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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ดังนี ้
1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันนํ้าป่าไหลหลากได้ในระยะน้ี สําหรับภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนมีฝนน้อยลง กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑลมีฝนลดน้อยลงกว่าเมื่อวาน 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 2 พ.ย. 2559 เวลา 01.00 น.

 
    ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 2 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 น. 

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

 
 

 
 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นครศรีธรรมราช 78.3 
จ.สุราษฎร์ธานี 38.8 
จ.เชียงใหม่ (ดอยอ่างขาง) 19.0 
จ.กระบ่ี 17.6 
จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 17.0 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ สกษ.) 15.5 
จ.ชุมพร (สวี สกษ.) 13.8 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีสงขลา เวลา 09.15 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง 
และภาคใต้ 
4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 49,191 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
25,664 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (41,102 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 8,089 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 178.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน
36.66 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 21,522 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 6,805 51 3,005 31 27.18 21.88 1.00 1.00 6,657 
2.สิริกิต์ิ 7,657 81 4,807 72 11.78 9.46 4.02 4.04 2,983 
3.จุฬาภรณ์ 152 92 115 90 0.34 0.55 0.00 0.00 55 
4.อุบลรัตน์ 2,155 89 1,574 85 9.96 13.30 5.01 5.00 276 
5.ลําปาว 1,131 57 1,031 55 3.53 3.81 3.57 3.85 1,319 
6.สิรินธร 1,657 84 826 73 4.63 3.41 1.15 5.14 309 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 991 103 988 103 8.85 8.84 1.77 1.76 -31 
8.ศรีนครินทร์ 13,428 76 3,161 42 34.64 41.96 1.98 1.97 5,422 
9.วชิราลงกรณ 5,723 65 2,711 46 11.89 11.87 2.06 2.05 5,277 
10.ขุนด่านปราการชล 219 98 214 98 1.22 1.54 0.54 0.29 7 
11.รัชชประภา 4,868 86 3,516 82 18.74 8.73 0.00 0.00 1,752 
12.บางลาง 375 26 99 8 3.27 6.18 1.49 1.48 1,299 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้มเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ 
29 
ต.ค. 

30 
ต.ค. 

31 
ต.ค. 

1 
พ.ย. 

2 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.39 1.62 1.55 1.41 1.43 เพ่ิมข้ึน 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.17 0.22 0.19 0.11 0.01 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 4.05 3.97 3.97 3.56 3.26 ลดลง 

N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 4.35 4.46 4.46 4.75 4.57 ลดลง 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 16.70 16.75 16.75 16.75 16.75 ทรงตัว 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 5.40 6.38 6.35 6.30 6.26 6.22 ล้นตลิ่ง 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 6.13 6.09 6.03 5.95 5.86 ลดลง 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.10 1.17 1.21 1.20 1.20 ทรงตัว 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 5.15 5.22 5.15 5.01 4.95 ลดลง 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.06 3.02 3.00 2.95 2.90 ลดลง 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.68 8.21 8.41 10.56 13.70 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.05 29.25 29.50 29.65 29.32 ลดลง 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.95 18.96 19.76 18.90 18.86 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 9.89 9.67 9.49 9.46 9.64 เพ่ิมข้ึน 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 2.96 9.84 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 7.06 8.94 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 4.38 7.82 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 3.72 8.78 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 3.80 8.20 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 5.05 9.45 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรพัยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น.(วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ)   

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 
บ้านเทพนิมิตร ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สรุาษฎรธ์านี 
บ้านสวนใหญ่พัฒนา ต.ปา่เด็ง อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบุร ี
บ้านบางเมาะ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านแม่โมงเย้า ต.วาว ีอ.แมส่รวย จ.เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 139.5  มิลลิเมตร 
ระดบันํ้า 3.06 เมตร ระดบัวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 141.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 126.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง)   
*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (ที่มา : กรมทรพัยากรธรณี) 
พ้ืนที่เฝ้าระวังดินถล่ม 10 พ้ืนที่ 
-จ.กระบี่ อ.เขาพนม (ต.หน้าเขา ต.เขาพนม) อ.เมือง (ต.กระบี่น้อย) 
-จ.ภูเก็ต อ.กระทู้ (ต.ป่าตอง) อ.เมือง (ต.กะรน) 
-จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย (ต.มะเร็ต) 
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-จ.นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา (ต.กําโลน) 
-จ.พัทลุง อ.ศรนีครินทร์ (ต.ลาํสินธ์ุ) อ.กงหรา (ต.คลองเฉลมิ) 

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น.(วันนี้)] 
 จ.เพชรบุรี - เมื่อเวลา 20.30 น.วันน้ี (1 พ.ย.) สถานการณ์นํ้าท่วมเมืองเพชรบุรียังคงไม่คลี่คลาย แต่กลับเพ่ิมทวีมากขึ้น 
โดยขณะน้ีนํ้าได้ไหลเข้าท่วมถนนเพชรเกษมฝ่ังขาล่องใต้แล้ว ต้ังแต่บริเวณจุดทางลอดใต้สะพานโรงพยาบาลเพชรรัช ไปจนถึง
ทางลอดทางหลวง-บ้านลาด ทําให้การสัญจรเป็นไปค่อนข้างลําบาก โดยเฉพาะจุดริมไหล่ทางรถเล็กไม่สามารถเดินทางได้
เน่ืองจากนํ้าท่วมสูงเกินระดับครึ่งคันรถยนต์เก๋ง และรถยนต์กระบะ ซึ่งตลอดเส้นทางได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร สภ.เมือง
เพชรบุรี คอยให้สัญญาณจราจรตลอด 
 ขณะที่ในคืนน้ีมีรายงานข่าวว่า เขื่อนเพชรได้เตรียมปล่อยนํ้า 300 ลบ.ม./วินาที เน่ืองจากปริมาณนํ้าจากห้วยแม่ประจันต์ 
อ.หนองหญ้าปล้อง และลุ่มนํ้าสาขาบริเวณเขื่อนเพชร ยังมีปริมาณมาก ทางเขื่อนจึงจําเป็นต้องระบายลงแม่นํ้าเพชรบุรีเป็นการด่วน 
ซึ่งจะส่งผลให้พ้ืนที่ท้ายเขื่อนเพชร ต้ังแต่ อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.เมืองเพชรบุรี และ อ.บ้านแหลม ได้รับผลกระทบจากนํ้าล้น
ตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางกรมชลประทานได้ติดต้ังเคร่ืองผลักดันนํ้าที่ ต.บางครก อ.บ้านแหลม เพ่ือให้นํ้า
ไหลลงทะเลเร็วขึ้นแล้ว 
 ขณะเดียวกัน บริเวณพ้ืนที่หมู่ 1 ต.บางครก อ.บ้านแหลม คันก้ันตลิ่งได้พังทําให้นํ้าจํานวนมากไหลบ่าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน และไหลลงสู่ทุ่งนา โดยมีชาวบ้าน และกําลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 15 ช่วยกันทําพนัง และวางกระสอบทราย
เพ่ือก้ัน และซ่อมแซมแนวตลิ่งที่พังลง และค่อนข้างยากลําบากเน่ืองจากคันก้ันพังเป็นแนวยาว และมีนํ้าไหลเช่ียว 
   จ.ชุมพร -  เมื่อเวลา 15.00 น.วันน้ี (1 พ.ย.) จากกรณีมีฝนตกหนักติดต่อกันใน จ.ชุมพร ทําให้มีปริมาณนํ้าฝนไหลหลาก
ท่วมขังในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะ อ.เมือง อ.สวี อ.ท่าแซะ และ อ.ปะทิว ส่วนใหญ่นํ้าฝนไหลหลากมาจากเทือกเขากระบุรี และ
เทือกเขาตะนาวศรี แนวชายแดนไทย-พม่า ไหลเอ่อท่วมขังบ้านเรือน พ้ืนที่การเกษตรในที่ลุ่มติดริมแม่นํ้าลําคลอง และไหล
ข้ามถนนทั้งสายหลักสายรองหลายแห่ง 
9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

จังหวัดที่ยังคงประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 24 จังหวัด 124 
อําเภอ 743 ตําบล 3,906 หมู่บ้าน (จ.พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร 
พระนครศรีอยุธยา ตาก บึงกาฬ สกลนคร ระยอง ระนอง ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อ่างทอง สระบุรี สุราษฎร์ธานี กาฬสินธ์ุ สิงห์บุรี 
ลพบุรี เพชรบุรี และ จ.ร้อยเอ็ด) จังหวัดที่ยุติประกาศฯ แล้ว 26 จังหวัด 164 อําเภอ 709 ตําบล 3,731 หมู่บ้าน 

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ําไหลหลาก น้ําเอ่อล้นตลิ่ง และดินสไลด์รวม 7 จังหวัด (จ.นครสวรรค์ อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา พิจิตร เพชรบุรี กาญจนบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์) 21 อําเภอ 128 ตําบล 618 หมู่บ้าน 
10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน – 7 พฤศจิกายน 2559) 
 ในช่วงวันที่ 1 - 4 พ.ย. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ของประเทศไทย  
มีฝนลดลงกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศา สําหรับบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองตลอดช่วง 
และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 5-7 พ.ย. บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกจะมีฝนเพ่ิมขึ้น  
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนตกต่อเน่ือง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
 ข้อควรระวัง  ในช่วงวันที่ 1 - 4 พ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก ดูแลรักษาสุขภาพ เน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะน้ีไว้ด้วย สําหรับประชาชนบริเวณภาคตะวันออก
และภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ตลอดช่วง ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน
และอ่าวไทยตอนบน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง 
    
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์        
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


