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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 2 มกราคม 2560 ดังนี ้

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

ภาคเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย  
  สําหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา พัทลุง 

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบ่ี ตรัง และสตูลขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วย  
  ส่วนคล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกระวังอันตรายจากคล่ืนลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควร
งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ไว้ด้วย และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 

 
   แผนท่ีอากาศ วันท่ี 2 ม.ค. 2560 เวลา 01.00 น. 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 29 ธ.ค. 2559 เวลา 21.00 น. 

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

 
 
 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สงขลา (หาดใหญ)่ 84.2 
จ.สงขลา (สะเดา) 46.0 
จ.สงขลา (คอหงส์ สกษ.) 24.8 
จ.นครศรีธรรมราช (สกษ.) 21.4 
จ.ปัตตานี 15.7 
จ.สุราษฎร์ธานี (สกษ.) 15.5 
จ.สุราษฎร์ธานี (พระแสง สอท.) 14.9 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีสงขลา เวลา 08.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 49,170 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
25,643 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (39,704 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 9,465 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 40.12 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 

86.84 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 21,587 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 7,027 52 3,227 33 1.42 0.00 10.00 10.00 6,435 
2.สิริกิต์ิ 7,297 77 4,447 67 6.83 4.53 22.06 22.06 3,343 
3.จุฬาภรณ์ 153 94 116 92 0.12 0.00 0.52 0.77 54 
4.อุบลรัตน์ 2,112 87 1,531 83 0.90 0.78 9.02 9.02 319 
5.ลําปาว 1,091 55 991 53 0.00 0.00 3.42 3.42 1,359 
6.สิรินธร 1,583 81 751 66 0.00 0.00 0.00 0.00 383 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 848 88 845 88 0.00 0.00 0.00 4.37 112 
8.ศรีนครินทร์ 13,585 77 3,320 44 2.20 0.81 8.04 7.99 5,265 
9.วชิราลงกรณ 5,708 64 2,696 46 0.00 0.00 8.13 8.06 5,292 
10.ขุนด่านปราการชล 208 93 203 93 0.01 0.01 1.17 1.17 18 
11.รัชชประภา 4,928 87 3,577 83 1.31 1.48 4.28 2.77 1,692 
12.บางลาง 623 43 347 29 23.69 3.63 0.00 0.00 1,051 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 29  ธันวาคม 2559 – 2 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับตลิ่ง 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ จันทร์ 

29 
ธ.ค. 

30 
ธ.ค. 

31 
ธ.ค. 

1 
ม.ค. 

2 
ม.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.12 1.13 1.13 1.13 1.14 เพ่ิมข้ึน 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.25 -0.40 -0.46 -0.42 -0.41 เพ่ิมข้ึน 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 1.45 1.23 1.36 1.17 1.02 ลดลง 

N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 3.07 3.12 3.18 3.19 3.23 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 14.98 14.94 14.96 14.96 15.00 เพ่ิมข้ึน 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 1.11 1.10 1.06 1.10 1.05 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 1.97 1.91 1.87 1.86 1.86 ทรงตัว 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.68 0.69 0.69 0.68 0.75 เพ่ิมข้ึน 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 1.88 1.88 1.93 1.90 2.24 เพ่ิมข้ึน 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.36 2.36 2.33 2.33 2.32 ลดลง 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.04 8.04 8.04 8.26 8.04 ลดลง 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.20 29.19 29.18 29.51 29.58 เพ่ิมข้ึน 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 19.44 19.30 21.50 22.85 22.48 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.29 8.06 7.79 7.71 7.86 เพ่ิมข้ึน 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.25 9.55 ทรงตัว 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 6.30 9.70 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 3.12 9.08 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 2.36 10.14 ทรงตัว 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 2.53 9.47 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 2.85 11.65 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 2 มกราคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พฒันาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 
บ้านนางเอ้ือย ต.กระทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านโฮ๊ะ ต.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ระดับน้ํา 3.60 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ระดับน้ํา 3.20 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านจันดีเมืองใหม่ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านวังพา ต.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
บ้านดินดอน ต.ท่าดี อ.ลานสะกา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านยางค้อม ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 

ระดับน้ํา 2.43 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 106.50 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 2.34 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ระดับน้ํา 2.42 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
    ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย 
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8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 2 มกราคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
 จ.พัทลุง(1 ม.ค.) – เกิดฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเทือก
เทือกเขาบรรทัด ทําให้มีมวลนํ้าป่าไหลหลากลงมาด้านล่าง โดยเฉพาะที่บริเวณนํ้าตกลาดเตย ในพ้ืนที่ ต.คลองใหญ่ 
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มวลนํ้าไหลแรงไหลทะลักลงมาอย่างรวดเร็วลงมายังด้านล่างของพ้ืนที่ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด 
เจ้าหน้าที่สั่งเฝ้าระวังเข้ม พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่ด้านล่าง 3 หมู่บ้านของตําบลคลองใหญ่ เฝ้าระวังนํ้าป่าไหลหลาก 
นํ้าท่วมฉับพลัน 

 จ.นราธิวาส(1 ม.ค.)  – เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองในระยะน้ี ทําให้เกิดมวลน้ําป่าเช่ียวกรากเข้าท่วมขังในพ้ืนที่บ้าน 
บาโงสรายอ ม.6 ต.บองอ และ บ้านสาเมาะ ม 1 ต.บองอ อ.ระแงะ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ทําให้มีบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความเดือดร้อน ถูกนํ้าท่วมขังกว่า 50 หลังคาเรือน 

 จ.สงขลา(1 ม.ค.)  - เกิดฝนตกต่อเน่ืองกันต้ังแต่วันที่ 30 ธ.ค.59 -1 ม.ค.60 ทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันในหลายหมู่บ้าน
ของ อ.สะเดา เช่น หมู่ 1 บ้านสองพ่ีน้อง หมู่ 4 บ้านโคกเนียงตก ต.ท่าโพธ์ิ อ.สะเดา จ.สงขลา และ หมู่ 2 บ้านคลองทราย 
ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา โดยมีนํ้าป่าจากเทือกเขาแก้ว ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และสวนยางพาราในหมู่บ้านดังกล่าว และถนนบาง
ช่วงถูกนํ้าท่วมเป็นบางจุด แต่รถยังสามารถสัญจรไปมาได้ หากฝนยังตกต่อเน่ืองต่อไปอีกจะทําให้เกิดภาวะนํ้าท่วมฉับพลันใน
อีกหลายพ้ืนที่ของ อ.สะเดา 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 2 มกราคม 25560 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่  
1 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน 
 จังหวัดทีได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา  ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส ระนอง ประจวบคีรีขันธ์) 104 อําเภอ 689 ตําบล 5,048 หมู่บ้าน 263,710 ครัวเรือน 789,674 คน 
เสียชีวิต 35 ราย (นครศรีธรรมราช 12 ราย ปัตตานี 5 ราย สุราษฎร์ธานี 5 ราย สงขลา 5 ราย พัทลุง 6 ราย ประจวบคีรีขันธ์  
1 ราย ตรัง 1 ราย) บาดเจ็บสาหัส 1 ราย (สงขลา)  
 ปัจจุบันยังคงได้รับผลกระทบจํานวน 6 จังหวัด 18 อําเภอ 109 ตําบล 750 หมู่บ้าน ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี 2 
อําเภอ (อ.พุนพิน เมืองฯ) 20 ตําบล 137 หมู่บ้าน จ.นครศรีธรรมราช 5 อําเภอ (อ.ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ 
ชะอวด) 53 ตําบล 462 หมู่บ้าน จ.พัทลุง 2 อําเภอ (อ.เมืองฯ เขาชัยสน) 2 ตําบล 8 หมู่บ้าน จ.นราธิวาส 5 อําเภอ 
(อ.สุไหงปาดี สุคิริน จแนะ แว้ง) 21 ตําบล 93 หมู่บ้าน จ.ยะลา อ.เมือง 3 ตําบล 6 หมู่บ้าน และ จ.สงขลา 3 อําเภอ 
(อ.หาดใหญ่ นาหม่อม สะเดา) 10 ตําบล 44 หมู่บ้าน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 2 – 7 มกราคม 2560) 
  ในช่วงวันที่ 2 - 7 ม.ค. 60 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้า  

แต่ยังมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้บางแห่ง 
  สําหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพ่ิมขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยมี

คลื่นสูง 2-4 เมตรในช่วงวันที่ 2 - 4 ม.ค. 60 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์        

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 

 


