.สิรินธร 1,660 84 813 72 6.02 0.00 0.00 0.00 306 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 993 103 957 100 18.56 18.56 18.56 18.56 - 33 
8.ศรีนครินทร์ 13,511 76 5,266 70 2.34 25.25 9.10 8.95 5,339 
9.วชิราลงกรณ 5,750 65 4,035 69 6.43 6.46 9.04 9.07 5,250 
10.ขุนด่านปราการชล 219 98 217 99 0.24 0.15 0.61 0.52 7 
11.รัชชประภา 4,917 87 2,979 69 0.99 2.39 2.18 2.04 1,703 
12.บางลาง 377 26 402 34 9.40 9.51 3.05 3.20 1,297 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร ์
3 

พ.ย. 
4 

พ.ย. 
5 

พ.ย. 
6 

พ.ย. 
P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.66 1.68 1.64 1.61 ลดลง -2.09 

W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.69 0.63 0.60 0.56 ลดลง -4.64 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 10.46 10.35 10.21 10.07 ลดลง 2.79 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 9.42 9.26 9.12 8.93 ลดลง -2.25 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.59 15.37 15.03 14.92 ลดลง -1.42 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 6.58 6.52 6.45 6.35 ล้นตลิ่ง 0.35 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 6.98 6.93 6.87 6.79 ลดลง -0.21 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.00 1.01 1.08 1.00 ลดลง -2.00 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 5.33 5.21 5.10 4.99 ลดลง -3.21 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.06 2.89 2.60 2.66 เพ่ิมข้ึน -0.54 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.59 7.82 7.78 7.93 เพ่ิมข้ึน -9.20 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.30 29.17 29.07 29.03 ลดลง -4.93 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.58 19.23 19.36 19.66 เพ่ิมข้ึน -4.52 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 6.33 6.35 6.60 6.59 ลดลง -4.17 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

6 พ.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 4.04 -8.76 3.99 3.97 3.89 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 8.12 -7.88 7.62 7.29 7.21 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 0.0 153.648 12.20 5.88 -6.32 5.43 4.97 4.65 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.2 130.961 12.00 5.21 -6.79 5.12 5.03 4.91 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0.4 124.219 12.50 4.99 -7.51 4.87 4.76 4.65 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 1.7 89.030 14.50 6.42 -8.08 6.40 6.31 6.19 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 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 6 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 
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8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
จ.สงขลา - จากอิทธิพลพายุของ "ด็อมเร็ย" ซึ่งทําให้เกิดพายุฝนพัดกระหนํ่า สร้างความเสียหายให้กับสวนกล้วยหอมทอง

ของ"สวนสิริฟาร์ม" ต้ังอยู่ในพ้ืนที่หมู่1 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา อย่างหนัก กล้วยหอมทองที่ปลูกไว้ในเน้ือที่ 4 ไร่ 
จํานวน 2,000 ต้น และกําลังออกเครือเตรียมตัดขาย ล้มระเนระนาดเสียหายไปเกือบคร่ึงหน่ึง เน่ืองจากถูกทั้งลมและฝนพัด
กระหนํ่าอย่างหนัก และอีกบางส่วนก็เอียงใกล้ล้ม (INN) 

จ.อ่างทอง - สถานการณ์นํ้าเจ้าพระยาเริ่มลดลงต่อเน่ือง ล่าสุดที่บริเวณจุดตรวจป่าโมก มีระดับอยู่ที่ 7.26 เมตร  ลดลง
จากเมื่อวานน้ี 0.14 เมตร โดยมีปริมาณน้ําไหลผ่าน 2,205 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ชาวบ้านที่ประสบปัญหานํ้าท่วมขัง 
บริเวณ หมู่1 ตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก เริ่มมีปัญหานํ้าเน่าเสีย เป็นสีดําอย่างเห็นได้ชัด และมีกลิ่นเหม็น  รวมทั้งเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุง เน่ืองจากนํ้าไม่ไหลเวียน (INN) 

จ.พัทลุง - สถานการณ์นํ้าท่วมในจังหวัดพัทลุง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเร่ิมดีขึ้นหลังจากเมื่อคืนฝนหยุดตก ทําให้มวลนํ้าป่า
บวกกับนํ้าไม่ไหลลงมาสมทบเพ่ิมเติมบริเวณจุดลุ่มตํ่าที่มีนํ้าท่วมขัง ของ ต.นาโหนด อ.เมือง และ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน  
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ หมู่ 6 ต.โคกม่วง บ้านเรือนประชาชน 15 ครอบครัว ยังมีนํ้าท่วมขัง เส้นทางเข้าหมู่บ้านยังมีนํ้าไหลผ่าน 
20 - 30 ซม. เน่ืองจากน้ําที่ท่วมหมู่บ้านดังกล่าว ระบายลงสู่ลําคลองสายหลักได้ช้า เพราะทางนํ้ามีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น 
บวกกับการสร้างถนนสายหลักไม่มีการเปิดช่องระบายนํ้า สํานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพัทลุง ยังคงออกแจ้ง
เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังนํ้าป่าอย่างต่อเน่ืองเพราะขณะยังเพ่ิงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเท่าน้ัน และจะยังมีฝนตกหนักอีกหลาย
ระลอก (INN) 

จ.กาฬสินธุ์ - สถานการณ์นํ้าในพ้ืนที่ จ.กาฬสินธ์ุ โดยเฉพาะพ้ืนที่ อ.ฆ้องชัย และ อ.กมลาไสย ซึ่งเป็นพ้ืนที่อยู่ติดกับแม่นํ้า
ชี โดยปัจจุบันยังอยู่ในขั้นวิกฤติ แม้ระดับนํ้าเร่ิมลดลงบ้างแล้ว แต่ก็ยังคงมีระดับที่สูง เน่ืองจากมวลนํ้ามหาศาลท่ีเกิดจากการ
ระบายของเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ยังคงไหลเข้ามาถึงพ้ืนที่ จ.กาฬสินธ์ุอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้ระดับนํ้าชิดขอบพนังก้ัน
ลําชีตลอด ระยะทางกว่า 22 กม.ในพ้ืนที่ อ.ฆ้องชัย เน่ืองจากสภาพพนังก้ันค่อนข้างตํ่า (INN) 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
    สถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน การระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 
10 ต.ค. - 6 พ.ย. 60 ในพื้นที่ 23 จังหวัด (จ.เชียงใหม่ เลย กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี 
สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี หนองบัวลําภู ขอนแก่น มหาสารคาม 
กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี) 79 อําเภอ 482 ตําบล 2,825 หมู่บ้าน 42 ชุมชน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 126,390 ครัวเรือน 327,420 คน ผู้เสียชีวิต 10 ราย ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 8 จังหวัด (จ.กําแพงเพชร 
เลย เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ตาก อุบลราชธานี) ยังคงมีสถานการณ์ 15 จังหวัด (จ.สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ 
สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี หนองบัวลําภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ 
ร้อยเอ็ด) 53 อําเภอ 362 ตําบล 1,974 หมู่ บ้าน 103,375 ครัวเรือน 269,323 คน อพยพ 47 ครัวเรือน 
(จ.มหาสารคาม) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 6 – 12 พฤศจิกายน 2560) 
 ในช่วงวันที่ 6-7 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็น อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีฝนเล็กน้อยบางพ้ืนที่ 
ส่วนในช่วงวันที่ 8-12 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศอุ่นขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศา
เซลเซียส 
 สําหรับภาคใต้มีฝนต่อเน่ือง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นสูง 
2-3 เมตรตลอดช่วง 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 6 –7 พ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ
หนาวเย็น ส่วนในช่วงวันที่ 6 –9 พ.ย. ประชาชนบริเวณภาคใต้ ขอให้ระวังอันตรายจากลมแรง ฝนตกหนักถึงหนักมากและ
ฝนตกสะสมที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วย
ความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝ่ัง และประชาชนบริเวณชายฝั่งให้ระวังอันตรายจากคล่ืนซัดฝั่งใน
ระยะน้ี 



๕ 

11. การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบนํ้า และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน 

จังหวัด 
ปริมาณสบูน้ํา

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน้ํา 

 (ลิตร) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พืน้ที ่

ภาค 1 

ลําปาง - 56,695 - - - 
กําแพงเพชร 170,400 39,788 7,137 17,910 - 
เชียงราย - 47,946 - - - 
แม่ฮ่องสอน - 37,017 - - - 
เชียงใหม่ - 30,199 - - - 

ภาค 2 

นครสวรรค ์ 6,537,480 - 5,476 14,800 22,420 
อุทัยธานี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปราการ 4,208,760 - - 23,990 - 
สระบุรี 2,624,400 - 3,559 13,890 3,000 
พระนครศรีอยุธยา 570,240 - - 10,990 25 
สิงห์บุรี 2,050,560 - 1,000 4,320 130 

ภาค 3 อุดรธานี 1,211,372 - 3,883 12,126 - 

ภาค 4 
กาฬสินธ์ุ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแก่น 6,284,240 - 2,876 11,926 - 
มหาสารคาม 1,270,800 - 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 ี 2,710,260 - 1,980 6,570 20,700 
ราชบุรี 2,472,300 - 2,658 9,005 4,615 

ภาค 9 
สุโขทัย 153,000 - - 3,090 1,200 
อุตรดิตถ์ - 671,585 3,747 14,880 - 
พิษณุโลก 64,500 426,000 - 990 1,800 

 34,943,072 1,309,230 50,358 216,792 68,584 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


