
  

                    รายงานการเฝาระวังติดตามสถานการณนํ้า ๒๔ ช่ัวโมง 
ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

   โทรศัพท 0 2298 6631 โทรสาร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รายงานฉบับท่ี 72๙/2560 เวลา ๑๕.00 น. วันท่ี 5 มกราคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝาระวังติดตามสถานการณน้ํา 24 ช่ัวโมง  
เรยีน รมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

กรมทรัพยากรน้ําขอรายงานการเฝาระวังและติดตามสถานการณน้ํา ประจําวันท่ี 5 มกราคม 2560 ดังนี้ 

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น.
  พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นโดยท่ัวไป โดยจะมีฝนฟาคะนองบางแหงใน

ภาคเหนือ และมีฝนเล็กนอยในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอใหประชาชนบริเวณ
ดังกลาวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไวดวย  

สําหรับภาคใตยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ขอใหประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักไวดวย จนถึงวันท่ี 8 ม.ค. 2560  

สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยและอันดามันมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอใหประชาชนท่ีอาศัยบริเวณชายฝง
ภาคใตฝงตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง  

 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
   แผนท่ีอากาศ วันท่ี 5 ม.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

 
 ภาพถายจากดาวเทียม วันท่ี 5 ม.ค. 2560 เวลา 13.00 น. 

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

 

) (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พัทลงุ (สกษ.) 138.4 
จ.ระนอง 134.0 
จ.สุราษฎรธานี 88.4 
จ.สุราษฎรธานี (สกษ.) 72.0 
จ.ชมุพร (สวี สกษ.) 70.8 
จ.นครศรีธรรมราช (ฉวาง) 63.2 
จ.สุราษฎรธานี (เกาะสมุย) 54.3 

 

http://www.dwr.go.th/�
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3. เรดารตรวจอากาศ ณ วันท่ี 5 มกราคม 2560

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสงขลา เวลา 14.30 น. 

จากเรดารตรวจอากาศ จะพบวามีกลุมเมฆฝนกระจายบริเวณภาคตะวันออก และภาคใตตอนลาง 

4. สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ ณ วันท่ี ๕ มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ ปริมาตรน้ําในอางฯ 48,992 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 69 (ปริมาตรน้ําใชการได     
25,466 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 54) ปริมาตรน้ําในอางฯ เทียบกับป 2558 (39,524 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 56)  
มากกวาป 2558 จํานวน 9,469 ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 39.42 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายจํานวน 
88.03 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก  21,765 ลาน ลบ.ม. ในชวงฤดูแลงตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2559 ถึงปจจุบัน 
ปริมาณน้ําไหลลงอางฯสะสม จํานวน 4,686 ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสม จํานวน 4,047 ลาน ลบ.ม. 

 
 

อางเก็บนํ้า 

ปริมาตร 
นํ้าในอาง 

ปริมาตร 
นํ้าใชการได 

ปริมาตร 
นํ้าไหลลงอาง 

ปริมาตร 
นํ้าระบาย 

 
ปริมาตรนํ้า
รับไดอีก 
(ลาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรนํ้า
ปจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
นํ้าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
นํ้าใช
การ 

วันน้ี 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันน้ี 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 6,994 52 3,194 33 3.54 1.69 10.00 10.00 6,468 
2.สิริกิติ ์ 7,225 76 4,375 66 4.74 4.78 22.10 22.15 3,415 
3.จุฬาภรณ 152 93 115 91 0.12 0.10 0.52 0.50 55 
4.อุบลรตัน 2,077 85 1,496 81 1.46 1.45 9.14 9.26 354 
5.ลําปาว 1,074 54 974 52 0.00 0.00 3.81 3.31 1,376 
6.สิรินธร 1,573 80 741 65 0.00 0.86 1.32 0.00 393 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 832 87 829 87 0.51 1.91 5.22 5.21 128 
8.ศรีนครินทร 13,578 77 3,313 44 1.67 10.32 6.00 6.02 5,272 
9.วชิราลงกรณ 5,678 64 2,666 46 4.91 1.94 10.07 10.10 5,322 
10.ขุนดานปราการชล 203 91 198 90 0.01 0.01 1.17 1.17 23 
11.รชัชประภา 4,937 88 3,585 84 3.52 2.25 3.04 1.77 1,683 
12.บางลาง 709 49 432 37 13.63 22.54 0.00 0.00 965 
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5. สถานการณน้ําในประเทศ ณ วันท่ี 1 – 5 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แมนํ้า อําเภอ จงัหวัด 

ระดับตลิ่ง 
(ม.รทก.) 

ระดับนํ้า (ม.รทก.) 

แนวโนม 
อาทติย จันทร องัคาร พุธ พฤหสับดี 

1 
ม.ค. 

2 
ม.ค. 

3 
ม.ค. 

4 
ม.ค. 

5 
ม.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.13 1.14 1.21 1.17 1.15 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.42 -0.41 -0.45 -0.44 -0.44 ทรงตวั 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 1.17 1.02 0.72 0.62 0.51 ลดลง 

N.7A นาน เมือง พิจิตร 10.78 3.19 3.23 2.84 2.78 2.83 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 14.96 15.00 15.05 15.10 15.07 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย 6.00 1.10 1.05 1.01 0.97 0.99 เพ่ิมข้ึน 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 1.86 1.86 1.83 1.78 1.71 ลดลง 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.68 0.75 0.72 0.72 0.71 ลดลง 
M.159 ลําชี จอมพระ สุรินทร 11.30 1.90 2.24 2.34 2.25 2.20 ลดลง 
M.95 ลําเสียวใหญ สุวรรณภูม ิ รอยเอ็ด 3.20 2.33 2.32 2.31 2.31 2.28 ลดลง 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 8.26 8.04 7.96 8.14 8.56 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตาํ นครศรีธรรมราช 33.96 29.51 29.58 29.36 31.05 32.05 เพ่ิมข้ึน 
X.274 แมน้ําโก-ลก แวง นราธิวาส 22.40 22.85 22.48 24.22 22.29 20.60 ลดลง 
X.37A แมนํ้าตาป พระแสง สุราษฎรธานี 10.76 7.71 7.86 8.50 8.85 9.24 เพ่ิมข้ึน 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

สถานการณน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง ณ วันท่ี 5 มกราคม 2560 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับนํ้า (เมตร) ตํ่ากวาระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโนม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 - - - 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 6.04 9.96 ลดลง 
อ.เมอืง จ.หนองคาย 12.20 3.14 9.06 ลดลง 
อ.เมอืง จ.นครพนม 12.50 2.39 10.11 ลดลง 
อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 12.00 2.53 9.47 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 2.84 11.66 ลดลง 

6. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 5 มกราคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (วันน้ี)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 

เตือนสแีดง (อพยพ) 
บานเหนือ ต.บานใต อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี 
บานโฉลกบานเกา ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 152.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 145.0 มิลลิเมตร 

เตือนสเีหลอืง (เตือนภยั) 
บานเหนือ ต.บานใต อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี 
บานโฉลกบานเกา ต.เกาะพะงนั อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธานี 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 117.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 120.0 มิลลิเมตร 

เตือนสเีขยีว (เฝาระวัง) บานหวยนํ้าใส ต.ทต.ราชกรูด อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 101.0 มิลลิเมตร 
*ไดรับขอมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนยอุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธรณีพิบัติ ณ วันท่ี 5 มกราคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
    ไมมีสถานการณธรณีพิบัติภัย 
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8. เหตุการณวิกฤตน้ําปจจุบัน ณ วันท่ี 5 มกราคม 2560 [เวลา ๐๘.00  - ๑๕.00 น. (วันน้ี)] 

 จ.ตรัง -  บนถนนเพชรเกษม สายตรัง-พัทลุง ในพ้ืนท่ี อ.นาโยง จ.ตรัง ยังคงประสบปญหาน้ําทวมหลายจุด เปนคืนท่ี 2 แลว 
โดยเฉพาะท่ีบริเวณหนาเทศบาลตําบลนาโยงเหนือ สภ.นาโยง และตลาดสุทธินนท ยังคงมีน้ําท่ีไหลหลากลงมาจากเทือกเขา
บรรทัด เขาทวมเปนระยะทางยาวกวา 1 กิโลเมตร มีระดับน้ําสูง 50-70 เซนติเมตร และรถเล็กผานไปมาไดลําบาก ถึงแมฝนจะ
หยุดตกลงมาแลวก็ตาม ทําใหตองไปใชเสนทางเบี่ยงสายนาปด-ถนนคด เพ่ือเดินทางไปยัง จ.พัทลุง และพ้ืนท่ีฝงอาวไทยเปนการ
ชั่วคราว 
จ.นครศรีธรรมราช  - เกิดฝนตกหนัก ประกอบกับมวลน้ําสะสมมีปริมาณมาก จึงทําใหหลากเขาทวมทางรถไฟ รวมถึงท่ี
บริเวณสถานีรถไฟทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงถูกกําหนดใหเปนจุดสิ้นสุดของรถไฟท่ีจะเดินทางลงไปยังภาคใต ลาสุด
พบขบวนรถเร็ว 173 กรงุเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช ขบวนรถเร็ว 167 กรงุเทพมหานคร - กันตัง และ ขบวนรถดวน 
85 กรงุเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช 
ตองจอดสงผูโดยสารแคท่ีสถานีรถไฟสุราษฎรธานี นอกจากนี้ ยังพบวาขบวนอ่ืน ๆ ท่ีมุงหนาไปยังภาคใตท้ังหมดตอง
ปรับเปลี่ยนการเดินทาง โดยมีสถานีรถไฟสุราษฎรธานีเปนปลายทางเชนกัน 
        อยางไรก็ตาม ยังไมมีความชัดเจนวาจะสามารถเปดเดินรถตามปกติไดเม่ือใด เนื่องจากข้ึนอยูกับสถานการณน้ําทวม 
จึงขอใหประชาชนท่ีตองใชรถไฟในการเดินทางไปยังภาคใต ติดตามขาวสารอยางตอเนื่อง หรือสามารถสอบไดท่ีเบอร
โทรศัพท 1690 
9. สถานการณอุทกภัย ณ วันท่ี 4 มกราคม 25560 (ท่ีมา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั) 
 สถานการณอุทกภัย วาตภัย และน้ําปาไหลหลาก ในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต และประจวบคีรีขันธ  
 ตั้งแตวันท่ี 1-31 ธันวาคม 2559 จังหวัดทีไดรับผลกระทบ 12 จงัหวัด (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ 
ตรัง พัทลุง สงขลา  ยะลา ปตตานี นราธิวาส ระนอง ประจวบคีรีขันธ) 105 อําเภอ 698 ตําบล 5,143 หมูบาน 
266,289 ครัวเรือน 797,620 คน เสียชีวิต 35 ราย (นครศรีธรรมราช 12 ราย ปตตานี 5 ราย สุราษฎรธานี 5 ราย สงขลา 
5 ราย พัทลุง 6 ราย ประจวบคีรีขันธ 1 ราย ตรัง 1 ราย) บาดเจ็บสาหัส 1 ราย (สงขลา)  
 ปจจุบันยังคงไดรับผลกระทบจํานวน 6 จงัหวัด  29 อําเภอ 132 ตําบล 554 หมูบาน ไดแก จ.พัทลุง 8 อําเภอ   
(อ.เมืองฯ กงหรา ศรีนครินทร ควนขนุน ปากพะยูน ศรีบรรพต เขาชัยสน ปาบอน) 14 ตําบล 79 หมูบาน  จ.นราธิวาส 5 
อําเภอ  (อ.สุไหงปาดี สุคิริน จแนะ แวง เรือเสาะ) 21 ตําบล 93 หมูบาน จ.ยะลา 4 อําเภอ (อ.เมืองฯ รามัน ยะหา 
บันนังสตา) 29 ตําบล 116 หมูบาน จ.สงขลา 5 อําเภอ  (อ.หาดใหญ นาหมอม สะเดา สะบายอย ควนเนียง) 27 ตําบล 
128 หมูบาน จ.ปตตานี 6 อําเภอ (อ.โคกโพธิ์ ยะรัง กะพอ หนองจิก เมืองฯ สายบุรี) 36 ตําบล 111 หมูบาน และ จ.ตรงั 
1 อําเภอ (อ.นาโยง) 5 ตําบล 27 หมูบาน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา

 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                 

        นายวรศาสน อภยัพงษ         
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 (ระหวางวันท่ี 5 – 11 มกราคม 2560) 
  ในชวงวันท่ี 5 - 6 ม.ค. 60 บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กนอยกับมีหมอกในตอนเชา แตยังมี

อากาศเย็นโดยท่ัวไป โดยบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกบางแหง สําหรับภาคใตมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง สวนคลื่นลม
บริเวณอาวไทยมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร สวนในชวงวันท่ี 7 - 11 ม.ค. 60 บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมี
อากาศเย็นและมีฝนเพ่ิมข้ึน สําหรับภาคใตตอนตอนบนมีฝนเพ่ิมข้ึน สวนภาคใตตอนลางมีฝนลดลง สวนคลื่นลมบริเวณอาว
ไทยและอันดามันมีกําลังปานกลางขอควรระวัง    

ในชวงวันท่ี 5 - 6 ม.ค. 60 ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง
ไวดวย และในชวงวันท่ี 5 - 7 ม.ค. 60 ประชาชนในภาคใตตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณ
ฝนท่ีตกสะสม สวนชาวเรือบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือดวยความระมัดระวังในบริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองใน
ชวงเวลาดังกลาว 


