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รำยงำนฉบับที่ 1344/2560 เวลำ 08.00 น. วันที ่11 พฤศจิกำยน 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 11 พฤศจิกายน 2560 ดงันี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ น 1-2 องศำเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้ำ 
แต่ยังคงมีอำกำศเย็น ในบริ เวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนบำงแห่งในภำคเหนือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก ภำคกลำง รวมทั งกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ส่วนบริเวณภำคใต้ยังคงมีฝนตกหนัก
บำงแห่งในระยะนี  

 
แผนที่อำกำศ วันที่ 11 พ.ย. 2560 เวลำ 01.00 น. ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันที่ 11 พ.ย. 2560 เวลำ 07.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.กระบี ่ 24.6 
จ.สงขลำ 16.1 
จ.อุทัยธำน ี 15.5 
จ.ระยอง 13.3 
จ.ชลบุรี (อ.สัตหีบ) 11.9 
จ.ประจวบคีรีขันธ ์ 10.4 
จ.พังงำ (อ.ตะกั่วป่ำ) 9.4 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
 สถำนีสุวรรณภูมิ เวลำ 08.30 น. 

 
สถำนีกระบี่ เวลำ 09.00 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต ้

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 59,647 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้

36,120 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2559 (49,823 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70) 
มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 9,824 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 94.63 ล้ำน ลบ.ม.ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน 
79.05 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 11,443 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 6,924 51 6,954 72 15.64 23.58 1.00 1.00 6,538 
2.สิริกิติ์ 7,695 81 5,597 84 8.74 8.76 3.01 3.03 2,945 
3.จุฬำภรณ์ 153 94 126 99 0.40 0.40 1.04 1.04 54 
4.อุบลรัตน์ 2,168 89 2,125 115 7.22 4.94 25.44 27.02 263 
5.ล้ำปำว 1,137 57 1,729 92 0.00 0.00 2.22 2.23 1,313 
6.สิรินธร 1,662 85 810 71 0.85 3.44 0.00 0.00 304 
7.ป่ำสักชลสิทธิ์ 998 104 952 99 0.55 0.13 1.74 1.75 - 38 
8.ศรีนครินทร์ 13,571 76 5,285 71 15.71 16.16 9.14 9.46 5,279 
9.วชิรำลงกรณ 5,792 65 4,028 69 6.47 6.51 9.08 9.12 5,208 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 221 98 216 98 0.13 0.13 0.15 0.15 5 
11.รัชชประภำ 4,922 87 2,987 70 10.27 4.25 6.84 2.35 1,698 
12.บำงลำง 387 27 440 37 13.19 17.48 3.05 3.18 1,287 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น า้ อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสำร ์
8 

พ.ย. 
9 

พ.ย. 
10 
พ.ย. 

11 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.61 1.63 1.60 1.59 ลดลง -2.11 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 0.68 0.83 0.84 0.81 ลดลง -4.39 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 7.28 9.74 9.74 9.42 9.23 ลดลง 1.95 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 11.18 8.36 8.36 7.66 7.43 ลดลง -3.75 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 14.59 14.35 14.10 13.97 ลดลง -2.37 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 6.16 6.04 5.93 5.80 ลดลง -0.20 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 6.69 6.62 6.57 6.44 ลดลง -0.56 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสีมำ 3.00 1.02 1.00 0.98 0.96 ลดลง -2.04 
M.159 ล้ำช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 4.75 4.63 4.51 4.41 ลดลง -3.79 
M.95 ล้ำเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.54 2.61 2.59 2.49 ลดลง -0.71 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 7.92 7.92 7.64 7.80 เพิ่มขึ น -9.33 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.07 29.22 29.09 29.07 ลดลง -4.89 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 24.18 20.83 20.24 19.12 18.50 ลดลง -5.68 
X.37A แม่น ้ำตำปี พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 10.76 6.22 6.24 7.38 8.55 เพิ่มขึ น -2.21 

*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับน ้า
(ม.) 

6 พ.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับน ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 0.0 357.110 12.80 4.04 -8.76 3.99 3.97 3.89 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 8.12 -7.88 7.62 7.29 7.21 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 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.มุกดำหำร 0.4 124.219 12.50 4.99 -7.51 4.87 4.76 4.65 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 1.7 89.030 14.50 6.42 -8.08 6.40 6.31 6.19 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 15.00 น. (เมื่อวำน) – 08.00 น. (วันนี )] 

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

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 
บ้ำนบำงหยด ต้ำบลอิปัน อ้ำเภอพระแสง จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี 

ระดับน ้ำ 5.07 เมตร ระดับวิกฤต 6.50 เมตร 

7. สถานการณธ์รณีพบิตั ิณ วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
ประกำศฉบับที่ 18/2560 เฝ้ำระวังภัยดินถล่มและน ้ำป่ำไหลหลำกในพื นที่เสี่ยงภัยระหว่ำงวันที่ 7 – 9 พฤศจิกำยน 

2560 โดยเฉพำะในพื นที่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ระนอง และพังงำ  
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8. เหตุการณว์ิกฤตน ้าปจัจบุนั ณ วันที่ 11 พฤศจกิายน 2560 [เวลำ 15.00 น. (เมื่อวำน) - 08.00 น. (วันนี )] 
ไม่มีสถานการณ์วิกฤติน ้า 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
    สถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน การระบายน ้าจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนอุบลรัตน์ ตั งแต่วันที่ 
10 ต.ค. - 9 พ.ย. 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) 79 อ้าเภอ 482 ต้าบล 2,825 หมู่บ้าน 38 ชุมชน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 126,390 ครัวเรือน 327,420 คน ผู้เสียชีวิต 24 ราย ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 13 จังหวัด (จ.ก้าแพงเพชร 
เลย เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ตาก อุบลราชธานี อุทัยธานี สุโขทัย ลพบุรี ชัยนาท ปทุมธานี และสิงห์บุรี) 
ยังคงมีสถานการณ์ 10 จังหวัด (จ.พิจิตร นครสวรรค์ อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ สุพรรณบุรี หนองบัวล้ำภู ขอนแก่น 
มหำสำรคำม กำฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด) 37 อ้ำเภอ 274 ต้ำบล 1,617 หมู่บ้ำน 70,951 ครัวเรือน 194,426 คน อพยพ 47 
ครัวเรือน (จ.มหำสำรคำม) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที่ 11 – 16 พฤศจิกำยน 2560) 
 ในช่วงวันที่ 11 - 14 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ น กับมีหมอกในตอนเช้ำ โดยมีฝนเล็กน้อยบำงแห่ง ส่วน
ภำคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยและอันดำมันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
 ส่วนในช่วงวันที่ 15 - 16 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเล็กน้อยบำงแห่งในระยะแรก หลังจำกนั นจะมีอำกำศเย็น 
อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศำเซลเซียส ส่วนภำคใต้ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่อง ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยและอันดำมันมี
คลื่นสูงประมำณ 2 เมตร 
 ลักษณะส้าคัญทางอุตุนิยมวิทยา 
 ในช่วงวันที่ 11 - 14 พ.ย. บริเวณควำมกดอำกำศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก้ำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี ท้ำให้
ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ นกับมีหมอกในตอนเช้ำ แต่ยังคงมีอำกำศเย็นในบริเวณภำคเหนือและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนเล็กน้อยบำงแห่ง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก้ำลังปำน
กลำง ลักษณะเช่นนี ท้ำให้ภำคใต้ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบำงแห่ง 
 ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยมีก้ำลังปำนกลำง ส่วนในช่วงวันที่ 15 - 16 พ.ย. บริเวณควำมกดอำกำศสูงก้ำลังปำน
กลำงอีกระลอกจำกประเทศจีนจะแผ่ลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี ท้ำให้ประเทศไทย
ตอนบนจะมีฝนเล็กน้อยบำงแห่งในระยะแรก หลังจำกนั นจะมีอำกำศเย็น อุณหภูมิจะลดลง ประกอบกับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้จะมีก้ำลังแรง ท้ำให้ภำคใต้ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่อง ส้ำหรับคลื่นลม
บริเวณอ่ำวไทยมีก้ำลังแรงขึ น 
 อนึ่ง พายุไห่ขุย ในทะเลจีนใต้จะเคลื่อนเข้ำมำสลำยตัวที่ชำยฝั่งประเทศเวียดนำมในวันที่ 13 พ.ย. โดยพำยุนี จะไม่มี
ผลกระทบต่อลักษณะอำกำศของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

11. การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณอ์ุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำด่ืม เพื่อช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั งแต่ 1 พฤษภำคม – 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน 

จังหวดั 
ปริมาณสบูน ้า

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นที ่

ภำค 1 

ล้ำปำง  -     56,695   -     -     -    
ก้ำแพงเพชร  170,400   39,788   7,137   17,910   -    
เชียงรำย  -     47,946   -     -     -    
แม่ฮ่องสอน  -     37,017   -     -     -    
เชียงใหม่  -     30,199   -     -     -    

ภำค 2 

นครสวรรค ์  6,537,480   -     5,476   14,800   22,420  
อุทัยธำน ี  1,179,360   -     350   1,400   3,200  
สมุทรปรำกำร  4,208,760   -     -     23,990   -    
สระบุร ี  2,624,400   -     3,559   13,890   3,000  
พระนครศรีอยธุยำ  570,240   -     -     10,990   25  
สิงห์บุร ี  2,050,560   -     1,000   4,320   130  

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

ภำค 4 
กำฬสินธ์ุ  132,000   -     1,204   6,020   -    
ขอนแก่น  7,888,640   -     2,876   11,926   -    
มหำสำรคำม  1,497,600   -     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 ี  3,018,060   -     1,980   6,570   20,700  
รำชบุร ี  2,551,500   -     2,658   9,005   4,615  

ภำค 8 สงขลำ  114,040   -     2,980   8,940   -    

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

  37,287,312   1,363,230   53,338   225,732   68,584  
 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


