
  

         รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
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รำยงำนฉบับที่ 1365/2560 เวลำ 15.00 น. วันที่ 21 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 ประจ้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก รวมทั ง
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้ำคะนองเกิดขึ นในระยะนี  โดยมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณภำคกลำงตอนล่ำง ขอให้
ประชำชนบริเวณดังกล่ำวดูแลและรักษำสุขภำพเนื่องจำกสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย  ส่วนภำคใต้ตอนบนมีฝนตก
ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบำงพื นที่ ขอให้ประชำชนบริเวณดังกล่ำวระมัดระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนตกสะสม ที่อำจ
ท้ำให้เกิดน ้ำท่วมฉับพลันและน ้ำป่ำไหลหลำกไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่ำวไทยมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร ขอให้ชำวเรือบริเวณ
ดังกล่ำวเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง 

 
แผนที่อำกำศ วันท่ี 21 พ.ย. 2560 เวลำ 07.00 น. ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 21 พ.ย. 2560 เวลำ 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.เพชรบุรี 142.6 
จ.ตรัง 62.9 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ สกษ.) 45.2 
จ.กระบี่ 41.6 
จ.สมุทรสงครำม 28.1 
จ.สมุทรปรำกำร (สกษ.) 24.9 
กรุงเทพมหำนคร 24.6 
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
 สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนกีระบี่ เวลำ 14.30 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก และภำคใต้  

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่21 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 59,875 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้

36,331 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับป ี2559 (50,740 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72) 
มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 9,135 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 66.33 ล้ำน ลบ.ม.ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน 
60.90 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 11,154 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 10,912 81 7,112 74 17.61 11.31 3.00 3.00 2,550 
2.สิริกิติ์ 8,513 90 5,663 85 6.36 11.20 3.00 3.00 2,127 
3.จุฬำภรณ์ 160 98 123 97 0.20 0.76 0.17 0.18 47 
4.อุบลรัตน์ 2,528 104 1,947 105 0.47 4.53 15.06 15.07 -97 
5.ล้ำปำว 1,806 91 1,706 91 2.36 2.33 2.36 2.33 644 
6.สิรินธร 1,647 84 815 72 0.85 0.85 0.00 0.00 319 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 960 100 957 100 3.50 3.50 3.50 3.50 - 
8.ศรีนครินทร์ 15,558 88 5,293 71 10.52 4.82 9.05 8.96 3,292 
9.วชิรำลงกรณ 6,989 79 3,977 68 3.03 6.45 9.02 9.05 4,011 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 219 98 215 98 0.18 0.15 0.15 0.22 7 
11.รัชชประภำ 4,394 78 3,043 71 3.77 7.51 3.41 2.48 2,226 
12.บำงลำง 784 54 508 43 5.74 6.49 2.99 2.98 890 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

เสำร์ อำทิตย์ จันทร์ อังคำร 
18 
พ.ย. 

19 
พ.ย. 

20 
พ.ย. 

21 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.55 1.48 1.49 1.56 เพิ่มขึ น -2.14 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 -0.22 -0.33 -0.34 0.19 เพิ่มขึ น -5.01 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 7.28 7.83 7.62 7.40 *** *** *** 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 11.18 5.39 5.06 4.80 *** *** *** 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 12.97 12.87 12.56 12.22 ลดลง -4.12 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 4.65 4.45 4.24 4.01 ลดลง -1.99 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 5.42 5.28 5.26 5.25 ลดลง -1.75 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 1.08 1.00 0.88 0.88 ทรงตัว -2.12 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 8.20 3.31 3.21 3.15 3.10 ลดลง -5.10 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.58 2.57 2.56 2.55 ลดลง -0.65 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 7.66 7.61 7.61 7.65 เพิ่มขึ น -9.48 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.18 29.06 29.05 29.03 ลดลง -4.93 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 24.18 19.00 18.96 18.90 18.99 เพิ่มขึ น -5.19 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 8.98 8.83 8.08 7.33 ลดลง -3.43 

*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดบัอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดบัตลิ่ง
(ม.) 

ระดบัน ้า
(ม.) 

20 พ.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดบัตลิ่ง 

ระดบัน ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 21 พ.ย. 22 พ.ย. 23 พ.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 0.0 357.110 12.80 3.88 -8.92 3.82 3.80 3.87 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 7.45 -8.55 7.42 7.40 7.36 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 0.0 153.648 12.20 4.49 -7.71 4.42 4.36 4.33 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 3.77 -8.23 3.74 3.69 3.65 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 0.0 124.219 12.50 3.76 -8.74 3.73 3.70 3.66 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี 0.0 89.030 14.50 4.93 -9.57 4.89 4.85 4.80 ลดลง 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 

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

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้ำนหนองใหญ่ ต้ำบลสำมร้อยยอด อ้ำเภอสำมร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
บ้ำนท่ำพลับ ต้ำบลด่ำนมะขำมเตี ย อ้ำเภอด่ำนมะขำมเตี ย 
จังหวัดกำญจนบรุ ี

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.5 มิลลิเมตร 
 

ระดับน ้ำ 2.29 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 

7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
ไม่มีสถำนกำรณ์ธรณีพิบัต ิ
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8. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ – วันนี  ( 21 พ.ย.) ได้เกิดฝนฟ้ำคะนองตกหนักในพื นที่อ้ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั งแต่

ช่วงค่้ำวำนนี  มำจนถึงเช้ำวันนี  และยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ จำกอิทธิพลของพำยุดีเปรสชั่น คีโรกี ซึ่งเคลื่อนตัวเข้ำสู่
พื นที่ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคตะวันออก ภำคใต้ตอนบน ปริมำณฝนที่ตกต่อเนื่องกันอย่ำงหนักหลำยชั่วโมง ท้ำให้เกิดน ้ำท่วม
ขังในพื นที่เศรษฐกิจ และบ้ำนเรือนประชำชนในเขตเทศบำลเมืองหัวหิน โดยบริเวณถนนเพชรเกษมตลอดแนว ทั งบริเวณหน้ำ
ตลำดฉัตรไชย สี่แยกเทศบำลเมืองหัวหิน หน้ำโรงแรมหัวแกรนด์แอนด์พลำซ่ำ และหน้ำศูนย์กำรค้ำมำร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน มี
น ้ำท่วมขังบนผิวกำรจรำจร มีน ้ำท่วมสูงเกือบ 20 เซนติเมตร รถยนต์ต้องชะลอควำมเร็วและสัญจรด้วยควำมระมัดระวัง 
โรงเรียนหลำยแห่งได้ประกำศหยุดกำรเรียน 1 วัน 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
    สถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน การระบายน ้าจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนอุบลรัตน์ ตั งแต่วันที่ 
10 ต.ค. - 20 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 อ้ำเภอ 482 ต้ำบล 2,825 หมู่บ้ำน 38 ชุมชน ประชำชนได้รับ
ผลกระทบ 126,390 ครัวเรือน 327,420 คน ผู้เสียชีวิต 28 รำย ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 19 จังหวัด (จ.ก้าแพงเพชร 
เลย เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ตาก อุบลราชธานี อุทัยธานี สุโขทัย ลพบุรี ชัยนาท ปทุมธานี สิงห์บุรี กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด หนองบัวล้าภู นครสวรรค์ อ่างทอง และสุพรรณบุรี) ยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด (จ.พิจิตร พระนครศรีอยุธยา 
ขอนแก่น และมหาสารคาม) 12 อ้ำเภอ 76 ต้ำบล 545 หมู่บ้ำน 35,930 ครัวเรือน 80,021 คน อพยพ 40 ครัวเรือน  
(จ.มหำสำรคำม) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันท่ี 21 – 27 พฤศจิกำยน 2560) 
 ในช่วงวันที่ 21-22 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้ำคะนองบำงแห่งในระยะแรก หลังจำกนั นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 
องศำเซลเซียส กับมีลมแรงและอำกำศจะเย็นลง ส่วนภำคใต้มีฝนตกเพ่ิมมำกขึ นและมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส้ำหรับคลื่นลม
บริเวณอ่ำวไทยและอันดำมันมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23-27 พ.ย.ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงได้
อีก 2-4 องศำเซลเซียส ส่วนภำคใต้ตั งแต่ จ.สุรำษฎร์ธำนีลงไปจะมีฝนเพ่ิมมำกขึ นและมีฝนตกหนักบำงพื นที่ ส้ำหรับคลื่นลม
บริเวณอ่ำวไทยและอันดำมันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

 ลักษณะส้าคัญทางอุตุนิยมวิทยา 
 ในช่วงวันที่ 21-22 พ.ย. บริเวณควำมกดอำกำศสูงก้ำลังค่อนข้ำงแรงจำกประเทศจีนจะแผ่ลงมำปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี ท้ำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้ำคะนองเกิดขึ นในระยะแรก หลังจำกนั นอุณหภูมิจะ
ลดลงกับมีอำกำศเย็นและมีลมแรง ส้ำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้จะมีก้ำลังปำนกลำง 
ประกอบกับ หย่อมควำมกดอำกำศต่้ำบริเวณอ่ำวไทยตอนบน ท้ำให้ภำคกลำงตอนล่ำง กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ภำค
ตะวันออก และภำคใต้ตอนบนจะมีฝนตกเพ่ิมมำกขึ นและมีฝนตกหนักบำงพื นที่ บริเวณภำคกลำงตอนล่ำงและภำคใต้ตอนบน 
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยและอันดำมันมีก้ำลังปำนกลำง ส่วนในช่วงวันที่ 23-27 พ.ย.บริเวณควำมกดอำกำศสูงก้ำลัง
ค่อนข้ำงแรงอีกระลอกจะแผ่เสริมลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ท้ำให้บริเวณดังกล่ำวอุณหภูมิจะลดลง
และอำกำศหนำวเย็นต่อเนื่องกับมีลมแรง ส้ำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้ จะมีก้ำลังแรง
ขึ น ส่วนภำคใต้ตั งแต่ จ.สุรำษฎร์ธำนีลงไปจะมีฝนเพ่ิมมำกขึ นและมีฝนตกหนักบำงพื นที่ โดยคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยและอัน
ดำมันจะมีก้ำลังแรง 
  
 
 
 
 



๕ 

11. การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั งแต่ 1 พฤษภำคม – 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสูบน ้า

(ลบ.ม.) 

ปริมาณแจกจ่าย
น ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นที่ 

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 

นครสวรรค์ 6,985,080 - 5,506 19,592 22,420 
อุทัยธำนี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปรำกำร 4,442,040 - - 23,990 - 
สระบุรี 2,732,400 - 3,559 13,890 3,000 
พระนครศรีอยุธยำ 612,360 - - 10,990 25 
สิงห์บุรี 2,326,320 - 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 9,185,840 - 3,125 12,942 - 
มหำสำรคำม 1,724,400 - 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 3,275,640 - 1,980 6,570 20,700 
รำชบุรี 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 

  40,175,652   1,363,230   53,617   231,540   68,584  
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


