
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ภาค/เดือน
(ปริมาณฝนคาดการณ์) ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย ค่าประมาณ (มม.) ความหมาย
เหนือ 0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 5 - 15 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 20 - 40 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 - 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 10 - 20 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 30 - 50 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง 10 - 20 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  15 - 30 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  40 - 60 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ตะวันออกรวมชายฝั่ง  15 - 30 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 30 - 50 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 60 - 90 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  20 - 40 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 30 - 50 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 60 - 90 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  20 - 40 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  20 - 40 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ  70 - 100 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล 10 - 20 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 20 - 40 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 40 - 60 มม. สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
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 สรปุสถานการณน์้ําของประเทศ วันที ่10 มกราคม ๒๕60  
 ๑. ฝน การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2560 เปรียบเทียบกับค่าปกติ [ค่าปกติ = ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒๕5๓)]  
     มีรายละเอียดตามตาราง/ 

 
ปริมาณฝน ณ วนัท่ี
8 มกราคม 2560
ฝนสูงสุด 24 ชม. มม.

ฝนสะสมปี 59 มม. 11.6 1294.3 1.6 1238.0 0.9 1450.2 1.9 2026.6 9.4 2186.7 6.1 1650.0
ฝนสะสมป ี60 มม. 1305.9 99% 1239.5 100% 1451.1 99.9% 2028.5 100% 2196.1 100% 1656.1 100%
ฝนสะสม 30 ปี มม. 1.2 1.7 1.2 4.2 14.0 4.4

 
ระนองสัตหบี ระนอง

2.0 13.9 1.3

นครสวรรค์ ชลบุรี  

176.3

ตะวนัออก ใต้ ท้ังประเทศ

176.35.6

สถานีอุตุนิยมวิทยา
พิจติร สกษ. ตากฟ้า สกษ. ปากช่อง สกษ.

 

หน่วย เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

 
        ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา สรุปลักษณะอากาศรายวัน (http://www.tmd.go.th/climate/climate.php) 

ปริมาณฝนสูงสุด 24 ชม.เพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07.00 น.ของวันนี้  - ไม่มี -  
๒. นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 
 
 
ปริมาณน้ําในอ่าง หน่วย

ล้าน(ลบ.ม) 10,103 611 3,717 775 17,912 6,174 39,402
% 41% 45% 44% 51% 67% 75% 56%

นํ้าในอ่างปี 60 ล้าน(ลบ.ม) 15,434 21% 1,212 44% 5,665 24% 1,024 17% 19,196 5% 6,206 1% 48,851 13%
9 ม.ค. 60 % 62% 89% 68% 68% 72% 76% 69%

นํ้าในอ่างปี 49 ล้าน(ลบ.ม) 18,840 -18% 1,092 9% 5,072 1% 740 -1% 22,619 -13% 7,116 -11% 55,479 -12%
9 ม.ค. 49 % 80% 80% 67% 69% 85% 87% 81%

นํ้าในอ่างปี 59

เหนือ ใต้ ท้ังประเทศกลาง ตอ.เฉียงเหนือ ตะวนัออก ตะวนัตก

  
ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทาน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใหญ่ท้ังประเทศ (http://water.rid.go.th/flood/flood/res_table.htm) 

หมายเหตุ ๑. อ่างที่มีปริมาณน้ําต่ํากว่า ๕๐ % ของความจุมี 8 อ่าง คือ 1.ลําตะคอง (37%) 2.น้ําพุง (37%) 3.ปราณบุรี (38%) 
๔.แม่กวง (41%) 5.ลําพระเพลิง (45%) .6.ลําแซะ (46%) 7.คลองสียัด (48%) และ8.น้ําอูน (49%)  
๒. อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ ๘๐% ของความจุ มี 11 อ่าง ได้แก่ 1.นฤบดินทรจินดา (80%) 2.แควน้อย (83%)  
3.อุบลรัตน์ (84%) 4.ป่าสักฯ (85%) 5.ขุนด่านฯ (87%) 6.รัชชประภา (88%) 7.จุฬาภรณ์ (91%) 8.กิ่วคอหมา (92%) 
9.กิ่วลม (95%) 10.ทับเสลา (96%) และ11.กระเสียว (99%)  
 

 
๓. สรปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าและลุ่มนํ้าสายสําคัญ  
     กรมชลประทาน : (http://www.rid.go.th/2009/) 
     -  สรุปสถานการณ์นํ้าท่าท้ังประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา: สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน ) (9 ม.ค.)  : สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย ได้แก่ สถานี P.1 จ.เชียงใหม่ 
สถานี P.7A จ.กําแพงเพชร, สถานี P.17 จ.นครสวรรค์, สถานี  W.๔A จ.ตาก, สถานี Y.1 C จ.แพร่, สถานี N.1 จ.น่าน, สถานี N.5A จ.พิษณุโลก, สถานี N.67 จ.นครสวรรค์, สถานี Kgt.10  
จ.สระแก้ว, สถานี M.9 จ.ศรีสะเกษ, , สถานี M.6A จ.บุรีรัมย์, สถานี M.7 จ.อุบลราชธานี และสถานี Kgt.3 จ.ปราจีนบุรี สถานีนํ้าท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ สถานี Y.16 จ.พิษณุโลก  
และสถานี X.158 จ.ชุมพร สถานีท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้ามาก ได้แก่ สถานี X.119A จ.นราธิวาส สถานีท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม ได้แก่ สถานี X.37A จ.สุราษฎร์ธานี แนวโน้มระดับน้ํา แม่น้ํายม  
แม่น้ําน่าน แม่น้ําพระสทึง และแม่น้ําโก-ลก มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง แม่น้ําปิง แม่น้ําวัง แม่น้ําท่าตะเภา และแม่น้ําตาปี มีแนวโน้มระดับน้ําเพ่ิมขึ้น แม่น้ํามูล  และแม่น้ําบางปะกง มีแนวโน้ม
ระดับน้ําทรงตัว 
     -  สถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าโขง (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา : สรุปสถานการณ์น้ําประจําวัน : อ้างอิง MRC: Mekong River Commission ; http://division.dwr.go.th/brdh/ ) ณ วันที่  
9 มกราคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดระดับน้ําได้ 2.66, 6.23, 3.04, 2.35, 2.59 และ 2.92 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบ
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ-10.14, -9.77, -916, -10.15, -9.41 และ –11.58 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับน้ําท่า สถาน เชียงคานหนองคาย มุกดาหาร และโขงเจียม มีแนวโน้มระดับน้ํา
เพ่ิมขึ้น สถานีเชียงแสน และนครพนมมีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
      กรมทรัพยากรนํ้า : (http://www.dwr.go.th/home) 
     - ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้านํ้าหลาก - ดินถล่ม (Early Warning) (สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา : http://ews.dwr.go.th ) (9 ม.ค.) สถานีเตือนภัยระดับเฝ้าระวัง 
ได้แก่ จ.ชุมพร ที่บ้านห้วยใหญ่ ต.นาสัก อ.สวี เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.45 น. เท่ากับ 18.5 มม., จ.สตูล ที่บ้านโกตา ต.กําแพง อ.ละงู เตือนด้วยระดับน้ําฝน ระดับน้ํา ณ เวลา 
14.30 น. เท่ากับ 4.6 เมตร จ.ระนอง ที่บ้านห้วยน้ําใส ต.ทต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.45 น. เท่ากับ 1.0 มม. จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่บ้านหุบผึ้ง ต.ห้วยทราย 
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์, บ้านบางเจริญ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อยและ,บ้านกุยบุรี ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 12.45, 13.45 และ14.45 น. เท่ากับ 92.5, 84.5 
และ 77.0 มม. ตามลําดับ สถานีเตือนภัยระดับเตือนภัย ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่บ้านช่องลม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย, บ้านหัวตาลแถว และบ้านหนองใหญ่ ต.สามาร้อยยอด อ.สามร้อยยอด  
เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.30 และ 14.45 น. เท่ากับ 88.0, 78.5 และ85.0 มม.ตามลําดับ จ.สุราษฎร์ธานี ที่บ้านใต้โตน ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง เตือนด้วยระดับน้ํา ระดับน้ํา  

กราฟแสดงปริมาณน้ําในอ่างฯทั้งประเทศ  

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 เดือน (http://www.tmd.go.th/3month_forecast.php) 
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ณ เวลา 06.15 น. เท่ากับ 6 เมตร สถานีเตือนภัยระดับอพยพ ได้แก่ จ.ระนอง ที่บ้านบางนอนใน ต.บางนอน อ.เมืองระนอง และบ้านพรรั้ง ต.ทต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง เตือนด้วยน้ําฝน ฝนสะสม 12 ชม. 
ณ เวลา 07.00 และ 14.45 น. เท่ากับ 42.0 และ 21.0 มม. ตามลําดับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่บ้านด่านสิงขร ต.บ้านเหมาะ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์และบ้านยุบหวาย ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก เตือนด้วย
น้ําฝน  ฝนสะสม 12 ชม. ณ เวลา 14.00 และ14.45 น. เท่ากับ 149.5  และ90.5 มม. ตามลําดับ   
    - ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้า (ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา : http://mekhala.dwr.go.th/main/และ line:รายงานสถานการณ์น้ํา) 
      - โครงการสํารวจติดต้ังระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ในลุ่มนํ้า) ได้แก่ 
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําเจ้าพระยา (ณ วันที่ 9 ม.ค.60) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่าระดับ
ตลิ่งต่ําสุด) มีระดับน้ําสูงขึ้นกว่าเม่ือวาน   
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ํายม-น่าน (ณ วันที่ 9 ม.ค.60) ลุ่มน้ํายม-น่าน ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่า 
ระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ํายม ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ส่วนลําน้ําน่าน ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี (ณ วันที่ 9 ม.ค.60) ลุ่มน้ําบางปะกง ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําโขง ชี มูล (ณ วันที่ 9 ม.ค.60) ลุ่มน้ําโขง ชี มูล ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  
          - สถานการณ์น้ําของสถานีโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ณ วันที่ 9 ม.ค.60) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ํา 
ต่ํากว่าระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มระดับน้ําในลําน้ําเพ่ิมขึ้น มีสถานีลําปํา ที่มีระดับน้ําใกล้ล้นตลิ่ง อยู่ในสถานะเฝ้าระวังน้ําท่วม และมีพื้นที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ 
จ.พัทลุง และสงขลา 
      - โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ได้แก่ 
             -  สถานการณ์น้ําจากการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ณ วันที่ 9 ม.ค.60) : สถานการณ์น้ําทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีสถานีที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังน้ําท่วม ได้แก่ 
สถานีร.ร.อนุบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ลุ่มน้ําคลองบางสะพาน/ชายฝั่งทะเลตะวันตก) 
๔. พายุหมุน (อุตุนิยมวิทยา) – ไม่มี - 
๕. สถานการณ์นํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(9 ม.ค.)  รายงานนํ้าท่วม ได้แก่ จ.พัทลุง (อ.เมืองฯ กงหรา ศรีนครินทร์ ควนขนุน ปากพะยูน ศรีบรรพต เขาชัยสน ป่าบอน  
บางแก้ว ป่าพะยอม ตะโหมด) 65 ตําบล 663 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 54,549 ครัวเรือน ปัจจุบันมีฝนตกเล็กน้อย ระดับน้ําลดลง จ.นราธิวาส (อ.เมืองฯ ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร 
แว้ง สุคิริน สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี จะแนะ เจาะไอร้อง ยี่งอ ตากใบ บาเจาะ) 75 ตําบล 496 หมู่บ้าน 3 เขตเทศบาล 35 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 33,420 ครัวเรือน ปัจจุบันยังมี 
ฝนตกเล็กน้อย ระดับน้ําทรงตัว จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่ นาหม่อม สะเดา สะบ้าย้อย ควนเนียง รัตภูมิ คลองหอยโข่ง กระแสสินธ์ุ สิงหนคร สทิงพระ ระโนด) 51 ตําบล 316 หมู่บ้าน  
ประชาชนได้รับผลกระทบ 17,,778 ครัวเรือน ปัจจุบันยังมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําลดลง จ.ปัตตานี (อ.โคกโพธ์ิ ยะรัง กะพ้อ หนองจิก เมืองฯสายบุรี แม่ลาน ไม้แก่น) 50 ตําบล 202 หมู่บ้าน 
ปัจจุบันมีฝนตกเล็กน้อย ระดับน้ําลดลง จ.ตรัง (อ.นาโยง รัษฏา เมืองฯ ห้วยยอด วังวิเศษ) 29 ตําบล 6เทศบาล 235 หมู่บ้าน 15 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,448 ครัวเรือน  
ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําลดลง จ.สุราษฎร์ธานี (อ.กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร ดอนสัก ท่าชนะ เกาะสมุย ไชยา เมืองฯ บ้านนาเดิม ชัยบุรี เกาะพะงัน ท่าฉาง) 70 ตําบล 516 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 70,355 ครัวเรือน ปัจจุบันยังมีฝนตกเล็กน้อย ระดับน้ําลดลงจ.นครศรีธรรมราช (อ.ชะอวด ทุ่งส่ง จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ ท่าศาลา สิชล นาบอน พิปูน ช้างกลาง ฉวาง 
นบพิตํา เมืองฯ พระพรหม เชียรใหญ่ ชนอม พรหมคีรี ลานสกา บางขัน ปากพนัง ถํ้าพรรณรา ทุ่งใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ) 154 ตําบล 1,284 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
125,202 ครัวเรือน ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําเพิ่มข้ึน จ.ชุมพร (อ.ทุ่งตะโก พะโต๊ะ หลังสวน ละแม สวี เมืองฯ) 46 ตําบล 437 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 17 ชุมชน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 14,272 ครัวเรือน ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ําลดลง จ.กระบ่ี (อ.เมืองฯ เขาพนม เกาะลันตา อ่าวลึก) 16 ตําบล 57 หมู่บ้าน 1 เทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ  
97 ครัวเรือน ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ.บางสะพานน้อย) 3 ตําบล 15 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ จ.ระนอง (อ.เมือง) 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน เกิดฝนตกหนักน้ําล้นตลิ่ง
ส่งผลให้น้ําเอ่อล้นเข้าท่วม ในพื้นที่ ต.หาดส้มแป้น เขตเทศบาลเมืองระนอง ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่   กรมชลประทาน (9 ม.ค.) รายงานนํ้าท่วม ได้แก่ จ.ชุมพร ปัจจุบันมีน้ําท่วมอ.ละแม  
หลังสวน พะโต๊ะ ทุ่งตะโก สวี และเมือง  ฝนที่ตกลงในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองชุมพร ส่ผลให้อ.เมือง ระดับน้ําสูงกว่าตลิ่ง 0.34 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน คาดว่าระดับน้ําสูงสุดในวันที่ 9 ม.ค. นี้และส่งผล
กระทบต่อพื้นที่เทศบาลเมืองชุมพร จะเข้าสู่ปกติภายใน 2-3 วัน จ.สุราษฎร์ธานี ระดับน้ําลดลง แต่ยังมีน้ําท่วมขัง 8 อําเภอ ได้แก่ อ.กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เมือง ไชยา และท่าชนะ ฝนที่ตกหนัก
ในพื้นที่ลุ่มน้ําตาปี ส่งผลให้น้ําไหลหลากผ่านอ.พระแสง เคียนซา และพุนพิน โดยทําให้ระดับน้ําจะล้นตลิ่งในวันที่ 9 ม.ค. ขณะที่อ.พุนพินข้ึนกับอิทธิพลของน้ําทะเล แต่ยังคงอยู่ต่ํากว่าตลิ่ง 
จ.ตรัง ปัจจุบันมีน้ําท่วมอ.เมือง รัษฎา วังวิเศษ ห้วยยอด และกันตัง ระดับน้ําสูงประมาณ 0.30-050. เมตร โดยแม่น้ําตรังระดับน้ําช่วง อ.รัษฎา มีแนวโน้มลดลงและระดับน้ําในอ.เมืองลงมา 
ระดับน้ํา มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่น้ําตรัง ส่งผลทําให้น้ําไหลหลากผ่านพื้นที่ บ้านท่าประดู่และบ้านปากหมัน อ.ห้วยยอด ระดับน้ําสูงกว่าตลิ่ง 0.55 และ0.20 เมตร 
ตามลําดับ คาดว่าเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-3 วัน และอ.เมือง มีระดับน้ําสูงกว่าตลิ่ง 1.03 เมตร มีแนวโน้มลดลง คาดว่าเข้าสู่ปกติในวันที่ 11 ม.ค. จ.นครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีน้ําท่วม  
23 อําเภอ ระดับน้ําสูงประมาณ 0.30-0.50 เมตร ปัจจุบันระดับน้ํามีแนวโน้มลดลง. จ.พัทลุง ปัจจุบันมีน้ําท่วม 11 อําเภอ (เมืองพัทลุง ควนขนุน ปากพะยูน ป่าพะยอม ป่าบอน ศรีบรรพต  
กงหรา เขาชัยสน บางแก้ว ศรีนครินทร์ และตะโหมด) ระดับน้ําท่วมสูงเฉลี่ย 0.20-0.40 เมตร ปัจจุบันระดับน้ําวในลําน้ําสายหลัก มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  โดยฝนที่ตกหนักในลุ่มน้ําพัทลุง 
ทําให้เกิดน้ําไหลหลากผ่านอําเภอต่างๆ ได้แก่ ระดับน้ําในคลลองลํา ที่อ.ศรีนครินทร์, ระดับน้ําในคลองท่าแค ที่อ.เมือง และระดับน้ําในคลองนุ้ย ที่ อ.เมือง แต่ทั้งหมดยังอยู่ต่ํากว่าตลิ่ง  
จ.สงขลา มีน้ําท่วมในพื้นที่อ.ระโนดทุกตําบล อ.กระแสสินธ์ุ อ.สทิงพระ 4 ตําบล และอ.สิงหนคร 2 ตําบล ระดับน้ําสูงประมาณ 0.30-0.50 เมตร และมีน้ําท่วมขังเล็กน้อยเป็นแห่งๆในพื้นที่ต.
ท่าประดู่และต.นาทวี อ.นาทวี ทั้งนี้ มีปริมาณน้ําจากจ.พัทลุลและนครศรีธรรมราชไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ทําให้ระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน จ.นราธิวาส ปัจจุบันมีน้ําท่วมในพื้นที่ในเขต
เทศบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก ส่วนพื้นที่โครงการส่งน้ําฯโก-ลก จะมีน้ําหลากจากเขาทิศตะวันตกผ่านคลองส่งน้ําและฝนตกในพื้นที่ ทําให้น้ําท่วมในเขต อ.ตากใบ และฝนที่ตกหนักในพื้นที่ 
ลุ่มน้ําโก-ลก ส่งผลให้มีน้ําไหลหลากผ่านอําเภอตา่ง ๆ ได้แก่ อ.แว้งและอ.สุไหงโก-ลก แต่ระดับน้ํายังอยู่ต่ํากว่าตลิ่ง ระดับน้ํามีแนวโน้มทรงตัวและลดลง จ.ยะลา น้ําท่วมที่พื้นที่อ.เมืองยะลา รามัน
และยะหา (ปัจจุบันสถานการณ์น้ําเข้าสู่ภาวะปกติ) จ.ปัตตานีและ น้ําท่วมที่พื้นที่อ.โคกโพธ์ิ ยะรัง กะพ้อ และหนองจิก ระดับน้ําได้ลดลงต่ํากว่าตลิ่ง ปริมาณน้ําที่ไหลผ่านแม่น้ําปัตตานีเข้าสู่ปกติ  
กรมทรัพยากรธรณี (9 ม.ค.) รายงานนํ้าป่าไหลหลาก (เพิ่มเติม ที่มา:INN) จ.ประจวบคีรีขันธ์ วานน้ี (8 ม.ค. ๖๐) เกิดฝนตกหนักทําให้มีมวลน้ําสะสมบนเทือกเขาตะนาวศรีไหลหลาก 
มาสู่พื้นที่อ.บางสะพาน ในพื้นที่ ต.ทองมงคล ต.ร่อนทอง และต.พงศ์ประศาสน์ ระดับน้ําสูงประมาณ 0.50 – 1 เมตร สถานการณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว) จ.ระนอง เกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายวัน 
ทําให้น้ําในคลองหลายสายมีปริมาณสูงข้ึน จนเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ อ.เมือง เช่นบริเวณ เขตเทศบาลเมือง และ เทศบาลบางริ้น ซ่ึงมีน้ําเอ่อล้นหลายจุด ชาวบ้านต่างเร่งขนย้ายสิ่งของไป
เก็บไว้บนที่สูง ด้านเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหาร มูลนิธิ และเจ้าหน้าที่เทศบาลต่าง ๆ ได้นําทราย, กําลังคน และเคร่ืองจักรกลหนัก เข้ามาเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่  
แต่คาดว่าหากไม่มีน้ําทะเลเข้ามาหนุนในช่วงสาย การระบายน้ําลงสู่ทะเลน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนที่ อ.กะเปอร์ ซ่ึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่พบว่ามีน้ําจากคลองหลายสายเอ่อล้นเข้าท่วม
พื้นที่สวนผลไม้ และ สวนยางพารา ล่าสุด พบมวลน้ําป่าและน้ําจากคลองเริ่มลดระดับในหลายจุด บางแห่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จ.ชุมพร ผู้ว่าฯ เปิดเผย ว่า สถานการณ์ในพื้นที่อําเภอ 
ทางตอนล่างของจังหวัดอย่าง อ.หลังสวน, ละแม, พะโต๊ะ, สวี, ทุ่งตะโก ขณะนี้เริ่มคลี่คลาย หลังปริมาณฝนลดลง แต่ที่ อ.หลังสวน บริเวณ 5 ตําบลริมทะเล ประกอบด้วย ต.พ้อแดง,  
บางนํ้าจืด, บางมะพร้าว ปากนํ้า และ แหลมทรายยังมีน้ําท่วมขังสูง ประชาชนต้องอาศัยสถานีอนามัยรวมถึงสถานที่ที่จังหวัดจัดหาให้อยู่เป็นการชั่วคราว ล่าสุด วัดระดับน้ําได้ประมาณ 
1.70 เมตร แต่ในส่วนของที่ลุ่มต่ําจะมีระดับสูง 2 - 3 เมตร ทั้งน้ีในส่วนของพื้นที่ที่น้ําแห้งสนิทนั้น เจ้าหน้าที่กําลังเข้าไปเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมทําความสะอาดเพื่อให้กลับมาเป็นปกติได้
โดยเร็ว ขณะที่สถานการณ์ของอําเภอทางตอนเหนือ ประกอบด้วย อ.เมืองชุมพร, ท่าแซะ และ ปะทิว ล่าสุด เริ่มมีมวลนํ้าจาก อ.บางสะพาน ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไหลเข้ามาสมทบกับ
ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ทําให้หลายจุดเริ่มประสบปัญหาน้ําท่วมขังแล้ว โดยเฉพาะบนถนนเพชรเกษม หมายเลข 4 พบมีน้ําท่วมขังสูงประมาณ 30 เซนติเมตร รถเล็กสัญจรได้
แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ปัจจุบันทหารจากมลฑลทหารบกที่ 44 ร่วมกับ กองทัพเรือภาคที่ 1 ได้เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด ซ่ึงเบ้ืองต้นได้มีการถอน
กําลังจากอําเภอทางตอนล่างข้ึนมาช่วยบริเวณตอนบนของจังหวัด เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะเกิดน้ําท่วมขังสูง ส่วนอําเภอตอนล่างก็ยังต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ว่าฯเปิดเผย ว่า เม่ือคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.ชัยบุรี และ พระแสง ล่าสุดระดับน้ําเริ่มลดลงแล้ว ส่วน 3 อําเภอที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขัง
ประกอบด้วย อ.กาญจนดิษฐ์, ไชยา และ ท่าชนะ ปัจจุบันยังคงมีระดับน้ําท่วมขังสูงประมาณ 30 - 40 ซม. เบ้ืองต้นหลายหน่วยงานได้ระดมกําลังเข้าให้ความช่วยเหลืออย่าง
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ต่อเนื่อง ทั้งนี้ พบว่ามวลน้ําจาก จ.นครศรีธรรมราช ยังคงไหลลงสู่แม่น้ําตาปีผ่านพื้นที่ อ.พระแสง, เวียงสระ, เคียนซา และ พุนพิน ของ จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนไหลออกสู่อ่าวไทย มีปริมาณ
เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ทําให้ต้องจับตาบริเวณลุ่มแม่น้ําตาปีเป็นพิเศษในระยะน้ี เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่มวลน้ําจะเอ่อล้นตลิ่งได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ตนได้กําชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้า
ระวังเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ จ.นครศรีธรรมราช สํานักประชาสัมพันธ์จ.นครศรีธรรมราช รายงานว่า กําลังทหารเรือ จากกรมอู่ทหารเรือธนบุรี  
กําลังเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ํา จํานวน 20 เครื่อง ที่ลําเลียงมาจากเรือหลวงอ่างทอง ข้ึนรถบรรทุกจากท่าเรือน้ําลึกสงขลา ที่บริเวณสะพานข้ามคลองระบายนํ้าฉุกเฉิน อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเร่งระบายน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังออกสู่ทะเลอ่าวไทยโดยตรง ทั้งนี้ ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปากพนังล่าง กล่าวว่า มวลน้ําจากพื้นที่โซน
ภูเขาได้ไหลลงมาถึงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังแล้ว ซ่ึงทําให้มีประมาณน้ําท่วมขังสูงกว่าช่วงตน้เดือนธ.ค.ประมาณ 20 ซม.มีปริมาณน้ําประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ทําให้การระบายนํ้า
นานข้ึน ใช้เวลาประมาณ 15 - 20 วัน ซ่ึงการที่กองทัพเรือได้สนับสนุนเรือผลักดันน้ํา จํานวน 50 เครื่อง มาช่วยผลักดันน้ําออกสู่ทะเลอ่าวไทยโดยตรงนั้น จะช่วยให้การระบายนํ้าเร็วข้ึน
ประมาณ 15% ทั้งนี้ ปัจจุบันยังคงมีหลายพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ําปากพนัง ประกอบด้วย 6 อําเภอ อ.ชะอวด หัวไทร เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง  
และ อ.เมือง วัดระดับน้ําสูงสุดประมาณ 1 เมตร จ.กระบ่ี นายอําเภอเมืองกระบี่ เปิดเผย ว่า หลังพื้นที่ อ.เมืองกระบี่ เกิดน้ําท่วมขังอย่างหนักเม่ือคืนที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ระดับน้ําได้ลดลง
จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน กําลังเร่งสํารวจความเสียหาย ส่วนประชาชนที่ต้องอพยพออกมาจากบ้านพัก ต่างก็พากันเดินทางกลับเข้าไป
ทําความสะอาดที่อยู่อาศัย จ.ตรัง เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง แจ้งว่า หากระดับน้ํายังท่วมสถานีสูบน้ําที่ บ้านหนองตรุด และโรงงานผลิตน้ําประปา ที่ ถนนท่ากลาง  
ในเขตเทศบาลนครตรัง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง อาจจะไม่สามารถผลิตน้ําประปาได้ เพราะระดับน้ําท่วมสูงดังกล่าว ทําให้ที่โรงสูบอาจจะต้องตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟรั่ว 
ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องหยุดการผลิตน้ําประปาทันที ล่าสุดพบระดับน้ําใกล้จะท่วมสายไฟ รวมถึงหม้อแปลงแล้ว โดยทันทีที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าก็จะไม่สามารถผลิตน้ําประปาจ่ายให้กับ
ประชาชนได้ สําหรับเขต อ.เมืองตรัง มีประชาชนอาศัพอยู่ทั้งหมดประมาณ 17,000 คน ซ่ึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต้องติดตาม สถานการณ์พร้อมประเมินข้อมูลแบบชั่วโมงต่อชั่วโมง  
จ.พัทลุง แม้ระดับน้ําในพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัดตอนบนและตอนกลาง จะลดลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ แต่พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลายังน่าเป็นห่วง เนื่องจากระดับน้ําในทะเลสาบสูง  
บวกกับมีลมแรงทําให้น้ําทะเลหนุน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีน้ําป่าไหลลงมาสมทบจนปริมาณน้ําในพื้นที่ริมทะเลสาบ 5 อําเภอ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย บริเวณ ต.ทะเลน้อย  
ต.พนางตุง อ.ควนขนุน, ต.หารโพธ์ิ ต.จองถนน  ต.ท่ามะเดื่อ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน, ต.ชัยบุรี ต.ลําปํา ต.พญาขันต์ อ.เมือง และ ต.ฝาละมี ต.ปากพะยูน ต.ดอนประดู่ ต.เกาะหมาก  
ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน บ้านเรือนราษฎรจมอยู่ใต้น้ําสูงเกือบ 2 เมตร เส้นทางเข้าหมู่บ้านรวมทั้งเส้นทางสายทางหลวงชนบท มีน้ําท่วมสูง ถนนเฉลิมพระเกียรติสายสะพานยกระดับ 
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กับ อ.ระโนด จ.สงขลา รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ขณะที่ชาวบ้านหมู่ 10 ต.ลําปํา อ.เมืองพัทลุง ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 434 
พัทลุง เข้าช่วยเหลือ ส่วนน้ําทะเลหนุนในหมู่ 4 ต.พะนางตุง อ.ควนขนุน เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพัทลุง ได้นําเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือนําน้ําดื่ม อาหารกล่อง และถุงยังชีพ ไป
มอบให้ชาวบ้านแล้ว  จ.สงขลา สถานการณ์น้ําท่วมจนถึงขณะนี้ยังไม่คลี่คลาย และมีพื้นที่น้ําท่วมทั้งลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา รวมถึงลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา โดยพื้นที่ซ่ึงอยู่ติดริมทะเลสาบ
สงขลา พบว่า รอบนี้ค่อนข้างหนัก มีบริเวณที่ถูกน้ําหนุนท่วมขยายวงกว้าง เป็น 5 อําเภอทั้งสองฝั่ง ไล่ตั้งแต่ อ.ระโนด กระแสสินธ์ุ สทิงพระ สิงหนคร และควนเนียง ปริมาณน้ํายังไม่นิ่ง 
ข้ึนลงตลอดเวลา จากมวลน้ําที่ไหลมาจาก จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง การระบายลงสู่อ่าวไทยค่อนข้างช้าพื้นที่ส่วนใหญ่จึงยังจมอยู่ในน้ําต่อเนื่องมา 4 วัน ทั้งนี้ นอกจากจะกระทบ
กับประชาชนแล้ว ยังกระทบกับโรงเรียนด้วย โดยโรงเรียนใน จ.สงขลา มี โรงเรียน 175 แห่ง จากท้ังหมด 513 โรง ที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมจนต้องประกาศ ปิดระหว่างวันที่  
9 - 10 ม.ค.นอกจากนี้ ในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ในตะเภาตอนบน โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.สะเดา ซ่ึงเป็นต้นน้ําหลังจากที่ฝนตกสะสมต่อเนื่องมาหลายวัน ทําให้น้ําป่าจากเทือกเขาแก้ว
ไหลลงในคลองอู่ตะเภาและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําโดยเฉพาะที่ ต.ทุ่งหมอ น้ําได้ท่วมโรงเรียนวัดยางทอง หมู่ 2 จนต้องหยุดเรียนชั่วคราว  
6.คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ 9-10 ม.ค. 60 ภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง และคลื่นลม 
บริเวณอ่าวไทยและอันดามันยังคงมีกําลังแรง สําหรับภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มข้ึน ส่วนในช่วงวันที่ 11-13 ม.ค. 60 ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนเพิ่มข้ึน สําหรับภาคใต้จะมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร หลังจากนั้นจะมีอากาศเย็น
และอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง ทําให้ภาคใต้มีฝนลดลง และคลื่นลมมีกําลังอ่อนลง 
๗. พ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤตินํ้า(นํ้าท่วม ภัยแล้ง)  NASA (24 ชั่วโมง): รายงานพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดนํ้าท่วม (9 ม.ค.) ได้แก่ ภาคใต้ คือ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบ่ี ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส กรมทรัพยากรธรณี (9 ม.ค.) 1) พ้ืนท่ีติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณี
พิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา และกระบ่ี 2) พ้ืนท่ีคาดการณ์ปริมาณน้ําฝนท่ีอาจก่อให้เกิดดินถล่ม
ล่วงหน้า ๓ วัน คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบ่ี ตรัง สตูล ปัตตานี ชุมพร ยะลา และนราธิวาส/ในระยะ ๒-๓ วันนี้ 3)  
ได้มีประกาศฉบับท่ี 4/2560 ลว.7 ม.ค.60 เวลา 17.30 น. แจ้งเตือนเฝ้าระวังเหตุดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า ระหว่างวันท่ี 7-9 ม.ค.60 โดยเฉพาะ   
ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ.ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย)  ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก คือ จ.ชุมพร (อ.เมือง ปะทิว ท่าแซะ ฉวี  
ทุ่งตะโก หลังสวน พะโต๊ ละแม) จ.นครศรีธรรมราช (อ.เมือง นบพิตํา ลานสกา ร่อนพิบูลย์ พิปูน สิชล ฉวาง ขนอม เชียรใหญ่) ลุ่มนํ้าตาปี คือ จสุราษฎร์ธานี (อ.ท่าชนะ ไชยา  
กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร พระแสง พนม วิภาวดี คีรีรัฐนิคม เกาะสมุย) จ.ปัตตานี (อ.โคกโพธ์ิ มายอ สายบุรี) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา คือ จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่ สะเดา สะบ้าย้อย จะนะ  
รัตภูมิ) จ.พัทลุง (อ.ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด) ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก คือ จ.ระนอง (อ.เมือง สุขสําราญ ละอุ่น กระบบุรี กะเปอร์) จ.พังงา (อ.ท้ายเหมือง  
กะปง ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า) จ.กระบ่ี (อ.เมือง เขาพนม) กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศ ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่างและคล่ืนลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับท่ี 49 ลว.  
9 ม.ค.60 เวลา 11.00 น. โดยสรุปว่า หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน คาดว่าจะเคล่ือนตัวเข้าอ่าวมะตะบัน 
และประเทศเมียนมาในวันที่ 10 ม.ค. ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะจ.ระนอง พังงา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร  
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณฝนที่ตกสะสมที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 10 ม.ค. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 176.3 5,883.8 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 2.0 1,875.7 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 13.9 2,086.8 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 1.3 2,381.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 1,119.8 6.4 สงูกวา่ 5.6 5,734.8 เพชรบุร ี 36.1 1,133.0 11.4 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 1,689.2 *** *** 124.5 2,700.7 หนองพลบั สกษ. 32.3 1,095.1 6.9 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 1,875.7 7.5 สงูกวา่ 176.3 5,883.8 หวัหนิ 25.0 832.6 11.8 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 1,478.0 9.9 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ 124.5 1,154.0 24.4 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,487.2 22.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 81.8 1,762.4 59.4 สงูกวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 1,080.0 5.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 111.2 1,726.0 82.3 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,697.9 7.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 29.2 1,770.5 86.2 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,159.3 6.2 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,239.3 5.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 44.2 1,512.8 36.8 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 982.3 1.5 สงูกวา่ หนองคาย - 2,028.8 8.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 42.0 2,417.4 145.4 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 3.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,406.7 6.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 10.0 2,700.7 103.0 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,179.3 4.2 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,471.1 6.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 34.5 1,785.0 144.2 สงูกวา่

ลําปาง - 1,105.5 2.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 1,391.7 5.4 สงูกวา่ พระแสง สอท. 25.2 1,940.7 43.8 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,313.2 2.8 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 1,345.7 4.7 สงูกวา่ ฉวาง 21.5 2,378.0 38.4 สงูกวา่

แพร่ - 1,394.3 5.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,381.3 3.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 10.0 2,160.2 58.4 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,412.4 4.4 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 1,669.3 2.0 สงูกวา่ สงขลา 3.7 2,160.4 74.8 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,387.1 5.1 สงูกวา่ หนองบวัลาํภู ไมม่ฝีน 1,537.8 *** *** หาดใหญ่ 13.8 1,298.4 53.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,156.4 0.7 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,367.4 4.0 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 9.2 1,949.9 100.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ฝนเล็กนอ้ย 1,358.0 5.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,729.8 3.5 สงูกวา่ สะเดา 15.1 1,207.7 82.9 สงูกวา่

สโุขทยั ฝนเล็กนอ้ย 1,272.4 11.7 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,307.1 3.7 สงูกวา่ ปตัตานี 1.9 1,679.9 50.9 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. 0.1 1,390.9 7.6 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,320.1 8.5 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 10.7 1,756.9 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 1 086 3 4 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 1 462 3 3 4 สงกวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 2 528 4 101 6 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

8 มกราคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

9 มกราคม 2560

หลม่สก ไมมฝน 1,086.3 4.8 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 1,462.3 3.4 สงูกวา นราธวิาส ไมมฝน 2,528.4 101.6 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,187.3 1.7 สงูกวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 1,272.5 4.5 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 1,150.5 2.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,549.4 4.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 1,122.3 2.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,487.4 3.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก 1.0 1,380.6 3.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,905.7 2.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 1,040.6 5.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,631.9 0.7 สงูกวา่ ระนอง 176.3 4,924.90 18.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร 0.5 1,168.8 2.3 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ฝนเล็กนอ้ย 1,346.4 2.4 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 16.8 5,883.80 33.40 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,385.8 6.8 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 1,361.2 5.1 สงูกวา่ กระบี่ 125.1 2,347.20 32.00 สงูกวา่

พจิติร สกษ. 2.0 1,170.2 7.5 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 1,222.6 8.2 สงูกวา่ ภเูก็ต 64.6 2,552.10 30.30 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,632.5 6.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,406.2 5.6 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 33.0 3,906.70 36.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,085.6 7.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,360.7 4.2 สงูกวา่ เกาะลนัตา - 2,589.40 14.90 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,003.6 4.0 สงูกวา่ ตรงั 73.2 2,629.10 32.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 1.3 764.5 8.5 สงูกวา่ สตลู 26.5 1,903.90 21.20 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 1,299.0 4.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 1,361.7 8.4 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ 13.7 1,538.8 4.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 13.9 1,300.3 5.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ระนอง 176.3 399.7

ชยันาท สกษ. 3.0 1,246.3 5.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 กระบี่ 125.1 194.1

อุทยัธานี 0.5 1,068.9 2.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ประจวบครีขีนัธ ์ 124.5 155.6

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,029.1 *** *** นครนายก 1.8 3,106.8 *** *** 4 สว ีสกษ. 111.2 520.6

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,140.1 6.7 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี 0.2 1,726.9 7.7 สงูกวา่ 5 ชุมพร 81.8 416.6

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,027.5 4.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 2.9 1,704.3 9.0 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ระนอง 176.3 4,924.9

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 2,060.9 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,451.4 9.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า 16.8 5,883.8

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 1,341.0 5.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา 1.0 1,319.3 3.0 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 1,090.9 3.7 สงูกวา่ ชลบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 1,463.2 9.9 สงูกวา่

ลพบุร ี 6.1 1,140.2 5.7 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 1,038.1 10.9 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 851.0 5.3 สงูกวา่ พทัยา 2.4 1,375.0 15.6 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 0.2 879.7 11.3 สงูกวา่ อรญัประเทศ ฝนเล็กนอ้ย 985.8 5.4 สงูกวา่

สมทุรสงคราม 14.7 592.3 *** *** แหลมฉบงั 1.0 114.1 20.9 สงูกวา่

กาญจนบุร ี 1.4 1,194.8 3.3 สงูกวา่ สตัหบี 5.6 1,464.0 25.6 สงูกวา่

นครปฐม 3.4 790.6 4.5 สงูกวา่ ระยอง 5.0 1,308.5 20.7 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 2,086.8 11.9 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 3.9 1,657.5 25.9 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 1,997.2 23.9 สงูกวา่ จนัทบุร ี 3.7 3,449.4 18.7 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ฝนเล็กนอ้ย 1,998.5 13.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 3,606.1 31.8 สงูกวา่

สนามบนิดอนเมอืง 2.5 - 11.4 ตํา่กวา่ ตราด ไมม่ฝีน 5,734.8 37.2 สงูกวา่

นํารอ่ง ฝนเล็กนอ้ย - 10.0 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 1,242.9 3.0 สงูกวา่

สญัลกัษณ์ ***ไม่มีข้อมลู  - ยงัไม่ได้รับรายงาน/ไม่มีข้อมลู/ไม่มีฝน
หมายเหต ุไดร้บัรายงานเพิม่เตมิโดยการบนัทกึของเจา้หนา้ทีเ่ป็นรายวนั ณ เวลา 07:00 น.

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ - ไมม่ ี-


