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รำยงำนฉบับที่ 1391/2560 เวลำ 15.00 น. วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

 กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ภำคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบำงพื นที่ ประชำชนในพื นที่เสี่ยงภัย
ยังต้องป้องกันและระวังอันตรำยจำกฝนตกสะสมที่อำจท้ำให้เกิดน ้ำท่วมฉับพลัน น ้ำป่ำไหลหลำก และน ้ำล้นตลิ่งไว้ด้วย 
ส้ำหรับพื นที่ที่มีน ้ำท่วมอยู่แล้วยังต้องเฝ้ำระวังต่อไปอีก ส่วนบริเวณอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้
ชำวเรือเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจำกฝั่ง และประชำชนที่อำศัยอยู่บริเวณชำยฝั่งภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ระวังอันตรำยจำกคลื่นที่ซัดเข้ำหำฝั่งไว้ด้วย ส้ำหรับภำคเหนือมีอำกำศเย็นถึงหนำว ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำค
กลำง มีอำกำศเย็นกับมีลมแรง 

 
แผนที่อำกำศ วันท่ี 4 ธ.ค. 2560 เวลำ 07.00 น. 

 
ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 4 ธ.ค. 2560 เวลำ 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พัทลุง (สกษ.) 128.0 
จ.นครศรีธรรมรำช (สกษ.) 63.7 
จ.สุรำษฎร์ธำน ี 36.3 
จ.พังงำ (ตะกั่วป่ำ) 23.2 
จ.นครศรีธรรมรำช (ฉวำง) 21.3 
จ.ตรัง 15.0 
จ.สงขลำ (หำดใหญ่) 9.8 
 
 

http://www.dwr.go.th/
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3.เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนสีทิงพระ เวลำ 14.30 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยทั่วบริเวณพื นที่ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ ของประเทศ
ไทย 

4.สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่4 ธันวาคม 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 60,196 ล้ำนลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 85 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้

36,651 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2559 (50,684 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72)
มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 9,511 ล้ำนลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 65.67 ล้ำนลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน
52.06 ล้ำนลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 10,735 ล้ำนลบ.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 10,995 82 7,195 74 7.29 7.60 4.00 4.00 2,467 
2.สิริกิติ์ 8,513 90 5,663 85 5.68 5.91 9.76 10.00 2,127 
3.จุฬำภรณ์ 162 99 125 99 0.27 0.16 0.13 0.13 45 
4.อุบลรัตน์ 2,384 98 1,803 97 0.00 2.43 8.80 5.69 47 
5.ล้ำปำว 1,787 90 1,687 90 1.89 0.00 1.89 1.87 663 
6.สิรินธร 1,631 83 800 70 3.39 0.00 0.00 0.00 335 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 960 100 957 100 3.50 3.50 3.50 3.50 - 
8.ศรีนครินทร์ 15,600 88 5,335 71 4.28 13.53 5.02 4.97 3,250 
9.วชิรำลงกรณ 6,949 78 3,937 67 4.42 4.49 6.98 7.05 4,051 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 217 97 212 97 0.07 0.12 0.59 0.59 9 
11.รัชชประภำ 4,421 78 3,069 72 3.00 4.79 2.64 2.87 2,199 
12.บำงลำง 1,137 78 860 73 24.01 31.23 0.00 0.00 537 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2560(ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

ศุกร์ เสำร์ อำทิตย์ จันทร์ 
1 

ธ.ค. 
2 

ธ.ค. 
3 

ธ.ค. 
4 

ธ.ค. 
P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.42 1.58 1.40 1.55 เพิ่มขึ น -2.15 

W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 -0.24 -0.38 -0.41 -0.42 ลดลง -5.62 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 7.28 3.59 3.85 3.71 3.75 เพิ่มขึ น -3.53 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 11.18 2.22 2.20 2.19 2.20 เพิ่มขึ น -8.98 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 10.53 7.31 7.54 7.12 ลดลง -9.22 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 2.04 1.75 1.51 1.50 ลดลง -4.5 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 4.23 4.18 4.15 4.13 ลดลง -2.87 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 1.01 1.01 1.00 0.97 ลดลง -2.03 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 8.20 2.20 2.20 1.85 1.80 ลดลง -6.4 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.49 2.48 2.48 2.48 ทรงตัว -0.72 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 7.70 7.66 7.65 7.65 ทรงตัว -9.48 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 30.15 29.68 29.53 30.04 เพิ่มขึ น -3.92 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 24.18 21.91 21.66 20.54 20.13 ลดลง -4.05 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 10.17 10.57 11.01 11.31 เพิ่มขึ น 0.55 

*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดบัอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดบัตลิ่ง
(ม.) 

ระดบัน ้า
(ม.) 

27 พ.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดบัตลิ่ง 

ระดบัน ้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 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 

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

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 
บ้ำนเขำเหล็ก ตำ้บลทุ่งปรัง อ้ำเภอสชิล จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
บ้ำนยำงค้อม ต้ำบลยำงค้อม อ้ำเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ระดับน ้ำ 1.86 เมตร ระดับวิกฤต 2.85 เมตร 

7.สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
 ไม่มีสถำนกำรณธ์รณีพิบัติ 
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8. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
จ.สุราษฎร์ธานี – วันนี  (4 ธ.ค.) เกิดฝนตกหนักในพื นที่อ้ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มำตั งแต่เช้ำนำน กว่ำ 3 ชั่วโมง 

พื นที่หมู่ที่ 7 ต้ำบลปำกหมำก อ้ำเภอไชยำ วัดปริมำณน ้ำฝน ได้จ้ำนวน 125 มิลลิเมตร ส่งผลให้มวลน ้ำป่ำ จ้ำนวนมำกกว่ำ 
ทุกครั งในรอบหลำยปี ได้ไหลหลำกลงจำกเทือกเขำในเขตอุทยำนแห่งชำติแก่งกรุงไหลลงคลองไม้แดง (ผู้จัดกำร) 

จ.ตรัง - วันนี  (4 ธ.ค.) เป็นเวลำนำนนับสัปดำห์แล้วที่หลำยพื นที่ริมแม่น ้ำตรัง ต้องประสบปัญหำน ้ำท่วมบ้ำนเรือน และ
พื นที่กำรเกษตร โดยสถำนกำรณ์ยิ่งรุนแรงมำกขึ น หลังจำกพนังกั นแม่น ้ำตรังได้พังลงมำ 2 จุด ส่งผลให้มวลน ้ำจ้ำนวนมำก
ไหลกระจำยไปหลำยต้ำบลของ อ.เมืองตรัง โดยเฉพำะหมู่ที่ 6 ต.บำงรัก ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่พนังพังทลำยลงมำ ชำวบ้ำนเกือบ 
40 ครัวเรือนต้องอพยพข้ำวของออกจำกพื นที่ เพรำะบ้ำนน ้ำท่วมสูงมำก และรุนแรงยิ่งกว่ำเมื่อปี 2554 เสียอีก จนต้อง
อำศัยเรือในกำรสัญจรเข้ำออกหมู่บ้ำนแทน (ผู้จัดกำร) 

จ.พัทลุง - สถำนกำรณ์น ้ำท่วมใน จ.พัทลุง วันนี  (4 ธ.ค.) กลับมำท่วมหนักอีกครั ง หลังฝนตกหนักติดต่อกัน น ้ำป่ำจำก
เทือกเขำบรรทัดไหลเข้ำท่วมในพื นที่รำบอีกระลอก น ้ำไหลลงคลองท่ำแนะ ท้ำให้น ้ำในฝำยท่ำแนะในพื นที่ อ.ศรีบรรพต เพ่ิม
สูงขึ นจนล้นสปิงเวย์ ทำงส้ำนักชลประทำนพัทลุงต้องเปิดประตูน ้ำพร่องน ้ำลงสู่คลองพิกุลทองใน อ.ควนขนุน ส่งผลให้น ้ำล้น
คลองดังกล่ำว บ่ำเข้ำท่วมถนนสำยเพชรเกษม ขำขึ น บริเวณสี่แยกโพธิ์ทอง ระดับน ้ำ 15 เซนติเมตร แต่ยังไม่เป็นอุปสรรค
กับกำรเดินทำง (ผู้จัดกำร) 

9.สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ที่มำ :กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั งแต่วันที่ 25– 4 ธ.ค. 60 ในพื นที่ 10 จังหวัด 

(พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมรำช ปัตตำนี สงขลำ นรำธิวำส ยะลำ สตูล สุรำษฎร์ธำนี กระบี่) 109 อ้ำเภอ 699 ต้ำบล 4,769 
หมู่บ้ำน ประชำชนได้รับผลกระทบ 299,391 ครัวเรือน 960,126 คน เสียชีวิต 15 ราย (จ.ปัตตำนี 5 รำย จ.สงขลำ 3 
รำย จ.ยะลำ 2 รำย จ.ตรัง 2 รำย จ.นครศรีธรรมรำช 2 รำย จ.พัทลุง 1 รำย) ช่วยเหลือแล้ว 5 รำย อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ 10 รำย ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด (จ.กระบี่) ยังคงมีสถานการณ์ 9 จังหวัด (ปัตตำนี ยะลำ สงขลำ พัทลุง ตรัง 
สตูล นรำธิวำส นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี ) 95 อ้ำเภอ 657 ต้ำบล 4,590 หมู่บ้ำน ประชำชนได้รับผลกระทบ 
282,140 ครัวเรือน 898,199 คน อพยพ 365 ครัวเรือน 863 คน (จ.สงขลำ 185 ครัวเรือน 236 คน จ.ยะลำ 33 
ครัวเรือน 83 คน จ.นรำธิวำส 93 ครัวเรือน 324 คน จ.พัทลุง 49 คน 114 คน จ.ปัตตำนี 5 ครัวเรือน 15 คน) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันท่ี 4 – 10 ธันวำคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 4-7 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอำกำศหนำวเย็นลง ส้ำหรับภำคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตก
หนักบำงพื นที่ ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมี
อำกำศหนำวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศำเซลเซียส กับมีลมแรง ส้ำหรับภำคใต้ยังคงมีคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยมีคลื่นสูง
ประมำณ 2 เมตร 

 ลักษณะส้าคัญทางอุตุนิยมวิทยา อุตุนิยมวิทยำ ในช่วงวันที่ 4-7 ธ.ค.บริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนจะแผ่ลง
มำปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ท้ำให้บริ เวณดังกล่ำวอุณหภูมิลดลง กับมีลมแรง ส้ำหรับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้มีก้ำลังค่อนข้ำงแรง ท้ำให้ภำคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนัก
บำงแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยมีก้ำลังแรง ส้ำหรับในช่วงวันที่ 8-10 ธ.ค.บริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนจะ
แผ่ลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ท้ำให้บริเวณดังกล่ำวอุณหภูมิลดลง กับมีลมแรง ส้ำหรับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้มีก้ำลังค่อนข้ำงแรง ท้ำให้ภำคใต้ยังคงมีคลื่นลมปำนกลำง 
  
 
 
 
 
 



๕ 

11.การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั งแต่ 1 พฤษภำคม – 4 ธันวำคม 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 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 3,743,820 - 1,980 6,570 20,700 
รำชบุรี 2,551,500 - 2,658 9,005 4,615 
เพชรบุรี 700,740 - 5,840 24,700 2,100 

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

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

  42,991,052   1,363,230   60,664   254,861   70,684  
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ               
    นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 

                       อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


