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สภาวะอากาศ  ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง  
2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ สําหรับประเทศไทยตอนบน  
มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวัง
ในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคเหนือหนาวเย็นมีหมอกเช้า ภาคใต้ยังมีฝนตกหนัก
บางแห่ง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.  เตือน 9 จังหวัดใต้รับมือฝนตกหนัก- 
เฝ้าระวังดินถล่ม 
จ.ชุมพร  ระทึก!ฝนถล่มชุมพรรอบ 3 รพ.อพยพเคร่ืองมือแพทย์วุ่น 
จ.สุราษฎร์ธานี  ฝนตกที่สุราษฎร์ฯไม่กระทบลุ่มนํ้าตาปีขณะ 3 อ.ยังท่วมขัง 
จ.นครศรีธรรมราช  ฝนใหม่เติมนํ้าสะสมลุ่มปากพนังเมืองคอน 100 ล้านลบ.ม. 
จ.ตรัง  นํ้ายังท่วมที่ลุ่มติดริมแม่นํ้าตรังต่อเน่ืองร.ร.ปิดสอน 
จ.สตูล  เฝ้าระวังภัยธรรมชาติหลังเกิดฝนตกต่อเน่ือง 
จ .สงขลา  สถานการณ์ นํ้าท่วมสงขลาเร่ิมดีขึ้น เหลือเฉพาะพ้ืนที่ลุ่ม ตํ่า 
ที่ยังท่วมขัง 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.ตรัง  หลายหน่วยงานลงพ้ืนที่ช่วยเหลืออุทกภัย 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้า
แม่นํ้าโขง ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 2.12. 
5.49 2.73 2.58 2.80 และ2.99 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -10.68 -10.51 9.47 -9.92 -9.20 
และ-11.51 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีนครพนม 
มีแนวโน้มระดับนํ้าทรงตัว สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่าง
ใกล้ชิดเน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (15 ม.ค.- 19 ม.ค.2560) (ที่มา: กรม
ชลประทาน) สถานีคลองลํา อ .ศรีนครินทร์ จ .พัทลุง สถานีคลองนุ้ย อ เมือง  จ .พัทลุง สถานีคลองหวะ อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานี
คลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .สะเดา จ .สงขลา วัด
ปริมาณนํ้าได้ 55.18 0.44 4.96 19.95 20.55 และ 25.35 ลบม/วินาที  
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
 

ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 14 ม.ค.59 15 ม.ค.59 16 ม.ค.59 16 ม.ค.59 16 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 9.7 - - - - 
จ.ปราจีนบุร ี 0.3 - 1.1 0.5 - 
จ.สระแก้ว - - 9.3 23.6 - 

จ.ฉะเชิงเทรา 3.1 - 4.5 - - 
จ.ชลบุร ี 12.7 - 2.9 2.7 - 
จ.ระยอง 42.7 - 0.5 0.5 - 
จ.จันทบุร ี 10.3 21.3 0.2 - - 
จ.ตราด 52.6 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 0.5 40.0 60.8 77.0 30.0 

จ.นครศรีธรรมราช 29.5 19.5 30.6 116.9 48.3 
จ.พัทลุง - 0.2 14.8 45.0 54.0 
จ.สงขลา - 17.0 26.3 35.5 85.2 
จ.ปัตตาน ี - 25.2 30.0 56.2 69.5 
จ.ยะลา - 23.0 3.7 52.0 38.3 

จ.นราธิวาส - - 25.9 42.5 80.3 
จ.ระนอง - - - 42.5 1.0 
จ.พังงา - - - 13.5 - 
จ.กระบี่ - 0.2 - 9.8 0.2 
จ.ภูเก็ต - - 4.4 39.6 - 
จ.ตรัง - 26.6 - 19.1 7.2 
จ.สตูล 7.1 21.7 - 18.7 18.1 
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แผนท่ีอากาศ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 ม.ค.60  เวลา 13:00 น. 18 ม.ค.60  เวลา 19:00 น. 
 

19 ม.ค.60  เวลา 1:00 น. 19.ม.ค 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 85.2 1,292.2 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 *** *** 85.2 1,292.2 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 266.6 6.9 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 7.5 สงูกวา่ 18.4 464.3 หวัหนิ - 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 - 446.1 59.4 สงูกวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 63.0 5.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 6.4 723.8 82.3 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 37.9 7.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 2.3 552.1 86.2 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 6.2 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 8.9 5.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 2.0 267.0 36.8 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 1.5 สงูกวา่ หนองคาย - 2.6 8.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 18.4 1,248.8 145.4 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 3.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.8 6.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 33.2 1,292.2 103.0 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 4.2 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 5.7 6.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 9.2 624.6 144.2 สงูกวา่

ลําปาง - 76.5 2.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 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 13.4 314.5 38.4 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 5.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 1.8 3.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 5.6 747.6 58.4 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 4.4 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2.0 2.0 สงูกวา่ สงขลา 24.8 343.8 74.8 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 5.1 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 13.2 *** *** หาดใหญ่ 85.2 300.4 53.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 0.7 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1.2 4.0 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 49.4 302.7 100.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 5.5 สงูกวา่ มหาสารคาม - 6.4 3.5 สงูกวา่ สะเดา 23.5 190.8 82.9 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 11.7 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.3 3.7 ตํา่กวา่ ปตัตานี 14.5 322.9 50.9 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 42.7 7.6 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. - 2.7 8.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 27.3 398.0 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 5 7 4 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 3 4 ตํา่กวา่ ิ ส 54 2 628 1 101 6 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

18 มกราคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

19 มกราคม 2560

หลม่สก ไมมฝน 5.7 4.8 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 0.8 3.4 ตากวา นราธวิาส 54.2 628.1 101.6 สงูกวา

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

เขือ่นภมูพิล 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 0.6 2.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 57.3 5.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4 0.7 ตํา่กวา่ ระนอง 1.0 464.30 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 ไมม่ฝีน - 5.1 ตํา่กวา่ กระบี่ 0.2 241.40 32.00 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 69.9 7.5 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 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) ไมม่ฝีน 151.50 36.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 7.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 2.4 4.2 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา 0.1 232.00 14.90 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.1 4.0 สงูกวา่ ตรงั 7.2 297.20 32.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 3.2 8.5 ตํา่กวา่ สตลู 18.4 157.10 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 หาดใหญ่ 85.2 300.4

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 5.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นราธวิาส 54.2 628.1

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 2.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 คอหงษ ์สกษ. 49.4 302.7

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.3 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 8.8 *** *** 4 นครศรธีรรมราช สกษ. 33.2 1,292.2

บวัชุม ไมม่ฝีน 0.8 6.7 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 7.7 สงูกวา่ 5 ยะลา สกษ. 27.3 398.0

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 4.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 10.8 9.0 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ หาดใหญ่ 85.2 300.4

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.0 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 9.7 9.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 33.2 1,292.2

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 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 - 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 - 17.4 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 - 11.3 37.2 ตํา่กวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 10.0 ตํา่กวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 59.7 3.0 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ -ไมม่ ี-



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 404.17 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 1 1 7 -172.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -146.00 

วนัที ่19  มกราคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 -42.00 

48,312 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -70.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
68% ภาคตะวันออก 9 - 1 10 -24.17 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่19  มกราคม  2559 ภาคใต ้ - - 4 4 50.00  ลดลง 27 อ่าง

38,793 รวมท ัง้ประเทศ 27 4 7 38 -404.17   เพิม่ขึน้ 7 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 4,835 36% 6,883 51% 3,083 23% 6,931 51% 3,131 23% -48.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,625 49% 6,955 73% 4,105 43% 7,067 74% 4,217 44% -112.00 ลดลง

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

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 107 41% 93 35% 110 42% 96 37% -3.00 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% 158 93% 152 89% 2.00 เพิม่ขึน้

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 367 39% 765 81% 722 77% 774 82% 731 78% -9.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,978 40% 15,153 61% 8,425 34% 15,325 62% 8,597 35% -172.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 32 24% 94 69% 87 64% 98 72% 91 67% -4.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 182 35% 242 47% 197 38% 248 48% 203 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% 144 88% 107 65% 149 91% 112 68% -5.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 707 29% 1,945 80% 1,364 56% 2,006 83% 1,425 59% -61.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 836 42% 1,017 51% 917 46% 1,045 53% 945 48% -28.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 118 38% 114 36% 92 29% 116 37% 94 30% -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 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 1,290 66% 1,500 76% 669 34% 1,538 78% 707 36% -38.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,606 43% 5,442 65% 3,793 45% 5,589 67% 3,939 47% -146.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 470 49% 773 81% 770 80% 804 84% 801 83% -31.00 ลดลง

ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 131 82% 114 71% 145 91% 128 80% -14.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 70 29% 244 102% 204 85% 241 100% 201 84% 3.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 589 43% 1,148 84% 1,088 80% 1,190 88% 1,130 83% -42.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,749 72% 13,546 76% 3,281 18% 13,560 76% 3,295 19% -14.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,010 57% 5,553 63% 2,541 29% 5,609 63% 2,597 29% -56.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,759 67% 19,099 72% 5,822 22% 19,169 72% 5,892 22% -70.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 143 64% 175 78% 170 76% 188 84% 183 82% -13.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 172 41% 196 47% 166 40% 200 48% 170 40% -4.00 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 20.00 275 236 80% 188 64% 168 57% 193 65% 173 59% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 11 68% 10 58% 9 54% 10 59% 9.09 55% -0.13 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 31% 13 62% 12 57% 13 62% 12.28 57% -0.10 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 59 74% 69 87% 66 84% 70 88% 66.65 84% -0.32 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 29 63% 27 59% 24 52% 27 60% 24.31 53% -0.61 ลดลง

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

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 855 51% 1,119 67% 1,011 60% 1,143 68% 1,036 62% -24.17 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 307 43% 369 52% 304 43% 368 52% 303 43% 1.00 เพิม่ขึน้

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 117 30% 195 50% 177 45% 189 48% 171 44% 6.00 เพิม่ขึน้

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,553 81% 5,009 89% 3,657 65% 4,987 88% 3,635 64% 22.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,029 71% 779 54% 503 35% 758 52% 482 33% 21.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,006 73% 6,352 78% 4,641 57% 6,302 77% 4,591 56% 50.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 38,793 55% 48,312 68% 24,780 35% 48,717 69% 25,185 36% -404.17 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

13 มกราคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่19  มกราคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

19 มกราคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่19  มกราคม  2559

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

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

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั

 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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เหนือหนาวเย็นมีหมอกเช้า ใต้ยังมีฝน-ตกหนักบางแห่ง 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเน่ือง 

และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริ เวณอ่าวไทยจะมี กําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือ 
ด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ สําหรับประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า  
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณ 
ที่มีหมอกไว้ด้วย  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิ ตํ่าสุด 14-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 4-8 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว  
10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
29-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 11-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  
ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง  อากาศเ ย็น  กับมีหมอกบางในตอนเ ช้า  อุณหภูมิ ตํ่ าสุด  22-25 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุด  
28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะ วันออก  มี เมฆบางส่ วน  กับมี ฝน เล็ ก น้อย  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  23-25 องศา เซล เซี ยส  อุณหภูมิ สู งสุ ด  
32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม ./ชม . ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 
ประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนัก บางแห่ง 
บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 20-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง  
และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิ ตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 
ปภ.เตือน 9 จังหวัดใต้รับมือฝนตกหนัก-เฝ้าระวังดินถล่ม 

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 7 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสียหาย พร้อมเตือน 9 จังหวัด
ภาคใต้รับมือฝนตกหนัก-เฝ้าระวังดินถล่ม 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ 
ว่า ฝนที่ตกหนักต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย นํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่ภาคใต้ 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด รวม 122 อําเภอ 755 ตําบล 5,812 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 549,333 ครัวเรือน 1,681,195 คน ผู้เสียชีวิต 45 ราย สถานที่ราชการเสียหาย 24 แห่ง ถนน 2,267 จุด 
คอสะพาน 207 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง นราธิวาส ปัตตานี และกระบ่ี  
ยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง สงขลา และชุมพร  
รวม 37 อําเภอ 174 ตําบล 1,140 หมู่บ้าน โดยนครศรีธรรมราช มีสถานการณ์นํ้าท่วมใน 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอชะอวด  
อําเภอหัวไทร อําเภอปากพนัง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอถ้ําพรรณรา  
และอําเภอพระพรหม รวม 72 ตําบล 629 หมู่บ้าน 84 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 145,294 ครัวเรือน 460,270 คน 
ผู้เสียชีวิต 11 ราย สุราษฎร์ธานี มีสถานการณ์นํ้าท่วมใน 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเวียงสระ อําเภอเคียนซา อําเภอบ้านนาสาร 
อําเภอบ้านนาเดิม อําเภอพุนพิน และอําเภอพระแสง รวม 12 ตําบล 32 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,179 ครัวเรือน 
7,162 คน ประชาชนอพยพ 113 ครัวเรือน 348 คน ผู้เสียชีวิต 10 ราย พัทลุง มีสถานการณ์นํ้าท่วมใน 4 อําเภอ ได้แก่  



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 8/10 

อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอควนขนุน อําเภอ อําเภอเขาชัยสน และอําเภอบางแก้ว รวม 6 ตําบล 17 หมู่บ้าน ประชาชน 
ได้รับผลกระทบ 27,274 ครัวเรือน 64,018 คน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ประจวบคีรีขันธ์ มีสถานการณ์นํ้าท่วมใน 4 อําเภอ  
ได้แก่ อําเภอบางสะพาน อําเภอทับสะแก อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอําเภอบางสะพานน้อย รวม 23 ตําบล 240 หมู่บ้าน  
2 เทศบาล 25 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,810 ครัวเรือน 66,486 คน ผู้เสียชีวิต 4 ราย ตรัง มีสถานการณ์นํ้าท่วม 
ใน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองตรัง อําเภอกันตัง อําเภอห้วยยอด และอําเภอวังวิเศษ รวม 16 ตําบล 41 หมู่บ้าน ประชาชน 
ได้รับผลกระทบ 10,182 ครัวเรือน 36,535 คน อพยพ 341 ครัวเรือน 1,166 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย สงขลา มีสถานการณ์ 
นํ้าท่วมใน 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอควนเนียง อําเภอกระแสสินธ์ุ อําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ และอําเภอระโนด รวม 15 ตําบล 
82 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,880 ครัวเรือน 26,715 คน อพยพ 19 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 3 ราย และชุมพร  
มีสถานการณ์นํ้าท่วมใน 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอละแม อําเภอหลังสวน อําเภอพะโต๊ะ อําเภอทุ่งตะโก อําเภอสวี และอําเภอ 
เมืองชุมพร รวม 30 ตําบล 99 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,024 ครัวเรือน 1,095 คน 

โดยภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันระดับนํ้าลดลงทุกจังหวัดแล้ว ทั้งน้ี ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง
ระดมสรรพกําลังและทรัพยากรปฏิบัติการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทําความสะอาดบ้านเรือน  
สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค รวมถึงเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติ ตลอดจนเร่ง
สํารวจความเสียหายเพ่ือเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ประสบภัยที่ครอบคลุมทั้งด้านการดํารงชีพ ชีวิตและทรัพย์สิน  
การประกอบอาชีพ และสิ่งสาธารณประโยชน์  

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรง 
จากประเทศจีนอีกระลอกจะแผ่ เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนต้ังแต่วันที่ 19 มกราคม 2560 ทําให้มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเน่ือง ฝนตกหนักและหนักมาก 
บางแห่งในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสาน 9 จังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี 
และเขต 12 สงขลา จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตก
สะสมที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว  
วัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองจักรกลด้านสาธารณภัยประจําจุดเสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ได้อย่างทันท่วงที ท้ายน้ี ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784  
ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ระทึก!ฝนถล่มชุมพรรอบ 3 รพ.อพยพเครื่องมือแพทย์วุ่น 

ฝนถล่มจ.ชุมพรเป็นระลอกท่ี 3 ทําให้นํ้าท่วมถนนจนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ขณะที่ รพ.หลังสวนนํ้าได้ไหลบ่าเข้าท่วม
อาคารโอพีดี และระดับนํ้าขึ้นสูงทั้งหมอ และพยาบาล จนท.ช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์อลหม่าน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา นํ้าป่าได้ไหลบ่าเข้าท่วมถนนสายเอเชีย 41 หน้า สภ.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก  
จ.ชุมพร ช่วงหลัก กม.47-48 ระดับนํ้าสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรเป็นระยะทางประมาณ 1 กม.ทําให้รถเล็กไม่สามารถ 
ผ่านได้สภ.ทุ่งตะโกต้องจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจ 30นายออกมาต้ังจุดเตือนให้รถเล็กที่จําเป็นต้องผ่านหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอ่ืนช่ัวคราว 
และอํานวยความสะดวกการจราจรให้รถขนาดใหญ่ กระทั่งเมื่อเวลา 08.30 น.นํ้าได้ลดระดับลงและรถเล็กสามารถผ่านได้  
แต่ระดับนํ้ายังสูงประมาณ 10เซนติเมตร ขณะที่ร.พ.หลังสวน อ.หลังสวน ซึ่งต้ังอยู่ริมถนนเพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน  
ซึ่งได้มีการฟ้ืนฟูหลังถูกนํ้าท่วมในช่วงวันที่ 5-7ม.ค.ถูกนํ้าไหลบ่าเข้าท่วมอาคาร OPD หลังเก่าในช่วงเวลาประมาณ 02.20 น. 
ของวันน้ีและระดับนํ้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แพทย์ พยาบาลจึงต้องช่วยกันขนย้ายเครื่องมือการแพทย์ขึ้นไว้ในที่สูงอีกครั้งหน่ึง  
ขณะที่นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งให้เจ้าหน้าเร่งหาเคร่ืองสูบนํ้าออกจากรพ.หลังสวนโดยเร็ว  (เดลินิวส์) 

 
ฝนตกที่สุราษฎร์ฯไม่กระทบลุ่มนํ้าตาปีขณะ 3 อ.ยังท่วมขัง 

นายวีระ เพ็งทอง ผู้อํานวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ 
บริเวณลุ่มนํ้าตาปี ยังไม่ได้รับผลกระทบจากฝนระลอกใหม่ แม้จะเกิดฝนตกบ้างเล็กน้อย แต่ปริมาณที่ตกน้ันอยู่ในเกณฑ์น้อย 
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เบ้ืองต้นหลายฝ่ายยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง โดยหากเกิดฝนตกในระดับ 70 - 100 มิลลิเมตร ก็จะทําให้ลุ่มนํ้าตาปี 
มีมวลนํ้าสะสมเพ่ิมขึ้น จนขยายระเวลาการระบายออกสู่ทะเลทันที  

ทั้งน้ี จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าพ้ืนที่ 3 อําเภอ ริมแม่นํ้าตาปีประกอบด้วย อ.พุนพิน, พระแสง และ เคียนซา  
ยังคงประสบภาวะน้ําท่วมขัง วัดระดับสูงสุดประมาณ 1 เมตร ซึ่งเมื่อประเมินข้อมูลแล้วคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม  
ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ 20 ม.ค. 60 สถานการณ์ในจุดดังกล่าว จะคลี่คลายจนระดับนํ้าแห้งสนิท ยกเว้นกรณีบริเวณ 
ที่มีลักษณะภูมปิระเทศแบบลุ่มตํ่าจริง ๆ ก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเล็กน้อย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ฝนใหม่เติมน้ําสะสมลุ่มปากพนังเมืองคอน100ล้านลบ.ม. 

ฝนระลอกใหม่เติมมวลนํ้าสะสมลุ่มปากพนังเมืองคอน 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เช่ือไม่กระทบภาพรวมอุทกภัย  
เร่งระบายต่อเน่ือง 

นายเทอดศักด์ิ ลักษณะหุต หัวหน้าฝ่ายวิชาการศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่ม นํ้าปากพนัง  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า หลังเกิดฝนตกระลอกใหม่ในช่วง  
16 - 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ล่าสุดพบว่ามวลนํ้าฝนดังกล่าวได้เข้ามาเติมบริเวณพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังกว่า 
100 ล้านลูกบาศก์เมตร ทําให้ระดับนํ้าที่ท่วมขังอยู่ ในบริเวณอําเภอท้ายนํ้า เช่น อ.เชียรใหญ่, ปากพนัง สูงขึ้นจากเดิม  
5 เซนติเมตร และส่งผลต่อระยะเวลาการระบายออกสู่อ่าวไทย ล่าช้ากว่าปกติที่ 1 สัปดาห์ เพ่ิมอีก 1 วัน แต่คาดว่าจะไม่กระทบ 
กับภาพรวมมากนัก เน่ืองจากหลายหน่วยงานได้สนับสนุนเคร่ืองผลักดันนํ้าเข้ามาติดต้ังเพ่ือช่วยเร่งพร่องนํ้าออกสู่ทะเล ทําให้มวลนํ้า
ก้อนดังกล่าวสามารถระบายได้รวดเร็วและคล่องตัว ทั้งน้ีพบว่าปัจจุบันภายใน จ.นครศรีธรรมราช ยังคงมีนํ้าท่วมขังอยู่ทั้งหมด  
5 อําเภอ คือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช, เฉลิมพระเกียรติ, หัวไทร, เชียรใหญ่ และ ปากพนัง วัดระดับนํ้าเฉล่ีย 20 - 30 เซนติเมตร 
เบ้ืองต้นประเมินว่าภายใน 1 สัปดาห์จากน้ีทุกจุดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าขณะน้ีจะยังไม่มีพ้ืนที่ใดประสบปัญหาอยู่ในภาวะวิกฤติ แต่ทางจังหวัดก็ยังคงติดตามสถานการณ์ 
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช, เทศบาลเมืองทุ่งสง, เทศบาลตําบลชะอวด และ ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช เน่ืองจากเป็นจุดเปราะบาง นอกจากน้ียังมีความกังวลเก่ียวกับบริเวณที่มี นํ้าท่วมขังมานานหลายวัน 
เพราะ คุณภาพของนํ้าจะเร่ิมเน่าเสียจนส่งผลกระทบกับสุขอนามัยของชาวบ้านในพ้ืนที่ ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องกําลังอยู่ระหว่าง 
เร่งสูบออกโดยเร็วที่สุด  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ํายังท่วมที่ลุ่มติดริมแม่น้ําตรังต่อเนื่องร.ร.ปิดสอน 

นํ้ายังท่วม ที่ลุ่มติดริมแม่นํ้าตรังต่อเน่ือง โรงเรียนได้รับผลกระทบต้องปิดการเรียนการสอน นักเรียนต้องไปเรียน 
ร่วมกับโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ด้วยสาเหตุที่นํ้าท่วมบ่อยและมีนักเรียนจํานวนน้อย  

สถานการณ์นํ้าท่วมใน จ.ตรัง เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ยังมีนํ้าท่วมขังในที่ลุ่มติดแม่นํ้าตรัง เขต ต.หนองตรุด  
อ.เมือง โดยนํ้ายังท่วมขังโรงเรียนบ้านคลองขุด หมู่ 2 ทําให้ต้องปิดการเรียนการสอน ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนวัดไพรสณฑ์  
ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง ด้วยสาเหตุที่นํ้าท่วมบ่อยและมีนักเรียนจํานวนน้อย 

ส่วนที่พนังก้ันแม่นํ้าตรัง หมู่ 2 ต.หนองตรุด ขณะน้ีระดับนํ้าลดลงไปมาก แต่นํ้าจากแม่นํ้าตรังยังไหลเข้าท่วมพ้ืนที่  
สําหรับ ต.หนองตรุด มีพ้ืนที่ติดแม่นํ้าตรัง หมู่ 1, 2, 4, 5, 6, 7 และ 8 จึงเกิดนํ้าท่วมหนักกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

สตูลเฝ้าระวังภัยธรรมชาติหลังเกิดฝนตกต่อเนื่อง 
จังหวัดสตูล เฝ้าระวังภัยธรรมชาติ หลังเกิดฝนตกต่อเน่ือง ขณะหลายหน่วยงานยังเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัย 

ในพ้ืนที่ใกล้เคียง  
นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการ จ.สตูล แต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ กรณีอาจจะเกิด

ภัยพิบัติ วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินยุบ แผ่นดินสไลด์ เกิดเหตุร้ายทางธรรมชาติ ที่อาจจะเกิดความเสียหายทรัพย์สิน และชีวิต 
ของประชาชน ในพ้ืนที่ จ.สตูล ขณะนี้ จ.สตูล เกิดฝนตกหนักทั้งวัน ต้ังแต่เมื่อวานที่ผ่านมา ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตก ซึ่งหน่วยงาน 
ของภาครัฐและเอกชน ก็ยังเปิดรับของบริจาคเข้าช่วยเหลือในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.ตรัง จ.สงขลา ส่วนสถานศึกษา 
ในสังกัดที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ จ.สตูล ได้รับความช่วยเหลือจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 10/10 

ล่าสุด สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา จ.สตูล ได้ทยอยร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนใน จ.นราธิวาส   
(ไอ เอ็น เอ็น) 
สถานการณ์นํ้าท่วมสงขลาเริ่มดีขึ้น เหลือเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มตํ่าที่ยังท่วมขัง 

สถานการณ์นํ้าท่วมในพื้นที่ 5 อําเภอริมทะเลสาบสงขลาเ ร่ิมดีขึ้น เหลือเฉพาะพ้ืนที่ลุ่ม ตํ่าที่ ยังถูกนํ้าท่วมขัง  
พบบ้านบางหลังเริ่มทรุดตัว ขณะที่โรงเรียนบางแห่งยังถูกนํ้าท่วมต้องเรียนในวัด และยังพบผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และเครียด 
จากนํ้าท่วม 10 ราย 

ความคืบหน้าสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ 5 อําเภอริมทะเลสาบสงขลาตั้งแต่ อ.ระโนด อ.กระแสสินธ์ อ.สทิงพระ  
อ.สิงหนคร และ อ.ควนเนียง ขณะน้ีสถานการณ์เริ่มดีขึ้น และระดับนํ้าท่วมขังเริ่มลดลงอย่างต่อเน่ือง เหลือที่ท่วมขังอยู่เฉพาะพ้ืนที่
ลุ่มตํ่าห่างจากทะเลสาบสงขลาประมาณ 100-200 เมตร ส่วนตามหมู่บ้าน และพื้นที่การเกษตรที่อยู่ลึกเข้ามาช้ันในนํ้าแห้ง 
เกือบจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากนํ้าที่ท่วมขังมานานนับเดือน ขณะนี้บ้านบางหลังเริ่มทรุดตัว เช่น บ้านของ นายสนิท พานิช 
อายุ 65 ปี ซึ่งต้ังอยู่เลขี่ 26 หมู 7 ต.คุขุด อ.สทิงพระ ซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพ้ืนมุงด้วยสังกะสี ขณะนี้เริ่มทรุดตัว และเอียงลงมาคร่ึงหลัง
เพราะอยู่ในที่ลุ่มตํ่า และถูกนํ้าท่วมขังยาวนานต่อเน่ืองมา 3 รอบ ต้ังแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ขณะนี้ดินชุ่มนํ้าทําให้บ้านทรุดตัว
พร้อมที่จะพังลงมาได้ตลอดเวลา ซึ่ง นายสนิท อาศัยอยู่เพียงลําพังคนเดียว มีเพียงเครื่องยังชีพที่หน่วยงานต่างๆ นําไปช่วยเหลือ 

ในส่วนของการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ จนถึงขณะน้ียังมีบางแห่งที่ต้องอาศัยวัดทําการเรียนการสอนเนื่องจาก 
นํ้ายังท่วมโรงเรียน เช่น โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ ต.คูขุด ขณะนี้ยังคงใช้สถานที่ภายในวัดดอนคันออก ทําการเรียนการสอน
ช่ัวคราวติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 2 เพราะภายในโรงเรียนนํ้ายังท่วมขัง 

ด้าน นายสันติ แสงระวี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ จ.สงขลา เปิดเผยว่า จากการสํารวจความเสียหายจากน้ําท่วม 
พบว่า โรงเรียนได้รับผลกระทบทั้งจังหวัด 111 โรง จาก 513 โรง นักเรียนได้รับผลกระทบ 10,296 คน ความเสียหายในเบื้องต้น
ประมาณ 98 ล้านบาท โดยเฉาะในพ้ืนที่ 5 อําเภอริมทะเลสาบสงขลาได้รับผลกระทบหนักที่สุด จํานวน 87 โรงเรียน  

ขณะที่ นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา สาธารณสุข จ.สงขลา เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สํารวจพบมีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 
และเครียดจากนํ้าท่วม 10 ราย พร้อมได้ให้การช่วยเหลือในเบ้ืองต้นไปแล้ว  (ผู้จัดการ) 

 
ตรังหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลืออุทกภัย 

ผู้ว่าราชการ จ.ตรัง และอีกหลายหน่วยงานลงพ้ืนที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ อุปโภคบริโภคออกหน่วยให้บริการประชาชน  
ผู้ประสบอุทกภัย 

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพ้ืนที่โรงเรียนสภาราชินี 2 อําเภอเมืองตรัง ตรวจเย่ียมการฟ้ืนฟู 
ทําความสะอาดอาคารเรียนและบ่อบาดาล โดยความร่วมมือจากเรือนจําจังหวัดตรัง สํานักงานชลประทานจังหวัดตรัง  
และสํานักทรัพยากรนํ้าบาลดาลเขต 6 ตรัง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในวันพรุ่งน้ีโดยมีกําลังเสริมจากค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง 
ขณะที่ นายนันธวัช เจริญวรรณ นายอําเภอเมืองตรัง. นายก อบต. ควนปริง กํานันตําบลควนปริง แจกจ่ายข้าวสาร อาหารแห้ง  
และน้ําด่ืม ให้กับราษฎร ในตําบลควนปริงที่ยังอาศัยอยู่ในเต๊นท์ จํานวน 44 ครัวเรือน ส่วน พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.9 
พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมพงศ์ ทองใบ ผบก.ภ.จว.ตรัง และคณะ กต.ตร.ตรัง และ ขรก. ตํารวจที่เก่ียวข้อง ร่วมมอบถุงยังชีพ  
ของอุปโภคบริโภค เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ณ ต.โคกยาง อ.กันตัง ด้านคณะแพทย์ 
และพยาบาลจากโรงพยาบาลห้วยยอด ออกหน่วยให้บริการประชาชน ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พ้ืนที่หมู่ที่ 5  
ตําบลลําภูรา อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 


