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สภาวะอากาศ     . ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปและมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว 
ดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเน่ืองและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส่วนภาคใต้ 
มีฝนน้อยในระยะน้ี 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  พยากรณ์'ภาคเหนือ-ภาคอีสาน'หนาวเย็นทั่วไป 'ภาคใต้ 
ฝนน้อยลงในระยะน้ี 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  .เผยนํ้าท่วมใต้คลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด 
จ.บุรีรัมย์  แล้งเริ่มคุกคามเมืองตํานํ้ากิน! แหล่งนํ้าเหือดแห้งดินแตกระแหง  
ปภ.ประสานเร่งรับมือ 
จ.สุราษฎร์ธานี  4 ชีวิตหนีตายบ้านทรุดจมนํ้า 'แม่'เศร้า'ลูก'ต้องขาดเรียน 
จ.นครศรีธรรมราช  นํ้ายังท่วมเกษตร อ.ชะอวดคาด 1 เดือนแห้ง 
จ.ตรัง  นํ้ายังท่วมขังสูงบางพ้ืนที่ ชาวบ้านระทมเข้าบ้านไม่ได้ 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวล
วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง 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 สถานีนครพนมสถานี
มุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   
 ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้า โดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้า
ในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีนํ้าท่วมบริเวณที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลาขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์นํ้า อย่างใกล้ชิด สถานการณ์นํ้าท่า (29 ม.ค.- 2 ก.พ.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 19.35 1.11 2.47 
18.60 28.50 และ 30.90 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 2/9 

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

จังหวัด 28 ม.ค.59 29 ม.ค.59 30 ม.ค.59 31 ม.ค.59 1 ก.พ.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 - - - - - 
จ.สุราษฎร์ธานี - - - 1.2 4.4 

จ.นครศรีธรรมราช 6.0 - 2.5 43.8 15.2 
จ.พัทลุง 1.0 - - 30.0 5.0 
จ.สงขลา 0.8 - 10.4 8.7 - 
จ.ปัตตาน ี - - 7.0 - 1.6 
จ.ยะลา - - - - - 

จ.นราธิวาส - - 37.0 14.8 - 
จ.ระนอง - - - - - 
จ.พังงา - - - - 24.2 
จ.กระบี่ - - - 77.8 0.7 
จ.ภูเก็ต - - - - - 
จ.ตรัง - - - - 1.1 
จ.สตูล - - - - 17.6 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ก.พ.60  เวลา 13:00 น. 1 ก.พ.60  เวลา 19:00 น. 

2 ก.พ.60  เวลา 1:00 น. 2.ก.พ 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 24.2 1,810.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 88.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 86.4 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี - 37.0 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 11.1 6.0 สงูกวา่ - 123.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 3.9 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 23.2 *** *** 15.2 1,810.2 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 266.6 17.3 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 13.8 สงูกวา่ 24.2 472.8 หวัหนิ - 239.2 15.3 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 72.4 13.2 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 441.2 21.8 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 15.3 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 593.4 44.7 สงูกวา่

พะเยา - 63.0 9.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 735.2 48.7 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 37.9 9.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 614.4 54.4 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 6.5 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 8.9 16.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 319.5 12.3 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 6.5 สงูกวา่ หนองคาย - 2.6 17.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 5.8 1,801.9 68.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 7.6 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.8 16.1 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 15.2 1,810.2 19.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 8.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 5.7 22.0 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ฝนเล็กนอ้ย 758.6 33.3 สงูกวา่

ลําปาง - 80.4 8.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 4.2 17.2 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 331.7 42.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 4.9 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2.8 29.3 ตํา่กวา่ ฉวาง 0.3 487.6 39.0 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 8.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 1.8 31.0 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,051.1 14.6 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 11.9 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2.0 27.1 ตํา่กวา่ สงขลา - 696.7 48.6 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 8.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 13.2 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 441.2 24.4 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 11.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1.2 21.4 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 547.1 17.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 14.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 6.4 15.0 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 300.8 29.1 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 6.9 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.3 17.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี 1.6 637.5 32.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 42.7 5.5 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 2.7 17.3 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 773.7 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 5 7 17 1 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 13 4 ตํา่กวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 1 335 4 53 7 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

1 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

2 กุมภาพันธ์ 2560

หลม่สก ไมมฝน 5.7 17.1 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 0.8 13.4 ตากวา นราธวิาส ไมมฝน 1,335.4 53.7 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 8.2 สงูกวา่ ชยัภมู ิ - 1.3 14.3 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 43.9 8.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 2.9 15.8 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 31.7 7.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 2.1 19.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 22.1 13.5 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 0.6 15.4 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 57.3 16.1 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4 11.6 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 472.80 12.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 11.7 13.1 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 0.5 18.8 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า 24.2 151.90 35.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6 9.1 สงูกวา่ ทา่ตมู - - 16.1 ตํา่กวา่ กระบี่ 0.7 364.80 43.40 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 69.9 12.5 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 6.0 16.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 324.40 23.90 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 2.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 3.9 11.5 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 200.90 27.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 12.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 2.8 15.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 250.70 18.00 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.1 14.8 สงูกวา่ ตรงั 1.1 382.10 20.80 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 3.2 22.6 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 205.60 45.80 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 1.8 19.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ - 37.0 10.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 38.6 11.9 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 48.6 21.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ตะก ัว่ป่า 24.2 151.9

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 11.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นครศรธีรรมราช สกษ. 15.2 1,810.2

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 18.8 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นครศรธีรรมราช 5.8 1,801.9

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.3 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 10.2 *** *** 4 ปตัตานี 1.6 637.5

บวัชุม ไมม่ฝีน 0.8 9.1 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 15.8 ตํา่กวา่ 5 ตรงั 1.1 382.1

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 28.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 10.8 24.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ตะก ัว่ป่า 24.2 151.9

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.0 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 9.7 27.5 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 15.2 1,810.2

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 20.0 16.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 15.1 14.5 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 14.0 6.9 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 59.1 14.3 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 6.9 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 123.8 15.7 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4 14.9 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 94.5 14.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 7.1 40.8 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 64.7 27.6 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 86.4 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 96.3 15.2 สงูกวา่

กาญจนบุร ี - 47.7 18.2 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 97.9 19.4 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 35.7 7.8 สงูกวา่ ระยอง - 107.1 36.5 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 41.5 26.2 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 66.8 50.6 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 17.4 31.4 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี - 70.8 36.4 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 45.1 20.0 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 63.6 55.2 สงูกวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 9.0 ตํา่กวา่ ตราด ไมม่ฝีน 36.9 86.0 สงูกวา่

นํารอ่ง - 60.6 22.8 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 59.7 14.5 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ -ไมม่ ี-



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 459.87 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -236.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -139.00 

วนัที ่2  กุมภาพนัธ ์ 2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -26.00 

47,335 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -83.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
67% ภาคตะวันออก 9 1 - 10 -24.87 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่2  กุมภาพนัธ ์ 2559 ภาคใต ้ 1 1 2 4 49.00  ลดลง 32 อ่าง

38,137 รวมท ัง้ประเทศ 32 4 2 38 -459.87   เพิม่ขึน้ 2 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 4,770 35% 6,732 50% 2,932 22% 6,802 51% 3,002 22% -70.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,538 48% 6,672 70% 3,822 40% 6,797 71% 3,947 42% -125.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 63 24% 177 67% 165 62% 180 68% 168 63% -3.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 32 12% 102 39% 88 33% 106 40% 92 35% -4.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 29 27% 95 90% 92 87% 97 92% 94 89% -2.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 25 15% 158 93% 152 89% 160 94% 154 91% -2.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 361 38% 708 75% 665 71% 738 79% 695 74% -30.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,818 40% 14,644 59% 7,916 32% 14,880 60% 8,152 33% -236.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 30 22% 88 65% 81 60% 90 66% 83 61% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 180 35% 232 45% 187 36% 236 45% 191 37% -4.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 65 39% 58 35% 50 30% 59 36% 51 31% -1.00 ลดลง

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 79 48% 134 82% 97 59% 140 85% 103 63% -6.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 687 28% 1,810 74% 1,229 51% 1,866 77% 1,285 53% -56.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 781 39% 939 47% 839 42% 979 49% 879 44% -40.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 117 37% 108 34% 86 27% 111 35% 89 28% -3.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 85 55% 68 44% 67 43% 69 45% 68 44% -1.00 ลดลง

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 47 33% 68 48% 61 43% 68 48% 61 43% - คงที่

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 90 33% 124 45% 117 43% 125 45% 118 43% -1.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 65 54% 61 50% 58 48% 62 51% 59 49% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,254 64% 1,440 73% 609 31% 1,464 74% 633 32% -24.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,480 42% 5,130 61% 3,481 42% 5,270 63% 3,620 43% -139.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 450 47% 708 74% 705 73% 733 76% 730 76% -25.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 48 30% 121 76% 104 65% 121 76% 104 65% - คงที่

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 67 28% 244 102% 204 85% 245 102% 205 85% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 565 42% 1,073 79% 1,013 74% 1,099 81% 1,039 76% -26.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,654 71% 13,479 76% 3,214 18% 13,504 76% 3,239 18% -25.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,882 55% 5,410 61% 2,398 27% 5,468 62% 2,456 28% -58.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,536 66% 18,889 71% 5,612 21% 18,972 71% 5,695 21% -83.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 132 59% 154 69% 149 67% 160 71% 155 69% -6.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 154 37% 175 42% 145 35% 183 44% 153 36% -8.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 40 34% 87 74% 75 64% 89 76% 77 66% -2.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 155 95% 110 67% 96 59% 112 68% 98 60% -2.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 226 77% 176 60% 156 53% 181 61% 161 55% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 11 66% 9 55% 8 51% 9 57% 8.66 52% -0.21 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 6 30% 13 60% 12 55% 13 60% 11.94 56% -0.17 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 51 64% 67 84% 64 80% 68 85% 64.83 82% -1.06 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 28 62% 25 56% 22 49% 26 57% 22.83 50% -0.43 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 236 80% 217 74% 236 80% 217.00 74% - คงที่

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 804 48% 1,052 63% 945 56% 1,077 64% 970 58% -24.87 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 299 42% 368 52% 303 43% 370 52% 305 43% -2.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 108 28% 197 50% 179 46% 197 50% 179 46% - คงที่

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,506 80% 5,025 89% 3,673 65% 5,023 89% 3,671 65% 2.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,021 70% 958 66% 682 47% 909 63% 633 44% 49.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,934 72% 6,548 80% 4,837 59% 6,499 79% 4,788 58% 49.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 38,137 54% 47,335 67% 23,804 34% 47,796 67% 24,264 34% -459.87 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 ่2  กุมภาพนัธ ์ 2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

2 กุมภาพนัธ ์2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

27 มกราคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่2  กมุภาพนัธ ์ 2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%
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12%กลาง 
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ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

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

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั

 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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'เหนือ-อีสาน'หนาวเย็นทั่วไป 'ภาคใต้'ฝนน้อยลงในระยะนี้ 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้าว่า พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมี

อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปและมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาว
เย็นอย่างต่อเน่ืองและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยในระยะน้ี   
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ต้ังแต่ 6.00 น. วันน้ีถึง 6.00 น. วันพรุ่งน้ี 

ภาคเห นือ   อากาศ เ ย็นถึ งหนาว  กับมีหมอกในตอนเ ช้ า  และอุณหภูมิ จะลดลง เล็ ก น้อย  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  
14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด  
5-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 14-19 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 8-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง   อากาศเ ย็น  กับมีหมอกบางในตอนเช้า  อุณหภูมิ ตํ่ าสุด  18-20 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุด  
33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะ วันออก   อากาศ เ ย็น  กับมีหมอกบาง ในตอนเ ช้ า  ส่ วนมากทางตอนบนของภาค  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  
18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  ทางตอนบนของภาคอากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากทางตอนล่าง
ของภาค อุณหภูมิตํ่าสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง  
1-2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิ ตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 
ปภ.เผยน้ําท่วมใต้คลี่คลายแล้ว 9จังหวัด 

"รองอธิบดีปภ." แจงนํ้าท่วมใต้คลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 3 จว.- 6 อําเภอ เร่งผลักดันนํ้าออกสู่ทะเล  
เผยเยียวยาขั้นตํ่ารายละ 107,000 บาท 

นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัย 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ ว่า     ขณะน้ียังคงมีสถานการณ์ใน 3 จังหวัด 6 อําเภอ ได้แก่ จ .นครศรีธรรมราช ได้แก่ อ.ปากพนัง  
และอ.เชียรใหญ่ สุราษฎร์ธานี ได้แก่อ.บ้านนาเดิม และอ.พุนพิน และพัทลุง ได้แก่ อ.ควนขนุน และอ.เมืองพัทลุง อย่างไรก็ดี 
ระดับนํ้าในแต่ละพ้ืนที่เริ่มลดลง และรอการระบายลงสู่ทะเล แต่ยังคงใช้เครื่องสูบนํ้าและเรือผลักดันนํ้าอยู่ ซึ่งนํ้าบางส่วนจะเก็บไว้
ใข้ในการเกษตร ทั้งน้ีภายใน1-2 วันน้ียังคงมีฝนตก แต่มีปริมาณไม่มาก ทําให้ไม่ส่งผลกระทบในวงกว้าง  

"ขณะน้ีสถานการณ์กําลังคลี่คลายและอยู่ในช่วงฟ้ืนฟูทั้งระยะสั้นและระยะยาว คลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด ได้แก่ จ.ระนอง 
กระบ่ี ตรัง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา ส่วนยอดผู้เสียชีวิตมีจํานวน 96 ราย โดยเพ่ิมจาก 
จ.นครศรีธรรมราช 1 ราย ด้านการเยียวยาได้ช่วยเหลือทั้ง 96 ราย โดยมีเงินจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สํานักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล เงินกองทุนทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากสํานักนายกรัฐมนตรี และเงินของปภ.เอง ซึ่งแต่ละคนจะได้ขั้นตํ่า 
107,000บาท ต่อราย ซึ่งจะมีเงินของแต่ละพ้ืนที่เข้าไปสนับสนุนเพ่ิมเติมด้วย" นายกอบชัย กล่าว  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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แล้งเริ่มคุกคามเมืองตําน้ํากิน! แหล่งน้ําเหือดแห้งดินแตกระแหง ปภ.ประสานเร่งรับมือ 
ภัยแล้งเริ่มคุกคามบุรีรัมย์เมืองตํานํ้ากิน ส่งผลแหล่งนํ้าลําคลองธรรมชาติเหือดแห้งจนเห็นดินแตกระแหงแม้เพ่ิงต้นฤดูแล้ง 

วัชพืชเหี่ยวแห้งกระทบวัวควายเริ่มขาดแคลนอาหาร ขณะ ปภ.ประสานท้องถิ่นชุมชนทุกหมู่บ้านเร่งสํารวจแหล่งนํ้าที่มีสภาพต้ืนเขิน 
และระบบประปา บาดาลชํารุดใช้การไม่ได้ เพ่ือเตรียมพร้อมรับวิกฤตภัยแล้ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคุกคามหลายพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผลให้แหล่งนํ้าลําคลองธรรมชาติ 
มีสภาพเหือดแห้งจนเห็นดินแตกระแหง อีกทั้งหญ้าและวัชพืชที่เป็นอาหารสัตว์เหี่ยวแห้งยืนต้นตาย กระทบโค-กระบือของเกษตรกร
ที่เลี้ยงไว้เริ่มขาดแคลนอาหารแม้เพ่ิงเข้าสู่ต้นฤดูแล้งก็ตาม 

ขณะที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน เร่งออกสํารวจแหล่งนํ้าหรือสระกลางหมู่บ้านที่มีสภาพต้ืนเขิน รวมถึงระบบประปา บาดาลในหมู่บ้าน  
ตําบลที่ชํารุดใช้การไม่ได้ แล้วรายงานมายังทางจังหวัดเพ่ือจะได้วางแผนเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา
ขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งดังกล่าวด้วย เน่ืองจาก จ.บุรีรัมย์เป็นพ้ืนที่ 
ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ําซากเป็นประจําทุกปี จนได้รับฉายา “บุรีรัมย์ตํานํ้ากิน” 

จากข้อมูลเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา จ.บุรีรัมย์ถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 6 อําเภอ จากทั้งจังหวัดมี 23 อําเภอ 
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 22 ตําบล 86 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อนกว่า 7,000 ครัวเรือน ซึ่งหลายภาคส่วนได้ร่วมกันออกแจกจ่ายนํ้า
ช่วยผู้ประสบภัยไปกว่า 16 ล้านลิตร และใช้งบประมาณในการเป่าล้างบ่อบาดาลไปกว่า 1.7 ล้านบาท 

นายพรเชษฐ์ แสงทอง หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ถึงแม้ช่วงน้ียังไม่เข้าสู่ 
ฤดูแล้งเต็มตัว แต่หลายพ้ืนที่เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งบ้างแล้ว ดังน้ันจึงได้ประสานขอความร่วมมือไปยังท้องถิ่นและชุมชน 
ให้ช่วยออกสํารวจสระน้ํากลางหมู่บ้าน และระบบประปา บาดาล หากพ้ืนที่ไหนใช้การไม่ได้ก็จะเสนอของบประมาณมาดําเนินการ
เป่าล้าง ซ่อมสร้างให้ใช้การได้ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่จะมาเยือนด้วย  (ผู้จัดการ) 

 
4ชีวิตหนีตายบ้านทรุดจมน้ํา 'แม่'เศร้า'ลูก'ต้องขาดเรียน 

พ่อแม่ลูก 4 ชีวิต อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี หนีตายจ้าละหว่ัน บ้านทรุดตัวจมน้ํากลางดึก หนีขึ้นแพชั่วคราว ด้านผู้เป็นแม่
เสียดาย เก็บชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนไม่ทัน จําเป็นต้องให้หยุดเรียน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ่อแม่ลูกรวม 4 ชีวิต ในบ้านเลขที่ 88/17 บ้านในเสียด หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
ต้องเดือดร้อนอย่างหนัก หลังเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมา บ้านที่ถูกนํ้าท่วมขังนานได้เกิดทรุดตัวลงมาจนต้องหนีตายอพยพไปหลับนอน 
กันบนแพขนาดเล็กแทน  

นางอุมาพร ศิรินาโพ อายุ 39 ปี เล่าว่า เมื่อคืนน้ีขณะตน สามี และลูก 2 คน กําลังนอนหลับอยู่ จู่ๆเศษปูนเศษกระเบ้ือง 
ได้ค่อยๆร่วงหล่นลงมา พอสังเกตุดีๆก็พบว่าบ้านมีอาการสั่นผิดปกติ ด้วยความตกใจจึงตะโกนเรียกทุกคนให้ต่ืน และว่ิงออกไป 
จากตัวบ้านให้เร็วที่สุด ซึ่งอึดใจเดียวที่ออกมาด้านนอกได้ บ้านทั้งหลังก็ทรุดตัวลงทันทีแบบหวุดหวิดว่าจะเกิดอันตราย พอต้ังสติได้ก็
ให้ทุกคนข้ึนไปอยู่บนแพช่ัวคราวก่อน โดยเช่ือว่าเกิดจากการกัดเซาะของนํ้าท่วมขังกว่า 150 ซม.นานร่วม 2 เดือน จากน้ันช่วงเช้า
ได้ดํานํ้าลงไปเก็บข้าวของบ่งส่วนขึ้นมาไว้บนหลังคา แต่ที่เสียใจที่สุดคงไม่พ้นชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนของลูกทั้ง 2  
เพราะหอบหนีไม่ทัน เปียกชุ่มนํ้าจนไม่สามารถสวมใส่ได้ ต้องให้หยุดเรียนไปก่อน 

สําหรับ สถานการณ์นํ้าที่ อ.พระแสง เช้าน้ีวัดระดับนํ้าได้ 5.96 ม. ระดับนํ้าลด 5 ซม.ตํ่ากว่าเกณฑ์วิกฤต แต่ก็ลดลง 
อย่างช้าๆ ส่วนระดับนํ้าที่ อ.เคียนซาวัดได้ 5.50 ม. ลดลง 3 ซม. และที่ อ.พุนพิน วัดระดับนํ้าได้ 1.56 ม. มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
ซึ่งขึ้นลงตามที่นํ้าทะเลหนุนสถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้าตาปี ทางจังหวัดได้รีบเร่งระบายน้ําอย่างต่อเน่ือง  (เดลินิวส์) 

 
น้ํายังท่วมเกษตร อ.ชะอวดคาด 1 เดือนแห้ง 

นํ้ายังท่วมพ้ืนที่การเกษตร ใน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายอย่างต่อเน่ือง คาด 1 เดือนแห้ง  
เร่งฟ้ืนฟูบ้านเรือนประชาชน  

นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอําเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า สถานการณ์นํ้าท่วม 
ที่ อ.ชะอวด ปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายอย่างต่อเน่ือง คงเหลือ ต.เคร็ง และ ต.ชะอวด ที่ยังมีนํ้าท่วมขังอยู่ โดยเฉพาะบริเวณลุ่มตํ่า 
และพื้นที่ทางการเกษตร พบระดับนํ้าสูงประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร คาดว่าภายใน 1 เดือน จึงจะลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 9/9 

เน่ืองจากประสบปัญหาทะเลหนุน โดยทันทีที่ระดับนํ้าลดลง เจ้าหน้าที่จะมีการลงสํารวจความเสียหายเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ
เข้ามาช่วยเหลือต่อไป  

ขณะที่สภาพบ้านเรือนของประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายน้ัน ล่าสุด ทางอําเภอกําลังอยู่ระหว่างเข้าช่วยเหลือซ่อมแซม 
จากการประเมินภาพรวมพบส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย เช่น ประตูพัง หน้าต่างชํารุด เบ้ืองต้นพบว่ามีจํานวนกว่า  
1,000 หลัง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ตรังน้ํายังท่วมขังสูงบางพื้นที่ ชาวบ้านระทมเข้าบ้านไม่ได้ 
สถานการณ์อุทกภัยใน จ.ตรัง แม้จะเร่ิมคลี่คลายแล้วขณะนี้ แต่ยังคงมีนํ้าท่วมขังสูงในบางพ้ืนที่ของ ต.หนองตรุด  

อ.เมืองตรัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 100 หลังคาเรือน หลายรายยังกลับเข้าบ้านไม่ได้ ซ้ํายังมีอันตรายจากสัตว์มีพิษ 
เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ จ.ตรัง ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์นํ้าท่วมบริเวณสองฝั่งแม่นํ้าตรัง ว่าแม้ขณะนี้สถานการณ์ 

จะคลี่คลายลงแล้ว แต่บางพื้นที่ยังคงมีท่วมขังสูง ทําให้ทั้งบ้านเรือน สวนยางพารา และสวนปาล์มนํ้ามันบางส่วนยังคงจม 
อยู่ใต้นํ้า ชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนประมาณ 100 ครัวเรือน โดยเฉพาะที่หมู่ที่ 1 , 2 และหมู่ 3 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่หลังพนังก้ันนํ้าที่ทรุดตัวลงมาเป็นระยะทางยาวกว่า 100 เมตร ล่าสุดพบว่ายังมีบ้านเรือนถูกนํ้าท่วม แยกเป็น 
หมู่ 1 จํานวน 6 ครัวเรือน หมู่ 2 จํานวน 40 ครัวเรือน และ หมู่ 3 จํานวน 30 ครัวเรือน สวนปาล์มนํ้ามันและสวนยางพารา 
ถูกนํ้าท่วมรวมกันประมาณ 3,000 ไร่ ถนนถูกนํ้าท่วม 1 สาย เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร 

ด้าน นางคล่อง บัวคง อายุ 77 ปี ชาวบ้านหมู่ 2 ต.หนองตรุด  อ.เมืองตรัง กล่าวว่า พยายามเดินลุยนํ้าเพ่ือจะเข้าไป 
สํารวจความเสียหายและทําความสะอาดบ้าน หลังจากนํ้าลดระดับลง แต่ยังไม่สามารถจะเข้าไปภายในบ้านได้ เพราะกระแสนํ้า 
ที่ไหลตัดผ่านถนนและไหลเข้าบ้านยังเช่ียวกราก ระดับนํ้าภายในบ้านยังสูงประมาณ 80 ซม. เน่ืองจากเป็นที่ราบลุ่มมาก  
จึงทําได้แค่ยืนมองสภาพบ้านที่ถูกน้อท่วมอยู่ด้านนอกเท่าน้ัน คงต้องรอให้นํ้าลด ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาไม่ตํ่ากว่า 20 วัน  
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า หลังนํ้าลดระดับลง ได้มีชาวบ้านบางคนที่เข้าไปทําความสะอาดบ้านถูกงูกัดได้รับบาดเจ็บไปแล้ว 2 ราย 
โดยรายล่าสุดเมื่อช่วงค่ําของวันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่าน นางวรรดี แสงสรณ์ อายุ 46 ปี ชาวบ้านหมู่ 2 ต.หนองตรุด ถูกงูเห่าที่หนีนํ้าท่วม
เข้าไปซุกซ่อนอยู่บริเวณช้ันสองของบ้านกัดเข้าที่ฝ่ามือ ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ศูนย์ตรัง อาการปลอดภัยแล้ว  (เดลินิวส์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


