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 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 8 ธนัวาคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ส่วนในช่วงวันที่ 9-11 ธ.ค. 60 ฝนที่ปกคลุมภาคใต้ตอนบนจะเคล่ือนลงไป
ปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ทําให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ขอให้ประชาชนในพื้นที่
เส่ียงภัยยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสมที่ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตล่ิงไว้ด้วย พื้นที่ที่
มีน้ําท่วมอยู่แล้วต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก ส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันคล่ืนสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
เรือเล็กควรงดออกจากฝ่ัง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝ่ังภาคใต้ฝ่ังตะวันออกระวังอันตรายจากคล่ืนที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย 
สําหรับประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย กับมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 8 ธ.ค. 2560 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 8 ธ.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

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

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
ไม่ได้รับรายงาน  
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3.เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 07.30 น. 

 
สถานีสทิงพระ เวลา 08.15 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายทั่วบริเวณพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ของประเทศไทย 

4.สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 60,132 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 85 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

36,588 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (50,643 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71)
มากกว่าปี 2559 จํานวน 9,489 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 63.58 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายจํานวน
81.13 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 10,797 ล้านลบ.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 10,975 82 7,175 74 8.12 6.90 17.00 12.00 2,487 
2.สิริกิต์ิ 8,482 89 5,632 85 7.63 5.02 19.05 14.00 2,158 
3.จุฬาภรณ์ 162 99 125 99 0.16 0.05 0.13 0.13 45 
4.อุบลรัตน์ 2,352 97 1,771 96 2.57 0.00 8.72 8.81 79 
5.ลําปาว 1,778 90 1,678 89 0.00 0.00 1.89 1.92 672 
6.สิรินธร 1,626 83 795 70 0.81 0.00 0.00 0.00 340 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 957 100 954 100 4.25 2.73 6.94 3.90 3 
8.ศรีนครินทร์ 15,604 88 5,339 71 7.38 2.42 5.08 5.02 3,246 
9.วชิราลงกรณ 6,928 78 3,916 67 1.09 1.14 7.02 7.08 4,072 
10.ขุนด่านปราการชล 215 96 211 96 0.00 0.05 0.17 0.61 11 
11.รัชชประภา 4,435 79 3,083 72 7.95 7.24 4.45 2.18 2,185 
12.บางลาง 1,196 82 920 78 19.27 19.12 0.00 0.00 478 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์
5 

ธ.ค. 
6 

ธ.ค. 
7 

ธ.ค. 
8 

ธ.ค. 
P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.36 1.53 1.40 1.39 ลดลง -2.31 

W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.39 -0.39 0.15 0.06 ลดลง -5.14 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 3.35 2.71 2.32 2.32 ทรงตัว -4.96 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 2.19 2.16 2.15 2.15 ทรงตัว -9.03 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 6.60 6.60 6.46 6.46 ทรงตัว -9.88 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 1.56 1.44 1.33 1.31 ลดลง -4.69 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 4.10 4.08 4.02 3.97 ลดลง -3.03 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.00 0.99 0.97 0.97 ทรงตัว -2.03 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 1.85 1.85 1.80 1.80 ทรงตัว -6.4 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.47 2.47 2.46 2.46 ทรงตัว -0.74 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.65 16.41 16.54 14.45 ลดลง -2.68 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 30.36 32.20 30.44 30.09 ลดลง -3.87 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.96 20.13 19.72 19.86 เพ่ิมข้ึน -4.32 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 11.30 11.16 10.99 10.89 ลดลง 0.13 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

4 ธ.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 4.00 -8.8 5.40 5.46 5.43 ทรงตัว 
อ.เชียงคาน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 7.78 -8.22 8.10 8.05 7.97 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 0.0 153.648 12.20 5.08 -7.12 4.70 4.65 4.60 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 4.24 -7.76 3.85 3.80 3.75 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 4.07 -8.43 3.60 3.55 3.45 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0.0 89.030 14.50 4.56 -9.94 4.35 4.30 4.25 ลดลง 

6.สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 

บ้านโรงกลวง ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 
บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
บ้านในหนด ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 
บ้านลําภี ต.ลําภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 149.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 162.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 151.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 152.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านบางยิงวัว ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
บ้านแหลมหิน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 119.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 117.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านธาราวงศ์อารีย์ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านบางตง ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 
บ้านบางกุ่ม ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา 
ท่ีทําการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ท่ี ลป. 2 (น้ําตกลําปี) 
ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
บ้านนาใหญ่ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 111.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.0 มิลลิเมตร 
 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
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7.สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 6 ธนัวาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
 ประกาศฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๐ ให้อาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังภัยเหตุดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ชุมพร นครศรีธรรมราช) ลุ่มนํ้าตาปี (สุราษฎร์ธานี) ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ตรัง กระบ่ี สตูล) ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา (สงขลา พัทลุง) และลุ่มนํ้าปัตตานี (ปัตตานียะลา นราธิวาส)  
ในระหว่างวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ถึง วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -  จากผลพวงของน้ําในคลองอู่ตะเภา ที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณพ้ืนที่ปลายนํ้าของคลองอู่ตะเภา ก่อน

ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา บริเวณพ้ืนที่บ้านควน หมู่ 5 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แม้ว่าขณะน้ีสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย
แล้ว แต่ตามท้องทุ่งนายังคงมีนํ้าท่วมขัง (ผู้จัดการ) 

จ.ชุมพร - สําหรับสถานการณ์นําท่วมในจังหวัดชุมพร ขณะน้ียังมีฝนประปรายบางพ้ืนที่ และมีนํ้าท่วมขังในที่ลุ่ม 
โดยเฉพาะบริเวณลุ่มนํ้าคลองชุมพร คลองสวี คลองตะโก คลองหลังสวน คลองละแม คลองปะทิว คลองบางสน คลองรับร่อ 
คลองท่าแซะ ซึ่งทางอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณพ้ืนที่
เสี่ยงภัย ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด (ผู้จัดการ) 

จ.พัทลุง - สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง เริ่มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น หลังฝนได้หยุดตกมาแล้ว 24 ช่ัวโมง ขณะนี้
ในพ้ืนที่เริ่มมีแสงแดดส่องลงมา แต่ในพ้ืนที่ริมป่าอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า พ้ืนที่ ม.2 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต หลังจากระดับ
นํ้าที่ลดลงทําให้คอสะพานบ้านโหล๊ะถูกนํ้าป่ากัดเซาะ ถนนคอสะพานคร่ึงเลนได้พังลงมา จนชาวบ้านต้องนําท่อนไม้มาวาง
ทับเส้นทางไว้ เน่ืองจากเกรงผู้ใช้รถที่ผ่านไปมาไม่เห็นเส้นทางอาจเป็นอันตรายได้ (ผู้จัดการ) 

9.สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 25– 8 ธ.ค. 60 ในพื้นที่ 11 จังหวัด 

(ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบ่ี) 121 อําเภอ 806 ตําบล 
5,612 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 493,539 ครัวเรือน 1,595,485 คน เสียชีวิต 22 ราย (จ.สงขลา 7 ราย  
จ.ปัตตานี 5 ราย จ.ตรัง 4 ราย จ.ยะลา 2 ราย จ.นครศรีธรรมราช 2 ราย จ.พัทลุง 2 ราย) ช่วยเหลือแล้ว 15 ราย อยู่ระหว่าง
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ 7 ราย ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 3 จังหวัด (กระบ่ี สตูล ยะลา) ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด (ปัตตานี 
สงขลา พัทลุง ตรัง ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี) 71 อําเภอ 445 ตําบล 3,397 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 341,726 ครัวเรือน 1,071,203 คน อพยพ 313 ครัวเรือน 782 คน (จ.พัทลุง) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 7 – 13 ธันวาคม 2560) 
 การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 7-8 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า สําหรับภาคใต้
ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ต้ังแต่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 
 ช่วงวันที่ 9-13 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง 
สําหรับสถานการณ์ฝนบริเวณภาคใต้ต้ังแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จะยังคงมีฝน
ตกหนักบางพ้ืนที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ตลอดช่วง 
 ข้อควรระวัง  ประชาชนบริเวณภาคใต้ยังคงต้องระวังฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และ
นํ้าท่วมขังเพ่ิมเติม สําหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่างต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ภาค เหนือ 

 

 

 



๕ 

 

11.การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบนํ้า และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสบูน้ํา

(ลบ.ม.) 

ปริมาณแจกจ่าย
น้ํา 

 (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 ์ 6,985,080 - 5,506 19,592 22,420 
อุทัยธานี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปราการ 4,442,040 - - 23,990 - 
สระบุรี 2,732,400 - 3,559 13,890 3,000 
พระนครศรีอยุธยา 612,360 - - 10,990 25 
สิงห์บุรี 2,326,320 - 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 10,483,040 - 3,125 12,942 - 
มหาสารคาม 1,951,200 - 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 ี 3,743,820 - 1,980 6,570 20,700 
ราชบุรี 2,551,500 - 2,658 9,005 4,615 
เพชรบุรี 700,740 - 5,840 24,700 2,100 

ภาค 8 
สงขลา 187,920 - 2,980 8,940 - 
พัทลุง 48,600 - 1,207 3,621 - 

ภาค 9 
สุโขทัย 153,000 - - 3,090 1,200 
อุตรดิตถ์ - 671,585 3,747 14,880 - 
พิษณุโลก 76,500 480,000 - 990 1,800 

  42,991,052   1,363,230   60,664   254,861   70,684  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
    นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

                       อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


