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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่แนว
ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและ
ภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ไว้ด้วย 
 ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 -3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 
เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับ
เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2564 
 อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณ
ดังกล่าวมอีากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย 

 
แผนที่อากาศ วันท่ี 29 พ.ย. 2564 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่29 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. 

 
 

http://www.dwr.go.th/
mailto:mekhala@dwr.mail.go.th
http://www.dgr.go.th/
mailto:itcenter@dgr.mail.go.th
http://www.onep.go.th/
mailto:webmaster@onep.go.th
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mailto:webmaster@dmr.mail.go.th
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

    

3. ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

รหัสสถานี จุดตรวจวัด 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 208.0 
STN0072 บ้านน้ำสอด ต.และ อ.ทุ่งช้าง อ.น่าน 103.5 
STN1797 บ้านไม้เสียบ ต.เกาะขันธ ์อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 96.0 
STN0291 บ้านเหนือคลอง ต.ทุ่งโพธิ ์อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 68.5 
STN1619 บ้านบางหล่อ ต.เกาะเตา่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 61.5 
STN0707 บ้านเหล้า ต.ทต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 57.5 
STN1616 บ้านลางา ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตาน ี 56.0 
STN0114 บ้านหน้าวัด ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 55.0 
STN0579 บ้านควนยาว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 53.5 
STN1606 บ้านควนใหม่ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 51.5 

4. ค่าความชื้นในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแม่นำ้โขง) 

หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน้ำ 

 

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นครศรีธรรมราช (สกษ.) 178.2 
จ.สงขลา (คอหงษ์ สกษ.) 162.8 
จ.ปัตตานี 62.0 
จ.ตรัง 19.5 
จ.สตูล 18.7 
จ.สุราษฎร์ธานี (สกษ.) 13.2 
จ.กระบี่ (เกาะลันตา) 9.8 

ภูมิภาค ความช้ืนในดิน [-] 1 พ.ย. 64 ความช้ืนในดิน [-] 25 พ.ย. 64 แนวโน้ม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 80-100 60-80 ลดลง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 60-80 40-60 ลดลง 
ตะวันออก 60-80 60-80 ทรงตัว 
ตะวันตก 60-80 60-80 ทรงตัว 

ใต ้ 60-80 80-100 เพิ่มขึ้น 
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5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 14.20 น.  

 
สถานสีทิงพระ จ.สงขลา เวลา 14.15 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย  

6. แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 3 วัน (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 

   

29 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564 1 ธันวาคม 2564 

7. สถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนำ้ และสทนช.) 
7.1  ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 54,713 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 31,171 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น

ร้อยละ 66) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (44,240 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) มากกว่าปี 2563 จำนวน 
10,473 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 61.25 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 67.76 ล้าน ลบ.ม. สามารถ
รับน้ำได้อีก 16,315 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ำ 
ความจุที่ 

รนก.  
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาตร 
น้ำในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ำใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

ปริมาตรน้ำ
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนก.-

ปริมาตรน้ำปัจจุบนั) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ำเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ำใช้
การ 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 13,462 8,442 63 4,642 48 10.90 10.54 3.00 3.00  5,020  
2.สิริกิติ์ 9,510 4,506 47 1,656 25 2.59 2.58 5.52 5.52  5,004  
3.จุฬาภรณ์ 164 159 97 122 96 0.29 0.45 0.16 0.14  5  



๔ 

4.อุบลรัตน์ 2,431 2,463 101 1,882 102 3.28 0.00 13.66 13.51  เต็มความจุ  
5.ลำปาว 1,980 1,262 64 1,162 62 1.21 0.00 0.04 0.04  718  
6.สิรินธร 1,966 1,793 91 961 85 0.90 0.90 0.00 0.00  173  
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 960 973 101 970 101 0.00 0.00 1.47 1.47  เต็มความจุ  
8.ศรีนครินทร์ 17,745 16,287 92 6,022 81 8.17 12.45 6.99 7.05  1,458  
9.วชิราลงกรณ์ 8,860 7,712 87 4,700 80 4.33 4.17 7.09 6.92  1,148  
10.ขุนด่านปราการชล 224 220 98 215 98 0.16 0.11 0.25 0.25  4  
11.รัชชประภา 5,639 4,428 79 3,077 72 6.55 7.49 3.06 4.01  1,211  
12.บางลาง 1,454 808 56 532 45 11.07 8.87 4.01 4.15  646  

7.2 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ำ 4,6๑4 ล้าน ลบ.ม. (90%) ปริมาณน้ำใช้การ 4,2๒6 ล้าน ลบ.ม. (89%) 
7.4 แหล่งน้ำในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 7,498 ล้าน ลบ.ม. (88%) 
7.5 อ่างเก็บนำ้ขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ำปริมาณน้ำปัจจบุัน 195.32 ลา้นลบ.ม. (83%) 

ภูมิภาค จำนวน  
(แห่ง) 

ปริมาณ
รวม 
(ล้าน 
ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 

เดือน ปัจจุบัน 

พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64  ส.ค. 64  ก.ย. 64   ต.ค. 64 29 พ.ย 64 ร้อยละ 

เหนือ 17,249 1,103 353.41 365.41 350.94 394.37 423.46 799.67 809.25 83 

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

54,547 3,564 2,170.80 2,133.64 2,150.36 2,235.55 2,146.41 3,966.65 3,721.24 90 

กลาง 16,367 1,137 751.22 732.04 609.74 723.68 690.73 1,520.32 1,523.86 100 

ตะวันออก 7,804 635 500.39 522.55 479.65 540.40 625.48 999.56 1,009.42 101 

ตะวันตก 2,506 711 119.84 113.92 96.34 94.43 91.97 156.70 186.54 106 

ใต ้ 3,626 1,319 242.17 226.43 200.95 195.22 188.58 199.20 248.15 71 

รวม 102,099.00 8,470 4,137.83 4,093.99 3,887.99 4,183.65 4,166.63 7,642.10 7,498.45 89 

8. สถานการณ์น้ำในประเทศ ณ วันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2564 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

ศุกร์  เสาร ์ อาทิตย ์ จันทร์ 
26 
พ.ย. 

27 
พ.ย. 

28 
พ.ย. 

29 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.34 1.45 1.42 1.58 เพิ่มขึ้น -2.12  
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.19 -0.55 -0.55 -0.56 ลดลง -5.76  
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 6.16 6.01 5.74 5.24 ลดลง -2.06  
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 2.01 2.00 1.98 1.89 ลดลง -7.98  
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 19.14 18.94 18.81 18.68 ลดลง -7.52  

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 7.95 7.45 7.28 6.70 ลดลง -9.64  
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 6.19 6.05 5.90 5.73 ลดลง -0.27  
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 6.98 6.89 6.79 6.69 ลดลง -0.31  

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.50 1.44 1.44 1.33 1.51 เพิ่มขึ้น -1.99  
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 5.63 5.67 5.74 5.78 เพิ่มขึ้น -1.52  
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 11.47 10.38 9.75 9.71 ลดลง -7.42  

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 29.35 29.20 29.06 28.98 ลดลง -4.98  
X.274 แม่น้ำโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.79 18.76 18.76 18.99 เพิ่มขึ้น -5.19  
X.37A แม่น้ำตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 10.14 10.17 10.26 10.32 เพิ่มขึ้น -1.38  
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
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9. สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง) 

สถาน ี
ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โน้ม 25 พ.ย. 26 พ.ย. 27 พ.ย. 28 พ.ย. 29 พ.ย. 
3 วัน

ย้อนหลัง 
5 วัน

ย้อนหลัง 

อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.17 2.32 2.46 2.46 2.24 -10.56 -0.22 0.07 ลดลง 

อ.เชยีงคาน จ.เลย  194.118 16.00 5.75 5.62 5.42 5.22 4.90 -11.10 -0.52 -0.85 ลดลง 

อ.เมอืง จ.หนองคาย 153.648 12.20 2.43 2.52 2.53 2.35 2.20 -10.00 -0.33 -0.23 ลดลง 

อ.เมอืง จ.นครพนม 132.680 12.00 2.01 2.00 1.96 1.93 1.90 -10.10 -0.06 -0.11 ลดลง 

อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 124.219 12.50 2.31 2.31 2.29 2.28 2.21 -10.29 -0.08 -0.10 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 4.19 4.13 4.10 4.03 3.97 -10.53 -0.13 -0.22 ลดลง 

*** ไม่มีสถานการณ ์
10. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน ช่วงเวลา 

เตือนสีแดง 
(อพยพ) 

บ้านไม้เสียบ* ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านสระบัว ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บ้านชโลดมพัฒนา ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 108.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 168.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 151.0 มิลลิเมตร 

29 พ.ย.64/13.00 น. 
29 พ.ย.64/14.09 น. 
29 พ.ย.64/14.17 น. 

เตือนสีเหลือง 
(เตือนภัย) 

บ้านเหนือคลอง ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านขุนพัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านในทับ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านวังลุง ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านวังหอน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านหน้าถ้ำ ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านชโลดมพัฒนา ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บ้านสระบัว ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บ้านน้ำรอบ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านสามพัน* ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บ้านหน้าเหมน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 117.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 120.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 117.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 124.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 117.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 116.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 132.0 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 119.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 120.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 119.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.0 มิลลิเมตร 

29 พ.ย.64/09.56 น. 
29 พ.ย.64/10.03 น. 
29 พ.ย.64/11.33 น. 
29 พ.ย.64/11.33 น. 
29 พ.ย.64/12.16 น. 
29 พ.ย.64/11.47 น. 
29 พ.ย.64/12.45 น. 
29 พ.ย.64/14.00 น. 
29 พ.ย.64/14.16 น. 
29 พ.ย.64/14.23 น. 
29 พ.ย.64/14.48 น. 
29 พ.ย.64/14.58 น. 

เตือนสีเขยีว 
(เฝ้าระวัง) 

บ้านขุนพัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านสระบัว ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บ้านท่างาม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านในทับ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านน้ำรอบ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านวังลุง ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านพระเลียบ* ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านหน้าถ้ำ ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านพระเลียบ* ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านท่างาม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านดินดอน ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านหน้าเหมน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านชโลดมพัฒนา ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บ้านคันเบ็ด ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านเขาโร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านกอบแกว้วัฒนาภิบาล ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี
บ้านนาท้อน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ้านสามพัน* ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 111.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 103.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 106.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 134.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 103.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ค่าระดับน้ำ 3.79 เมตร ระดับวิกฤติ 5.25 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 108.5.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.5.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.5 มิลลิเมตร 

29 พ.ย.64/09.05 น. 
29 พ.ย.64/08.49 น. 
29 พ.ย.64/09.36 น. 
29 พ.ย.64/10.23 น. 
29 พ.ย.64/10.28 น. 
29 พ.ย.64/11.05 น. 
29 พ.ย.64/11.14 น. 
29 พ.ย.64/11.17 น. 
29 พ.ย.64/11.41 น. 
29 พ.ย.64/11.23 น. 
29 พ.ย.64/11.46 น. 
29 พ.ย.64/12.09 น. 
29 พ.ย.64/12.28 น. 
29 พ.ย.64/13.04 น. 
29 พ.ย.64/13.25 น. 
29 พ.ย.64/13.43 น. 
29 พ.ย.64/13.44 น. 
29 พ.ย.64/13.56 น. 
29 พ.ย.64/14.16 น. 
29 พ.ย.64/14.22 น. 

***สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทีเ่กี่ยวข้องได้ดำเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว 
 
 



๖ 

11. พืน้ที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (กรมทรัพยากรธรณี)  
    เนื่องจากในพ้ืนที่เสี่ยงดินถล่มมีฝนตกต่อเนื่อง และคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดดินถล่ม โดยเฉพาะใน

บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ศูนย์ปฏิบัติการ
ธรณีพิบัติภัย จึงได้ทำการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และจะทำการ
แจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อไป 

12. เหตุการณ์วิกฤตน้ำปัจจุบัน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 [เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (วันนี้)] 
  จ.นครศรีธรรมราช ถูกน้ำท่วมขังเป็นระยะทางยาวกว่า 500 เมตร หลังจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 

ชั่วโมงส่งผลให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมาก ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ำ
ทำให้น้ำล้นท่อระบายน้ำท่วมขัง การจราจรใช้การได้เพียงช่องทางเดียว น้ำรอระบายเป็นไปอย่างล่าช้า ขณะเดียวกันในพื้นที่
อีกหลายจุด เช่นบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถูกน้ำท่วมขังผิวจราจรการสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบาก 

  จ.สุราษฎร์ธานี จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรง ส่งผลให้จังหวั ด 
สุราษฎร์ธานี ต้องประสบกับสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 พฤศจิกายน 2564 โดยสรุปมีพ้ืนที่  
ประสบภัย จำนวน 8 อำเภอ 27 ตำบล 98 หมู่บ้าน 3,675 ครัวเรือน 12,996 คน 

13. สถานการณ์ภาวะน้ำท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (ปภ.) 
  สถานการณ์อุทกภัย 
  สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกําลังแรงขึ้น ในห้วงวันที่ 23-29 พ.ย. 64 
ทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพ้ืนที่ 7 จ. 
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) 32 อ. 93 ต. 395 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 
8,987 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 3 จ. 8 อ. 10 ต. 14 ม. 134 ครัวเรือน 

14. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564) 
 คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 64 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเล
จีนใต้ตอนล่าง จะเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนัก
มากบางพ้ืนที่ ส่วนมากตั้งแต่บริเวณภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่าง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลัง
แรงขึ้น โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามัน
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 2 – 5 ธ.ค. 64 ร่องมสรุมที่พาดผ่านภาคใต้
ตอนล่างจะเคลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค 
 ในช่วงวันที่ 29 – 30 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคง
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับในช่วงวันที่ 1 – 5 ธ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล
อากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ลักษณะเช่นนี้ทำให้
บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอย่างต่อเนื่อง กับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะ
ลดลงอีก 4-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส ทั้งนี้
จะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าว ภาคกลาง และภาคตะวันออกในวันที่ 29 -30 พ.ย. 64 
15. ความช่วยเหลือภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
   ความช่วยเหลือในพื้นทีป่ระสบปัญหาภัยแลง้ ตั้งแต่วนัที่ 1 ตลุาคม – ๒9 พฤศจิกายน 2564 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน้ำ

สะอาด 
(ลิตร) 

น้ำดื่มบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 

ลำปาง  -     324,848   1,200   167,578   447,452   -    
เชียงใหม่  -     32,568   -     21,201   87,675   -    

แม่ฮ่องสอน  -     32,124   -     9,248   60,986   -    
เชียงราย  -     95,211   -     56,471   174,477   -    



๗ 

กำแพงเพชร  -     31,722   -     44,125   179,310   -    
ภาค 3 อุดรธานี  388,500   30,000   -     2,020   8,263   1,270  
ภาค 4 ขอนแก่น  851,280   -     -     1,065   3,968   -    
ภาค ๕ นครราชสีมา  70,000   -     -     590   2,300   -    

ภาค 9 

น่าน  -     3,150   -     -     95   -    
อุตรดิตถ์  -     87,150   -     1,269   4,370   -    
พิษณุโลก  -     -     2,160   -     1,690   -    
สุโขทัย  -     -     120   -     120   -    

ภาค 10 สุราษฎร์ธานี  56,000   54,000   -     64   310   2,600  
ภาค 11 อำนาจเจริญ  122,400   -     -     2,193   6,320   50  

 14 จังหวัด  1,488,180   690,773   3,480   305,824   977,336   3,920  
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 

  นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ 
                       อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                    ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ 

       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           (ด้านทรัพยากรน้ำ) 

 


