
  

        รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ช่ัวโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http ://www.dwr.go .th 
 
รำยงำนฉบับที่ 1383/2560 เวลำ 15.00 น. วันที ่30 พฤศจิกำยน 2560 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

 กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐น. (ท่ีมำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ภำคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนำแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมำกหลำยพื นที่ ส่วน
บริเวณอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 30 พ.ย. 2560 เวลำ 07.00 น. 

 
ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 30 พ.ย. 2560 เวลำ 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นครศรีธรรมรำช 264.9 
จ.สุรำษฎร์ธำนี (พระแสง สอท.) 217.4 
จ.สงขลำ (คอหงษ์ สกษ.) 159.8 
จ.พัทลุง (สกษ.) 149.4 
จ.ตรัง 88.4 
จ.กระบี่ 74.9 
จ.สตูล 73.8 
 
 

http://www.dwr.go.th/
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3.เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนีพนม จ.สุรำษฎร์ธำนี เวลำ 14.31 น. 

 
สถำนีสงขลำ เวลำ 14.30 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยทั่วบริเวณพื นทีภ่ำคใต้ ของประเทศไทย 

4.สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560(ท่ีมำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 60,117 ล้ำนลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 85 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้

36,573 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2559 (50,724 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72)
มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 9,393 ล้ำนลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 97.99 ล้ำนลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน
45.70 ล้ำนลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 10,750 ล้ำนลบ.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 10,970 82 7,175 74 7.57 13.29 4.00 4.00 2,487 
2.สิริกิต์ิ 8,528 90 5,678 85 7.50 7.51 4.20 4.20 1,980 
3.จุฬำภรณ์ 161 98 124 98 0.03 0.25 0.00 0.00 20 
4.อุบลรัตน์ 2,419 100 1,838 99 0.00 2.32 7.44 8.63 2,221 
5.ล้ำปำว 1,792 91 1,692 90 0.00 1.81 1.86 1.81 658 
6.สิรินธร 1,631 83 800 70 0.85 0.00 0.00 0.00 335 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 960 100 957 100 3.50 3.50 3.50 3.50 - 
8.ศรีนครินทร์ 15,596 88 5,331 71 11.58 8.71 5.02 5.06 3,174 
9.วชิรำลงกรณ 6,962 79 3,950 68 4.49 4.45 7.08 7.04 4,038 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 218 97 213 97 0.08 0.08 0.15 0.15 7 
11.รัชชประภำ 4,411 78 3,060 71 3.92 3.95 2.00 2.03 1,733 
12.บำงลำง 1,007 69 730 62 50.02 100.50 2.89 2.94 583 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันท่ี 27 – 30 พฤศจิกายน 2560(ท่ีมำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบดี 
27 
พ.ย. 

28 
พ.ย. 

29 
พ.ย. 

30 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.52 1.55 1.47 1.58 เพ่ิมขึ น -2.12 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 -0.38 0.07 0.05 0.07 เพ่ิมขึ น -5.13 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 7.28 5.52 5.51 5.51 3.72 ลดลง -3.56 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 11.18 3.20 2.59 2.59 2.23 ลดลง -8.95 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 10.11 9.64 9.16 8.86 ลดลง -7.48 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 2.60 2.43 2.31 2.21 ลดลง -3.79 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำนี 7.00 4.96 4.80 4.51 4.32 ลดลง -2.68 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสีมำ 3.00 0.99 0.98 0.96 1.03 เพ่ิมขึ น -1.97 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 2.50 2.50 2.50 *** *** *** 
M.95 ล้ำเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.51 2.50 2.50 2.49 ลดลง -0.71 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 7.74 7.67 8.01 8.76 เพ่ิมขึ น -8.37 
X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.35 29.42 29.26 31.12 เพ่ิมขึ น -2.84 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 24.18 21.45 22.55 23.53 21.98 ลดลง -2.2 
X.37A แม่น ้ำตำปี พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 10.76 8.39 8.91 9.16 9.77 เพ่ิมขึ น -0.99 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นท่ีลุ่มน ้าโขง ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน2560 (ท่ีมำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 

(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับน ้า
(ม.) 

27 พ.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับน ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 28 พ.ย. 29 พ.ย. 30 พ.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 0.0 357.110 12.80 5.27 -7.53 5.23 5.30 5.37 เพิ่มขึ น 
อ.เชียงคำน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 7.27 -8.73 7.58 7.92 7.97 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.หนองคำย 0.0 153.648 12.20 4.22 -7.98 4.34 4.45 4.50 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 3.44 -8.56 3.40 3.34 3.47 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 0.0 124.219 12.50 3.48 -9.02 3.44 3.36 3.38 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี 0.0 89.030 14.50 4.62 -9.88 4.50 4.39 4.28 ลดลง 

6.สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) บ้ำนเขำหัวควำย ต้ำบลเขำหัวควำย อ้ำเภอพุนพิน จังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 144.0 มิลลิเมตร 

 บ้ำนห้วยไม้แก่น ต้ำบลร่อนพิบูลย์ อ้ำเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 148.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้ำนนำดอน ต้ำบลทต.ช้ำงขวำ อ้ำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 126.5 มิลลิเมตร 

 บ้ำนใต้โตน ต้ำบลบำงสวรรค์ อ้ำเภอพระแสง จังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี 

ระดับน ้ำ 4.65 เมตร ระดับวิกฤต 6.50 เมตร 

 บ้ำนร่อนนำ ต้ำบลร่อนพิบูลย์ อ้ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 135.5 มิลลิเมตร 
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เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้ำนหน้ำวัด ต้ำบลในเตำ อ้ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 101.5 มิลลิเมตร 

 บ้ำนควนยำว ต้ำบลลำนข่อย อ้ำเภอป่ำพะยอม จังหวัด
พัทลุง 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 105.5 มิลลิเมตร 

 บ้ำนไสใหญ่เหนือ ต้ำบลถ ้ำใหญ่ อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 100.0 มิลลิเมตร 

 
บ้ำนปำกลง ต้ำบลกรุงชิง อ้ำเภอนบพิต้ำ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 101.5 มิลลิเมตร 

 บ้ำนโกตำ ต้ำบลก้ำแพง อ้ำเภอละงู จังหวัดสตูล ระดับน ้ำ 4.51 เมตร ระดับวิกฤต 7.50 เมตร 

7.สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
ประกำศฉบับที่ 19/2560 ให้อำสำสมัครเครือข่ำยกรมทรัพยำกรธรณี เฝ้ำระวังภัยดินถล่มและน ้ำป่ำไหลหลำก 

โดยเฉพำะพื นที่เสี่ยงภัย จังหวัดนครศรีธรรมรำช ตรัง สตูล สงขลำ พัทลุง ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส ในระหว่ำงวันที่ 27 – 29 
พฤศจิกำยน 2560 นี  

8. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
จ.พัทลุง - จำกสถำนกำรณ์น ้ำท่วมพื นที่จังหวัดพัทลุงนั น ได้เกิดฝนตกหนักอีกครั งตั งแต่เม่ือวำนที่ผ่ำนมำจนถึงขณะนี  

โดยเฉพำะบริเวณเทือกเขำบรรทัด ตั งแต่อ้ำเภอป่ำบอน อ้ำเภอตะโหมด อ้ำเภอกงหรำ อ้ำเภอศรีนครินทร์ อ้ำเภอศรีบรรพต 
และอ้ำเภอป่ำพะยอม ซ่ึงบริเวณอ้ำเภอดังกล่ำวได้มีฝนตกหนักวัดปริมำณน ้ำฝนได้เกิน 180 มิลลิเมตร ที่ อ้ำเภอตะโหมดวัด
ได้ 208 มิลลิเมตร และอ้ำเภอกงหรำ 188 มิลลิเมตร ท้ำให้เกิดน ้ำไหลหลำกจำกเทือกบรรทัดเข้ำท่วมพื นที่ ต้ำบลชะรัด 
ต้ำบลคลองเฉลิม ต้ำบลคลองทรำยขำว และต้ำบลสมหวัง ทุกหมู่บ้ำนของอ้ำเภอกงหรำ ระดับน ้ำท่วมสูงกว่ำทุกครั งที่ผ่ำนมำ 
และกระแสน ้ำไหลเชี่ยวเส้นทำงระหว่ำงอ้ำเภอถูกตัดขำดหลำยสำย ทั งรถยนต์ขนำดใหญ่และขนำดเล็กไม่สำมำ รถสัญจรได้ 
ซ่ึงครั งนี เป็นระลอกที่ 3 ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนเป็นจ้ำนวนมำก (ที่มำ : mgronline.com เวลำ 14.01 น.) 

จ.ตรัง - สถำนกำรณ์โดยรวมตอนนี  ในเขตเทศบำล ต.นำตำล่วง ได้สั่งอพยพเคลื่อนย้ำยประชำชน และข้ำวของเครื่องใช้
ออกไปก่อนหน้ำแล้ว ตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก้ำหนดไว้ให้ไปรวมตัวกันที่ศูนย์อพยพ ม.4 บ้ำนหนองบัว แต่บำงส่วนก็ได้กำง
เต็นท์นอนอยู่ตำมถนนริมพนังกั นน ้ำ และพื นที่สูงที่น ้ำท่วมไม่ถึง ส่วนปีนี คำดกำรณ์ควำมรุนแรงว่ำอำจจะหนักกว่ำปี 2559 
แต่ก็จะต้องฝ่ำวิกฤตนี ไปให้ได้ เพรำะพวกตนได้ร่วมต่อสู้น ้ำท่วมกันมำ 18 ปีเต็มแล้ว จวบจนวันนี ก็ยังเป็นปัญหำเ รื อรังแก้
ไม่ได้ สงสำรแต่ชำวบ้ำนที่คงต้องทนแบกรับชะตำกรรมต่อไป เพรำะสิ่งที่ได้รับควำมช่วยเหลือต่ำงๆ จำกหน่วยเหนือเป็นเพียง
กำรเยียวยำเท่ำนั น 

นอกจำกนั น ฝนที่ตกลงมำอย่ำงหนักอีกรอบยังท้ำให้หลำยพื นที่ของ จ.ตรัง เกิดปัญหำน ้ำท่วมซ ้ำสอง อย่ำงเช่น ใน 
อ.รัษฎำ น ้ำในแม่น ้ำตรัง ได้เอ่อล้นเข้ำท่วมบ้ำนเรือน และพื นที่ทำงกำรเกษตร ประมำณ 50 ครัวเรือน ส่งผลให้ถนนห้วย
ยอด (สำยใน) ช่วงตลำดลุงชม ต.คลองปำง มีระดับน ้ำท่วมสูง 30-50 ซม. รวมทั งใน อ.นำโยง ก็มีน ้ำท่วมบ้ำนเรือน และ
พื นที่ทำงกำรเกษตร ประมำณ 100 ครัวเรือน รวมทั งถนนเพชรเกษม ช่วงหน้ำร้ำนเค้กกนิษฐำ ต.ละมอ สูง 30-50 ซม. ท้ำ
ให้รถเล็กทุกชนิดต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทำงอ่ืนแทน ขณะที่ อ.ย่ำนตำขำว และ อ.ปะเหลียน ก็ได้รับผลกระทบจำกน ้ำป่ำไหล
หลำกจำกเทือกเขำบรรทัด ประมำณ 200 ครัวเรือนแล้ว  (ที่มำ : mgronline.com เวลำ 14.01 น.) 

จ.ปัตตานี - สถำนกำรณ์น ้ำท่วมในพื นที่จังหวัดปัตตำนี ระดับน ้ำยั งคงสูงขึ นอย่ำงต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 แล้ว 
เนื่องจำกปริมำณน ้ำเหนือจำกจังหวัดยะลำ ยังคงไหลบ่ำเข้ำมำสมทบในแม่น ้ำปัตตำนี โดยไม่มีทีท่ำว่ำจะลดลง ซ่ึงจะส่งผลให้
บ้ำนเรือนรำษฎรที่ถูกอยู่ติดกับแม่น ้ำปัตตำนี ซ่ึงถูกน ้ำท่วมสูงอยู่แล้วระดับก็จะสูงขึ นอีก นอกจำกนี  จะท้ำให้มวลน ้ำขยำยวง
กว้ำงเข้ำท่วมอีกในหลำยพื นที่ 

โดยล่ำสุด สถำนกำรณ์น ้ำย่้ำแย่ลงเรื่อยๆ น ้ำได้เข้ำทะลักเข้ำท่วมในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนี ท้ำให้บ้ำนเรือนรำษฎรที่อยู่
ติดกับแม่น ้ำปัตตำนี และถนนหลำยสำยในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนี ถูกน ้ำท่วมสูง โดยเฉพำะถนนยะรัง ถนนจะบังติกอ ถนน
กะลำพอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตำนี ถนนทุกสำยถูกน ้ำท่วมสูงกว่ำ 30 เซนติเมตร ท้ำให้กำรจรำจรติดขัด เดินทำงไปมำ
ไม่สะดวก (ที่มำ : mgronline.com เวลำ 12.43 น.) 

จ.สงขลา - สถำนกำรณ์น ้ำท่วมในพื นที่ อ.เทพำ จ.สงขลำ ขณะนี พื นที่ในเขตตัวเมืองเทพำ ยังคงถูกน ้ำท่วมหนักต่อเนื่อง
มำนำน 3 วัน ทั งสถำนที่รำชกำร บ้ำนเรือนประชำชน และร้ำนค้ำ แต่ระดับน ้ำเริ่มทรงตัวเนื่องจำกฝนเริ่มทิ งช่วง ส่วนถนน
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สำยเทพำ-ล้ำไพล ขณะนี รถใหญ่เริ่มที่จะสัญจรได้แล้ว แต่สภำพน ้ำท่วมในพื นที่ อ.เทพำ อำจจะยืดเยื อออกไปอีกหลำยวัน 
เนื่องจำกระดับน ้ำยังสูงอยู่ และเจ้ำหน้ำที่ได้ระดมควำมช่วยเหลือชำวบ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง 

ขณะที่สถำนกำรณ์น ้ำท่วมในพื นที่ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ ตั งแต่ อ.ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และ อ.สิงหนคร ขณะนี 
ระดับน ้ำยังคงเพ่ิมสูงขึ นเรื่อยๆ เนื่องจำกน ้ำในทะเลสำบสงขลำหนุนเข้ำท่วม โดยหนึ่งในพื นที่ท่ีถูกน ้ำท่วมหนัก คือ ต.ท่ำหิน 
บ้ำนที่อยู่ในที่ลุ่มต้่ำต้องจมอยู่ในน ้ำ และต้องใช้เรือในกำรเข้ำออกหมู่บ้ำน เพรำะถนนถูกน ้ำท่วม ระดับน ้ำบำงจุดสูงกว่ำ 1 
เมตร นำข้ำวมำกกว่ำ 100 ไร่ ถูกน ้ำท่วม รวมทั งสัตว์เลี ยงวัวควำย ซ่ึงต้องน้ำมำเลี ยงบนถนนชั่วครำวกว่ำ 120 ตัว และ
ขณะนี ควำมช่วยเหลือยังเข้ำไปไม่ถึง สถำนกำรณ์เริ่มใกล้เคียงกับน ้ำท่วมใหญ่เม่ือปลำยปีที่ผ่ำนมำ  (ที่มำ : mgronline.com 
เวลำ 12.42 น.) 

จ.นราธิวาส - สถำนกำรณ์อุทกภัยในพื นที่ จ.นรำธิวำส หลำยพื นที่ยังคงวิกฤต โดยเฉพำะที่รำบลุ่มแนวแม่น ้ำสุไหงโก -ลก 
แม่น ้ำบำงนรำ และแม่น ้ำสำยบุรี เนื่องจำกมีปริมำณน ้ำในพื นที่ต้นน ้ำไหลลงมำสมทบ และไม่สำมำรถระบำยลงสู่ ทะเลได้ทัน 
ท้ำให้ระดับน ้ำที่เอ่อล้นตลิ่งมีปริมำณที่สูงขึ น เช่น ตำมแนวแม่น ้ำสุไหงโก-ลก น ้ำจำกพื นที่ อ.แว้ง อ.สุคิริน ไหลลงมำจ้ำนวน
มำก ท้ำให้น ้ำที่เข้ำท่วมพื นที่ชุมชนแนวแม่น ้ำสุไหงโก-ลก เขตเทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก เพ่ิมสูงขึ น โดยล่ำสุดยอดผู้อพยพไป
ยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ ร.ร เทศบำล 4 มีจ้ำนวน 64 ครอบครัว รวม 245 คน 

ขณะที่ในพื นที่ อ.ระแงะ ที่บริเวณโรงเรียนวัดร่อน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ ระดับน ้ำยังคงสูงขึ นต่อเนื่อง มีน ้ำจำกคลอง
ตันหยงมัส ไหลเข้ำท่วมภำยในโรงเรียน ท้ำให้โรงเรียนยังปิดต่อเนื่อง และไม่มีก้ำ หนดเปิดกำรเรียนกำรสอน (ที่มำ : 
mgronline.com เวลำ 10.45 น.) 

9.สถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน2560 (ท่ีมำ :กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั งแต่วันท่ี 25–30 พ.ย. 60 ในพื นท่ี 9 จังหวัด 

(พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมรำช ปัตตำนี สงขลำ นรำธิวำส ยะลำ สตูล สุรำษฎร์ธำนี) 74 อ้ำเภอ 396 ต้ำบล 2,540 หมู่บ้ำน 
ประชำชนได้รับผลกระทบ 113,900 ครัวเรือน 385,498 คน เสียชีวิต 5 ราย (จ.สงขลำ 2 รำย จ.ปัตตำนี 2 รำย  
จ.ยะลำ 1 รำย) อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ ปัจจุบันคล่ีคลายแล้ว 1 จังหวัด (จ.สตูล) ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด 
(พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมรำช ปัตตำนี สงขลำ นรำธิวำส ยะลำ สุรำษฎร์ธำนี) 71 อ้ำเภอ 388 ต้ำบล 2,490 หมู่บ้ำน 
ประชำชนได้รับผลกระทบ 107,967 ครัวเรือน 369,421 คน อพยพ 110 ครัวเรือน 357 คน (จ.สงขลำ 68 ครัวเรือน 
306 คน จ.ยะลำ 33 ครัวเรือน จ.นรำธิวำส 9 ครัวเรือน 51 คน) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน – 6 ธันวำคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ น 1 - 3 องศำเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้ำ แต่
ยังคงมีอำกำศเย็นในตอนเช้ำ ส่วนภำคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนำแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมำกหลำยพื นที่ ส้ำหรับคลื่นลม
บริเวณอ่ำวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
 ส่วนในช่วงวันที่ 2-6 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอำกำศหนำวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2 -4 องศำเซลเซียส กับมีลม
แรง ส้ำหรับภำคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบำงพื นที่ ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร 
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11.การช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั งแต่ 1 พฤษภำคม – 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสูบน ้า

(ลบ.ม.) 

ปริมาณแจกจ่าย
น ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นท่ี 

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  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 
สุพรรณบุรี  3,525,120   -     1,980   6,570   20,700  
รำชบุรี  2,551,500   -     2,658   9,005   4,615  
เพชรบุรี  16,920   -     5,500   23,200   300  

ภำค 8 
สงขลำ  174,960   -     2,980   8,940   -    
พัทลุง 6,480 - - - - 

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

  42,033,452   1,363,230   59,117   254,740   68,884  
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ               
    นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 

                      อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


