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 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดงันี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบาง
แห่ง สําหรับภาคใต้มีฝนมากกว่าบริเวณอ่ืน และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้
ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก รวมทั้งฝนตกสะสมท่ีอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 15 พ.ย. 2560 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 15 พ.ย. 2560 เวลา 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สงขลา (สะเดา) 69.1 
จ.นครศรีธรรมราช 56.3 
จ.สงขลา (หาดใหญ)่ 53.8 
จ.นครศรีธรรมราช (สกษ.) 43.6 
จ.พัทลุง (สกษ.) 33.4 
จ.ตรัง 30.2 
จ.พังงา (ตะก่ัวป่า) 29.3 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
 สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีกระบี่ เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 59,859 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

36,315 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (50,487 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 9,372 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ จํานวน 107.18 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 71.92 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 11,256 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 7,050 52 7,044 73 20.63 22.43 3.00 2.00 6,412 
2.สิริกิต์ิ 7,723 81 5,634 85 11.20 11.18 3.01 3.00 2,917 
3.จุฬาภรณ์ 157 96 122 96 0.41 0.41 1.04 1.04 50 
4.อุบลรัตน์ 2,403 99 2,037 110 5.52 5.52 20.01 19.97 28 
5.ลําปาว 1,135 57 1,718 91 0.00 0.00 2.47 2.43 1,315 
6.สิรินธร 1,660 84 815 72 1.26 0.85 0.41 0.00 306 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 985 103 957 100 3.50 3.78 3.50 3.50 - 25 
8.ศรีนครินทร์ 13,624 77 5,297 71 10.45 16.97 11.02 11.06 5,226 
9.วชิราลงกรณ 5,823 66 4,008 69 8.45 5.05 11.05 11.05 5,177 
10.ขุนด่านปราการชล 221 99 215 98 0.13 0.13 0.15 0.15 5 
11.รัชชประภา 4,901 87 3,032 71 21.07 26.79 2.09 6.31 1,719 
12.บางลาง 402 28 472 40 10.62 7.87 3.15 3.01 1,272 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

อาทิตย์ จันทร ์ อังคาร พุธ 
12 
พ.ย. 

13 
พ.ย. 

14 
พ.ย. 

15 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.60 1.58 1.58 1.57 ลดลง -2.13 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.78 0.34 -0.08 -0.28 ลดลง -5.48 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 9.04 9.04 8.62 8.42 ลดลง 1.14 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 7.18 7.18 6.64 6.31 ลดลง -4.87 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 13.72 13.65 13.59 13.45 ลดลง -2.89 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 5.66 5.52 5.37 5.21 ลดลง -0.79 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 6.36 6.29 6.20 6.10 ลดลง -0.9 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.98 0.93 0.88 0.88 ทรงตัว -2.12 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 4.28 4.08 3.91 3.75 ลดลง -4.45 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.45 2.40 2.78 2.71 ลดลง -0.49 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.02 8.94 8.19 7.97 ลดลง -9.16 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.20 29.08 29.20 29.44 เพ่ิมข้ึน -4.52 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.81 18.43 20.44 19.49 ลดลง -4.69 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.70 8.45 7.73 7.53 ลดลง -3.23 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

13 พ.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 14 พ.ย. 15 พ.ย. 16 พ.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 4.10 -8.70 4.05 3.99 4.08 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 7.75 -8.25 7.72 7.73 7.72 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 0.0 153.648 12.20 4.83 -7.37 4.77 4.73 4.71 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 3.98 -8.02 3.98 3.94 3.89 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 3.94 -8.56 3.96 3.95 3.91 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0.0 89.030 14.50 5.51 -8.99 5.38 5.34 5.31 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านเขาโร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา 5.00 เมตร ระดับวิกฤต 5.10 เมตร 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
จ.อ่างทอง - นํ้าลดลงอย่างต่อเน่ืองแต่ชาวบ้านในตําบลโผงเผง อําเภอป่าโมก ยังคงได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจร 

เน่ืองจาก สภาพพ้ืนดิน ยังคงมีนํ้าท่วมขังเล็กน้อย ทําให้พ้ืนผิวถนน เต็มไปด้วยโคลน และดิน ชาวบ้าน ต้องขอความ
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ช่วยเหลือไปยัง อบต.โผงเผง ให้นํากระสอบทราย มาเรียงเป็นทางเดิน และชาวบ้านบางส่วนยังต้องอาศัยเต็นท์เป็นที่พัก
อาศัย เพราะ ยังไม่สามารถ ทําความสะอาด และขนย้ายทรัพย์สินได้ (ผู้จัดการ) 

จ.พัทลุง – เกิดฝนตกหนักในคืนที่ผ่านมาในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ส่งผลให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากลงมาจากเขตป่าอุทยาน
แห่งชาติเขาปู่-เขาย่าในพ้ืนที่อําเภอศรีบรรพต ไหลลงมายังฝายท่าแนะในพ้ืนที่ ต.เขาย่า ทําให้นํ้าล้นสปริงเวย์ และทาง
ชลประทานพัทลุงได้เปิดประตูระบายน้ําออกจากฝายเน่ืองจากปริมาณการกักเก็บนํ้าไม่สามารถกักมวลนํ้าที่ไหลลงมาเป็น
จํานวนมากได้ ส่งผลให้เมื่อเช้าที่ผ่านมามวลนํ้าป่าที่ปล่อยลงมาได้หลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่ ม.7, 9 ต.
ชะมวง และ ม.11 ต.ควนขนุน และในเขตเทศบาลตําบลควนขนุนฝั่งตะวันตก ทําให้บ้านเรือนประชาชน ร้านค้า ถูกนํ้าท่วม
สูงเฉล่ีย 30-40 ซม. (ผู้จัดการ) 

จ.กระบี่ – สถานการณ์ฝนตกต่อเน่ืองในพ้ืนที่อําเภอเขาพนม วันน้ี (15 พ.ย.) ทําให้นํ้าจากหลายพ้ืนที่เริ่มไหลลงในลํา
คลองสายต่างๆ และเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและสวนผลไม้ของชาวบ้านที่หมู่ 5 ตําบลพรุเตียว ระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้น
ต่อเน่ืองและท่วมถนนสายริมชลประทาน ถนนสายควนไม้แดงและถนนสายนาเหนือระดับนํ้าสูงประมาณ 30 เซนติเมตร 
เช่นเดียวกับที่หมู่ 2 ตําบลเขาดิน นํ้าในคลองหลากเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรและบ้านเรือนอีกหลายสิบหลัง (ผู้จัดการ) 

จ.สงขลา - สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ่ และในพ้ืนที่ตําบลเขาแดง อําเภอสะบ้าย้อย ในช่วง
เช้าวันน้ี (15 พ.ย.) สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากระดับนํ้าใน
คลองเต็มตลิ่งและหากมีฝนตกลงมาเพ่ิมอาจทําให้ประสบปัญหาน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่ได้อีกคร้ัง (ผู้จัดการ) 

จ.ยะลา – เกิดฝนตกหนักต้ังแต่ช่วงเย็นของวานน้ีในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ครอบคลุมพ้ืนที่หลายอําเภอ ทําให้เกิดนํ้าท่วม
ฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก เข้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มตํ่า และพื้นที่นํ้าท่วมซ้ําซาก ในเขตพื้นที่ อ.ยะหา และ อ.กาบัง จ.ยะลา ทําให้เกิด
ดินถล่มทับเส้นทาง เส้นทางเข้าหมู่บ้าน และทําให้เสาไฟฟ้าล่มในบางเส้นทาง เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าสํารวจพ้ืนที่
แล้ว (INN) 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
    สถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน การระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 
10 ต.ค. - 14 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 24 ราย ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 15 จังหวัด (จ.กําแพงเพชร 
เลย เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ตาก อุบลราชธานี อุทัยธานี สุโขทัย ลพบุรี ชัยนาท ปทุมธานี สิงห์บุรี กาฬสินธุ์ 
และร้อยเอ็ด) ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด (จ.พิจิตร นครสวรรค์ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี หนองบัวลําภู 
ขอนแก่น มหาสารคาม) 29 อําเภอ 229 ตําบล 1,425 หมู่บ้าน 60,899 ครัวเรือน 166,065 คน อพยพ 40 ครัวเรือน  
(จ.มหาสารคาม) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 15 – 21 พฤศจิกายน 2560) 
 ในช่วงวันที่ 15-17 พ.ย. ภาคเหนือ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบาง
พ้ืนที่บริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วน
ในช่วงวันที่ 18-21 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในระยะแรก หลังจากน้ันอุณหภูมิจะลดลง 2-5 
องศาเซลเซียส กับมีลมแรงและอากาศจะเย็นลง ส่วนภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สําหรับคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 15-17 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ ทําให้มีลมตะวันออกพัดนําความช้ืนจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก และภาคกลาง
ตอนล่าง ลักษณะเช่นน้ีทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางพ้ืนที่ ส่วนภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นกับมี
หมอกในตอนเช้า ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศตํ่าปกคลุมประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าว
ไทยและภาคใต้ ลักษณะเช่นน้ีทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 18-21 พ.ย. บริเวณความกด
อากาศสูงกําลังปานกลางอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นน้ีทํา



๕ 

ให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากน้ันอุณหภูมิจะลดลงกับมีอากาศเย็น สําหรับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรง ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเน่ือง ส่วนคล่ืนลมบริเวณ
อ่าวไทยและอันดามันมีกําลังปานกลาง 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 18-21 พ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศ
หนาวเย็นลง ส่วนภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ส่วนชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย  

11. การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบนํ้า และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 10 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 ์  6,537,480   -   5,476   14,800   22,420  
อุทัยธานี  1,179,360   -   350   1,400   3,200  
สมุทรปราการ  4,208,760   -   -   23,990   -  
สระบุรี  2,624,400   -   3,559   13,890   3,000  
พระนครศรีอยุธยา  570,240   -   -   10,990   25  
สิงห์บุรี  2,050,560   -   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  7,888,640   -   2,876   11,926   -  
มหาสารคาม  1,497,600   -   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 ี  3,018,060   -   1,980   6,570   20,700  
ราชบุร ี  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  

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


