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สภาวะอากาศ ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในภาคเหนือ และมีฝนเล็กน้อย 
ในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจาก 
สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี ขอให้ประชาชนระวังอันตราย 
จากฝนตกหนักไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัย 
บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคล่ืนลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง  
เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1-2 วัน และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เตือนทั่วไทยฝนตก"เหนือ"หนาว/ลมแรง เตือนใต้ 12 จ. 
เฝ้าระวัง  
จ.อ่างทอง  ส่อแล้งหนัก! นํ้าเจ้าพระยาลดฮวบจนสันดอนทรายโผล่หลายจุด 
จ.ชุมพร  นํ้าป่าหลาก-ดินสไลด์ร.ร.หยุดไม่มีกําหนด 
จ.สุราษฎร์ธานี  ฝนตกต่อเน่ืองทํานํ้าป่าหลากท่วมพ้ืนที่สุราษฎร์ฯ บ้านเรือน 
ปชช.เสียหายจ.นครศรีธรรมราช  นํ้าท่วม อ.จุฬาภรณ์-ร่อนพิบูลย์วิกฤติในรอบ 
100 ปี 
จ.พัทลุง  เมืองลุงนํ้าท่วมยังวิกฤตในพ้ืนที่ลุ่ม แถมเกิดดินสไลด์เพ่ิมอีกหลายจุด 
จ.นราธิวาส  ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยทั้งจังหวัด 13 อําเภอ สุคิริน หนักสุด 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
กองทัพบก  แม่ทัพภาค 4 เตรียมแผนฟ้ืนฟูหลังนํ้าลดใน 3 จชต. เผย ปชช.
เดือดร้อนกว่า 2 หมื่นคน 
จ.ปัตตานี  ต้ังศูนย์บัญชาการช่วยเหลือนํ้าท่วม ผอ.โครงการส่งนํ้าฯ เผยเขื่อน 

        ยังรับนํ้าได้อีก 
สถานการณน์้าํ 

ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้า
แม่นํ้าโขง ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.19. 
6.12 3.17 2.39 2.52 และ2.81 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -9.61 -9.88 9.03 -10.11 -9.48 
และ-11.69 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น   
สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง   
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่าง
ใกล้ชิดเน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (1 ม.ค.- 5 ม.ค.2560) (ที่มา: กรม
ชลประทาน) สถานีคลองลํา อ .ศรีนครินทร์ จ .พัทลุง สถานีคลองนุ้ย อ เมือง  จ .พัทลุง สถานีคลองหวะ อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา  
สถานีคลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .สะเดา จ .สงขลา 
วัดปริมาณนํ้าได้ 233.85 4.86 6.60 54.80 88.00 และ 62.73 ลบม/วินาที  

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 31 ธ.ค.59 1 ม.ค.59 2 ม.ค.59 3 ม.ค.59 4 ม.ค.59 

จ.นครสวรรค ์ 0.5 - - - 0.4 
จ.ชัยนาท - - - - - 

จ.พระนครศรีอยุธยา - - - - - 
จ.สุพรรณบุรี - - - - - 

จ.ลพบุรี - - - - - 
จ.กาญจนบุร ี - - - - - 
จ.ราชบุร ี - - - - - 
จ.นครปฐม - - - - 0.1 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี - - - - - 

จ.สมุทรปราการ - - - - - 
จ.นครนายก - - - - 0.1 
จ.ปราจีนบุร ี - - - - - 
จ.สระแก้ว - - 1.5 0.4 - 

จ.ฉะเชิงเทรา - - - - - 
จ.ชลบุร ี 3.2 - - - - 
จ.ระยอง 0.5 - - - 0.1 
จ.จันทบุร ี - - - - - 
จ.ตราด - - - - - 

จ.เพชรบุรี - - - - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ -  - - 1.5 

จ.ชุมพร 0.2 0.2 83.2 115.0 227.0 
จ.สุราษฎร์ธานี 41.2 70.0 80.5 83.3 200.0 

จ.นครศรีธรรมราช 84.6 47.8 76.3 179.4 170.5 
จ.พัทลุง 56.0 37.0 157.5 255.0 138.4 
จ.สงขลา 93.7 115.0 125.6 121.5 45.0 
จ.ปัตตาน ี 140.2 61.1 78.5 126.5 43.0 
จ.ยะลา 126.4 54.6 109.4 35.3 1.3 

จ.นราธิวาส 157.8 102.3 248.2 155.8 17.2 
จ.ระนอง - - 3.6 12.1 134.0 
จ.พังงา - 0.2 2.0 - 1.1 
จ.กระบี่ 0.8 - 2.4 1.2 0.1 
จ.ภูเก็ต - - 5.8 0.2 25.0 
จ.ตรัง 27.9 5.6 14.3 20.8 7.3 
จ.สตูล 18.0 6.4 4.1 - - 
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แผนท่ีอากาศ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ม.ค.60  เวลา 13:00 น. 4 ม.ค.60  เวลา 19:00 น. 
 

5 ม.ค.60  เวลา 1:00 น. 5.ม.ค 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 138.4 5,883.8 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 24.0 1,875.7 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 0.4 2,086.8 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

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

แมฮ่อ่งสอน 2.5 1,119.8 6.4 สงูกวา่ 0.1 5,734.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 1,133.0 11.4 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง 11.6 1,689.2 *** *** 138.4 2,700.7 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 1,095.1 6.9 สงูกวา่

เชยีงราย 4.7 1,875.7 7.5 สงูกวา่ 134.0 5,883.8 หวัหนิ ไมม่ฝีน 832.6 11.8 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. 6.6 1,478.0 9.9 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ 1.5 1,154.0 24.4 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง 17.4 1,487.2 22.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 70.1 1,762.4 59.4 สงูกวา่

พะเยา - 1,080.0 5.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 70.8 1,726.0 82.3 สงูกวา่

ทา่วงัผา 4.9 1,697.9 7.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 54.3 1,770.5 86.2 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,159.3 6.2 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,239.3 5.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 88.4 1,512.8 36.8 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง 0.2 982.3 1.5 สงูกวา่ หนองคาย - 2,028.8 8.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 30.9 2,417.4 145.4 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 3.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,406.7 6.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 27.6 2,700.7 103.0 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ฝนเล็กนอ้ย 1,179.3 4.2 สงูกวา่ อุดรธานี ฝนเล็กนอ้ย 1,471.1 6.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 72.0 1,785.0 144.2 สงูกวา่

ลําปาง - 1,105.5 2.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 1,391.7 5.4 สงูกวา่ พระแสง สอท. 19.7 1,940.7 43.8 สงูกวา่

ลําพูน 1.2 1,313.2 2.8 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 1,345.7 4.7 สงูกวา่ ฉวาง 63.2 2,378.0 38.4 สงูกวา่

แพร่ - 1,394.3 5.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,381.3 3.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 138.4 2,160.2 58.4 สงูกวา่

นา่น 7.2 1,412.4 4.4 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 1,669.3 2.0 สงูกวา่ สงขลา 6.6 2,160.4 74.8 สงูกวา่

นา่น สกษ. 8.5 1,387.1 5.1 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ฝนเล็กนอ้ย 1,537.8 *** *** หาดใหญ่ 2.4 1,298.4 53.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. 1.6 1,156.4 0.7 สงูกวา่ ขอนแกน่ ฝนเล็กนอ้ย 1,367.4 4.0 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 3.4 1,949.9 100.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ 5.2 1,358.0 5.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ฝนเล็กนอ้ย 1,729.8 3.5 สงูกวา่ สะเดา 2.5 1,207.7 82.9 สงูกวา่

สโุขทยั 1.2 1,272.4 11.7 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,307.1 3.7 สงูกวา่ ปตัตานี 1.3 1,679.9 50.9 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. 1.0 1,390.9 7.6 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,320.1 8.5 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 1.3 1,756.9 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 1 086 3 4 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 1 462 3 3 4 สงกวา่ ิ ส 5 8 2 528 4 101 6 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

4 มกราคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

5 มกราคม 2560

หลม่สก ไมมฝน 1,086.3 4.8 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 1,462.3 3.4 สงูกวา นราธวิาส 5.8 2,528.4 101.6 สงูกวา

แมส่อด 1.8 1,187.3 1.7 สงูกวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 1,272.5 4.5 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก 24.0 1,150.5 2.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,549.4 4.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล 4.9 1,122.3 2.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,487.4 3.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก 0.1 1,380.6 3.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,905.7 2.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 1,040.6 5.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,631.9 0.7 สงูกวา่ ระนอง 134.0 4,924.90 18.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร 0.5 1,168.8 2.3 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,346.4 2.4 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 1.1 5,883.80 33.40 สงูกวา่

อุม้ผาง 0.2 1,385.8 6.8 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 1,361.2 5.1 สงูกวา่ กระบี่ 0.1 2,347.20 32.00 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,170.2 7.5 สงูกวา่ นครราชสมีา ฝนเล็กนอ้ย 1,222.6 8.2 สงูกวา่ ภเูก็ต 25.0 2,552.10 30.30 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 2.2 1,632.5 6.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,406.2 5.6 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 17.8 3,906.70 36.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,085.6 7.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,360.7 4.2 สงูกวา่ เกาะลนัตา 3.2 2,589.40 14.90 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,003.6 4.0 สงูกวา่ ตรงั 7.3 2,629.10 32.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 764.5 8.5 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 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 ์ - 1,361.7 8.4 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

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

ตากฟ้า สกษ. 0.4 1,300.3 5.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 พทัลงุ สกษ. 138.4 388.6

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,246.3 5.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ระนอง 134.0 149.7

อุทยัธานี ฝนเล็กนอ้ย 1,068.9 2.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 สรุาษฎรธ์านี 88.4 143.5

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,029.1 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 3,106.8 *** *** 4 สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 72.0 211.0

บวัชุม - 1,140.1 6.7 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,726.9 7.7 สงูกวา่ 5 สว ีสกษ. 70.8 146.0

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,027.5 4.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 0.1 1,704.3 9.0 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ พทัลงุ สกษ. 138.4 2,160.2

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 2,060.9 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,451.4 9.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า 1.1 5,883.8

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

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 1,090.9 3.7 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 1,463.2 9.9 สงูกวา่

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

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

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 879.7 11.3 สงูกวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 985.8 5.4 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 592.3 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 114.1 20.9 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 1,194.8 3.3 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 1,464.0 25.6 สงูกวา่

นครปฐม 0.1 790.6 4.5 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,308.5 20.7 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 2,086.8 11.9 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 0.1 1,657.5 25.9 สงูกวา่

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

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

สนามบนิดอนเมอืง ฝนเล็กนอ้ย 1,680.9 11.4 สงูกวา่ ตราด ไมม่ฝีน 5,734.8 37.2 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน 1,344.9 10.0 สงูกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,242.9 3.0 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 227.0 มม. ที ่อ.ละแม จ.ชมุพร



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 330.63 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื 5 1 1 7 -201.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -103.00 

วนัที ่5  มกราคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -28.00 

49,108 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -80.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
69% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -30.63 คงที่ 3 อ่าง
วนัที ่5  มกราคม  2559 ภาคใต ้ 2 - 2 4 112.00  ลดลง 32 อ่าง

39,636 รวมท ัง้ประเทศ 32 3 3 38 -330.63   เพิม่ขึน้ 3 อ่าง

56%

ความจุ ปรมิาณนํา้ ใชก้าร ปรมิาณนํา้ สถานการณ์

ภาค ที่ ทีใ่ชง้าน ไดจ้รงิ  + เพิม่ขีน้ ปรมิาณนํา้

อ่างเก็บนํา้ เขือ่น รนก. ไม่ได ้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้  - ลดลง ในอ่าง

(ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื  (7)

ภูมพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 4,899 36% 6,994 52% 3,194 24% 7,049 52% 3,249 24% -55.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,719 50% 7,225 76% 4,375 46% 7,332 77% 4,482 47% -107.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 73 28% 181 68% 169 64% 181 68% 169 64% - คงที่

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 110 42% 96 37% 113 43% 99 38% -3.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 28 26% 99 93% 96 91% 96 91% 93 88% 3.00 เพิม่ขึน้

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 27 16% 161 95% 155 91% 172 101% 166 98% -11.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 381 41% 800 85% 757 81% 828 88% 785 84% -28.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,158 41% 15,570 63% 8,842 36% 15,771 64% 9,043 37% -201.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 34 25% 100 74% 93 68% 102 75% 95 70% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 190 37% 254 49% 209 40% 257 49% 212 41% -3.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 66 40% 61 37% 53 32% 62 38% 54 33% -1.00 ลดลง

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 83 51% 152 93% 115 70% 155 95% 118 72% -3.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 725 30% 2,077 85% 1,496 62% 2,131 88% 1,550 64% -54.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 901 46% 1,074 54% 974 49% 1,095 55% 995 50% -21.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 122 39% 117 37% 95 30% 118 38% 96 31% -1.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 87 56% 70 45% 69 45% 71 46% 70 45% -1.00 ลดลง

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 48 34% 70 50% 63 45% 70 50% 63 45% - คงที่

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 98 36% 127 46% 120 44% 128 47% 121 44% -1.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 66 55% 62 51% 59 49% 63 52% 60 50% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,330 68% 1,573 80% 742 38% 1,588 81% 757 39% -15.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,750 45% 5,737 69% 4,088 49% 5,841 70% 4,191 50% -103.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 500 52% 832 87% 829 86% 859 89% 856 89% -27.00 ลดลง

ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 161 101% 144 90% 161 101% 144 90% - คงที่

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 72 30% 239 100% 199 83% 240 100% 200 83% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 621 46% 1,232 91% 1,172 86% 1,260 93% 1,200 88% -28.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,844 72% 13,578 77% 3,313 19% 13,610 77% 3,345 19% -32.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,133 58% 5,678 64% 2,666 30% 5,726 65% 2,714 31% -48.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,977 68% 19,256 72% 5,979 22% 19,336 73% 6,059 23% -80.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 158 71% 203 91% 198 88% 210 94% 205 92% -7.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 184 44% 206 49% 176 42% 217 52% 187 45% -11.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 44 38% 92 79% 80 68% 94 80% 82 70% -2.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 159 97% 105 64% 91 56% 108 66% 94 58% -3.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 243 82% 197 67% 177 60% 202 68% 182 62% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 12 70% 10 59% 9 54% 10 60% 9.19 55% -0.19 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 32% 13 59% 12 54% 13 59% 11.63 54% -0.10 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 63 80% 67 84% 64 81% 68 85% 64.61 81% -0.64 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 30 67% 27 59% 24 52% 27 60% 24.31 53% -0.70 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจนีบุร ี 295 19.00 276 - 0% 237 80% 218 74% 238 81% 219.00 74% -1.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 901 54% 1,156 69% 1,048 62% 1,186 71% 1,079 64% -30.63 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 315 44% 363 51% 298 42% 366 52% 301 42% -3.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 124 32% 149 38% 131 34% 151 39% 133 34% -2.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,747 84% 4,937 88% 3,585 64% 4,933 87% 3,581 64% 4.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,043 72% 709 49% 433 30% 596 41% 320 22% 113.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,229 76% 6,158 75% 4,447 54% 6,046 74% 4,335 53% 112.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 39,636 56% 49,108 69% 25,576 36% 49,439 70% 25,907 37% -330.63 ลดลง

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

1) อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ หมายถงึ อ่างเก็บน้ําทีม่ีความจุตัง้แต ่100 ลา้น ลบ.ม. ขึน้ไป 

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (28)

3) เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทีม่ีความสําคญัตอ่การอุตสาหกรรมและการประปาฯ ของลุม่น้ําชายฝ่ังทะเลตะวันออก    1.ศรนีครนิทร ์  2.ภมูพิล    3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

4) ทีม่า : กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย    6.อุบลรตัน ์     7.สรินิธร     8.บางลาง  9.ลําปาว   10.ป่าสกั

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 26 จังหวัด ไม่ม ี50 จังหวัด                             ลําดบัของเขือ่นตามปรมิาณนํา้ใชก้ารได้

รนก. หมายถงึ ระดบัเก็บกักของอ่าง    1.ภมูพิล    2.ศรนีครนิทร ์   3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

   6.ลําปาว   7.อุบลรตัน ์   8.บางลาง    9.สรินิธร    10.ป่าสกั

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่5  มกราคม  2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

5 มกราคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

30 ธนัวาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่5  มกราคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง
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เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั

 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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ทั่วไทยฝนตก"เหนือ"หนาว/ลมแรง เตือนใต้ 12 จ.เฝ้าระวัง  
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปว่า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง

บางแห่งในภาคเหนือ และมีฝนเล็กน้อยในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกแยงเหนือ ขอให้ประชาชน 
บริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี  
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 
ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคล่ืนลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือเดินเรือ 
ด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริ เวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ งต่อไปอีก 1-2 วัน และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ 
จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย 
ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่น่าน และตาก อุณหภูมิ ตํ่าสุด 17-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 22-33 องศาเซลเซียส  
บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 9-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 10-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว  
15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิ ตํ่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ  
2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 
ปี 60 ส่อแล้งหนัก! น้ําเจ้าพระยาไหลผ่านอ่างทองลดฮวบจนสันดอนทรายโผล่หลายจุด 

 

ปี 2560 ส่อวิกฤตแล้งหนัก พบระดับนํ้าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านอ่างทอง ลดฮวบจนเห็นสันดอนทรายโผล่ 
กลางแม่นํ้าเจ้าพระยาหลายจุด ขณะที่ชาวนาผวาไม่มีนํ้าทํานา หลังนํ้าในคลองชลประทานเร่ิมแห้งขอดผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์
นํ้าแม่นํ้าเจ้าพระยา ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองว่า พบว่าขณะน้ีระดับนํ้าเจ้าพระยาได้มีปริมาณลดลงต่อเนื่อง โดยเช้าวันน้ีที่สถานีโทร
มาตร C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ระดับนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาอยู่ที่ 0.89 เมตร จากระดับตลิ่ง 9.32 เมตร จนทําให้เกิด
สั น ด อ น ท ร า ย โ ผ ล่ ก ล า ง แ ม่ นํ้ า เ จ้ า พ ร ะ ย า  ซึ่ ง ม อ ง เ ห็ น ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น ห ล า ย จุ ด  โ ด ย เ ฉ พ า ะ 
ที่ริมตลิ่งแม่นํ้าเจ้าพระยา ช่วงหน้าวัดวงษ์ภาศน์ ตําบลราชสถิตย์ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สามารถมองเห็นสันดอนทรายโผล่
ออกยื่นไปกลางแม่นํ้าเจ้าพระยาอย่างชัดเจนส่วนคลองชลประทานที่ขนานกับถนนอ่างทอง-สิงห์บุรีสายใน ก็พบว่า นํ้าเริ่มแห้งขอด
เ ป็ น ร ะ ย ะ ท า ง ห ล า ย กิ โ ล เ ม ต ร  
และมีบางส่วนที่มีนํ้าหล่อเลี้ยงก้นคลองอยู่นายเสน่ห์ มีทรัพย์ อายุ 58 ปีชาวนาในพ้ืนที่ตําบลราชสถิตย์ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
ก ล่ า ว ว่ า  ต น ทํ า น า เ ช่ า 
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กว่า 40 ไร่ และลงทุนปลูกข้าวไปแล้วอายุประมาณ 1 เดือน โดยใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ นอกจากน้ี ยังมีชาวนาอีกหลายราย 
ที่ทํานาเช่นเดียวกับตนโดยใช้แหล่งนํ้าจากธรรมชาติเช่นเดียวกัน ขณะที่หลายรายได้หยุดการทํานากันแล้ว เน่ืองจากเริ่มประสบ
ปัญหาเรื่องนํ้าทํานาสิ่งที่ชาวนาทุกคน รวมท้ังผมกลัวในเวลานี้ก็คือ สถานการณ์ภัยแล้งที่จะมาเร็วกว่าปกติจนทําให้ขาดแคลนนํ้าใน
การทํานา แต่ถึงอย่างไรพวกเราก็ต้องทนต่อไป เพราะมีอาชีพทํานามาตลอดก็ต้องเสี่ยงวัดดวงกันไป” นายเสน่ห์ กล่าวชุมพรน้ําป่า
หลาก-ดินสไลด์ร.ร.หยุดไม่มีกําหนด 

ฝนตกหนักต่อเน่ืองถึง 3 วัน ทําให้นํ้าป่าไหลหลากท่วม - ดินสไลด์ หลายพ้ืนที่ใน จ.ชุมพร โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการ
สอนอย่างไม่มีกําหนด 

หลังจากฝนตกหนักต่อเน่ืองถึง 3 วัน ทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลาก ลงท่วมพ้ืนที่ราบในพ้ืนที่ของ อ.หลังสวน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
อย่างหนัก ถนนสายหลังสวน จ.ชุมพร ไปยัง จ.ระนอง ได้เกิดดินจากภูเขาไหลลงมาในหลายจุด เสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ล้มลงขวาง 
บนถนน บนหลักกิโลเมตรที่ 50 - 51 ทําให้รถทุกชนิด ไม่สามารถผ่านไปมา ระหว่าง จ.ชุมพร และ จ.ระนอง ได้ ในขณะที่ระดับนํ้า
เข้าท่วมถนนภายใน อ.หลังสวน ถึง 30 เซนติเมตร แทบทุกสาย ทําให้การจราจรติดขัดอย่างมากโรงเรียนทุกโรงเรียน ได้ประกาศ
ปิดการเรียนการสอนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติ  (ไอ เอ็น เอ็น) 
ฝ น ต ก ต่ อ เ นื่ อ ง ทํ า น้ํ า ป่ า ห ล า ก ท่ ว ม พื้ น ที่ สุ ร า ษ ฎ ร์ ฯ  บ้ า น เ รื อ น  ป ช ช . เ สี ย ห า ย

ฝนตกที่ตกอย่างต่อเน่ืองทําให้มีนํ้าป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมพ้ืนที่ 4 อําเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดินสไลด์ทับบ้าน 
สะพานขาด บ้านเรือนประชาชนถูกกระแสนํ้าพัดเสียหาย 1 หลัง เร่งอพยพหนีตายกันโกลาหล  

จากกรณีฝนตกติดต่อกันมาหลายวัน ทําให้ปริมาณนํ้าที่สะสมบนเทือกเขาสูงได้ไหลหลากทะลักเข้าท่วมพ้ืนที่อําเภอบ้านา
สาร อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอไชยา และอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เช้ามืดวันน้ี ( 5 ม.ค.) ปริมาณนํ้าได้ไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาล
นาครสุราษฎร์ธานี ถนนสายเลี่ยงเมืองที่จะเข้าสู่ตัวเมืองถูกนํ้าท่วมผิวจราจรสูงกว่า 60 เซนติเมตร ในย่านชุมชนระดับนํ้าสูงกว่า 
30 เซนติเมตร และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากมีฝนตกหนักตลอดเวลา ชาวบ้านต่างเร่งเก็บสิ่งของหนีนํ้ากันอย่างอลหม่าน  

ในขณะที่พ้ืนที่ปากฮาย บ้านหน้าเขา บ้านม่วงลีบ ตําบลครองสระ อําเภอกาญจนดิษฐ์ ปริมาณนํ้าป่าจากเขาหลวง เขต
จังหวัดนครศรีธรรมราช และน้ําป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จํานวนมากได้ไหลลงคลองฮาย ความแรงของกระแสนํ้าได้พัด
เรือนบ้านประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสะพานข้ามคลองฮายพังไป 1 หลัง โชคดีอพยพหนีได้ทัน ในขณะพ้ืนที่ด้านล่างที่เป็นที่รับนํ้า
ต่างเร่งอพยพคนออกจากพ้ืนที่ เน่ืองจากปริมาณมาก และไหลเช่ียวอย่างรุนแรง ระดับนํ้าสูงกว่า 150 เซนติเมตร  

ส่วนพ้ืนที่อําเภอบ้านนาสาร มีปริมาณน้ําจากเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ไหลหลากลงพ้ืนที่อย่างรุนแรง ถนนเช่ือมหมู่
สายถูกนํ้าท่วมขังสูงรถผ่านไม่ได้ ประชาชนจํานวนมากถูกตัดขาด ในขณะที่มีดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 
ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา และมีนํ้าป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ไหลหลากลงคลองท่าไม้แดง ส่งผลให้สะพานข้ามคลอง
ขาดหลายจุด ปริมาณนํ้าจํานวนมากกําลังไหลหลากเข้าตัวตลาดไชยา  

สําหรับภาพรวมขณะนี้ มี 4 อําเภอได้รับผลกระทบ ประชาชนถูกตัดขาดเป็นจํานวนมาก ทางทหารมณฑลทหารบกท่ี 45 
ค่ายวิภาวดีรังสิต และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเร่งออกช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน แต่การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลําบาก 
เน่ืองจากกระแสนํ้าไหลเช่ียวรุนแรง และมีขอนไม้ลอยมากับกระแสนํ้า 

 
น้ําท่วม อ.จุฬาภรณ์-ร่อนพิบูลย์นครศรีฯวิกฤติในรอบ100ปี 

สถานการณ์น้ําท่วม อ.จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช สูงกว่า 3 เมตร 9,800 ครัวเรือนเดือดร้อน วิกฤติสุด
ในรอบ 100 ปี  อ.ร่อนพิบูลย์ กระทบ 15,000 ครัวเรือน ด้านพ.อ.วินธัย เผย นายกฯ-ผบ.ทบ. ห่วงกําชับ ทภ.4 เร่งช่วย 

นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน นายอําเภอจุฬาภรณ์ จ .นครศรีธรรมราช เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ .เอ็น .เอ็น . ว่า 
ขณะน้ี ที่ อ.จุฬาภรณ์ กําลังประสบอุทกภัยอย่างหนัก โดยมวลนํ้าจากเทือกเขาบรรทัด ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกลงมา
อย่างต่อเน่ือง ได้ไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ทั้งอําเภอ 6 ตําบล ประชาชนประมาณ 9,800 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน
ระดับนํ้าสูงกว่า 3 เมตร บางจุดท่วมสูงถึงช้ัน 2 ของบ้าน ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ถือว่าวิกฤติหนักสุดในรอบ 100 ปี เบ้ืองต้น
ได้มีการประสานไปยังทหาร และ จังหวัด เพ่ือขอรับความช่วยเหลือแล้ว แต่การเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ปัจจุบันค่อนข้างลําบาก
เพราะระดับนํ้าท่วมสูง ต้องใช้เรือท้องแบนแบบติดเคร่ืองยนต์ เน่ืองจากไม่สามารถพายสวนกระแสนํ้าเช่ียวกรากได้ ทั้งน้ีนาย
นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
โดยจะมีการระดมทุกหน่วยงานเข้ามาประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยตลอดทั้งวันเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
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นายยงยุทธ จิตสํารวย นายอําเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช  เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าท่วม
ที่ อ.ร่อนพิบูลย์ ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤติ ทุกพ้ืนที่ 6 ตําบลได้รับผลกระทบทั่วทั้งหมด ประชาชนกว่า 15,000 ครัวเรือนได้รับ
ความเดือดร้อน ระดับนํ้าท่วมสูงกว่า 1.5 เมตร เบ้ืองต้น ตนได้สั่งการให้ต้ังศูนย์อํานวยการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ พร้อมเตรียม
อพยพชาวบ้านซึ่งอาศัยในจุดเสี่ยงริมคลองต่าง ๆ เข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย ล่าสุดพบว่ายังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเน่ือง และไม่มี
แนวโน้มว่าจะหยุด โดย นายยงยุทธ ระบุว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งน้ีถือว่าค่อนข้างหนักเทียบเท่ากับเมื่อครั้งที่เกิดขึ้นในปี 2531 
เลยก็ว่าได้   (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 

เมืองลุงน้ําท่วมยังวิกฤตในพื้นที่ลุ่ม แถมเกิดดินสไลด์เพิ่มอีกหลายจุด 
นํ้าท่วมยังวิกฤตในพื้นที่ลุ่มด้านล่างของ จ.พัทลุง และนํ้ามีปริมาณท่ีสูงเพ่ิมขึ้น แถมได้เกิดดินสไลด์เพ่ิมอีกหลายจุด โชคดี 

ไม่ทับใส่บ้านเรือนประชาชน 
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ จ.พัทลุง ยังคงวิกฤต ล่าสุด เมื่อช่วงเช้าวันน้ีมวลนํ้าป่าที่ไหลหลาก 

ท่วมพ้ืนที่ริมป่าเทือกเขาบรรทัดก่อนหน้าน้ี 2 วัน ได้ไหลหลากลงมาท่วมในพ้ืนที่ลุ่มด้านล่าง และนํ้ามีปริมาณท่ีสูงเพ่ิมขึ้นในพื้นที่  
ต.มะกอกเหนือ ต.ปันแต ต.แหลมโตนด ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน และ ต.พญาขันต์ ต.ชัยบุรี ต.ลําปํา อ.เมือง ต.แหลมโตนด  
และ ต.มะกอกเหนือ เมื่อคืนที่ผ่านมา ฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก บวกกับมวลนํ้าป่าที่ไหลหลากมาสมทบทําให้ไหลท่วมบ้านเรือน
ประชาชนสูงเกือบ 2 เมตร จนต้องอพยพประชาชนนับร้อยครอบครัวมาไว้ในที่ปลอดภัยตามวัด และโรงเรียนที่นํ้าท่วมไม่ถึง  
ซึ่งเป็นไปอย่างทุลักทุเล 

ขณะท่ีฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเน่ือง ทําให้ดินภูเขาอุ้มนํ้าไม่ไหวจึงเกิดสไลด์ลงมาเพิ่มอีกหลายจุด โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมู่ 4  
ต.ลําสินต์ หินภูเขาได้พังถล่มลงมาทับสวนยังพาราได้รับความเสียหายกว่า 2 ไร่ และบริเวณหมู่ 6 ต.ลําสินต์ อีกเช่นกัน  
ดินภูเขาได้สไลด์พังลงมาเป็นบริเวณกว้าง และยังมีรอยแยกของดินห่างจากบ้านเรือนประชาชนราว 50 เมตร โชคดีไม่ทับบ้านเรือน
ประชาชนในพ้ืนที่ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง  (ผู้จัดการ) 

 
น้ําท่วมนราธิวาส ประกาศพื้นที่ประสบภัยทั้งจังหวัด 13 อําเภอ สุคิริน หนักสุด 

นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ จ.นราธิวาส ได้มีการประกาศ
พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) แล้ว 13 อําเภอ ทั่วทั้งจังหวัด โดยพบว่ามีจุดที่ได้รับความเดือดร้อนหนักที่สุด คือ อ.สุคิริน  
เพราะมีสภาพเป็นป่าและภูเขาโอบล้อมรอบ จึงทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลาก ดินสไลด์, โคลนถล่ม, เสาไฟฟ้าโค่น และ ต้นไม้ล้ม 
 สร้างความเสียหายแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก ทั้งน้ี ยังพบว่าอําเภออ่ืน ๆ ซึ่งเป็นจุดรับนํ้าจาก อ.สุคิริน, จะแนะ และ แว้ง 
อย่าง อ.เมืองนราธิวาส, สุไหงโก-ลก, ย่ีงอ และ บาเจาะ ก็ประสบภาวะนํ้าเอ่อล้นแม่นํ้า, คลองสาขา เข้าท่วมเช่นกัน โดยเฉพาะเขต 
อ.เมืองนราธิวาส เพราะมีแม่นํ้าไหลผ่านหลายสาย เบ้ืองต้น นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ระดมทุกหน่วยงาน 
หารือถึงแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน สําหรับสถานการณ์นํ้าท่วมพ้ืนผิวถนนการจราจร ล่าสุดพบว่า หลายสายเริ่ม
ประสบปัญหา บางจุดลึกถึง 1 เมตร แต่ทั้งน้ีคาดว่าไม่น่าจะท่วมขังนาน เพราะเป็นรูปแบบของมวลนํ้าไหลหลาก  

อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ภายใน 2 - 3 วัน ปริมาณฝนจะน้อยลง โดยทันทีที่ฝนหยุดตกระดับนํ้า 
จะลดลงจนแห้งสนิท นอกจากน้ี ยังมีรายงานว่าในวันที่ 6 มกราคม 2560 คณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยใน จ.นราธิวาส ซึ่งทางจังหวัดกําหนดว่าจะให้คณะของนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่ใน อ.สุคิริน 
เน่ืองจากค่อนข้างได้รับผลกระทบมากที่สุด  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
แม่ทัพภาค 4 เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ําลดใน 3 จชต. เผย ปชช.เดือดร้อนกว่า 2 หม่ืนคน 

แม่ทัพภาคที่ 4 เตรียมแผนฟ้ืนฟูหลังนํ้าลดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบประชาชนเดือดร้อน 35 อําเภอ  
130 ตําบล 369 หมู่บ้าน 7,561 ครัวเรือน 24,528 คน 

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า จากการท่ีได้เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อย่างต่อเน่ือง จนส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพ้ืนที่ ตนได้สั่งการเจ้าหน้าที่ทหารติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
พร้อมช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สําหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประชาชน 
ได้รับความเดือดร้อน 35 อําเภอ 130 ตําบล 369 หมู่บ้าน 7,561 ครัวเรือน 24,528 คน 
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สําหรับการให้ความช่วยเหลือได้แจกจ่ายถุงยังชีพ 1,570 ถุง อพยพประชาชน 263 ครัวเรือน บริการทางการแพทย์  
425 คน บริการรถครัวสนาม 3 พ้ืนที่ให้บริการ จํานวน 230 ครัวเรือน 1,130 คน โดยจุดที่ 1 ณ ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก  
50 ครัวเรือน 280 คน จุดที่ 2 ณ วัดปทุมวารี ต.เตราะบอน 100 ครัวเรือน 300 คน และจุดที่ 3 ณ ต.บาตง อ.รือเสาะ  
จ.นราธิวาส 80 ครัวเรือน รวม 550 คน 

นอกจากน้ี ยังได้เตรียมแผนฟ้ืนฟูเมืองหลังนํ้าลด ด้วยการบริการตรวจสุขภาพ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย และร่วมกับ
สถาบันอาชีวะศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และเครือข่ายมวลชนกลุ่มทําดีมีอาชีพ ต้ังจุดบริการซ่อมรถจักรยายนต์ ปัจจุบันศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หน่วยทหาร และกําลังทุกฝ่ายยังคงเข้าทําการช่วยเหลือประชาชน และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
(ผู้จัดการ) 

 
ปตัตานตีัง้ศนูย์บญัชาการชว่ยเหลือน้ําท่วม ผอ.โครงการส่งน้ําฯ เผยเขื่อนยังรบัน้าํได้อีก 

จังหวัดปัตตานี จัดต้ังศูนย์บัญชาการเร่งช่วยเหลือนํ้าท่วม ขณะที่ ผอ.โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา เผยเขื่อนยังรับนํ้าได้อีก 
เน่ืองจากสถานการณ์นํ้าในเขื่อนยังไม่น่าเป็นห่วง 

ที่ห้องประชุมโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาปัตตานี สํานักงานชลประทานที่ 17 อ.ยะรัง จ .ปัตตานี  
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายฉลอง เกียรติศักด์ิโสภณ ผอ.โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา
ปัตตานี นายโอฬาร บิลสัน นายอําเภอยะรัง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์นํ้าในพ้ืนที่ จ.ปัตตานี  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อปริมาณน้ําฝนท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมาก พร้อมวางมาตรการป้องกัน และมาตรการการช่วยเหลือ
ประชาชน หากเกิดเหตุนํ้าท่วมฉับพลัน 

นายฉลอง เกียรติศักด์ิโสภณ ผอ.โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาปัตตานี ได้เปิดเผยว่า ในขณะน้ีทางเขื่อนปัตตานี  
มีปริมาณนํ้าอยู่ที่ 682 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถรองรับนํ้าได้อีก 772 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางเขื่อนปัตตานี ยังไม่ได้มีการ
ระบายออกจากเขื่อนแต่อย่างใด เน่ืองจากสถานการณ์นํ้าในเขื่อนยังไม่น่าเป็นห่วง ประกอบกับนํ้าในเขื่อนบางลาง มีระดับนํ้าอยู่ที่ 
46.7 เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถรับนํ้าได้อีกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตรงน้ีจะทําให้ประชาชนท่ีอยู่ใต้เขื่อนจะไม่ได้รับผลกระทบ 
จากนํ้าในเขื่อน  (ผู้จัดการ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


