
  

        รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http ://www .dwr .go .th 
 
รำยงำนฉบับที่ 1405/2560 เวลำ 15.00 น. วันที ่11 ธันวำคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังติดตามสถานการณน์ ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 

 กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์ ้า ประจ้าวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ น 1-2 องศำเซลเซียส แต่ยังคงมีอำกำศเย็นกับ
มีหมอกในตอนเช้ำ ส้ำหรับภำคใต้มีฝนตกลดลง และคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยตอนล่ำงมีก้ำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

 
แผนที่อำกำศ วันที่ 11 ธ.ค. 2560 เวลำ 07.00 น. 

 
ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันที่ 11 ธ.ค. 2560 เวลำ 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.น่ำน (ท่ำวังผำ) 23.0 
จ.น่ำน 2.0 
จ.เชียงใหม่ (ดอยอ่ำงขำง) 1.5 
จ.เชียงรำย 0.4 
  
  
  
 
 

http://www.dwr.go.th/
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3.เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2560 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนีสุวรรณภูมิ เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนีสทิงพระ เวลำ 14.30 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณพื นที่ภำคตะวันออก และภำคกลำง ของประเทศไทย 

4.สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 59,911 ล้ำนลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 85 (ปริมำตรน ้ำใช้กำร

ได้36,367 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2559 (50,516 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
71)มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 9,395 ล้ำนลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 58.77 ล้ำนลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำย
จ้ำนวน98.02 ล้ำนลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 11,016 ลำ้นลบ.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 10,921 81 7,121 74 6.80 6.55 20.00 20.00 2,541 
2.สิริกิติ์ 8,418 89 5,568 84 6.74 6.73 23.00 23.00 2,222 
3.จุฬำภรณ์ 163 99 126 99 0.15 0.15 0.12 0.13 44 
4.อุบลรัตน์ 2,314 95 1,733 94 2.25 0.00 8.28 8.47 117 
5.ล้ำปำว 1,767 89 1,667 89 0.00 0.00 1.98 2.60 683 
6.สิรินธร 1,618 82 787 69 0.81 3.29 0.00 0.00 348 
7.ป่ำสักชลสิทธิ์ 923 96 920 96 0.00 0.00 8.71 6.96 37 
8.ศรีนครินทร์ 15,604 88 5,339 71 9.89 4.60 6.02 6.04 3,246 
9.วชิรำลงกรณ 6,908 78 3,896 67 8.82 0.00 8.00 7.99 4,092 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 213 95 209 95 0.00 0.00 0.61 0.61 13 
11.รัชชประภำ 4,450 79 3,099 72 5.07 1.93 0.00 0.00 2,170 
12.บำงลำง 1,226 84 950 81 11.82 12.36 7.23 7.77 448 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2560(ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น า้ อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

ศุกร์ เสำร ์ อำทิตย ์ จันทร ์
8 

ธ.ค. 
9 

ธ.ค. 
10 
ธ.ค. 

11 
ธ.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.39 1.43 1.49 1.57 เพิ่มขึ น -2.13 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 0.06 -0.01 -0.11 -0.26 ลดลง -5.46 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 7.28 2.32 2.15 2.13 2.15 เพิ่มขึ น -5.13 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 11.18 2.15 2.49 2.40 3.48 เพิ่มขึ น -7.7 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 6.46 6.46 6.46 6.46 ทรงตัว -9.88 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 1.31 1.24 1.19 1.16 ลดลง -4.84 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 3.97 3.92 3.80 3.60 ลดลง -3.4 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสีมำ 3.00 0.97 0.96 0.94 0.94 ทรงตัว -2.06 
M.159 ล้ำช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 1.80 1.80 1.75 1.64 ลดลง -6.56 
M.95 ล้ำเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.46 2.45 2.45 2.45 ทรงตัว -0.75 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 14.45 10.91 12.22 8.73 ลดลง -8.4 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 30.09 29.83 29.72 29.64 ลดลง -4.32 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 24.18 19.86 19.82 19.76 19.54 ลดลง -4.64 
X.37A แม่น ้ำตำปี พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 10.76 10.89 10.91 10.86 10.69 ลดลง -0.07 

*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับน ้า
(ม.) 

4 ธ.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับน ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 0.0 357.110 12.80 4.00 -8.8 5.40 5.46 5.43 ทรงตัว 
อ.เชียงคำน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 7.78 -8.22 8.10 8.05 7.97 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 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.มุกดำหำร 0.0 124.219 12.50 4.07 -8.43 3.60 3.55 3.45 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 0.0 89.030 14.50 4.56 -9.94 4.35 4.30 4.25 ลดลง 

6.สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2560 (ที่มำ: ส้ำนักวิจยั พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 

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

7.สถานการณธ์รณีพบิตั ิณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
 ประกำศฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๐ ให้อำสำสมัครเครือข่ำยในพื นที่เสี่ยงภัย เฝ้ำระวังภัยเหตุดินถล่มและน ้ำป่ำไหลหลำกในพื นที่ 
โดยเฉพำะลุ่มน ้ำชำยฝั่งทะเลภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ชุมพร นครศรีธรรมรำช) ลุ่มน ้ำตำปี (สุรำษฎร์ธำนี) ลุ่มน ้ำชำยฝั่งทะเล
ภำคใต้ฝั่งตะวันตก (ตรัง กระบี่ สตูล) ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ (สงขลำ พัทลุง) และลุ่มน ้ำปัตตำนี (ปัตตำนียะลำ นรำธิวำส)  
ในระหว่ำงวันพุธที่ ๖ ธันวำคม ถึง วันศุกร์ที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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8. เหตุการณว์ิกฤตน ้าปจัจบุนั ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2560 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
จ.พัทลุง - วันนี  (11 ธ.ค.) สถำนกำรณ์น ้ำท่วมในพื นที่ลุ่มริมทะเลสำบสงขลำใน 5 อ้ำเภอของจังหวัดพัทลุง อ้ำเภอควน

ขนุน อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอเขำชัยสน อ้ำเภอบำงแก้ว และอ้ำเภอปำกพะยูน ระดับเริ่มลดลง แต่ปริมำณยังลดลงได้อย่ำงช้ำๆ 
เนื่องจำกกำรระบำยน ้ำลงสู่อำวไทยเป็นไปได้อย่ำงช้ำ (ผู้จัดกำร) 

จ.สุราษฎร์ธานี - สถำนกำรณ์น ้ำท่วมขัง ในวันนี  (11 ธ.ค.) ยังมีน ้ำจำก จ.นครศรีธรรมรำช และ จ.กระบี่ ไหลลงสู่พื นที่
ลุ่มเขตรอยต่อกับ จ.สุรำษฎร์ธำนี อย่ำงต่อเนื่อง ท้ำให้พื นที่ตั งอยู่ริมแม่น ้ำตำปี 6 อ้ำเภอ ประกอบด้วย อ.พระแสง ,เวียงสระ 
,เคียนซำ ,บ้ำนนำสำร ,บ้ำนนำเดิม และ อ.พุนพิน ระดับน ้ำเพิ่มสูงขึ นเรื่อยๆ บำงจุดสูง 2-3 เมตร ต้องใช้เรือสัญจรไปมำ 
(ผู้จัดกำร) 

จ.ตรัง - สถำนกำรณ์น ้ำท่วมทั ง 8 อ้ำเภอ ที่ จ.ตรัง ในวันนี  (11 ธ.ค.) คลี่คลำยลงแล้ว ยกเว้นอ้ำเภอเมืองและอ้ำเภอ
กันตัง ซึ่งได้รับผลกระทบจำกพนังกั นแม่น ้ำตรังที่พังลงมำ 2 จุด คือที่หมู่ 2 ต.หนองตรุดและหมู่ 6 ต.บำงรัก อ.เมือง ท้ำให้
บ้ำนเรือนประชำชนใน 2 ต้ำบล กว่ำ 1,000 หลังคำเรือน ยังมีน ้ำท่วมสูง 1-2 เมตร นอกจำกนี  น ้ำยังท่วมถนนสำยหนอง
ตรุด-บ้ำนหลังเขำ พื นที่รอยต่อระหว่ำงหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 2 ต.หนองตรุด ขำดเป็นช่วง ๆ รวม 3 ช่วง รถเล็กยังไม่สำมำรถผ่ำน
ได้ ทั งนี  จังหวัดตรังสรุปควำมเสียหำยเบื องต้นไม่ต่้ำกว่ำ 80 ล้ำนบำท และมีผู้เ สียชีวิต 4 รำย ประชำชนได้รับควำม
เดือดร้อนเกือบ 100,000 คน โดยรวมถือว่ำสถำนกำรณ์เริ่มคลี่คลำยลงตำมล้ำดับ (ผู้จัดกำร) 
9.สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2560 (ที่มำ :กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั งแต่วันที่ 25– 11 ธ.ค. 60 ในพื นที่ 11 
จังหวัด (ปัตตำนี ยะลำ สงขลำ พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร นรำธิวำส นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี กระบี่) 121 อ้ำเภอ 820 
ต้ำบล 5,901 หมู่บ้ำน ประชำชนได้รับผลกระทบ 502,158 ครัวเรือน 1,616,477 คน เสียชีวิต 22 ราย (จ.สงขลำ 7 
รำย จ.ปัตตำนี 5 รำย จ.ตรัง 4 รำย จ.ยะลำ 2 รำย จ.นครศรีธรรมรำช 2 รำย จ.พัทลุง 2 รำย) ช่วยเหลือแล้ว 22 รำย 
ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด (กระบี่ สตูล ยะลำ นรำธิวำส ชุมพร) ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด (ปัตตำนี สงขลำ 
พัทลุง ตรัง  นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี) 44 อ้ำเภอ 265 ต้ำบล 2,263 หมู่บ้ำน ประชำชนได้รับผลกระทบ 252,132 
ครัวเรือน 762,948 คน อพยพ 157 ครัวเรือน 408 คน (จ.พัทลุง) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที่ 11 – 17 ธันวำคม 2560) 
 กำรคำดหมำยลักษณะอำกำศ ในช่วงวันที่ 11-15 ธ.ค.ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอำกำศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ำ 
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยตอนล่ำงตั งแต่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมีก้ำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร หลังจำกนั น ประเทศ
ไทยตอนบนจะมีอำกำศหนำวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศำเซลเซียส กับมีลมแรง ส้ำหรับภำคใต้ตั งแต่จังหวัด
นครศรีธรรมรำชลงไป จะมีฝนเพิ่มขึ นและมีฝนตกหนักบำงพื นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันจะมีก้ำลังแรง 
โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
 ข้อควรระวัง ตั งแต่วันที่ 16 ธ.ค. เป็นต้นไป ชำวเรือบริเวณอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันขอให้เดินเรือด้วยควำม
ระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่ำวไทยควรงดออกจำกฝั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

11.การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณอ์ุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำด่ืม เพื่อช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั งแต่ 1 พฤษภำคม – 8 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน จังหวดั ปริมาณสบูน ้า

(ลบ.ม.) 

ปริมาณแจกจ่าย
น ้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 ์ 7,208,640 - 5,506 19,592 22,420 
อุทัยธำน ี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปรำกำร 4,442,040 - - 23,990 - 
สระบุร ี 2,732,400 - 3,559 13,890 3,000 
พระนครศรีอยธุยำ 612,360 - - 10,990 25 
สิงห์บุร ี 2,326,320 - 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 10,483,040 - 3,125 12,942 - 
มหำสำรคำม 1,951,200 - 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 ี 3,776,220 - 2,180 7,170 20,700 
รำชบุร ี 2,551,500 - 2,658 9,005 4,615 
เพชรบุร ี 802,800 - 5,840 24,700 2,100 

ภำค 8 
สงขลำ 187,920 - 2,980 8,940 - 
พัทลุง 48,600 - 1,207 3,621 - 

 นครศรีธรรมรำช 6,480 - 970 2,910 - 

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

  43,355,552   1,363,230   61,834   263,371   70,684  
 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ               
    นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

                       อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


