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บันทกึข้อความ 
 

ด่วนที่สุด 
            
                 ส้ำนักบรหิำรจัดกำรน ้ำและอุทกวิทยำ  ส่วนประมวลวิเครำะหส์ถำนกำรณ์น ้ำ โทร. 0 2669 2560 

        สบอ(ผปน)       369/2560             25 ธันวำคม  2560 

  ขอให้เตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ฝนตกในภำคใต้ ช่วงวันที่ 26 – 28 ธันวำคม 2560 

เรียน   ผส.ชป., ผจบ.ชป., ผคป., ผคบ. ในเขต สชป. 14 – 17 ส้ำเนำ รองอธิบด,ี ผปน.บอ., ผปข.บอ. และ ผอท.บอ. 

 สืบเนื่องจำกกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมและวิเครำะห์สถำนกำรณ์น ้ำ วันจันทร์ที่       
25 ธันวำคม 2560 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติกำรน ้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation 
Center : SWOC) อำคำร 99 ปี หม่อมหลวงชูชำติ ก้ำภู ชั น 3 กรมชลประทำน (สำมเสน) โดยกรมอุตุนิยมวิทยำ 
และสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำและกำรเกษตร คำดกำรณ์(25 ธันวำคม 2560) พำยุไต้ฝุ่น “เทมบิน”
(TEMBIN) ที่อยู่บริเวณทะเลจีนตอนล่ำง จะเคลื่อนผ่ำนตอนใต้ของประเทศเวียดนำมลงสู่อ่ำวไทย ในช่วงวันที่    
25-26 ธันวำคม 2560 และมีแนวโน้มจะอ่อนก้ำลังลงเป็นพำยุโซนร้อน พำยุดีเปรสชันและหย่อมควำมกด
อำกำศต่้ำตำมล้ำดับ ลักษณะเช่นนี จะท้ำให้ในช่วงวันที่ 26-28 ธันวำคม 2560 ท้ำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝน
เกิดขึ นได้ ส้ำหรับภำคใต้มีฝนตกปำนกลำงถึงหนักบำงพื นที่ บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต และพังงา ตำมเอกสำรแนบ นั น 

เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์น ้ำท่วมที่อำจเกิดขึ นในช่วงเวลำดังกล่ำว จึงขอให้
ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 14 - 17 พิจำรณำด้ำเนินกำร ดังนี  

1. บริหำรจัดกำรน ้ำโดยใช้ระบบชลประทำน ตรวจสอบเส้นทำงกำรระบำยน ้ำ และระบบป้องกัน      
น ้ำท่วมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 

 2. ขอให้ผู้อ้ำนวยกำรโครงกำรชลประทำน (ผคป./ผคบ.) ประจ้ำอยู่ในพื นที่ หำกมีกรณีฝนตก  
จะได้เข้ำไปด้ำเนินกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โดยเร็ว รวมทั งก้ำชับเจ้ำหน้ำที่คอยติดตำม ตรวจสอบระบบชลประทำน 
ให้สำมำรถรองรับสถำนกำรณ์น ้ำได้เต็มศักยภำพตำมสถำนกำรณ์น ้ำที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงเคร่งครัด 

 3. ส้ำหรับพื นที่ที่ เคยเกิดน ้ำท่วมเป็นประจ้ำ และต้องติดตั งเครื่องสูบน ้ำเป็นประจ้ำทุกปี  
ขอให้น้ำเครื่องสูบน ้ำไปติดตั งไว้ก่อนอย่ำงน้อยจ้ำนวน 1 เครื่อง 

4. กำรบริหำรจัดกำรน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่และขนำดกลำง ขอให้ส้ำนักงำนชลประทำนและ
โครงกำรชลประทำนที่รับผิดชอบด้ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรของ รธบ. เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 ควบคุม
ปริมำณน ้ำให้อยู่ในเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรน ้ำ (Rule Curve) ตำมช่วงเวลำ และลดระดับน ้ำในระบบชลประทำน 
โดยให้พิจำรณำกำรระบำยน ้ำที่ไม่ท้ำให้เกิดอุทกภัยทำงด้ำนท้ำยน ้ำอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะอ่ำงเก็บน ้ำ  
ที่มีปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำง (Inflow) มำกกว่ำควำมจุของอ่ำง รวมถึงอ่ำงเก็บน ้ำที่มีพื นที่รับน ้ำฝนขนำดใหญ่ 
(Watershed Area) ที่เมื่อฝนตกหนักจะมีปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำง ( Inflow) เพิ่มขึ นอย่ำงรวดเร็ว ขอให้มอบหมำย
ผู้รับผิดชอบบริหำรจัดกำรน ้ำ ติดตำม วิเครำะห์ และเฝ้ำระวังเป็นพิเศษด้วย 

 5. ให้มีกำรประชำสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชำชนในพื นที่ รวมถึงหน่วยงำนส่วนท้องถ่ิน ที่อำจจะ
ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำยน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำล่วงหน้ำ ตลอดจนประสำนงำนกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพื่อรำยงำน
สถำนกำรณ์น ้ำอย่ำงใกล้ชิด  
 
 
           6. เตรียมควำม… 
 
 



  

 
 
 
 6. เตรียมควำมพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน ้ำเคลื่อนที่ 
เครื่องผลักดันน ้ ำในบริ เวณพื นที่ เสี่ยงที่ จะเกิดน ้ำท่วมเป็นประจ้ำ ให้สำมำรถน้ำไปช่วยเหลือได้ทันที  
เมื่อเกิดปัญหำน ้ำท่วม และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ในพื นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้าอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา ในกรณีเกิดสถำนกำรณ์น ้ำท่วมให้สรุปรำยงำนสำเหตุ ปัญหำที่ เกิดขึ นพร้อมถ่ำ ยภำพและ 
กำรด้ำเนินกำรช่วยเหลือให้ศูนย์ปฏิบัติกำรน ้ำอัจฉริยะ (SWOC) ที่ Email : wmsc.1460@gmail.com เพื่อรวบรวม
สรุปเสนอผู้บริหำรกรมโดยด่วนต่อไป 

 จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำด้ำเนินกำร 
 
 
 
 (นำยทวีศักดิ์ ธนเดโชพล) 
                                                                    รธร. รก. รธบ. 
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ศูนย์ปฏิบัตกิารน ้าอัจฉริยะ (SWOC)  

รายงานการติดตามสถานการณ์  

ประจ้าวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 

1. การคาดการณ์ผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ ในช่วงวันท่ี 25 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 60 
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สภาพน ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง 

 

สภาพน ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์วิกฤต 

 

 

 

 

ลุ่มน ้ำ

ปัตตำนี แม่น ้ำปัตตำนี บริเวณ ท้ายเข่ือนปัตตานี อ.เมอืง จ.ยะลา (X.40B)

แม่น ้ำตำปี บริเวณ บ้านย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฏ์ธานี (X.37A) ,บ้านเคียนซา อ.เคียนซา    

จ.สุราษฎร์ธานี (X.217)
ตำปี

คลองหวะ บริเวณ บ้านคลองหวะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (X.174) ,คลองอู่ตะเภำ บริเวณ บ้านมว่งก็อง

 อ.สะเดา จ.สงขลา (X.173A)
ทะเลสำบสงขลำ

คลองตะก่ัวป่ำ บริเวณ บ้านรมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา (X.188A) ,คลองละงู บริเวณ บ้านวังพระเคียน   

อ.มะนัง จ.สตูล (X150) ,แม่น ้ำตรัง บริเวณ บ้านท่าประดู่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (X.56)
ภำคใต้ฝ่ังตะวันตก

ภำคใต้ฝ่ังตะวันออก

สภำพน ้ำท่ำท่ีอยู่ในเกณฑ์เฝ้ำระวัง 50-80%

บริเวณเฝ้ำระวัง

แม่น ้ำโก-ลก บริเวณ บริเวณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส (X.274) ,อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส (X.119A) ,

แม่น ้ำสำยบุรี บริเวณ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส (X.184)

ลุ่มน ้ำ

ตำปี

ปัตตำนี

บ้านท่าโพธ์ิ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (X.195)

คลองบำงใหญ่ บริเวณ บ้านเก็ตโฮ่ อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต (X.190A) ,คลองดุสน บริเวณ บ้านดุสน อ.ควนโดน     

จ.สตูล (X.281) ,บ้านปันจอร์ อ.ควนโดน จ.สตูล (X.279) ,บ้านฉลุงเหนือ อ.เมอืง จ.สตูล (X.239)
ภำคใต้ฝ่ังตะวันตก

สภำพน ้ำท่ำท่ีอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ มำกกว่ำ80%

บริเวณเฝ้ำระวัง

คลองชุมพร บริเวณ อ.เมอืง จ.ชุมพร (X.201A) ,คลองท่ำดี บริเวณ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช (X.200) , 

อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช (X.203) ,คลองหลังสวน บริเวณ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร (X.213) ,อ.เมอืง จ.อุดรธานี

 (Kh.103)

ภำคใต้ฝ่ังตะวันออก

คลองล้ำ บริเวณ บ้านคลองล า อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง (X.170) ,บ้านท่าแค อ.เมอืง จ.พัทลุง (X.68) ,   

หน้าวัดภูผาพิมขุ อ.เมอืง จ.พัทลุง (X.265) , คลองหล้ำปัง บริเวณ บ้านทุง่ปราบ อ.สะเดา จ.สงขลา (X.113)
ทะเลสำบสงขลำ

แม่น ้ำปัตตำนี บริเวณ บ้านหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา (X.77) ,อ.เมอืง จ.ยะลา (X.40A)
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ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ท่ีมีความจุเกินเกณฑ์ควบคุมน ้าล้นอ่าง (ข้อมูลวันท่ี 25 ธ.ค. 60) 

 

 

ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดกลางท่ีอยู่ในเกณฑ์ 80 – 100% และ มากกว่า 100% ของความจุอ่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำง
เก็บน ้ำ

ปริมำตรน ้ำระบำย

ภำค ควำมจุ ควำมจุ

ล้ำดับ อ่ำงเก็บน ้ำเข่ือน ท่ี ท่ี วันนี วันนี 

รนส. รนก. ปริมำตร % ปริมำตรใช้กำร % %
(ล้ำน ม.3) (ล้ำน ม.3) (ล้ำน ม.3) รนก. (ล้ำน ม.3) รนก. ใช้กำร (ล้ำน ม.3) (ล้ำน ม.3) (ล้ำน ม.3)

1   แม่งัดสมบูรณ์ชล 323 265 261 99 249 94 99 0.11 0.21 0.02

2   ก่ิวคอหมำ 209 170 177 104 171 101 104 0.09 0.22 8.88

3   แควน้อยบ้ำรุงแดน 1,080 939 852 91 809 86 90 0.87 5.18 21.01

4   ห้วยหลวง 136 136 113 83 106 78 82 0.00 0.75 1.83

5   น ้ำอูน 780 520 469 90 424 82 89 0.00 2.22 79.89

6   จฬุำภรณ์* 181 164 160 98 123 75 97 0.22 0.41 8.64

7   อุบลรัตน์* 4,640 2,431 2,172 89 1,591 65 86 0.00 7.15 435.66

8   ล้ำปำว 2,450 1,980 1,728 87 1,628 82 87 1.01 3.81 105.42

9   ล้ำพระเพลิง 242 155 138 89 136 88 89 0.00 0.00 13.10

10   ขุนด่ำนปรำกำรชล 225 224 201 90 197 88 90 0.00 0.72 7.81

11   นฤบดินทรจนิดำ 338 295 220 74 200 68 73 0.00 0.50 34.67

12   ป่ำสักชลสิทธ์ิ 960 960 801 83 798 83 83 0.00 5.64 142.54

13   กระเสียว 390 240 287 120 247 103 123 0.08 0.11 78.51
ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 12

ณ วันนี 

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 2

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 3

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 5

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 6

+สูง / - ต้่ำ

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 1

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 8

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 9

ปี2560

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 10
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จึงขอให้ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 เตรียมกำรเฝ้ำระวังรับสถำนกำรณ์น้ ำในพื้นที่เสี่ยง พร้อมแจ้งเตือน

ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำอย่ำงใกล้ชิดและหำกเกิดเหตุน้ ำท่วมขอให้รำยงำนสถำนกำรณ์

น้ ำและกำรช่วยเหลือมำยังศูนย์ปฏิบัติกำรน้ ำอัจฉริยะโดยด่วนต่อไป 
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