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รายงานฉบับที่ 1375/2560 เวลา 15.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังตดิตามสถานการณน์้าํ 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ดงันี ้

1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนในภาคเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา
เซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย  
 สําหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวัง
อันตรายจากฝนตกสะสม ที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคล่ืนสูง 
2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝ่ังในช่วงวันที่ 26-28 พ.ย. 60 
ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝ่ังภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ขอให้ระวังอันตรายจากคล่ืนที่ซัดเข้าหาฝ่ังไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 26 พ.ย. 2560 เวลา 07.00 น.  ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 26 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 183.0 
จ.พัทลุง (สกษ.) 169.0 
จ.ตรัง 99.1 
จ.ยะลา (สกษ.) 84.1 
จ.สุราษฎร์ธานี 79.4 
จ.นครศรีธรรมราช (ฉวาง) 47.5 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 39.4 
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3.เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิเวลา 14.30 น. 

 
สถานีกระบี่เวลา 12.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  

4.สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 59,970 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ85 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

36,426 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (50,766 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72)
มากกว่าปี 2559 จํานวน 9,204 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯจํานวน 81.58 ล้านลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบายจํานวน
42.30 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 10,995 ล้านลบ.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 10,955 81 7,155 74 16.05 7.61 4.00 4.00 2,507 
2.สิริกิต์ิ 8,523 90 5,673 85 5.06 5.00 4.21 4.14 2,117 
3.จุฬาภรณ์ 161 98 124 98 0.27 0.28 0.13 0.14 46 
4.อุบลรัตน์ 2,467 101 1,886 102 5.45 1.32 11.81 11.73 -36 
5.ลําปาว 1,801 91 1,701 90 0.00 1.82 1.81 1.82 649 
6.สิรินธร 1,636 83 805 71 0.85 0.85 0.00 0.00 330 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 960 100 957 100 3.50 3.50 3.50 3.50 - 
8.ศรีนครินทร์ 15,589 88 5,324 71 13.39 11.84 5.15 4.99 3,261 
9.วชิราลงกรณ 6,976 79 3,964 68 4.36 4.48 6.96 7.08 4,024 
10.ขุนด่านปราการชล 219 98 214 98 0.00 0.13 0.22 0.15 7 
11.รัชชประภา 4,405 78 3,053 71 10.62 2.39 5.59 2.03 2,215 
12.บางลาง 808 56 532 45 11.24 6.76 3.02 3.20 866 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร์ อาทิตย์ 
23 
พ.ย. 

24 
พ.ย. 

25 
พ.ย. 

26 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.48 1.62 1.48 1.56 เพ่ิมข้ึน -2.14 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.01 -0.06 -0.18 -0.34 ลดลง -5.54 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 6.77 6.51 6.27 5.84 ลดลง -1.44 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 4.50 4.16 3.73 3.49 ลดลง -7.69 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 11.57 11.28 10.85 10.58 ลดลง -5.76 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 3.55 3.30 3.05 2.82 ลดลง -3.18 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 5.22 5.17 5.13 5.08 ลดลง -1.92 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.80 0.76 0.68 *** *** *** 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 2.30 2.15 2.10 2.76 เพ่ิมข้ึน -5.44 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.54 2.53 2.52 2.51 ลดลง -0.69 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 10.64 9.27 8.30 7.76 ลดลง -9.37 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.28 29.18 29.18 29.50 เพ่ิมข้ึน -4.46 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.83 18.86 18.84 19.35 เพ่ิมข้ึน -4.83 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 6.92 6.92 7.13 7.35 เพ่ิมข้ึน -3.41 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

20พ.ย. 

เปรียบเทียบ
ระดับตลิ่ง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 21พ.ย. 22พ.ย. 23พ.ย. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.0 357.110 12.80 3.88 -8.92 3.82 3.80 3.87 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 7.45 -8.55 7.42 7.40 7.36 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 0.0 153.648 12.20 4.49 -7.71 4.42 4.36 4.33 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 3.77 -8.23 3.74 3.69 3.65 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 3.76 -8.74 3.73 3.70 3.66 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0.0 89.030 14.50 4.93 -9.57 4.89 4.85 4.80 ลดลง 

6.สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560(ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 
บ้านควนไม้ไผ่ ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 
บ้านโคกทัง ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
บ้านไร่ ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 143.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 143.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 162.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านเขานา ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 
บ้านคูนายสังข์ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 
บ้านโฮ๊ะ ต.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
บ้านพรุเตาะนอก ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 123.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 3.01 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านโคกไทร ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 
บ้านเหล้า ทต.ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 
บ้านนาส้อง ทต.ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
บ้านคลองต่อ ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
บ้านนาส้อง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
บ้านชะรัด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 



๔ 

7.สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8.เหตกุารณ์วิกฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ฝนได้ตกสะสมต่อเน่ืองมา 2 วันหนักบ้างเบาบ้างสลับกัน ทั้งกลางวันและกลางคืน ทําให้เกิดนํ้าท่วม

ฉับพลันขึ้นในหลายพ้ืนที่ และถนนเช่ือมระหว่างอําเภอบางสายถูกนํ้าท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ เช่นที่บ้านคลองยา
เหนือ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น้ําป่าได้ไหลเข้าท่วมถนนสายคลองยาเหนือ ซึ่งเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างต.บ้านพรุ 
อ.หาดใหญ่ กับ ต.นาม่วง อ.นาหม่อม มีท่วมสูงประมาณ 50 เซนติเมตร และไหลเช่ียวรถเล็กทั้งรถจักรยานยนต์และรถเก๋ง
ไม่สามารถผ่านได้ และบ้านเรือนหลายหลังรวมทั้งร้านค้านํ้าเริ่มไหลเข้าบ้าน นอกจากน้ีเส้นทางถนนกาญจนวนิชบริเวณส่ี
แยกคลองหวะ จากอ.หาดใหญ่ไปอ.สะเดา นํ้าท่วมถนนการสัญจรค่อนข้างลําบาก (ผู้จัดการ) 

จ.พัทลุง - สถานการณ์นํ้าท่วมพ้ืนทีจังหวัดพัทลุงหลังเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน 3 วัน ส่งให้นํ้าป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหล
หลากลงสู่พ้ืนที่ตํ่าบวกกับสภาพนํ้าฝนในพ้ืนที่ ทําให้นํ้าท่วมขยายวงกว้างใน 5 อําเภอ อําเภอควนขนุน อําเภอเมือง อําเภอ
กงหรา อําเภอศรีบรรพต และอําเภอศรีนครินทร์ หนักสุดคือพ้ืนที่ของอําเภอควนขนุน มีสภาพนํ้าท่วมทุกหมู่บ้าน ทุกตําบล 
ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกท่วมสูง 80 ซม. บางเส้นทางต้องเรือเข้าออกหมู่บ้าน (ผู้จัดการ) 

ขณะเดียวเจ้าหน้าที่ได้เข้าอพยพประชาชนในพ้ืนที่ตําบลชะม่วง อําเภอควนขนุนจํานวนกว่า 10 ครัวเรือน มาอาศัยที่
ปลอดภัย ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วหลายพันครัวเรือน นอกจากน้ันพ้ืนที่การเกษตรยังถูกนํ้าท่วมสูงเช่นกัน 
ขณะท่ีบริเวณตลาดควนขนุน อําเภอควนขนุน ที่ถูกนํ้าท่วมมาต้ังแต่เมื่อวานน้ัน วันน้ีมีสภาพนํ้าท่วมสูงร้านค้าต้องหยุดปิด
ค้าขาย (ผู้จัดการ) 

จ.ยะลา - สถานการณ์ฝนตกต่อเน่ืองในพ้ืนที่จังหวัดยะลา หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศแจ้งเตือนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมพ้ืนที่อ่าวไทย และภาคใต้ ทําให้เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ ต้ังแต่วันที่ 24 -28 พ.ย.60 ล่าสุดทาง 
ชลประทานจังหวัดยะลา ได้ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย นํ้าท่วม
ฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และพ้ืนที่ติดริมตลิ่ง ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเน่ือง หลังจากมีการคาดการณ์ว่า
ระดับนํ้าในแม่นํ้าปัตตานีจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง (ผู้จัดการ) 

 ขณะที่ในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดยะลา ทั้ง อ.เมืองยะลา อ.รามัน อ.กรงปินัง อ.ยะหา และ อ.กาบัง จ.ยะลา มีนํ้าท่วม
ฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่แล้ว เช่นที่ เส้นทางสาย 418 ยะลา- ปัตตานี มีนํ้าป่าไหลท่วมบนถนนที่บ้านยุโป 
ต.ยุโป อ.เมืองยะลา ระดับนํ้าสูงกว่า 20 เซนติเมตร ผู้ใช้รถต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง 

จ.ตรัง - จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเน่ืองกันมา 2 วัน นับต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ล่าสุดได้ทําให้หลาย
พ้ืนที่ของ จ.ตรัง เริ่มเกิดสภาวะนํ้าท่วมบ้างแล้วใน 5 อําเภอน้ัน โดยนํ้าจากแม่นํ้าตรังทางฝั่งรอยต่อกับ อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช ก็ไหลลงสู่พ้ืนที่ลุ่มใน อ.รัษฎา ทําให้เริ่มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน ถนนหนทาง และพ้ืนที่ทางการเกษตร ใน 
ต.หนองบัว ต.คลองปาง และ ต.ควนเมา รวมทั้ง ถ.สายใน ตรัง-ห้วยยอด บริเวณช่วง กม.19 คลองมวน-คลองโกง ระดับนํ้า
สูงประมาณ 50 ซม. รถเล็กผ่านไปมาไม่สะดวก (ผู้จัดการ) 

จ.สงขลา - เกิดฝนตกสะสมต่อเน่ืองเป็นเวลา 2 วัน ทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันขึ้นในหลายพ้ืนที่ เบ้ืองต้นพบถนนเช่ือม
ระหว่างอําเภอบางสายถูกนํ้าท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ เช่นที่บ้านคลองยาเหนือ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นํ้าป่า
ได้ไหลเข้าท่วมถนนสายคลองยาเหนือ ซึ่งเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ กับ ต.นาม่วง อ.นาหม่อม พบ
ระดับนํ้าท่วมสูงประมาณ 50 เซนติเมตร และไหลเช่ียว รถเล็กทั้งรถจักรยานยนต์และรถเก๋งไม่สามารถผ่านได้ ขณะท่ี
บ้านเรือนหลายหลัง รวมท้ังร้านค้า มวลนํ้าเริ่มไหลเข้าไปด้านในแล้ว นอกจากน้ีเส้นทางถนนกาญจนวนิชบริเวณสี่แยกคลอง
หวะ จากอ.หาดใหญ่ไปอ.สะเดา นํ้ายังท่วมถนนส่งผลให้การสัญจรค่อนข้างลําบาก ด้านสํานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจ.สงขลา ได้แจ้งเตือนให้อําเภอที่อยู่ใกล้เชิงเขาโดยเฉพาะอ.สะเดา นาทวี สะบ้าย้อย รัตภูมิ คลองหอยโข่ง และ 
อ.หาดใหญ่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นํ้าท่วมและน้ําป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นรถระยะนี้ (INN) 
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จ.สตูล - ฝนตกต่อเน่ืองส่งผลให้นํ้าตามลําคลองสายหลักต่าง ๆ ทั้งอําเภอควนกาหลง อําเภอมะนัง อําเภอละงู อําเภอท่าแพ 
อําเภอเมือง และอําเภอควนโดน มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ล่าสุดที่ฝายชลประทานดุสน อําเภอควนโดน ปริมาณนํ้าที่เกิดจาก
ฝนตกหนักและมวลนํ้าที่ไหลมาจากบนภูเขา ทําให้น้ําเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสูงถึงเส้นสีแดงเตือนภัยเฝ้าระวังนํ้าท่วมฉับพลัน
แล้ว โดยพ้ืนที่ราบลุ่มตํ่าในเขตพ้ืนที่เทศบาลควนโดน และตําบลควนโดน อําเภอควนโดน ถือเป็นจุดเสี่ยงที่อาจะประสบภาวะ
นํ้าท่วมบ้านเรือนริมตลิ่งภายใน 24 ช่ัวโมงน้ี  ขณะที่ ตําบลน้ําผุด อําเภอละงู จุดล่องแก่งแหล่งท่องเท่ียวล่องเรือขณะนี้ได้
ประกาศปิดสถานที่ล่องแก่งหลังมวลนํ้าฝนที่ตกลงมาทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวติดกับเทือกเขาบรรทัด 
บางรีสอร์ทนํ้าได้ไหลเข้าท่วม ทําให้ต้องประกาศหยุดช่ัวคราว  (INN) 

9.สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน2560(ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
สถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน การระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนอุบลรัตน์ตั้งแต่วันที่ 

10ต.ค.–25 พ.ย. 60 ในพื้นที่ 23 จังหวัด (จ.เชียงใหม่ เลย กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานีสิงห์บุรี 
ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยาปทุมธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี หนองบัวลําภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานีและสุราษฎร์ธานี) 79 อําเภอ 482 ตําบล 2,825 หมู่บ้าน 38 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
126,390 ครัวเรือน 327,420คน ผู้เสียชีวิต 29 ราย ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 22 จังหวัด (จ.กําแพงเพชร เลย 
เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ตาก อุบลราชธานี อุทัยธานี สุโขทัย ลพบุรี ชัยนาท ปทุมธานี สิงห์บุรี กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด หนองบัวลําภู นครสวรรค์ อ่างทอง สุพรรณบุรี ขอนแก่น มหาสารคาม และพิจิตร) ยังคงมีสถานการณ์ 1 จังหวัด 
(จ.พระนครศรีอยุธยา) 3 อําเภอ 46 ตําบล 365 หมู่บ้าน 30,788 ครัวเรือน 67,735 คน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนเร่ิมมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็น  
ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
 ส่วนในช่วงวันที่ 1-2 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นลง สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตก
หนักบางพ้ืนที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมี
กําลังอ่อนลง ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็น ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังปานกลาง ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบางแห่ง สําหรับคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง 
 สําหรับในช่วงวันที่ 1-2 ธ.ค.บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต้ ทําให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังปานกลาง ทําให้
ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 27-29 พ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังสัญจรผ่านบริเวณ 
ที่มีหมอกหนาไว้ด้วย 
 ส่วนในช่วงวันที่ 1-2 ธ.ค. ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอีกครั้ง 
สําหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ส่วนชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 28 พ.ย. 60  
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11.การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบนํ้า และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 24 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 ์  6,985,080   -   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  
สิงห์บุรี  2,326,320   -   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  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 
สระแก้ว  1,284,800   -   12,000   48,000   -  
ปราจีนบุรี  1,324,600   -   1,009   3,139   10,787  

ภาค 7 
สุพรรณบุร ี  3,525,120   -   1,980   6,570   20,700  
ราชบุรี  2,551,500   -   2,658   9,005   4,615  
เพชรบุรี  16,920   -   5,500   23,200   300  

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  

  41,966,052   1,363,230   59,117   254,740   68,884  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

                       อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


