
  

        รายงานการเฝาระวังติดตามสถานการณนํ้า ๒๔ ช่ัวโมง 
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รายงานฉบับท่ี 1397/2560 เวลา 15.00 น. วันท่ี 7 ธันวาคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝาระวังติดตามสถานการณน้ํา 24 ช่ัวโมง  
เรยีนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 กรมทรัพยากรน้ําขอรายงานการเฝาระวังและติดตามสถานการณน้ํา ประจําวันท่ี  7 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐น.
 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ภาคใตมีปริมาณฝนลดลงแตยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส สวนในชวงวันที่ 9-11 ธ.ค. 60 ฝนที่ปกคลุมภาคใตตอนบนจะเคลื่อนลงไปปกคลุมภาคใต
ตอนลางและประเทศมาเลเซีย ทําใหมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ขอใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยังตอง
เฝาระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสมที่ทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และน้ําลนตลิ่งไวดวย พื้นที่ที่มีน้ําทวมอยู
แลวตองเฝาระวังตอไปอีก สวนอาวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอใหชาวเรือเดินเรือดวยความระมัดระวัง เรือเล็กควร
งดออกจากฝง และประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงภาคใตฝงตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเขาหาฝงไวดวย สําหรับ
ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเชา แตยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื และภาคกลาง 

 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 7 ธ.ค. 2560 เวลา 07.00 น.  ภาพถายจากดาวเทียม วันท่ี 7 ธ.ค. 2560 เวลา 12.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ชมุพร 250.3 
จ.สุราษฎรธานี (สกษ.) 205.4 
จ.นครศรีธรรมราช 163.4 
จ.นราธิวาส 128.8 
จ.ชมุพร (สวี สกษ.) 123.2 
จ.สุราษฎรธานี (เกาะสมุย) 86.9 
จ.นครศรีธรรมราช (ฉวาง) 79.6 
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3.เรดารตรวจอากาศ ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2560

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสทิงพระ เวลา 14.30 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนกระจายท่ัวบริเวณพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ของประเทศไทย 

4.สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ  ปริมาตรน้ําในอางฯ  60 ,132 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ  85 (ปริมาตรน้ําใชการได
36,588 ลานลบ.ม. คิดเปนรอยละ  77) ปริมาตรน้ําในอางฯ  เทียบกับป 2559 (50,643 ลานลบ.ม. คิดเปนรอยละ  71)
มากกวาป 2559 จํานวน 9,489 ลานลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ  จํานวน 63.58 ลานลบ.ม.  ปริมาณน้ําระบายจํานวน
81.13 ลานลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 10,797 ลานลบ.ม. 

 
 

อางเก็บนํ้า 

ปริมาตร 
นํ้าในอาง 

ปริมาตร 
นํ้าใชการได 

ปริมาตร 
นํ้าไหลลงอาง 

ปริมาตร 
นํ้าระบาย 

 
ปริมาตรนํ้า
รับไดอีก 
(ลาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรนํ้า
ปจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
นํ้าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
นํ้าใช
การ 

วันน้ี 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันน้ี 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 10,975 82 7,175 74 8.12 6.90 17.00 12.00 2,487 
2.สิริกิติ ์ 8,482 89 5,632 85 7.63 5.02 19.05 14.00 2,158 
3.จุฬาภรณ 162 99 125 99 0.16 0.05 0.13 0.13 45 
4.อุบลรตัน 2,352 97 1,771 96 2.57 0.00 8.72 8.81 79 
5.ลําปาว 1,778 90 1,678 89 0.00 0.00 1.89 1.92 672 
6.สิรินธร 1,626 83 795 70 0.81 0.00 0.00 0.00 340 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 957 100 954 100 4.25 2.73 6.94 3.90 3 
8.ศรีนครินทร 15,604 88 5,339 71 7.38 2.42 5.08 5.02 3,246 
9.วชิราลงกรณ 6,928 78 3,916 67 1.09 1.14 7.02 7.08 4,072 
10.ขุนดานปราการชล 215 96 211 96 0.00 0.05 0.17 0.61 11 
11.รชัชประภา 4,435 79 3,083 72 7.95 7.24 4.45 2.18 2,185 
12.บางลาง 1,196 82 920 78 19.27 19.12 0.00 0.00 478 
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5. สถานการณน้ําในประเทศ ณ วันท่ี 4 – 7 ธันวาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แมนํ้า อําเภอ จงัหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับนํ้า (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรยีบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

จนัทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี 

4 
ธ.ค. 

5 
ธ.ค. 

6 
ธ.ค. 

7 
ธ.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.55 1.36 1.53 1.40 ลดลง -2.3 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.42 -0.39 -0.39 0.15 เพ่ิมข้ึน -5.05 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 3.75 3.35 2.71 2.32 ลดลง -4.96 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 11.18 2.20 2.19 2.16 2.15 ลดลง -9.03 
C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 7.12 6.60 6.60 6.46 ลดลง -9.88 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย 6.00 1.50 1.56 1.44 1.33 ลดลง -4.67 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 4.13 4.10 4.08 4.02 ลดลง -2.98 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.97 1.00 0.99 0.97 ลดลง -2.03 
M.159 ลําชี จอมพระ สุรินทร 8.20 1.80 1.85 1.85 1.80 ลดลง -6.4 
M.95 ลําเสียวใหญ สุวรรณภูม ิ รอยเอ็ด 3.20 2.48 2.47 2.47 2.46 ลดลง -0.74 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 7.65 7.65 16.41 16.54 เพ่ิมข้ึน -0.59 

X.149 คลองกลาย นบพิตาํ นครศรีธรรมราช 33.96 30.04 30.36 32.20 30.44 ลดลง -3.52 
X.274 แมน้ําโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 20.13 19.96 20.13 19.72 ลดลง -4.46 
X.37A แมนํ้าตาป พระแสง สุราษฎรธานี 10.76 11.31 11.30 11.16 10.99 ลดลง 0.23 

*** ยังไมไดรับรายงาน 

สถานการณน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถาน ี
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอางอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตล่ิง
(ม.) 

ระดับน้ํา
(ม.) 

4 ธ.ค. 

เปรยีบเทยีบ
ระดับตล่ิง 

ระดับน้ําคาดการณ (ม.) แนว 

โนม 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค. 

อ.เชยีงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 4.00 -8.8 5.40 5.46 5.43 ทรงตัว 
อ.เชยีงคาน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 7.78 -8.22 8.10 8.05 7.97 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 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.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 4.07 -8.43 3.60 3.55 3.45 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อบุลราชธานี 0.0 89.030 14.50 4.56 -9.94 4.35 4.30 4.25 ลดลง 

6.สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสแีดง (อพยพ) - - 
เตือนสเีหลอืง (เตือนภยั) - - 
เตือนสเีขยีว (เฝาระวัง) - - 

7.สถานการณธรณีพิบัติ ณ วันท่ี 6 ธันวาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
 ประกาศฉบับท่ี ๒๑/๒๕๖๐ ใหอาสาสมัครเครือขายในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เฝาระวังภัยเหตุดินถลมและน้ําปาไหลหลากในพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันออก (ชุมพร นครศรีธรรมราช) ลุมน้ําตาป (สุราษฎรธานี) ลุมน้ําชายฝงทะเล
ภาคใตฝงตะวันตก (ตรัง กระบี่ สตูล) ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (สงขลา พัทลุง) และลุมน้ําปตตานี (ปตตานียะลา นราธิวาส)  
ในระหวางวันพุธท่ี ๖ ธันวาคม ถึง วันศุกรท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 



๔ 

8. เหตุการณวิกฤตน้ําปจจุบัน ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2560 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 

จ.นครศรีธรรมราช - สถานการณระดับน้ําท่ีคลองทาใหญ ซ่ึงหลากลงมาจากตนน้ําทาดี ในทองท่ีบานคีรีวง ต.กําโลน  
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงทุบสถิติมีความสูงของระดับน้ําถึง 630 เซนติเมตร และสูงสุดในรอบหลายป ซ่ึงเปนผลจากฝนตก
อยางตอเนื่อง และเนื่องจากสภาพภูเขาอุมน้ําเต็มท่ีแลว ปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงมาจึงหลากไดอยางรวดเร็วและรุนแรง 

โดยในสวนตัวเมืองนครศรีธรรมราช ลําคลองท้ัง 5 สายคือ คลองคูพาย ปาเหลา คลองสวนหลวง คลองหนาเมือง และ
คลองราเมศวร ระดับน้ําในตัวเมืองนั้นสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ชุมชนอาศัยกลางเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะระหวางถนน
พัฒนาการคูขวาง และถนนศรธีรรมโศก ถูกทวมเกือบ 100 เปอรเซ็นต และยานการคาถนนปาก หลายจุดระดับน้ําสูงกวา 
1.5 เมตร โดยเจาหนาท่ีสํานักชลประทานท่ี 15 พยายามเรงระบายน้ํา แตก็เปนไปอยางลาชา เนื่องจากน้ําทะเลหนุนสูง
อยางตอเนื่อง (ผูจัดการ) 

จ.ตรงั - สถานการณน้ําทวมในพ้ืนท่ี จ.ตรัง หลายแหงยังคงมีน้ําทวมขัง ผูประสบภัยยังคงอยูในท่ีพักชั่วคราว โดยเฉพาะ
ริมฝงแมน้ําตรัง ชาวบานในชุมชนวัดแจง ต.บางรัก ต.หนองตรุด ต.นาตาลวง อ.เมือง , ต.ควนธานี อ.กันตัง นับ 1 ,000 
ครัวเรือน ยังไมสามารถกลับเขาบานได ตองรอใหน้ําลดระดับลง โดยบางแหงน้ํายังทวมสูงมากวา 4-5 เมตร หนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครตางเรงระดมการชวยเหลือ แตก็หวั่นวาฝนจะตกซํ้าอีก เนื่องจากกรมอุตุฯ มีการประกาศเตือน
ใหมีการเฝาระวังฝนตกหนักในวันท่ี 7-8 ธ.ค.นี้ ชาวบานตางบอกกับผูสื่อขาววาอยูอยางไมมีความหวัง ในศูนยพักพิงชั่วคราว
ชีวิตไมสบายเหมือนอยูบาน แตก็ตองจําทน (ผูจัดการ) 

ศูนยขาวหาดใหญ -  หลังจากท่ีฝนตกหนักตั้งแตเม่ือคืนท่ีผานมา ทําใหน้ําปาจากเทือกเขาน้ําคาง และเทือกเขาสันกาลา
คีรี ไหลหลากลงสูในพ้ืนท่ี 4 ตําบล ซ่ึงประกอบดวย ต.ทาประดู ต.ปลักหนู ต.นาทว ีและ ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา ทําใหเกิด
ภาวะน้ําทวมฉับพลัน ตั้งแตชวงดึกท่ีผานมา ทําใหราษฎรใน 4 ตําบลของ อ.นาทวี ไดรับความเดือดรอน โดยเฉพาะน้ําได
ทวมปากทางเขา ต.ปลักหนู รถใชสัญจรเขาออกลําบาก ในสวนของ ต.ฉาง บานเลียบกับบานโคกมวง ถูกน้ําทวมขังมานานถึง 
15 วันแลว และท่ี ต.นาทวี ท่ีบานพลีเหนือและบานซอง ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีรับน้ําทําใหเกิดน้ําทวมขังเชนกัน (ผูจัดการ) 

9.สถานการณอุทกภัย ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2560 (ท่ีมา :กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั) 
สถานการณอุทกภัยภาคใต จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตวันท่ี 25– 7 ธ.ค. 60 ในพ้ืนท่ี 11 จงัหวัด  

(ปตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี กระบี่) 114 อําเภอ 737 ตําบล 
5,248 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 469,301 ครัวเรือน 1,515,986 คน เสียชีวิต 15 ราย  (จ.ปตตานี 5 ราย  
จ.สงขลา 3 ราย จ.ยะลา 2 ราย จ.ตรัง 2 ราย จ.นครศรีธรรมราช 2 ราย จ.พัทลงุ 1 ราย) ชวยเหลือแลว 11 ราย อยูระหวาง
ดําเนินการใหความชวยเหลือ 4 ราย ปจจุบันคล่ีคลายแลว 2 จงัหวัด (กระบี่ สตูล) ยังคงมีสถานการณ 9 จงัหวัด (ปตตานี ยะลา 
สงขลา พัทลุง ตรัง ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี) 88 อําเภอ 587 ตําบล 4,426 หมูบาน ประชาชน
ไดรับผลกระทบ 367,467 ครัวเรือน 1,151,152 คน อพยพ 976 ครัวเรือน 2,307 คน (จ.สงขลา 185 ครัวเรือน 
236 คน จ.ยะลา 33 ครัวเรือน 83 คน จ.นราธิวาส 93 ครัวเรือน 324 คน จ.พัทลงุ 313 คน 782 คน จ.ปตตานี 5 
ครัวเรือน 15 คน จ.ตรัง 347 ครัวเรือน 867 คน) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันท่ี 7 – 13 ธันวาคม 2560) 
 การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันท่ี 7-8 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นในตอนเชา สําหรับภาคใต
ยังคงมีฝนตกชุกหนาแนนและมีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะบริเวณภาคใตฝงตะวันออก ตั้งแตจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 
 ชวงวันท่ี 9-13 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง 
สําหรับสถานการณฝนบริเวณภาคใตตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะล า และนราธิวาส จะยังคงมีฝน
ตกหนักบางพ้ืนท่ี สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
สําหรับคลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนลางตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ตลอดชวง 
 



๕ 

 ขอควรระวัง  ประชาชนบริเวณภาคใตยังคงตองระวังฝนตกหนัก และฝนท่ีตกสะสมท่ีอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน และ
น้ําทวมขังเพ่ิมเติม สําหรับชาวเรือบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันขอใหเดินเรือดวยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณ
อาวไทยตอนลางตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีควรงดออกจากฝงในระยะนี้ ภาค เหนือ 

 

11.การชวยเหลือเพ่ือบรรเทาสถานการณอุทกภัย (กรมทรัพยากรน้ํา) 
สรุปการสูบน้ํา และบริการน้ําดื่ม เพ่ือชวยเหลือสถานการณอุทกภัยตั้งแต 1 พฤษภาคม – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

หนวย 
งาน 

จงัหวัด 
ปริมาณสูบน้ํา

(ลบ.ม.) 

ปริมาณแจกจาย
น้ํา 

 (ลิตร) 

ประโยชนท่ีไดรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครวัเรอืน ประชากร พ้ืนท่ี 

ภาค 1 

ลําปาง - 56,695 - - - 
กําแพงเพชร 170,400 39,788 7,137 17,910 - 
เชียงราย - 47,946 - - - 
แมฮองสอน - 37,017 - - - 
เชยีงใหม - 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 
สิงหบุรี 2,326,320 - 1,000 4,320 130 

ภาค 3 อุดรธานี 1,211,372 - 3,883 12,126 - 

ภาค 4 
กาฬสินธุ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแกน 10,483,040 - 3,125 12,942 - 
มหาสารคาม 1,951,200 - 1,123 4,522 707 

ภาค 5 นครราชสีมา 694,000 - 2,356 9,224 - 

ภาค 6 
สระแกว 1,284,800 - 12,000 48,000 - 
ปราจีนบุรี 1,324,600 - 1,009 3,139 10,787 

ภาค 7 
สุพรรณบุรี 3,743,820 - 1,980 6,570 20,700 
ราชบุรี 2,551,500 - 2,658 9,005 4,615 
เพชรบุรี 700,740 - 5,840 24,700 2,100 

ภาค 8 
สงขลา 187,920 - 2,980 8,940 - 
พัทลุง 48,600 - 1,207 3,621 - 

ภาค 9 
สุโขทัย 153,000 - - 3,090 1,200 
อุตรดิตถ - 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  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                

    นายวรศาสน อภยัพงษ 
                       อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


