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สภาวะอากาศ  ภาคใต้ยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ขอให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป  
มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะน้ี และขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด สําหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นในภาคเหนือ  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เตือน 6 จภาคใต้ยังมีฝนตกหนัก แนะเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม 
กรมชลประทาน  จับตาลุ่มนํ้า 3 จังหวัดชายแดนใต้พบแนวโน้มดีขึ้น 
จ.สุราษฎร์ธานี  ยังจม 3 อ.พ้ืนที่ลุ่มตํ่า อ.เคียนซานํ้ายังสูง 
จ.นครศรีธรรมราช  ยังอ่วม 5 อําเภอ ท่วม 50 ซม.หว่ันฝนซ้ําอีกระลอก 
จ.ตรัง  ระดับนํ้าในแม่นํ้าตรังที่อําเภอวังวิเศษเพ่ิมสูงขึ้น 
จ.พัทลุง  ชาวพัทลุงวอนขอเรือผลักดันนํ้าช่วยขณะฝนตกต่อเน่ือง 
จ.สงขลา  อ.สะบ้าย้อยท่วมยังไม่พ้นวิกฤตินํ้าเกือบ1ม. 
จ.ปัตตานี  อ.ลุ่มแม่นํ้าปัตตานี-สายบุรียังอ่วม 
จ.ยะลา  นํ้าท่วมยะลาเริ่มคลี่คลาย หลังแม่นํ้าปัตตานีลดระดับลงเกือบ 2 เมตร 
จ.นราธิวาส  ยังท่วม 9 อ.-คาดโกลกตํ่ากว่าตลิ่ง 25 ม.ค. 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
เฟรนช์พอลินีเชีย  นํ้าท่วมเสียหายหนักยกเลิกหลายเที่ยวบิน 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้า
แม่นํ้าโขง ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 2.80. 
4.65 1.89 1.93 2.22 และ2.62 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -10.00 -11.35 10.31 -10.57 -9.78 
และ-11.88 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีหนองคาย
สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   
 ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้า โดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้า
ใ นลํ า นํ้ า ส่ ว น ใ หญ่ มี แ น ว โ น้ มลดล ง  แ ต่ ยั ง ค งมี นํ้ า ท่ ว มบ ริ เ วณ ท่ี ลุ่ ม ริ ม ท ะ เ ล ส าบส งขล า 
ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้า อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากมีฝนตกหนักในระยะนี้ สถานการณ์นํ้าท่า  
(20 ม.ค.- 24 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 59.90 0.90 5.70 73.00 78.90 และ 33.85 ลบม/วินาที  
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 19 ม.ค.59 20 ม.ค.59 21 ม.ค.59 22 ม.ค.59 23 ม.ค.59 

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

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

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

จ.สมุทรปราการ -  - - - 
จ.นครนายก -  - - - 
จ.ปราจีนบุร ี -  - - - 
จ.สระแก้ว -  - - - 

จ.ฉะเชิงเทรา -  - - - 
จ.ชลบุร ี -  - - - 
จ.ระยอง -  - - - 
จ.จันทบุร ี -  - - - 
จ.ตราด -  - - - 

จ.เพชรบุรี -  - - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ -  0.4 - - 

จ.ชุมพร -  20.0 - 47.5 
จ.สุราษฎร์ธานี 17.0  15.0 22.0 30.0 

จ.นครศรีธรรมราช 74.5  60.5 113.7 60.0 
จ.พัทลุง 80.0  32.6 60.0 35.0 
จ.สงขลา 83.0  5.3 8.4 28.0 
จ.ปัตตาน ี 130.7  22.8 15.1 16.0 
จ.ยะลา 140.0  11.8 10.5 7.3 

จ.นราธิวาส 240.7  38.1 42.4 5.0 
จ.ระนอง -  0.3 - 4.8 
จ.พังงา -  - 7.5 - 
จ.กระบี่ 1.4  - 13.2 0.4 
จ.ภูเก็ต 8.3  0.1 5.6 11.4 
จ.ตรัง 20.6  3.3 7.6 5.5 
จ.สตูล 35.6  - 0.2 - 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 4/11 

แผนท่ีอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 ม.ค.60  เวลา 13:00 น. 23 ม.ค.60  เวลา 19:00 น. 
 

24 ม.ค.60  เวลา 1:00 น. 24.ม.ค 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 21.4 1,632.7 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 ไมม่ฝีน 11.1 6.4 สงูกวา่ - 123.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 11.4 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 23.2 *** *** 21.4 1,632.7 หนองพลบั สกษ. - 266.6 6.9 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 7.5 สงูกวา่ 11.4 469.9 หวัหนิ ไมม่ฝีน 239.2 11.8 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 72.4 9.9 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 441.2 24.4 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 22.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 584.7 59.4 สงูกวา่

พะเยา - 63.0 5.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 5.4 735.2 82.3 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 37.9 7.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ - 578.0 86.2 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 6.2 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 8.9 5.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี - 294.4 36.8 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 1.5 สงูกวา่ หนองคาย - 2.6 8.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 17.4 1,632.7 145.4 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 3.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.8 6.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 21.4 1,609.6 103.0 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 4.2 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 5.7 6.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 15.0 701.4 144.2 สงูกวา่

ลําปาง - 76.5 2.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 4.9 5.4 สงูกวา่ พระแสง สอท. 5.0 272.5 43.8 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 2.8 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2.8 4.7 ตํา่กวา่ ฉวาง 6.5 458.8 38.4 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 5.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 1.8 3.0 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. 20.8 978.3 58.4 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 4.4 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2.0 2.0 สงูกวา่ สงขลา 12.1 612.9 74.8 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 5.1 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 13.2 *** *** หาดใหญ่ 6.8 402.8 53.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 0.7 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1.2 4.0 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 8.8 481.7 100.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 5.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 6.4 3.5 สงูกวา่ สะเดา 0.3 263.8 82.9 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 11.7 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.3 3.7 ตํา่กวา่ ปตัตานี 3.5 579.0 50.9 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 42.7 7.6 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 2.7 8.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 4.4 676.0 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 5 7 4 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 3 4 ตํา่กวา่ ิ ส 446 6 101 6 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

24 มกราคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

23 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 - 446.6 101.6 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 ตํา่กวา่ 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 ไมม่ฝีน 57.3 5.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. - 0.4 0.7 ตํา่กวา่ ระนอง 4.8 469.90 18.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 11.7 2.3 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 0.5 2.4 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า - 115.90 33.40 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6 6.8 สงูกวา่ ทา่ตมู - - 5.1 ตํา่กวา่ กระบี่ 0.4 276.30 32.00 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 69.9 7.5 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 6.0 8.2 ตํา่กวา่ ภเูก็ต 11.4 319.80 30.30 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 6.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 3.9 5.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 11.3 173.00 36.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 7.7 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 2.8 4.2 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา - 239.10 14.90 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.1 4.0 สงูกวา่ ตรงั 5.5 352.40 32.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 3.2 8.5 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 180.80 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 ์ - 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 นครศรธีรรมราช สกษ. 21.4 1,609.6

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 5.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 พทัลงุ สกษ. 20.8 978.3

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 2.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นครศรธีรรมราช 17.4 1,632.7

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.3 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 8.8 *** *** 4 สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 15.0 701.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 0.8 6.7 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 7.7 ตํา่กวา่ 5 สงขลา 12.1 612.9

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 4.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 10.8 9.0 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 21.4 1,609.6

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.0 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 9.7 9.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช 17.4 1,632.7

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 20.0 5.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 15.1 3.0 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 14.0 3.7 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 59.1 9.9 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 5.7 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 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 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 64.7 5.4 สงูกวา่

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

กาญจนบุร ี - 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 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 70.8 18.7 สงูกวา่

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

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 11.4 ตํา่กวา่ ตราด ไมม่ฝีน 36.9 37.2 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 10.0 ตํา่กวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

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 60.0 มม. ที ่อ.เชยีรใหญ่ จ.นครศรธีรรมราช



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 400.16 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -194.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -145.00 

วนัที ่24  มกราคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 -41.00 

47,986 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -87.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
68% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -32.16 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่24  มกราคม  2559 ภาคใต ้ - - 4 4 99.00  ลดลง 29 อ่าง

38,535 รวมท ัง้ประเทศ 29 4 5 38 -400.16   เพิม่ขึน้ 5 อ่าง

54%

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 4,807 36% 6,833 51% 3,033 23% 6,892 51% 3,092 23% -59.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,589 48% 6,861 72% 4,011 42% 6,975 73% 4,125 43% -114.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 65 25% 181 68% 169 64% 182 69% 170 64% -1.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 106 40% 92 35% 107 41% 93 35% -1.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 98 92% 95 90% 101 95% 98 92% -3.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 26 15% 160 94% 154 91% 160 94% 154 91% - คงที่

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 363 39% 751 80% 708 75% 767 82% 724 77% -16.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,908 40% 14,990 61% 8,262 33% 15,184 61% 8,456 34% -194.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 31 23% 91 67% 84 62% 95 70% 88 65% -4.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 183 35% 237 46% 192 37% 243 47% 198 38% -6.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 66 40% 59 36% 51 31% 60 36% 52 32% -1.00 ลดลง

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 80 49% 141 86% 104 63% 144 88% 107 65% -3.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 697 29% 1,895 78% 1,314 54% 1,955 80% 1,374 57% -60.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 813 41% 990 50% 890 45% 1,022 52% 922 47% -32.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 119 38% 112 36% 90 29% 114 36% 92 29% -2.00 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 93 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 1,283 65% 1,474 75% 643 33% 1,510 77% 679 35% -36.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,563 43% 5,325 64% 3,676 44% 5,471 65% 3,821 46% -145.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 467 49% 748 78% 745 78% 778 81% 775 81% -30.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 49 31% 121 76% 104 65% 133 83% 116 73% -12.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 69 29% 245 102% 205 85% 244 102% 204 85% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 585 43% 1,114 82% 1,054 78% 1,155 85% 1,095 81% -41.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,711 72% 13,525 76% 3,260 18% 13,550 76% 3,285 19% -25.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,969 56% 5,500 62% 2,488 28% 5,562 63% 2,550 29% -62.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,680 66% 19,025 72% 5,748 22% 19,112 72% 5,835 22% -87.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 137 61% 164 73% 159 71% 177 79% 172 77% -13.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 166 40% 188 45% 158 38% 197 47% 167 40% -9.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 41 35% 90 77% 78 67% 91 78% 79 68% -1.00 ลดลง

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

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 233 79% 184 62% 164 56% 189 64% 169 57% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 11 67% 10 58% 9 53% 10 58% 8.98 54% -0.15 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 31% 13 61% 12 56% 13 62% 12.21 57% -0.17 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 57 71% 68 86% 65 82% 69 87% 66.44 84% -0.97 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 29 64% 26 57% 23 51% 27 59% 23.88 53% -0.87 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 236 80% 217 74% 237 80% 218.00 74% -1.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 838 50% 1,091 65% 984 59% 1,123 67% 1,016 61% -32.16 ลดลง

ภาคใต ้(4)

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

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 114 29% 197 50% 179 46% 194 50% 176 45% 3.00 เพิม่ขึน้

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,523 80% 5,018 89% 3,666 65% 5,004 89% 3,652 65% 14.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,019 70% 857 59% 581 40% 776 53% 500 34% 81.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,961 73% 6,442 79% 4,731 58% 6,343 77% 4,632 57% 99.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 38,535 54% 47,986 68% 24,455 34% 48,387 68% 24,855 35% -400.16 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 ่24  มกราคม  2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

24 มกราคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

18 มกราคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่24  มกราคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 
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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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เตือน 6 จภาคใต้ยังมีฝนตกหนัก แนะเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่โดยเฉพาะ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก 
ฝนที่ตกสะสม นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และในพ้ืนที่เสี่ยงภัยขอให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย 
มีกําลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง  
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ และขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด สําหรับประเทศไทย
ตอนบนมีอากาศหนาวเย็น และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  
และภาคตะวันออกอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขอให้ประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพ
เน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่ 6.00 น. วันน้ีถึง 6.00 น. วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา อุณหภูมิตํ่าสุด 14-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
29-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 6-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
10-25 กม./ชม.   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อุณหภูมิตํ่าสุด 13-18 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 8-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15-35 กม./ชม.   

ภาคกลาง   อากาศเ ย็น  อุณหภูมิจะลดลงเล็ก น้อย  อุณหภูมิ ตํ่ าสุด  18-21 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุด  
31-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   

ภาคตะวันออก  อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิ ตํ่าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ  
2 เมตร   

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่  
ในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิ ตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 29-30 องศาเซลเซียส ต้ังแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 
2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม/ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร   

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง และสตูล 
อุณหภูมิตํ่าสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเล 
มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร   

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อากาศเย็น อุณหภูมิตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   

 
จับตาลุ่มน้ํา3จังหวัดชายแดนใต้พบแนวโน้มดีขึ้น 

จับตา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขณะภาพรวมลุ่มนํ้าสายสําคัญมีแนวโน้มดีขึ้น แต่หากปริมาณฝนเกิน 100 มิลลิเมตร  
คาดกระทบทันที 

นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 17 (ผส.ชป.17) ดูแลพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย จ.ยะลา นราธิวาส และ ปัตตานี เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า สถานการณ์ของลุ่มนํ้าต่าง ๆ เช่นลุ่มนํ้าสายบุรี
, บางนรา และ โก-ลก ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุด เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น ระดับนํ้าลดลงตามลําดับ แต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่ 
เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนกําลังเร่งระบายมวลนํ้าออกสู่ทะเลพร้อมจับตาเฝ้าระวังปริมาณฝนอย่างต่อเน่ือง ควบคู่กับการ
ตรวจสอบภาวะทะเลหนุนสูง เพราะถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลทําให้การระบายนํ้าออกสู่ทะเลล่าช้า โดยมีจุดที่น่าเป็นห่วง  
คือบริเวณลุ่มนํ้าสายบุรี ซึ่งไหลผ่าน อ.จะแนะ, ศรีสาคร, รือเสาะ จ.นราธิวาส และ อ.รามัน จ.ยะลา ก่อนไหลลงสู่ทะเลที่ อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี เน่ืองจากมีมวลนํ้าสะสมค่อนข้างมากกว่าลุ่มนํ้าอ่ืน ๆ  
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ทั้งน้ี จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันยังคงมีนํ้าท่วมขังอยู่ในหลายจุดของ 3 จังหวัด โดยเฉพาะบริเวณซึ่งมีลักษณะ 
เป็นแบบราบลุ่มตํ่าและอําเภอริมทะเล เช่นที่ อ.รามัญ จ.ยะลา, อ.เมืองปัตตานี, ทุ่งยางแดง, สายบุรี จ.ปัตตานี และที่ อ.เมือง
นราธิวาส, สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อย่างไรก็ตาม ภายในวันน้ีเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับมือได้ 
แต่หากปริมาณฝนมีมากกว่า 100 มิลลิเมตร ก็คาดว่าจะส่งผลกระทบทําให้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าต่าง ๆ เข้าสู่ภาวะวิกฤติได้ทันที   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
สุราษฎร์ยังจม3อ.พื้นที่ลุ่มต่ําอ.เคียนซาน้ํายังสูง 

จ.สุราษฎร์ธานี ยังคงมีพ้ืนที่นํ้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า 3 อําเภอ ส่วน อ.เคียนซา นํ้ายังสูง กรมชลประทาน คาดตํ่ากว่าตลิ่ง 
ในวันที่ 26 ม.ค. น้ี 

ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์นํ้าท่วมวันน้ี 
(23 ม.ค.2560) ว่า จ.สุราษฎร์ธานี ยังคงมีพ้ืนที่นํ้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า อ.เคียนซา อ.พุนพิน และ อ.บ้านนาเดิม โดย อ.พระแสง 
ระดับนํ้าลดลงตํ่ากว่าระดับตลิ่ง 0.57 เมตร มีแนวโน้มลดลง, อ.เคียนซา ระดับนํ้าลดลงแต่ยังสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.13 เมตร 
แนวโน้มลดลง คาดตํ่ากว่าตลิ่งในวันที่ 26 ม.ค. 60, อ.พุนพินระดับนํ้าลดลงตํ่ากว่าระดับตลิ่ง 0.11 เมตร (เน่ืองจากได้รับอิทธิพล
จากนํ้าทะเลหนุนในบางช่วงเวลา) แต่ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม, อ.เมือง ระดับนํ้าลดลง 
ตํ่ากว่าระดับไม่มีผลกระทบ   

ทาง ชลประทานสุราษฎรธานี เร่งผลักดันนํ้า ตัดยอดนํ้าออกสู่ทะเลทางคลองพุนพิน เพ่ือลดปริมาณนํ้าที่ไหลเข้า 
เขตอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และได้ติดต้ัง เครื่องผลักดันนํ้า จํานวน 27 เครื่อง ที่ ปตร.คลองท่าโพธ์ิ 2 เครื่อง ปตร. ไชยา 2 เครื่อง
และคลองบางกล้วยใหญ่ 6 เครื่อง และสะพานศรีวิชัยข้ามคลองพุนพิน 15 เครื่อง และได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ 
สนับสนุนเรือผลักดันนํ้า จํานวน 26 ลํา ดําเนินการติดต้ังบริเวณสะพานพระจุลฯ จํานวน 16 เครื่อง และบริเวณสะพานพุนพิน 
จํานวน 10 เครื่อง และเพ่ิมเครื่องผลักดันนํ้าบริเวณสะพานข้ามแม่นํ้าตาปี (บริเวณร้านอาหารอาเต่ีย) จํานวน 10 เครื่อง   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
นครศรีฯยังอ่วม5อําเภอท่วม50ซม.หว่ันฝนซํ้าอีกระลอก 

5 อําเภอนครศรีธรรมราช ยังอ่วม นํ้าท่วม 40 - 50 ซม. หว่ันฝนซ้ําอีกระลอก ผู้ว่าฯ กําชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อม 
ทุกด้าน 

นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ใน จ.นครศรีธรรมราช 
คงเหลือ 5 อําเภอ ที่ยังประสบปัญหานํ้าท่วมขังบริเวณลุ่มแม่นํ้าปากพนัง ประกอบด้วย อ.เมือง (บางส่วน), ปากพนัง, เชียรใหญ่, 
เฉลิมพระเกียรติ และ ชะอวด วัดระดับนํ้าสูงสุดประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร เบ้ืองต้นพบสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ปริมาณนํ้าค่อย ๆ ลดลง แต่ทั้งน้ีหลายฝ่ายยังคงต้องจับตาปริมาณฝนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนว่าจะเกิด 
ฝนตกหนักในวันที่ 25 ธ.ค. 60  

ล่าสุด นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กําชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม 
ทั้งอุปกรณ์เครื่องมือ, กําลังพล อาหาร และ นํ้าด่ืม ไว้รองรับกรณีเกิดนํ้าท่วมอีกระลอก สําหรับพ้ืนที่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด  
หากเกิดอุทกภัย คือ อ.ปากพนัง, ชะอวด และ เชียรใหญ่ เพราะเป็นจุดที่มวลนํ้าจากทางตอนเหนือจะมากองรวมกัน โดยหากเกิด
ภาวะทะเลหนุนสูงร่วมด้วย ก็จะทําให้นํ้าระบายออกสู่ทะเลช้าและเน่าเสียสะสม จนกระทบกับชาวบ้านทั้งด้านการใช้ชีวิตประจํา 
รวมถึงสุขอนามัย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ระดับน้ําในแม่น้ําตรังที่อําเภอวังวิเศษเพิ่มสูงขึ้น 

ระดับนํ้าในแม่นํ้าตรัง ในพ้ืนที่ตําบลท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ เพ่ิมสูงขึ้นทําให้ระดับนํ้าล้นตลิ่ง ไหลงลงสู่พ้ืนที่ลุ่มตํ่า ผู้ว่าฯ  
สั่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า วันน้ี (23 ม.ค.) สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่คงเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เฝ้าระวังในแม่นํ้าตรัง และริมฝั่งแม่นํ้าตรัง โดยระดับนํ้าของแม่นํ้าตรังที่อําเภอวังวิเศษ 
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เพ่ิมสูงขึ้น ทําให้ระดับนํ้าล้นตลิ่ง ไหลงลงสู่พ้ืนที่ลุ่มตํ่า ริมแม่นํ้าตรังในพ้ืนที่ตําบลท่าสะบ้า และระดับนํ้าในอําเภอเมืองตรัง  
มีระดับเพ่ิมสูงขึ้น   

ส่วนการเกิดอุทกภัยของจังหวัดตรังในพ้ืนที่จํานวน 6 อําเภอ แต่ละพ้ืนที่ได้รับความเสียหายทั้งต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน  
และพ้ืนที่ทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่ แต่สภาพของการเกิดอุทกภัยในครั้งน้ีประชาชนสามารถขนย้ายทรัพย์สินต่าง ๆ  
ได้ทันท่วงที เน่ืองจากมีการแจ้งเตือนและส่วนราชการได้ลงพ้ืนที่ดูแลประชาชน และให้การช่วยเหลือในการขนย้ายทรัพย์สิน 
ต้ังแต่เริ่มแจ้งเตือน ประชาชนจึงได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้น ขณะน้ีสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่คลี่คลาย
เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ยังคงเหลือเพียงพ้ืนที่เกษตรในที่ลุ่มตํ่า ได้แก่ สวนยางพารา สวนปาล์ม ยังมีนํ้าท่วมขังอีกเล็กน้อย  สําหรับพ้ืนที่
วิกฤติ ระดับนํ้าในแม่นํ้าตรัง เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะจุดบริเวณพนังกั้นนํ้า หมู่ที่ 2 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง (จุดที่พนังแตกเดิม)  
นํ้าได้ไหลเข้าสู่พ้ืนที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต.หนองตรุด ราษฎรได้รับผลกระทบประมาณ 30 ครัวเรือน ระดับนํ้าประมาณ 60 ซม. 
และในพ้ืนที่ ต.ท่าสะบ้า ระดับนํ้าได้ล้นตลิ่ง ทําให้พ้ืนที่ลุ่มตํ่า ริมฝั่งแม่นําตรัง ได้เอ่อเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร ในการช่วยเหลือ
เบ้ืองต้น อําเภอและท้องถิ่นได้เข้าไปสํารวจและให้ความช่วยเหลือแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชาวพัทลุงวอนขอเรือผลักดันน้ําช่วยขณะฝนตกต่อเนื่อง 

ชาวพัทลุง วอนจังหวัดประสานขอเรือผลักดันนํ้าช่วยเร่งระบาย ขณะฝนตกต่อเน่ืองย่ิงเติมปริมาณนํ้าสะสม  
สถานการณ์นํ้าท่วมบริเวณที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลา ของ จ.พัทลุง ล่าสุดพบปริมาณฝนได้ตกลงมาเติมมวลนํ้าสะสม  

ใน 5 อําเภอ ประกอบด้วย อ.ควนขนุน, เมืองพัทลุง, เขาชัยสน, บางแก้ว และ ปากพะยูน ทําให้ระดับนํ้าที่ท่วมอยู่เดิมสูงเพ่ิมขึ้น  
5 เซนติเมตร ในเวลา 1 ช่ัวโมง ราษฎร 20 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อน เส้นทางเข้าออกหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ 
ต้องใช้เรือเดินทางเพียงอย่างเดียว  

ขณะที่ประชาชนต่าง ระบุว่า สิ่งที่อยากได้มากที่สุดในขณะน้ี คือ นํ้าด่ืมสะอาด เพราะยังมีไม่เพียงพอ รวมถึงหญ้าแห้ง
สําหรับสัตว์เลี้ยง ส่วนสภาพนํ้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ 2 ต.มะกอกเหนือ และหมู่ 9 ต.พะนางตุง อ.ควนขนุน  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มและมีนํ้าท่วมขังมาต้ังแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 จนถึงขณะนี้ ปัจจุบันยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง เน่ืองจากฝนยังตก 
ลงมาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับนํ้าไม่สามารถระบายออกสู่ทะเลสาบได้ ซึ่งชาวบ้านระบุว่า อยากให้ทางจังหวัดเร่งหาเรือผลักดันนํ้า
มาช่วยระบายน้ําออกสู่ทะเลสาบ เหมือนกับ จ.นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี เพราะสามารถเร่งระบายนํ้าท่วมขังได้ดี 
แต่ในส่วนของ จ.พัทลุง ยังไม่มีการบริหารจัดการนํ้าและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จึงทําให้นํ้าท่วมขังนานกว่าทุกปี ชาวบ้าน 
บางรายเร่ิมมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ความช่วยและแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ัน ทางจังหวัดทําได้เพียงมอบถุงยังชีพเท่าน้ัน 
แทนที่จะประสานหน่วยงานส่วนกลางนําเคร่ืองสูบนํ้า และเคร่ืองผลักดันนํ้าที่มีประสิทธิภาพเร่งดันนํ้าที่ท่วมออกสู่อ่าวไทยให้เร็วขึ้น 
แต่กลับไม่มีแผนดังกล่าวแต่อย่างใด  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

อ.สะบ้าย้อยท่วมยังไม่พ้นวิกฤติน้ําเกือบ1ม. 
นํ้าท่วมในพ้ืนที่บ้านแลแบง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งถูกนํ้าท่วมรอบที่ 4 ยังไม่พ้นวิกฤติบางจุดที่อยู่ใกล้กับคลองเทพา

ระดับนํ้ายังสูงเกือบ 1 เมตร  
สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่หมู่ 1 บ้านแลแบง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งถูกนํ้าท่วมรอบที่ 4 มาต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม 

ที่ผ่านมา ขณะนี้ยังไม่พ้นวิกฤตินํ้ายังท่วมขังบ้านเรือนของชาวบ้าน โดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้กับคลองเทพาน้ํายังท่วมสูงเกือบ 1 เมตร 
และมีชาวบ้านประมาณ 20 ครัวเรือน ซึ่งต้องอาศัยอยู่บนช้ัน 2 ส่วนอีก 32 ครัวเรือนกว่า 200 คน ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้
ต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงช่ัวคราวภายในศาลาประชาคมอําเภอสะบ้าย้อยมา 3 วัน  

ล่าสุดทาง พ.ต อ.กองทัพ เสนาทิพย์ ผกก.สภ.สะบ้าย้อย พ.ต.ท.วิจิตร ยกทรัพย์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.วีระชาติ ศีรี  
สวป ร่วมกับ นายมณฑล ไทยสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสะบ้าย้อย พร้อมด้วยข้าราชการตํารวจ สภ.สะบ้าย้อย 
พนักงานเทศบาลตําบลสะบ้าย้อย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ลงพ้ืนที่โดยใช้เรือนําเครื่องยังชีพและนํ้าด่ืมไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน 
ที่ยังถูกนํ้าท่วม อย่างไรก็ตาม ระดับนํ้าที่ท่วมในพ้ืนที่บ้านแลแบงเริ่มลดลงเรื่อย ๆ หากไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมสถานการณ์น่าจะดีขึ้น 

ส่วนนํ้าท่วมในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลสะบ้าย้อยขณะน้ีกลับเข้าสู่ภาวะปรกติแล้วและมีการจัดกิจกรรมบ๊ิกคลินน่ิง 
ทําความสะอาดเมืองทั้งถนนและบ้านเรือนของชาวบ้านที่เสียหายจากนํ้าท่วม  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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อ.ลุ่มแม่น้ําปัตตานี-สายบุรียังอ่วม 
จ.ปัตตานี ประกาศภัยพิบัติ 12 อําเภอ กระทบ 87,000 คน  ขณะจับตาอําเภอลุ่มแม่นํ้าปัตตานี-สายบุรี  คาดสิ้นเดือน 

ม.ค. คลี่คลาย 
นายอํานาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี (ปภ.ปัตตานี) กล่าวกับ  

สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะน้ีสถานการณ์อุทกภัยยังคงมีนํ้าท่วมขังในหลายพื้นที่  ซึ่งเป็นรอบที่ 3แล้ว และได้ประกาศพ้ืนที่ 
เขตภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว 12 อําเภอ 103 ตําบล 493 หมู่บ้าน 7 ชุมชน รวมแล้วประมาณ 87,000 กว่าคน ที่ได้รับผลกระทบ 
กระจายอยู่ใน12 อําเภอ  คือ อําเภอเมืองปัตตานี อําเภอโคกโพธ์ิ อําเภอหนองจิก อําเภอปะนาเระ อําเภอมายอ อําเภอทุ่งยางแดง 
อําเภอสายบุรี อําเภอไม้แก่น อําเภอยะหริ่ง อําเภอยะรัง อําเภอกะพ้อ อําเภอแม่ลาน  ส่วนที่ยังมีระดับนํ้าสูงอยู่ในพ้ืนที่ 
ลุ่มแม่นํ้าปัตตานี เช่น   อําเภอยะรัง  อําเภอแม่ลาน  อําเภอหนองจิก อําเภอเมืองปัตตานี ส่วน ลุ่มนํ้าสายบุรี อย่าง อําเภอสายบุรี 
อําเภอกะพ้อ อําเภอไม้แก่น ยังประสบปัญหาอยู่ ทั้งน้ีปัจจัยหลักมาจากปริมาณฝนที่หนักมากใน 1-2 วันที่ผ่านมา นอกจากน้ีแล้ว 
ยังต้องรับนํ้าจากจังหวัดนราธิวาส และ จังหวัดยะลา มาสมบทบอีก ทําให้ นํ้าระบายออกได้ช้า คาดว่าถ้าไม่มีฝนเพ่ิม  
สถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ ในปลายเดือน มกราคมน้ี อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทาง ปภ. ได้มีการแจ้งเตือน พร้อมกับ 
เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือ ถุงยังชีพ ฯลฯ  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมยะลาเริ่มคลี่คลาย หลังแม่น้ําปัตตานีลดระดับลงเกือบ 2 เมตร 

คืบหน้าสถานการณ์นํ้าท่วมที่ จ.ยะลา เริ่มคลี่คลาย หลังระดับในแม่นํ้าปัตตานีลดลงเกือบ 2 เมตร ขณะที่ ผอ.โรงเรียน 
บ้านทุ่งเหรียง ต.ยุโป อ.เมืองยะลา เผยถูกนํ้าท่วมเป็นครั้งที่ 2 แล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์นํ้าท่วมที่ จ.ยะลา โดยล่าสุด ยังคงมีฝนตกลงมาในพ้ืนที่ จ.ยะลา แต่มีปริมาณฝน
ไม่มาก ขณะที่ปริมาณนํ้าในแม่ปัตตานี ที่ไหลผ่าน อ.เมืองยะลา บริเวณสวนศรีเมือง เขตเทศบาลนครยะลา พบว่า ระดับนํ้า 
ลดลงแล้วเกือบ 2 เมตร 

โดยทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ยะลา ได้รายงานสถานการณ์ในพ้ืนที่ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ม.ค.60 
 เวลา 06.00 น. ว่า มีฝนตกเล็กน้อยบางพ้ืนที่ ขณะที่แม่นํ้าปัตตานีสามารถวัดระดับนํ้าที่สถานีจุดวัด บ.ท่าสาป อ.เมือง ตํ่ากว่าตลิ่ง
ซ้าย 1.76 เมตร ส่วนที่แม่นํ้าสายบุรี สามารถวัดระดับนํ้าที่สถานีจุดวัด บ.ปายอยือนิ อ.รามัน ตํ่ากว่าตลิ่งซ้าย 0.89 เมตร 
สถานการณ์คลี่คลายตามลําดับ มีนํ้าท่วมขังบางพ้ืนที่ในที่ลุ่ม 

ส่วนที่โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนได้ช่วยกันเตรียม 
ทําความสะอาดห้องเรียน โรงครัว ห้องละหมาด และอาคารเรียน เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ครั้งแรกเมื่อต้นปีได้ถูกนํ้าท่วมมาแล้ว 
หน่ึงครั้ง 

น.ส.นิธิมา โยธาทิพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง เปิดเผยว่า ครั้งน้ีเป็นครั้งที่ 2 แล้วที่โรงเรียนประสบปัญหา 
ถูกนํ้าท่วม หลังจากที่ผ่านมาในคร้ังแรกก็ถูกนํ้าท่วม และได้เปิดเรียนไป 1 สัปดาห์ จากน้ันก็มาถูกกนํ้าท่วมอีกรอบ ซึ่งโชคดี 
ที่ทางโรงเรียนโดยคณะครู และคนในชุมชนได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายสิ่งของสําคัญไปไว้ในที่สูงก่อนที่จะถูกนํ้าท่วมเสียหาย  
ส่วนอาคารเรียน และห้องเรียนช้ันล่างก็ต้องทําความสะอาดใหม่กันอีกครั้ง 

“อย่างไรก็ตาม จากปัญหานํ้าท่วมทั้ง 2 รอบ อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน ซึ่งเด็กในชุมชนก็จะ 
มาเรียนน้อย เพราะที่บ้านก็ประสบปัญหานํ้าท่วมเช่นกัน แต่ทางโรงเรียนจะดําเนินการแก้ปัญหาในการเรียนเสริมให้แก่นักเรียน 
เพ่ือชดเชยช่วงเวลาที่หยุดเรียนไป” ผู้อํานวยการโรงเรียน กล่าว  (ผู้จัดการ) 

 
นราฯยังท่วม 9 อ.-คาดโกลกต่ํากว่าตลิ่ง 25 ม.ค. 

นราธิวาสยังมีพ้ืนที่นํ้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มตํ่า ริมลุ่มนํ้าโก-ลก - ลุ่มนํ้าบางนรา - ลุ่มนํ้าสายบุรี  9 อําเภอ ขณะกรมชลประทาน 
คาด อําเภอสุไหงโก-ลก นํ้าจะลดลงต่ํากว่าตลิ่งในวันที่ 25 ม.ค. น้ี 

ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์นํ้าท่วมวันน้ี 
(23 ม.ค.2560) ว่า จ.นราธิวาส ยังมีพ้ืนที่นํ้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มตํ่า ริมลุ่มนํ้าโก-ลก - ลุ่มนํ้าบางนรา - ลุ่มนํ้าสายบุรี รวม 9 อําเภอ  
ได้แก่อ.เมือง อ.ระแงะ อ.จะแนะ อ.สุไหงปาดี อ.เจาะไอร้อง อ.ย่ีงอ อ.บาเจาะ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.แว้ง ทางกรมชลประทาน 
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คาดการณ์ ว่า อ.สุไหงโก-ลก เมื่อวานน้ี (22 ม.ค.) ระดับนํ้าวัดได้ 9.77 ม. สูงกว่า ระดับตลิ่ง 1.57 เมตร และวันน้ีมีแนวโน้มลดลง
คาดว่าระดับนํ้าจะลดลงต่ํากว่าตลิ่งในวันที่ 25 ม.ค. 60  

ทั้งน้ี โครงการชลประทานนราธิวาส สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 8 น้ิว จํานวน 2 เครื่อง และขนาด 12 น้ิว 4 เครื่อง 
โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาโก-ลก สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าเขตโครงการขนาด 8 น้ิว จํานวน 5 เครื่องและขนาด 10 น้ิว  
จํานวน 1 เครื่อง ร่วมกับสูบนํ้าด้วยสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า จํานวน 6 สถานี เพ่ือช่วยระบายนํ้าในพื้นที่ โครงการส่งนํ้า 
และบํารุงรักษาบางนรา สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง และขนาด 8 น้ิว จํานวน 3 เครื่อง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

น้ําท่วมเฟรนช์พอลินีเชียเสียหายหนักยกเลิกหลายเที่ยวบิน 
เกิดเหตุนํ้าท่วมหนักบนเกาะอาณานิคมฝรั่งเศส รวมตาฮิติประชาชนเดือดร้อนหนัก มีประชาชนได้รับบาดเจ็บสาหัส 

จากอุทกภัยครั้งน้ี 1 คน ขณะที่บ้านเรือนพังเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน 
สํานักข่าวต่างประเทศ รายงาน เกิดนํ้าท่วมหนักในเฟรนช์พอลินีเชีย ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่ต้องอพยพทางการตัดไฟฟ้า 

และสั่งปิดสนามบินแล้ว สภาสูงของเฟรนช์พอลินีเชีย กล่าวว่า มีประชาชนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุทกภัยครั้งน้ี 1 คน  
ขณะที่บ้านเรือนพังเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน ถนนสายหลักเสียหายจากการเกิดแผ่นดินสไลด์ด้วย  

อย่างไรก็ตาม นํ้าท่วมคร้ังน้ีรุนแรงที่สุดบนเกาะตาฮิติและมูเรีย ทําให้สายการบินฝรั่งเศสต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยัง 
เกาะคุกแทน เน่ืองจากรันเวย์ ถูกนํ้าท่วม และเที่ยวบินนานาชาติถูกยกเลิก ล่าสุดบ้านเรือกว่า 6 พันหลังถูกตัดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว  

อย่างไรก็ตาม กองทัพได้เข้าไปเคลียร์ถนนและปรับปรุงความเสียหายของสนามบินแล้ว สําหรับเฟรนช์พอลินีเชีย  
เป็นดินแดนของฝรั่งเศสในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มีฐานะเป็นน่านนํ้านานาชาติด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


