
  

                    รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 739/2560 เวลำ 15.00 น. วันที่ 10 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 10 มกราคม 2560 ดังนี  

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

1 วัน ขอให้ประชำชนบริเวณดังกล่ำวระมัดระวังอันตรำยจำกฝนตกหนัก และปริ มำณฝนที่ตกสะสม ที่อำจเกิดน ้ำท่วม
ฉับพลัน น ้ำป่ำไหลหลำก ดินโคลนถล่มได้ และขอให้ประชำชนติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศจำกกรมอุตุนิยมวิทยำและข่ำวสำร
จำกหน่วยงำนรำชกำรอย่ำงใกล้ชิด ส่วนภำคใต้ตั งแต่จังหวัดชุมพรลงไปฝนมีแนวโน้มลดลง ส้ำหรับภำคกลำงตอนล่ำง  

ภำคตะวันออก และกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีฝนเล็กน้อยถึงปำนกลำง  
ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันตอนบนมีก้ำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชำวเรือเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง 

เรือเล็กควรงดออกจำกฝั่งต่อไปอีก 1 วัน 

 
   แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 10 ม.ค. 2560 เวลำ 01.00 น. 

 
 ภำพถ่ำยจำกดำวเทยีม วันท่ี 10 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.เพชรบุรี 99.1 
จ.นครศรีธรรมรำช (สกษ.) 64.9 
จ.ชลบุรี (พัทยำ) 51.4 
จ.สมุทรสงครำม 42.3 
จ.กระบี่ 37.1 
จ.บุรีรัมย์ 37.0 
กรุงเทพฯ บำงนำ สกษ. 36.7 

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนีสุวรรณภูมิ เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนีสงขลำ เวลำ 14.45  น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศ จะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต ้

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่10 มกราคม 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 
 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 48,704 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้     
25,117 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (39,234 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55)  
มำกกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 9,470 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 63.44 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน 

87.29 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 22,053 ล้ำน ลบ.ม. ในช่วงฤดูแล้งตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 ถึงปัจจุบัน 
ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯสะสม จ้ำนวน 4,889 ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยสะสม จ้ำนวน 4,480 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 6,951 52 3,151 33 2.83 2.57 11.00 9.00 6,511 
2.สิริกิติ์ 7,121 75 4,271 64 3.40 3.51 25.16 25.30 3,519 
3.จุฬำภรณ์ 150 91 113 89 0.03 161 0.00 0.49 57 
4.อุบลรัตน์ 2,033 84 1,452 79 0.00 1.64 8.41 6.99 398 
5.ล้ำปำว 1,055 53 955 51 2.61 0.00 4.75 0.10 1,395 
6.สิรินธร 1,550 79 719 63 0.00 0.00 2.00 0.41 416 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 818 85 815 85 4.03 5.78 5.24 5.24 142 
8.ศรีนครินทร์ 13,560 78 3,295 44 7.87 1.79 6.01 5.99 5,290 
9.วชิรำลงกรณ 5,630 64 2,618 45 1.93 0.00 10.04 10.13 5,370 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 192 86 187 85 0.01 0.01 2.44 2.44 34 
11.รัชชประภำ 4,974 88 3,622 84 17.39 13.98 0.00 0.00 1,646 
12.บำงลำง 744 51 468 40 4.89 8.16 0.00 0.00 930 
 

 



๓ 

5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 6 – 10 มกราคม 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน)   

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับตลิ่ง 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
ศุกร ์ เสาร์ อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร 
6 

ม.ค. 
7 

ม.ค. 
8 

ม.ค. 
9 

ม.ค. 
10 
ม.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.27 1.29 1.31 1.22 1.22 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 -0.57 -0.60 -0.66 -0.66 -0.66 ทรงตัว 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 1.24 1.02 0.81 0.56 0.52 ลดลง 

N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 10.78 2.91 2.93 2.76 2.89 2.95 เพิ่มขึ น 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 15.00 14.91 14.85 14.83 14.80 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 0.99 0.94 0.89 0.89 0.86 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 1.68 1.66 1.65 1.64 1.63 ลดลง 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 0.74 0.69 0.69 0.71 0.85 เพิ่มขึ น 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 2.10 2.00 2.35 2.33 2.26 ลดลง 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.27 2.26 2.26 2.23 2.22 ลดลง 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 12.14 14.65 13.36 15.75 17.27 เพิ่มขึ น 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 31.40 30.88 30.72 30.48 30.12 ลดลง 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 20.22 20.06 20.26 19.78 19.64 ลดลง 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 9.70 10.26 11.03 11.43 12.04 เพิ่มขึ น 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 2.66 10.14 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 6.23 9.77 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 3.04 9.16 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 2.35 10.15 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 2.59 9.41 เพิ่มขึ น 

อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 2.92 11.58 เพิ่มขึ น 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วนันี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้ำนสวนใหญ่พัฒนำ ต.ป่ำเด็ง อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบรุ ี ระดับน ้ำ 2.35 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
*ได้รับข้อมูลจำกทำง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

 
7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 (ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
    ประกำศเฝ้ำระวังภัยดินถล่มและน ้ำป่ำไหลหลำกในพื นที่ เสี่ยงภัยโดยเฉพำะในพื นที่  ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร 
นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนีระนอง พังงำ กระบี่ พัทลุง และสงขลำ  
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8. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
   จ.สงขลา - สถำนกำรณ์น ้ำท่วมที่ อ.ระโนด ในวันนี มีแนวโน้มดีขึ น ระดับน ้ำเริ่มนิ่ง และลดลงแล้วประมำณ 20 เซนติเมตร 
แต่ภำพรวมของทั ง 5 อ้ำเภอริมทะเลสำบสงขลำ ทั ง อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร และ อ.ควนเนียง 
ขณะนี ยังถือว่ำยังไม่พ้นวิกฤต และระดับน ้ำยังท่วมสูงเฉลี่ยประมำณ 1 เมตร และเป็นครั งที่หนักหนำยำวนำนที่สุด และหนึ่ง
ในปัญหำใหญ่ขณะนี คือ สิ่งของบรรเทำทุกข์ที่ยังเข้ำไปไม่ถึง และยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนที่ประสบภัย  
น ้ำท่วม      

 จ.พัทลุง - สถำนกำรณ์น ้ำท่วมในพื นที่ 5 อ้ำเภอของ จ.พัทลุง ประกอบด้วย อ.ควนขนุน อ.เมือง อ.บำงแก้ว อ.เขำชัยสน 
และ อ.ปำกพะยูน ยังทรงตัว แม้ไม่มีฝนตกลงมำเพ่ิมเติม โดยบ้ำนเรือนประชำชน พื นที่กำรเกษตร สวนยำง สวนปำล์มน ้ำมัน 
และนำข้ำว ยังมีน ้ำท่วมขังสูง ส่วนเส้นทำงระหว่ำงหมู่บ้ำน หลำยเส้นทำงรถยังไม่สำมำรถผ่ำนไปมำได้ ชำวบ้ำนต้องเดินลุยน ้ำ 
หรือใช้เรือในกำรเดินทำงเข้ำ-ออกหมู่บ้ำน   
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ - ในพื นที่ อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขณะนี ทั่วทุกจุดทั งอ้ำเภอก้ำลังได้รับผลกระทบจำกน ้ำป่ำ
ไหลหลำก แม้ล่ำสุด จะไม่มีมวลน ้ำหลำกลงมำจำกเทือกเขำตะนำวศรีเพ่ิมเติม แต่หลำยพื นที่ก็ยังคงมีน ้ำท่วมขังอยู่วัดระดับ
สูงสุดกว่ำ 1 เมตร นอกจำกนี  ยังพบมีคอสะพำนบริเวณถนนเพชรเกษม จุดเลยแยกเลี ยวเข้ำ อ.บำงสะพำน ขำล่องใต้ หลัก 
กม.ที่ 365+800 รวมถึงขำขึ น กทม.ช้ำรุดเสียหำย เบื องต้น หลำยหน่วยงำนอยู่ระหว่ำงเร่งให้ควำมช่วยเหลือ เพ่ือเป็นกำร
บรรเทำควำมเดือดร้อนชั่วครำวแล้ว  
9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วนัที่ 10 มกราคม 25560 (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 ) 111 อ้าเภอ 663 ต้าบล 4,993 หมู่บ้าน 
369,680 ครัวเรือน 1,105,731 คน  เสียชีวิต 25 ราย สูญหาย 2 ราย  
 ความเสียหายด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย สถำนที่รำชกำร 5 แห่ง ถนน 218 จุด คอสะพำน 59 แห่ง ท่อ
ระบำยน ้ำ 12 แห่ง ฝำย 12 แห่ง โรงเรียน 11 แห่ง วัด/มัสยิด 5 แห่ง 

- จังหวัดที่สถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้ว 1 จ. (ยะลำ) 
- ปัจจุบันยังคงได้รับผลกระทบจ้ำนวน 11 จ. 92 อ. 556 ต. 4,299 ม. 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่10 – 16 มกรำคม 2560) 
      ในช่วงวันที่ 11-14 ม.ค. 60 ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก รวมทั งกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑลมีฝนเพ่ิมขึ น ส้ำหรับภำคใต้จะมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอันดำมันมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร ส่วนในช่วง
วันที่ 15-16 ม.ค. 60 จะมีอำกำศเย็นและอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศำเซลเซียส ส้ำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปก
คลุมภำคใต้และอ่ำวไทยมีก้ำลังแรงขึ น ท้ำให้ภำคใต้มีฝนเพ่ิมขึ น และคลื่นลมมีก้ำลังแรงขึ น 
 ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 11-14 ม.ค. 60 ขอให้ประชำชนบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำค
ตะวันออก รวมทั งกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลดูแลสุขภำพเนื่องจำกฝนที่ตกในระยะแรกและอุณหภูมิที่จะลดลงในช่วงหลัง
ของสัปดำห์ไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. 60 ประชำชนในภำคใต้ตอนบนระวังอันตรำยจำกฝนตกหนัก และปริมำณ
ฝนที่ตกสะสม ส่วนชำวเรือบริเวณอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันควรเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจำกฝั่งใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว 

   
   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์         
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


