
  

                    รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ํา ๒๔ ช่ัวโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสาร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รายงานฉบับที่ 725/2560 เวลา 15.00 น. วันที่ 3 มกราคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังตดิตามสถานการณน์้าํ 24 ชั่วโมง 
เรียน รมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 3 มกราคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 

ในภาคเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย  
สําหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา พัทลุง 

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบ่ี ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย  
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจาก
ฝั่งจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ไว้ด้วย และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 

 
   แผนท่ีอากาศ วันท่ี 3 ม.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 3 ม.ค. 2560 เวลา 14.00 น. 

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

 
 
 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พัทลุง (สกษ.) 89.9 
จ.สงขลา 75.9 
จ.นราธิวาส 61.5 
จ.นครศรีธรรมราช 52.6 
จ.สงขลา (คอหงษ์ สกษ.) 44.0 
จ.สุราษฎร์ธานี (สกษ.) 31.0 
จ.ตรัง 14.3 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีสงขลา เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 3 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 49,100 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
25,574 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (39,618 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 9,482 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 45.80 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 

81.54 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 21,657 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงฤดูแล้งต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน 
ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯสะสม จํานวน 4,592 ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายสะสม จํานวน 3,875 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 7,010 52 3,210 33 0.00 5.26 10.00 10.00 6,441 
2.สิริกิต์ิ 7,261 76 4,411 66 4.72 4.66 22.12 22.07 3,361 
3.จุฬาภรณ์ 152 93 115 91 0.01 0.13 0.51 0.52 54 
4.อุบลรัตน์ 2,096 86 1,515 82 4.49 1.00 9.25 9.02 329 
5.ลําปาว 1,091 55 991 53 0.00 0.00 3.42 3.42 1,359 
6.สิรินธร 1,578 80 749 66 0.00 0.00 0.00 0.00 386 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 841 88 838 88 1.40 1.41 4.35 4.35 115 
8.ศรีนครินทร์ 13,578 77 3,313 44 1.15 1.54 6.01 7.98 5,269 
9.วชิราลงกรณ 5,693 64 2,681 46 1.91 2.84 10.08 8.02 5,298 
10.ขุนด่านปราการชล 205 92 201 91 0.08 0.01 1.17 1.17 19 
11.รัชชประภา 4,937 88 3,585 84 2.78 7.21 0.62 0.00 1,685 
12.บางลาง 673 46 396 34 23.80 25.95 0.00 0.00 1,025 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับตลิ่ง 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร 
30 
ธ.ค. 

31 
ธ.ค. 

1 
ม.ค. 

2 
ม.ค. 

3 
ม.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.13 1.13 1.13 1.14 1.21 เพ่ิมข้ึน 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.40 -0.46 -0.42 -0.41 -0.45 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 1.23 1.36 1.17 1.02 0.72 ลดลง 

N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 3.12 3.18 3.19 3.23 2.84 ลดลง 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 14.94 14.96 14.96 15.00 15.05 เพ่ิมข้ึน 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 1.10 1.06 1.10 1.05 1.01 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 1.91 1.87 1.86 1.86 1.83 ลดลง 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.69 0.69 0.68 0.75 0.72 ลดลง 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 1.88 1.93 1.90 2.24 2.34 เพ่ิมข้ึน 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.36 2.33 2.33 2.32 2.31 ลดลง 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.04 8.04 8.26 8.04 7.96 ลดลง 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.19 29.18 29.51 29.58 29.36 ลดลง 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 19.30 21.50 22.85 22.48 24.22 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.06 7.79 7.71 7.86 8.50 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 3 มกราคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พฒันาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 
บ้านเหนือคลอง ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านหน้าวัด ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 127.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 119.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 
บ้านในทับ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านทุ่งยูง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 114.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.5 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 3 มกราคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
    ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย 
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8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 3 มกราคม 2560 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
 จ.นราธิวาส - บรรยากาศโดยทั่วไปยังคงมีฝนตกลงมาแผ่ปกคลุมพ้ืนที่ทั้ง 13 อําเภอ ส่งผลทําให้แม่นํ้าสายหลักทั้ง 3 สาย 
คือ แม่นํ้าสุไหงโก-ลก สายบุรี และบางนรา มีปริมาณล้นตลิ่งอย่างต่อเน่ือง และไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่
ปลูกสร้างในพ้ืนที่ราบลุ่มทั้ง 13 อําเภอ ซึ่งหนักที่สุด และทวีความรุนแรง คือ แม่นํ้าสุไหงโก-ลก ซึ่งได้รับอิทธิพลของมวล
นํ้าป่าไหลที่มีต้นกําเนิดบนเทือกเขาสันกาลาคีรี อ.สุคิริน ได้ไหลลงมาสมทบเพ่ือระบายลงสู่ทะเลด้านปากอ่าวของ อ.ตากใบ 
       โดยจุดที่วิกฤตที่สุดอยู่ในพ้ืนที่ 4 ชุมชน ซึ่งต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คือ ชุมชนหัวสะพาน ชุมชนท่าประปา 
ชุมชนท่ากอไผ่ และชุมชนท่าโรงเลื่อย ซึ่งมีปริมาณนํ้าท่วมขังโดยภาพรวมสูงโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ถึง 2.00 เมตร และมี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ จากสภาวะฝนที่ยังตกลงมาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลทําให้บ้านเรือนประชาชนบางส่วนมีปริมาณนํ้าท่วม
ขังจนมิดหลังคา และได้อพยพครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพช่ัวคราวโรงเรียนเทศบาล 4 แล้ว จํานวน 40 ครัวเรือน รวม 
214 คน 
 ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งเจ้าหน้าที่ทหารเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมในจังหวัด
ขายแดนภาคใต้ โดย พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสภาวะฝนหนักใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และ นราธิวาสใน ช่วง 2 วันที่ผ่านมา ทําให้บางพ้ืนที่นํ้า
ระบายไม่ทันจนส่งผลให้เกิดภาวะนํ้าท่วมขึ้น 

สําหรับสถานการณ์นํ้าในพ้ืนที่ อ.ระแงะ นํ้าจะไหลท่วมขังในพ้ืนที่ ต.ตันหยงมัสและ ต.บาโงสะโต และทําให้มีนํ้าท่วมขังใน
บางหมู่บ้านเน่ืองจากระบายไม่ทัน แต่อยู่ในระดับที่ยังไม่วิกฤต ปัจจุบันมีฝนหยุดตกระดับนํ้าลดลงอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลูกจ้าง บัณฑิตอาสา ลงพ้ืนที่มอบถุง
พระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหานํ้าท่วม ในพ้ืนที่ ต.โกตาบารู ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนเป็นการเบ้ืองต้น 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 3 มกราคม 25560 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และประจวบคีรีขันธ์ 
 ตั้งแต่วันที่ 1-29 ธันวาคม 2559 จังหวัดทีได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี 
ตรัง พัทลุง สงขลา  ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง ประจวบคีรีขันธ์) 105 อําเภอ 698 ตําบล 5,143 หมู่บ้าน 
266,289 ครัวเรือน 797,620 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 5 จังหวัด 16 อําเภอ 64 ตําบล 234 หมู่บ้าน ได้แก่ จ.พัทลุง 1 อําเภอ  
(อ.ควบขนุน) 2 ตําบล 4 หมู่บ้าน จ.นราธิวาส 5 อําเภอ (อ.สุไหงปาดี สุคิริน จแนะ แว้ง เรือเสาะ) 21 ตําบล 93 หมู่บ้าน 
จ.ยะลา 3 อําเภอ (อ.เมืองฯ รามัน ยะหา) 17 ตําบล 45 หมู่บ้าน จ.สงขลา 3 อําเภอ (อ.หาดใหญ่ นาหม่อม สะเดา) 10 
ตําบล 44 หมู่บ้าน และ จ.ปัตตานี 4 อําเภอ (อ.โคกโพธ์ิ ยะรัง กะพ้อ หนองจิก) 14 ตําบล 48 หมู่บ้าน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 3 – 8 มกราคม 2560) 
  ในช่วงวันที่ 2- 4 ม.ค. 60 บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังมี

อากาศเย็นโดยทั่วไป โดยบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่ง และลมกระโชกแรง สําหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 

  ส่วนในช่วงวันที่ 5-8 ม.ค. 60 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า
และมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สําหรับภาคใต้ตอนล่าง
มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง 

 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์        
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 


