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รายงานฉบับที่ 667/2559 เวลา 15.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2559 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังตดิตามสถานการณน์้าํ 24 ชั่วโมง 
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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งจะทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลาก สําหรับคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็ก
ควรงดออกจากฝ่ังต่อไปอีกหน่ึงวัน และประชาชนบริเวณชายฝั่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคล่ืนซัดฝั่งไว้
ด้วย  

 สําหรับประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า 
ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเน่ืองจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ 

 
   แผนท่ีอากาศ วันท่ี 5 ธ.ค. 2559 เวลา 07.00 น. 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 5 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.ชุมพร (สวี สกษ.) 135.1 
จ.นครศรีธรรมราช (สกษ.) 121.7 
จ.นครศรีธรรมราช 120.5 
จ.ชุมพร 112.5 
จ.พัทลุง (สกษ.) 104.8 
จ.สุราษฎร์ธานี (สกษ.) 46.0 
จ.ตรัง 36.0 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 5 ธนัวาคม 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีสงขลา เวลา 14.30น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 50,553 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
27,026 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (40,667 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 9,886  ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 40.90 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 

51.57 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 20,204 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 7,230 54 3,430 36 3.68 7.49 7.00 7.00 6,232 
2.สิริกิต์ิ 7,713 81 4,863 73 3.79 3.77 10.05 10.03 2,927 
3.จุฬาภรณ์ 159 97 122 96 0.17 0.18 0.26 0.26 48 
4.อุบลรัตน์ 2,384 98 1,803 97 2.88 2.92 9.11 9.17 47 
5.ลําปาว 1,141 58 1,041 55 0.00 0.00 1.12 1.12 1,309 
6.สิรินธร 1,652 84 821 72 0.82 2.36 0.00 1.78 314 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 953 99 950 99 2.36 2.36 1.78 1.78 7 
8.ศรีนครินทร์ 13,645 77 3,380 45 5.49 3.72 5.93 5.98 5,205 
9.วชิราลงกรณ 5,810 66 2,798 48 3.70 3.72 6.00 6.02 5,190 
10.ขุนด่านปราการชล 220 98 216 98 0.13 0.13 0.40 0.25 6 
11.รัชชประภา 4,900 87 3,548 83 7.09 18.78 0.59 0.00 1,720 
12.บางลาง 455 31 179 15 5.57 7.16 1.11 0.00 1,219 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ 

1 
ธ.ค. 

2 
ธ.ค. 

3 
ธ.ค. 

4 
ธ.ค. 

5 
ธ.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.35 1.34 1.26 1.26 1.27 เพ่ิมข้ึน 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.17 0.12 0.08 0.02 -0.05 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 3.21 3.18 3.28 3.37 3.54 เพ่ิมข้ึน 

N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 1.64 1.63 1.67 1.66 1.92 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.52 15.43 15.29 15.17 15.00 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 4.94 4.74 4.52 4.30 4.11 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 4.06 3.93 3.91 3.68 3.56 ลดลง 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.81 0.92 0.92 0.68 0.54 ลดลง 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 36.60 3.50 3.35 3.01 2.76 ลดลง 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.52 2.50 2.50 2.50 2.50 ทรงตัว 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.75 8.50 8.00 8.64 10.20 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.05 29.56 30.90 30.55 30.30 ลดลง 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.80 20.47 19.92 19.38 19.10 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 7.85 7.48 8.55 9.74 10.29 เพ่ิมข้ึน 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 2.56 10.24 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 6.62 9.38 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 3.70 8.50 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 2.92 9.58 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 2.98 9.02 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 3.70 10.80 เพ่ิมข้ึน 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา: สํานักวจิัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 

บ้านเหนือคลอง ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านห้วยใหญ่ ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 
บ้านเพียน ต.นบพิตํา อ.กิ่งนบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านขุนพัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านห้วยครก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 
บ้านหน้าถํ้า ต.นาเหรง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 148.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 152.0 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 4.90 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 146.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 151.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 157.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บ้านหว้ยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.รอ่นพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านในทับ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านคีรีวง ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านเผียนบน ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านพิตํา ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 117.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 119.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 126.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 135.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 117.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 
บ้านหน้าวัด ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
บ้านปากลง ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 103.0 มิลลิเมตร 
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บ้านหัวโคก ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านนบ ต.กรุงชงิ อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านห้วยแก้ว ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 
บ้านน้ํารอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 115.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 104.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.0 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
    ประกาศเฝ้าระวังดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบ่ี พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี 

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2559 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
 จ.สงขลา สถานการณ์นํ้าท่วมเริ่มคลี่คลายจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะที่ อ.สะบ้าย้อย ซึ่งเกิดนํ้าท่วมหนักที่บ้านแล
แบง หมู่ที่ 1 ต.สะบ้าย้อย จนต้องอพยพชาวบ้าน 32 ครัวเรือน ออกจากพ้ืนที่ ล่าสุด ชาวบ้านที่อพยพเร่ิมทยอยกลับบ้าน 
และทําความสะอาดบ้านเรือนที่ถูกนํ้าท่วมแล้ว 
 จ.ตรัง สรุปสถานการณ์ล่าสุด มีนํ้าท่วมใน 6 อําเภอ 20 ตําบล 85 หมู่บ้าน หรือกว่า 6,000 หลังคาเรือน และมี
ประชาชนเดือดร้อนแล้วกว่า 30,000 คน รวมทั้งมีสวนยางพารา สวนปาล์มนํ้ามัน นาข้าว บ่อเลี้ยงปลา และพืชผลอ่ืนๆ 
ได้รับความเสียหายนับ 2 หมื่นไร่ โดยเฉพาะ อ.รัษฎา มีนํ้าท่วมถึง 39 หมู่บ้าน หรือกว่า 3,000 หลังคาเรือน และมี
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 9,000 คน 
 จ.พัทลุง สถานการณ์นํ้าท่วมยังไม่คลี่คลาย ยังมีฝนตกลงมาเป็นระยะ ทําให้ในพ้ืนที่ยังมีนํ้าท่วมขัง และถนนหลายสายถูก
นํ้าท่วม ส่งผลให้รถทุกชนิดสัญจรลําบาก 
 จ.สุราษฎร์ธานี พ้ืนที่ ต.ปากหมาก อ.ไชยา ถูกนํ้าป่าไหลทะลักจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ลงคลอง
ไม้แดง ความแรงของกระแสนํ้าทําให้ถนนถูกตัดขาดเกือบทุกสาย สะพานขาดหายไปกับกระแสนํ้าจนไม่เหลือร่องรอย 
ชาวบ้านกว่า 400 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน 

 9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน้ําป่าไหลหลาก ต้ังแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 – ปัจจุบัน 10 จังหวัด 79 อําเภอ 492 

ตําบล 3,402 หมู่บ้าน 185,784 ครัวเรือน 489,274 คน (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา  
ยะลาปัตตานี นราธิวาส) เสียชีวิต 12 ราย (สุราษฎร์ธานี 3 ราย นครศรีธรรมราช 3 ราย สงขลา 2 ราย พัทลุง 2 รายปัตตานี 
2 ราย) สูญหาย 1 ราย (สุราษฎร์ธานี) บาดเจ็บ 2 ราย (สุราษฎร์ธานี 2 ราย สงขลา 1 ราย) คลี่คลาย 1 จังหวัด (ยะลา) 
ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด 75 อําเภอ 487 ตําบล 3,388 หมู่บ้าน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 5 – 11 ธันวาคม 2559) 
   ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองตลอดช่วง และในช่วงวันที่ 5-6 ธ.ค. มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมใน
บริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร สําหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส 
แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็น กับมีหมอกและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ในตอนเช้า 

  ส่วนในช่วงวันที่ 7-11 ธ.ค.บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นได้อีก ส่วนภาคกลาง
และภาคตะวันออกมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส 
       
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์        
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


