
  

                    รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 758/2560 เวลำ 15.00 น. วันที่ 20 มกรำคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียน รมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที่ 20 มกราคม 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
  พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ภำคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักถึงหนักมำกหลำยพื นที่ในบริเวณจังหวัด

สุรำษฏร์ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยจะมีก้ำลังแรงขึ น โดย
อ่ำวไทยตอนล่ำงมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชำวเรือควรเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจำกฝั่งในระยะนี  

ส้ำหรับประเทศไทยตอนบน จะมีอำกำศหนำวเย็นลง โดยภำคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศำเซลเซียส 
กับมีลมแรง ส่วนภำคอ่ืนๆ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศำ ขอให้ประชำชนดูแลสุขภำพเนื่องจำกสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลง
และระมัดระวังในกำรสัญจรผ่ำนบริเวณท่ีมีหมอกไว้ด้วย 

 
   แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 20 ม.ค. 2560 เวลำ 07.00 น. 

 
 ภำพถ่ำยจำกดำวเทยีม วันท่ี 20 ม.ค. 2560 เวลำ 14.00 น. 

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

 

.  
 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นรำธิวำส 182.5 
จ.พัทลุง (สกษ.) 70.8 
จ.ปัตตานี 55.2 
จ.สงขลำ (หำดใหญ่) 43.0 
จ.นครศรีธรรมรำช 40.5 
จ.ตรัง 20.6 
จ.สตูล 16.2 

 

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนีสุวรรณภูมิ เวลำ 15.30 น. 

 
สถำนสีงขลำ เวลำ 15.15 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศ จะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต ้ 

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่20 มกราคม 2560 (ทีม่ำ: กรมชลประทำน) 
 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 48,139 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้     
24,613 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (38,634 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55)  
มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 9,505 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 43.63 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน 

84.40 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 22,618 ล้ำน ลบ.ม. ในช่วงฤดูแล้งตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 ถึงปัจจุบัน 
ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ สะสม จ้ำนวน 5,316 ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยสะสม จ้ำนวน 5,346 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 6,875 51 3,075 32 2.98 3.07 11.00 11.00 6,587 
2.สิริกิติ์ 6,935 73 4,085 61 5.95 5.85 25.22 25.14 3,705 
3.จุฬำภรณ์ 143 87 106 84 0.04 0.00 0.52 0.06 64 
4.อุบลรัตน์ 1,942 80 1,361 74 6.25 0.00 8.09 8.09 489 
5.ล้ำปำว 1,011 51 911 48 0.00 0.00 4.90 3.83 1,439 
6.สิรินธร 1,498 76 667 59 2.02 0.00 2.04 2.85 468 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 770 80 767 80 2.95 0.29 5.24 5.19 190 
8.ศรีนครินทร์ 13,539 76 3,274 44 3.02 0.29 6.03 6.01 5,311 
9.วชิรำลงกรณ 5,544 63 2,532 43 2.03 2.09 10.07 10.14 5,456 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 174 78 170 77 0.01 0.01 1.20 1.19 52 
11.รัชชประภำ 5,009 89 3,658 85 0.48 5.58 0.00 0.00 1,611 
12.บำงลำง 793 55 517 44 14.23 5.29 0.00 2.91 881 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 16 – 20 มกราคม 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน)   

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์
16 
ม.ค. 

17 
ม.ค. 

18 
ม.ค. 

19 
ม.ค. 

20 
ม.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.28 1.26 1.16 1.12 1.08 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 -0.69 -0.69 -0.71 -0.72 -0.60 เพิ่มขึ น 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 1.27 2.13 2.27 2.95 3.20 เพิ่มขึ น 

N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 10.78 3.10 3.07 3.05 3.15 3.25 เพิ่มขึ น 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 15.17 15.25 15.34 15.37 15.37 ทรงตัว 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 0.78 0.84 0.84 0.81 0.80 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 1.68 1.68 1.68 1.67 1.67 ทรงตัว 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 0.49 0.75 0.75 0.75 0.67 ลดลง 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 1.97 1.98 1.99 2.20 2.25 เพิ่มขึ น 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.18 2.14 2.13 2.10 2.10 ทรงตัว 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 10.19 8.35 11.67 10.64 10.16 ลดลง 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.61 29.58 30.12 29.95 29.80 ลดลง 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 19.23 19.24 19.39 19.37 22.37 เพิ่มขึ น 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 0.53 10.36 10.22 10.10 9.99 ลดลง 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 2.12 10.68 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 5.49 10.51 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 2.73 9.47 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 2.58 9.92 ทรงตัว 

อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 2.80 9.20 เพิ่มขึ น 

อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 2.99 11.51 เพิ่มขึ น 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 
บ้ำนเหนือคลอง ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬำภรณ์ จ.นครศรีธรรมรำช 

บ้ำนดินดอน ต.ท่ำดี อ.ลำนสะกำ จ.นครศรีธรรมรำช 
บ้ำนคีรีวง ต.ก้ำโลน อ.ลำนสกำ จ.นครศรีธรรมรำช 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 158.5 มลิลิเมตร 
ระดับน ้ำ 3.78 เมตร ระดับวิกฤต 3.50 เมตร 
ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 142.0 มลิลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 
บ้ำนขุนพัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย ์จ.นครศรีธรรมรำช 
บ้ำนยำงค้อม ต.ยำงค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมรำช 

บ้ำนในทับ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมรำช 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 130.5 มลิลิเมตร 
ระดับน ้ำ 2.37 เมตร ระดับวิกฤต 3.00 เมตร 
ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 117.0 มลิลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้ำนน ้ำรอบ ต.ลำนสกำ อ.ลำนสกำ จ.นครศรีธรรมรำช 
บ้ำนห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมรำช 

บ้ำนจันดีเมืองใหม่ ต.จันดี อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช 
บ้ำนเขำโร ต.เขำโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 
บ้ำนควนยำว ต.ลำนข่อย อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 106.0 มลิลิเมตร 
ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 102.5 มลิลิเมตร 
ระดับน ้ำ 2.26 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ระดับน ้ำ 3.80 เมตร ระดับวิกฤต 5.25 เมตร 
ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 101.0 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจำกทำง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 
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7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 (ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
    ไม่มีสถำนกำรณ์ธรณีพิบัติภัย 

8. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
   จ.พัทลุง - สถำนกำรณ์น ้ำท่วมพื นที่จังหวัดพัทลุงน่ำเป็นห่วงอีกครั ง หลังฝนตกหนักมำตลอดทั งคืนจนถึงขณะนี  ท้ำให้
ระดับน ้ำในล้ำคลองที่ไหลหลำกลงมำจำกเขตรักษำพันสัตว์ป่ำเทือกเขำบรรทัดในพื นที่ 7 ลุ่มน ้ำของ อ.ป่ำบอน อ.ตะโหมด   
อ.กงหรำ อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต และอ.ป่ำพะยอม ระดับน ้ำเริ่มไหลเอ่อล้นตลิ่ง และมีปริมำณที่เพ่ิมสูงขึ นตลอดเวลำ 
ในขณะที่ปริมำณฝนที่ตกลงมำหนักยังท้ำให้เกิดดินภูเขำบ้ำนในวัง พื นที่หมู่ที่ 3 ต.คลองทรำยขำว อ.กงหรำ จ.พัทลุง ที่ได้พัง
ถล่มลงมำทับสวนยำงพำรำและสวนผลไม้หลำยจุด และก้ำลังขยำยวงกว้ำงขึ น จนท้ำให้ชำวบ้ำนที่อยู่ในพื นที่ด้ำนล่ำงนับร้อย
ครอบครัว ต่ำงหวั่นวิตกกับสถำนกำรณ์ถึงควำมไม่ปลอดภัย เกรงฝนที่ตกลงมำจะท้ำให้ดินภูเขำที่ถล่มไหลลงมำทับบ้ำนเรือน
ที่ตั งห่ำงลงมำยังด้ำนล่ำง 200 เมตร 
  จ.นราธิวาส - ฝนที่ตกลงมำอย่ำงต้อเนื่องในพื นที่นรำธิวำส ส่งผลท้ำให้ถนนสำยหลักในเขตเทศบำลเมืองเกิดน ้ำขังผิว
กำรจรำจร โดยมีระดับน ้ำท่วมขังสูง 20-40 ซม. ส่งผลให้สภำพกำรจรำจรในช่วงเร่งด่วนในช่วงเช้ำเกิดติดขัด บำงพื นที่
รถจักรยำนยนต์ไม่สำมำรถสัญจรไปมำได้ โดยปริมำตรน ้ำดังกล่ำวเตรียมระบำยลงสู่ทะเลด้ำนหำดนรำทัศน์ไปอย่ำงช้ำๆ 
เนื่องจำกยังมีสภำวะฝนที่ตกลงมำอย่ำงต่อเนื่อง 
  จ.นครศรีธรรมราช - ตลอด 2 วันที่ผ่ำนมำ จนถึงขณะนี ฝนที่ตกหนักเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้ำของวันนี  ใน
พื นที่ จ.นครศรีธรรมรำช ส่งผลให้ระดับน ้ำในล้ำคลองสำยต่ำงๆ เริ่มเข้ำสู่ภำวะล้ นตลิ่งอีกครั ง ขณะที่เทศบำลนคร
นครศรีธรรมรำช ได้แจ้งเตือน และยกธงสีเหลืองในจุดส้ำคัญ เพ่ือเป็นสัญญำณเตือนให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือน ้ำท่วม
อีกระลอก หลังจำกที่ฝนยังคงตกต่อเนื่อง ที่บริเวณเชิงเทือกเขำหลวงมีน ้ำป่ำหลำกลงมำเป็นระยะ ซึ่งสอดคล้องกับกำร
ประกำศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยำ ให้เตรียมรับมือน ้ำหลำก และน ้ำท่วมฉับพลัน ส่วนชำวบ้ำนในชุมชนลุ่มต่้ำของเทศบำล
นครนครศรีธรรมรำช ก้ำลังเตรียมอพยพสิ่งของกันอีกครั งแล้ว ส่วนในเขตเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช เริ่มมีปัญหำในกำร
ระบำยน ้ำ จำกฝนที่ตกลงมำอย่ำงหนัก โดยพื นที่ลุ่มต่้ำเริ่มมีน ้ำเข้ำท่วมแล้ว เช่น ชุมชนเพนียด ชุมชนบ่อทรัพย์ ชุมชนริม
คลองหน้ำเมือง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นครั งที่ 3 แล้วที่ถูกน ้ำเข้ำท่วม นับตั งแต่ช่วงเดือนธันวำคม 2559 จนถึงขณะนี  
9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วนัที่ 20 มกราคม 2560 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
 สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน ้าป่าไหลหลาก ในพื นที่จังหวัดภาคใต้ 
 ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์ 12 จังหวัด (พัทลุง นรำธิวำส ยะลำ สงขลำ ปัตตำนี 
ตรัง สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ชุมพร ระนอง กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ ) 122 อ้าเภอ 755 ต้าบล 5,812 หมู่บ้าน 
549,333 ครัวเรือน 1,681,195 คน  เสียชีวิต 45 ราย 
 ความเสียหายด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย สถำนที่รำชกำร 24 แห่ง ถนน 2,267 จุด คอสะพำน 207 แห่ง 
ท่อระบำยน ้ำ 250 แห่ง ฝำย 23 แห่ง โรงเรียน 89 แห่ง วัด/มัสยิด 49 แห่ง 

- จงัหวัดที่สถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้ว 5 จังหวัด (จ.ยะลำ ระนอง นรำธิวำส ปัตตำนี กระบี่) 
- ปัจจุบันยังคงได้รับผลกระทบจ้ำนวน 7 จังหวัด 37 อ้ำเภอ 174 ต้ำบล 1,140 หมู่บ้ำน (จ.นครศรีธรรมรำช 

สุรำษฎร์ธำนี พัทลุง ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง สงขลำ ชุมพร) 
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10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่20 – 26 มกรำคม 2560) 
      ในช่วงวันที่ 20-22 ม.ค. 60 บริเวณภำคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมำกหลำยพื นที่ตั งแต่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีลงไป ส่วน
ในช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. 60 ตั งแต่จังหวัดนครศรีธรรมรำชลงไปยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมำกหลำยพื นที่ ส่วนภำคใต้
ตอนบนจะมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยตั งแต่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีลงไปจะมีก้ำลังแรงตลอดช่วง โดยมีคลื่นสูง      
2-3 เมตร ส้ำหรับในช่วงวันที่ 20-24 ม.ค. 60 ประเทศไทยตอนบนจะมีอำกำศหนำวเย็นลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิจะ
ลดลง 4-6 องศำเซลเซียสกับมีลมแรง ในช่วงวันที่ 25-26 ม.ค. 60 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ นเล็กน้อย 
 ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 20-25 ม.ค. 60 ประชำชนในภำคใต้ตอนล่ำงระวังผลกระทบจำกฝนตกหนัก และปริมำณฝน
ที่ตกสะสม ส่วนชำวเรือบริเวณอ่ำวไทยควรเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจำกฝั่งในช่วงเวลำดังกล่ำว 
ส้ำหรับประชำชนบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ขอให้ดูแลสุขภำพเนื่องจำกสภำพอำกำศที่หนำวเย็น
ไว้ด้วย 

   
   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์         
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


