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สภาวะอากาศ บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต่อไปอีก 1 วัน ส่วนภาคใต้
ตอนล่างมีฝนลดลง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณฝนที่ตกสะสม  
ที่อาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด  
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง  
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยฝนจ่อถล่มประจวบฯอีกระลอก ภาคใต้ตอนบนมรสุม-ลมแรง 
จ.พิจิตร  ชาวนาลุ่มนํ้ายมรวมตัวร้องทุกข์หลังเจอภัยแล้ง 
จ.เพชรบุรี  ฝนถล่ม 3 วัน ถนนเพชรเกษมทั้งขาขึ้น กทม .-ล่องใต้จม  
จ.ประจวบคีรีขันธุ์  ระดับนํ้ารพ.บางสะพานลดลง-ย้ายผู้ป่วยหนักไปรพ.
ประจวบฯ 
จ.ชุมพร  นํ้าท่วมแนวโน้มดีขึ้น-หลังสวนคลี่คลาย 
จ.นครศรีธรรมราช  หัวไทรจมทั้งอําเภอ 11 ตําบล-หนักสุดระดับนํ้า 2 เมตร 
จ.กระบี่  นํ้าป่าทะลัก อ.เขาพนมสูญหาย 1 บ้านพัง 10 หลัง 
จ.ตรัง  ชาวคลองลุขอแรงทหารช่วยเก็บข้าวนาปี หลังโดนนํ้าท่วมหนัก 
จ.พัทลุง  นํ้ายังท่วม 5 อ.ริมทะเลสาบชาวบ้านเดือดร้อน 
จ.สงขลา  นํ้ายังท่วมริมทะเลสาบ 5 อ.ปชช.ใช้ชีวิตลําบาก 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้า
แม่นํ้าโขง ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 2.66. 
6.23 3.04 2.35 2.59 และ2.92 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -10.14 -9.77 9.16 -10.15 -9.41 
และ-11.58 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี 
มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีเชียงแสน สถานีนครพนม มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด
เน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (5 ม.ค.- 9 ม.ค.2560) (ที่มา: กรมชลประทาน) สถานี
คลองลํ า  อ  .ศรี นคริ นทร์  จ  .พัทลุ ง  สถานี คลอง นุ้ ย  อ  เมื อ ง   จ  .พัทลุ ง  สถานี คลองหวะ  อ  .หาด ใหญ่  จ  .สงขลา  
สถานีคลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .สะเดา จ .สงขลา 
วัดปริมาณนํ้าได้ 48.50 0.60 5.80 169.00 188.00 และ 98.30 ลบม/วินาที  
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้นที่สถานี ร.ร.อนุบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 5 ม.ค.59 6 ม.ค.59 7 ม.ค.59 8 ม.ค.59 9 ม.ค.59 

จ.นครสวรรค ์ - - - 23.8 9.0 
จ.ชัยนาท - - - 6.5 0.4 

จ.พระนครศรีอยุธยา - - 1.0 - 3.9 
จ.สุพรรณบุรี - - - 0.2 12.2 

จ.ลพบุรี 0.8 - 0.5 6.1 5.6 
จ.กาญจนบุร ี 0.7 - 0.2 1.4 12.4 
จ.ราชบุร ี 2.2 0.1 0.3 9.8 34.3 
จ.นครปฐม - - - 6.4 23.1 
จ.นนทบุรี - - - 3.6 15.4 
จ.ปทุมธานี - - - - 5.8 

จ.สมุทรปราการ 2.0 0.1 0.5 15.2 52.1 
จ.นครนายก - - - 3.0 5.1 
จ.ปราจีนบุร ี - - - 2.9 8.8 
จ.สระแก้ว 0.2 - 4.2 8.0 6.4 

จ.ฉะเชิงเทรา - - - 1.0 27.5 
จ.ชลบุร ี 2.0 1.2 11.6 5.6 51.4 
จ.ระยอง 0.5 9.2 25.2 40.4 95.7 
จ.จันทบุร ี - 0.7 34.7 40.0 11.8 
จ.ตราด - 3.4 40.0 3.4 - 

จ.เพชรบุรี - 0.7 - 36.1 99.1 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.2 9.7 10.6 124.5 244.7 

จ.ชุมพร 190.0 84.4 45.9 125.5 31.0 
จ.สุราษฎร์ธานี 257.8 135.6 67.5 100.0 75.0 

จ.นครศรีธรรมราช 615.6 194.0 151.8 60.8 64.9 
จ.พัทลุง 250.0 130.0 110.0 60.0 1.0 
จ.สงขลา 200.0 295.0 85.0 20.0 4.1 
จ.ปัตตาน ี 190.6 135.3 185.7 13.5 0.6 
จ.ยะลา 2.1 34.2 11.8 10.7 - 

จ.นราธิวาส 73.8 120.2 218.0 7.3 17.5 
จ.ระนอง 41.5 31.0 1.2 176.3 0.1 
จ.พังงา 18.6 1.2 7.8 16.8 36.6 
จ.กระบี่ 13.6 35.4 98.0 125.6 37.1 
จ.ภูเก็ต 19.8 60.6 83.2 66.1 18.1 
จ.ตรัง 22.2 37.1 157.0 73.2 - 
จ.สตูล 5.0 12.5 30.3 26.5 - 
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แผนท่ีอากาศ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 ม.ค.60  เวลา 13:00 น. 9 ม.ค.60  เวลา 19:00 น. 
 

10 ม.ค.60  เวลา 1:00 น. 10.ม.ค 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 244.7 5,883.8 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 34.1 1,875.7 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 52.1 2,086.8 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 10.0 2,381.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 1,119.8 6.4 สงูกวา่ 51.4 5,734.8 เพชรบุร ี 99.1 1,133.0 11.4 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 1,689.2 *** *** 244.7 2,700.7 หนองพลบั สกษ. - 1,095.1 6.9 สงูกวา่

เชยีงราย 0.2 1,875.7 7.5 สงูกวา่ 37.1 5,883.8 หวัหนิ - 832.6 11.8 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 1,478.0 9.9 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ 244.7 1,154.0 24.4 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,487.2 22.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 1,762.4 59.4 สงูกวา่

พะเยา - 1,080.0 5.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 11.4 1,726.0 82.3 สงูกวา่

ทา่วงัผา 0.1 1,697.9 7.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ - 1,770.5 86.2 สงูกวา่

เถนิ 5.8 1,159.3 6.2 สงูกวา่ เลย สกษ. 2.5 1,239.3 5.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 1.6 1,512.8 36.8 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 982.3 1.5 สงูกวา่ หนองคาย - 2,028.8 8.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 2.4 2,417.4 145.4 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 3.0 ตํา่กวา่ เลย 2.5 1,406.7 6.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 64.9 2,700.7 103.0 สงูกวา่

เชยีงใหม่ 1.7 1,179.3 4.2 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,471.1 6.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 4.2 1,785.0 144.2 สงูกวา่

ลําปาง - 1,105.5 2.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 1,391.7 5.4 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 1,940.7 43.8 สงูกวา่

ลําพูน 1.8 1,313.2 2.8 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 1,345.7 4.7 สงูกวา่ ฉวาง - 2,378.0 38.4 สงูกวา่

แพร่ - 1,394.3 5.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,381.3 3.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. - 2,160.2 58.4 สงูกวา่

นา่น 1.7 1,412.4 4.4 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 1,669.3 2.0 สงูกวา่ สงขลา 4.6 2,160.4 74.8 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,387.1 5.1 สงูกวา่ หนองบวัลําภู 10.0 1,537.8 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 1,298.4 53.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. - 1,156.4 0.7 สงูกวา่ ขอนแกน่ ฝนเล็กนอ้ย 1,367.4 4.0 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,949.9 100.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ 0.7 1,358.0 5.5 สงูกวา่ มหาสารคาม 1.4 1,729.8 3.5 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 1,207.7 82.9 สงูกวา่

สโุขทยั 6.4 1,272.4 11.7 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,307.1 3.7 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 1,679.9 50.9 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. 8.6 1,390.9 7.6 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. 0.5 1,320.1 8.5 สงูกวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 1,756.9 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 1 086 3 4 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 1 462 3 3 4 สงกวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 2 528 4 101 6 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

10 มกราคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

9 มกราคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สก ไมมฝน 1,086.3 4.8 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 1,462.3 3.4 สงูกวา นราธวิาส ไมมฝน 2,528.4 101.6 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,187.3 1.7 สงูกวา่ ชยัภมู ิ - 1,272.5 4.5 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก - 1,150.5 2.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. 1.4 1,549.4 4.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 1,122.3 2.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด 1.9 1,487.4 3.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก 2.3 1,380.6 3.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,905.7 2.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ 2.7 1,040.6 5.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,631.9 0.7 สงูกวา่ ระนอง 0.1 4,924.90 18.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร 2.2 1,168.8 2.3 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ฝนเล็กนอ้ย 1,346.4 2.4 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า - 5,883.80 33.40 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,385.8 6.8 สงูกวา่ ทา่ตมู - 1,361.2 5.1 สงูกวา่ กระบี่ 37.1 2,347.20 32.00 สงูกวา่

พจิติร สกษ. 34.1 1,170.2 7.5 สงูกวา่ นครราชสมีา ฝนเล็กนอ้ย 1,222.6 8.2 สงูกวา่ ภเูก็ต 4.4 2,552.10 30.30 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 0.2 1,632.5 6.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์ 3.5 1,406.2 5.6 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 18.1 3,906.70 36.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี 1.8 1,085.6 7.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,360.7 4.2 สงูกวา่ เกาะลนัตา - 2,589.40 14.90 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,003.6 4.0 สงูกวา่ ตรงั - 2,629.10 32.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 1.1 764.5 8.5 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 1,903.90 21.20 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 1,299.0 4.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ 37.0 1,361.7 8.4 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ 0.2 1,538.8 4.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 0.5 1,300.3 5.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ประจวบครีขีนัธ ์ 244.7 400.3

ชยันาท สกษ. 0.4 1,246.3 5.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 เพชรบุร ี 99.1 135.9

อุทยัธานี 0.7 1,068.9 2.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นครศรธีรรมราช สกษ. 64.9 1,101.4

พระนครศรอียธุยา 3.9 1,029.1 *** *** นครนายก 2.9 3,106.8 *** *** 4 นํารอ่ง 52.1 52.2

บวัชุม ฝนเล็กนอ้ย 1,140.1 6.7 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี 3.0 1,726.9 7.7 สงูกวา่ 5 พทัยา 51.4 54.2

ปทุมธาน ีสกษ. 5.8 1,027.5 4.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี - 1,704.3 9.0 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ประจวบครีขีนัธ ์ 244.7 1,154.0

สมทุรปราการ สกษ. 33.3 2,060.9 *** *** สระแกว้ 6.4 1,451.4 9.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า - 5,883.8

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 1,341.0 5.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา 4.5 1,319.3 3.0 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 1,090.9 3.7 สงูกวา่ ชลบุร ี 48.7 1,463.2 9.9 สงูกวา่

ลพบุร ี 5.7 1,140.2 5.7 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 1,038.1 10.9 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. 12.2 851.0 5.3 สงูกวา่ พทัยา 51.4 1,375.0 15.6 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 5.6 879.7 11.3 สงูกวา่ อรญัประเทศ 2.5 985.8 5.4 สงูกวา่

สมทุรสงคราม 42.3 592.3 *** *** แหลมฉบงั - 114.1 20.9 สงูกวา่

กาญจนบุร ี 12.4 1,194.8 3.3 สงูกวา่ สตัหบี 33.5 1,464.0 25.6 สงูกวา่

นครปฐม 17.9 790.6 4.5 สงูกวา่ ระยอง 45.4 1,308.5 20.7 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. 36.7 2,086.8 11.9 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 26.4 1,657.5 25.9 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 1,997.2 23.9 สงูกวา่ จนัทบุร ี 4.8 3,449.4 18.7 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร 35.6 1,998.5 13.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 3,606.1 31.8 สงูกวา่

สนามบนิดอนเมอืง 11.4 - 11.4 ตํา่กวา่ ตราด - 5,734.8 37.2 สงูกวา่

นํารอ่ง 52.1 - 10.0 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 1,242.9 3.0 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ - ไมม่ ี-



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 345.37 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 1 1 7 -200.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -113.00 

วนัที ่10  มกราคม  2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -31.00 

48,821 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -75.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
69% ภาคตะวันออก 4 2 4 10 -20.37 คงที่ 7 อ่าง
วนัที ่10  มกราคม  2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 94.00  ลดลง 23 อ่าง

39,345 รวมท ัง้ประเทศ 23 7 8 38 -345.37   เพิม่ขึน้ 8 อ่าง

55%

ความจุ ปรมิาณนํา้ ใชก้าร ปรมิาณนํา้ สถานการณ์

ภาค ที่ ทีใ่ชง้าน ไดจ้รงิ  + เพิม่ขีน้ ปรมิาณนํา้

อ่างเก็บนํา้ เขือ่น รนก. ไม่ได ้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้  - ลดลง ในอ่าง

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

ภาคเหนอื  (7)

ภูมพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 4,878 36% 6,951 52% 3,151 23% 7,001 52% 3,201 24% -50.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,679 49% 7,121 75% 4,271 45% 7,243 76% 4,393 46% -122.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 70 26% 181 68% 169 64% 181 68% 169 64% - คงที่

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 109 41% 95 36% 111 42% 97 37% -2.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 102 96% 99 93% 98 92% 95 90% 4.00 เพิม่ขึน้

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 27 16% 157 92% 151 89% 162 95% 156 92% -5.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 376 40% 780 83% 737 78% 805 86% 762 81% -25.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,088 41% 15,401 62% 8,673 35% 15,601 63% 8,873 36% -200.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 33 24% 99 73% 92 68% 101 74% 94 69% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 188 36% 252 48% 207 40% 254 49% 209 40% -2.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 66 40% 61 37% 53 32% 61 37% 53 32% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 83 51% 150 91% 113 69% 152 93% 115 70% -2.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 720 30% 2,033 84% 1,452 60% 2,087 86% 1,506 62% -54.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 882 45% 1,055 53% 955 48% 1,078 54% 978 49% -23.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 120 38% 116 37% 94 30% 117 37% 95 30% -1.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 87 56% 70 45% 69 45% 70 45% 69 45% - คงที่

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 48 34% 70 50% 63 45% 70 50% 63 45% - คงที่

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 98 36% 127 46% 120 44% 127 46% 120 44% - คงที่

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 66 55% 62 51% 59 49% 63 52% 60 50% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,319 67% 1,550 79% 719 37% 1,578 80% 747 38% -28.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,710 44% 5,645 67% 3,996 48% 5,759 69% 4,109 49% -113.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 489 51% 818 85% 815 85% 838 87% 835 87% -20.00 ลดลง

ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 151 94% 134 84% 161 101% 144 90% -10.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 71 30% 238 99% 198 83% 239 100% 199 83% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 609 45% 1,207 89% 1,147 84% 1,238 91% 1,178 87% -31.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,806 72% 13,560 76% 3,295 19% 13,581 77% 3,316 19% -21.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,091 57% 5,630 64% 2,618 30% 5,684 64% 2,672 30% -54.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,897 67% 19,190 72% 5,913 22% 19,265 72% 5,988 23% -75.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 149 67% 192 86% 187 83% 204 91% 199 89% -12.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 181 43% 202 48% 172 41% 208 50% 178 42% -6.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 43 37% 92 79% 80 68% 92 79% 80 68% - คงที่

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 159 97% 106 65% 92 56% 106 65% 92 56% - คงที่

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 239 81% 194 66% 174 59% 198 67% 178 60% -4.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 11 69% 10 58% 9 54% 10 59% 9.03 54% -0.11 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 32% 13 59% 12 54% 13 59% 11.56 54% 0.03 เพิม่ขึน้

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 61 77% 68 85% 65 81% 67 84% 64.08 81% 0.53 เพิม่ขึน้

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 30 66% 27 59% 24 53% 27 59% 23.70 52% 0.18 เพิม่ขึน้

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจนีบุร ี 295 19.00 276 - 0% 238 81% 219 74% 237 80% 218.00 74% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 881 53% 1,141 68% 1,033 62% 1,161 69% 1,054 63% -20.37 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 313 44% 362 51% 297 42% 363 51% 298 42% -1.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 122 31% 158 40% 140 36% 149 38% 131 34% 9.00 เพิม่ขึน้

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,684 83% 4,974 88% 3,622 64% 4,937 88% 3,585 64% 37.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,041 72% 744 51% 468 32% 695 48% 419 29% 49.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,160 75% 6,238 76% 4,527 55% 6,144 75% 4,433 54% 94.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 39,345 55% 48,821 69% 25,289 36% 49,167 69% 25,635 36% -345.37 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 ่10  มกราคม  2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

10 มกราคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

4 มกราคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่10  มกราคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%
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12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%
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12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

70,921 ล้านลบ.ม..(100%)
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เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั

 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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ฝนจ่อถล่มประจวบฯอีกระลอก ใต้ตอนบนมรสุม-ลมแรง 
กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศต้ังแต่วันที่ 10 - 16 ม.ค. โดยช่วงวันที่ 11-14 ม.ค. ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพ่ิมขึ้น สําหรับภาคใต้จะมีฝนลดลง 
ส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. จะมีอากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลง2-3 องศา
เซลเซียส สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และคลื่นลมมี
กําลังแรงขึ้น ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 11-14 ม.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดูแลสุขภาพเน่ืองจากฝนที่ตกในระยะแรกและอุณหภูมิที่จะลดลงในช่วงหลังของ
สัปดาห์ไว้ด้วย ส่วนช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. ประชาชนในภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และปริมาณฝนที่ตกสะสม ส่วน
ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว 
พยากรณ์อากาศต้ังแต่ 6.00น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ ช่วงวันที่ 10 -13 ม.ค. อากาศเย็น โดยมีฝนร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 18-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 9-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 10-20 กม. /ชม. ช่วงวันที่ 14-16 ม.ค. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด  
15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด  
6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงวันที่ 10 -12 ม.ค. อากาศเย็น โดยมีฝนร้อยละ 20-40 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด  
21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 13-15 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. วันที่ 13 -16 ม.ค. อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิตํ่าสุด 17-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 
10-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. 

ภาคกลาง ช่วงวันที่ 10 -13 ม.ค. อากาศเย็น โดยมีฝนร้อยละ 30-60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักส่วนมากทางตอนล่าง
ของภาค อุณหภูมิตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว  
10-30 กม .  /ชม .  ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 ม .ค .  อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง  1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. 

ภาคตะวันออก ช่วงวันที่ 10-13 ม.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-60 ของพ้ืนที่อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ช่วงวันที่ 14 -16 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก
เฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิตํ่าสุด  
20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ช่วงวันที่ 11-14 ม.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพ้ืนที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 
20-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ช่วงวันที่ 15 -16 ม.ค.อากาศเย็น 
โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออก ความเร็ว  
20-35 กม . /ชม . ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ช่วงวันที่ 11-14 ม .ค . มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันตก ความเร็ว  
20-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนอง  
ร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตก ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่ง 
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส 

กรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล  ช่วง วันที่  10-13 ม .ค .  60 มีฝนร้อยละ  30-60 ของพ้ืนที่  อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.ช่วงวันที่  
14-16 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.  
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ชาวนาลุ่มน้ํายมจ.พิจิตรรวมตัวร้องทุกข์หลังเจอภัยแล้ง 
ชาวนาลุ่มนํ้ายม จ.พิจิตร รวมตัวร้องทุกข์หลังเจอภัยแล้งทํานาข้าวนับหมื่นไร่ ส่อเค้าเสียหายวอนชลประทานจ่ายนํ้า 

จากแหล่งใดก็ตามเพ่ือระบายเข้าสู่แม่นํ้ายม  
นางจําเรียง ฟักกล่ํา อายุ 50 ปี และ นายณรงค์ อ่ิมฤทัย อายุ 44 ปี ชาวนาตําบลไผ่ท่าโพ อ.โพธ์ิประทับช้าง  

และ ต.บางลาย อ.โพทะเล จ.พิจิตร เป็นตัวแทนชาวนาเกือบ 100 คน ที่มารวมตัวกันบนสะพานข้ามแม่นํ้ายมบ้านลํานัง ต.ไผ่ท่าโพ 
เพ่ือร้องทุกข์ว่า ในพ้ืนที่ทํานาของพวกตนในลุ่มนํ้ายม เมื่อถึงฤดูนํ้าหลากก็จะถูกนํ้าท่วมจึงต้องสับหลีกเวลามาทํานาปรังในช่วงน้ี  
แต่ก็ปรากฏว่า นํ้าในแม่นํ้ายมที่หวังจะพ่ึงได้ ขณะน้ีตลอดระยะทาง 127 กิโลเมตร กลับแห้งขอด สถานีสูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า 
ที่มีอยู่ จึงไม่สามารถสูบนํ้าแจกจ่ายไปให้ชาวนาที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้นํ้าได้ ส่งผลให้นาข้าวนับหมื่นไร่ ที่มีต้นข้าวอายุ 
ประมาณ 1 เดือน ขณะน้ีเริ่มขาดน้ําส่อเค้าว่าจะแห้งตาย พวกตนจึงรวมตัวกันขอเรียกร้องให้ชลประทานจังหวัดพิจิตร  
ขอนํ้าจากแหล่งใดก็ตามเพ่ือระบายเข้าสู่แม่นํ้ายม  

ทั้งน้ี เพ่ือช่วยชีวิตชาวนาพิจิตรในลุ่มนํ้ายม โดยก่อนหน้าน้ีชาวบ้านต่างก็รู้ดีว่าจะต้องเกิดภัยแล้งเช่นน้ีทุกปี แต่ก็ไม่มี 
ส่วนราชการใดให้ความสําคัญที่จะสร้างฝายชะลอนํ้าในแม่นํ้ายม และเมื่อถึงช่วงฤดูกาลทํานาปรังสถานีสูบนํ้าต่าง ๆ ในแม่นํ้ายม 
ก็เปิดศึกแย่งชิงนํ้าไปกักตุนไว้ในนาข้าวจึงเป็นเหตุที่มาของแม่นํ้ายมต้องแห้งอย่างรวดเร็วและเข้าสู่สภาวะวิกฤติต้ังแต่ต้นปี  
เหตุเป็น เพราะขาดการวางแผนและการใส่ใจที่จะแก้ปัญหาซ้ําซากเช่นน้ี  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ฝนถล่มเพชรบุรี 3 วัน ถนนเพชรเกษมทั้งขาขึ้น กทม .-ล่องใต้จม  

ฝนถล่มเพชรบุรี 3 วัน ทําให้ถนนเพชรเกษมทั้งขาขึ้น และล่องใต้จมบาดาล รถทุกชนิดยังสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ
เพียงแค่มีการชะลอตัวบริเวณที่มีนํ้าท่วมขัง  

จังหวัดเพชรบุรี เริ่มเข้าสู่วันที่ 3 แล้วที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งวันทั้งคืน ทําให้มีปริมาณนํ้าฝนท่วมผิวทาง
จราจรตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ําของวันที่ 9 ม  .ค .  จนถึงวันน้ี  )10 ม  .ค  (.บนถนนเพชรเกษม ฝั่งขาล่องใต้ หลัก กม .ที่  186+700  
หน้าป๊ัมบางจาก ถึงป๊ัม ปตท  .เท่ง มีนํ้าท่วมขัง  1 ช่องทางด้านซ้าย และเส้นทางถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม  .หลัก กม .ที่  184-185 
มีนํ้าท่วมบนพื้นผิวถนน 1 ช่องทางด้านซ้าย และบนถนนเพชรเกษมฝ่ังขาล่องใต้ หลัก กม  .ที่  196-197+200 มีนํ้าท่วมขัง 
บนผิวถนน 2 ช่องทาง ทําให้รถสามารถว่ิงได้เพียงเลนเดียว และฝั่งขาเข้ากทม .หลัก กม.ที่ 196-197 และ หลัก กม .ที่ 196+300 
- 195+400 มีนํ้าท่วมพ้ืนผิวจราจร 2 ช่องทาง สูงประมาณ 30-40 ซม. 

โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางหลวงชะอํา ได้นํากรวยยางมาวางบอกจุดที่นํ้าท่วมขังเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ นอกจากน้ี บริเวณสี่แยก
ชะอํา มีนํ้าท่วมขังผิวจราจร 1 ช่องทาง ทั้งขาเข้า กทม  .และฝั่งขาล่องใต้ โดยรถทุกชนิดยังสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ  เพียงแค่มี
การชะลอตัวบริเวณที่มีนํ้าท่วมขัง 

ส่วนสภาพอากาศวันน้ียังคงมีฝนตกหนัก ทะเลมีคลื่นสูง และลมแรง โดยนํ้าทะเลมีสีขุ่น และมีคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรง 
จึงไม่เหมาะต่อการลงเล่นนํ้าทะเลในวันน้ี  (ผู้จัดการ) 

 
ระดับน้ํารพ.บางสะพานลดลง-ย้ายผู้ป่วยหนักไปรพ.ประจวบฯ 

ผู้บังคับการกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับนํ้า รพ.บางสะพานเริ่มลดลงแล้ว -พร้อมช่วยลําเลียงผู้ป่วยหนักไป  
รพ.ประจวบฯ  

น.อ.สรวิชญ์  สุรกุล ผู้บังคับการกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะที่บริเวณ รพ.บางสะพาน ว่าต้ังแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา ได้มีมวลนํ้าจํานวนมากและไหลแรง 
จนพัดเอากระสอบทรายที่นํามากั้นไว้พังทะลายลงมา จากนั้นประมาณ 23.00น.ระดับนํ้าก็น่ิงแต่ยังมีระดับสูงประมาณ  
1.30 เมตร อีกทั้งยังมีปัญหาไฟฟ้าดับ ขณะที่ล่าสุดในช่วงเช้าวันน้ีระดับนํ้าเริ่มลดลงแล้ว โดยทาง รพ.ได้ลําเลียงนําผู้ป่วยหนัก
กลับไป รพ.ประจวบฯทั้งน้ี ในส่วนของ รพ.บางสะพาน ยังไม่สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ทั้งหมด เน่ืองจากอุปกรณ์ 
เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆยังไม่พร้อมเช่น ห้องแล็ป โดนทาง ผอ.รพ. จะมีการประชุมกันอีกครั้งว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป 

ส่วนในวันน้ีที่กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากน้ัน ทางเจ้าหน้าที่เอง 
จะยังคงกําลังเจ้าหน้าที่ไว้ พร้อมกับเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภค เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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น้ําท่วมชุมพรแนวโน้มดีขึ้น-หลังสวนคลี่คลาย 
นํ้าท่วมเมืองชุมพรต่อเน่ือง พบมีแนวโน้มดีขึ้นคาดว่าภายใน 3 วัน จากน้ีไป สถานการณ์น่าคลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

ขณะ อ.หลังสวน ประชาชนเริ่มทําความสะอาดที่อยู่อาศัยหลังนํ้าลด 
นายนักรบ ณ ถลาง นายอําเภอเมืองชุมพร จ.ชุมพร เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ที่ อ.เมืองชุมพร  

ทั้ง 16 ตําบล กําลังประสบปัญหาน้ําท่วมขัง โดยถนนสายหลัก เช่น ถ.เพชรเกษม บริเวณสี่แยกปฐมพร เขต อ.เมือง จ.ชุมพร 
พบมีนํ้าท่วมขังพ้ืนผิวการจราจรสูง 30 เซนติเมตร รถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ส่วนสภาพถนน
สายรอง ใน ต.บ้านนา ตากแดด ขุนกระทิง วังไผ่ ท่ายาง บางหมาก ยังคงมีนํ้าท่วมขังสูง 50 - 60 เซนติเมตร ล่าสุดระดับนํ้า 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี จากการตรวจสอบพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง คิดเป็นร้อยละ 90 
บางจุด ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศแบบลุ่มตํ่า พบนํ้าท่วมถึงช้ัน 2 ของตัวบ้าน หรือสูงกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะที่ ต.ตากแดด  
เบ้ืองต้น หลายหน่วยงานกําลังเร่งให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายใน 3 วัน จากนี้ไป สถานการณ์น่าคลี่คลาย 
จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ด้าน ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอําเภอหลังสวน จ.ชุมพร เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า 
ภาพรวมสถานการณ์นํ้าท่วมที่ อ.หลังสวน ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เน่ืองจากไม่มีมวลนํ้าไหลบ่าเข้ามาสมทบ แต่ปริมาณนํ้า 
ก็ยังถือว่ามากพอสมควร โดยท่ี ต.พ้อแดง พบยังคงมีนํ้าท่วมขังอยู่บางจุด ทั้งน้ี ประชาชนส่วนใหญ่ต่างทยอยกลับเข้าบ้านพัก 
เพ่ือทําความสะอาดที่อยู่อาศัย นอกจากน้ี ทางจังหวัดร่วมกับทหารยังสนธิกําลังลงพ้ืนที่ฟ้ืนฟูบริเวณที่ได้รับความเสียหายรวมถึง 
เฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเน่ืองอีกระยะ  (ไอ เอ็น เอ็น)  

 
หัวไทรจมทั้งอําเภอ 11 ตําบล-หนักสุดระดับน้ํา 2 เมตร 

อําเภอหัวไทร ยังท่วมหนักจมบาดาล 11 ตําบล พบหนักสุดระดับนํ้า 2 เมตร ขณะ ทร.ติดเครื่องดันนํ้า 30 ตัวเร่งระบาย
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพอสมควรกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้ 

นายเกรียงศักด์ิ รักษ์ศรีทอง นายอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า  
ขณะน้ีสถานการณ์อุทกภัยยังหนักมาก หนักกว่าเมื่อครั้ง เดือน ธ.ค. 2559  ขณะน้ียังมีนํ้าท่วมขังทั้ง 11 ตําบล บนพ้ืนถนน
ประมาณ 50 ซ.ม. ส่วนในพ้ืนที่ลุ่มประมาณ 1-2 เมตร ต้องใช้เรือสัญจรเท่าน้ันคาดประชากรที่ได้รับผลกะทบประมาณ  
5,000 คน โดยมี 3 ตําบล ที่หนักมากที่สุด คือ ตําบลเแหลม ตําบลควนชะลิก ตําบลรามแก้ว ซึ่งพ้ืนที่3 ตําบลน้ีเป็นพ้ืนที่ลุ่มรับนํ้า
มาจากทะเลน้อย ทําให้นํ้าท่วมขังยาวนานกว่าบริเวณอื่น ซึ่งการช่วยเหลือ มีการขอความสนับสุนนเร่ืองถุงยังชีพจากทางจังหวัด 
นอกจากน้ีทางอําเภอร่วมกับชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาต้ังครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในครั้งน้ีแล้ว 
และตอนน้ีทางกองทัพเรือติดต้ังเคร่ืองผลักด้นนํ้า 30 ตัว จะสามารถ ระบายวันละ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา
พอสมควรกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้ 

ทั้งน้ี อําเภอหัวไทร เป็น 1 ใน 6 อําเภอ ลุ่มนํ้าปากพนัง ที่เป็นพ้ืนที่ท้ายนํ้า ประกอบด้วย อ.ชะอวด หัวไทร เชียรใหญ่ 
เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง และ อ.เมือง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําป่าทะลักอ.เขาพนมสูญหาย1บ้านพัง10หลัง 

เกิดนํ้าป่าทะลัก อ.เขาพนม จ.กระบ่ี สูญหาย 1 ราย เจ้าหน้าที่ยังเร่งหาต่อเน่ือง คาด ติดตามต้นไม้ ขณะบ้านพังยับ 
กว่า10 หลัง 

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ อ.เขาพนม จ.กระบี่ เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า หลังจากนํ้าป่า 
ไหลหลากจากเขาพนมเมื่อวานน้ี (8 ม.ค.) ทําให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า 10 หลัง บางหลังเสียหายทั้งหมด บางหลังหายไป
ครึ่งหลัง ประชาชนไร้ที่อยู่หลายร้อยคน ซึ่งขณะน้ียังไม่หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือ มีเพียงเจ้าหน้าที่ ตํารวจในพ้ืนที่เท่าน้ัน  

นอกจากนี้ ยังมีผู้สูญหายอีก 1 ราย เป็นผู้หญิงอายุประมาณ 40 ปี ทางเจ้าหน้าที่เร่งตามหาตลอดทั้งวัน ยังไม่พบผู้สูญหาย
ดังกล่าว คาดว่าอาจจะติดอยู่ตามต้นไม้ อย่างไรก็ตามทางทีมกู้ภัยยังค้นหาอย่างต่อเน่ือง จนกว่าจะพบผู้สูญหาย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชาวคลองลุขอแรงทหารช่วยเก็บข้าวนาปี หลังโดนน้ําท่วมหนัก 

ชาวบ้าน ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง ขอแรงทหารช่วยเก็บข้าวนาปีเน้ือที่เกือบ 80 ไร่ ที่กําลังถูกนํ้าท่วมหนักจนบางส่วน 
จมอยู่ใต้นํ้าไม่สามารถลงไปเก็บเกี่ยวได้ 
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ทหารจากค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ.ตรัง กว่า 30 นาย เร่งช่วยชาวนาหมู่ที่ 5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง เก็บเก่ียวข้าว
นาปีเน้ือที่เกือบ 80 ไร่ ซึ่งได้เริ่มเก็บเก่ียวได้ไม่ก่ีวัน ก็ถูกนํ้าไหลหลากเข้าท่วมที่นาเพ่ิมระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ จนบางส่วนจมอยู่ใต้นํ้า 
ไม่สามารถลงไปเก็บเก่ียวได้ ส่วนที่เหลือมีนํ้าท่วมสูงต้ังแต่ 30 ซม.-1.50 เมตร โดยระดับนํ้ายังมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นอีก 
เน่ืองจากมีนํ้าทะเลหนุน 

ชาวนาจึงเดินทางไปยัง อบต.คลองลุ อ.กันตัง ทั้งนํ้าตา เพ่ือขอให้ทหารเข้าไปช่วยเก็บเกี่ยวข้าวนาปีไม่ให้จมนํ้าเสียหาย
ทั้งหมด และเมื่อทหารไปถึงได้สร้างความดีใจให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก เน่ืองจากข้าวที่ปลูกเพ่ือไว้บริโภคในครัวเรือนตลอดทั้งปี 
ส่วนข้าวที่ได้ต้องนําไปผึ่งแดดไล่ความช้ืนก่อนจะส่งนํามาสี เพ่ือไว้แบ่งปันใหลู้กหลาน และไว้บริโภคในครัวเรือน 

สําหรับที่นาแห่งน้ี เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในตําบลคลองลุ ซึ่งมีชาวนาทํานาต่อเน่ืองกันมานานหลายสิบปี แต่ไม่เคยมี
นํ้าท่วมใหญ่แหมือนคร้ังน้ี และมีนาข้าวถูกนํ้าท่วมจมมิดจนเรือสามารถว่ิงผ่านได้ประมาณ 30 ไร่  

ด้าน นายธารินทร์ ดําไฝ หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง กล่าวว่า มีชาวบ้านทํานาประมาณ  
10 กว่าราย เน้ือที่กว่า 80 ไร่ เน่ืองจากมีฝนตกมาต้ังแต่วันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา ทําให้มีนํ้าท่วมสูงขึ้น ประกอบกับมีนํ้าเหนือ 
ไหลมาสมทบ ชาวบ้านจึงได้รอ้งขอทหารและเจ้าหน้าที่มาช่วยเก่ียวข้าว โดยมีนาข้าวจมอยู่ใต้นํ้ากว่า 30 ไร่  (ผู้จัดการ) 

 
พัทลุงน้ํายังท่วม 5 อ.ริมทะเลสาบชาวบ้านเดือดร้อน 

นํ้ายังท่วม 5 อําเภอ ริมทะเลสาบ ใน จ.พัทลุง ชาวบ้านได้รับผลกระทบต่อเน่ือง บางครอบครัวยังคงอพยพมากางเต็นท์
นอนบนถนน เพราะไม่สามารถกลับเข้าไปในบ้านได้  หว่ัน พระบรมธาตุวันเขียนบางแก้วพัง 

สถานการณ์นํ้าท่วมพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลา ใน 5 อําเภอ ของ จ.พัทลุง ประกอบด้วย อ.ควนขนุน, เมือง, บางแก้ว,  
เขาชัยสน และ ปากพะยูน ยังทรงตัว แม้ฝนจะไม่ตกลงมาแล้วก็ตาม แต่พ้ืนที่ดังกล่าวก็ยังคงมีนํ้าท่วมสูง บ้านเรือน  
พ้ืนที่การเกษตร สวนยาง สวนปาล์มนํ้ามัน และนาข้าว ได้รับผลกระทบ ล่าสุดยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง 

นอกจากน้ี ยังพบว่าเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอ หลายเส้นทางรถไม่สามารถผ่านไปมาได้ ชาวบ้านต้องเดิน
ลุยนํ้า พร้อมทั้งต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน ขณะที่บางครอบครัวยังคงอพยพมากางเต็นท์นอนบนถนน  
เพราะไม่สามารถกลับเข้าไปในบ้านได้ 

ส่วนชาวบ้านบ้านอาพัด หมู่ 4 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน หลายคน มีความวิตกกังวลว่า พระบรมธาตุวันเขียนบางแก้ว  
ซึ่งมีอายุนับพันปี และเป็นที่เคารพนับถือ จะได้รับความเสียหาย และหว่ันทรุดตัวลงหลังมีนํ้าทะเลหนุน รวมถึงนํ้าท่วมขัง 
เป็นเวลานาน จนดินรอบข้างเหลว จึงอยากวอนหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าตรวจสอบโดยด่วน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
สงขลาน้ํายังท่วมริมทะเลสาบ5อ.ปชช.ใช้ชีวิตลําบาก 

สงขลา นํ้ายังท่วมริมทะเลสาบ 5 อําเภอ ประชาชนใช้ชีวิตลําบาก ขณะจังหวัดเตรียมแผนช่วยเหลือทั้งเฉพาะหน้า 
และหลังนํ้าลด 

ความคืบหน้าสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ 5 อําเภอ ของ จ.สงขลา ซึ่งอยู่ติดริมทะเลสาบสงขลา ขณะนี้ปริมาณนํ้า 
ยังไม่ลดลงและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพราะต้องรับมวลน้ําจาก จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง ทําให้การระบายลงสู่อ่าวไทย 
ยังเป็นไปได้ช้า ประชาชนใน อ.ระโนด กระแสสินธ์ุ สทิงพระ สิงหนคร และ อ.ควนเนียง ยังคงต้องใช้ชีวิตประจําวันอยู่ท่ามกลาง
นํ้า แม้แต่พระสงฆ์ก็ต้องพายเรือมารับบาตร รวมทั้งถนนสายหลักที่เช่ือมต่อระหว่างอําเภอ เช่น ถนนสายชุมพล-กระแสสินธ์ุ  
ซึ่งถูกนํ้าท่วมด้านหน่วยงานทั้งภาครัฐและประชาชน ยังคงระดมความช่วยเหลือชาวบ้านตามหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ติดริมทะเลสาบ 
พบนํ้าท่วมสูงกว่า 1 เมตร ต้องอยู่ในสภาพติดเกาะ นอกจากน้ี ทางจังหวัดได้ประชุมทุกหน่วนงานเพ่ือวางแผนช่วยเหลือประชาชน
ทั้งเฉพาะหน้าและหลังนํ้าลด โดยเฉพาะการสํารวจพ้ืนที่ซึ่งความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลผ่านศูนย์ดํารงธรรม
ต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 

 
 
 
 


