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สภาวะอากาศ   ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเ น่ืองและมีฝนหนักบางแห่ง  ส่วนคลื่นลมบริ เวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น  
โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะน้ี  
สําหรับประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยความกดอากาศจีนมีผล ภาคเหนือลด 3-5 องศา/ภาคใต้
ฝนตกหนัก 
จ.สุราษฎร์ธานี  ยังมีพ้ืนที่วิกฤตินํ้าท่วมขังใน 5 อําเภอ 
จ.นครศรีธรรมราช  ฝนถล่มนครศรีหว่ันท่วมระลอก 3 เตือนปชช.รับมือ 
จ.พัทลุง  นํ้ายังท่วม 5 อ.ริมทะเลสาบ-จับตาฝน 
จ.สงขลา  ฝนหนักนํ้าป่าไหลหลากท่วมหมู่บ้าน-ร.ร. 
จ.ปัตตานี  ฝนถล่มปัตตานี ขอปชช.ติดตามข่าวสารใกล้ชิด 
จ.ยะลา  สั่งเฝ้าระวัง 6 ตําบล ฝนกระหนํ่าถนนสาย 4060 ขาด 
จ.นราธิวาส  ฝนตกต่อเน่ืองพบ อ.แว้ง นํ้าล้นตลิ่งแล้ว 
 
 
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   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนํ้าต ่ำกว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและยังคงมีนํ้าท่วมบริเวณที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลา
ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากมีฝนตกหนักในระยะนี้ สถานการณ์นํ้าท่า  
(16 ม.ค.- 20 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 53.08 4.73 13.04 27.30 67.70 และ 40.93 ลบม/วินาที  
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันเสาร์ที ่21 มกราคม 2560 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 2/9 

สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
 

ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 15 ม.ค.59 16 ม.ค.59 17 ม.ค.59 18 ม.ค.59 19 ม.ค.59 

จ.นครสวรรค ์ - - - - - 
จ.ชัยนาท - - - - - 

จ.พระนครศรีอยุธยา - - - - - 
จ.สุพรรณบุรี - - 0.5 - - 

จ.ลพบุรี - - - - - 
จ.กาญจนบุร ี - - 1.0 - - 
จ.ราชบุร ี - - 0.5 - - 
จ.นครปฐม - - 0.9 - - 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี - - - - - 

จ.สมุทรปราการ - 28.3 - - - 
จ.นครนายก - - - - - 
จ.ปราจีนบุร ี - 1.1 0.5 - - 
จ.สระแก้ว - 9.3 23.6 - - 

จ.ฉะเชิงเทรา - 4.5 - - - 
จ.ชลบุร ี - 2.9 2.7 - - 
จ.ระยอง - 0.5 0.5 - - 
จ.จันทบุร ี 21.3 0.2 - - - 
จ.ตราด 0.9 19.8 1.0 - - 

จ.เพชรบุรี - 0.5 2.3 - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ - 2.2 32.3 - - 

จ.ชุมพร - 69.0 260.0 25.0 - 
จ.สุราษฎร์ธานี 40.0 60.8 77.0 30.0 17.0 

จ.นครศรีธรรมราช 19.5 30.6 116.9 48.3 74.5 
จ.พัทลุง 0.2 14.8 45.0 54.0 80.0 
จ.สงขลา 17.0 26.3 35.5 85.2 83.0 
จ.ปัตตาน ี 25.2 30.0 56.2 69.5 130.7 
จ.ยะลา 23.0 3.7 52.0 38.3 140.0 

จ.นราธิวาส - 25.9 42.5 80.3 240.7 
จ.ระนอง - - 42.5 1.0 - 
จ.พังงา - - 13.5 - - 
จ.กระบี่ 0.2 - 9.8 0.2 1.4 
จ.ภูเก็ต - 4.4 39.6 - 8.3 
จ.ตรัง 26.6 - 19.1 7.2 20.6 
จ.สตูล 21.7 - 18.7 18.1 35.6 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

20 ม.ค.60  เวลา 1:00 น. 20.ม.ค 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 182.5 1,325.7 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 88.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 85.8 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

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

แมฮ่อ่งสอน - 11.1 6.4 สงูกวา่ - 123.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 11.4 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 23.2 *** *** 182.5 1,325.7 หนองพลบั สกษ. - 266.6 6.9 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 7.5 สงูกวา่ 20.6 464.3 หวัหนิ ไมม่ฝีน 238.4 11.8 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 72.4 9.9 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 440.8 24.4 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 22.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 580.9 59.4 สงูกวา่

พะเยา - 63.0 5.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 723.8 82.3 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 37.9 7.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 552.1 86.2 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 6.2 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 8.9 5.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ฝนเล็กนอ้ย 267.0 36.8 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 1.5 สงูกวา่ หนองคาย - 2.6 8.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 40.5 1,289.3 145.4 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 3.0 ตํา่กวา่ เลย - 10.8 6.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 33.5 1,325.7 103.0 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 4.2 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 5.7 6.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 0.2 624.8 144.2 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 ตํา่กวา่ ฉวาง 17.9 332.4 38.4 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 5.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 1.8 3.0 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. 70.8 818.4 58.4 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 4.4 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2.0 2.0 สงูกวา่ สงขลา 36.9 380.7 74.8 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 5.1 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 13.2 *** *** หาดใหญ่ 43.0 343.4 53.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 0.7 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1.2 4.0 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 74.0 376.7 100.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 5.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 6.4 3.5 สงูกวา่ สะเดา 32.0 222.8 82.9 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 11.7 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.3 3.7 ตํา่กวา่ ปตัตานี 55.2 378.1 50.9 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 42.7 7.6 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 2.7 8.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 140.0 538.0 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 5 7 4 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 3 4 ตํา่กวา่ ิ ส 182 5 810 6 101 6 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

20 มกราคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

19 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 182.5 810.6 101.6 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 1.7 สงูกวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 31.7 2.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 2.1 3.6 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

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

เพชรบูรณ์ - 57.3 5.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4 0.7 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 464.30 18.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 11.7 2.3 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 0.5 2.4 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 107.30 33.40 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6 6.8 สงูกวา่ ทา่ตมู - - 5.1 ตํา่กวา่ กระบี่ 1.4 242.80 32.00 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 69.9 7.5 สงูกวา่ นครราชสมีา - 6.0 8.2 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 304.00 30.30 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 6.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 3.9 5.6 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 3.1 154.60 36.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 4.9 7.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 2.4 4.2 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา 3.2 235.70 14.90 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.1 4.0 สงูกวา่ ตรงั 20.6 317.80 32.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 3.2 8.5 ตํา่กวา่ สตลู 16.2 173.30 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 นราธวิาส 182.5 810.6

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 5.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ยะลา สกษ. 140.0 538.0

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 2.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 คอหงษ ์สกษ. 74.0 376.7

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.3 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 8.8 *** *** 4 พทัลงุ สกษ. 70.8 818.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 0.8 6.7 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 7.7 สงูกวา่ 5 ปตัตานี 55.2 378.1

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 4.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 10.8 9.0 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ นราธวิาส 182.5 810.6

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.0 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 9.7 9.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 33.5 1,325.7

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 20.0 5.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 15.1 3.0 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 14.0 3.7 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 59.1 9.9 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 5.7 สงูกวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 123.8 10.9 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4 5.3 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 94.5 15.6 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 7.1 11.3 สงูกวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 64.7 5.4 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 85.8 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 96.3 20.9 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 47.7 3.3 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 97.9 25.6 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 35.7 4.5 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 107.1 20.7 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 41.5 11.9 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 66.8 25.9 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 17.0 23.9 สงูกวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 70.8 18.7 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 45.1 13.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 63.6 31.8 สงูกวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 11.4 ตํา่กวา่ ตราด ไมม่ฝีน 36.9 37.2 สงูกวา่

นํารอ่ง - 60.6 10.0 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 59.7 3.0 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 232.5 มม. ที ่อ.แวง้ จ.นราธวิาส



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 396.18 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 1 1 7 -176.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -138.00 

วนัที ่20  มกราคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 -40.00 

48,261 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -77.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
68% ภาคตะวันออก 7 1 2 10 -19.18 คงที่ 5 อ่าง
วนัที ่20  มกราคม  2559 ภาคใต ้ - - 4 4 54.00  ลดลง 25 อ่าง

38,739 รวมท ัง้ประเทศ 25 5 8 38 -396.18   เพิม่ขึน้ 8 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 4,828 36% 6,875 51% 3,075 23% 6,922 51% 3,122 23% -47.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,618 49% 6,935 73% 4,085 43% 7,049 74% 4,199 44% -114.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 67 25% 182 69% 170 64% 182 69% 170 64% - คงที่

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 106 40% 92 35% 110 42% 96 37% -4.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 101 95% 98 92% 103 97% 100 94% -2.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 26 15% 160 94% 154 91% 159 94% 153 90% 1.00 เพิม่ขึน้

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 366 39% 762 81% 719 77% 772 82% 729 78% -10.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,963 40% 15,121 61% 8,393 34% 15,297 62% 8,569 35% -176.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 31 23% 94 69% 87 64% 98 72% 91 67% -4.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 182 35% 241 46% 196 38% 247 48% 202 39% -6.00 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% 143 87% 106 65% 148 90% 111 68% -5.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 702 29% 1,942 80% 1,361 56% 1,996 82% 1,415 58% -54.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 830 42% 1,011 51% 911 46% 1,045 53% 945 48% -34.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 118 38% 114 36% 92 29% 115 37% 93 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 94 34% 125 45% 118 43% 126 46% 119 43% -1.00 ลดลง

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

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,294 66% 1,498 76% 667 34% 1,530 78% 699 36% -32.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,598 43% 5,429 65% 3,780 45% 5,568 67% 3,918 47% -138.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 470 49% 770 80% 767 80% 799 83% 796 83% -29.00 ลดลง

ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 129 81% 112 70% 143 89% 126 79% -14.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 69 29% 244 102% 204 85% 241 100% 201 84% 3.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 588 43% 1,143 84% 1,083 80% 1,183 87% 1,123 83% -40.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,742 72% 13,539 76% 3,274 18% 13,560 76% 3,295 19% -21.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,002 56% 5,544 63% 2,532 29% 5,600 63% 2,588 29% -56.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,744 67% 19,083 72% 5,806 22% 19,160 72% 5,883 22% -77.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 143 64% 174 78% 169 75% 185 83% 180 80% -11.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 171 41% 195 46% 165 39% 200 48% 170 40% -5.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 42 36% 91 78% 79 68% 92 79% 80 68% -1.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 156 95% 113 69% 99 61% 112 68% 98 60% 1.00 เพิม่ขึน้

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 235 80% 187 63% 167 57% 192 65% 172 58% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 11 68% 10 58% 9 54% 10 59% 9.07 55% -0.11 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 31% 13 62% 12 57% 13 62% 12.31 58% -0.14 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 59 74% 69 87% 66 83% 70 88% 66.54 84% -0.32 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 28 63% 30 65% 27 59% 27 60% 24.23 53% 2.39 เพิม่ขึน้

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจนีบุร ี 295 19.00 276 - 0% 237 80% 218 74% 237 80% 218.00 74% - คงที่

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 853 51% 1,119 67% 1,011 60% 1,138 68% 1,030 61% -19.18 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 306 43% 370 52% 305 43% 369 52% 304 43% 1.00 เพิม่ขึน้

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 116 30% 195 50% 177 45% 190 49% 172 44% 5.00 เพิม่ขึน้

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,544 81% 5,009 89% 3,657 65% 4,991 89% 3,639 65% 18.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,027 71% 793 55% 517 36% 763 52% 487 33% 30.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,993 73% 6,367 78% 4,656 57% 6,313 77% 4,602 56% 54.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 38,739 55% 48,261 68% 24,729 35% 48,658 69% 25,125 35% -396.18 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 ่20  มกราคม  2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

20 มกราคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

14 มกราคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่20  มกราคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

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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ความกดอากาศจีนมีผล เหนือลด3-5องศา/ใต้ฝนตกหนัก 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปว่า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลม 

บริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยควาระมัดระวัง และเรือเล็ก 
ควรงดออกจากฝ่ังในระยะน้ี สําหรับประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว 
ดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็น อุณหภูมิตํ่าสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอย
อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 6-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น อุณหภูมิตํ่าสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส 
บริเวณยอดภูหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 8-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิ ตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิ ตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
29-32 องศาเซลเซียส ต้ังแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม/ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง  
และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิ ตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   
 

สุราษฎร์ยังมีพื้นที่วิกฤติน้ําท่วมขังใน 5 อําเภอ 
ผู้ ว่าฯ สุราษฎร์ธานี เผยสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลาย แต่ยังมี พ้ืนที่ วิกฤตินํ้าท่วมขังใน 5 อําเภอ 16 ตําบล 

ประกอบด้วย อําเภอเวียงสระ เคียนซา บ้านนาสาร บ้านนาเดิม และอําเภอพุนพิน 
นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพ้ืนที่ 

ต้ังแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา ว่า มีนํ้าท่วมพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 18 อําเภอ 119 ตําบล 911 หมู่บ้าน 33 ชุมชน ราษฎร 
ได้รับความเดือดร้อน 79,365 ครัวเรือน 232,061 คน โดยล่าสุด ปริมาณนํ้าท่า ที่สถานี TD07 อําเภอพระแสง ระดับนํ้า  
9.99 เมตร(รทก.) หรือ 5.83 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 0.13 เมตร ระดับตํ่ากว่าระดับวิกฤติ 0.14 เมตร(ระดับวิกฤติ 10.13 ม.
(รทก.) ส่วนที่สถานี TD08 โรงไฟฟ้าเขาหัวควาย อําเภอพุนพิน ระดับนํ้า 2.55 เมตร(รทก.) ลดลงจากเมื่อวาน 0.18 เมตร  
แต่ยังสูงกว่าระดับวิกฤติ 0.40 เมตร(ระดับวิกฤติ 2.15 ม.(รทก.) ล้นตลิ่ง 0.40 เมตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า 
ขณะนี้ยังมีพ้ืนที่วิกฤติใน 5 อําเภอ 16 ตําบล 43 หมู่บ้าน 2,158 ครัวเรือน 7,014 คน ประกอบด้วย อําเภอเวียงสระ เคียนซา 
บ้านนาสาร บ้านนาเดิม และอําเภอพุนพิน สําหรับการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ควรมีการฝึกอบรมความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
เสี่ยงภัยให้มีความตระหนัก เช่น โครงการการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เพ่ือให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการภัยพิบัติ 
โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนเอง การฝึกอบรม อปพร. เพ่ือช่วยผู้ประสบภัย และโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงทีมกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น  
ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวน้ัน ควรเปิดทางระบายนํ้าให้เพียงพอ โดยการก่อสร้างสะพาน หรือท่อเหลี่ยมบนถนนที่ขวางทางน้ํา  
มีการก่อสร้างแก้มลิงเพ่ือเก็บกักนํ้าไว้ช่ัวคราว การขุดลอกคูคลองเพ่ือเร่งการไหลของน้ําให้เร็วขึ้น รวมทั้งควรมีการขุดลอกสันดอน
ปากแม่นํ้าเพ่ือระบายน้ําลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้น  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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ฝนถล่มนครศรีหว่ันท่วมระลอก 3 เตือนปชช.รับมือ 
ฝนถล่มนครศรีธรรมราชต่อเน่ือง หว่ันท่วมระลอก 3 นํ้าเริ่มหลากล้นตลิ่ง เตือนประชาชนเตรียมรับมืออีกครั้งเพราะฝน

ยังคงตกต่อเน่ือง 
ฝนตกหนักต่อเน่ืองใน จ.นครศรีธรรมราช ส่งผลให้ระดับนํ้าในลําคลองสายต่าง ๆ เริ่มเข้าสู่ภาวะล้นตลิ่งอีกครั้ง  

ขณะที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งเตือนและยกธงสีเหลืองในจุดสําคัญ เพ่ือเป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชน 
เตรียมความพร้อมรับมือนํ้าท่วมอีกระลอก เพราะฝนยังคงตกต่อเน่ือง  

ส่วนที่บริเวณเชิงเทือกเขาหลวง ล่าสุด พบว่ามี นํ้าป่าหลากลงมาเป็นระยะ ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศเตือน 
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่แจ้งให้เตรียมรับมือสถานการณ์นํ้าหลากและนํ้าท่วมฉับพลัน  

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่ งมีลักษณะภูมิประเทศแบบลุ่ม ตํ่า ภายในเขตเทศบาล 
นครนครศรีธรรมราช กําลังอยู่ระหว่างเตรียมอพยพสิ่งของไปเก็บไว้บนที่สูง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
พัทลุงน้ํายังท่วม5อ.ริมทะเลสาบ-จับตาฝน 

นํ้ายังท่วม 5 อําเภอ ริมทะเลสาบสงขลา ใน จ.พัทลุง ล่าสุดมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเน่ือง จับตาฝนระลอกใหม่ห่วงดินสไลด์,  
หินถล่ม - ท่วมขังเพ่ิม 

นายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า สถานการณ์นํ้าท่วมใน จ.พัทลุง เริ่มดีขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ขณะน้ีคงเหลือพ้ืนที่ชุมชนริมทะเลสาบสงขลา 5 อําเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองพัทลุง, ควนขนุน, เขาชัยสน,  
ปากพะยูน และ บางแก้ว ที่ยังประสบปัญหานํ้าท่วมขังอยู่ วัดระดับสูงสุดประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร สําหรับสาเหตุที่ทําให้ 
การระบายเป็นไปได้ช้าน้ัน มาจากปัจจัยทะเลหนุนสูง คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมเติมในปริมาณมาก ภายใน 1 สัปดาห์จากน้ีไป 
ระดับนํ้าน่าจะลดลงจนแห้งสนิท  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันจะมีฝนระลอกใหม่ตกลงมาบ้างแล้ว แต่เบ้ืองต้นยังไม่ได้รับรายงานว่าส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ใด
ในจังหวัดมากนัก ซึ่งจากการประเมินข้อมูลคาดว่า ช่วง 1 - 2 วัน (20 - 21 ม.ค. 60) จะเกิดฝนตกหนักมาก ทําให้ต้องเฝ้าระวัง
เป็นพิเศษ ล่าสุด นายวันชัย คงเกษม ผู้ ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือมาตรการ 
เตรียมความพร้อมรับมือ โดยมีจุดเสี่ยงคือเขตอําเภอติดภูเขา ประกอบด้วย อ.กงหรา, ศรีนครินทร์ และ ศรีบรรพต เน่ืองจาก 
อาจจะเกิดดินโคลนสไลด์, หินถล่ม รวมถึงอําเภอติดริมทะเลสาบสงขลา ที่ยังมีนํ้าท่วมขังอยู่อีกด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
สงขลาฝนหนักน้ําป่าไหลหลากท่วมหมู่บ้าน-ร.ร. 

สงขลาฝนตกหนักสะสม นํ้าป่าจากเทือกเขาแก้วไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน โรงเรียนต้องปล่อยเด็กกลับก่อนกําหนด - 
สถานการณ์น่าเป็นห่วง 

ที่ จ.สงขลา เกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองเป็นระยะ ทําให้นํ้าป่าจากเทือกเขาแก้ว ซึ่งมีสีเหลืองขุ่น เริ่มไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้าน 
ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมู่ 5 บ้านโฮ๊ะ ต.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ ได้รับผลกระทบหนักที่สุดถูกนํ้าป่าเอ่อล้นตลิ่ง 
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 100 ครัวเรือนชาว รวมทั้งเส้นทางในหมู่บ้านหลายซอยถูกนํ้าท่วมสูงบ้านเรือนหลายหลัง 
เริ่มถูกตัดขาด และพื้นที่การเกษตรทั้งสวนยางและสวนผลไม้ก็ถูกนํ้าป่าไหลเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง นอกจากน้ี โรงเรียนบ้านหินผุด
ซึ่งต้ังอยู่ในหมู่บ้านจําเป็นต้องปล่อยนักเรียนกลับบ้านก่อนกําหนดต้ังแต่ช่วงบ่าย เพราะปริมาณน้ําป่าที่ไหลลงมาเริ่มสูงขึ้น 
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือความปลอดภัย และนอกจากพ้ืนที่หมู่ 5 บ้านโฮ๊ะ แล้ว มวลนํ้าป่าซึ่งค่อนข้างเช่ียว ยังไหลต่อลงไปยังหมู่ 2 หมู่ 1 
และหมู่ 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่อเน่ืองกัน ทางฝ่ายปกครองต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณทางนํ้าป่าไหลผ่านเตรียมพร้อม 
รับสถานการณ์และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ฝนถล่มปัตตานีขอปชช.ติดตามข่าวสารใกล้ชิด 
ฝนตกต่อเน่ืองใน จ.ปัตตานี พบ 2 อําเภอเสี่ยงเกิดนํ้าท่วม หรือนํ้าป่าไหลหลาก ประกอบกับระดับนํ้าในลุ่มนํ้าต่าง ๆ ของ

จังหวัดยังอยู่ตํ่ากว่าตลิ่งค่อนข้างมาก เตือนประชาชนติดตามข่าวสารใกล้ชิด 
นายฉลอง เกียรติศักด์ิโสภณ ผู้อํานวยการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาปัตตานี (ผคบ.ปัตตานี) เปิดเผยกับสํานักข่าว  

ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ที่ จ.ปัตตานี เริ่มมีฝนตกลงมาอย่างต่อเน่ือง เบ้ืองต้นแม้จะยังไม่ได้รับรายงานว่ามีพ้ืนที่ใดได้รับผลกระทบ 
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เกิดนํ้าท่วมหรือนํ้าป่าไหลหลาก ประกอบกับระดับนํ้าในลุ่มนํ้าต่าง ๆ ของจังหวัดยังอยู่ตํ่ากว่าตลิ่งค่อนข้างมาก แต่เจ้าหน้าที่ 
ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจุดเสี่ยงอย่าง อ.เมือง และ หนองจิก รวมถึงบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศ 
แบบลุ่มตํ่า เน่ืองจากหากเกิดฝนตกหนักลงมาติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะทําให้เกิดมวลนํ้าสะสม เข้าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร 
ในจุดดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม อยากฝากเตือนให้ประชาชน เฝ้าระวังอุทกภัยในระยะนี้ ด้วยการติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศ 
และข้อแนะนําจากจังหวัดต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ยะลาสั่งเฝ้าระวัง6ตําบล ฝนกระหน่ําถนนสาย4060ขาด 

ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันในพ้ืนที่ จ.ยะลา ทําให้ต้องมีการส่ังเฝ้าระวัง พ้ืนที่เขตน้ําท่วมซ้ําซากใน 6 ตําบล  
เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือนํ้าท่วมที่อาจเกิดขึ้นอีกระลอก ขณะที่ถนนหมายเลข 4060 สายรือเสาะ–สายบุรี เกิดนํ้าป่า 
ไหลหลาก ถนนขาดรถไม่สามารถว่ิงผ่านได้ ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.34 น. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.ยะลา มีฝนกระหนํ่าลงมาอย่างหนักติดต่อกันต้ังแต่วันที่ 17 ม.ค.เป็นต้นมา ทําให้ปริมาณนํ้า 
แม่นํ้าสายบุรีและปัตตานีสูงขึ้นเรื่อยๆ จนพ้ืนที่ราบลุ่มในเขตน้ําท่วมซ้ําซาก ริมตลิ่งแม่นํ้าสายบุรีต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
เพราะเกรงว่าจะเกิดนํ้าท่วมขังอีกระลอก ประกอบด้วย ต .บาลอ ต .กายูบอเกาะ ต .ตะโละหะลอ ต.อาซ่อง ต .เกะรอ  
และ ต.ท่าธง รวม 6 ตําบล ซึ่งเป็นพ้ืนที่นํ้าท่วมซ้ําซากทุกปี ทางอําเภอต้องให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เตรียมพร้อมในการรับมือกับนํ้าท่วมที่อาจเกิดขึ้นอีกระลอกได้ ล่าสุดได้รับแจ้งจาก สภ.จะกว๊ะ อ.รามัน ว่า เส้นทางหมายเลข 
4060 สายรือเสาะ–สายบุรี บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน ได้เกิดนํ้าป่าไหลหลาก ทําให้ถนนขาดรถไม่สามารถ 
ว่ิงผ่านได้ ผู้ที่จะเดินทางไป อ.กะพ้อ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ต้องใช้เส้นทางเลี่ยงสายบ้านทุ่งขมิ้น ผ่านบ่อขยะ อบต.หมู่ 3 บ้านทุ่งขมิ้น 
ผ่าน หมู่ 4 บ้านปาดาฮัน โรงเรียนบึงนํ้าใส ออกเส้นทางสาย 4060 (รือเสาะ-สายบุรี) ที่บ้านบลูกาลูวะ หมู่ที่ 5 ต.ตะโล๊ะหะลอ 
ส่วนผู้มาจาก อ.กะพ้อ อ.สายบุรี จะเดินทางมายัง อ.รามัน จ.ยะลา และ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย 
ให้สอบถามเส้นทางที่จุดตรว จร้อย.ทพ.4102 บนเส้นทางสาย 4060 บริเวณบ้านไท ต.ตะโล๊ะหะลอ 

ส่วนที่บ้านเปาะยานิ หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา นํ้าเริ่มท่วมเส้นทางเข้าหมู่บ้าน และท่วมบ้านเรือน 
ของชาวบ้านแล้ว กว่า 25 หลังคาเรือน ชาวบ้านต้องอพยพหนีนํ้าไปยังที่สูง จํานวน 5 ครัวเรือน เช่นเดียวกับที่บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 
ต.พร่อน อ.เมืองยะลา นํ้าป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฏร จํานวน 1 หลัง ทําให้สิ่งของภายในบ้านได้รับความเสียหาย 
ไปจํานวนหน่ึง ด้าน นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลา ได้สั่งการให้นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอําเภอรามัน ลงไปตรวจสอบส่ังการ 
ให้ อบต.ทําการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้จัดเตรียมความพร้อมในการอพยพสัตว์เลี้ยง และสิ่งของให้ทันกับสถานการณ์ 
ที่อาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลันได้ทันท่วงที เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  (เดลินิวส์) 
 

นราฯฝนตกต่อเนื่องพบอ.แว้งน้ําล้นตลิ่งแล้ว 
พายุฝนตกต่อเน่ืองใน จ.นราธิวาส ทําระดับนํ้าในแม่นํ้าสายหลักเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง พบ อ.แว้ง นํ้าล้นตลิ่งแล้ว 5 ซม. และยังมี

แนวโน้มว่าระดับนํ้าจะเพ่ิมขึ้นทุกช่ัวโมง 
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน จ.นราธิวาส เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะน้ี 

ที่ จ.นราธิวาส ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเน่ือง ทําให้มีปริมาณน้ําสะสมตามลุ่มนํ้าต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะที่ลุ่มแม่นํ้าโกลก 
เบ้ืองต้นพบว่าระดับนํ้าเริ่มเอ่อล้นตลิ่งบริเวณอ.แว้ง แล้ว 5 - 10 เซนติเมตร และยังมีแนวโน้มว่าระดับนํ้าจะเพ่ิมขึ้นทุกช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 10 เซนติเมตร คาดว่าภายในเวลา 10.00 น. มวลนํ้าจะเอ่อล้นตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

ล่าสุดโครงการชลประทาน จ.นราธิวาส ได้ประสานไปยังนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพ่ือให้ 
ออกประกาศแจ้งเตือนไปยังประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่ในลุ่มนํ้าโก-ลก ประกอบด้วย อ.แว้ง, สุไหงโก-ลก และ ตากใบ รวมถึงลุ่มนํ้าอ่ืน ๆ 
เช่น ลุ่มนํ้าสายบุรี, ลุ่มนํ้าบางนรา ให้เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในระยะน้ี  (ไอ เอ็น เอ็น) 


