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รายงานฉบับที่ 1366/2560 เวลา 08.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังตดิตามสถานการณน์้าํ 24 ชั่วโมง 
เรียน  รมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดงันี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นในระยะนี้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลและรักษาสุขภาพ
เน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ส่วนภาคใต้ตอนบน ปริมาณฝนลดลงกว่าเมื่อวานกับมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ขอให้
ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสม ที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย 
ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 22 พ.ย. 2560 เวลา 01.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 22 พ.ย. 2560 เวลา 07.00 น. 

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

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.เพชรบุรี 57.6 
จ.สมุทรสงคราม 44.4 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 30.3 
จ.สงขลา 24.5 
จ.ราชบุรี 23.5 
จ.นครปฐม 23.4 
จ.นราธิวาส 20.0 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. สถานีกระบี่ เวลา 09.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้  

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 59,875 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

36,331 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (50,740 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 9,135 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 66.33 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 
60.90 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 11,154 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 10,912 81 7,112 74 17.61 11.31 3.00 3.00 2,550 
2.สิริกิต์ิ 8,513 90 5,663 85 6.36 11.20 3.00 3.00 2,127 
3.จุฬาภรณ์ 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.ลําปาว 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.ป่าสักชลสิทธ์ิ 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.วชิราลงกรณ 6,989 79 3,977 68 3.03 6.45 9.02 9.05 4,011 
10.ขุนด่านปราการชล 219 98 215 98 0.18 0.15 0.15 0.22 7 
11.รัชชประภา 4,394 78 3,043 71 3.77 7.51 3.41 2.48 2,226 
12.บางลาง 784 54 508 43 5.74 6.49 2.99 2.98 890 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

อาทิตย์ จันทร ์ อังคาร พุธ 
19 
พ.ย. 

20 
พ.ย. 

21 
พ.ย. 

22 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.48 1.49 1.56 1.48 ลดลง -2.22 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.33 -0.34 0.19 0.10 ลดลง -5.10 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 7.62 7.40 7.20 7.01 ลดลง -0.27 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 5.06 4.80 4.73 4.72 ลดลง -6.46 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 12.87 12.56 12.22 11.87 ลดลง -4.47 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 4.45 4.24 4.01 3.77 ลดลง -2.23 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 5.28 5.26 5.25 5.23 ลดลง -1.77 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.00 0.88 0.88 *** *** *** 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 3.21 3.15 3.10 *** *** *** 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.57 2.56 2.55 2.54 ลดลง -0.66 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.61 7.61 7.65 8.78 เพ่ิมข้ึน -8.35 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.06 29.05 29.03 29.13 เพ่ิมข้ึน -4.83 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.96 18.90 18.99 18.88 ลดลง -5.30 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.83 8.08 7.33 7.03 ลดลง -3.73 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

20 พ.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 21 พ.ย. 22 พ.ย. 23 พ.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 3.88 -8.92 3.82 3.80 3.87 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 7.45 -8.55 7.42 7.40 7.36 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 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.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 3.76 -8.74 3.73 3.70 3.66 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0.0 89.030 14.50 4.93 -9.57 4.89 4.85 4.80 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) บ้านวังไคร้ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ระดับน้ํา 4.50 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านหินแด้น ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 

บ้านท่าพลับ ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย          
จ.กาญจนบุรี 
บ้านสวนส้ม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบครีีขันธ์ 

ระดับน้ํา 3.19 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ระดับน้ํา 3.12 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 

 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 105.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านกุยบุรี ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
บ้านยุบหวาย ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
บ้านน้ําตกสาย 1 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
บ้านลําทหาร ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ระดับน้ํา 2.26 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 92.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 1.03 เมตร ระดับวิกฤต 3.50 เมตร 
ระดับน้ํา 2.14 เมตร ระดับวิกฤต 5.00 เมตร 
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7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
จ.พัทลุง – เกิดฝนตกหนักหลายช่ัวโมงในพ้ืนริมเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง จน

ทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน และเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านในพ้ืนที่ หมู่ 2, 3 และ 5 ต.กงหรา 
โดยกระแสนํ้าป่าได้หลากลงมาอย่างรวดเร็ว ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 20 หลังคาเรือนและพื้นที่การเกษตร 
(ผู้จัดการ) 

จ.ราชบุรี - หลังเกิดฝนตกตลอดทั้งวันอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดนํ้าป่าไหลลงบริเวณอ่างเก็บนํ้าไทยประจัน ต.ยางหัก อ.
ปากท่อ จ.ราชบุรี จนมีปริมาณนํ้าล้นสปิลเวล์ ชลประทานราชบุรีต้องเร่งระบายออก แต่ได้ส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ด้านล่าง ซึ่งมี
บ้านเรือนราษฎรและพืชไร่พืชสวนทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากนํ้าป่า ในบางพ้ืนที่ (ผู้จัดการ) 

จ.อ่างทอง - นํ้าในคลองโผงสาขาแม่นํ้าเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเน่ือง ชาวบ้านกลับเข้าอยู่อาศัยบ้านตามปกติ พร้อมเร่ง
ดําเนินการซ่อมแซมกระชังปลา เตรียมเลี้ยงปลาสร้างรายได้ หลังต้องประสบภัยนํ้าท่วมขังมานานนับเดือน เหลือเพียงตาม
แอ่งกระทะที่มีนํ้าท่วมขัง (INN) 

จ.เพชรบุรี - อุทยานแก่งกระจานประกาศปิดจุดท่องเที่ยวบ้านกร่าง- พะเนินทุ่ง-นํ้าตกป่าละอู  เน่ืองจากได้รับอิทธิพล
ของพายุคีโรกีทําให้สภาพเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวยากในการควบคุมและกางเต็นท์พักแรมอาจจะมีอันตรายจากนํ้าป่า
ไหลหลาก ต้ังแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ (INN) 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
    สถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน การระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 
10 ต.ค. - 20 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 38 ชุมชน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 126,390 ครัวเรือน 327,420 คน ผู้เสียชีวิต 28 ราย ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 19 จังหวัด (จ.กําแพงเพชร 
เลย เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ตาก อุบลราชธานี อุทัยธานี สุโขทัย ลพบุรี ชัยนาท ปทุมธานี สิงห์บุรี กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด หนองบัวลําภู นครสวรรค์ อ่างทอง และสุพรรณบุรี) ยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด (จ.พิจิตร พระนครศรีอยุธยา 
ขอนแก่น และมหาสารคาม) 12 อําเภอ 76 ตําบล 545 หมู่บ้าน 35,930 ครัวเรือน 80,021 คน อพยพ 40 ครัวเรือน  
(จ.มหาสารคาม) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 21 – 27 พฤศจิกายน 2560) 
 ในช่วงวันที่ 21-22 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในระยะแรก หลังจากน้ันอุณหภูมิจะลดลง 1-3 
องศาเซลเซียส กับมีลมแรงและอากาศจะเย็นลง ส่วนภาคใต้มีฝนตกเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สําหรับคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23-27 พ.ย.ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงได้
อีก 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ต้ังแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงไปจะมีฝนเพ่ิมมากข้ึนและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ สําหรับคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา 
 ในช่วงวันที่ 21-22 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นน้ีทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากน้ันอุณหภูมิจะ
ลดลงกับมีอากาศเย็นและมีลมแรง สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังปานกลาง 
ประกอบกับ หย่อมความกดอากาศตํ่าบริเวณอ่าวไทยตอนบน ทําให้ภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ บริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน 
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกําลังปานกลาง ส่วนในช่วงวันที่ 23-27 พ.ย.บริเวณความกดอากาศสูงกําลัง
ค่อนข้างแรงอีกระลอกจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง
และอากาศหนาวเย็นต่อเน่ืองกับมีลมแรง สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรง



๕ 

ขึ้น ส่วนภาคใต้ต้ังแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงไปจะมีฝนเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอัน
ดามันจะมีกําลังแรง 
 11. การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบนํ้า และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 20 พฤศจิกายน 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 9,185,840 - 3,125 12,942 - 
มหาสารคาม 1,724,400 - 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 ี 3,275,640 - 1,980 6,570 20,700 
ราชบุรี 2,551,500 - 2,658 9,005 4,615 

ภาค 8 สงขลา 114,040 - 2,980 8,940 - 

ภาค 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  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


