
  

         รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
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รำยงำนฉบับที่ 1325/2560 เวลำ 15.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียน  รมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

 กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที ่1 พฤศจิกายน 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ นเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้ำ แต่ยังคง
ท้ำให้บริเวณภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอำกำศเย็นถึงหนำวในตอนเช้ำ โดยมีฝนเล็กน้อยบำงแห่งใน
บริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ภำคตะวันออก กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ส้ำหรับภำคใต้ยังคงมีฝนตก
ต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบำงแห่ง ขอให้ประชำชนบริเวณภำคใต้ระวังอันตรำยจำกฝนที่ตกไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่ำว
ไทยและทะเลอันดำมันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชำวเรือเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่ำวไทยควรงด
ออกจำกฝั่ง และขอให้ประชำชนที่อำศัยอยู่บริเวณชำยฝั่งภำคใต้ฝั่งตะวันออกระวังคลื่นซัดเข้ำหำฝั่งในระยะเวลำ
ดังกล่ำวไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 1 พ.ย. 2560 เวลำ 07.00 น. ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 1 พ.ย. 2560 เวลำ 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ภูเก็ต 68.4 
จ.สุรำษฎร์ธำน ี 13.2 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 8.2 
จ.อุบลรำชธำนี (ศูนย์ฯ) 2.5 
จ.ศรีสะเกษ 1.2 
จ.นครศรีธรรมรำช (สกษ.) 0.2 
จ.สุรำษฎร์ธำนี (เกำะสมุย) 0.1 
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ: กรมอุตุนยิมวิทยำ) 

 
 สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนกีระบี่ เวลำ 14.15 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคกลำง และภำคใต้ 

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 59,642 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้

36,115 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับป ี2559 (49,043 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69)
มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 10,599 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 157.82 ล้ำน ลบ.ม.ปริมำณน ้ำระบำย
จ้ำนวน 138.59 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 11,653 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 10,564 78 6,764 70 36.85 38.58 0.00 0.00 2,898 
2.สิริกิติ์ 8,389 88 5,539 83 14.96 14.76 2.00 1.80 2,251 
3.จุฬำภรณ์ 166 101 129 102 0.73 0.62 1.04 1.04 41 
4.อุบลรัตน์ 2,878 118 2,297 124 23.21 19.64 32.56 36.29 -447 
5.ล้ำปำว 1,848 93 1,748 93 0.00 2.11 5.26 4.91 602 
6.สิรินธร 1,649 84 818 72 0.36 0.00 2.08 0.00 317 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 960 100 957 100 25.57 23.86 23.36 25.11 0 
8.ศรีนครินทร์ 15,515 87 5,250 70 18.57 17.93 9.00 6.00 3,335 
9.วชิรำลงกรณ 7,054 80 4,042 69 6.56 6.95 9.04 6.02 3,946 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 222 99 218 99 0.28 0.28 0.15 0.15 4 
11.รัชชประภำ 4,358 77 3,007 70 4.63 4.96 15.10 16.99 2,262 
12.บำงลำง 682 47 406 34 2.78 3.70 11.48 11.76 992 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

อำทิตย์ จันทร์ อังคำร พุธ 
29 
ต.ค. 

30 
ต.ค. 

31 
ต.ค. 

1 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 2.04 1.93 1.82 1.74 ลดลง -1.96 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 0.63 0.52 0.49 0.52 เพิ่มขึ น -4.68 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 7.28 10.85 10.81 10.75 10.66 ลดลง 3.38 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 11.18 9.93 9.75 9.59 9.52 ลดลง -1.66 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 16.03 16.03 15.92 15.81 ลดลง -0.53 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 6.81 6.77 6.73 6.67 ล้นตลิ่ง 0.67 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 7.25 7.22 7.22 7.08 ล้นตลิ่ง 0.08 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 1.56 1.34 1.23 1.08 ลดลง -1.92 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 8.20 6.05 5.94 5.87 5.71 ลดลง -2.49 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.55 3.47 3.39 *** *** *** 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.08 9.69 8.72 8.20 ลดลง -8.93 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 28.99 28.99 29.05 28.99 ลดลง -4.97 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 24.18 18.89 18.72 19.11 18.72 ลดลง -5.46 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 7.06 6.89 6.77 6.66 ลดลง -4.1 

*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดบัอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดบัตลิ่ง
(ม.) 

ระดบัน ้า
(ม.) 

31 ต.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดบัตลิ่ง 

ระดบัน ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 1 พ.ย. 2 พ.ย. 3 พ.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 0.0 357.110 12.80 4.94 -7.86 4.87 4.06 4.26 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 9.66 -6.34 9.62 9.54 9.44 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 0.0 153.648 12.20 6.80 -5.4 7.21 7.33 7.30 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 4.64 -7.36 4.67 4.93 5.25 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 0.0 124.219 12.50 4.52 -7.98 4.44 4.47 4.70 ทรงตัว 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี 0.0 89.030 14.50 6.18 -8.32 6.09 6.06 6.11 ทรงตัว 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วนันี )] 

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

7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
ไม่มีสถำนกำรณ์ธรณีพิบัติ 
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8. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
จ.ชัยนาท - สถำนกำรณ์น ้ำท่วมหนักใน อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท ที่ยืดเยื อมำเกือบ 1 เดือน ส่งผลให้ประชำชนได้รับควำม

เดือดร้อนบ้ำนเรือนจมอยู่ใต้น ้ำจ้ำนวน 3,158 หลังคำเรือน โดยเฉพำะที่ชุมชนวัดมะปรำง หมู่ที่ 5 ต.โพนำงด้ำออก ที่
โรงเรียนวัดมะปรำง ที่เปิดสอนตั งแต่ชั นอนุบำลไปจนถึง ป.6 ที่มีก้ำหนดเปิดภำคเรียนในวันนี  มีควำมจ้ำเป็นต้องเลื่อนออกไป 
เพรำะปัจจุบันอำคำรเรียนและสถำนที่ของโรงเรียนยังคงมีน ้ำท่วมขังสูงกว่ำ 60 เซนติเมตร บำงจุดลึกกว่ำ 1 เมตร เพ่ือควำม
ปลอดภัยของเด็กๆ ที่จะมำเรียน โดยจะเลื่อนกำรเปิดเรียนออกไปอีก 7 วัน เพ่ือรอให้ระดับน ้ำลดลงไปสูสถำนกำรณ์ปกติ 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ :กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
    สถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน การระบายน ้าจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนอุบลรัตน์ ตั งแต่วันที่ 
10 – 30 ต.ค. 60 ในพื นที่ 23 จังหวัด (จ.เชียงใหม่ เลย ก้ำแพงเพชร ตำก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธำนี สิงห์บุรี 
ลพบุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี ชัยนำท เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี หนองบัวล้ำภู ขอนแก่น มหำสำรคำม กำฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด อุบลรำชธำนี และสุรำษฎร์ธำนี) 78 อ้าเภอ 479 ต้าบล 2,820 หมู่บ้าน 42 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
125,716 ครัวเรือน 326,072 คน ผู้เสียชีวิต 10 ราย ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด (จ.ก้าแพงเพชร เลย 
เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ตาก อุบลราชธานี) ยังคงมีสถานการณ์ 16 จังหวัด (จ.สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ 
อุทัยธำนี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี ชัยนำท สุพรรณบุรี หนองบัวล้ำภู ขอนแก่น มหำสำรคำม 
กำฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) 55 อ้ำเภอ 387 ต้ำบล 2,136 หมู่บ้ำน 110,568 ครัวเรือน 290,484 คน อพยพ 20 ครัวเรือน 
(จ.มหำสำรคำม) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันท่ี 1 – 7 พฤศจิกำยน 2560) 
 ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนมีอำกำศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ำ อุณหภูมิสูงขึ น 1-3 องศำเซลเซียส ส่วน
ในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีอำกำศเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศำเซลเซียสกับมีลมแรง โดยมีฝน
เล็กน้อยบำงพื นที่ในระยะแรก ส้ำหรับภำคใต้มีฝนต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง และคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทย
และอันดำมันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตลอดช่วง 
 ลักษณะส้าคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 1–3 พ.ย. บริเวณควำมกดอำกำศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมี
ก้ำลังปำนกลำง ท้ำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ น แต่ยังคงมีอำกำศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ำ ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 
พ.ย. บริเวณควำมกดอำกำศสูงก้ำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจำกประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท้ำให้มี
ฝนเล็กน้อยเกิดขึ นในระยะแรก หลังจำกนั นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศำเซลเซียส และมีอำกำศเย็นถึงหนำวกับมีลมแรง อนึ่ง 
ในช่วงวันที่ 1 – 3 พ.ย. พำยุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่ำง มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้ำบริเวณอ่ำวไทย ภำคใต้และทะเล
อันดำมัน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้มีก้ำลังแรง ท้ำให้ภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน
เพ่ิมมำกขึ นและมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยและอันดำมันมีก้ำลังแรง 
 ข้อควรระวัง ขอให้ประชำชนบริเวณประเทศไทยตอนบน รักษำสุขภำพเนื่องจำกสภำพอำกำศหนำวเย็น และในช่วง
วันที่ 1 – 7 พ.ย. ขอให้ประชำชนบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อำจท้ำให้เกิด
น ้ำท่วมฉับพลัน น ้ำป่ำไหลหลำกไว้ด้วย ส่วนชำวเรือบริเวณอ่ำวไทยและอันดำมันควรเดินเรือด้วยควำมระมัดระวังและเรือเล็ก
บริเวณอ่ำวไทยควรงดออกจำกฝั่ง 
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11. การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั งแต่ 1 พฤษภำคม – 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน 

จังหวัด 
ปริมาณสูบน ้า

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นที่ 

ภำค 1 

ล้ำปำง - 53,195 - - - 
ก้ำแพงเพชร 170,400 37,140 7,137 17,910 - 
เชียงรำย - 46,220 - - - 
แม่ฮ่องสอน - 35,117 - - - 
เชียงใหม่ - 28,847 - - - 

ภำค 2 

นครสวรรค์ 6,087,240 - 5,476 14,800 22,420 
อุทัยธำนี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปรำกำร 4,105,080 - - 23,990 - 
สระบุรี 2,489,400 - 3,559 13,890 3,000 
พระนครศรีอยุธยำ 537,840 - - 10,990 25 
สิงห์บุรี 1,332,720 - 1,000 4,320 130 

ภำค 3 อุดรธำนี 1,211,372 - 3,883 12,126 - 

ภำค 4 
กำฬสินธุ์ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแก่น 6,284,240 - 2,876 11,926 - 
มหำสำรคำม 1,270,800 - 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 
สุพรรณบุรี 2,318,220 - 1,800 6,020 20,700 
รำชบุรี 2,361,420 - 2,658 9,005 4,615 

ภำค 9 
สุโขทัย 153,000 - - 3,090 1,200 
อุตรดิตถ์ - 671,585 3,747 14,880 - 
พิษณุโลก 55,500 357,000 - 990 1,800 

 32,991,992 1,229,104 50,178 216,242 68,584 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


