
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 1/10 

พ 
 
 
 

สภาวะอากาศ  ประเทศไทยตอนบนยังคงอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจาก 
สภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยในระยะน้ี ... 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผย'ภาคใต้'ฝนลดลงแล้ว 'ไทยตอนบน'ยังหนาวอยู่ 
กรมชลประทาน  อุทกภัยภาคใต้พบ 8 จ.ยังท่วมขังภาพรวมดีขึ้น 
จ .สุราษฎร์ธานี   แม่ นํ้าตาปีที่พระแสงลดลง -เคียนซาเ พ่ิมสูงขึ้นพุนพิน 
เหลือท่วม 3 ต.จับตานํ้าเหนือจากนครศรีฯ 
จ.นครศรีธรรมราช  นํ้ายังท่วม 4 อ.นครศรีฯภาพรวมดีขึ้นคาด 6 วันแห้ง 
จ.กระบี่  นํ้าท่วมกระบี่ยังอ่วม ชาวบ้านขาดรายได้นับเดือน 
จ.พัทลุง  หลายโรงเรียนริมทะเลสาบน้ํายังท่วมขัง 
จ.ปัตตานี  นํ้าท่วมเริ่มลดระดับ ชาวบ้านไม่ขนของลงกลัวฝนซ้ําอีก 
จ.นราธิวาส  อุทกภัยนราธิวาสเริ่มคลี่คลายระดับนํ้าลดตํ่ากว่าตลิ่ง 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สั่งจังหวัดประสบอุทกภัยเร่งสํารวจ 
บ้านเสียหาย 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้า
แม่นํ้าโขง ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 1.99. 
5.16 1.92 1.64 1.98 และ2.42 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -10.81 -10.84 10.28 -10.86  
-10.02 และ-12.08 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น  
สถานีเชียงแสน สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   
 ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้า โดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้า
ในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีนํ้าท่วมบริเวณที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลาขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์นํ้า อย่างใกล้ชิด สถานการณ์นํ้าท่า (26 ม.ค.- 30 ม.ค.2560) (ที่มา: กรมชลประทาน) สถานีคลองลํา อ .ศรีนครินทร์ 
จ .พัทลุง สถานีคลองนุ้ย อ เมือง  จ .พัทลุง สถานีคลองหวะ อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา  
สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .สะเดา จ .สงขลา วัดปริมาณน้ําได้ 28.10 0.15 3.52 
26.10 23.00 และ 29.60 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 22 ม.ค.59 23 ม.ค.59 24 ม.ค.59 25 ม.ค.59 26 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 - - - -  

จ.ชุมพร - 47.5 - -  
จ.สุราษฎร์ธานี 22.0 30.0 52.0 10.0  

จ.นครศรีธรรมราช 113.7 60.0 69.7 23.0  
จ.พัทลุง 60.0 35.0 49.5 40.0  
จ.สงขลา 8.4 28.0 72.5 14.0  
จ.ปัตตาน ี 15.1 16.0 100.0 5.1  
จ.ยะลา 10.5 7.3 74.2 7.0  

จ.นราธิวาส 42.4 5.0 55.7 61.1-  
จ.ระนอง - 4.8 - -  
จ.พังงา 7.5 - 8.6 -  
จ.กระบี่ 13.2 0.4 2.6 -  
จ.ภูเก็ต 5.6 11.4 10.5 -  
จ.ตรัง 7.6 5.5 12.4 3.1  
จ.สตูล 0.2 - 45.0 0.2  
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 ม.ค.60  เวลา 13:00 น. 29 ม.ค.60  เวลา 19:00 น. 
 

30 ม.ค.60  เวลา 1:00 น. 30.ม.ค 60  เวลา 7:00 น. 
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เผย'ภาคใต้'ฝนลดลงแล้ว 'ไทยตอนบน'ยังหนาวอยู่ 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป  

ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยในระยะน้ี 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส บริเวณ 
ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 6-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 14-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
30-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 8-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว  
15-30 กม./ชม. 

ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 18-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิตํ่าสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 
1-2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)ทางตอนบนของภาคอากาศเย็น โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 18-23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิตํ่าสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศา
เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
 

อุทกภัยภาคใต้พบ 8 จ.ยังท่วมขังภาพรวมดีขึ้น 
สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ภาคใต้ พบ 8 จังหวัดยังท่วมขัง โดยเฉพาะจุดลุ่มตํ่า ภาพรวมดีขึ้นแต่ทะเลหนุนทําระบายช้า 

ซึ่งล่าสุดสถานการณ์นํ้า มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง ล่าสุดสถานการณ์นํ้าของทั้ง 2 จังหวัด มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง   
ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงาน สถานการณ์นํ้าท่วม 

ในพ้ืนที่ภาคใต้ ประจําวันที่ 29 มกราคม 2560 ว่า ขณะนี้ยังมีพ้ืนที่ที่ประสบภาวะน้ําท่วมขังอยู่ทั้งหมด 8 จังหวัดประกอบด้วย 
1.จ.สุราษฏร์ธานี ยังมีนํ้าท่วมในที่ลุ่มตํ่าของ อ.เคียนซา, พุนพิน และ บ้านนาเดิม โดยท่ีอ.เคียนซา ระดับนํ้าสูงกว่าตลิ่ง 

0.38 เมตร ปริมาณน้ํามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย และจะทรงตัวตามลําดับ ขณะที่อ.พุนพิน ระดับนํ้าตํ่ากว่าตลิ่ง 0.58 เมตร  
(ได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเลหนุนในบางช่วงเวลา) แต่ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม ส่วนที่อ.เมือง ระดับ
นํ้ากว่าตลิ่งไม่มีผลกระทบ คงเหลือนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า ประมาณ 16,500 ไร่  

2.จ.ตรัง มีนํ้าท่วมที่ลุ่มตํ่า 1 อําเภอ คือ วังวิเศษ สูงประมาณ 70 เซนติเมตร  
3.จ.นครศรีธรรมราช มีนํ้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง (ปากพนัง เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด) โดยจุดลุ่มตํ่ายังคงมี

นํ้าท่วมขัง 40 - 50 เซนติเมตร ปัจจุบันมีปริมาณนํ้าคงเหลือประมาณ 382 ล้านลูกบาศก์เมตร  
4.จ.พัทลุง มีนํ้าท่วม บริเวณ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มตํ่าริมทะเลสาบสงขลาและเป็นจุดรองรับนํ้าจากทาง

เหนือมารวมกัน  
5.จ.สงขลา มีนํ้าท่วม ทั้งหมด 4 อําเภอ ได้แก่ อ.ระโนด, กระแสสินธ์ุ, สทิงพระ และ สิงหนคร สูงประมาณ 10 - 30 

เซนติเมตร  เบ้ืองต้นพบระดับนํ้าลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยพ้ืนที่นํ้าท่วมเป็นพ้ืนที่การเกษตรว่างเปล่า ประมาณ 37,000 ไร่ คาดว่า
ระดับนํ้าจะทรงตัว และต้องอาศัยเวลาอีกระยะจึงจะสามารถระบายนํ้าทั้งหมดออกจากพ้ืนที่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้  

6.จ.นราธิวาส ลุ่มนํ้าโก-ลก, บางนรา และ สายบุรี ขณะนี้ยังคงมีนํ้าท่วมในที่ลุ่มตํ่า 7 อําเภอ คือ อ.เมือง, สุไหงปาดี, สุไหง
โก-ลก, ตากใบ, เจาะไอร้อง, ย่ีงอ และ บาเจาะ เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากทะเลหนุนในบางช่วงเวลา คาดว่าระดับจะลดลงต่ํากว่า
ตลิ่งในวันที่ 31 ม.ค.60 หากไม่มีฝนตกเพ่ิม  
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7.จ.ปัตตานี ยังคงมีนํ้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า 7 อําเภอ คือ อ.เมือง, ยะรัง, ปะนาแระ, หนองจิก, ยะหร่ิง, ไม้แก่น และ ทุ่งยาง
แดง 8.จ.ยะลา 1 อําเภอ คือ อ.รามัน ซึ่งล่าสุดสถานการณ์นํ้าของทั้ง 2 จังหวัด มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
แม่น้ําตาปีที่พระแสงลดลง-เคียนซาเพิ่มสูงขึ้นพุนพินเหลือท่วม 3 ต.จับตาน้ําเหนือจากนครศรีฯ 

ปภ.สุราษฎร์ฯ เผย ล่าสุดระดับนํ้าในแม่นํ้าตาปีที่สถานีพระแสงลดลงเล็กน้อย ขณะท่ีเคียนซาเพ่ิมสูงขึ้นสําหรับพืชผลทาง
เกษตร ที่ส่วนใหญ่จะปลูกยางพารากับปาล์มนํ้ามัน ได้รับผลกระทบประะมาณ 20,000 ไร ่

นายจํานง สวัสด์ิวงศ์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงระดับนํ้าในแม่นํ้า 
ตาปีเช้าน้ี (28 ม.ค.60) เวลา 05.45 น. ที่สถานีวัดระดับนํ้าพระแสง TD07 จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ที่ระดับ 10.37 เมตร (รทก.) 
หรือ 6.24 เมตร ปริมาณนํ้าฝน 0 มม. ระดับน้ําลดจากเมื่อวาน 0.04 เมตร สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.24 เมตร (ระดับวิกฤติ 10.13 
ม.(รทก.) 

ขณะที่ระดับนํ้าแม่นํ้าตาปี ที่เคียนซาT D13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 05.45 น. อยู่ที่ระดับ 6.08 เมตร (รทก.) 
หรือ 5.58 เมตร ปริมาณน้ําฝน 0 มิลลิเมตร ระดับน้ําเพ่ิมจากเมื่อวาน 0.10 เมตร ตํ่ากว่าระดับวิกฤติ 0.21 เมตร  
(ระดับวิกฤติ6.290 ม.(รทก.) 

อ .พุนพิน เหลือนํ้าท่วมขัง 3 ต .จาก 16 ต . จับตาน้ําเหนือไหลจากนครศรีฯ ขณะพบบ้านเสียหาย 120 หลัง  
เกษตรกระทบ 2 หมื่นไร่ 

นายจเร ขวัญเกิด นายอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผย สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า วันน้ี(29 ม.ค.) สถานการณ์
อุทกภัยล่าสุดคลี่คลายลงไปมากแล้ว เหลือเพียง 3 ตําบล จาก 16 ตําบล ที่ยังประสบปัญหาน้ําท่วมขังอยู่ เพราะเป็นพ้ืนที่ 
ริมแม่นํ้าตาปี ประกอบด้วย ตําบลกรูด 1 หมู่บ้าน ตําบลท่าสะท้อน 2 หมู่บ้าน ตําบลท่าข้าม 3 หมู่บ้าน ซึ่งยังมีนํ้าท่วมขัง 
ในระดับเฉลี่ย 30-40 เซ็นติเมตร  

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นห่วงในเร่ืองนํ้าเหนือที่ไหลมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นต้นนํ้าของแม่นํ้าตาปี  
แล้วไหลมาทางอําเภอพระแสง อําเภอเคียนซา และมาออกทะเลที่อําเภอพุนพิน ดังน้ันคาดการณ์ว่าอีกประมาณ 1 สัปดาห์ 
จะกลับสู่ภาวะปกติหมดทั้งอําเภอ  โดยในช่วงน้ีบางพื้นที่ที่นํ้าลดแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงสํารวจความเสียหาย พบว่าขณะน้ี 
มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหมด 120 หลัง แบ่งเป็นเสียหายทั้งหลัง 2 หลัง เสียหายบางส่วน 118 หลัง สําหรับพืชผลทางเกษตร  
ที่ส่วนใหญ่จะปลูกยางพารากับปาล์มนํ้ามัน ได้รับผลกระทบประะมาณ 20,000 ไร่ แต่จะเสียหายมากน้อยขนาดไหนหลังนํ้าลด
เสียก่อน จึงจะเข้าไปสํารวจอย่างละเอียดและได้ตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้ง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

น้ํายังท่วม4อ.นครศรีฯภาพรวมดีขึ้นคาด6วันแห้ง 
นํ้ายังท่วม 4 อ.เมืองคอน ภาพรวมดีขึ้น คาด 6 วัน กลับสู่ภาวะปกติ ขณะปริมาณฝนช่วยเพ่ิมระดับนํ้ากักเก็บเขื่อน 

ไว้สู้ภัยแล้ง 
นายเทอดศักด์ิ ลักษณะหุต หัวหน้าฝ่ายวิชาการศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้พ้ืนที่ 4 อําเภอ ของ จ.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 
อ.ปากพนัง, เชียรใหญ่, หัวไทร และ เฉลิมพระเกียรติ ยังคงประสบปัญหาน้ําท่วมขังอยู่ สูง 25 - 30 เซนติเมตร โดยสถานการณ์ 
มีแนวโน้มดีขึ้น ระดับนํ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด คงเหลือมวลนํ้าสะสมอยู่ในลุ่มนํ้าปากพนังประมาณ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร  

จากการตรวจสอบพบมวลนํ้าสามารถระบายออกสู่ทะเลได้ในอัตรา 85 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดว่าภายใน 6 วันจากน้ี 
ปริมาณนํ้าที่ท่วมขังบริเวณท่ีลุ่มตํ่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงต้องติดตามสถานการณ์ 
ฝนต่อไปอีกระยะ และเมื่อผ่านพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้ว พ้ืนที่ภาคใต้ก็จะเข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งฝนที่ตกลงมาดังกล่าว ได้ช่วยเพ่ิมระดับ 
กักเก็บสะสมของเขื่อนต่าง ๆ จนเต็มความจุ คาดว่าจะช่วยให้ภัยแล้งของปีน้ีไม่รุนแรงมากนัก โดยหลังจากปัญหาน้ําท่วมคลี่คลายลง 
ทางกรมชลประทานจะมีการปล่อยนํ้าในเขื่อนบางแห่งออกมาเพ่ือให้มีปริมาณกักเก็บในระดับที่เหมาะสมต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมกระบี่ยังอ่วม ชาวบ้านขาดรายได้นับเดือน 

ชาวบ้านจ.กระบ่ียังระทมเนื่องจากนํ้ายังท่วมสูงขึ้นต่อเน่ืองในพ้ืนที่บ้านนาปู ต.ดินแดง อ.ลําทับนํ้าลึกกว่า 4 เมตร 
ชาวสวนปาล์มนํ้ามันต้องยอมเสี่ยงลุยนํ้าเพ่ือเก็บผลผลิตเน่ืองจากขาดรายได้ 
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ชาวบ้านในพ้ืนที่ บ้านนาปูและเขาไว้ข้าว หมู่ 2 ต .ดินแดง อ .ลําทับ จ .กระบ่ี กว่า 30 ครอบครัวยังคงใช้ชีวิต 
อย่างยากลําบาก เน่ืองจากประสบภัยนํ้าท่วมในพ้ืนที่ ติดต่อกันกันเป็นเวลานานกว่า2สัปดาห์ ย่างเข้าสัปดาห์ที่3  ระดับนํ้า 
ยังคงเพ่ิมต่อเน่ือง ต้ังแต่1เมตร  จุดตํ่าสุดลึก 4 เมตร เน่ืองจากนํ้าจากภูเขายังคงไหลมาสมทบไม่ขาดสาย   ต้องใช้ชีวิตอยู่ในนํ้า 
ขณะที่ชาวสวนปาล์มนํ้ามัน ต้องลุยนํ้าออกไปเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยความลําบากท่ามกลางนํ้าที่ท่วมขัง ด้านนายอนัน ศรีชู  
อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 26 หมู่ 2 ต.ดินแดง กล่าวว่า ตอนน้ีสวนปาล์มนํ้ามันของตนท่วมมาเกือบ 2เดือนแล้ว ตอนน้ีไม่มีเงิน 
ใช้จ่ายในครอบครัว เมื่อเจอนํ้าท่วมก็ไม่ได้ขายจึงจําเป็นต้องลุยนํ้าไปตัดผลผลิตเพราะไม่เช่นน้ันจะเน่าเสีย 

ด้านนายไพศาล  ขุนศรี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจ.กระบ่ี กล่าวว่า ขณะน้ีได้เตรียมเครื่องสูบนํ้า
แรงดันระยะไกลเพ่ือสูบนํ้าออกจากพ้ืนที่คาดว่าต้องใช้เวลาไม่ตํ่ากว่า 1 เดือนเน่ืองจากนํ้าท่วมกินบริเวณกว้างกว่า 700ไร่  
(เดลินิวส์) 

 
พัทลุง หลายโรงเรียนริมทะเลสาบนํ้ายังท่วมขัง 

จ.พัทลุง หลายโรงเรียนริมทะเลสาบนํ้ายังท่วมขัง สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายจํานวนมากเด็กยังขาดสื่อ 
การเรียนการสอน รวมทั้งเสื้อผ้าชุดนักเรียน 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุง หลายโรงเรียนในพ้ืนที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลา ของจังหวัดพัทลุง ยังคงได้รับผลกระทบ
จากนํ้าท่วมขัง โดยเฉพาะ ที่โรงเรียน บ้านชายคลอง ต.พะนางตุง โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน พ้ืนโรงเรียน 
รวมท้ังบริเวณรอบอาคารเรียนยังมีนํ้าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง และจากภาวะน้ําท่วมไปก่อนหน้าน้ีทําให้สื่อการเรียนการสอน 
ได้รับความเสียหายจํานวนมาก เด็กยังขาดสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเสื้อผ้าชุดนักเรียน ซึ่งแม้วันหยุดเด็กๆที่น่ีต้องมาเรียนเพ่ิม
เน่ืองจากเวลาเรียนน้อยและหยุดหลายวันเกรงจะส่งผลต่อการเรียน จึงต้องมาเรียนเพิ่มเติม ท่ามกลางโรงเรียนที่มีนํ้าท่วมขัง  
ต้องต่อเก้าอ้ีให้เด็กเดินไปเรียนบนอาคารเรียนอย่างทุลักทุเล 

ในขณะที่ พระราชศิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะภาค 18  และคณะพระสงฆ์ สามเณร วัดคูหาสวรรค์ 5 รูป ได้นําสื่อการเรียน
การสอนมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ม.7 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง พร้อมทั้งเสื้อผ้า เพ่ือช่วยเหลือ 
และบรรเทาทุกข์ในเบ้ืองต้น ขณะ ระดับนํ้ายังท่วมขังภายในบริเวณโรงเรียน.และอาคารเรียนสูงประมาณ 20-30 ซม.   
(ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ปัตตานีน้ําท่วมเร่ิมลดระดับ ชาวบ้านไม่ขนของลงกลัวฝนซํ้าอีก 
สถานการณ์นํ้าท่วมจ.ปัตตานีเริ่มลดระดับลงแล้ว แต่ชาวบ้านยังไม่กล้าขนของลงเน่ืองจากหว่ันท่วมอีกรอบ พร้อมเรียกร้อง

ให้จนท.สาธารณสุขเข้ามาดูแลสุขภาพเพราะชาวบ้านประสบปัญหาน้ํากัดเท้าจํานวนมาก 
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ จ.ปัตตานี ล่าสุด ระดับนํ้าได้ลดลง จะมีเพียงพ้ืนที่ติดริมแม่นํ้า

ปัตตานี และแม่ นํ้าสายบุรี ที่ เป็นพ้ืนที่ริมตลิ่งยังคงมีปริมาณนํ้าล้นตลิ่งเล็กน้อย และเข้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มตํ่า พ้ืนที่ นํ้าท่วม
ซ้ําซาก  ชาวบ้านยังต้องเดินลุยนํ้าหมือนเดิม ทั้งน้ีคาดว่าจะยังคงมีนํ้าท่วมต่อเน่ืองอีกระยะโดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มตํ่าหมู่ 1-2 บ้านจางา 
บ้านยือโม๊ะ บ้านกัวลอกือลอง บ้านตาโก๊ะ  ต.ปะกาฮารัง รวมทั้งต.บาราเฮาะ บางส่วน รวมกว่า 400 คน 80 ครัวเรือน  
ที่ยังได้รับความเดือดร้อน ด้านนางแมะ อาแว  อายุ 65 ปี กล่าวว่า นํ้าท่วม 2 ครั้งแล้วและหนีไปอยู่บ้านลูกชายที่นํ้าไม่ท่วม  
ทั้งสองคร้ัง พอนํ้าแห้ง จึงกลับมาอยู่บ้านได้แต่ ยังไม่กล้าเอาของลงเพราะเกรงว่านํ้าจะท่วมอีก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนํ้าลดปรากฏว่าซากพืชซากสัตว์ที่ทับถม และต้นหญ้า ต้นอ้อย นาข้าวส่งผลทําให้เกิด 
กลิ่นเหม็น ขณะที่ประชาชนถูกนํ้ากัดเท้าและเรียกร้องให้หน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาแจกจ่ายยาและดูแลสุขภาพประชาชน  
(เดลินิวส์) 

 
อุทกภัยนราธิวาสเริ่มคลายระดับน้ําลดต่ํากว่าตลิ่ง 

อุทกภัยนราธิวาส เริ่มคลี่คลาย ระดับนํ้าจากลําคลองและแม่นํ้าสายหลักในพ้ืนที่ได้ลดลงจากตลิ่งแล้วขณะที่บริเวณพ้ืนที่
ราบลุ่มที่เคยมีนํ้าท่วมขัง  
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สํานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ ต้ังแต่วันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมาน้ัน 
ล่าสุดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติแล้ว ระดับนํ้าจากลําคลอง และแม่นํ้าสายหลักในพ้ืนที่ได้ลดลง 
จากตลิ่งแล้ว ขณะที่บริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มที่เคยมีนํ้าท่วมขัง ปริมาณนํ้าได้ลดลงแล้วเช่นเดียวกัน  

ส่วนที่บริเวณคลองยะกัง ทางสํานักชลประทานนราธิวาส ยังคงติดเครื่องสูบนํ้าทําการระบายน้ําจากคลองชลประทาน 
เพ่ือให้ไหลลงสู่แม่นํ้าบางนราและไหลลงสู่ทะเลต่อไป   

ส่วนสภาพอากาศในพ้ืนที่นราธิวาส ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ยังคงมีฝนบ้างเป็นระยะ ท้องฟ้า ยังมีเฆมฝนปกคลุมในพ้ืนที่  
ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสเองยังคงให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
สั่งจังหวัดประสบอุทกภัยเร่งสํารวจบ้านเสียหาย 

บกปภ.ช. สั่งจังหวัดประสบอุทกภัยเร่งสํารวจข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยตามสภาพความเสียหายจริง พิจารณาจากโครงสร้างหลัก
ของบ้าน 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย หัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติ ภายใต้กองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กล่าวว่า บกปภ.ช. ได้เน้นยํ้าให้จังหวัดน้อมนําพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการบูรณาการการทํางานอย่างเป็นระบบ พร้อมกําหนดพ้ืนที่และหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว รวมถึงสานต่อแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างย่ังยืน ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการ
ในขณะนี้ ได้แก่ การเยียวยาผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วน การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย และการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในระยะยาว ซึ่งจังหวัดและหน่วยปฏิบัติต้องบูรณาการจัดทําแผนงานเฉพาะหน้า แผนงานระยะกลาง และแผนงานระยะยาว เพ่ือ 
บกปภ.ช. จะได้รวบรวมแผนงานในภาพรวมต่อไป  

สําหรับการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย ให้จังหวัดเร่งสํารวจข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยตามสภาพความเสียหาย
จริง โดยพิจารณาความเสียหายจากโครงสร้างหลักของบ้าน แยกเป็น เสียหายเล็กน้อย (โครงสร้างเสียหายน้อยกว่าร้อยละ 30) 
เสียหายมาก (โครงสร้างเสียหายร้อยละ 30 – 70) และเสียหายทั้งหลัง (โครงสร้างเสียหายมากกว่าร้อยละ 70) พร้อมตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ กรณีเป็นบ้านที่มีกรรมสิทธ์ิที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย สามารถช่วยเหลือได้ทันที กรณีไม่มีกรรมสิทธ์ิและยังเป็น
ประเด็นทางกฎหมาย เบ้ืองต้นสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ หากเสียหายทั้งหลังจ่ายเงินชดเชยหลังละ 33,000 บาท เสียหาย
บางส่วนจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 33,000 บาท ส่วนการซ่อมแซมต้องหารือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยจังหวัดต้องกําหนด
พ้ืนที่เป้าหมายให้ทหารและเครือข่ายช่างที่เก่ียวข้องเข้าไปดําเนินการ ทั้งน้ี กระบวนการท้ังหมดต้องผ่าน ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ. 
ตามระเบียบปฏิบัติปกติ  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


