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สภาวะอากาศ  ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
ในระยะ 1-2 วันน้ี ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก 
และในพ้ืนที่เสี่ยงภัยขอให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม และตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 ภาคใต้มีแนวโน้มฝนลดลง สําหรับคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือ 
ด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2560 และขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ 
จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด สําหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย 

สถานการณ์น้ํา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยนราฯ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคใต้มีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ "ภาคเหนือ-ภาคอีสาน"
หนาวเย็นลง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เตือน 2 อําเภอ กาญจนดิษฐ์ นบพิตํา 
รับมือฝนถล่ม 
จ.สุราษฎร์ธานี  ฝนตกหนักท่วมบ้าน อ.ไชยากระทบ 10 หลังคาเรือน 
จ.พัทลุง  นํ้ายังท่วมขังในที่ลุ่มตํ่าของจ.พัทลุง-ชาวบ้านเครียด 
จ.ปัตตานี  ยังท่วม-นอภ.วางแผนสร้างกําแพงกั้นแม่นํ้า 
จ.ยะลา  นํ้าท่วมยะลาคลี่คลายคณะครู น.ร.ทหารทําความสะอาดร.ร. 
จ.นราธิวาส  บ้านปิเหล็ง อ.สุไหงปาดียังท่วมหนัก 400 คนถูกตัดขาด 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.สุราษฎร์ธานี  เสนอ 3 มาตรการแก้อุทกภัย-พร้อมรับคณะนายกฯ 
จ.นราธิวาส  นอภ.เมืองนราฯนําคณะมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้า
แม่นํ้าโขง ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.27. 
4.84 1.82 1.80 2.14 และ2.61 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -9.53 -11.16 10.38 -10.70 -9.86 
และ-11.89 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีหนองคาย
สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   
 ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้า โดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้า
ในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีนํ้าท่วมบริเวณที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลาขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้า
ระวังสถานการณ์น้ํา อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากมีฝนตกหนักในระยะนี้ สถานการณ์นํ้าท่า (21 ม.ค.- 25 ม.ค.2560) (ที่มา: กรม
ชลประทาน) 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 72.20 0.90 8.60 56.80 76.10 และ 33.18 ลบม/วินาที  

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
วันพฤหัสบดทีี่ 26 มกราคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 20 ม.ค.59 21 ม.ค.59 22 ม.ค.59 23 ม.ค.59 24 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  15.0 22.0 30.0 52.0 

จ.นครศรีธรรมราช  60.5 113.7 60.0 69.7 
จ.พัทลุง  32.6 60.0 35.0 49.5 
จ.สงขลา  5.3 8.4 28.0 72.5 
จ.ปัตตาน ี  22.8 15.1 16.0 100.0 
จ.ยะลา  11.8 10.5 7.3 74.2 

จ.นราธิวาส  38.1 42.4 5.0 55.7 
จ.ระนอง  0.3 - 4.8 - 
จ.พังงา  - 7.5 - 8.6 
จ.กระบี่  - 13.2 0.4 2.6 
จ.ภูเก็ต  0.1 5.6 11.4 10.5 
จ.ตรัง  3.3 7.6 5.5 12.4 
จ.สตูล  - 0.2 - 45.0 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 ม.ค.60  เวลา 13:00 น. 24 ม.ค.60  เวลา 19:00 น. 
 

25 ม.ค.60  เวลา 1:00 น. 25.ม.ค 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 74.2 1,679.3 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 88.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 86.4 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 *** *** 74.2 1,679.3 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 266.6 6.9 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 7.5 สงูกวา่ 16.3 469.9 หวัหนิ ไมม่ฝีน 239.2 11.8 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 593.4 59.4 สงูกวา่

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

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 37.9 7.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ - 582.4 86.2 สงูกวา่

เถนิ - 36.8 6.2 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 8.9 5.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 0.5 297.7 36.8 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 1.5 สงูกวา่ หนองคาย - 2.6 8.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 2.2 1,634.9 145.4 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 3.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.8 6.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 69.7 1,679.3 103.0 สงูกวา่

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

ลําปาง - 80.4 2.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 4.9 5.4 สงูกวา่ พระแสง สอท. 32.0 304.5 43.8 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 2.8 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2.8 4.7 ตํา่กวา่ ฉวาง 0.8 459.6 38.4 สงูกวา่

แพร่ - 27.1 5.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 1.8 3.0 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. 29.0 1,032.5 58.4 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 4.4 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2.0 2.0 สงูกวา่ สงขลา 72.9 685.8 74.8 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 5.1 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 13.2 *** *** หาดใหญ่ 29.4 432.2 53.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. - 88.3 0.7 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1.2 4.0 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 50.2 531.9 100.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 5.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 6.4 3.5 สงูกวา่ สะเดา 28.2 292.0 82.9 สงูกวา่

สโุขทยั - 44.6 11.7 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.3 3.7 ตํา่กวา่ ปตัตานี 52.4 631.4 50.9 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 42.7 7.6 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 2.7 8.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 74.2 750.2 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 5 7 4 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 3 4 ตํา่กวา่ ิ ส 1 213 6 101 6 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

25 มกราคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

24 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 - 1,213.6 101.6 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 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. ไมม่ฝีน 0.4 0.7 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 469.90 18.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 11.7 2.3 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 0.5 2.4 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า 8.6 124.50 33.40 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6 6.8 สงูกวา่ ทา่ตมู - - 5.1 ตํา่กวา่ กระบี่ 2.6 278.90 32.00 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 69.9 7.5 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 6.0 8.2 ตํา่กวา่ ภเูก็ต 2.8 322.60 30.30 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 6.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 3.9 5.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 10.5 183.50 36.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 4.9 7.7 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 2.8 4.2 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา 2.0 241.10 14.90 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.1 4.0 สงูกวา่ ตรงั 12.4 364.80 32.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 3.2 8.5 ตํา่กวา่ สตลู 16.3 197.10 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 ์ 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 ยะลา สกษ. 74.2 750.2

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 5.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 สงขลา 72.9 685.8

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 2.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นครศรธีรรมราช สกษ. 69.7 1,679.3

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.3 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 10.2 *** *** 4 ปตัตานี 52.4 631.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 0.8 6.7 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 7.7 ตํา่กวา่ 5 คอหงษ ์สกษ. 50.2 531.9

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 4.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 10.8 9.0 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ยะลา สกษ. 74.2 750.2

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.0 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 9.7 9.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 69.7 1,679.3

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 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 64.7 5.4 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 86.4 *** *** 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 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 70.8 18.7 สงูกวา่

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

สนามบนิดอนเมอืง - 17.1 11.4 สงูกวา่ ตราด ไมม่ฝีน 36.9 37.2 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 10.0 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 59.7 3.0 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 100.0 มม. ที ่อ.ยะรัง และอ.แมล่าน จ.ปัตตานี



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 386.93 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -199.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -137.00 

วนัที ่25  มกราคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 -38.00 

47,925 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -89.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
68% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -30.93 คงที่ 5 อ่าง
วนัที ่25  มกราคม  2559 ภาคใต ้ - - 4 4 107.00  ลดลง 28 อ่าง

38,486 รวมท ัง้ประเทศ 28 5 5 38 -386.93   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 4,802 36% 6,824 51% 3,024 22% 6,883 51% 3,083 23% -59.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,582 48% 6,839 72% 3,989 42% 6,955 73% 4,105 43% -116.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 64 24% 180 68% 168 63% 182 69% 170 64% -2.00 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 43 896 362 39% 747 80% 704 75% 765 81% 722 77% -18.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,894 40% 14,954 61% 8,226 33% 15,153 61% 8,425 34% -199.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 31 23% 91 67% 84 62% 94 69% 87 64% -3.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 182 35% 237 46% 192 37% 242 47% 197 38% -5.00 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 1,850 695 29% 1,885 78% 1,304 54% 1,945 80% 1,364 56% -60.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 811 41% 984 50% 884 45% 1,017 51% 917 46% -33.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 119 38% 111 35% 89 28% 114 36% 92 29% -3.00 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 92 33% 125 45% 118 43% 125 45% 118 43% - คงที่

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

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,276 65% 1,471 75% 640 33% 1,500 76% 669 34% -29.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,550 42% 5,305 63% 3,656 44% 5,443 65% 3,793 45% -137.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 466 49% 744 78% 741 77% 773 81% 770 80% -29.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 49 31% 121 76% 104 65% 131 82% 114 71% -10.00 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 1,300 584 43% 1,110 82% 1,050 77% 1,148 84% 1,088 80% -38.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,711 72% 13,521 76% 3,256 18% 13,546 76% 3,281 18% -25.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,958 56% 5,489 62% 2,477 28% 5,553 63% 2,541 29% -64.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,669 66% 19,010 71% 5,733 22% 19,099 72% 5,822 22% -89.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 136 61% 163 73% 158 71% 175 78% 170 76% -12.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 164 39% 187 45% 157 37% 196 47% 166 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 13.75 150 157 96% 112 68% 98 60% 113 69% 99 61% -1.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 232 79% 183 62% 163 55% 188 64% 168 57% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 11 67% 10 57% 9 53% 10 58% 8.96 54% -0.17 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 31% 13 61% 12 56% 13 62% 12.18 57% -0.17 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 56 71% 69 86% 66 83% 69 87% 66.33 84% -0.80 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 29 64% 26 57% 23 50% 27 59% 23.70 52% -0.78 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 1,570 834 50% 1,088 65% 980 58% 1,119 67% 1,011 60% -30.93 ลดลง

ภาคใต ้(4)

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

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 113 29% 197 50% 179 46% 195 50% 177 45% 2.00 เพิม่ขึน้

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,521 80% 5,018 89% 3,666 65% 5,009 89% 3,657 65% 9.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,017 70% 874 60% 598 41% 779 54% 503 35% 95.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,955 73% 6,459 79% 4,748 58% 6,352 78% 4,641 57% 107.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 38,486 54% 47,925 68% 24,393 34% 48,313 68% 24,780 35% -386.93 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

19 มกราคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่25  มกราคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

25 มกราคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม
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พระเจ้าอยู่หัวร.10พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยนราฯ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้องคมนตรีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานจํานวน 500 ชุด นําไปมอบให้แก่ราษฎร 

ที่ประสบอุทกภัยที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
ที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอระแงะ จ.นราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานจํานวน 500 ชุด 
นําไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ อ.ระแงะ รวม 500 ครัวเรือน ทั้งไทยพุทธและมุสลิม โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  
พล.ต.วิชาญ สุขสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และผู้ที่เก่ียวข้องให้การต้อนรับ 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรหลังจากได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ําท่วมในระลอกที่ 6  
ซึ่งพ้ืนที่ทั้งอําเภอรวม 7 ตําบล 31 หมู่บ้าน จํานวน 2,424 ครัวเรือน รวม 7,272 คนได้รับความเดือดร้อน สําหรับโรงเรียน 
ได้รับผลกระทบรวม 3 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง ส่วนความเสียหายด้านต่างๆ อยู่ระหว่างการเร่งสํารวจที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
ได้มีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้ง 6 ระลอกด้วยการมอบถุงยังชีพแล้วจํานวน 10,661 ชุด 

ซึ่ง พล.อ.ธีรชัย ได้มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้พูดคุยให้กําลังใจอีกด้วย สร้างความปลาบปลื้ม
ในพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ด้าน พล.อ.ธีรชัย ยังได้กล่าวกับผู้ประสบอุทกภัยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรที่ประสบอุทกภัย โดยทรงให้องคมนตรีจํานวน 4 ท่านเป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไป 
ให้ความช่วยเหลือในแต่ละจังหวัดที่มีความเดือดร้อนอย่างเต็มที่โดยได้มีกระแสรับสั่งว่าให้ดูแลพสกนิกรทุกพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
รวมทั้งทรงเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือราษฎรอีกด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
"ใต้"มีฝนตกหนักบางพื้นที่ "เหนือ-อีสาน"หนาวเย็นลง 

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศท่ัวไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่
โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก  
ฝนที่ตกสะสม นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และในพ้ืนที่เสี่ยงภัยขอให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย 
มีกําลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง  
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ และขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด สําหรับประเทศไทย
ตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพ 
เน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส บริเวณ 
ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 6-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิตํ่าสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
28-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 8-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว  
15-35 กม./ชม.  

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิตํ่าสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิตํ่าสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ในบริเวณจังหวัด
พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส  
ต้ังแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร  
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ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด
ตรัง และสตูล อุณหภูมิ ตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

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

 
เตือน 2 อําเภอ กาญจนดิษฐ์ นบพิตํารับมือฝนถล่ม 

"ปภ."แจง 7 จว.ใต้ ยังมีสถานการณ์ ดับเพ่ิม 5 ยอดตายรวม 90 คน เตือน 2 อําเภอกาญจนดิษฐ์-นบพิตํา" รับมือฝนถล่ม
วันน้ี แจง 9 จว.รับมือ 26-27 ม.ค. ฝนตกเพ่ิม-กระจายตัวเป็นวงกว้าง  

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ว่า  
ฝนที่ตกหนักต้ังแต่วันที่ 1 ธ .ค . 59 ถึงวันที่ 25 ม .ค .60 ส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย นํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่ภาคใต้ 
และจ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด รวม 127 อําเภอ 831 ตําบล 6,286 หมู่บ้าน ประชาชน 
ได้รับผลกระทบ 584,643 ครัวเรือน 1,800,416 คน ผู้เสียชีวิต 90 ราย ผู้สูญหาย 4 ราย ถนน 4,314 จุด คอสะพาน  
348 แห่ง ท่อระบายนํ้า 270 แห่ง ฝาย 126 แห่ง อ่างเก็บนํ้า 2 แห่ง สถานที่ราชการเสียหาย 25 แห่ง โรงเรียน 2,336 แห่ง 
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง กระบ่ี ตรัง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์  
ยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ยะลา พัทลุง สงขลา และปัตตานี รวม 35 อําเภอ 
200 ตําบล 1,113 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 108,847 ครัวเรือน 368,053 คน  

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า 0ากการคาดการณ์สภาพอากาศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  
(องค์การมหาชน) พบว่า ในช่วงวันที่ 25 – 27 ม.ค.60 จะมีฝนตกต่อเน่ืองในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยในวันที่ 25 ม.ค.  
จะเกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และอ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 27 ม.ค.  
จะมีปริมาณฝนตกเพ่ิมมากขึ้นและกระจายตัวเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะบริเวณจ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ระนอง พังงา กระบ่ี ตรัง และสตูล  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานจังหวัดในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  เตรียมพร้อมรับมือ
ฝนตกหนักและฝนตกสะสม.  (เดลินิวส์) 

 
ฝนตกหนักท่วมบ้านอ.ไชยากระทบ10หลังคาเรือน 

พายุฝนตกหนักต่อเน่ือง ท่วมบ้านเรือนประชาชน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับความเดือดร้อน 10 หลังคาเรือน ระดับนํ้า
สูงประมาณ 30 เซนติเมตร  

นายจํานง สวัสด์ิวงศ์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบัน 
มีนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่ม หมู่ที่ 2 ต.เลม็ด อ.ไชยา ทําให้บ้านเรือนได้รับผลกระทบจํานวน 10 หลังคาเรือน ระดับนํ้าสูงประมาณ  
30 เซนติเมตร  

ทั้งน้ี เน่ืองจากวันที่ 23 ม.ค.60 มีฝนตกในพ้ืนที่ ต.ปากหมาก อ.ไชยา วัดปริมาณนํ้าฝนได้ 22 มิลลิเมตร ต.ประสงค์  
อ.ท่าชนะ วัดนํ้าฝนได้ 105 มิลลิเมตร และ ต.คลองพา อ.ท่าชนะ วัดนํ้าฝนได้ 88 มิลลิเมตร เป็นเหตุให้ระดับนํ้าในคลองไชยา 
และคลองตะเคียน อ.ไชยา ซึ่งรับนํ้ามาจาก ต.ประสงค์ และ ต.ปากหมาก ทําให้มีระดับนํ้าในคลองสูงขึ้นและท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่ม  

ส่วนการให้ความช่วยเหลือน้ัน เบ้ืองต้น อ.ไชยา เทศบาลตําบลตลาดไชยา อบต.เลม็ด กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร อปพร. 
มูลนิธิฯ ได้เดินทางเข้าให้ความช่วยเหลือและแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในเขตพ้ืนเสี่ยง โดยเฉพาะ 
เขตเทศบาลตําบลตลาดไชยา ต.เวียง ต.ทุ่ง และ ต.เลม็ด อ.ไชยา  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ํายังท่วมขังในที่ลุ่มต่ําของจ.พัทลุง-ชาวบ้านเครียด 

ระดับนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า ของ จ.พัทลุง ยังไม่ลด ชาวบ้านเดือดร้อนจนเครียด ด้านผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวังดินสไลด์
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ริมป่าเทือกเขาบรรทัด ของ อ.กงหรา อ.ศรีนครินทร์ และ อ.ศรีบรรพต  

สภาวะนํ้าท่วมใน จ.พัทลุง ทั่วไปยังมีฝนตกหนักเป็นช่วง ๆ นํ้าที่ไหลจากเทือกเขาบรรทัดยังไหลลงท่วมพ้ืนที่ริมทะเลสาบ
สงขลา และมีนํ้าทะเลหนุน ทําให้นํ้าท่วมขังตลอดแนวทะเลสาบใน 5 อําเภอ โดยเฉพาะบริเวณลุ่มนํ้าคลองปากประ ระดับนํ้า 
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ยังเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อย เน่ืองจากมวลนํ้าจากเทือกเขาบรรทัด บวกกับนํ้าในทุ่ง และนํ้าฝนท่ีตกลงมาเป็นระยะ ได้ไหลมาเติมเต็ม  
เพ่ือออกสู่ทะเลสาบ แต่ไม่สามรถระบายลงสู่ทะเลได้ เน่ืองจากน้ําทะเลก็มีระดับสูงเช่นกัน ทําให้ชาวบ้านตลอดสองฝั่งลําคลอง 
ปากประ ในพ้ืนที่ หมู่ 4, 7, 9 ต.พะนางตุง อ.ควนขนุน หมู่ 7 ต.ชัยบุรี และหมู่ที่ 8, 11 ต.ลําปํา อ.เมือง กว่า 470 ครอบครัว  
ยังได้รับความเดือดร้อน นํ้ายังท่วมบ้านเรือน พ้ืนที่การเกษตร เส้นทางเข้าหมู่บ้าน และสัตว์ยังคงเลี้ยงไว้บนถนน   

ขณะที่ชาวบ้าน ระบุว่า ระดับนํ้าได้เพ่ิมขึ้นมาอีกในช่วงน้ี เน่ืองจากมีฝนตกลงมาในพ้ืนที่ริมเทือกเขา ทําให้ยังไม่พ้ืนวิกฤติ 
และก่อนหน้าน้ี 3 วันก่อน ได้ยกสิ่งของลงจากที่สูงแล้ว แต่ต้องมาย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอีกครั้ง และสลับกันมาแบบน้ีหลายครั้งแล้ว  
จนเครียดเพราะไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ส่วนเรื่องอาหารของสัตว์เลี้ยงก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่  

ด้าน นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ออกแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มอีกครั้ง  
หลังมีฝนตกมาเกือบ 2 เดือน เต็มทําให้ดินภูเขาอุ้มนํ้าไว้มาก จนอาจจะทําให้เกิดดินสไลด์ลงมาทับบ้านเรือนประชาชน 
ได้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ริมป่าเทือกเขาบรรทัด ของ อ.กงหรา อ.ศรีนครินทร์ และ อ.ศรีบรรพต ให้เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ  
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ปัตตานียังท่วม-นอภ.วางแผนสร้างกําแพงกั้นแม่น้ํา 

นํ้ายังท่วมเมืองปัตตานีต่อเน่ืองทําให้หมู่บ้านถูกตัดขาด ชาวบ้านต้องใช้เรือในการเข้าออกพ้ืนที่ นายอําเภอเผยแผน 
ระยะยาวเตรียมเสนอสร้างกําแพงกั้นแม่นํ้าปัตตานี ทั้ง 2 ฝั่ง 

สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่บ้านจางา ต.ตะลูโบ๊ะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ล่าสุดพบระดับนํ้ายังคงท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 
และพื้นที่ทางการเกษตร รวมถึงถนนทุกสาย ทําให้หมู่บ้านถูกตัดขาด ชาวบ้านต้องใช้เรือในการเข้าออกพ้ืนที่  

ด้านนายไชยพร นิยมแก้ว นายอําเภอเมืองปัตตานี กล่าวว่า จากการหารือมาตรการแก้ปัญหาระยะยาว น้ัน  
เบ้ืองต้นมีแนวทางเสนอว่า จะสร้างกําแพงกั้นแม่นํ้าปัตตานี ทั้ง 2 ฝั่งของแม่นํ้า คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท  
ซึ่งขณะน้ีเจ้าหน้าที่ได้เตรียมข้อมูลเพ่ือนําเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาเย่ียมผู้ประสบภัย 
นํ้าท่วมที่จ.สุราษฎธานี ซึ่งในวันน้ัน ทางคณะนายกรัฐมนตรี ได้เรียกผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ประสบภัยอุทกภัยเข้าไปพูดคุย
หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมยะลาคลี่คลายขณะครูน.ร.ทหารทําความสะอาดร.ร. 

นํ้าท่วมที่ จ.ยะลา เริ่มคลี่คลาย หลังระดับนํ้าลดลง ขณะคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เจ้าหน้าที่ทหารช่วยกัน 
ทําความสะอาดโรงเรียน 

บรรยากาศที่ จ.ยะลา วันน้ียังคงมีฝนตกลงมา ขณะที่ปริมาณนํ้าในแม่ปัตตานี ซึ่งไหลผ่าน อ.เมืองยะลา บริเวณ ต.ยุโป  
และ ท่าสาป พบว่า ระดับนํ้าลดลงแล้ว ส่วนที่โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน  
ได้ช่วยกันเตรียมทําความสะอาด ห้องเรียน โรงครัว ห้องละหมาด และอาคารเรียน เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ครั้งแรก เมื่อต้นปี  
ได้ถูกนํ้าท่วมมาแล้วครั้งหน่ึง ซึ่งนอกจากคณะครู นักเรียน จะมาทําความสะอาดแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารจากชุด ชป.ที่ 124  
หน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 นําโดย ร.ท.สุเทพ เทพอุทัย ผบ.ร้อย ร.15211 ฉก.ยะลา 12 ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ทหารมาช่วย 
ทําความสะอาดโรงเรียนอีกด้วย สร้างความประทับใจให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างย่ิง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
บ้านปิเหล็ง อ.สุไหงปาดียังหนัก 400 คนถูกตัดขาด 

บ้านปิเหล็ง อ.สุไหงปาดี ยังท่วมหนัก 400 คนถูกตัดขาดไม่สามารถเข้า-ออก บ้านเรือนได้ เพ่ิมเครื่องสูบนํ้าเร่งระบาย  
คาดสถานการณ์คลี่คลาย 27 ม.ค.  

นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กล่าวกับ สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์อุทกภัย 
ในพ้ืนที่ว่า ขณะน้ีเริ่มดีขึ้น ฝนตกน้อยลงกว่าเดิม ทําให้เกือบทุกพ้ืนที่เข้าสู่ภาวะปกติ มีเพียงพ้ืนที่ บ้านโคกสะตอ บ้านโคกบาหลี 
และบ้านท่าแพ ใน หมู่ 7 บ้านปิเหล็ง ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี ที่ยังประสบปัญหานําท่วมขัง ซึ่งมีประชากรประมาณ  
400 คน ถูกตัดขาดไม่สามารถเข้า-ออก บ้านเรือนได้ จึงได้อพยพประชาชนบางส่วนมาอยู่ที่บริเวณโรงเรียนราษฎร์ภักดี  
และบนถนน ซึ่งได้มีการ นําถุงยังชีพ นํ้าด่ืมและข้าวกล่องไปมอบให้ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งนํ้าท่วมคร้ังน้ีเป็นครั้งที่ 4 โดยพ้ืนที่บ้านปิเหล็ง
เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแอ่งกระทะรับนํ้ามาจากเขาตาโง๊ะ และเขาบูเกะกือจิ ทําให้ระบายนํ้าออกยาก แต่ได้ประสานกรมชลประทาน 
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นําเคร่ืองสูบนํ้ามาเพ่ิมอีก 2 ตัวเพ่ือเร่งระบายนํ้าแล้ว และถ้าไม่มีฝนมาเพ่ิมคาดว่าชาวบ้านจะสามารถกลับเข้าบ้านตนเองได้ 
ในวันที่ 27 ม.ค. น้ี  

ส่วน อีก 5 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลปะลุรู ตําบลโต๊ะเด็ง ตําบลสาก ตําบล ริโก๋ ตําบลกาวะ น้ันนํ้าลดลงปกติ แล้ว  
ทั้งน้ีจากการประเมินเบ้ืองต้น อุทกภัยครั้งน้ี (ต้ังแต่ต้นเดือนมกราคมเป็นต้นมา) คาดจะมีผู้ประสบภัยในอําเภอสุไหงปาดีนับหมื่นคน  
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
สุราษฎร์เสนอ 3 มาตรการแก้อุทกภัย-พร้อมรับคณะนายกฯ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมเสนอ 3 มาตรการหลักแก้อุทกภัย เร่งสํารวจความพร้อมรับคณะนายกรัฐมนตรี 
ขณะ 3 อําเภอยังท่วม  

นายอวยชัย อินทรนาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้สถานการณ์ 
นํ้าท่วมใน จ.สุราษฎร์ธานี ยังคงเหลือพ้ืนที่ประสบภาวะน้ําท่วมขัง อยู่ทั้งหมด 3 อําเภอ คือ อ.พุนพิน, เคียนซา และ บ้านนาเดิม 
ระดับนํ้าสูงประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร ล่าสุด จากการตรวจสอบพบ ชาวบ้านประมาณ 7,000 คน ใน 3 อําเภอดังกล่าว  
ได้รับผลกระทบ ขณะที่พ้ืนที่การเกษตรถูกนํ้าท่วมขังอยู่กว่า 20,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นปาล์มนํ้ามัน โดยเฉพาะที่ อ.พุนพิน  
บริเวณริมแม่นํ้าตาปี 2 ตําบล คือ ต.ท่าข้าม และ ท่าสะท้อน เบ้ืองต้นชาวบ้านยังคงต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกระหว่างบ้าน 
กับถนน ในบางจุด แต่ทั้งน้ีคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมเติมหรือทะเลหนุนสูงภายใน 5 วันปริมาณนํ้าที่ท่วมขังทั้งหมดจะลดลง 
จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ในวันน้ี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเดินทางไปตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่  
อ.พุนพิน, เคียนซา, บ้านนาเดิม และ กาญจนดิษฐ์ ซึ่งคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจเย่ียม
พบปะ ให้กําลังใจผู้ประสบภัย พร้อมกับหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ในวันพรุ่งน้ี (26 ม.ค. 60) ด้าน นายอวยชัย ระบุว่า  
ตนได้เตรียมเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน จ.สุราษฎร์ธานี ระยะยาวไว้ 3 ข้อหลัก ๆ คือ  

1. การจัดสร้างโครงการแก้มลิง เพ่ือแก้ปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูฝน และกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  
2. การปรับปรุงขุดลอกคูคลอง - ปากนํ้า  
3. การก่อสร้างถนนที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ํารวมถึงปรับเปลี่ยนท่อระบายนํ้าเพ่ือให้การระบายนํ้ารวดเร็วมากขึ้น  

(ไอ เอ็น เอ็น) 
 

นอภ.เมืองนราฯนําคณะมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย 
นายอําเภอเมืองนราธิวาส นําคณะ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย จํานวน 60 ชุด ขณะ ภาพรวมพบประชาชนเดือดร้อน

แล้ว 20,000 คน 
ที่มัสยิดดารุสสาลาม ม.11 บ.ตาเจ๊ะ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอําเภอเมืองนราธิวาส 

เดินทางพร้อมด้วย น.ท.ธีรวิทย์ ศิริวัลลภ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ นราธิวาส 33 พร้อมถุงยังชีพจํานวน 60 ชุด เดินทางเข้าไปให้
ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ บ.ตาเจ๊ะ จํานวน 120 ครัวเรือน รวมกว่า 500 คน โดยพ้ืนที่ดังกล่าว 
ได้รับผลกระทบจากสภาวะนํ้าท่วมในระลอกที่ 4 ซึ่งระดับนํ้าท่วมขังสูงประมาณ 1 - 1.50 เมตร ล่าสุด ระดับนํ้าได้เริ่มลดลง 
จนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว  

สําหรับพ้ืนที่ อ.เมืองนราธิวาส รวม 7 ตําบล 63 หมู่บ้าน 35 ชุมชน รวม 8,234 ครัวเรือน ประมาณกว่า 20,000 คน 
ได้รับผลกระทบ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ลงพ้ืนที่ เพ่ือส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


