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เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังตดิตามสถานการณน์้าํ 24 ชั่วโมง 
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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 7 มกราคม 2560 ดังนี ้

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

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง และพังงา ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตก
หนักถึงหนักมากไว้ด้วย โดยฝนจะลดลงในวันที่ 8 มกราคม 2560 ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกําลังแรง 
โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคล่ืนลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง 
และชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝ่ังต่อไปอีก 1-2 วัน และติดตามข่าว
พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด  

 สําหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย 

 
   แผนท่ีอากาศ วันท่ี 7 ม.ค. 2560 เวลา 01.00 น. 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 7 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.นครศรีธรรมราช 161.2 
จ.นครศรีธรรมราช (สกษ.) 159.2 
จ.นราธิวาส 120.2 
จ.ชุมพร (สวี สกษ.) 84.4 
จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 68.8 
จ.ภูเก็ต 60.6 
จ.พัทลุง (สกษ.) 53.0 

 



๒ 

3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีสงขลา เวลา 08.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 6 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 48,927 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
25,401 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (39,468 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 9,459 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 34.98 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 

87.31 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 21,830 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงฤดูแล้งต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน 
ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯสะสม จํานวน 4,721 ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายสะสม จํานวน 4,134 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 6,987 52 3,187 33 3.52 3.54 10.00 10.00 6,475 
2.สิริกิต์ิ 7,206 76 4,356 65 4.75 4.74 22.08 22.10 3,434 
3.จุฬาภรณ์ 151 92 114 90 0.00 0.12 0.54 0.52 56 
4.อุบลรัตน์ 2,071 85 1,490 81 4.75 1.46 9.10 9.14 360 
5.ลําปาว 1,070 54 970 52 0.00 0.00 4.26 3.81 1,380 
6.สิรินธร 1,565 80 734 65 0.00 0.00 2.80 1.32 401 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 827 86 824 86 0.50 0.51 5.20 5.22 133 
8.ศรีนครินทร์ 13,547 76 3,309 44 4.62 1.67 6.02 6.00 5,303 
9.วชิราลงกรณ 5,666 64 2,654 45 0.00 4.91 10.07 10.07 5,334 
10.ขุนด่านปราการชล 202 90 197 90 0.01 0.01 1.17 1.17 24 
11.รัชชประภา 4,938 88 3,587 84 3.04 3.52 0.88 3.04 1,682 
12.บางลาง 716 49 441 37 9.09 13.63 0.00 0.00 958 
 

 



๓ 

5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 3 – 7 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับตลิ่ง 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

3 
ม.ค. 

4 
ม.ค. 

5 
ม.ค. 

6 
ม.ค. 

7 
ม.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.21 1.17 1.15 1.27 1.29 เพ่ิมข้ึน 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.45 -0.44 -0.44 -0.57 -0.60 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 0.72 0.62 0.51 1.24 1.02 ลดลง 

N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 2.84 2.78 2.83 2.91 2.93 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.05 15.10 15.07 15.00 14.91 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 1.01 0.97 0.99 0.99 0.94 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 1.83 1.78 1.71 1.68 1.66 ลดลง 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.72 0.72 0.71 0.74 0.69 ลดลง 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 2.34 2.25 2.20 2.10 2.00 ลดลง 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.31 2.31 2.28 2.27 2.26 ลดลง 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.96 8.14 8.56 12.14 14.65 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.36 31.05 32.05 31.40 30.88 ลดลง 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 24.22 22.29 20.60 20.22 20.06 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.50 8.85 9.24 9.70 10.26 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 7 มกราคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พฒันาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านหนองจรเข้ ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 
บ้านวังไทร ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 
บ้านโฮ๊ะ ต.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
บ้านวังทอง ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 2.40 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 103.5 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 6 มกราคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
    ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย 
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8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 7 มกราคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
 จ.สงขลา - สถานการณ์ในพ้ืนที่ 4 อําเภอริมทะเลสาบสงขลาต้ังแต่ อ.ระโนด กระแสสินธ์ุ สทิงพระ และ อ.สิงหนคร เริ่ม
ได้รับผลกระทบจากนํ้าในทะเลสาบสงขลาหนุนเข้าท่วมอีกคร้ัง และเป็นครั้งที่ 2 แล้ว หลังจากที่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเคย
ถูกนํ้าท่วมหนักมาแล้วครั้งหน่ึง และสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง เน่ืองจากปริมาณนํ้าเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากมวลนํ้าที่ไหล
มาจาก จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง 
 จ.สุราษฎร์ธานี -  สถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลายภาคส่วนเริ่มเข้าสํารวจความเสียหายแล้ว ขณะที่ผู้ประสบภัยในบ้าน
หน้าเขา ต.คลองสระ ที่เป็นจุดรับนํ้าป่า เริ่มทําความสะอาด แต่เป็นไปอย่างยากลําบากเน่ืองจากขาดแคลนนํ้าสะอาด ต้องไป
ขนนํ้ามาจากที่อ่ืน 
 จ.นครศรีธรรมราช - ที่ประชุมคณะกรรมการคณะทํางานติดตามและสรุปสถานการณ์นํ้าท่วม มีมติเห็นชอบขอขยายวงเงิน
ไปยังกรมบัญชีกลางจํานวน 100 ล้านบาท เพ่ือนํามาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่อย่างเร่งด่วน 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 7 มกราคม 25560 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์ 10 จังหวัด (พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี 
ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง) 85 อําเภอ 490 ตําบล 3,376 หมู่บ้าน 93 ชุมชน 252,518 
ครัวเรือน 744,422 คน  ได้แก่ จ.พัทลุง 11 อําเภอ (อ.เมืองฯ กงหรา ศรีนครินทร์ ควนขนุน ปากพะยูน ศรีบรรพต 
เขาชัยสน ป่าบอน บางแก้ว ป่าพระยอม ตะโหมด) 52 ตําบล 507 หมู่บ้าน จ.นราธิวาส 13 อําเภอ (อ.เมือง ระแงะ 
รือเสาะ ศรีสาคร แว้ง สุคิริน สุไหงโกลก สุไหงปาดี จะแนะ เจาะไอร้อง ย่ีงอ ตากใบ บาเจาะ) 75 ตําบล 496 หมู่บ้าน 
จ.ยะลา 4 อําเภอ (อ.เมืองฯ รามัน ยะหา บันนังสตา) 35 ตําบล 161 หมู่บ้าน จ.สงขลา 11 อําเภอ (อ.หาดใหญ่ 
นาหม่อม สะเดา สะบ้าย้อย ควนเนียง รัตภูมิ คลองหอยโข่ง กระแสสินธ์ุ สิงหนคร สทิงพระ ระโนด) 51 ตําบล 316 
หมู่บ้าน จ.ปัตตานี 8 อําเภอ (อ.โคกโพธ์ิ ยะรัง กะพ้อ หนองจิก เมืองฯ สายบุรี แม่ลาน ไม้แก่น) 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 
17 อําเภอ (ชะอวด สิชล ทุ่งสง จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ ท่าศาลา นาบอน พิปูน ช้างกลาง ฉวาง นบพิตํา เมือง พระพรหม 
เชียรใหญ่ ขนอม พรหมคีรี ลายสกา) 98 ตําบล 626 หมู่บ้าน จ.ชุมพร 6 อําเภอ (ทุ่งตะโก พะโต๊ะ หลังสวน ละแม สวี 
เมือง) 38 ตําบล 382 หมู่บ้าน จ.ระนอง 2 อําเภอ (ละอุ่น กะเปอร์) 7 ตําบล 26 หมู่บ้าน เสียชีวิต 11 ราย (จ.สงขลา 
2 ราย นราธิวาส 2 ราย นครศรีธรรมราช 2 ราย พัทลุง 2 ราย สุราษฎร์ธานี 3 ราย) สูญหาย 1 ราย (พัทลุง)  

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 7 – 12 มกราคม 2560) 
  การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 7 ม.ค. 60 ภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคใต้

ตอนล่างมีฝนลดลง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกําลังปานกลาง สําหรับในช่วงวันที่ 8 - 12 ม.ค. 60 มีฝน
เพ่ิมขึ้นบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ ข้อควรระวัง    

ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยตลอด
ช่วง ในช่วงวันที่ 6 - 7 ม.ค. 60 ประชาชนในภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณฝนที่ตก
สะสม ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งใน
ช่วงเวลาดังกล่าว 

 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์        
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


