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สภาวะอากาศ ภาคใต้จะมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-22 มกราคม 2560 น้ีไว้ด้วย สําหรับ 
ประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เตือนภาคใต้ฝนเพ่ิม ภาคเหนือบนดอยหนาวจัด-มีหมอก 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เตือน 12 จังหวัดภาคใต้ รับมือฝนหนัก 
17-22 ม.ค.  
จ.สุราษฎร์ธานี  ฝนตกอีกผู้ว่าฯสั่งจนท.รับมือหว่ันท่วมซ้ํา 
จ.นครศรีธรรมราช  ต.เกาะทวด อ.ปากพนังท่วมต่อเน่ือง 13 วันแล้ว 
จ.กระบี่  ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นํ้าป่าซัดท่อส่งนํ้าประปาพัง 
จ.ตรัง  นํ้ายังท่วม 2 อ. ชาวบ้านนอนถนน 
จ.พัทลุง  นํ้ายังท่วม 3 อําเภอ - เฝ้าระวังฝนซ้ํา 
จ.พังงา  เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่อําเภอตะกั่วป่า 
 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้า
แม่นํ้าโขง ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 2.12. 
5.49 2.73 2.58 2.80 และ2.99 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -10.68 -10.51 9.47 -9.92 -9.20 
และ-11.51 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีนครพนม 
มีแนวโน้มระดับนํ้าทรงตัว สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด
เน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (13 ม.ค.- 17 ม.ค.2560) (ที่มา: กรมชลประทาน) 
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 
19.70 0.30 2.10 21.60 11.75 และ 24.80 ลบม/วินาที  
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
 

ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 12 ม.ค.59 13 ม.ค.59 14 ม.ค.59 15 ม.ค.59 16 ม.ค.59 

จ.นครสวรรค ์ 24.7 - - - - 
จ.ชัยนาท - 25.0 - - - 

จ.พระนครศรีอยุธยา - - - - - 
จ.สุพรรณบุรี 1.6 - - - - 

จ.ลพบุรี 1.5 - - - - 
จ.กาญจนบุร ี 1.8 - - - - 
จ.ราชบุร ี - - - - - 
จ.นครปฐม - - - - - 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี 0.2 - - - - 

จ.สมุทรปราการ 0.3 14.1 - - 28.3 
จ.นครนายก - - 9.7 - - 
จ.ปราจีนบุร ี - 12.0 0.3 - 1.1 
จ.สระแก้ว - 23.6 - - 9.3 

จ.ฉะเชิงเทรา - - 3.1 - 4.5 
จ.ชลบุร ี - - 12.7 - 2.9 
จ.ระยอง - 4.3 42.7 - 0.5 
จ.จันทบุร ี - 2.6 10.3 21.3 0.2 
จ.ตราด 0.5 - 52.6 0.9 19.8 

จ.เพชรบุรี - - - - 0.5 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ - - - - 2.2 

จ.ชุมพร 25.6 1.6 - - 69.0 
จ.สุราษฎร์ธานี 40.0 5.0 0.5 40.0 60.8 

จ.นครศรีธรรมราช 42.8 35.0 29.5 19.5 30.6 
จ.พัทลุง - - - 0.2 14.8 
จ.สงขลา 8.3 - - 17.0 26.3 
จ.ปัตตาน ี - - - 25.2 30.0 
จ.ยะลา - - - 23.0 3.7 

จ.นราธิวาส - - - - 25.9 
จ.ระนอง - 0.5 - - - 
จ.พังงา - - - - - 
จ.กระบี่ - - - 0.2 - 
จ.ภูเก็ต - - - - 4.4 
จ.ตรัง - 24.1 - 26.6 - 
จ.สตูล - - 7.1 21.7 - 
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แผนท่ีอากาศ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 ม.ค.60  เวลา 13:00 น. 16 ม.ค.60  เวลา 19:00 น. 
 

17 ม.ค.60  เวลา 1:00 น. 17.ม.ค 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 60.8 1,179.0 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 88.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 0.4 85.8 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 0.5 37.0 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน - 11.1 6.4 สงูกวา่ 9.3 123.8 เพชรบุร ี 0.5 166.5 11.4 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 23.2 *** *** 60.8 1,179.0 หนองพลบั สกษ. 0.3 252.2 6.9 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 7.5 สงูกวา่ 4.4 420.8 หวัหนิ 0.3 232.4 11.8 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 72.4 9.9 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ 2.2 408.5 24.4 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 22.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 0.3 446.4 59.4 สงูกวา่

พะเยา - 63.0 5.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 3.8 588.6 82.3 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 37.9 7.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 60.8 515.6 86.2 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 6.2 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 8.9 5.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 12.9 256.7 36.8 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 1.5 สงูกวา่ หนองคาย - 2.6 8.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 11.9 1,122.1 145.4 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 3.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.8 6.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 30.6 1,179.0 103.0 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 4.2 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 5.7 6.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 34.2 538.4 144.2 สงูกวา่

ลําปาง - 76.5 2.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 4.9 5.4 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 153.6 43.8 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 2.8 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2.8 4.7 สงูกวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 287.5 38.4 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 5.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 1.8 3.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 8.2 723.2 58.4 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 4.4 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2.0 2.0 สงูกวา่ สงขลา 3.3 294.3 74.8 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 5.1 สงูกวา่ หนองบวัลําภู - 13.2 *** *** หาดใหญ่ 14.2 215.2 53.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 0.7 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1.2 4.0 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 5.0 253.3 100.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 5.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 6.4 3.5 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 166.0 82.9 สงูกวา่

สโุขทยั - 44.6 11.7 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.3 3.7 ตํา่กวา่ ปตัตานี 24.8 305.0 50.9 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 42.7 7.6 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 2.7 8.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 3.7 347.0 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 5 7 4 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 3 4 ตํา่กวา่ ิ ส 25 9 536 5 101 6 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

17 มกราคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

16 มกราคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สก ไมมฝน 5.7 4.8 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 0.8 3.4 ตากวา นราธวิาส 25.9 536.5 101.6 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 1.7 สงูกวา่ ชยัภมู ิ - 1.3 4.5 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 43.9 2.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 2.9 4.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 31.7 2.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 2.1 3.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 22.1 3.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 0.5 0.6 2.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 57.3 5.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. - - 0.7 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 420.80 18.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 11.7 2.3 สงูกวา่ ศรสีะเกษ 0.5 0.5 2.4 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 94.30 33.40 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6 6.8 สงูกวา่ ทา่ตมู - - 5.1 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 231.40 32.00 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 69.9 7.5 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 6.0 8.2 สงูกวา่ ภเูก็ต 4.4 264.40 30.30 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 6.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์ 0.2 3.7 5.6 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 1.2 122.40 36.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 3.4 7.7 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 2.4 4.2 สงูกวา่ เกาะลนัตา 0.2 198.70 14.90 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.1 4.0 สงูกวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 270.90 32.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 3.2 8.5 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 120.00 21.20 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 1.8 4.7 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 37.0 8.4 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 38.6 4.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 48.6 5.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 เกาะสมยุ 60.8 515.6

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 5.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 34.2 538.4

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 2.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นครศรธีรรมราช สกษ. 30.6 1,179.0

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.3 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 8.8 *** *** 4 นราธวิาส 25.9 536.5

บวัชุม ไมม่ฝีน 0.8 6.7 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 4.9 7.7 สงูกวา่ 5 ปตัตานี 24.8 305.0

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 4.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 1.1 10.8 9.0 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ เกาะสมยุ 60.8 515.6

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.0 *** *** สระแกว้ 1.0 7.5 9.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 30.6 1,179.0

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 20.0 5.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ฝนเล็กนอ้ย 15.1 3.0 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 14.0 3.7 สงูกวา่ ชลบุร ี 1.5 59.1 9.9 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 5.7 สงูกวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 123.8 10.9 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 20.9 5.3 สงูกวา่ พทัยา 2.9 91.8 15.6 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 7.1 11.3 สงูกวา่ อรญัประเทศ 9.3 41.1 5.4 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 85.8 *** *** แหลมฉบงั 2.2 94.8 20.9 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 46.7 3.3 สงูกวา่ สตัหบี 0.3 97.5 25.6 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 33.8 4.5 สงูกวา่ ระยอง 0.5 107.1 20.7 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 11.9 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 66.7 25.9 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย 0.4 17.4 23.9 สงูกวา่ จนัทบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 70.8 18.7 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร 0.4 44.9 13.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. 0.2 63.6 31.8 สงูกวา่

สนามบนิดอนเมอืง ฝนเล็กนอ้ย - 11.4 ตํา่กวา่ ตราด 4.0 35.9 37.2 สงูกวา่

นํารอ่ง 0.4 - 10.0 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 59.2 3.0 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ - ไมม่ ี-



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 357.52 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 4 1 2 7 -160.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -133.00 

วนัที ่17  มกราคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 -43.00 

48,449 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -63.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
68% ภาคตะวันออก 6 - 4 10 -19.52 คงที่ 5 อ่าง
วนัที ่17  มกราคม  2559 ภาคใต ้ - - 4 4 61.00  ลดลง 22 อ่าง

38,911 รวมท ัง้ประเทศ 22 5 11 38 -357.52   เพิม่ขึน้ 11 อ่าง

55%

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 4,844 36% 6,901 51% 3,101 23% 6,944 52% 3,144 23% -43.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,637 49% 6,995 74% 4,145 44% 7,103 75% 4,253 45% -108.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 67 25% 182 69% 170 64% 181 68% 169 64% 1.00 เพิม่ขึน้

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 108 41% 94 36% 110 42% 96 37% -2.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 102 96% 99 93% 102 96% 99 93% - คงที่

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 26 15% 160 94% 154 91% 157 92% 151 89% 3.00 เพิม่ขึน้

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 369 39% 768 82% 725 77% 779 83% 736 78% -11.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,001 40% 15,216 62% 8,488 34% 15,376 62% 8,648 35% -160.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 32 24% 96 71% 89 65% 99 73% 92 68% -3.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 184 35% 244 47% 199 38% 251 48% 206 40% -7.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 66 40% 60 36% 52 32% 61 37% 53 32% -1.00 ลดลง

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 83 51% 144 88% 107 65% 150 91% 113 69% -6.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 711 29% 1,965 81% 1,384 57% 2,023 83% 1,442 59% -58.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 848 43% 1,026 52% 926 47% 1,051 53% 951 48% -25.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 119 38% 115 37% 93 30% 116 37% 94 30% -1.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 86 55% 70 45% 69 45% 70 45% 69 45% - คงที่

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 47 33% 69 49% 62 44% 69 49% 62 44% - คงที่

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 95 35% 126 46% 119 43% 126 46% 119 43% - คงที่

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 65 54% 62 51% 59 49% 62 51% 59 49% - คงที่

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,301 66% 1,515 77% 684 35% 1,547 79% 716 36% -32.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,637 43% 5,492 66% 3,843 46% 5,626 67% 3,976 48% -133.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 473 49% 782 81% 779 81% 815 85% 812 85% -33.00 ลดลง

ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 135 84% 118 74% 149 93% 132 83% -14.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 70 29% 243 101% 203 85% 239 100% 199 83% 4.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 592 44% 1,160 85% 1,100 81% 1,203 88% 1,143 84% -43.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,759 72% 13,550 76% 3,285 19% 13,560 76% 3,295 19% -10.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,027 57% 5,571 63% 2,559 29% 5,624 63% 2,612 29% -53.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,786 67% 19,121 72% 5,844 22% 19,184 72% 5,907 22% -63.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 144 64% 178 79% 173 77% 190 85% 185 83% -12.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 175 42% 197 47% 167 40% 201 48% 171 41% -4.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 42 36% 92 79% 80 68% 93 79% 81 69% -1.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 156 95% 113 69% 99 61% 111 68% 97 59% 2.00 เพิม่ขึน้

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 237 80% 190 64% 170 58% 194 66% 174 59% -4.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 11 68% 10 59% 9 54% 10 59% 9.09 55% -0.08 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 32% 13 62% 12 57% 13 61% 12.11 57% 0.17 เพิม่ขึน้

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 59 74% 69 87% 66 84% 69 87% 66.22 83% 0.22 เพิม่ขึน้

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 29 64% 27 59% 24 53% 27 59% 23.79 52% 0.18 เพิม่ขึน้

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 1,570 861 51% 1,126 67% 1,019 61% 1,146 68% 1,038 62% -19.52 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 309 44% 369 52% 304 43% 365 51% 300 42% 4.00 เพิม่ขึน้

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 119 30% 193 49% 175 45% 179 46% 161 41% 14.00 เพิม่ขึน้

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,579 81% 5,001 89% 3,649 65% 4,981 88% 3,629 64% 20.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,027 71% 772 53% 496 34% 749 52% 473 33% 23.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,034 74% 6,335 77% 4,624 56% 6,274 77% 4,563 56% 61.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 38,911 55% 48,449 68% 24,918 35% 48,808 69% 25,275 36% -357.52 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

11 มกราคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่17  มกราคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

17 มกราคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่17  มกราคม  2559

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

70,921 ล้านลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

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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อุตุฯเตือนภาคใต้ฝนเพิ่ม เหนือบนดอยหนาวจัด-มีหมอก 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศ 24 ช่ัวโมงว่า ภาคใต้จะมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลม 

บริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กงดออกจากฝ่ัง 
ในช่วงวันที่ 17-22 มกราคม 2560 น้ีไว้ด้วย สําหรับประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชน
บริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อุณหภูมิตํ่าสดุ 13-21 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 4-8 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อุณหภูมิตํ่าสุด  
18-21 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุด  30-34 องศาเซลเซียส  บริ เวณยอดภูอากาศเ ย็นถึ งหนาว  อุณหภูมิ ตํ่ าสุด  
11-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อุณหภูมิตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีฝน ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด 
อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  

พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง  
และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   
 

ปภ.-อุตุฯ'เตือน12จังหวัดใต้ รับมือฝนหนัก17-22ม.ค.  
ปภ.รายงานนํ้ายังท่วม 6 จังหวัดแต่คลี่คลายแล้วเท่าตัว แจงสังเวยนํ้าท่วมยังคงที่ พร้อมเตือน 12 จังหวัดใต้รับมือฝนหนัก

ช่วง 17 – 22 ม.ค.   
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ 

ภาคใต้ ว่า  ฝนที่ตกหนัก ต้ังแต่วันที่  1 ม .ค .ถึงปัจจุ บัน ส่งผลให้ เ กิดอุทกภัย วาตภัย นํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่ภาคใต้ 
และจ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด รวม 119 อําเภอ 722 ตําบล 5,613 หมู่บ้าน ประชาชน 
ได้รับผลกระทบ 531,911 ครัวเรือน 1,621,414 คน ผู้เสียชีวิต 43 ราย สถานที่ราชการเสียหาย 20 แห่ง ถนน 1,172 จุด 
คอสะพาน 191 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง นราธิวาส ปัตตานี กระบ่ี และชุมพร  
ยังคงมีสถานการณ์ใน 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ รวม 27 อําเภอ 
194 ตําบล 1,398 หมู่บ้าน โดยภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันระดับนํ้าลดลงทุกจังหวัดแล้ว  

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นในช่วงวันที่  
17 – 22 ม.ค. แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยวันที่ 17 ม.ค.ในพ้ืนที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และช่วงวันที่ 18 - 22 ม.ค.ในพ้ืนที่จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส ตรัง และสตูล ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง คลื่นสูง 2 – 3 เมตร ปภ.ได้ประสาน 12 จังหวัดภาคใต้  
ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
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และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11สุราษฎร์ธานี และเขต 12 สงขลา จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตาม 
สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก  
และดินโคลนถล่มในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว วัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองจักรกลด้านสาธารณภัย 
ประจําจุดเสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที  (เดลินิวส์) 
 

สุราษฎร์ฯฝนตกอีกผู้ว่าฯสั่งจนท.รับมือหว่ันท่วมซ้ํา 
จ.สุราษฎร์ธานี ฝนตกอีก ผู้ว่าฯสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยใกล้ชิด หว่ันท่วมซ้ํา จับตาจุดเสี่ยงลุ่มนํ้าตาปี

เตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิด 
นายจํานงค์ วงษ์สวัสด์ิ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยกับสํานักข่าว 

ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ที่ จ.สุราษฎร์ธานี เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว โดยที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี ซึ่งต้ังอยู่ในเขต 
ต.หัวเตย อ.พุนพิน สามารถวัดปริมาณฝนดังกล่าวได้ที่ 12.9 มิลลิเมตร เบ้ืองต้น นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ได้กําชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิด เน่ืองจากเกรงว่า 
หากฝนเพ่ิมปริมาณมากขึ้นก็อาจจะทําให้เกิดนํ้าท่วมซ้ําอีกระลอก  

ทั้งน้ี ในส่วนของ จ .สุราษฎร์ธานี มีจุดเสี่ยงที่ ต้องจับตาเป็นพิเศษคือแถบลุ่มแม่ นํ้าตาปี โดยเฉพาะที่ อ.พุนพิน  
เพราะปัจจุบันพบว่ายังประสบปัญหานํ้าท่วมขังอยู่ในภาวะทรงตัว วัดระดับสูงสุดประมาณ 1 เมตร ส่วนสถานการณ์ที่ อ.พระแสง 
และ เคียนซา น้ันพบมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง  

อย่างไรก็ตาม นายจํานงค์ ระบุว่า หากในพ้ืนที่ทางตอนเหนือของลุ่มแม่นํ้าตาปี อย่าง จ.นครศรีธรรมราช, กระบ่ี  
และ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี เกิดฝนตกหนักเกิน 80 มิลลิเมตร ก็จะส่งผลทําให้ อ.พุนพิน ประสบกับปัญหาน้ําท่วมคร้ังใหม่ทันที  
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ต.เกาะทวดอ.ปากพนังท่วมต่อเนื่อง13วันแล้ว 

ต.เกาะทวด อ .ปากพนัง ท่วมต่อเน่ือง 13 วันแล้ว ระดับนํ้าบนถนน 60-80 ซ .ม . คาดถ้าฝนรอบใหม่ไม่หนัก  
15 วัน คลี่คลาย 

นายสุทธิชัย ช่ืนชม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยกับ สํานักข่าว  
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าสถานการณ์ในพ้ืนที่ ขณะนี้ยังมีฝนตกต่อเน่ือง ระดับนํ้าขังลดลงบ้างเล็กน้อย แต่บนถนนยังอยู่ที่ 60-80 ซ.ม.  
ส่วนในที่ลุ่มยังประมาณ 1 เมตรเศษๆ โดยท่วมมาต้ังแต่วันที่ 5 ม.ค. ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 13 วัน ประชากรในพ้ืนที่
ตําบลเกาะทวด 8 หมู่บ้าน 1,700 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน ท่วมทุกหลังคาเรือน ส่วนอาชีพหลักของชาวบ้าน 
ในพ้ืนที่คือปลูกปาล์ม และส้มโอทับทิมสยามและไม้ผลอ่ืนๆ ต่างได้รับกระทบอย่างหนักเช่นกัน คาดดว่าจะเสียหายมหาศาล 

อย่างไรก็ตาม ทุกคนยังกําลังใจดีอยู่ มีความช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทยอยนําสิ่งของ มาบริจาคต่อเน่ือง 
และขณะน้ีต้องจับตาว่าปริมาณฝนรอบใหม่จะมากน้อยขนาดไหน เพราะจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทํานํ้าระบายออกจากพ้ืนที่ช้า 
หรือเร็ว แต่คาดว่าถ้าฝนไม่หนักมาก กว่าสถานการณ์จะคล่ีคลายคงไม่ตํ่ากว่า 15 วัน ถ้าในหนักคงเป็นเดือนถึงกลับสู่ภาวะปกติ  
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก น้ําป่าซัดท่อส่งน้ําประปาพัง 

ชาวบ้านห้วยโต้ หมู่ 4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบ่ี เดือดร้อนหนักหลังท่อส่งนํ้าประปาถูกนํ้าป่าถล่มพังเสียหายจมอยู่ใต้ 
กองหิน ทําให้ต้องขาดแคลนน้ํากิน นํ้าใช้ต้องลงขันซ่อมแซมกันเอง อังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 10.58 น. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านห้วยโต้ หมู่ 4   ต.ทับปริก อ.เมือง  จ.กระบ่ี กว่า 20 คน ช่วยกันรื้อก้อนหินเศษก่ิงไม้  
ต้นไม้  จํานวนมากท่ีทับถมท่อส่งนํ้าบริเวณฝายคลองนํ้าตาย โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต.ทับปริก 
อ.เมืองกระบ่ี   หลังถูกนํ้าป่าไหลหลากจากเทือกเขาพนมเบญจาซัดท่อส่งนํ้าประปาภูเขาพังเสียหายและจมอยู่ใต้กองหินขนาดใหญ่
จํานวนมาก โดยเหตุเกิดต้ังแต่วันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ชาวบ้านกว่า50 ครอบครัว ต้องประสบปัญหาขาดแคลนนํ้า 
ในการอุปโภคมานานกว่าสัปดาห์ ชาวบ้านจึงต้องลงขันช่วยกันซ่อมแซมเอง  ระหว่างรอหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามาดําเนินการ 
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ด้านนายวิชัย  เพ็ชรรักษ์ ผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยโต้ กล่าวว่า  ขณะน้ีชาวบ้านกําลังได้รับความเดือดร้อน 
เพราะไม่มีนํ้าประปาใช้มาหลายวัน จึงต้องช่วยกันขุดหาท่อส่งนํ้า ที่ส่งนํ้าไปยังชุมชนที่อยู่ด้านล่าง โดยรวบรวมเงินกันเอง  
เพ่ือซื้อท่อมาซ่อมแซมวางแนวท่อส่งนํ้าใหม่เพ่ือให้ใช้ได้ช่ัวคราว   แต่เป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากมีก้อนหินขนาดใหญ่ 
อยู่เป็นจํานวนมาก จึงเตรียมขอสนับสนุนเคร่ืองจักรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าดําเนินการเร่งด่วน เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนชาวบ้านต่อไป  (เดลินิวส์) 

 
ตรังน้ํายังท่วม 2 อ. ชาวบ้านนอนถนน 

นํ้ายังท่วม 2 อําเภอริมแม่นํ้าตรัง ขณะผู้ประสบภัยวอนรัฐบาลสนับสนุนเงินเยียวยาช่วยเหลือ ขณะที่ จ.พัทลุง นํ้ายังท่วมขัง 
3 อําเภอ คาด 2 - 3 สัปดาห์กลับสู่ภาวะปกติ ห่วงพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลา 

สถานการณ์นํ้าท่วมในจ.ตรัง ขณะนี้พบว่าที่ อ.เมือง เขต ต.หนองตรุด, นาตาล่วง, บางรัก, ต.ควนปริง และ ต.ควนธานี  
ใน อ.กันตัง ยังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ เน่ืองจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีลักษณะภูมิประเทศต้ังอยู่ติดกับแม่นํ้าตรัง ซึ่งถือเป็นจุดรองรับนํ้า
ขนาดใหญ่ก่อนไหลออกสู่ทะเลที่ปากนํ้ากันตัง  

ด้าน นายประภาส สั้นเต้ง ชาวบ้านในพ้ืนที่ ต.ควนปริง กล่าวว่า ตนประสบปัญหานํ้าท่วมขังมานากว่า 10 วันแล้ว  
ทําให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีเงินจ่ายใช้ แต่โชคดีที่มีผู้บริจาคสิ่งของเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ําด่ืมให้ได้รับประทาน
ประทังชีวิตในแต่ละมื้อ จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยเป็นเงินเพ่ือที่ตนจะได้สามารถนําไปใช้จ่ายในครัวเรือน 
ได้เน่ืองจากตนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อีกทั้งทรัพย์สินภายในบ้านก็เสียหายเกือบหมด ขณะน้ียังต้องอาศัยนอนในเต็นท์ 
บนถนนเพราะน้ํายังท่วมบ้าน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
พัทลุงน้ํายังท่วม 3 อําเภอ - เฝ้าระวังฝนซํ้า 

นํ้ายังท่วมขัง 3 อําเภอ ในจ.พัทลุง คาด 2 - 3 สัปดาห์กลับสู่ภาวะปกติ เฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ห่วงพ้ืนที่ริมทะเลสาบ
สงขลา 

นายสุรศักด์ิ คันธา ผู้ อํานวยการโครงการชลประทานพัทลุง สํานักงานชลประทานที่ 16 เปิดเผยกับสํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า สถานการณ์นํ้าท่วมขังภายในจ.พัทลุง ขณะนี้ยังคงเหลือพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลา 3 อําเภอ ประกอบด้วยอ.ควนขนุน
, เมือง และ ปากพะยูน บางส่วน ได้รับผลกระทบ จากมวลนํ้าที่สะสมอยู่ ล่าสุดพบมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง คาดว่าในเวลา 
2 - 3 สัปดาห์ ระดับนํ้าจึงจะลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ในส่วนของพ้ืนที่ลุ่มตํ่าอาจต้องใช้เวลาประมาณ 1 เดือน  
ซึ่งหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศแจ้งเตือนว่า ช่วงวันที่ 16 - 20 ม.ค. 60 จะมีฝนตกลงมาอีกระลอกน้ัน ขณะนี้พบว่า
ภายในจังหวัดยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะปริมาณฝนมีน้อย แต่หากฝนตกในปริมาณมากกว่า 100 มิลลิเมตร ก็คาดว่า 
จะทําให้เกิดมวลนํ้าสะสมบริเวณริมทะเลสาบเพ่ิมเติม จนยืดระยะเวลาของปัญหาออกไป  

อย่างไรก็ตาม นายสุรศักด์ิ ระบุว่า สําหรับจังหวัดพัทลุง มีจุดที่น่าเป็นกังวลส่วนใหญ่คืออําเภอริมทะเลสาบสงขลา 5 อําเภอ 
คือ อ.ควนขนุน, เมือง, เขาชัยสน, บางแก้วและ ปากพะยูน เน่ืองจาก เป็นจุดรองรับนํ้าจากอําเภอทางตอนเหนือแถบเทือกเขา
บรรทัด ซึ่งเมื่อนํ้าไหลมารวมกันก็จะทําให้กองสะสมในพ้ืนที่ดังกล่าว  (ไอ เอ็น เอ็น)  

 
เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อําเภอตะกั่วป่า จ.พังงา 

ฝนตกหนักในพ้ืนที่อําเภอตะก่ัวป่า จ.พังงา หลังกรมอุตุฯประกาศเตือนระหว่าง16-22ม.ค.60 คลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือ
ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กงดออกจากฝั่ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าภาคใต้จะมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กงดออกจากฝ่ัง 
ในช่วงวันที่ 16-22 มกราคม 2560 น้ีไว้ด้วย สําหรับประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชน
บริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณท่ีมีหมอกไว้ด้วย  
โดยในช่วงบ่ายน้ีที่อําเภอตะก่ัวป่า จ.พังงา มีท้องฟ้ามืดครึ้มและมีฝนตกหนักลงมาตลอดทําให้ทางจังหวัดพังงา สั่งเฝ้าระวังพ้ืนที่ 
ราบลุ่มเสี่ยงนํ้าท่วมซ้ําซากพร้อมแจ้งให้ผู้ประกอบการเรือประมง เรือทัวร์นําเที่ยวที่จะเดินทางไปหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ 
และอ่าวพังงา ให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง หากพบว่าคลื่นลมแรงไม่ควรที่จะนําเรือออกไปในทะเล  
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เพราะจะเสี่ยงเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด โดยพ้ืนที่ไหนมีปัญหา
นํ้าท่วมสามารถแจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ช่วยเหลือได้ตลอด24ช่ัวโมง 

สําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง 
และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


