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สภาวะอากาศ ประเทศไทยตอนบนยังคงอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปและมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว 
ดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเน่ืองและการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส่วนภาคใต้มีฝนเล็กน้อย 
ในระยะน้ี. 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคเหนือหนาว-ภาคใต้มีฝนเล็กน้อย กทม.เย็นมีหมอก
ในตอนเช้า 
จ.สุราษฎร์ธานี  ยันํ้างท่วมขัง อ.พุนพิน หว่ันเน่ากระทบสุขภาพ 
จ.นครศรีธรรมราช  นํ้ายังท่วม 4 อ.นครศรีฯภาพรวมดีขึ้นคาด 6 วันแห้ง 
จ.กระบี่  นํ้ายังท่วมขังอ.ลําทับกระบ่ีสูงสุด 5 ม.ชาวบ้านทุกข์ 
จ.ตรัง  นํ้ายังท่วมเมืองตรัง 30 ซม.ชาวบ้านบางส่วนอาศัยเต็นท์ 
จ.พัทลุง  นํ้าท่วมขังพ้ืนที่ลุ่มใน จ.พัทลุง เตือนระวังโรคฉี่หนู 
จ.สงขลา  นํ้าท่วม 2 อ.ใน จ.สงขลา 2 เดือน-บางส่วนไร้คนช่วย 
 
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 สถานีนครพนม 
สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   
 ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้า โดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้า
ในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีนํ้าท่วมบริเวณที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลาขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์นํ้า อย่างใกล้ชิด สถานการณ์นํ้าท่า (27 ม.ค.- 31 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 24.25 1.14 3.10 
23.10 10.75 และ 28.63 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ม.ค.60  เวลา 13:00 น. 30 ม.ค.60  เวลา 19:00 น. 

31 ม.ค.60  เวลา 1:00 น. 31.ม.ค 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 3.6 1,781.5 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 *** *** 3.6 1,781.5 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 266.6 6.9 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 7.5 สงูกวา่ - 472.8 หวัหนิ ไมม่ฝีน 239.2 11.8 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 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 ไมม่ฝีน 614.4 86.2 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 6.2 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 8.9 5.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 318.3 36.8 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 1.5 สงูกวา่ หนองคาย - 5.2 8.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,781.5 145.4 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 3.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.8 6.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 1,759.6 103.0 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 4.2 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 5.7 6.3 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 758.6 144.2 สงูกวา่

ลําปาง - 80.4 2.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 4.9 5.4 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 331.7 43.8 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 2.8 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2.8 4.7 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 487.3 38.4 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 5.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 1.8 3.0 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,051.1 58.4 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 4.4 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2.0 2.0 สงูกวา่ สงขลา 1.5 696.7 74.8 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 5.1 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 13.2 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 441.2 53.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 0.7 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1.2 4.0 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 547.1 100.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 5.5 สงูกวา่ มหาสารคาม - 6.4 3.5 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 300.8 82.9 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 11.7 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.3 3.7 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 635.9 50.9 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 42.7 7.6 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 2.7 8.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 773.7 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 5 7 4 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 3 4 ตํา่กวา่ ิ ส 3 6 1 335 4 101 6 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

31 มกราคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

30 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 3.6 1,335.4 101.6 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 1.7 สงูกวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 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 472.80 18.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 11.7 2.3 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 0.5 2.4 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า - 127.70 33.40 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6 6.8 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน - 5.1 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 286.30 32.00 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 69.9 7.5 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 6.0 8.2 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 324.40 30.30 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 6.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 3.9 5.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 200.90 36.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 4.9 7.7 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 2.8 4.2 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 250.70 14.90 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.1 4.0 สงูกวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 381.00 32.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 3.2 8.5 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 205.60 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 นราธวิาส 3.6 1,335.4

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 5.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 สงขลา 1.5 696.7

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 2.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.3 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 10.2 *** *** 4 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6

บวัชุม ไมม่ฝีน 0.8 6.7 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 7.7 ตํา่กวา่ 5 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 4.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 10.8 9.0 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ นราธวิาส 3.6 1,335.4

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.0 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 9.7 9.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,781.5

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 ไมม่ฝีน 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 10.4 มม. ที ่อ.สงิหนคร จ.สงขลา



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 426.13 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -225.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -130.00 

วนัที ่31  มกราคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -30.00 

47,499 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -94.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
67% ภาคตะวันออก 9 1 - 10 -29.13 คงที่ 3 อ่าง
วนัที ่31  มกราคม  2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 82.00  ลดลง 32 อ่าง

38,237 รวมท ัง้ประเทศ 32 3 3 38 -426.13   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 4,779 35% 6,757 50% 2,957 22% 6,824 51% 3,024 22% -67.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,548 48% 6,716 71% 3,866 41% 6,839 72% 3,989 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% 98 92% 95 90% -2.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 26 15% 159 94% 153 90% 160 94% 154 91% -1.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 361 38% 720 77% 677 72% 747 80% 704 75% -27.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,839 40% 14,729 60% 8,001 32% 14,954 61% 8,226 33% -225.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 30 22% 89 65% 82 60% 91 67% 84 62% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 181 35% 233 45% 188 36% 237 46% 192 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 80 49% 137 84% 100 61% 141 86% 104 63% -4.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 692 28% 1,830 75% 1,249 51% 1,885 78% 1,304 54% -55.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 792 40% 950 48% 850 43% 984 50% 884 45% -34.00 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% 69 49% 62 44% -1.00 ลดลง

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 1,265 64% 1,447 74% 616 31% 1,471 75% 640 33% -24.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,512 42% 5,175 62% 3,526 42% 5,306 63% 3,656 44% -130.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 454 47% 715 74% 712 74% 744 78% 741 77% -29.00 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 1,300 569 42% 1,080 79% 1,020 75% 1,110 82% 1,050 77% -30.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,664 71% 13,486 76% 3,221 18% 13,521 76% 3,256 18% -35.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,901 55% 5,430 61% 2,418 27% 5,489 62% 2,477 28% -59.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,565 66% 18,916 71% 5,639 21% 19,010 71% 5,733 22% -94.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 132 59% 154 69% 149 67% 163 73% 158 71% -9.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 156 37% 177 42% 147 35% 187 45% 157 37% -10.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 40 34% 88 75% 76 65% 90 77% 78 67% -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 20.00 275 227 77% 178 60% 158 54% 183 62% 163 55% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 11 66% 9 56% 9 51% 10 57% 8.79 53% -0.28 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 6 30% 13 60% 12 55% 13 61% 12.00 56% -0.17 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 52 66% 67 85% 64 81% 69 86% 65.53 83% -1.34 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 28 63% 26 56% 23 50% 26 57% 22.92 50% -0.34 ลดลง

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

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 810 48% 1,059 63% 951 57% 1,088 65% 980 58% -29.13 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 300 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 4,512 80% 5,028 89% 3,676 65% 5,018 89% 3,666 65% 10.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,021 70% 946 65% 670 46% 874 60% 598 41% 72.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,942 73% 6,541 80% 4,830 59% 6,459 79% 4,748 58% 82.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 38,237 54% 47,499 67% 23,967 34% 47,926 68% 24,393 34% -426.13 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

25 มกราคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่31  มกราคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

31 มกราคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่31  มกราคม  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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เหนือหนาว-ใต้มีฝนเล็กน้อย กทม.เย็นมีหมอกในตอนเช้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศท่ัวไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงอากาศ

หนาวเย็นโดยทั่วไปและมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่าง
ต่อเน่ืองและการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส่วนภาคใต้มีฝนเล็กน้อยในระยะน้ี 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิ ตํ่าสุด 15-19 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด  
30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 6-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 
14-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 8-14 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

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

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิตํ่าสุด 18-21 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ทางตอนบนของภาคอากาศเย็น โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค  
อุณหภูมิตํ่าสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเล 
มีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิตํ่าสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 
น้ํายังท่วมขังอ.พุนพินสุราษฎร์ฯหว่ันเน่ากระทบสุขภาพ 

นํ้าท่วมขัง อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี ต่อเน่ือง หว่ัน นํ้าเน่ากระทบสุขอนามัยชาวบ้าน เร่งระบาย – แจกสารชีวภาพ 
บรรเทาความเดือดร้อน 

นายจํานง สวัสด์ิวงศ์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยกับสํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ ใน จ.สุราษฎร์ธานี ยังคงมีพ้ืนที่อ.พุนพิน 6 ตําบล ประกอบด้วย ท่าข้าม, กรูด, ท่าสะท้อน, ตะปาน,  
เขาหัวควาย และ ท่าโรงช้าง ประสบภาวะน้ําท่วมขัง โดยเฉพาะบริเวณจุดลุ่มตํ่าในสวนปาล์ม วัดระดับนํ้าสูงสุดประมาณ  
50 เซนติเมตร ล่าสุดทางจังหวัดยังคงระดมเคร่ืองสูบนํ้าเข้าไปเร่งระบายนํ้าออกจากบริเวณที่ท่วมขังอยู่ แต่ยังไม่สามารถกําหนด
ระยะเวลาได้ว่า สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด เน่ืองจากข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านทะเลหนุนสูง ประกอบกับหากมีฝนตกลงมา
ซ้ําอีกก็จะย่ิงทําให้การระบายนํ้าเป็นไปได้ช้า  

ทั้งน้ี จากกรณีที่บางจุดประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเน่ือง ทําให้มวลนํ้าที่ขังอยู่เริ่มเน่าเสีย จนอาจกระทบกับสุขอนามัย
ของชาวบ้านในละแวกดังกล่าว เบ้ืองต้น ได้มีหน่วยงานเข้าไปแจกจ่ายสารชีวภาพ (EM) เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อน 
ในระดับหน่ึง ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความเป็นห่วงว่าชาวบ้านอาจได้รับอันตรายจากโรคระบาด รวมถึงเช้ือโรคต่าง ๆ ที่มากับนํ้าเน่าเสีย  
จึงอยากฝากเตือนให้ระมัดระวัง หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ตลอดจนหาอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้ร่างกายไม่ต้องสัมผัส 
กับนํ้าเน่าโดยตรง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ํายังท่วม 4 อ.นครศรีฯภาพรวมดีขึ้นคาด 6 วันแห้ง 

น้ํายังท่วม 4 อ.เมืองคอน ภาพรวมดีขึ้น คาด 6 วัน กลับสู่ภาวะปกติ ขณะปริมาณฝนช่วยเพ่ิมระดับนํ้ากักเก็บเขื่อน 
ไว้สู้ภัยแล้ง 
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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 ระดับนํ้าลดลงอย่างต่อเน่ือง 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) 
 

น้ํายังท่วมขัง อ.ลําทับกระบี่สูงสุด 5 ม.ชาวบ้านทุกข์ 
นํ้ายังท่วมขังหมู่ 2 ต.ดินแดง อ.ลําทับ จ.กระบ่ี สูงสุด 5 เมตร ชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เจ้าหน้าที่เร่งระบาย

อบต.ได้ลงพ้ืนที่เข้าช่วยเหลือมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้ผู้ประสบภัยเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
ความคืบหน้ากรณีนํ้าจากภูเขาซึ่งก้ันเขตแดนระหว่าง จ.นครศรีธรรมราช และ กระบ่ี ได้ซึมเข้ามาท่วมขังบริเวณ 

หมู่ 2 ต.ดินแดง อ.ลําดับ อย่างต่อเน่ือง ทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบไม่สามารถกรีดยาง  
รวมถึงประกอบอาชีพได้ตามปกติ  

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 ทางจังหวัดยังได้สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าเข้ามาเร่งระบายมวลน้ําออก คาดว่า ภายใน 1 - 2 เดือน  
จากน้ีสถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งเมื่อระดับนํ้าลดลงแล้ว ตนก็จะได้มีการหารือร่วมกับชาวบ้านถึงแนวทาง 
การช่วยเหลือ, ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ทางการเกษตร รวมถึงสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ สําหรับนําข้อมูลไปเสนอ 
ของบประมาณเข้ามาเยียวยาฟ้ืนฟูบริเวณที่ได้รับผลกระทบต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ํายังท่วมเมืองตรัง30ซม.ชาวบ้านบางส่วนอาศัยเต็นท์ 

นํ้ายังท่วมเมืองตรัง 30 ซม.ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรเข้าออก ระหว่างบ้านกับถนน ชาวบ้านบางส่วนต้องอาศัย 
เต็นท์ช่ัวคราว ขณะภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น  

นางกุลธารินท์ โรจนสุรสีห์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 
ว่า ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าท่วมใน จ.ตรัง มีแนวโน้มคลี่คลายอย่างต่อเน่ือง ราษฎรร้อยละ 90 สามารถกลับเข้าไปพักอาศัย 
ในบ้านเรือนของตนเองได้ตามปกติ คงเหลือ พ้ืนที่ อ.เมือง บริเวณริมแม่นํ้าตรัง 3 ตําบล คือ บางรัก, หนองตรุด และ ควนปริง  
โดยที่ ต.ควนปริง พบชาวบ้าน 20 คน ยังต้องอาศัยอยู่ในเต๊นท์ผู้ประสบภัยช่ัวคราว เน่ืองจากมีนํ้าท่วมขังบ้านเรือนประมาณ  
30 เซนติเมตร ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรเข้าออก ระหว่างบ้านกับถนน ทั้งน้ี แม้ว่าประชาชนจะอพยพกลับบ้านแล้ว  
แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ขนสิ่งของมีค่าเข้าไปเก็บไว้ตามเดิม เพราะเกรงว่าจะเกิดนํ้าท่วมอีกระลอก  

ขณะที่สถานการณ์นํ้าท่วมขังในพ้ืนที่การเกษตรน้ัน ล่าสุดก็พบว่าสวนยางพารา, นาข้าว รวมถึง ปาล์มนํ้ามัน ริมแม่นํ้าตรัง 
ยังถูกนํ้าท่วมขังอยู่เช่นกัน ทําให้ไม่สามารถประเมินภาพรวมความเสียหายออกมาเป็นตัวเลขได้ โดยจะต้องรอให้ระดับนํ้าลดลง 
จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อน จึงจะมีการลงพื้นที่สํารวจต่อไป ส่วนกรณีที่ ก่อนหน้าน้ีพนังก้ันแม่ นํ้าตรัง พังทลายลงมา 
เพราะถูกมวลนํ้าซัด 4 จุด น้ัน เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่ได้ทําการซ่อมแซมช่ัวคราวแล้วจํานวน 1 แห่ง บริเวณ ต.นาตาล่วง  
และภายในสัปดาห์หน้า เจ้าหน้าที่จะเร่งทําการซ่อมแซม 3 แห่งที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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นํ้าท่วมขังพ้ืนที่ลุ่มในจ.พัทลุงเตือนระวังโรคฉี่หนู 
นํ้าท่วมขังพ้ืนที่ลุ่ม ริมทะเลสาบสงขลาใน จ.พัทลุง ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจังหวัดพัทลุง ได้ออกแจ้งเตือน

ชาวบ้านระวังโรคฉี่หนู ขณะโจรขโมยปาล์มนํ้ามันออกละวาด 
นํ้ายังคงท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มริมทะเลสาบ 3 อําเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง, ควนขนุน และ เขาชัยสน จํานวน 14 หมู่บ้าน  

มานานกว่า 2 เดือน ชาวบ้านหลายครอบครัวยังต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน เน่ืองจากนํ้าท่วมขังและเน่าเสีย 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ก่อนไหลลงทะเลสาบสงขลา ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจังหวัดพัทลุง ได้ออกแจ้งเตือนประชาชน 
ที่มีบ้านเรือนนํ้าท่วมขัง พยายามหลีกเลี่ยงการเดินลุยนํ้า เน่ืองจากพบชาวบ้านเร่ิมป่วยด้วยโรคฉี่หนู จึงแนะนําว่าหากจําเป็น 
ต้องเดินลุยนํ้านาน ๆ ก็ขอให้สวมรองเท้าบูทที่กันนํ้า และเมื่อขึ้นจากนํ้าให้เร่งล้างเท้า ชําระร่างกายให้สะอาดอย่างรวดเร็ว  
เพ่ือป้องกันเช้ือโรคที่มากับนํ้าขังดังกล่าว   

ส่วนพ้ืนที่การเกษตรสวนปาล์มนํ้ามัน หลังจากนํ้าท่วมขังนานพบว่าปาล์มของเกษตรกร ที่มีอายุ 1 - 2 ปี  
เริ่มล้มตายจํานวนมาก ส่วน 3 - 5 ปี ผลผลิต ที่ออกมาจมนํ้าได้รับความเสียหาย เจ้าของสวนที่นํ้ายังไม่ลด ไม่สามารถเข้าไปฟ้ืนฟู
สวนปาล์มได้ ขณะเดียวกัน สวนปาล์มของชาวบ้านที่พ้นนํ้าและมีผลผลิต ใน ต.เกาะหมาก และ ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน  
จ.พัทลุง พบว่ามีกลุ่มคนร้ายแอบเข้าไปตัดขโมยขายแล้วหลายราย จนเจ้าของต้องนั่งเฝ้า แต่ก็ยังมีการลักขโมยเป็นรายวัน 
หลังนํ้าลดลง ล่าสุด ประชาชนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใด.  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วม 2 อ.ในจ.สงขลา 2 เดือน-บางส่วนไร้คนช่วย 

นํ้าท่วมสงขลา 2 อําเภอ ริมทะเลสาบยืดเย้ือเกือบ 2 เดือน ชาวบ้านเดือดร้อนนํ้าเน่าเสีย บางส่วนตกสํารวจไม่ได้รับ 
ความช่วยเหลือ 

สถานการณ์นํ้าท่วมที่ จ.สงขลา ขณะนี้ยังคงมีนํ้าท่วมริมทะเลสาบสงขลามานานเกือบ 2 เดือน ใน 2 อําเภอ ประกอบด้วย 
อ.ระโนด 5 ตําบล คือ ต.บ้านขาว, ตะเครียะ, ท่าบอน, คลองแดน และ ต.ระโนด, อ.กระแสสินธ์ุ 2 ตําบล คือ ต.เชิงแส และ ต.โรง 
รวม 15 หมู่บ้าน ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตอยู่ในนํ้า ขณะที่สภาพนํ้าเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น อยู่ในภาวะเสี่ยงที่ชาวบ้านจะติดโรค 
ที่มากับนํ้า เช่น นํ้ากัดเท้า โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง และ โรคฉ่ีหนู โดยปัญหาสําคัญที่สุดอีกอย่าง ซึ่งผู้ประสบภัยได้ร้องเรียนมา
คือสิ่งของยังชีพที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งไปช่วยเหลือผ่านผู้นําท้องถิ่น ยังไม่ทั่วถึงและบางครอบครัวได้รับการช่วยเหลือน้อยมาก 
โดยเฉพาะบ้านที่ไมม่ีเลขหรือผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางราชการ ซึ่งส่วนใหญ่ตกสํารวจทั้งที่ได้รับความเดือดร้อนหนักเหมือนกัน 

ส่วนภาพรวมของปัญหาอุทกภัย ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ น้ัน ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 จ.สงขลา ในฐานะผู้ช่วยผู้กํากับควบคุมพ้ืนที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ส่วนหน้า จ.สงขลา เปิดเผย ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว และอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 3 จังหวัด สําหรับพ้ืนที่ทั้ง 4 จังหวัด  
จากการตรวจสอบพบ ประชาชนเดือดร้อน 70,901 ครัวเรือน 273,119 คน บ้านเรือนเสียหายบางส่วนร้อยละ 30 - 50 
จํานวน 26 หลัง เสียหายทั้งหลัง 15 หลัง เสียหายบางส่วนร้อยละ 30 จํานวน 318 หลัง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


