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 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ดงันี ้

1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น ขอให้
ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย 
 สําหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวัง
อันตรายจากฝนตกสะสม ที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคล่ืนสูง 2-3 
เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝ่ังในช่วงวันที่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 ขอให้
ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝ่ังภาคใต้ฝ่ังตะวันออกระวังอันตรายจากคล่ืนที่ซัดเข้าหาฝ่ังไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 27 พ.ย. 2560 เวลา 07.00 น.  ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 27 พ.ย. 2560 เวลา 12.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สงขลา 244.4 
จ.ยะลา (สกษ.) 197.3 
จ.นราธิวาส 165.0 
จ.ปัตตานี 156.3 
จ.สงขลา (คอหงษ์ สกษ.) 138.0 
จ.สงขลา (หาดใหญ)๋ 102.4 
จ.นครศรีธรรมราช 88.3 
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3.เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 13.30 น. 

 
สถานีภูเก็ต เวลา 13.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  

4.สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพน้ําในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 59,973 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 85 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้

36,429 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (50,762 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72)
มากกว่าปี 2559 จํานวน 9,211 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯจํานวน 73.14 ล้านลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบายจํานวน
49.53 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 10,976 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 10,958 81 7,158 74 8.09 16.05 4.00 4.00 2,504 
2.สิริกิต์ิ 8,523 90 5,673 85 5.05 5.06 4.20 4.21 2,117 
3.จุฬาภรณ์ 161 98 124 98 0.25 0.27 0.11 0.13 46 
4.อุบลรัตน์ 2,451 101 1,870 101 0.00 5.45 11.83 11.81 -20 
5.ลําปาว 1,798 91 1,698 90 0.49 0.00 0.00 1.81 652 
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 0 
8.ศรีนครินทร์ 15,589 88 5,324 71 2.71 13.39 5.02 5.15 3,261 
9.วชิราลงกรณ 6,972 79 3,960 68 4.49 4.36 7.08 6.96 4,028 
10.ขุนด่านปราการชล 218 98 214 97 0.06 0.00 0.23 0.22 8 
11.รัชชประภา 4,407 78 3,055 71 3.96 10.62 2.04 5.59 2,213 
12.บางลาง 839 58 563 48 34.08 11.24 2.94 3.02 835 
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5. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตลิ่ง 

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร ์
24 
พ.ย. 

25 
พ.ย. 

26 
พ.ย. 

27 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.62 1.48 1.56 1.52 ลดลง -2.18 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.06 -0.18 -0.34 -0.38 ลดลง -5.58 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 6.51 6.27 5.84 5.52 ลดลง -1.76 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 4.16 3.73 3.49 3.20 ลดลง -7.98 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 11.28 10.85 10.58 10.11 ลดลง -6.23 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 3.30 3.05 2.82 2.60 ลดลง -3.4 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 5.17 5.13 5.08 4.96 ลดลง -2.04 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.76 0.68 1.10 0.99 ลดลง -2.01 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 2.15 2.10 2.76 2.50 ลดลง -5.7 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.53 2.52 2.51 2.51 ทรงตัว -0.69 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 9.27 8.30 7.76 7.74 ลดลง -9.39 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.18 29.18 29.50 29.35 ลดลง -4.61 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.86 18.84 19.35 21.45 เพ่ิมข้ึน -2.73 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 6.92 7.13 7.35 8.39 เพ่ิมข้ึน -2.37 

*** 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 27 พฤศจิกายน 2560(ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

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

7.สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ประกาศฉบับที่ 19/2560 ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก 

โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ในระหว่างวันที่ 27 – 29 
พฤศจิกายน 2560 น้ี 
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8.เหตกุารณ์วิกฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
จ.ตรัง สถานการณ์อุทกภัยล่าสุดในพ้ืนที่ 5 อําเภอ เริ่มอยู่ในภาวะทรงตัวและลดระดับลงเร่ือยๆ หลังจากที่ฝนได้หยุดตก

ลงไปหลายช่ัวโมงต้ังแต่ช่วงเช้า แต่ยังคงมีนํ้าท่วมขังและรอระบายอีกบางจุด โดยเฉพาะในตัว อ.นาโยง และบริเวณแยกท่าปาบ 
อ.เมือง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าที่ไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัดก่อนพ้ืนที่อ่ืนๆ ยังคงมีนํ้าท่วมขัง  
โดยระดับนํ้ายังท่วมผิวจราจรประมาณ 10-30 ซ.ม. และมีการไหลลงสู่คูระบายนํ้าอย่างรวดเร็ว ส่วนที่ อ.รัษฎา ถนนเทศา-รัษฎา 
บริเวณหน้าโรงพยาบาลรัษฎาระดับได้ลดลงเร่ือยๆ แต่ยังมีบางจุดก่อนถึงแยกตลาดลุงชม ยังมีนํ้าท่วมผิวจราจร อย่างไร 
ก็ตาม นํ้าบางส่วนไหลได้เข้าสู่ชุมชนใกล้คลองนางน้อย โดยคาดว่ามวลนํ้าจากทางทิศตะวันออก อ.นาโยง ทั้งหมดจะไหลลงสู่
คลองนํ้าเจ็ด และแม่นํ้าตรัง ซึ่งอยู่ทางฝั่งทิศใต้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่รับนํ้าในเขตเทศบาลนครตรัง รวมท้ัง ต.นาโยงใต้ 
ต.ควนธานี ต.ควนปริง อ.กันตัง จ.ตรัง ทั้งน้ีสภาพอากาศในพ้ืนที่ จ.ตรัง จนถึงขณะน้ีท้องฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝน และยังมีเมฆฝน
ปกคลุม (ผู้จัดการ) 

จ.ปัตตานี สถานการณ์นํ้าท่วม จ.ปัตตานี หลายพ้ืนที่ ยังคงมีฝนตกต่อเน่ือง ทําให้นํ้าท่วมเข้าบ้านเรือนราษฎร  
โดยโรงเรียนในพ้ืนที่ต้องประกาศปิดหลายแห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลยะรัง โรงเรียนวัดนาประดู โรงเรียนสมเด็จ
หลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ โรงเรียนพิระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนศาสตร์สามัคคี โรงเรียนนาวาวิทย์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 
โรงเรียนสาทิต และโรงเรียนศาสโนวาทวิทยา โรงเรียนสุขสวัสวิทยา ใน จ.ยะลา (ผู้จัดการ) 

จ.ยะลา สถานการณ์นํ้าท่วมจังหวัดยะลายังคงมีนํ้าท่วมขังในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่เทศบาลนครยะลา เน่ืองจาก
สภาวะฝนตกหนักในห้วง 3 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ําฝนสะสมเป็นจํานวนมากในเขตพ้ืนที่ อ.เมืองยะลา จึงทําให้มวลนํ้า
ดังกล่าวไหลพาดผ่านเขตเทศบาลนครยะลา และพ้ืนที่ลุ่มตํ่า พ้ืนที่นํ้าท่วมซ้ําซากในเขต ต.สะเตงนอก โดยมีรายงานว่า พ้ืนที่
ประสบเหตุนํ้าท่วมอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลากในจังหวัดยะลา ประกอบด้วย 5 อําเภอ 30 ตําบล 121 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบจํานวน 2,727 ครัวเรือน กว่า 7,826 คน ส่วนความเสียหายในพ้ืนที่จากสถานการณ์นํ้าท่วมในคร้ังน้ี 
เบ้ืองต้น มีนํ้าท่วมขังถนน 7 แห่ง พ้ืนที่ทางการเกษตรถูกนํ้าเข้าท่วมเป็นวงกว้าง ยังไม่สามารถประเมินได้ และพ้ืนที่เฝ้าระวัง
อย่างต่อเน่ืองคือ พ้ืนที่ติดริมแม่นํ้า อ.รามัน จ.ยะลา อ.บันนังสตา อ.กรงปินัง อ.เมืองยะลา พ้ืนที่เฝ้าระวังนํ้าป่าไหลหลาก  
ดินถล่ม คือพ้ืนที่ อ.ธารโต อ.บันนังสตา อ.ยะหา และ อ.กาบัง จ.ยะลา ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในวันน้ี ฝนได้หยุดต่อบ้างแล้ว 
แต่ยังคงมีปริมาณนํ้าที่ไหลลงสู่แม่นํ้าปัตตานีเป็นปริมาณมาก ได้เข้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มตํ่าในตําบล ยุโป ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา 
(ผู้จัดการ) 

จ.นครศรีธรรมราช หลังเกิดฝนตกต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมหลายพ้ืนที่ สถานการณ์ยังอยู่ในภาวะทรงตัว ส่วนใหญ่
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ คงเหลือพ้ืนที่ลุ่มตํ่าบางจุด เช่นที่ อ.ทุ่งสง และ บางขัน ที่อาจจะยังมีนํ้าท่วมขังประมาณ 10 - 30 
เซนติเมตร โดยวันน้ีพบระดับนํ้ามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยเจ้าหน้าที่ยังต้องติดตามปริมาณฝน และ นํ้าอย่างใกล้ชิด ไปจนถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพราะมีแนวโน้มว่าจะเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากอีกระลอก (ผู้จัดการ) 

จ.สงขลา สถานการณ์นํ้าท่วมใน จ.สงขลา ล่าสุดในวันน้ีหลายพ้ืนที่ยังคงต้องเผชิญกับนํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนอย่างต่อเน่ือง เช่น ในพ้ืนที่บ้านกลาง ต.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ถูกนําป่าจากเทือกเขาแก้วและเขาวังพา
ไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน ถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านเรือน และร้านค้าหลายหลังที่อยู่บริเวณทางผ่านของน้ํา ถูกนํ้าทะลัก 
เข้าท่วมในตัวบ้าน หลายหลังขนของออกมาไม่ทันต้องปล่อยให้จมนํ้าเสียหาย ชาวบ้านบอกว่านํ้าเริ่มทะลักเข้าท่วมต้ังแต่ช่วง
ตี 2 ของเมื่อคืนน้ีและยังเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีนํ้าป่าจากเทือกเขาแก้ว และน้ําป่าจาก อ.สะเดา จ.สงขลา ไหลทะลัก
เข้าท่วมใน 2 ตําบล ของ อําเภอสะเดา จ.สงขลา ประกอบด้วย ตําบลท่าโพธ์ิ และ ตําบลทุ่งหมอ นํ้าป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วม
โรงเรียน และ วัดยางทอง ต.ทุ่งหมอ และที่บ้านสองพี่น้อง ต.ท่าโพธ์ิ โรงเรียนวัดยางทองต้องหยุดการสอนจนกว่าภาวะนํ้า 
จะลดลง ด้านสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สงขลา สรุปสถานการณ์น้ําท่วมในพ้ืนที่ จ.สงขลา มีพ้ืนที่ถูกนํ้า
ท่วม 6 อําเภอ ประกอบด้วย อ.เทพา นาหม่อม สทิงพระ หาดใหญ่ จะนะ และ อ.สะบ้าย้อย และมีผู้เสียชีวิตจากการจมนํ้า
แล้ว 1 รายคือ นายลาเตะ เอียดหวัง อายุ 60 ปีชาวบ้านในพ้ืนที่หมู่ 4 ต.ลําไพล อ.เทพา ซึ่งถูกนํ้าพัดหายไปขณะเดินฝ่า
กระแสนํ้าในหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่รวมทั้งชาวบ้านได้ช่วยกันออกค้นหาและพบร่างเมื่อช่วง 2 ทุ่มเมื่อคืนน้ี ซึ่งลอยไปติดอยู่
ในแอ่งนํ้า (ผู้จัดการ) 
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จ.พัทลุง ฝนที่ตกต่อเน่ืองนานกว่า 4 วัน บวกกับนํ้าป่าจากเทือกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุง ทําให้พ้ืนที่  
จ.พัทลุง ทั้ง 11 อําเภอมีนํ้าท่วมขังในที่ลุ่ม โดยเช้าวันน้ียังมีฝนตกหนักสลับกับเบาบางในพ้ืนที่ทําให้ระดับนํ้ายังทรงตัว  
และบางอําเภอมีนํ้าท่วมขยายวงกว้างขึ้น เน่ืองจากการระบายนํ้าไหลออกสู่ทะเลสาบได้อย่างช้าๆ ซึ่งขณะน้ีพ้ืนที่ด้าน 
ทิศตะวันตกของจังหวัด ในอําเภอท่ีติดกับเขตป่าระดับนํ้ายังทรงตัว และนํ้าที่หลากลงมาเมื่อ 3 วันก่อนได้ไหลมาติดอยู่กับ
ถนนสายเอเชีย และถนนเพชรเกษม จากรอยต่อ อ.ป่าบอน ไปจนถึง อ.ป่าพะยอม ระดับนํ้าระบายผ่านถนนได้อย่างช้าๆ 
เน่ืองจากช่องระบายมีน้อย และในพ้ืนที่โซนกลางของจังหวัดก็เช่นกัน มีเส้นทางรถไปขวางก้ันการระบายน้ําจึงติดขัด  
และพ้ืนที่โซนล่างที่ติดกับริมทะเลสาบก็มีถนนติดกับทะเล มีช่องทางระบายนํ้าเพียงไม่ก่ีจุดทําให้นํ้าท่วมขังนาน โดยจากการ
สํารวจเช้าวันน้ีพบว่า พ้ืนที่ที่ถูกนํ้าท่วมหนักสุดอยู่ที่ อ.เมือง เขาชัยสน และ อ.ควนขนุน ตามลําดับ ขณะที่ในวันน้ีโรงเรียน
กว่า 27 แห่ง ในเขตพ้ืนที่ อ.เมือง ควนขนุน และ อ.เขาชัยสน ได้ทําการหยุดการเรียนการสอนไป 1 วัน เพ่ือรอให้
สถานการณ์นํ้าคลี่คลายลง ล่าสุดในพ้ืนที่ อ.ตะโหมด นํ้าได้ไหลหลากลงมายังพ้ืนที่ลุ่มด้านบนของ อ.เขาชัยสน และ อ.บางแก้ว 
ทําให้ระดับนํ้าท่วมเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ ม.1 และ 9 ต.เขาชัยสน ม.8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว ทําให้นํ้าหลากท่วม
บ้านเรือนประชาชนกว่า 50 หลังคาเรือน และ 10 หลังคาเรือนต้องขนย้ายสิ่งของมาไว้ริมถนนสายเพชรเกษม เน่ืองจาก 
ถูกนํ้าทว่มภายในบ้านสูงขณะเดียวกันนํ้าได้หลากท่วมพ้ืนถนนสายเพชรเกษมพัทลุง-หาดใหญ่ ช่วงหลัก กม.ที่ 1191-1192 
เป็นทางยาวกว่า 300 เมตร รถทุกชนิดต้องใช้ความระมัดระวัง (ผู้จัดการ) 

จ.นราธิวาส ผลกระทบจากฝนที่ตกหนักต่อเน่ืองต้ังแต่วันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในขณะน้ีมีพ้ืนที่ถูกนํ้าท่วมขังแล้ว
ใน 8 อําเภอ ประกอบด้วย อ.จะแนะ อ.เจาะไอร้อง อ.ระแงะ อ.เมือง อ.สุคิริน อ.รือเสาะ อ.บาเจาะ และ อ.ตากใบ  
มีประชาชน 580 ครอบครัว รวม 1,714 คน ได้รับความเดือดร้อน มีบ้านเสียหายท้ังหลังในพ้ืนที่ อ.บาเจาะ 5 หลัง  
อ.ตากใบ 2 หลัง และ อ.สุคิริน 2 หลัง โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือในข้ันต้นแล้ว อย่างไรก็ตามศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่ตามแนวแม่นํ้าสุไหงโก-ลกให้เฝ้าระวังและเตรียมขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในที่สูง 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือระดับนํ้าที่อาจจะเอ่อล้นตลิ่งจากแม่นํ้าสุไหงโก-ลก ซึ่งขณะน้ีตํ่ากว่าตลิ่งประมาณ 80 
เซนติเมตร (ผู้จัดการ) 

9.สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 27 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 หนองบัวลาํภู นครสวรรค์ อ่างทอง สุพรรณบรุี 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 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า  
แต่ยังคงมีอากาศเย็น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่ สําหรับคลื่นลมบริเวณ
อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 2-3 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 
องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย
มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก 
และฝนตกสะสม ที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย ส่วนชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือ
ด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง สําหรับประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตราย
ในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย  
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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 


