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สภาวะอากาศ  ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
อีก 1 วัน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยขอให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม และต้ังแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 ภาคใต้มีแนวโน้มฝนลดลง สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย
มีกําลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2560 และขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 
สําหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว
ดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย 

สถานการณ์น้ํา 
นายกรัฐมนตรี  เย่ียมผู้ประสบอุทกภัย ตรวจการทํางานจ.สุราษฎร์ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เตือนภาคใต้ระวังนํ้าป่า ช้ีวันที่ 27 ม.ค.ฝนลดลง 
จ.ตรัง  ท่วมคร้ังที่ 3 ต.หนองตรุดสูง 2 เมตร 3 หมู่บ้าน 
จ.พัทลุง  ชาวพัทลุงเดือดร้อนต่อเน่ืองนํ้าท่วมขังนานไร้อาชีพ 
จ.ปัตตานี  นํ้ายังท่วม 5 อ.ใน จ.ปัตตานีวัดระดับสูงสุด 1 ม. 
จ.นราธิวาส  นํ้าท่วมนราฯคลี่คลายแต่ยังห่วงเทศบาลเมืองโก-ลก 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวล
วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง 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 สถานี
หนองคายสถานีนครพนม 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 

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 21 ม.ค.59 22 ม.ค.59 23 ม.ค.59 24 ม.ค.59 25 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 10.0 

จ.นครศรีธรรมราช 60.5 113.7 60.0 69.7 23.0 
จ.พัทลุง 32.6 60.0 35.0 49.5 40.0 
จ.สงขลา 5.3 8.4 28.0 72.5 14.0 
จ.ปัตตาน ี 22.8 15.1 16.0 100.0 5.1 
จ.ยะลา 11.8 10.5 7.3 74.2 7.0 

จ.นราธิวาส 38.1 42.4 5.0 55.7 61.1- 
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 3.1 
จ.สตูล - 0.2 - 45.0 0.2 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ม.ค.60  เวลา 13:00 น. 25 ม.ค.60  เวลา 19:00 น. 
 

26 ม.ค.60  เวลา 1:00 น. 26.ม.ค 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 15.8 1,680.7 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 *** *** 15.8 1,680.7 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 266.6 6.9 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 7.5 สงูกวา่ 3.1 469.9 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 ไมม่ฝีน 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 5.8 588.5 86.2 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 6.2 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 8.9 5.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 0.7 298.4 36.8 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 1.5 สงูกวา่ หนองคาย - 2.6 8.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 13.4 1,648.3 145.4 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 3.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.8 6.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 1.4 1,680.7 103.0 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 4.2 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 5.7 6.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 7.2 708.6 144.2 สงูกวา่

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

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 2.8 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2.8 4.7 ตํา่กวา่ ฉวาง 1.5 461.1 38.4 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 5.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 1.8 3.0 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. 15.8 1,032.5 58.4 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 4.4 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2.0 2.0 สงูกวา่ สงขลา 5.2 691.0 74.8 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 5.1 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 13.2 *** *** หาดใหญ่ 4.4 436.6 53.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 0.7 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1.2 4.0 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 12.0 543.9 100.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 5.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 6.4 3.5 สงูกวา่ สะเดา 6.4 298.4 82.9 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 11.7 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.3 3.7 ตํา่กวา่ ปตัตานี 1.6 633.0 50.9 สงูกวา่

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

่ ส ั ไมม่ฝีน 5 7 4 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 3 4 ตํา่กวา่ ิ ส 2 0 1 321 6 101 6 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

26 มกราคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

25 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 2.0 1,321.6 101.6 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 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 - 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 ไมม่ฝีน 124.50 33.40 สงูกวา่

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

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

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

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

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.1 4.0 สงูกวา่ ตรงั 3.1 367.90 32.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 3.2 8.5 ตํา่กวา่ สตลู 0.2 197.30 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 พทัลงุ สกษ. 15.8 1,023.1

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 5.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นครศรธีรรมราช 13.4 1,648.3

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 2.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 คอหงษ ์สกษ. 12.0 543.9

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.3 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 10.2 *** *** 4 สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 7.2 708.6

บวัชุม ไมม่ฝีน 0.8 6.7 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 7.7 ตํา่กวา่ 5 สะเดา 6.4 298.4

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 4.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 10.8 9.0 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ พทัลงุ สกษ. 15.8 1,032.5

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.0 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 9.7 9.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 1.4 1,680.7

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 ไมม่ฝีน - 11.4 ตํา่กวา่ ตราด ไมม่ฝีน 36.9 37.2 สงูกวา่

นํารอ่ง - 60.6 10.0 สงูกวา่

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 61.1 มม. ที ่อ.สคุรินิ จ.นราธวิาส



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 404.31 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -204.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -148.00 

วนัที ่26  มกราคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 -39.00 

47,856 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -92.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
67% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -36.31 คงที่ 6 อ่าง
วนัที ่26  มกราคม  2559 ภาคใต ้ - 1 3 4 115.00  ลดลง 28 อ่าง

38,437 รวมท ัง้ประเทศ 28 6 4 38 -404.31   เพิม่ขึน้ 4 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 4,795 36% 6,814 51% 3,014 22% 6,875 51% 3,075 23% -61.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,575 48% 6,817 72% 3,967 42% 6,935 73% 4,085 43% -118.00 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% 106 40% 92 35% - คงที่

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 97 92% 94 89% 101 95% 98 92% -4.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 26 15% 160 94% 154 91% 160 94% 154 91% - คงที่

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 362 39% 743 79% 700 75% 762 81% 719 77% -19.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,880 40% 14,917 60% 8,189 33% 15,121 61% 8,393 34% -204.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 31 23% 90 66% 83 61% 94 69% 87 64% -4.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 182 35% 236 45% 191 37% 241 46% 196 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% 140 85% 103 63% 143 87% 106 65% -3.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 693 29% 1,875 77% 1,294 53% 1,942 80% 1,361 56% -67.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 810 41% 979 49% 879 44% 1,011 51% 911 46% -32.00 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% 68 48% 61 43% 69 49% 62 44% -1.00 ลดลง

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 1,274 65% 1,466 75% 635 32% 1,498 76% 667 34% -32.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,545 42% 5,281 63% 3,632 43% 5,430 65% 3,780 45% -148.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 465 48% 738 77% 735 77% 770 80% 767 80% -32.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 49 31% 121 76% 104 65% 129 81% 112 70% -8.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 68 28% 245 102% 205 85% 244 102% 204 85% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 582 43% 1,104 81% 1,044 77% 1,143 84% 1,083 80% -39.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,704 72% 13,511 76% 3,246 18% 13,539 76% 3,274 18% -28.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,947 56% 5,480 62% 2,468 28% 5,544 63% 2,532 29% -64.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,651 66% 18,991 71% 5,714 21% 19,083 72% 5,806 22% -92.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 134 60% 162 72% 157 70% 174 78% 169 75% -12.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 164 39% 185 44% 155 37% 195 46% 165 39% -10.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 41 35% 89 76% 77 66% 91 78% 79 68% -2.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 156 95% 112 68% 98 60% 113 69% 99 61% -1.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 231 78% 182 62% 162 55% 187 63% 167 57% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 11 67% 9 57% 9 53% 10 58% 8.96 54% -0.23 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 31% 13 61% 12 56% 13 62% 12.18 57% -0.21 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 55 70% 68 86% 65 82% 69 87% 66.22 83% -1.18 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 29 64% 26 57% 23 50% 30 65% 26.61 59% -3.70 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 1,570 829 49% 1,082 65% 975 58% 1,119 67% 1,011 60% -36.31 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 303 43% 370 52% 305 43% 370 52% 305 43% - คงที่

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 112 29% 197 50% 179 46% 195 50% 177 45% 2.00 เพิม่ขึน้

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,520 80% 5,021 89% 3,669 65% 5,009 89% 3,657 65% 12.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,015 70% 894 61% 618 43% 793 55% 517 36% 101.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,950 73% 6,482 79% 4,771 58% 6,367 78% 4,656 57% 115.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 38,437 54% 47,856 67% 24,325 34% 48,262 68% 24,729 35% -404.31 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 ่26  มกราคม  2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

26 มกราคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

20 มกราคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่26  มกราคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 
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12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

70,921 ล้านลบ.ม..(100%)
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นายกฯเย่ียมผู้ประสบอุทกภัย ตรวจการทํางานจ.สุราษฎร์ 
นายกฯ พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี ดูแลผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบเงินเยียวยา ถุงยังชีพ และตรวจเย่ียม 

การให้บริการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาประชาชนของหน่วยงานราชการต่าง ๆ   
ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ(คสช.) พร้อมด้วยพล .อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล .อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์  
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) และคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจราชการจ.สุราษฎร์ธานี เพ่ือตรวจพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 
และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา โดยเดินทางด้วยเครื่องบิน Airbus ACJ320 จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง  

ทั้งน้ีตามกําหนดการระบุว่า ทันทีที่ถึง จ.สุราษฎร์ธานี นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพ่ือตรวจพ้ืนที่ 
ประสบอุทกภัย อ.พุนพิน อ.บ้านนาเดิมและอ.เคียนซา จากนั้นเวลา 09.00 น.ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน 7  
ไปยังจุดบริการประชาชน โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ต.เขาหัวควาย  อ.พุนพิน โดยมีผวจ.สุราษฎร์ธานี บรรยายสรุป สถานการณ์ 
และหลังรับฟังการบรรยายสรุป ก่อนนายกรัฐมนตรีจะกล่าวมอบนโยบาย จากนั้นเป็นการพบปะผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบเงิน
เยียวยา ถุงยังชีพ และตรวจเย่ียมการให้บริการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาประชาชนของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงเรือ ที่ท่าเรือโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี เพ่ือเย่ียมประชาชน ที่ประสบอุทกภัย  
หมู่ 4 บ้านหนองจอก ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน โดยได้ขึ้นที่ท่าเรือบ้านหนองจอก ก่อนที่ในเวลา 11.50 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ
ออกเดินทางจากบ้านหนองจอกไปยังกองบัญชาการปภ.ส่วนหน้า ต.หนองไทร อ.พุนพิน เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน  
และตรวจเย่ียมกองบัญชาการฯ พร้อมมอบนโยบายในการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยแก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

จากน้ันในเวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางจากกองบัญชาการ ปภ.ส่วนหน้าไปยังท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 7 โดยขบวนรถยนต์ ใช้เวลาพักผ่อนอริยาบท ณ ห้องรับรองกองบิน 7 ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯในเวลาประมาณ 
15.30 นาที  (เดลินิวส์) 
 

อุตุเตือนภาคใต้ระวังน้ําป่า ชี้วันที่27ม.ค.ฝนลดลง 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป 24 ช่ัวโมงข้างหน้าว่า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสอีก 1 วัน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย 
จากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และในพ้ืนที่เสี่ยงภัยขอให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม และต้ังแต่ 
วันที่ 27 มกราคม 2560 ภาคใต้มีแนวโน้มฝนลดลง สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่าง 
ต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 
29 มกราคม 2560 และขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด สําหรับประเทศไทยตอนบน 
ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจาก 
สภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06.00 วันน้ี ถึง 06.00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
29-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 6-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 17-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
30-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว  
15-35 กม./ชม.  

ภาคกลาง  อากาศเ ย็น  กับมีหมอกบางในตอนเ ช้า  อุณหภูมิ ตํ่ าสุด  19-22 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุด  
31-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  อากาศเย็น  อุณหภูมิ ตํ่าสุด  20-25 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุด  32-33 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
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ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ บริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิ ตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
28-31 องศาเซลเซียส ต้ังแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงประมาณ 3 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดพังงา กระบ่ี ตรัง และสตูล 
อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเล 
มีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   

 
ท่วมคร้ังที่ 3 ต.หนองตรุดสูง 2 เมตร 3 หมู่บ้าน 

ท่วมครั้งที่ 3 ชาวบ้านตําบลหนองตรุด ประสบภัยหนัก นํ้าสูง 2 เมตร 3 หมู่บ้านชาวบ้านประสบภัย กว่า 700 ครัวเรือน 
ต้ังงบ 3.6 ล้านซ่อมพนังกันแม่นํ้าตรังแล้ว 

นายสมบัติ ผลประยูร นายก อบต.หนองตรุด กล่าวว่า ชาวบ้านประสบภัย กว่า 700 ครัวเรือน และหนักสุดใน 3 หมู่บ้าน 
กว่า 300 หลังคา เพราะพ้ืนที่ตําบลหนองตรุดเป็นจุดที่รับนํ้าจากอําเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และจาก อําเภอรัษฎา ,ห้วยยอด 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ถนนทางหลวงชนบท 4002 นํ้าท่วมสูง 50 เซนติเมตร ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้า และนํ้าประปาใช้ ประมาณ  
70 ครัวเรือน พนังกันนํ้าแตกยาวกว่า 100 เมตร ลึก 9 เมตร ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมหมู่ที่ 1,2,และ 3 

ขณะนี้ทางจังหวัดตรัง ได้อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมพนังกันนํ้า มาให้แล้ว จํานวน 3.6 ล้านบาท โดยมีกําหนด 
จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ หากนํ้ายังท่วม ก็ไม่สามารถหาผู้ย่ืนประกวดราคาได้  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชาวพัทลุงเดือดร้อนต่อเนื่องน้ําท่วมขังนานไร้อาชีพ 

ชาวพัทลุง เดือดร้อนต่อเนื่อง นํ้าท่วมขังนาน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้และหว่ันวิตกกับฝนตกระลอกใหม่ วอนจังหวัด
เร่งแก้และจัดผังเมืองใหม่  

ชาวบ้านบ้านประดู่เรียงหมู่ 5 ต.พะนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลา ยังคงได้รับความเดือดร้อน 
และหว่ันวิตกกับฝนตกระลอกใหม่ หลังจากพ้ืนที่ตรงน้ีมีนํ้าท่วมมานานกว่า 2 เดือน จนไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้  
ไม่มีรายได้จากการปลูกผักสวนครัวส่งขาย ต้องอาศัยถุงยังชีพจากภาครัฐและเอกชน ที่เข้าช่วยเหลือพอประทังไปวัน ๆ ขณะที่ผัก 
ซึ่งลงทุนปลูกไปก่อนหน้าน้ีก็ได้จมหายไปกับนํ้าที่ท่วมขังมานาน จนไม่สามารถฟ้ืนอาชีพได้  

โดย ชาวบ้านบางราย กล่าวว่า สิ่งที่กังวลมากที่สุดในขณะน้ี คือ เงินผ่อนค่างวดรถ ที่เริ่มค้างมา 2 เดือน แต่ละเดือน  
ต้องจ่ายกว่า 9,000 บาท แต่พอเจอนํ้าท่วม ไม่สามารถหาเงินมาหมุนเป็นค่าใช้จ่ายได้ จึงอยากวอนบริษัทเงินทุน หรือ ไฟแนนท์ 
ให้ช่วยชะลอการทวงค่างวดไปอีกระยะ ซึ่งหากฝนแล้งและนํ้าเข้าสู่สภาวะปกติก็จะเร่งทํางานเพ่ือผ่อนผันต่อไป ส่วนกลุ่มปราชญ์
ชาวบ้านที่น่ังถกเถียงกันในเรื่องของปัญหาน้ําท่วมนานในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง เน่ืองจากการบริหารจัดการนํ้าในระบบชลประทาน 
ไม่ดีพอ และผังเมืองโดยรวมของจังหวัดไม่มี ทําให้เมื่อฝนตกนํ้าท่วม ไม่มีทางระบายลงสู่ทะเล จนเป็นปัญหายืดยาวประจําทุกปี  
แต่ปีน้ีฝนตกหนักและยาวนาน จึงอยากให้ทางจังหวัดเร่งแก้และจัดผังเมืองให้ดีกว่าน้ี  

เวลาเดียวกัน พระอธิการทรงชัย ตปสีโล เจ้าอาวาสวัดเกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี และพระภิกษุ สามเณร  
วัดชายคลอง อ.เมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 434 พัทลุง ได้นําถุงยังชีพ นํ้าด่ืม และยารักษาโรคนํ้ากัดเท้า 
ที่ได้รับ บริจาค จากญาติโยมผู้ใจบุญ ผ่านมาทางวัดชายคลอง และวัดเกาะลันตา นํามามอบให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ ดังกล่าวเพ่ือเป็นการ
บรรเทาทุกข์ในเบ้ืองต้น  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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น้ํายังท่วม 5 อ.ใน จ.ปัตตานีวัดระดับสูงสุด 1 ม. 
นํ้ายังท่วม 5 อําเภอ ใน จ.ปัตตานี วัดระดับสูงสุด 1 เมตร คาด สิ้นเดือนแห้ง ด้านผู้ว่าฯ ร่วมประชุมนายกรัฐมนตรี 

เสนอแผนแก้อุทกภัย 
นายอํานาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ว่า ขณะน้ีระดับนํ้าที่ท่วมขังใน จ.ปัตตานี เริ่มลดลงอย่างต่อเน่ือง สาเหตุมาจากฝนตกน้อย คาดว่าภายในสิ้นเดือนมกราคม 2560 
ปัญหาอุทกภัยของทุกจุดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ล่าสุดพบว่าพ้ืนที่ริมแม่นํ้าสายบุรี ใน อ.สายบุรี, อ.เมืองปัตตานี  
แถบ ต.ปะกาฮะรัง และ บาราเฮาะ, อ.หนองจิก, อ.แม่ลาน และ อ.ยะรัง ประสบภาวะนํ้าท่วมขังอยู่ วัดปริมาณนํ้าสูงสุดในจุดลุ่มตํ่า
ได้ 1 เมตร ส่วนใหญ่เป็นเขตรอบนอกพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งในวันน้ีตนได้เดินทางร่วมกับคณะของ นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี เข้ามาประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของภาคใต้ ระยะยาว กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่จ.สุราษฎร์ธานี โดยส่วนของ จ.ปัตตานี หลายหน่วยงานได้มีการนําเสนอแผนงานเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
พิจารณาความเหมาะสมในการนําเข้าร่วมที่ประชุมดังกล่าว สําหรับของบประมาณมาใช้ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมนราฯคลี่คลายแต่ยังห่วงเทศบาลเมืองโก-ลก 

นํ้าท่วมนราธิวาสคลี่คลาย พบมีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง คงเหลือเทศบาลเมืองโก - ลก นํ้าล้นตลิ่งอยู่ 71 เซนติเมตร 
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนราธิวาส (ผคป.นราธิวาส) เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.  

ว่า สถานการณ์นํ้าใน 3 ลุ่มนํ้าสายหลักของ จ.นราธิวาส ประกอบด้วย ลุ่มนํ้าสายบุรี, โก - ลก และ บางนรา มีแนวโน้มดีขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง จนระดับนํ้าลดลงอยู่ตํ่ากว่าตลิ่ง คงเหลือเพียงลุ่มนํ้าโก - ลก ที่ปริมาณนํ้ายังคงเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมเขตเทศบาล
เมืองโก-ลก ประมาณ 71 เซนติเมตร ส่งผลให้พ้ืนที่ดังกล่าวมีนํ้าท่วมขังวัดระดับสูงสุด 70 เซนติเมตร เบ้ืองต้นพบว่าระดับนํ้า 
ค่อยๆ ลดลงช่ัวโมงละ 1 - 2 เซนติเมตร แต่ในส่วนของพื้นที่ลุ่มนํ้าสายบุรี รวมถึง บางนรา น้ัน ปัจจุบัน มวลนํ้าที่เคยล้นตลิ่ง 
เข้าท่วมขังชุมชนริมแม่นํ้า เริ่มทยอยไหลลงสู่ลุ่มนํ้าดังกล่าวเพ่ือระบายออกสู่ทะเลแล้ว 

ทั้งน้ี จากการประเมินภาพรวมคาดว่าหากไม่มีฝนตกบริเวณ อ.แว้ง, สุไหงปาดี และ สุไหงโก - ลก  ภายใน 2 - 3 วัน  
จากน้ีสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งโครงการชลประทานนราธิวาสจะยังต้องติดตามสภาพฝนอย่างใกล้ชิด เพ่ือนําข้อมูล 
มาใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมสําหรับออกประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ 
ทุกรูปแบบต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


