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สภาวะอากาศ ประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส  
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก 
ไว้ด้วย ส่วนภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในระยะนี้ 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคเหนือ อากาศหนาวเย็นลง 'ภาคใต้'มีฝนเพ่ิมตกหนัก
บางแห่ง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เร่งช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยนํ้าท่วม 
กําชับ 5 จ.ภาคใต้เฝ้าระวังช่วง 16-18 ม.ค. 
จ.นครศรีธรรมราช  นํ้ายังท่วม อ.พุนพิน 2 ม.จับตาฝนระลอกใหม่ 
จ.พัทลุง  ผู้ว่าฯพัทลุงถกติดตามนํ้าท่วม-เดือดร้อน 1.28 แสนคน 
จ.สงขลา  นํ้าท่วม 5 อ.ริมทะเลสาบดีขึ้น-หลายหน่วยงานเร่งช่วย 
จ.ยะลา  ชาวยะลาหว่ันฝนตกหนักรอบ 2 ทําท่วมเตรียมรับมือ 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.ตรัง  มูลนิธิราชประชาฯมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือประชาชน 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวล

วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง 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 มีค่า
เท่ากับ -10.68 -10.51 9.47 -9.92 -9.20 และ-11.51 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีมุกดาหาร  
สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีนครพน มีแนวโน้มระดับน้ําทรงตัว สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน  
สถานีหนองคาย มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด
เน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (12 ม.ค.- 16 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 
21.45 0.15 2.34 26.4 15.60 และ 31.55 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 11 ม.ค.59 12 ม.ค.59 13 ม.ค.59 14 ม.ค.59 15 ม.ค.59 

จ.นครสวรรค ์ 10.5 24.7 - - - 
จ.ชัยนาท - - 25.0 - - 

จ.พระนครศรีอยุธยา - - - - - 
จ.สุพรรณบุรี 0.8 1.6 - - - 

จ.ลพบุรี 0.1 1.5 - - - 
จ.กาญจนบุร ี 9.0 1.8 - - - 
จ.ราชบุร ี 0.6 - - - - 
จ.นครปฐม - - - - - 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี 1.0 0.2 - - - 

จ.สมุทรปราการ - 0.3 14.1 - - 
จ.นครนายก 2.5 - - 9.7 - 
จ.ปราจีนบุร ี 7.7 - 12.0 0.3 - 
จ.สระแก้ว - - 23.6 - - 

จ.ฉะเชิงเทรา 5.5 - - 3.1 - 
จ.ชลบุร ี 12.4 - - 12.7 - 
จ.ระยอง 4.6 - 4.3 42.7 - 
จ.จันทบุร ี 9.4 - 2.6 10.3 21.3 
จ.ตราด - 0.5 - 52.6 0.9 

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

จ.ชุมพร 45.3 25.6 1.6 - - 
จ.สุราษฎร์ธานี 7.8 40.0 5.0 0.5 40.0 

จ.นครศรีธรรมราช 63.4 42.8 35.0 29.5 19.5 
จ.พัทลุง - - - - 0.2 
จ.สงขลา 4.6 8.3 - - 17.0 
จ.ปัตตาน ี 12.3 - - - 25.2 
จ.ยะลา - - - - 23.0 

จ.นราธิวาส - - - - - 
จ.ระนอง 20.2 - 0.5 - - 
จ.พังงา - - - - - 
จ.กระบี่ - - - - 0.2 
จ.ภูเก็ต 1.6 - - - - 
จ.ตรัง - - 24.1 - 26.6 
จ.สตูล - - - 7.1 21.7 
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แผนท่ีอากาศ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 ม.ค.60  เวลา 13:00 น. 15 ม.ค.60  เวลา 19:00 น. 
 

16 ม.ค.60  เวลา 1:00 น. 16.ม.ค 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 27.7 1,148.4 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 0.9 123.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 166.0 11.4 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 23.2 *** *** 23.7 1,148.4 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 251.9 6.9 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 7.5 สงูกวา่ 27.7 420.8 หวัหนิ ไมม่ฝีน 232.1 11.8 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 72.4 9.9 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 406.3 24.4 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 22.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 446.1 59.4 สงูกวา่

พะเยา - 63.0 5.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 584.8 82.3 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 37.9 7.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 23.7 454.8 86.2 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 6.2 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 8.9 5.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 243.8 36.8 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 1.5 สงูกวา่ หนองคาย - 5.2 8.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,110.2 145.4 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 3.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.8 6.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 1,148.4 103.0 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 4.2 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 5.7 6.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 2.0 504.2 144.2 สงูกวา่

ลําปาง - 80.4 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 0.8 287.5 38.4 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 5.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 1.8 3.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 0.2 723.2 58.4 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 4.4 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2.0 2.0 สงูกวา่ สงขลา 17.0 291.0 74.8 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 5.1 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 13.2 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 201.0 53.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. - 88.3 0.7 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1.2 4.0 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 10.0 248.3 100.9 สงูกวา่

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

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 11.7 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.3 3.7 ตํา่กวา่ ปตัตานี 15.9 280.2 50.9 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 42.7 7.6 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 2.7 8.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 23.0 343.3 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 5 7 4 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 3 4 ตํา่กวา่ ิ ส 510 6 101 6 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

15 มกราคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

16 มกราคม 2560

หลม่สก ไมมฝน 5.7 4.8 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 0.8 3.4 ตากวา นราธวิาส - 510.6 101.6 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 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 22.1 3.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 0.1 2.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

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

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

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6 6.8 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน - 5.1 ตํา่กวา่ กระบี่ 0.2 231.40 32.00 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 69.9 7.5 สงูกวา่ นครราชสมีา - 6.0 8.2 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 260.00 30.30 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 6.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 3.5 5.6 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 121.20 36.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 3.4 7.7 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 2.4 4.2 สงูกวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 198.50 14.90 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.1 4.0 สงูกวา่ ตรงั 25.6 270.90 32.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 3.2 8.5 ตํา่กวา่ สตลู 27.7 120.00 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 สตลู 27.7 120.0

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 5.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ตรงั 25.6 270.9

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 2.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 เกาะสมยุ 23.7 454.8

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.3 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 8.8 *** *** 4 ยะลา สกษ. 23.0 343.3

บวัชุม ไมม่ฝีน 0.8 6.7 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 7.7 สงูกวา่ 5 สงขลา 17.0 291.0

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 4.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 9.7 9.0 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ สตลู 27.7 120.0

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.0 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 6.5 9.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. ไมม่ฝีน 1,148.4

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 20.0 5.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 15.1 3.0 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 14.0 3.7 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 57.6 9.9 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 5.7 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 123.8 10.9 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 20.9 5.3 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 88.9 15.6 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 7.1 11.3 สงูกวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 31.8 5.4 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 85.8 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 92.6 20.9 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 46.7 3.3 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 97.2 25.6 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 33.8 4.5 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 106.6 20.7 สงูกวา่

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

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 17.0 23.9 สงูกวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 70.8 18.7 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 44.5 13.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. 0.2 63.4 31.8 สงูกวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 11.4 ตํา่กวา่ ตราด 0.9 31.9 37.2 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 10.0 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 59.2 3.0 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 40.0 มม. ที ่อ.เวยีงสระ จ.สรุาษฎรธ์านี



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 302.19 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 4 1 2 7 -159.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -129.00 

วนัที ่16  มกราคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 -39.00 

48,519 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -57.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
68% ภาคตะวันออก 4 1 5 10 -9.19 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่16  มกราคม  2559 ภาคใต ้ - - 4 4 91.00  ลดลง 22 อ่าง

38,983 รวมท ัง้ประเทศ 22 4 12 38 -302.19   เพิม่ขึน้ 12 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 4,850 36% 6,908 51% 3,108 23% 6,951 52% 3,151 23% -43.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,643 49% 7,013 74% 4,163 44% 7,121 75% 4,271 45% -108.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 69 26% 182 69% 170 64% 181 68% 169 64% 1.00 เพิม่ขึน้

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 108 41% 94 36% 109 41% 95 36% -1.00 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 43 896 370 39% 769 82% 726 77% 780 83% 737 78% -11.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,016 41% 15,242 62% 8,514 34% 15,401 62% 8,673 35% -159.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

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

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 185 36% 246 47% 201 39% 252 48% 207 40% -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% 145 88% 108 66% 150 91% 113 69% -5.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 713 29% 1,975 81% 1,394 57% 2,033 84% 1,452 60% -58.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 853 43% 1,032 52% 932 47% 1,055 53% 955 48% -23.00 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% 70 50% 63 45% -1.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 95 35% 126 46% 119 43% 127 46% 120 44% -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 1,301 66% 1,520 77% 689 35% 1,550 79% 719 37% -30.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,645 44% 5,516 66% 3,867 46% 5,646 67% 3,996 48% -129.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 476 50% 787 82% 784 82% 818 85% 815 85% -31.00 ลดลง

ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 138 86% 121 76% 151 94% 134 84% -13.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 70 29% 243 101% 203 85% 238 99% 198 83% 5.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 595 44% 1,168 86% 1,108 81% 1,207 89% 1,147 84% -39.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,766 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 5,038 57% 5,583 63% 2,571 29% 5,630 64% 2,618 30% -47.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,804 67% 19,133 72% 5,856 22% 19,190 72% 5,913 22% -57.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 145 65% 181 81% 176 79% 192 86% 187 83% -11.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 176 42% 198 47% 168 40% 202 48% 172 41% -4.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 42 36% 92 79% 80 68% 92 79% 80 68% - คงที่

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 157 96% 113 69% 99 61% 106 65% 92 56% 7.00 เพิม่ขึน้

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 238 81% 191 65% 171 58% 194 66% 174 59% -3.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 11 68% 10 59% 9 54% 10 58% 8.92 54% 0.13 เพิม่ขึน้

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 31% 13 62% 12 57% 13 59% 11.59 54% 0.68 เพิม่ขึน้

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 59 75% 69 87% 66 84% 68 85% 64.61 81% 1.82 เพิม่ขึน้

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 29 64% 27 59% 24 53% 27 59% 23.88 53% 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 1,570 866 52% 1,132 67% 1,024 61% 1,141 68% 1,033 62% -9.19 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 309 44% 369 52% 304 43% 362 51% 297 42% 7.00 เพิม่ขึน้

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 120 31% 193 49% 175 45% 158 40% 140 36% 35.00 เพิม่ขึน้

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,600 82% 4,998 89% 3,646 65% 4,974 88% 3,622 64% 24.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,028 71% 769 53% 493 34% 744 51% 468 32% 25.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,057 74% 6,329 77% 4,618 56% 6,238 76% 4,527 55% 91.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 38,983 55% 48,519 68% 24,987 35% 48,822 69% 25,289 36% -302.19 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 ่16  มกราคม  2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

16 มกราคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

10 มกราคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่16  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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'เหนือ'อากาศหนาวเย็นลง 'ใต้'มีฝนเพิ่มตกหนักบางแห่ง 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็น 

กับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจาก 
สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส่วนภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนหนัก
บางแห่งในระยะนี้ 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
12-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด  
4-8 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด  
18-21 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุด  29-32 องศาเซลเซียส  บริ เวณยอดภูอากาศเ ย็นถึ งหนาว  อุณหภูมิ ตํ่ าสุด  
11-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 20-21 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง และสตูล 
อุณหภูมิตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเล 
มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
 

ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยนํ้าท่วม กําชับ 5 จังหวัด ภาคใต้เฝ้าระวังช่วง 16-18 ม.ค. 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานปัจจุบันระดับนํ้าท่วมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

ลดลงทุกจังหวัดแล้วยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  
และประจวบคีรีขันธ์ รวม 36 อําเภอ 189 ตําบล 1,309 หมู่บ้าน ทั้งน้ี ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ระดมสรรพกําลั งและทรัพยากรเร่ ง ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ ประสบภัยให้กลับสู่ ภาวะปกติโดยเร็ ว  อย่างไร ก็ตาม  ใน ช่วง วันที่  
16 – 20 มกราคม 2560 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ปภ.จึงได้ประสานจังหวัด 5 จังหวัดภาคใต้  
ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา เฝ้าระวังดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 
และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการ 
เผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ 
ว่าฝนที่ตกหนักต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย นํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่ภาคใต้และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด รวม 119 อําเภอ 722 ตําบล 5,613 หมู่ บ้าน 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 ยังคงมี
สถานการณ์ใน 6  จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ รวม 36 อําเภอ  
189 ตําบล 1,309 หมู่บ้าน ได้แก่ 
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1.พัทลุง มีสถานการณ์นํ้าท่วมใน 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองพัทลุง  อําเภอควนขนุน อําเภอปากพะยูน อําเภอเขาชัยสน 
และอําเภอบางแก้ว รวม 10 ตําบล 20 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 27,274 ครัวเรือน 64,018 คน อพยพประชาชนใน
พ้ืนที่อําเภอควนขนุน 5 ครัวเรือน 10 คน ผู้เสียชีวิต 5 ราย  

2.สงขลา มีสถานการณ์นํ้าท่วมใน 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอควนเนียง อําเภอกระแสสินธ์ุ อําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ 
และอําเภอระโนด รวม 17 ตําบล 86 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,880 ครัวเรือน 26,715 คน อพยพ 19 ครัวเรือน 
ผู้เสียชีวิต 3 ราย  

3.ตรัง มีสถานการณ์นํ้าท่วมใน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองตรัง อําเภอกันตัง อําเภอห้วยยอด และอําเภอวังวิเศษ   
รวม 16 ตําบล 54 หมู่บ้าน 1 เทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,242 ครัวเรือน 18,369 คน อพยพ 341 ครัวเรือน 
1,166 คน  ผู้เสียชีวิต 2 ราย  

4.สุราษฎร์ธานี มีสถานการณ์ นํ้าท่วมใน 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพระแสง อําเภอเวียงสระ อําเภอเคียนซา  
อําเภอบ้านนาสาร อําเภอบ้านนาเดิม และอําเภอพุนพิน รวม 37 ตําบล 195 หมู่ บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ  
8,405 ครัวเรือน 24,905 คน ประชาชนอพยพ 225 ครัวเรือน 690 คน ผู้เสียชีวิต 7 ราย  

5.นครศรีธรรมราช มีสถานการณ์ นํ้าท่วมใน 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอชะอวด อําเภอหัวไทร อําเภอปากพนัง  
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอพระพรหม อําเภอถ้ําพรรณรา และอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวม 72 ตําบล 
629 หมู่ บ้ า น  84 ชุ ม ชน  ประชาชน ไ ด้ รั บผลกระทบ  145,294 ครั ว เ รื อน  460,270 คน  ผู้ เ สี ย ชี วิ ต  11 ร าย  
และประจวบคีรีขันธ์ มีสถานการณ์นํ้าท่วมใน 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบางสะพาน อําเภอทับสะแก อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
อําเภอบางสะพานน้อย อําเภอกุยบุรี อําเภอสามร้อยยอด อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี รวม 37 ตําบล 325 หมู่บ้าน  
2 เทศบาล 25 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,810 ครัวเรือน 66,486 คน ผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยภาพรวมสถานการณ์ 
ในปัจจุบันระดับนํ้าลดลงทุกจังหวัดแล้ว 

ทั้งน้ี ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดมสรรพกําลังและทรัพยากรปฏิบัติการฟ้ืนฟู พ้ืนที่ประสบภัย 
ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทําความสะอาดบ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
รวมถึงเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติ ตลอดจนเร่งสํารวจความเสียหายเพ่ือเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ประสบภัย  
ที่ครอบคลุมทั้งด้านการดํารงชีพ ชีวิตและทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ และสิ่งสาธารณประโยชน์ อย่างไรก็ตาม จากการติดตาม
สภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงวันที่ 16 – 20 มกราคม 2560 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้มีกําลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนตกเพ่ิมมากขึ้นและฝนตกหนักบางแห่ง แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยวันที่ 16 - 18 มกราคม 2560 
ในพ้ืนที่จั งหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พัทลุ ง  สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  และช่วงวันที่  
19 - 20 มกราคม 2560 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ส่วนคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง คลื่นสูง 2 – 3 เมตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสาน 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 12 
สงขลา เตรียมรับมืออุทกภัยและดินถล่ม โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัย เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสม 
ที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว  
วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยประจําจุดเสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที ท้ายน้ี ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป  (แนวหน้า) 
 
น้ํายังท่วม อ.พุนพิน 2 ม.จับตาฝนระลอกใหม่ 

นายอําเภอ เผย นํ้ายังท่วม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ยังอยู่ในภาวะทรงตัว สูง 2.20 ม. ชาวบ้าน 2,400 ครัวเรือนอ่วม 
เฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 

นายจเร ขวัญเกิด นายอําเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ขณะนี้สถานการณ์นํ้าท่วม 
ใน อ.พุนพิน ยังอยู่ในภาวะทรงตัว วัดระดับนํ้าสูงสุด 2.20 เมตร เบ้ืองต้นพบมีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบถูกนํ้าท่วมขังทั้งหมด 4 ตําบล 
ประกอบด้วย ต.ท่าข้าม, กรูด, ท่าสะท้อน และ ตะปาน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนซึ่งต้ังอยู่ริมแม่นํ้าตาปี ราษฎร ประมาณ  
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2,400 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน ล่าสุดพบมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเน่ือง ทั้งน้ีจากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนว่า ต้ังแต่วันน้ี 
(16 ม.ค. 60) - 18 ม.ค. 60 จะเกิดฝนตกหนักอีกระลอก  

ด้าน นายจเร ระบุว่า ในส่วนของอําเภอพุนพินน้ันถือเป็นจุดรับนํ้าสุดท้ายของแม่นํ้าตาปี ก่อนไหลลงสู่ทะเล โดยหากพ้ืนที่
ตอนบน อย่างจ.นครศรีธรรมราช หรือ อําเภอด้านเหนือ มีปริมาณฝนมาก ภายใน 5 - 7 วัน มวลนํ้าดังกล่าวก็จะไหลลงมาสมทบ 
ที่ อ.พุนพิน ทันที ซึ่งก็จะส่งผลให้สถานการณ์นํ้าท่วมขังขยายระยะเวลาออกไปอีก แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าปริมาณฝน
จะมีมากหรือน้อยเพียงใด  (ไอ เอ็น เอ็น)  

 
ผู้ว่าฯพัทลุงถกติดตามน้ําท่วม-เดือดร้อน1.28แสนคน 

ผู้ ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เรียกส่วนราชการต่าง ๆ ประชุมติดตามน้ําท่วม ขณะ ปภ.สรุป ประชาชนเดือดร้อน 
128,036 คน 

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือติดสถานการณ์นํ้าท่วมในพื้นที่
จังหวัดพัทลุง โดยมี นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ได้รายงานสรุป  
โดย ต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดพัทลุงได้รับผลกระทบกระจายทั้ง 11 อําเภอ 65 ตําบล 663 หมู่บ้าน 
และ 45 ชุมชนเทศบาล ประชาชนเดือดร้อน 54,549 ครัวเรือน จํานวน 128,036 คน มีผู้ เสียชีวิตมีทั้ งหมด 5 คน  
สถานที่ราชการ บ้านเรือนประชาชน ถนนสายต่าง ๆ เสียหายบางส่วน  

ด้านการเกษตร มีนาข้าวเสียหาย 1,751 ไร่ พืชสวนอ่ืน ๆ 194 ไร่ บ่อเลี้ยงปลา 488 บ่อ กระชังและบ่อซีเมนต์  
355 ตารางเมตร โค กระบือตาย 4 ตัว สุกร 50 ตัว แพะ 50 ตัว สัตว์ปีก 10,125 ตัว ในการบริหารสถานการณ์เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบต่อประชาชน หลังได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ทางจังหวัดพัทลุงได้มีการแจ้งเตือนประชาชน 
ให้เตรียมรับสถานการณ์มาต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุ และขณะเกิดภาวะนํ้าท่วม ทุกหน่วยงานระดมกําลังอุปกรณ์ช่วยเหลือและเครื่อง 
ยังชีพต่าง ๆ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ทั้งน้ี โดยมีการแจกถุงยังชีพไปแล้วทั้งสิ้น 49,837 ถุง นํ้าด่ืม 29,920 ขวด ข้าวกล่อง 4,250 กล่อง เปิดครัวบริการ
อาหารแก่ผู้ประสบภัย 700 คน นอกจากน้ี ยังมีการแจกยาและเวชภัณฑ์และตรวจรักษาโรค มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว
ผู้เสียชีวิต แจกจ่ายอาหารสัตว์ เป็นต้น  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
สงขลาน้ําท่วม5อ.ริมทะเลสาบดีขึ้น-หลายหน่วยงานเร่งช่วย 

จังหวัดสงขลา นํ้าท่วม 5 อําเภอริมทะเลสาบ มีแนวโน้มดีขึ้นหลายพ้ืนที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ขณะหน่วยงานต่าง ๆ 
เร่งระดมความช่วยเหลือ 

สถานการณ์น้ําท่วมในพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลา 5 อําเภอ ของ จ.สงขลา ทั้ง อ.ระโนด กระแสสินธ์ุ สทิงพระ สิงหนคร  
และ อ.ควนเนียง ซึ่งถูกมวลนํ้าจาก จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง หนุนเข้าท่วมมาเกือบ 1 เดือน ล่าสุด มีแนวโน้มดีขึ้นมาก 
หลายพ้ืนที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตําบลระโนด ระดับนํ้าลดลงจนแห้งสนิท แล้วแต่ชาวบ้านยังไม่กล้า
เคลื่อนย้ายของกลับสู่ที่เดิม เน่ืองจากยังเตรียมรับมือฝนตกหนักอีกระลอกในช่วงกลางเดือนน้ี    

ส่วนภาพรวมของทั้ง 5 อําเภอ ขณะน้ียังมีนํ้าท่วมขังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มตํ่าติดริมทะเลสาบสงขลา ด้านความช่วยเหลือ 
หลายภาคส่วน ยังคงระดับความช่วยเหลือทั้งคนและสัตว์เลี้ยง เช่น พระครูอดุลสามัคคยาธร เจ้าอาวาสวัดวังผาสามัคคี จ.สตูล  
ได้นํากําลังชาวบ้านช่วยกันตัดหญ้าจากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล มาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในพ้ืนที่บ้านหัวป่า 
อ.ระโนด ซึ่งเป็นที่อยู่ของควายนํ้า เน่ืองจากหญ้าที่กําลังประสบปัญหาขาดแคลนหญ้าอย่างหนัก  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชาวยะลาหว่ันฝนตกหนักรอบ2ทําท่วมเตรียมรับมือ 

ชาวยะลาในพ้ืนที่ราบลุ่ม หว่ันฝนตกหนักรอบสองทํานํ้าท่วม เร่งเตรียมพร้อมรับมือ 
หลังจากกรมอุตุวิทยา ได้พยากรณ์อากาศว่าในช่วงวันที่ 16-20 มกราคม 2560 บริ เวณความกดอากาศสูง 

กําลังปานกลางจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงอีก 
3-4 องศาเซลเซียล ส่งผลให้ทางภาคใต้บริเวณฝั่งอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง 
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ดังน้ัน ทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ได้สั่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เตรียมความพร้อม
เพ่ือรับมือกับสภาวะฝนตกหนักอีกระลอกในวันพรุ่งน้ี 

อย่างไรก็ตาม ทางเขื่อนบางลางยะลา ยังคงสามารถรับนํ้าได้อีกจํานวนมาก เช่ือว่าหากมีฝนตกลงมากอีก ทางเขื่อนก็ยังคง
สามารถเก็บกักนํ้าได้อีกกว่าครึ่ง ที่ผ่านมามีนํ้าไหลเข้าเขื่อนประมาณร้อยละ 51 เท่าน้ัน  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

มูลนิธิราชประชาฯมอบถุงยังชีพพระราชทานจ.ตรัง 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.ตรัง ขณะหลายหน่วยงาน 

ทยอยช่วยต่อเน่ือง 
นายกองเอกวิลาศ รุจิ วัฒนพงษ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบอุทกภัย จํานวน 400 ครอบครัว ณ ที่ว่าการอําเภอวังวิเศษ  
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน  

ซึ่ง อ.วังวิเศษ มีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น 2 ตําบล 18 หมู่บ้าน คือ ต.ท่าสะบ้า และ ต.เขาวิเศษ มีราษฎรได้รับผลกระทบ 
1,117 ครัวเรือน 3,560 คน  

ขณะเดียวกัน นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นําถุงยังชีพ นํ้าด่ืม 
ไปแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบภัย ใน ต.นาตาล่วง และ ต.นาโต๊ะหมิง จํานวน 500 ชุด ส่วน นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง มอบเงิน จํานวน 3,000 บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ในจังหวัดตรัง   

ด้าน นพ.วิชาญ - พญ.ประคอง วิทยาศัย อดีตอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัยผ่าน นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เพ่ือนําไปมอบให้ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เป็นเงิน 10,000 บาท ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดตรัง 

สําหรับ ด.ต.ย่ิง ภักดีสัตยากุล และ นางสุจินต์ สุขสนาน อป.มช.จังหวัดตรัง นําเสื้อผ้าบริจาค “ปันนํ้าใจให้แก่ผู้ประสบ
อุทกภัย” ให้ นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ ต.เคร็ง อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


