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สภาวะอากาศ  ภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมา ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังอ่อนลง โดยมี 
คลื่นสูง 1-2 เมตร สําหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเน่ืองในระยะน้ี ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเน่ืองจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยข่าวดีใต้ฝนลด กทม.-ไทยตอนบนอากาศหนาว 
จ.เชียงราย  นํ้าโขงลดฮวบ! หาดทรายโผล่สลอน กระทบเรือสินค้าแล้ว 
จ.ชุมพร  ประกาศภัยพิบัติครบ 8 อ.เดือดร้อน 4 หมื่น 
จ.นครศรีธรรมราช  อ.สิชลนํ้าท่วมคลี่คลาย เร่งกู้เรือประมงถูกนํ้าพัดจม  
จ.ตรัง  ระทึก!พนังกั้นแม่นํ้าตรังพัง ทะลักเข้าท่วมกว่า 1 พันครัวเรือน 
จ.สงขลา  ท่วม 9 อ.พ้ืนที่เกษตรเสียหายรวม 8 หมื่นไร่ 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวล
วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 
2559 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม 

วัดได้ 2.15. 6.32 3.98 2.89 2.96 และ3.49 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -10.65 -9.68 -8.22 -
9.61 -9.04 และ-11.01 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีนครพนม  
มีแนวโน้มระดับนํ้าทรงตัว สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย และสถานีมุกดาหาร มีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด
เน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (5 ธ.ค.- 9 ธ.ค.2559) (ที่มา: กรมชลประทาน) สถานี
คลองลํ า  อ  .ศรี นคริ นทร์  จ  .พัทลุ ง  สถานี คลอง นุ้ ย  อ  เมื อ ง   จ  .พัทลุ ง  สถานี คลองหวะ  อ  .หาด ใหญ่  จ  .สงขลา  
สถานีคลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .สะเดา จ .สงขลา 
วัดปริมาณนํ้าได้ 26.00 0.40 6.15. 51.20 36.50 และ 35.60 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันเสาร์ที ่10 ธันวาคม 2559 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 4 ธ.ค.59 5 ธ.ค.59 5 ธ.ค.59 5 ธ.ค.59 6 ธ.ค.59 

จ.นครสวรรค ์ - -  - - 
จ.ชัยนาท - -  - - 

จ.พระนครศรีอยุธยา - -  - - 
จ.สุพรรณบุรี - - 0.2 - - 

จ.ลพบุรี - - - - - 
จ.กาญจนบุร ี - - 0.1- - - 
จ.ราชบุร ี - - - - - 
จ.นครปฐม - - - - - 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี - - - - - 

จ.สมุทรปราการ - - - 0.1 - 
จ.นครนายก - - - - - 
จ.ปราจีนบุร ี - - - - - 
จ.สระแก้ว - - - - - 

จ.ฉะเชิงเทรา - - - - - 
จ.ชลบุร ี - - - - - 
จ.ระยอง - - - - - 
จ.จันทบุร ี - - - - - 
จ.ตราด - - - - - 

จ.เพชรบุรี - - - - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ - 3.4 - - - 

จ.ชุมพร 142.0 135.1 160.0 38.1 2.0 
จ.สุราษฎร์ธานี 150.0 98.0 130.4 175.0 1.2 

จ.นครศรีธรรมราช 154.5 245.5 120.0 26.4 34.5 
จ.พัทลุง 140.0 64.8 11.1 26.0 - 
จ.สงขลา 193.2 320.3 358.0 44.5 6.0 
จ.ปัตตาน ี 100.0 89.5 14.5 52.0 34.6 
จ.ยะลา 29.2 13.1 - 16.5 - 

จ.นราธิวาส - 53.5 71.3 20.6 22.7 
จ.ระนอง 17.4 22.2 2.6 0.3 - 
จ.พังงา - - 5.6 - - 
จ.กระบี่ 2.9 - - - - 
จ.ภูเก็ต 6.2 - 6.3 22.6 - 
จ.ตรัง 36.0 4.1 - - - 
จ.สตูล 7.0 3.2 - 1.0 - 
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แผนท่ีอากาศ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ธ.ค.59  เวลา 13:00 น. 8 ธ.ค.59  เวลา 19:00 น. 
 

9 ธ.ค.59  เวลา 1:00 น. 9.ธ.ค 59  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 24.3 5,842.1 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 1,875.4 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 2,086.8 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี - 2,381.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 1,119.8 10.4 ตํา่กวา่ - 5,707.7 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 1,121.7 11.6 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 1,683.9 *** *** 24.3 2,473.9 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 1,091.5 5.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 1,875.4 14.0 สงูกวา่ - 5,842.1 หวัหนิ - 830.9 7.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 1,478.0 11.8 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 1,147.0 15.0 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,481.2 13.4 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 1,630.4 123.3 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 1,072.5 10.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 0.4 1,634.4 106.2 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,695.5 11.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 1.2 1,452.6 210.3 ตํา่กวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,158.9 5.3 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,239.3 3.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 1,373.9 129.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 982.3 7.6 ตํา่กวา่ หนองคาย - 2,028.8 4.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 0.4 2,121.1 451.6 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 15.9 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,406.7 8.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 2,473.9 312.6 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,173.3 15.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,471.1 2.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,607.8 213.1 สงูกวา่

ลําปาง - 1,101.4 7.0 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 1,391.7 2.9 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 1,847.3 92.6 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,307.0 7.4 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 1,345.7 5.6 ตํา่กวา่ ฉวาง 24.3 2,317.6 120.6 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 1,383.5 7.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,381.3 4.8 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,866.4 393.2 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,411.8 8.6 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 1,669.1 0.6 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 1,851.8 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,386.8 9.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,537.8 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 1,109.0 267.7 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,147.8 1.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,367.4 4.1 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,701.9 322.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,356.6 5.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,729.8 3.1 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 1,064.2 218.6 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,272.4 9.5 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,307.1 2.6 ตํา่กวา่ ปตัตานี 2.0 1,471.2 378.3 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 1,390.3 6.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,320.1 5.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 0.3 1,481.5 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 1 086 3 4 5 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 1 462 3 2 3 สงกวา่ ิ ส 1 522 6 562 5 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

9 ธันวาคม 2559

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

8 ธันวาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สก ไมมฝน 1,086.3 4.5 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 1,462.3 2.3 สงูกวา นราธวิาส - 1,522.6 562.5 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,187.3 5.9 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 1,272.5 4.1 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 1,149.7 5.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,549.4 1.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 1,122.3 8.0 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,487.4 2.1 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 1,380.6 11.1 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,899.1 1.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 1,040.6 7.8 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,617.9 2.6 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 4,866.20 37.90 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,166.5 6.7 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,345.3 0.8 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 5,842.10 48.30 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,385.8 5.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,361.2 1.0 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 2,312.70 67.80 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,168.9 8.7 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 1,222.6 2.7 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 2,534.30 72.40 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,622.9 7.1 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,406.2 1.9 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 3,880.40 67.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 1,085.6 4.3 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,360.7 0.8 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา - 2,545.20 55.60 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,003.6 3.2 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 2,527.90 125.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 764.5 3.6 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 1,833.60 96.90 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 1,299.0 3.4 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 1,361.7 1.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 1,538.4 4.6 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 1,299.5 3.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ฉวาง 24.3 2,317.6

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,244.7 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ปตัตานี 2.0 1,471.2

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,068.1 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 เกาะสมยุ 1.2 1,452.6

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,029.1 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 3,106.7 *** *** 4 สว ีสกษ. 0.4 1,634.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,140.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,726.9 5.0 สงูกวา่ 5 นครศรธีรรมราช 0.4 2,121.1

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,027.5 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,703.9 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ฉวาง 24.3 2,317.6

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 2,060.9 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,450.6 5.0 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 5,842.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 1,340.0 4.7 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,318.3 - สงูกวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 1,090.7 6.7 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 1,463.2 5.5 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 1,140.2 4.5 สงูกวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 1,038.1 8.5 ตํา่กวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 850.8 8.0 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 1,374.8 8.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 879.7 0.8 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 980.8 4.8 ตํา่กวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 589.7 *** *** แหลมฉบงั - 61.4 8.2 ตํา่กวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 1,193.7 6.2 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 1,459.0 10.5 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 790.6 2.9 ตํา่กวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,307.9 5.9 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 2,086.8 8.5 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,639.2 11.6 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 1,997.2 9.5 สงูกวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 3,448.6 6.8 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 1,998.5 6.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 3,604.0 12.3 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 6.1 ตํา่กวา่ ตราด - 5,707.7 21.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 5.7 ตํา่กวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,236.7 - ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 34.6 มม. ที ่อ.ไมแ้กน่ จ.ปัตตานี



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 137.80 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 4 - 3 7 -88.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -82.00 

วนัที ่9  ธนัวาคม  2559 ภาคกลาง 1 2 - 3 -10.00 

50,564 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -22.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
71% ภาคตะวันออก 5 1 4 10 -7.80 คงที่ 9 อ่าง
วนัที ่9  ธนัวาคม  2558 ภาคใต ้ - 2 2 4 72.00  ลดลง 20 อ่าง

40,750 รวมท ัง้ประเทศ 20 9 9 38 -137.80   เพิม่ขึน้ 9 อ่าง

57%

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 5,007 37% 7,217 54% 3,417 25% 7,234 54% 3,434 26% -17.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,840 51% 7,685 81% 4,835 51% 7,727 81% 4,877 51% -42.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 75 28% 181 68% 169 64% 180 68% 168 63% 1.00 เพิม่ขึน้

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 30 11% 113 43% 99 38% 112 43% 98 37% 1.00 เพิม่ขึน้

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 97 92% 94 89% 96 91% 93 88% 1.00 เพิม่ขึน้

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 27 16% 179 105% 173 102% 181 106% 175 103% -2.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 402 43% 923 98% 880 94% 953 101% 910 97% -30.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,408 42% 16,395 66% 9,667 39% 16,483 67% 9,755 39% -88.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 39 29% 107 79% 100 74% 108 79% 101 74% -1.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 204 39% 276 53% 231 44% 277 53% 232 45% -1.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 68 41% 64 39% 56 34% 64 39% 56 34% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 85 52% 159 97% 122 74% 159 97% 122 74% - คงที่

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 774 32% 2,337 96% 1,756 72% 2,400 99% 1,819 75% -63.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 939 47% 1,137 57% 1,037 52% 1,143 58% 1,043 53% -6.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 128 41% 122 39% 100 32% 123 39% 101 32% -1.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 87 56% 72 46% 71 46% 72 46% 71 46% - คงที่

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 51 36% 71 50% 64 45% 71 50% 64 45% - คงที่

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 100 36% 131 48% 124 45% 132 48% 125 45% -1.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 68 56% 64 53% 61 50% 65 54% 62 51% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,390 71% 1,644 84% 813 41% 1,652 84% 821 42% -8.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,933 47% 6,184 74% 4,535 54% 6,267 75% 4,617 55% -82.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 567 59% 943 98% 940 98% 953 99% 950 99% -10.00 ลดลง

ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 51 32% 161 101% 144 90% 161 101% 144 90% - คงที่

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 77 32% 243 101% 203 85% 243 101% 203 85% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 695 51% 1,347 99% 1,287 95% 1,357 100% 1,297 95% -10.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,967 73% 13,645 77% 3,380 19% 13,652 77% 3,387 19% -7.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,315 60% 5,801 65% 2,789 31% 5,816 66% 2,804 32% -15.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,282 69% 19,446 73% 6,169 23% 19,468 73% 6,191 23% -22.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 189 84% 220 98% 215 96% 221 99% 216 96% -1.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 252 60% 268 64% 238 57% 270 64% 240 57% -2.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 48 41% 98 84% 86 74% 96 82% 84 72% 2.00 เพิม่ขึน้

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 160 98% 109 67% 95 58% 108 66% 94 58% 1.00 เพิม่ขึน้

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 262 89% 219 74% 199 67% 224 76% 204 69% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 12 73% 10 61% 9 57% 10 61% 9.43 57% 0.06 เพิม่ขึน้

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 8 35% 13 60% 12 56% 13 60% 11.87 55% 0.03 เพิม่ขึน้

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 73 91% 72 90% 69 86% 72 91% 69.40 87% -0.89 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 38 83% 32 71% 29 64% 34 75% 31.24 69% -2.01 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจนีบุร ี 295 19.00 276 - 0% 239 81% 220 75% 239 81% 220.00 75% - คงที่

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,042 62% 1,280 76% 1,172 70% 1,288 77% 1,180 70% -7.80 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 328 46% 370 52% 305 43% 370 52% 305 43% - คงที่

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 137 35% 154 39% 136 35% 154 39% 136 35% - คงที่

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,890 87% 4,920 87% 3,568 63% 4,875 86% 3,523 62% 45.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,035 71% 469 32% 193 13% 442 30% 166 11% 27.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,390 78% 5,913 72% 4,202 51% 5,841 71% 4,130 50% 72.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 40,750 57% 50,564 71% 27,032 38% 50,703 71% 27,170 38% -137.80 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 ่9  ธนัวาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

9 ธนัวาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

3 ธนัวาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่9  ธนัวาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั

 ใน ปี 59  และ ปี 58

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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อุตุฯเผยข่าวดีใต้ฝนลด กทม.-ไทยตอนบนอากาศหนาว 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปว่า ภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมา ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย

และทะเลอันดามันมีกําลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 2 เมตร สําหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเน่ืองในระยะน้ี 
ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเน่ืองจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
ในระยะน้ี  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว และมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 
15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 7-14 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลง 1-2 องศา อุณหภูมิตํ่าสุด 15-20 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 29-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 8-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1-2 องศา และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด  
21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก อากาศเย็นทางตอนบนของภาค อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิ ตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่ง 
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง  
และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 
23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 
น้ําโขงลดฮวบ! หาดทรายโผล่สลอน กระทบเรือสินค้าแล้ว 

ระดับนํ้าในแม่นํ้าโขงแถบสามเหลี่ยมทองคําลดฮวบฮาบ คาด สป.จีน ลดระดับการระบายนํ้าจากเขื่อนจิ่งหง ทําหาดทราย
โผล่กลางแม่นํ้าเพียบ “ป่าแหลว-ชายแดนลาว-พม่า” ลึกไม่ถึงเมตร กระทบการเดินเรือสินค้าขนาดใหญ่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงสัปดาห์น้ีระดับนํ้าในแม่นํ้าโขงแถบสามเหลี่ยมทองคํา ชายแดนไทย-สปป.ลาว-พม่าได้ลดระดับ 
ลงอย่างต่อเน่ืองจนหาดทรายตามจุดต่างๆ โผล่ขึ้นมาให้เห็นชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน เป็นผลทําให้การ
ขนส่งทางนํ้าโดยเรือสินค้าขนาดใหญ่ต้ังแต่ 300 ตันขึ้นไปไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ขณะที่เรือสินค้าขนาดเล็กกว่าน้ัน 
แม้ยังสามารถสัญจรไปมาได้แต่ก็ต้องอาศัยความชํานาญของคนเดินเรือ ส่วนเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กและกลางในแม่นํ้าโขงยังสามารถ
สัญจรโดยใช้ความระมัดระวังได้ตามปกติ 

นายทอง ผาจอง ผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งสินค้าจากท่าเรือเชียงแสน-จีน กล่าวว่า ระดับนํ้าโขง ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว
ตลอด 5 วันที่ผ่านมา ส่งผลกระทบมาก โดยเฉพาะจุดที่เรียกว่า “ป่าแหลว” ชายแดนพม่า-สปป.ลาว ห่างจาก อ.เชียงแสน  
ไปทางเหนือประมาณ 200 กิโลเมตร ตอนน้ีระดับนํ้าบางจุดลึกเพียงแค่ 60 ซม.เท่าน้ัน 

ที่จริงเมื่อเข้าหน้าแล้งทุกปี จีนจะปล่อยนํ้าจากเขื่อนจิ่งหง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ลงมาให้ได้เฉลี่ย
วันล่ะ 1,200-1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพ่ือเดินเรือสินค้าได้ แต่ตอนนี้กลับปล่อยนํ้าจากเขื่อนลงมาเพียง  
500-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแค่น้ัน ทําให้เกิดร้อนกันมาก” 
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ด้านนายสุรนาถ ศิริโชติ รักษาการ ผอ.สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย กล่าวว่า นับต้ังแต่วันที่ 3 ธ.ค.น้ีระดับนํ้าโขง 
ได้ลดลงจากความลึกในระดับ 3.97 เมตร ลดลงเรื่อยๆ กระทั่งวันน้ี (8 ธ.ค.) ลึกเพียง 2.27 เมตรเท่าน้ัน อย่างไรก็ตามกรมเจ้าท่า 
ซึ่งอยู่ในคณะทํางานตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ฝ่ายไทย (JCCCN ฝ่ายไทย) กําลังอยู่ระหว่างประสานไปยัง  
JCCCN ฝ่ายจีน เบ้ืองต้นคาดว่าเกิดจากการลดอัตราระบายนํ้าที่เขื่อนจิ่งหง จึงขอให้จีนแจ้งข้อมูลให้ประเทศสมาชิกได้ทราบต่อไป  
(ผู้จัดการ) 

 
ชุมพรประกาศภัยพิบัติครบ 8 อ.เดือดร้อน 4 หม่ืน 

จังหวัดชุมพร ประกาศภัยพิบัติครบ 8 อําเภอแล้ว เดือดร้อน 20,243 ครัวเรือน 40,238 คน ขณะ อ.สวี-อ.หลังสวน  
ยังท่วมขังบางจุด 

นางสาววัจนา วัจนคุปต์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร กล่าวกับ สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 
ถึงสถานการณ์อุทกภัยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดประกาศพ้ืนที่ภัยพิบัติอุทกภัยแล้ว 8 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมืองชุมพร  
อําเภอท่าแซะ อําเภอปะทิว อําเภอหลังสวน อําเภอละแม อําเภอสวี อําเภอทุ่งตะโก อําเภอพะโต๊ะ พ้ืนที่ประสบภัย ทั้งหมด  
67 ตําบล  633 หมู่บ้าน (จากทั้งจังหวัด 70 ตําบล 674 หมู่บ้าน) ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,243 ครัวเรือน 40,238 คน 
เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน (8 ธ.ค.) ที่ประกาศพ้ืนที่ ประสบภัย 7 อําเภอ 67 ตําบล 633 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ  
20,243 ครัวเรือน 40,238 คน ส่วนสถานการณ์ในภาพรวมน้ันคลี่คลายลงไปมาก ฝนหยุดตกลงแล้ว พ้ืนที่ส่วนใหญ่นํ้าลดลง
ต่อเน่ือง แต่ยังมีพ้ืนที่ลุ่มในอําเภอสวี และอําเภอหลังสวน ที่ยังมีนํ้าขังอยู่บ้าง ส่วนการสัญจรทั้งทางถนน ทางรถไฟ สามารถ 
ใช้การได้ตามปกติ  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

อ.สิชลน้ําท่วมคลี่คลาย เร่งกู้เรือประมงถูกน้ําพัดจม  
สถานการณ์ นํ้าท่วม อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มกลับเข้าสู้ภาวะปกติ เหลือนํ้าขังในพ้ืนที่ ไม่มาก  

ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งเข้ากู้เรือประมง "ขวัญตาทอง" หลังถูกกระแสนํ้าพัดจมคลอง  
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ อ.สิชลว่า หลังจากฝนได้หยุดตกต้ังแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาและมีแดดออกให้เห็น 

แต่เช้า ทางเจ้าหน้าที่นําโดย นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าปภ.นครศรีธรรมราชสาขาอําเภอสิชล กําลังตํารวจและทหาร ได้ร่วมกัน 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเรือประมงในพ้ืนที่ หลังจากเรือประมงขนาด 20 ตัน ช่ือ "ขวัญตาทอง" หลังถูกนํ้าหลากพัดจม 
ในคลองสิชล ห่างจากจุดล่าม 200 เมตร และลอยไปติดเรือประมงใกล้เคียง ซึ่งภายหลังสามารถกู้ขึ้มาได้สําเร็จและปลอดภัย.  
(เดลินิวส์).. 
 

ระทึก!พนังกั้นแม่น้ําตรังพัง ทะลักเข้าท่วมกว่า 1 พันครัวเรือน 
จ.ตรัง เกิดเหตุระทึกพนังก้ันแม่นํ้าตรังพังทลาย 2 จุดส่งผลให้มวลนํ้ามหาศาลไหลรุนแรงจนทําให้สวนยางหักโค่นหลายต้น 

ขณะที่เสาไฟฟ้าแรงสูงล้มเอียงจนทําให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างส่วนบ้านเรือนกว่า1 พันครอบครัวหนีนํ้าวุ่น 
.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่7 ธ.ค.ได้เกิดเหตุพนังกั้นแม่นํ้าตรังได้พังทลายลงมา 2 จุด คือ หมู่ที่ 6  

ต.บางรัก  อ.เมือง จ.ตรัง  ความกว้างประมาณ 10 เมตร และหมู่ที่ 2  ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง  โดยเฉพาะที่พนังกั้นนํ้า 
บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านปากหมัน ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง ได้พังทลายลงมาเป็นระยะทางประมาณ20 เมตร และมีแนวโน้ม 
อาจจะพังทลายขยายความกว้างออกไปเรื่อยๆเน่ืองจากมีปริมาณนํ้ามหาศาล และไหลอย่างรุนแรง ซึ่งขณะน้ีมีสวนยางพารา 
ได้หักโค่นหลายต้น รวมทั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงไม่อาจต้านกระแสนํ้าที่รุนแรงได้ทําให้เสาไฟฟ้าพังล้มเอียง 2-3 ต้น ทําให้บริเวณดังกล่าว
กระแสไฟฟ้าดับ ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณหลังพนังก้ันนํ้าหลายสิบครัวเรือนต่างเร่งขนย้ายข้าวของไปอยู่ในที่ปลอดภัย  
ขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเร่งลงพ้ืนที่ตัดกระแสไฟฟ้า 

อย่างไรก็ตามขณะน้ีปริมาณนํ้าบริเวณพ้ืนที่ ต.หนองตรุด ต.นาตาล่วง ต.บางรัก ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง และตําบลอ่ืนๆ 
ในพ้ืนที่ อ.กันตัง ซึ่งเป็นจุดรับนํ้า ระดับนํ้ายังเพ่ิมสูงขึ้นอีก ประกอบกับนํ้าทะเลหนุนสูงทําให้นํ้าไหลลงสู่ทะเลได้อย่างช้าๆ  
ทําให้ชาวบ้านกว่า 1,000 ครัวเรือนยังคงได้รับความเดือดร้อนต่อไป  (เดลินิวส์) 
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สงขลาท่วม 9 อ.พื้นที่เกษตรเสียหายรวม8หม่ืนไร่ 
จังหวัดสงขลา ท่วม 9 อ. คาดพ้ืนที่เกษตรเสียหายรวม 8 หมื่นไร่ กระทบนับหมื่นครัวเรือน ขณะเมืองคอน เสียหายหลาย

แสนไร่ 
นายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เปิดเผยกับ สํานักข่าว ไอ.

เอ็น.เอ็น.ว่า ทางจังหวัดสงขลา ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 9 อําเภอ ทางสํานักงานเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช สํารวจความเสียหายเบ้ืองต้น แล้ว พบว่ามีเกษตรที่ประสบภัย 11,164 ครัวเรือน พ้ืนที่นาข้าวที่คาดว่าจะ
เสียหาย 61,271 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น (มะพร้าว-ปาล์ม) คาดว่าจะเสียหาย 16,975 ไร่ พืชผักคาดว่าจะเสียหาย 3,518 ไร่ รวม
ทั้งหมด 9 อําเภอ คาดว่าจะเสียหาย 81,764 ไร่ ส่วนความเสียหายที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสํารวจ และตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งความช่วยเหลือเบ้ืองต้นนั้น จะมีเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 3,000 บาท ตามมติ ครม. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  ที่ใช้
สําหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60 ซึ่งตามขั้นตอนแล้วเกษตรจะได้รับเงินก้อนน้ีอย่างช้าไม่เกิน 60 วัน 
นับจากน้ี 

ส่วนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ัน นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้รับผลกระทบ 
127,414 ครัวเรือน พ้ืนที่นาข้าวที่คาดว่าจะเสียหาย 100,967 ไร่ พ้ืนที่พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 12,151 ไร่ และพืชสวนและอ่ืน 
ๆ คาดว่าจะเสียหาย 309,687 ไร่  (เดลินิวส์).. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


