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รายงานฉบับที่ 736/2560 เวลา 08.00 น. วันที่ 9 มกราคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังตดิตามสถานการณน์้าํ 24 ชั่วโมง 
เรียน รมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 9 มกราคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว
ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งมีปริมาณฝนที่ตกสะสม และอาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก 
ต่อเน่ืองจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1-2 วัน 

 
   แผนท่ีอากาศ วันท่ี 9 ม.ค. 2560 เวลา 01.00 น. 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 9 ม.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

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

 

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ระนอง 176.3 
จ.กระบ่ี 125.1 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 124.5 
จ.ชุมพร (สวี สกษ.) 111.2 
จ.ตรัง 73.2 
จ.ภูเก็ต 64.6 
จ.สุราษฎร์ธานี 44.2 



๒ 

3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีสงขลา เวลา 08.15 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 8 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 48,780 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
25,254 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (39,347 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 9,434 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 32.11 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 

87.10 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 21,977 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงฤดูแล้งต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน 
ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯสะสม จํานวน 4,783 ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายสะสม จํานวน 4,310 ล้าน ลบ.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 6,967 52 3,167 33 3.58 0.00 10.00 10.00 6,495 
2.สิริกิต์ิ 7,166 75 4,316 65 3.24 4.95 25.05 22.26 3,474 
3.จุฬาภรณ์ 150 91 113 89 0.00 0.10 0.49 0.49 57 
4.อุบลรัตน์ 2,051 84 1,470 79 0.00 0.19 8.17 9.03 380 
5.ลําปาว 1,061 54 961 51 0.00 0.00 4.72 4.26 1,389 
6.สิรินธร 1,557 79 726 64 0.00 1.73 2.59 3.39 409 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 820 85 817 85 3.98 0.00 5.24 4.37 140 
8.ศรีนครินทร์ 13,557 76 3,292 44 4.61 1.53 6.04 6.21 5,293 
9.วชิราลงกรณ 5,651 64 2,639 45 1.90 5.29 10.03 10.44 5,349 
10.ขุนด่านปราการชล 197 88 192 88 0.01 0.01 2.44 2.40 29 
11.รัชชประภา 4,943 88 3,592 84 3.85 2.16 0.00 0.00 1,677 
12.บางลาง 731 50 455 39 6.66 7.34 0.00 0.00 943 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 5 – 9 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับตลิ่ง 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ จันทร์ 

5 
ม.ค. 

6 
ม.ค. 

7 
ม.ค. 

8 
ม.ค. 

9 
ม.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.15 1.27 1.29 1.31 1.22 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.44 -0.57 -0.60 -0.66 -0.66 ทรงตัว 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 0.51 1.24 1.02 0.81 0.56 ลดลง 

N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 2.83 2.91 2.93 2.76 2.89 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.07 15.00 14.91 14.85 14.83 เพ่ิมข้ึน 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 0.99 0.99 0.94 0.89 0.89 ทรงตัว 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 1.71 1.68 1.66 1.65 1.64 ลดลง 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.71 0.74 0.69 0.69 0.71 เพ่ิมข้ึน 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 2.20 2.10 2.00 2.35 2.33 ลดลง 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.28 2.27 2.26 2.26 2.23 ลดลง 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.56 12.14 14.65 13.36 15.75 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 32.05 31.40 30.88 30.72 30.48 ลดลง 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 20.60 20.22 20.06 20.26 19.78 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 9.24 9.70 10.26 11.03 11.43 เพ่ิมข้ึน 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 6 มกราคม 2560 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.44 9.36 เพ่ิมข้ึน 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 5.90 10.10 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 3.11 9.09 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 2.39 10.11 ทรงตัว 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 2.55 9.45 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 2.87 11.63 เพ่ิมข้ึน 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พฒันาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 
บ้านบางนอนใน ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 
บ้านพรรั้ง ต.ทต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 
บ้านใต้โตน ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 145.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 140.0 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 5.69 เมตร ระดับวิกฤต 6.50 เมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านห้วยน้ําใส ต.ทต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 
บ้านห้วยใหญ่ ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 108.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 112.5 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 7 มกราคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
    ประกาศเฝ้าระวังดินถล่ม จ.ชุมพร (เมือง ปะทิว ท่าแซะ ฉวี ทุ่งตะโก หลังสวน พะโต๊ะ ละแม) จ.สุราษฎร์ธานี (ท่าชนะ 
ไชยา กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร พระแสง พนม วิถาวดี คีรีรัฐนิคม เกาะสมุย) จ.นครศรีธรรมราช (เมือง สิชล ลานสกา นบพิตํา 
ร่อนพิบูลย์ พิปูน ฉวาง ขนอม เชียรใหญ่) จ.ปัตตานี (โคกโพธ์ิ มายอ สายบุรี) จ.นราธิวาส (ศรีสาคร จะแนะ สุคิริน สุไหงปาตี 
เจาะไอร้อง) จ.สงขลา (หาดใหญ่ สะเดา สะบ้าย้อย จะนะ รัตภูมิ) จ.พัทลุง (กงหรา ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ ตะโหมด) จ.ยะลา 
(ธารโต เบตง บันนังสตา) จ.ระนอง (เมือง สุขสําราญ ละอุ่น กระบุรี กะเปอร์) จ.พังงา (ท้ายเหมือง กะปง ตะก่ัวทุ่ง ตะก่ัวป่า) 
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8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
   จ.กระบี่ - จากภาวะฝนที่ตกหนักอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ระดับนํ้าจากคลองกระบี่ใหญ่ ที่รับนํ้ามาจาก
เทือกเขาพนมเบญจา เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่ริมลําคลอง ในพ้ืนที่ต.ทับปริก ต.ไส
ไทย และเขตเทศบาลเมืองกระบ่ี ได้รับความเดือด กว่า 100 หลัง บางแห่งระดับนํ้าสูง 60 - 70 เซนติเมตร โดยเฉพาะ
ร้านค้าและบ้านเรือนที่อยู่ในพ้ืนที่ริมลําคลอง นอกจากน้ีนํ้ายังได้ไหลลงคลองกระบ่ีใหญ่ เอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขต
เทศบาลอีกว่า 30 หลัง และที่บริเวณแยกกระบ่ีน้อย ม.6 และม.12 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมืองกระบ่ี ยังถูกนํ้าท่วมอีกว่า 30
หลังคาเรือน 
 จ.สงขลา - ประกาศให้พ้ืนที่ 14 อําเภอ เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย เมืองคอนอ่วมเจอน้ําเน่าจากภูเขาขยะทะลัก
เป็นวงกว้าง ประชาชนเร่ิมมีอาการเป็นตุ่มแผลพุพอง ขณะที่ ทอ.ส่ง C130 ลําเลียงถุงยังชีพ-เรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือ ด้าน
นายกฯ ช่ืนชมคนไทยไม่เคยทิ้งกันระดมช่วยเหลือชาวใต้ ช้ีหน่วยงานรัฐบูรณาการทํางานตลอด 24 ชม.เร่งระบายนํ้าและ
ดูแลผู้ประสบภัย เตรียมเพิ่มเงินและยกเว้นหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ 9 จังหวัด เพ่ือความคล่องตัว ขณะที่กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้
ฝนยังตกหนักไปจนถึง10 ม.ค.น้ี 
 9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 8 มกราคม 25560 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด 85 อําเภอ 523 ตําบล 4,020 หมู่บ้าน 
330,318 ครัวเรือน 958,602 คน  ได้แก่ จ.พัทลุง 11 อําเภอ (อ.เมืองฯ กงหรา ศรีนครินทร์ ควนขนุน ปากพะยูน ศรี
บรรพตเขาชัยสน ป่าบอน บางแก้ว ป่าพระยอม ตะโหมด) 52 ตําบล 507 หมู่บ้าน จ.นราธิวาส 13 อําเภอ (อ.เมือง ระ
แงะรือเสาะ ศรีสาคร แว้ง สุคิริน สุไหงโกลก สุไหงปาดี จะแนะ เจาะไอร้อง ย่ีงอ ตากใบ บาเจาะ) 75 ตําบล 496 หมู่บ้าน 
จ.สงขลา 11 อําเภอ (อ.หาดใหญ่นาหม่อม สะเดา สะบ้าย้อย ควนเนียง รัตภูมิ คลองหอยโข่ง กระแสสินธ์ุ สิงหนคร สทิง
พระ ระโนด) 51 ตําบล 316 หมู่บ้าน จ.ปัตตานี 8 อําเภอ (อ.โคกโพธ์ิ ยะรัง กะพ้อ หนองจิก เมืองฯ สายบุรี แม่ลาน ไม้
แก่น) 45 ตําบล 179 หมู่บ้าน และ จ.ตรัง 5 อําเภอ (อ.นาโยง รัษฎา เมืองฯ ห้วยยอด วังวิเศษ) 29 ตําบล 235 หมู่บ้าน 
จ.สุราษฎร์ธานี 8 อําเภอ(กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร ดอนสัก ท่าชนะ เกาะสมุย ไชยา เมือง บ้านนาเดิม) 57 ตําบล 427 
หมู่บ้าน จ.นครศรีธรรมราช 23 อําเภอ (ชะอวด ทุ่งสง จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ ท่าศาลา สิชล นาบอน พิปูน ช้างกลาง ฉวาง 
นบพิตํา เมืองฯ พระพรหม เชียรใหญ่ ขนอม พรหมคีรี ลานสกา บางขัน ปากพนัง ถ้ําพรรณรา ทุ่งใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ) 
154 ตําบล 1,281 หมู่บ้าน จ.ชุมพร 6 อําเภอ (ทุ่งตะโก พะโต๊ะ หลังสวน ละแม สวี เมือง) 46 ตําบล 422 หมู่บ้าน  

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 9 – 14 มกราคม 2560) 
  ในช่วงวันที่ 8-9 ม.ค. 60 ภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง และคลื่นลม

บริเวณอ่าวไทยและอันดามันยังคงมีกําลังแรง สําหรับภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มมีฝน
เพ่ิมขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 10-14 ม.ค. 60 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนเพ่ิมขึ้น 
สําหรับภาคใต้จะมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์        
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


