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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 5 มกราคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 

ในภาคเหนือ และมีฝนเล็กน้อยในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกแยงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณ
ดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย  

สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย  

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคล่ืนลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณ 
อ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1-2 วัน และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 

 
   แผนท่ีอากาศ วันท่ี 5 ม.ค. 2560 เวลา 01.00 น. 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 5 ม.ค. 2560 เวลา 08.00 น. 

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

 

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พัทลุง (สกษ.) 138.4 
จ.ระนอง 134.0 
จ.สุราษฎร์ธานี 88.4 
จ.สุราษฎร์ธานี (สกษ.) 72.0 
จ.ชุมพร (สวี สกษ.) 70.8 
จ.นครศรีธรรมราช (ฉวาง) 63.2 
จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 54.3 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีสงขลา เวลา 09.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 49,051 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
25,525 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (39,575 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 9,476 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 53.06 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 

83.97 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 21,706 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงฤดูแล้งต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน 
ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯสะสม จํานวน 4,647 ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายสะสม จํานวน 3,959 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตร 
น้ําในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ําไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําระบาย 

 
ปริมาตรน้ํา
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ํา
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําใช้
การ 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 7,001 52 3,201 33 1.69 0.00 10.00 10.00 6,461 
2.สิริกิต์ิ 7,243 76 4,393 66 4.78 4.72 22.15 22.12 3,397 
3.จุฬาภรณ์ 152 93 115 91 0.10 0.01 0.50 0.51 55 
4.อุบลรัตน์ 2,087 86 1,506 81 1.45 4.49 9.26 9.25 344 
5.ลําปาว 1,078 54 978 52 0.00 0.00 3.31 3.42 1,372 
6.สิรินธร 117 80 746 66 0.86 0.00 0.00 0.00 1,849 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 838 87 835 87 1.91 1.40 5.22 4.35 122 
8.ศรีนครินทร์ 13,581 77 3,316 44 10.32 1.15 6.02 6.01 5,269 
9.วชิราลงกรณ 5,684 64 2,672 46 1.94 1.91 10.10 10.08 5,316 
10.ขุนด่านปราการชล 204 91 200 91 0.01 0.08 1.17 1.17 22 
11.รัชชประภา 4,937 88 3,585 84 2.25 2.78 1.77 0.62 1,683 
12.บางลาง 695 48 419 36 22.54 23.80 0.00 0.00 979 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 1 – 5 มกราคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับตลิ่ง 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี 

1 
ม.ค. 

2 
ม.ค. 

3 
ม.ค. 

4 
ม.ค. 

5 
ม.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 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 ทรงตัว 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 1.17 1.02 0.72 0.62 0.51 ลดลง 

N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 3.19 3.23 2.84 2.78 2.83 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 14.96 15.00 15.05 15.10 15.07 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 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 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 1.90 2.24 2.34 2.25 2.20 ลดลง 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.33 2.32 2.31 2.31 2.28 ลดลง 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.26 8.04 7.96 8.14 8.56 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.51 29.58 29.36 31.05 32.05 เพ่ิมข้ึน 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 22.85 22.48 24.22 22.29 20.60 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 7.71 7.86 8.50 8.85 9.24 เพ่ิมข้ึน 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.19 9.61 เพ่ิมข้ึน 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 6.12 9.88 ทรงตัว 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 3.17 9.03 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 2.39 10.11 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 2.52 9.48 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 2.81 11.69 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พฒันาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 

บ้านแม่ทะบน ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านท่าแพ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านไร่ยาว ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านเหนือคลอง ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านสระบัว ต.ลําพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านท่าแพ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านไสใหญ่เหนือ ต.ถํ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านเหนือฟ้า ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านหน้าเขา ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านยางค้อม ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านใสเขือ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านดินดอน ต.ท่าดี อ.ลานสะกา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านจันดีเมืองใหม่ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านขุนพัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านนางเอ้ือย ต.กระทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 148.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 1174.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 149.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 150.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 148.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 167.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 139.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 136.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 133.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 3.09 เมตร ระดับวิกฤต 3.0 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 147.0 มิลลเิมตร 
ระดับน้ํา 4.34 เมตร ระดับวิกฤต 4.5 เมตร 
ระดับน้ํา 4.41 เมตร ระดับวิกฤต 4.5 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 148.0 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 4.96 เมตร ระดับวิกฤต 4.5 เมตร 
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บ้านนาดอน ต.ทต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านน้ํารอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านธาราวงศ์อารีย์ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านเขาแก้ว ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านปากลง ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านพิตํา ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านท่าตีน ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
บ้านห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านทับชัน ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านคีรีวง ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านนาจีนซ้ิว ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 
บ้านเหนือคลองระแนะ ต.ทต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านทับขอน ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
บ้านโตนดห้าต้น ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
บ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านหัวโคก ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 156.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 143.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 145.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 169.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 144.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 146.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 147.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 154.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 144.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 153.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 146.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 145.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 147.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 148.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 159.0 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 4.60 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บ้านปากลง ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านเขาแก้ว ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านทับขอน ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
บ้านคีรีวง ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านเขาหลัก (บ้านยางโพรง) ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านทับชัน ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านนบ ต.กรุงชงิ อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านเพียน ต.นบพิตํา อ.กิ่งนบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านหัวโคก ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านหน้าถํ้า ต.นาเหรง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านพรร้ัง ต.ทต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 
บ้านในทับ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 117.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 122.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 120.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 137.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 126.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 142.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 128.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 136.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 138.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 3.86 เมตร ระดับวิกฤต 4.5 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 120.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 119.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 124.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 146.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านพิตํา ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านไสใหญ่เหนือ ต.ถํ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านธาราวงศ์อารีย์ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านน้ํารอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านท่าตีน ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
บ้านเหนือคลองระแนะ ต.ทต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านเขาหลัก (บ้านยางโพรง) ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านเพียน ต.นบพิตํา อ.กิ่งนบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านทับขอน ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
บ้านเคี่ยมเพาะ ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านพรร้ัง ต.ทต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 
บ้านหน้าถํ้า ต.นาเหรง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านคลองนูน ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
บ้านโฉลกบ้านเก่า ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 108.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 111.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 112.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 108.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 107.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 109.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 103.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 109 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 115.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 104.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 106.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 114.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 



๕ 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 5 มกราคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
    ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย 

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
 จ.ตรัง -  บนถนนเพชรเกษม สายตรัง-พัทลุง ในพ้ืนที่ อ.นาโยง จ.ตรัง ยังคงประสบปัญหาน้ําท่วมหลายจุด เป็นคืนที่ 2 แล้ว 
โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าเทศบาลตําบลนาโยงเหนือ สภ.นาโยง และตลาดสุทธินนท์ ยังคงมีนํ้าที่ไหลหลากลงมาจากเทือกเขา
บรรทัด เข้าท่วมเป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร มีระดับนํ้าสูง 50-70 เซนติเมตร และรถเล็กผ่านไปมาได้ลําบาก ถึงแม้ฝนจะ
หยุดตกลงมาแล้วก็ตาม ทําให้ต้องไปใช้เส้นทางเบ่ียงสายนาปด-ถนนคด เพ่ือเดินทางไปยัง จ.พัทลุง และพ้ืนที่ฝั่งอ่าวไทยเป็นการ
ช่ัวคราว 
จ.นครศรีธรรมราช - เกิดฝนตกหนัก ประกอบกับมวลนํ้าสะสมมีปริมาณมาก จึงทําให้หลากเข้าท่วมทางรถไฟ รวมถึงที่
บริเวณสถานีรถไฟทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถูกกําหนดให้เป็นจุดสิ้นสุดของรถไฟที่จะเดินทางลงไปยังภาคใต้ ล่าสุด
พบขบวนรถเร็ว 173 กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช ขบวนรถเร็ว 167 กรุงเทพมหานคร - กันตัง และ ขบวนรถด่วน 
85 กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช 
ต้องจอดส่งผู้โดยสารแค่ที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี นอกจากน้ี ยังพบว่าขบวนอ่ืน ๆ ที่มุ่งหน้าไปยังภาคใต้ทั้งหมดต้อง
ปรับเปลี่ยนการเดินทาง โดยมีสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเป็นปลายทางเช่นกัน 
        อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถเปิดเดินรถตามปกติได้เมื่อใด เน่ืองจากข้ึนอยู่กับสถานการณ์นํ้าท่วม 
จึงขอให้ประชาชนท่ีต้องใช้รถไฟในการเดินทางไปยังภาคใต้ ติดตามข่าวสารอย่างต่อเน่ือง หรือสามารถสอบได้ที่เบอร์
โทรศัพท์ 1690 
9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 4 มกราคม 25560 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และประจวบคีรีขันธ์ 
 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 จังหวัดทีได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี 
ตรัง พัทลุง สงขลา  ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง ประจวบคีรีขันธ์) 105 อําเภอ 698 ตําบล 5,143 หมู่บ้าน 
266,289 ครัวเรือน 797,620 คน เสียชีวิต 35 ราย (นครศรีธรรมราช 12 ราย ปัตตานี 5 ราย สุราษฎร์ธานี 5 ราย สงขลา 
5 ราย พัทลุง 6 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย ตรัง 1 ราย) บาดเจ็บสาหัส 1 ราย (สงขลา)  
 ปัจจุบันยังคงได้รับผลกระทบจํานวน 6 จังหวัด 29 อําเภอ 132 ตําบล 554 หมู่บ้าน ได้แก่ จ.พัทลุง 8 อําเภอ  
(อ.เมืองฯ กงหรา ศรีนครินทร์ ควนขนุน ปากพะยูน ศรีบรรพต เขาชัยสน ป่าบอน) 14 ตําบล 79 หมู่บ้าน จ.นราธิวาส 5 
อําเภอ (อ.สุไหงปาดี สุคิริน จแนะ แว้ง เรือเสาะ) 21 ตําบล 93 หมู่บ้าน จ.ยะลา 4 อําเภอ (อ.เมืองฯ รามัน ยะหา 
บันนังสตา) 29 ตําบล 116 หมู่บ้าน จ.สงขลา 5 อําเภอ (อ.หาดใหญ่ นาหม่อม สะเดา สะบ้าย้อย ควนเนียง) 27 ตําบล 
128 หมู่บ้าน จ.ปัตตานี 6 อําเภอ (อ.โคกโพธ์ิ ยะรัง กะพ้อ หนองจิก เมืองฯ สายบุรี) 36 ตําบล 111 หมู่บ้าน และ จ.ตรัง 
1 อําเภอ (อ.นาโยง) 5 ตําบล 27 หมู่บ้าน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 5 – 10 มกราคม 2560) 
  ในช่วงวันที่ 4 - 6 ม.ค. 60 บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังมี

อากาศเย็นโดยทั่วไป โดยบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกบางแห่ง สําหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

  ส่วนในช่วงวันที่ 7 - 10 ม.ค. 60 บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นและมีฝนเพ่ิมขึ้น สําหรับภาคใต้ตอน
ตอนบนมีฝนเพ่ิมขึ้น ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกําลังปานกลาง 

 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์        
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


