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รำยงำนฉบับที่ 669/2559 เวลำ 15.00 น. วันที่ 6 ธันวำคม 2559 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียน รมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
  พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ภำคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร      

สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ระนอง พังงำ และภูเก็ต ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวระมัดระวังอันตรำยจำกฝนตกหนัก
ถึงหนักมำกและฝนที่ตกสะสม ซึ่งจะท้ำให้เกิดน ้ำท่วมฉับพลันและน ้ำป่ำไหลหลำก ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยและทะเล
อันดำมันมีก้ำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชำวเรือควรเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจำกฝั่ง 
ต่อไปอีกหนึ่งวัน และประชำชนบริเวณชำยฝั่งในภำคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรำยจำกคลื่นซัดฝั่งไว้ด้วย  

ส้ำหรับประเทศไทยตอนบนมีอำกำศเย็นถึงหนำว โดยกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ยังคงมีอำกำศเย็นในตอนเช้ำ ขอให้
ประชำชนดูแลสุขภำพเนื่องจำกอำกำศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี  

 
   แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 6 ธ.ค. 2559 เวลำ 07.00 น. 

 
 ภำพถ่ำยจำกดำวเทยีม วันท่ี 6 ธ.ค. 2559 เวลำ 13.00 น. 

2.ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00 น. (เมื่อวาน) - 07.00 น. (วันนี ) (ที่มำ: กรมอุตุนยิมวิทยำ) 

 
 
 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นครศรีธรรมรำช (สกษ.) 142.2 
จ.นครศรธีรรมรำช 104.6 
จ.ชุมพร (สวี สกษ.) 88.0 
จ.สุรำษฎร์ธำนี (สกษ.) 76.0 
จ.สงขลำ (สะเดำ) 29.5 
จ.นรำธิวำส 25.2 
จ.ระนอง 22.6 

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีวุรรณภูมิ เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนสีงขลำ เวลำ 14.30 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศ จะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต ้

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่6 ธันวาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 50,533 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้     
27,006 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (40,662 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57)  
มำกกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 9,871  ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 40.80 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน 

50.26 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 20,224 ล้ำน ลบ.ม. 

 
 

อ่ำงเก็บน ้ำ 

ปริมำตร 
น ้ำในอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำใช้กำรได ้

ปริมำตร 
น ้ำไหลลงอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำระบำย 

 
ปริมำตรน ้ำ
รับได้อีก 
(ล้ำน ม.3) 
(ควำมจุท่ี รนส.-

ปริมำตรน ้ำ
ปัจจุบัน) 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำเก็บ

กัก 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำใช้
กำร 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

1.ภูมิพล 7,224 54 3,424 35 1.69 3.68 7.00 7.00 6,238 
2.สิริกิติ์ 7,706 81 4,856 73 3.83 3.79 10.08 10.05 2,934 
3.จุฬำภรณ์ 159 97 122 96 0.14 0.17 0.00 0.26 48 
4.อุบลรัตน์ 2,368 97 1,787 97 0.00 2.88 9.46 9.11 63 
5.ล้ำปำว 1,141 58 1,041 55 1.11 0.00 1.15 1.12 1,309 
6.สิรินธร 1,652 84 821 72 0.82 0.82 0.00 0.00 314 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 953 99 950 99 2.36 2.36 1.78 1.78 7 
8.ศรีนครินทร์ 13,649 77 3,384 45 6.37 5.49 5.11 5.93 5,201 
9.วชิรำลงกรณ 5,810 66 2,798 48 5.77 3.70 5.04 6.00 5,190 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 220 98 215 98 0.01 0.13 0.27 0.40 6 
11.รัชชประภำ 4,908 87 3,557 83 8.77 7.09 0.00 0.59 1,712 
12.บำงลำง 460 32 164 16 5.49 5.57 0.44 1.11 1,214 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน)   

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 
2 

ธ.ค. 
3 

ธ.ค. 
4 

ธ.ค. 
5 

ธ.ค. 
6 

ธ.ค. 
P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.34 1.26 1.26 1.27 1.27 ทรงตัว 

W.1C วัง เมอืง ล้ำปำง 5.20 0.12 0.08 0.02 -0.05 -0.19 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 3.18 3.28 3.37 3.54 3.46 เพิ่มขึ น 

N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 10.78 1.63 1.67 1.66 1.92 2.07 เพิ่มขึ น 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 15.43 15.29 15.17 15.00 14.82 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 4.74 4.52 4.30 4.11 3.97 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 3.93 3.91 3.68 3.56 3.36 ลดลง 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 0.92 0.92 0.68 0.54 0.40 ลดลง 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 3.50 3.35 3.01 2.76 2.60 ลดลง 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.50 2.50 2.50 2.50 2.52 เพิ่มขึ น 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.50 8.00 8.64 10.20 13.44 เพิ่มขึ น 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.56 30.90 30.55 30.30 30.90 เพิ่มขึ น 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 20.47 19.92 19.38 19.10 19.24 เพิ่มขึ น 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 7.48 8.55 9.74 10.29 10.72 เพิ่มขึ น 

*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 2.56 10.24 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 6.62 9.38 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 3.70 8.50 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 2.92 9.58 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 2.98 9.02 เพิ่มขึ น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 3.70 10.80 เพิ่มขึ น 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วนันี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 
*ได้รับข้อมูลจำกทำง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

 
7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 (ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
    ประกำศเฝ้ำระวังดินถล่มและน ้ำป่ำไหลหลำกในพื นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพำะในพื นที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมรำช ระนอง 
พังงำ ภูเก็ต กระบี่ พัทลุง ตรัง สตูล สงขลำ ยะลำ นรำธิวำส ปัตตำนี และสุรำษฎร์ธำนี 

 

 

 



๔ 

8. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
    จ.นครศรีธรรมราช ที่บริเวณคลองกลำย ช่วง ต.นิต้ำ อ.นบพิต้ำ น ้ำป่ำจำกเทือกเขำหลวง ได้ทะลักหลำกลงมำในคลอง
กลำยอย่ำงต่อเนื่อง จนระดับน ้ำในล้ำคลองสูงกว่ำ 5 เมตร และยังหลำกอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจำกปริมำณน ้ำฝนสะสมบน
เทือกเขำหลวง เป็นจ้ำนวนมำก โดยพื นที่ปลำยน ้ำของล้ำคลองสำยนี  คือ อ.ท่ำศำลำ ซึ่งจะท้ำให้ระดับน ้ำสูงขึ นจนเข้ำสู่ในขั น
วิกฤต เช่นเดียวกับในพื นที่ล้ำคลองบ้ำนท่ำทน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมรำช น ้ำป่ำยังคงไหลหลำกอย่ำงต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จน
สร้ำงควำมเสียหำยให้พื นที่เป็นวงกว้ำง น.ส.จันทิมำ ศรีนุรัตน์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลกรุงชิง ระบุว่ำ น ้ำป่ำได้หลำก
อย่ำงมำก สร้ำงควำมเสียหำยท้ำให้ถนนขำดหลำยจุด ในขณะนี อยู่ระหว่ำงติดตำมช่วยเหลือประชำชนในพื นที่ และได้แจ้ง
เตือนพื นที่เสี่ยงในกำรอพยพ เนื่องจำกปริมำณฝนมีเป็นจ้ำนวนมำกอำจเกิดกำรถล่มของภูเขำได้ตลอดเวลำ       
    จ.ชุมพร ฝนตกหนักต่อเนื่องมำนำน 3 วัน ส่งผลให้น ้ำป่ำไหลหลำกจำกเทือกเขำกระบุรีและเทือกเขำตะนำวศรี ชำยแดน
ไทย-พม่ำ ด้ำนอ้ำเภอเมือง กับอ้ำเภอท่ำแซะ จ.ชุมพร เกิดน ้ำป่ำไหลหลำกเข้ำท่วมบ้ำนเรือนรำษฎร ถนนหลำยสำยถูกตัด
ขำด พื นที่กำรเกษตรเสียหำยอย่ำงหนัก โดยเฉพำะถนนเอเชีย 41 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 1 จำกหน้ำกำรไฟฟ้ำชุมพร ต้ำบลขุน
กระทิง อ.เมืองชุมพร น ้ำไหลผ่ำนท่วมขังสูงกว่ำ 30-40 เซนติเมตร เป็นระยะทำงยำวกว่ำ 1 กิโลเมตร รถเล็กไม่สำมำรถ
ผ่ำนได้ ต้องไปใช้เส้นทำงเบี่ยงตำมจุดต่ำงๆ ท้ำให้รถติดยำวเหยียดยำวหลำยกิโลเมตร ถนนสำยเมืองชุมพรซึ่งเป็นถนนหลัก
เข้ำตัวเมืองชุมพร จำกสี่แยกปฐมพรระยะทำง 8 กิโลเมตร มีน ้ำท่วมขังเป็นช่วงๆ และไหลเข้ำท่วมอำคำรพำณิชย์ ร้ำนค้ำริม
ถนนเสียหำยหลำยหลัง โรงเรียนประจ้ำจังหวัดทั งระดับอุดมศึกษำ มัธยมศึกษำและระดับอนุบำลในเขตเทศบำลเมืองชุมพร 
ประกำศปิดสอนทั งหมด นำยชัยสิทธิ์ พำนิชย์พงศ์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชุมพร ได้รับรำยงำนควำมเสียหำยเบื องต้นต่อศูนย์
อ้ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ว่ำ จังหวัดชุมพร ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยแล้ว 6 อ้ำเภอ ได้แก่ อ้ำเภอเมือง
ชุมพร อ้ำเภอปะทิว อ้ำเภอท่ำแซะ อ้ำเภอสวี อ้ำเภอทุ่งตะโก อ้ำเภอหลังสวน รวม 38 ต้ำบล 111 หมู่บ้ำน รำษฎรได้รับ
ควำมเดือดร้อน 5,827 คน วัด 2 แห่ง พระสงฆ์ 25 รูป ที่พักอำศัยเสียหำย 104 หลัง ถนนเสียหำย 73 สำย ส่วนมูลค่ำ
ควำมเสียหำยยังอยู่ระหว่ำงกำรส้ำรวจ      

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วนัที่ 6 ธันวาคม 2559 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน ้าป่าไหลหลาก ตั งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 – ปัจจุบัน 11 จังหวัด 88 อ้าเภอ 559 

ต้าบล 3,773 หมู่บ้าน 212,392 ครัวเรือน 582,343 คน (ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลำ  
ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส ระนอง) เสียชีวิต 14 รำย (สุรำษฎร์ธำนี 3 รำย นครศรีธรรมรำช 5 รำย สงขลำ 2 รำย พัทลุง 2 
รำย ปัตตำนี 2 รำย) สูญหำย 1 รำย (สุรำษฎร์ธำนี) บำดเจ็บ 3 รำย (สุรำษฎร์ธำนี 2 รำย สงขลำ 1 รำย) ปัจจุบันยังคงมี
สถานการณ์ในพื นที่ 8 จังหวัด 83 อ้าเภอ 552 ต้าบล 3,754 หมู่บ้าน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 3 จังหวัด(กระบี่ 
ยะลำ นรำธิวำส) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่6 – 12 ธันวำคม 2559) 
   ในช่วงวันที่ 7-12 ธ.ค.บริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอำกำศหนำวเย็นได้อีก ส่วนภำคกลำงและ
ภำคตะวันออกมีอำกำศเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศำเซลเซียส ส้ำหรับภำคใต้ตอนล่ำงยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วง 
กับมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส่วนคลื่นลมในบริเวณอ่ำวไทยมีก้ำลังปำนกลำง โดยมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร  
  ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 7-12 ธ.ค. ประชำชนบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษำสุขภำพเนื่องจำกสภำพอำกำศที่หนำว
เย็นลงและระมัดระวังกำรสัญจรบริเวณที่มีหมอกหนำไว้ด้วย ส่วนภำคใต้ตอนล่ำงประชำชนระวังอันตรำยจำกฝนตกหนัก    
บำงแห่ง ส้ำหรับชำวเรือบริเวณอ่ำวไทยควรเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง ตลอดสัปดำห์ 
       
   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์         
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


