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รายงานฉบับที่ 663/2559 เวลา 15.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2559 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังตดิตามสถานการณน์้าํ 24 ชั่วโมง 
เรียน รมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อากาศเย็นกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเน่ืองจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ 
 ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่
ตกสะสม ซึ่งจะทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากได้ 

   สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 และประชาชนบริเวณชายฝั่งในภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งไว้ด้วย 

 
   แผนท่ีอากาศ วันท่ี 3 ธ.ค. 2559 เวลา 07.00 น. 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 3 ธ.ค. 2559 เวลา 13.00 น. 

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

 
 
 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นครศรีธรรมราช (สกษ.) 260.4 
จ.สุราษฎร์ธานี (สกษ.) 214.0 
จ.พัทลุง (สกษ.) 120.0 
จ.นครศรีธรรมราช (ฉวาง) 110.8 
จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 89.9 
จ.ตรัง 74.0 
จ.ยะลา 32.9 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 3 ธนัวาคม 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสมุทรสงคราม เวลา 14.30 น. 

 
สถานีสงขลา เวลา 14.30น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 50,574 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
27,048 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (40,698 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 9,877  ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 64.88 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 

46.02 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 20,183 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 7,234 54 3,434 36 7.35 3.59 5.00 5.00 6,228 
2.สิริกิต์ิ 7,727 81 4,877 73 3.70 10.78 9.95 10.01 2,913 
3.จุฬาภรณ์ 159 97 122 96 0.28 0.19 0.25 0.27 48 
4.อุบลรัตน์ 2,400 99 1,819 99 2.95 2.82 9.20 9.11 31 
5.ลําปาว 1,143 58 1,043 55 1.09 1.10 1.13 1.14 1,307 
6.สิรินธร 1,652 84 821 72 0.00 1.27 0.00 0.44 314 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 953 99 950 99 0.61 0.61 1.78 1.78 7 
8.ศรีนครินทร์ 13,652 77 3,387 45 9.45 2.87 5.97 6.00 5,198 
9.วชิราลงกรณ 5,816 66 2,804 48 3.71 3.73 6.01 6.03 5,184 
10.ขุนด่านปราการชล 221 99 216 98 0.14 0.13 0.11 0.14 5 
11.รัชชประภา 4,875 86 3,523 82 16.55 3.89 1.15 1.84 1,745 
12.บางลาง 442 30 166 14 14.08 7.78 0.30 0.57 1,232 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
29 
พ.ย. 

30 
พ.ย. 

1 
ธ.ค. 

2 
ธ.ค. 

3 
ธ.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.36 1.35 1.35 1.34 1.26 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.14 0.21 0.17 0.12 0.08 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 2.88 2.79 3.21 3.18 3.28 เพ่ิมข้ึน 

N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 1.69 1.70 1.64 1.63 1.67 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.78 15.65 15.52 15.43 15.29 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 5.30 5.12 4.94 4.74 4.52 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 4.11 4.06 4.06 3.93 3.91 ลดลง 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.22 1.05 0.81 0.92 0.92 ทรงตัว 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 3.90 3.84 36.60 3.50 3.35 ลดลง 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.52 2.50 2.52 2.50 2.50 ทรงตัว 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.76 7.76 7.75 8.50 8.00 ลดลง 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.99 29.03 29.05 29.56 30.90 เพ่ิมข้ึน 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.60 18.90 18.80 20.47 19.92 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.82 8.39 7.85 7.48 8.55 เพ่ิมข้ึน 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.58 9.22 เพ่ิมข้ึน 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 6.88 9.12 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 6.87 5.33 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 3.00 9.50 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 3.15 8.85 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 3.71 10.79 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา: สํานักวจิัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านไสใหญ่เหนือ ต.ถํ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.0 มิลลิเมตร 
*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
    ดินถล่มนํ้าป่าไหลหลาก ดินไหล หินร่วง รอยแยก และหลุมยุบ 
 - น้ําป่าไหลหลาก : นครศรีธรรมราช วานน้ี (2 ธ.ค. 59) เกิดนํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมในพ้ืนที่ อ.ชะอวด ทุ่งสง จุฬาภรณ์ 
ร่อนพิบูลย์ และปากพนัง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,000 ครัวเรือน และถนน 50 สาย ได้รับ
ความเสียหาย ปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพ้ืนที่ ระดับนํ้าเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง  
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 - น้ําป่าไหลหลาก : พัทลุง วานน้ี (2 ธ.ค. 59) เกิดนํ้าป่าไหลหลากจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดเข้าท่วมใน
พ้ืนที่ ต.คลองทรายขาว ต.ชะรัด อ.กงหรา ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 80 ครัวเรือน ชาวบ้านไม่สามารถเดินทาง
ออกมาข้างนอกได้ เน่ืองจากนํ้าแรงและมีสีแดงขุ่น ปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพ้ืนที่ ระดับนํ้าเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง 
 -  น้ําป่าไหลหลาก : สุราษฎร์ธานี วานน้ี (2 ธ.ค. 59) เกิดนํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ อ.พุนพิน และอ.คีรีรัฐนิคม ส่งผล
กระทบเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ครัวเรือน พืชสวนการเกษตรได้รับความเสียหายหนัก คอสะพาน
ข้ามคลองเส้นทางสายหลักที่เช่ือมระหว่าง 2 อําเภอ ขาด เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรช่ัวคราว 

 ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
ลําปาง และตาก เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทําการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยได้ทันท่วงที 
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ธรณีพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
 จ.สุราษฎร์ธานี - เมื่อเวลา 09.00 น. วันน้ี (3 ธ.ค.) ในพ้ืนที่ จ.สุราษฎร์ธานี ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งคืนจนถึง
เช้าวันน้ี ทําให้นํ้าป่าไหลเข้าท่วมหลายพ้ืนที่ และขยายวงกว้าง เป็น 7 อําเภอ ประกอบด้วย อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.วิภาวดี อ.คีรี
รัฐนิคม อ.พุนพิน อ.ท่าฉาง อ.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์ และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย สูญหาย 1 ราย ความแรงของนํ้าได้ไหลท่วม
เข้าบ้านเรือนประชาชน และถนนภายในหมู่บ้าน ระดับนํ้าสูงต้ังแต่ 30 ซม.ถึง 1 เมตรเศษ ถนนเช่ือมหมู่บ้านหลายแห่งรถผ่าน
ไม่ได้ 
 จ.ตรัง - วันน้ี (3 ธ.ค.) สถานการณ์นํ้าท่วมที่ จ.ตรัง ที่ อ.รัษฎา ในพ้ืนที่ 4 ตําบล ประกอบด้วย ต.คลองปาง ต.ควนเมา 
ต.หนองบัว และ ต.เขาไพร รวม 37 หมู่บ้าน ระดับนํ้ายังคงเพ่ิมสูงขึ้น และขยายวงกว้างออกไปอีกหลายพ้ืนที่ ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนเกือบ 2,000 ครัวเรือน กว่า 5,000 คน เน่ืองจากฝนยังตกหนักต่อเน่ือง โดยชาวบ้านต้องมีการขนย้าย
สิ่งของไว้บนที่สูง ซึ่งที่บริเวณถนนเทศา-รัษฎา เส้นทางบริเวณศูนย์ราชการอําเภอรัษฎา ถูกนํ้าท่วมสูงประมาณ 30-80 
เซนติเมตร มีการปิดเส้นทางจราจรช่ัวคราว ส่วนความเสียหายยังอยู่ในระหว่างการสํารวจ 
 จ.สงขลา - วันน้ี (3 ธ.ค.) สถานการณ์นํ้าท่วมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รอบนอกของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเฉพาะที่บ้านควน
จง ต.นาหม่อม และพ้ืนที่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ ล่าสุด ในวันน้ี ปริมาณนํ้าได้ลดระดับลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เหลือ
เฉพาะในที่ลุ่มตํ่า และพ้ืนที่การเกษตร แต่ประชาชนยังคงนําทรัพย์สินทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่สูง
เพ่ือความปลอดภัย 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
สถานการณ์อุทกภัย ต้ังแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 – ปัจจุบัน นํ้าป่าไหลหลาก และน้ําท่วมขัง 6 จ. 16 อ. 2 ทม. 45 ต. 91 ม. 

(นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา) เสียชีวิต 1 ราย (จ.นครศรีธรรมราช) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 3 – 9 ธันวาคม 2559) 
   ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองตลอดช่วง และในช่วงวันที่ 3-5 ธ.ค. มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมใน
บริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ในช่วงวันที่ 3-6 ธ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 
องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็น กับมีหมอกและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ในตอนเช้า 
 ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 ธ.ค.บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นได้อีก ส่วนภาคกลางและ
ภาคตะวันออกมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส 
       
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์        
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


