
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 1/8 

พ 
 
 
 

สภาวะอากาศ     . ประเทศไทยตอนบนยังคงอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปและมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว 
ดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเน่ืองและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส่วนภาคใต้ 
มีฝนน้อยในระยะน้ี 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  ระบุภาคเหนืออากาศหนาวมีหมอก ภาคใต้ฝนน้อยลง 
มีเมฆบางส่วน 
จ.นครศรีธรรมราช  นํ้าท่วม อ.ปากพนังคลี่คคลายคงเหลือพ้ืนที่ลุ่มตํ่า 
จ.กระบี่  นํ้ายังท่วมขัง อ.ลําทับสูงสุด 5 ม.ชาวบ้านทุกข์ 
จ.ตรัง  หมู่ 2 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรังจมนํ้ากว่า 2 เดือนแล้ว 
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 
-1 0 . 0 2  แ ล ะ -1 2 . 0 8  เ ม ต ร  ต า ม ลํ า ดั บ  แ น ว โ น้ ม ร ะ ดั บ นํ้ า ท่ า  

สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีเชียงแสน สถานีนครพนมสถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี  
มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   
 ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้า โดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้า
ในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีนํ้าท่วมบริเวณที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลาขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์นํ้า อย่างใกล้ชิด สถานการณ์นํ้าท่า (28 ม.ค.- 1 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 22.85 1.14 2.75 
20.70 69.10 และ 20.91 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
วันพฤหัสบดทีี่ 2 กุมภาพนัธ์ 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 27 ม.ค.59 28 ม.ค.59 29 ม.ค.59 30 ม.ค.59 31 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 - - - - - 
จ.สุราษฎร์ธานี - - - - 1.2 

จ.นครศรีธรรมราช 7.8 6.0 - 2.5 43.8 
จ.พัทลุง - 1.0 - - 30.0 
จ.สงขลา - 0.8 - 10.4 8.7 
จ.ปัตตาน ี - - - 7.0 - 
จ.ยะลา 11.7 - - - - 

จ.นราธิวาส - - - 37.0 14.8 
จ.ระนอง - - - - - 
จ.พังงา - - - - - 
จ.กระบี่ - - - - 77.8 
จ.ภูเก็ต - - - - - 
จ.ตรัง - - - - - 
จ.สตูล - - - - - 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 ม.ค.60  เวลา 13:00 น. 31 ม.ค.60  เวลา 19:00 น. 

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



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 77.8 1,796.1 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 *** *** 35.4 1,796.1 หนองพลบั สกษ. - 266.6 17.3 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 13.8 สงูกวา่ 77.8 472.8 หวัหนิ - 239.2 15.3 สงูกวา่

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

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

พะเยา ไมม่ฝีน 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. - 8.9 16.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี - 318.3 12.3 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 6.5 สงูกวา่ หนองคาย - 2.6 17.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 14.6 1,796.1 68.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 7.6 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.8 16.1 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 35.4 1,795.0 19.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 8.9 สงูกวา่ อุดรธานี - 5.7 22.0 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 487.3 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 FALSE สงขลา ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 635.9 32.0 สงูกวา่

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

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

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

1 กุมภาพันธ์ 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

31 มกราคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

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

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 8.2 สงูกวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 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 - 115.90 35.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6 9.1 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน - 16.1 ตํา่กวา่ กระบี่ 77.8 364.10 43.40 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 69.9 12.5 สงูกวา่ นครราชสมีา - 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 ไมม่ฝีน 381.00 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 ์ ไมม่ฝีน 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 กระบี่ 77.8 364.1

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 11.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นครศรธีรรมราช สกษ. 35.4 1,795.0

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 18.8 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นครศรธีรรมราช 14.6 1,796.1

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.3 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 10.2 *** *** 4 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 0.8 9.1 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 15.8 ตํา่กวา่ 5 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 28.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 10.8 24.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ กระบี่ 77.8 364.1

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.0 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 9.7 27.5 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช 14.6 1,796.1

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 ไมม่ฝีน 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 ี ไมม่ฝีน 47.7 18.2 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 97.9 19.4 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 35.7 7.8 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 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 ี ไมม่ฝีน 70.8 36.4 สงูกวา่

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

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 9.0 ตํา่กวา่ ตราด - 36.9 86.0 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 22.8 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

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 429.90 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -226.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -124.00 

วนัที ่1  กุมภาพนัธ ์ 2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -27.00 

47,426 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -90.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
67% ภาคตะวันออก 9 1 - 10 -26.90 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่1  กุมภาพนัธ ์ 2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 64.00  ลดลง 31 อ่าง

38,193 รวมท ัง้ประเทศ 31 4 3 38 -429.90   เพิม่ขึน้ 3 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 4,775 35% 6,747 50% 2,947 22% 6,814 51% 3,014 22% -67.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,543 48% 6,694 70% 3,844 40% 6,817 72% 3,967 42% -123.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 64 24% 178 67% 166 63% 180 68% 168 63% -2.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 32 12% 103 39% 89 34% 106 40% 92 35% -3.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 29 27% 96 91% 93 88% 97 92% 94 89% -1.00 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% 715 76% 672 72% 743 79% 700 75% -28.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,829 40% 14,691 59% 7,963 32% 14,917 60% 8,189 33% -226.00 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% 233 45% 188 36% 236 45% 191 37% -3.00 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 80 49% 135 82% 98 60% 140 85% 103 63% -5.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 690 28% 1,823 75% 1,242 51% 1,875 77% 1,294 53% -52.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 786 40% 944 48% 844 43% 979 49% 879 44% -35.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 118 38% 109 35% 87 28% 111 35% 89 28% -2.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 86 55% 68 44% 67 43% 70 45% 69 45% -2.00 ลดลง

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

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 91 33% 124 45% 117 43% 125 45% 118 43% -1.00 ลดลง

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

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,263 64% 1,445 73% 614 31% 1,466 75% 635 32% -21.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,501 42% 5,157 62% 3,508 42% 5,282 63% 3,632 43% -124.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 451 47% 712 74% 709 74% 738 77% 735 77% -26.00 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 1,300 566 42% 1,077 79% 1,017 75% 1,104 81% 1,044 77% -27.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,660 71% 13,482 76% 3,217 18% 13,511 76% 3,246 18% -29.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,892 55% 5,419 61% 2,407 27% 5,480 62% 2,468 28% -61.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,552 66% 18,901 71% 5,624 21% 18,991 71% 5,714 21% -90.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 132 59% 154 69% 149 67% 162 72% 157 70% -8.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 155 37% 176 42% 146 35% 185 44% 155 37% -9.00 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 13.75 150 156 95% 111 68% 97 59% 112 68% 98 60% -1.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 226 77% 177 60% 157 53% 182 62% 162 55% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 11 66% 9 56% 8 51% 9 57% 8.73 53% -0.24 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 6 30% 13 60% 12 55% 13 61% 11.97 56% -0.17 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 52 65% 67 84% 64 81% 68 86% 65.04 82% -1.06 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 28 63% 25 56% 22 49% 26 57% 22.92 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 1,570 807 48% 1,055 63% 948 57% 1,082 65% 975 58% -26.90 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 299 42% 369 52% 304 43% 370 52% 305 43% -1.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 109 28% 198 51% 180 46% 197 50% 179 46% 1.00 เพิม่ขึน้

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,509 80% 5,027 89% 3,675 65% 5,021 89% 3,669 65% 6.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,021 70% 952 65% 676 46% 894 61% 618 43% 58.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,938 72% 6,546 80% 4,835 59% 6,482 79% 4,771 58% 64.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 38,193 54% 47,426 67% 23,895 34% 47,857 67% 24,325 34% -429.90 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

26 มกราคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่1  กมุภาพนัธ ์ 2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

1 กุมภาพนัธ ์2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่1  กุมภาพนัธ ์ 2559

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

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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เหนืออากาศหนาวมีหมอก ใต้ฝนน้อยลงมีเมฆบางส่วน 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป 24 ช่ัวโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทยตอนบนยังคงอากาศหนาวเย็น

โดยท่ัวไปและมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นอย่างต่อเน่ือง 
และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยในระยะน้ี ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณ
ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย  
และประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย  
และภาคใต้ ลักษณะเช่นน้ีทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อย 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06.00 วันน้ี ถึง 06.00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิตํ่าสุด 15-17 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 6-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิตํ่าสุด  
14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 8-14 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิตํ่าสุด 19-20 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนมากทางตอนบนของภาค และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย  
อุณหภูมิตํ่าสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ทางตอนบนของภาคอากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากทางตอนล่าง 
ของภาค อุณหภูมิตํ่าสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 19-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง  
1-2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิตํ่าสุด  
21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   

 
น้ําท่วม อ.ปากพนังคลี่คคลายคงเหลือพื้นที่ลุ่มต่ํา 

อุทกภัยใน อ.ปากพนัง คลี่คคลายต่อเน่ือง คงเหลือพ้ืนที่ลุ่มตํ่า พบปัจจัยทะเลหนุนส่งผลต่อการระบายมวลนํ้าท่วมขังทําให้
บางจุดของเทศบาลเมืองปากพนัง ยังคงประสบภาวะนํ้าท่วมขัง เฉลี่ย 10 - 20 เซนติเมตร 

นายโสภา แก้วจีน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยกับสํานักข่าว  
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า สถานการณ์อุทกภัยใน อ.ปากพนัง ส่วนใหญ่คลี่คลายลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงเหลือในส่วนของ  
ต.ปากแพรก บริเวณ หมู่ 2, 3, 4, 5 และหมู่ 1, 2, 3 ต.ขนาบนาก แถวประตูระบายนํ้าเสือหึง (คลองปากพนัง) ซึ่งขณะน้ียังคงมี
นํ้าท่วมขังอยู่ ขณะที่ด้านล่างของประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ ก็พบว่าในช่วงเที่ยง มวลนํ้าจะปรับระดับสูงขึ้น เพราะเป็นเวลา
ที่ทะเลหนุนสูง ส่วนที่ ต.คลองกระบือ, คลองน้อย ก็พบว่ามีนํ้าท่วมขังเล็กน้อยเช่นกัน ทั้งน้ี คาดว่าภายใน 5 วัน ระดับนํ้า 
น่าจะลดลงจนแห้ง หากไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมเติม แต่ก็ขึ้นอยู่กับภาวะทะเลหนุนสูงด้วย เน่ืองจากเมื่อนํ้าเค็มมาเจอกับนํ้าจืด  
ก็จะทําให้มวลนํ้าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่ริมแม่นํ้า รวมถึงคลองซึ่งเช่ือมออกไปสู่ทะเลได้  

ขณะที่ นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ปัจจุบัน
มวลนํ้าที่มาจากโซนทิศตะวันตกเริ่มลดลง แต่ก็ยังมีนํ้าทะเลหนุนสูงอยู่ ทําให้บางจุดของเทศบาลเมืองปากพนัง เน้นพ้ืนที่ลุ่มตํ่า  
ยังคงประสบภาวะนํ้าท่วมขัง เฉลี่ย 10 - 20 เซนติเมตร เบ้ืองต้น เจ้าหน้าที่กําลังเร่งสูบมวลนํ้าดังกล่าวออก คาดว่าหากไม่มีฝนตก
เพ่ิมเติม สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติใน 1 สัปดาห์ สําหรับเทศบาลเมืองปากพนังน้ัน มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง  
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ทําให้พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนประชาชน จากการสํารวจมีร้อยละ 5 - 10 จากภาพรวมท้ังอําเภอ  
หรือประมาณ 100 ครัวเรือน   (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ํายังท่วมขังอ.ลําทับกระบี่สูงสุด5ม.ชาวบ้านทุกข์ 

นํ้ายังท่วมขังหมู่ 2 ต.ดินแดง อ.ลําทับ จ.กระบี่ สูงสุด 5 เมตร ทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบ
ไม่สามารถกรีดยาง รวมถึงประกอบอาชีพได้ตามปกติ เจ้าหน้าที่เร่งระบาย 

ความคืบหน้ากรณีนํ้าจากภูเขาซึ่งก้ันเขตแดนระหว่าง จ.นครศรีธรรมราช และ กระบ่ี ได้ซึมเข้ามาท่วมขังบริเวณหมู่ 2  
ต.ดินแดง อ.ลําดับ อย่างต่อเน่ือง ทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบไม่สามารถกรีดยาง รวมถึงประกอบ
อาชีพได้ตามปกติ  

ล่าสุด นายมนัส แสนภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ดินแดง อ.ลําทับ จ.กระบี่ เปิดเผยกับสํานักข่าว  
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้นํ้าที่ท่วมขังในบริเวณดังกล่าว อยู่ในภาวะทรงตัว คือไม่เพ่ิมขึ้น และไม่ลดลง โดยมีระดับลึกสุดอยู่ประมาณ 
5 เมตร ชาวบ้าน 28 ครัวเรือน หรือคิดเป็น 84 คน เดือดร้อน เน่ืองจากไม่สามารถกรีดยาง, ตัดปาล์ม หรือ ทํางานรับจ้างได้  
ทําให้ขาดรายได้ไป ส่วนใหญ่ต้องนําเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ในครั้งก่อนมาใช้ประทังชีวิต เบ้ืองต้น อบต.ดินแดง ได้ลงพ้ืนที่ 
เข้าช่วยเหลือมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้ผู้ประสบภัยเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน  

นอกจากน้ี ทางจังหวัดยังได้สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าเข้ามาเร่งระบายมวลนํ้าออก คาดว่า ภายใน 1 - 2 เดือน จากน้ี
สถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งเมื่อระดับนํ้าลดลงแล้ว ตนก็จะได้มีการหารือร่วมกับชาวบ้านถึงแนวทางการช่วยเหลือ, 
ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ทางการเกษตร รวมถึงสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ สําหรับนําข้อมูลไปเสนอของบประมาณ 
เข้ามาเยียวยาฟ้ืนฟูบริเวณที่ได้รับผลกระทบต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
หมู่ 2 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรังจมน้ํากว่า 2 เดือนแล้ว 

ชาวบ้านหมู่2 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง ยังประสบปัญหาน้ําท่วมขังต่อเน่ืองยาวนานกว่า 2 เดือนแล้ว โรงเรียนบ้านคลองขุด 
ยังอ่วม ระดับนํ้า 40-50 ซ.ม.  

นายจินตณัฐ สุวรรณหมัด ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ม.2 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เปิดเผย กับ สํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ขณะน้ีชาวบ้าน ที่ หมู่ 2 ต.หนองตรุด ยังประสบปัญหานํ้าท่วมขังต่อเน่ืองยาวนานกว่า2 เดือนแล้ว ชาวบ้าน 
ต้องอาศัยอยู่บนถนน และที่โรงเรียนบ้านคลองขุด ที่ขณะน้ีระดับนํ้าลดลงไปบ้าง แต่ยังท่วมขังประมาณ 40-50 เซ็นติเมตร  
ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวใน จ.ตรัง ที่ยังคงถูกนํ้าท่วมขัง แต่นักเรียนทั้งหมดได้ย้ายไปเรียนโรงเรียนใกล้เคียงที่ไม่ประสบปัญหานํ้าท่วม
แล้ว ส่วนอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน อาคารเรียน โรงอาหาร ได้รับความเสียหายเกือบหมด ไม่สามารถเปิดเรียนได้นานเกือบ  
2 เดือนแล้ว ซึ่งเมื่อ 2 วันก่อน ทางพล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางมาเย่ียม ที่โรงเรียนบ้านคลองขุด 
พร้อมให้กําลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ด้วย 

ทั้งน้ีต้นเหตุของปัญหานํ้าท่วมขังน้ัน มาจากผนังกั้นนํ้าได้แตกชํารุดเสียหาย ดังน้ันนํ้าจากแม่นํ้าตรังจึงเอ่อล้นเข้าบริเวณ 
หมู่ 2 อย่างต่อเน่ือง การแก้ไขคือต้องซ่อมผนังก้ันนํ้าให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติ แต่ต้องใช้งบประมาณมาก และการเดินทางเข้าออก
ยากลําบาก หรือไม่อย่างน้ัน ต้องรอวีธีทางธรรมชาติ คือรอให้แม่นํ้าตรังลดปริมาณลงให้ตํ่ากว่าบริเวณผนังก้ันนํ้า จึงจะทําให้ในพ้ืนที่
นํ้าลดลงสู่ภาวะปกติได้  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


