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สภาวะอากาศ  ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง ขอให้ประชาชน 
บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเน่ืองจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มมีฝนลดลง 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นลง กทม.อุณหภูมิลด 
1-2 องศา 
จ.กาฬสินธุ์  ชาวบ้านขาดแคลนน้ําหนัก หน่วยงานรัฐเมินร้อง"บ๊ิกตู่"ช่วย 
จ.นครศรีธรรมราช  ฝนตกหนักต่อเน่ืองทําให้ภูเขาถล่มทับอาคารเรียน  
โชคดีนร.หนีทันปลอดภัย  
จ.พัทลุง  ฝนถล่มพัทลุงทําระดับนํ้าลําคลองสูงขึ้นจนหลากท่วม 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.นราธิวาส  นอภ.เจาะไอร้อง ร่วมทหารมอบถุงยังชีพช่วยนํ้าท่วม 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวล
วิเคราะห์สถานการณ์ นํ้า  กรมชลประทานระดับนํ้าแม่ นํ้าโขง  ณ  วันที่  
23 ธันวาคม 2559 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม 

มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.20. 5.98 2.82 2.13 2.34 และ2.68 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -
9.60 -10.02 9.38 -10.37 -9.66 และ-11.82 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานี
หนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําเพิ่มขึ้น 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้า 
อย่างใกล้ชิดเน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนท่ีตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (19 ธ.ค.- 23 ธ.ค.2559) (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 
วัดปริมาณนํ้าได้ 122.40 2.41 13.59 49.60 53.40 และ 37.00 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันเสาร์ที ่24 ธันวาคม 2559 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 18 ธ.ค.59 19 ธ.ค.59 20 ธ.ค.59 21 ธ.ค.59 21 ธ.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 0.2 - 10.0 0.2 16.9 
จ.สุราษฎร์ธานี - 16.5 76.1 38.2 25.0 

จ.นครศรีธรรมราช 0.5 - 130.0 41.5 54.7 
จ.พัทลุง 7.8 55.0 94.0 118.0 125.0 
จ.สงขลา 54.5 127.5 253.4 38.6 40.0 
จ.ปัตตาน ี 78.0 143.0 154.3 27.0 82.5 
จ.ยะลา 8.8 96.4 83.6 2.3 40.0 

จ.นราธิวาส 23.0 165.8 169.0 18.5 85.2 
จ.ระนอง - - - 0.2 - 
จ.พังงา - - 0.9 0.3 1.0 
จ.กระบี่ - - 12.6 0.3 1.2 
จ.ภูเก็ต - - 0.2 0.2 0.6 
จ.ตรัง 9.6 2.6 10.5 12.2 22.4 
จ.สตูล 2.6 8.6 17.9 2.1 1.2 
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แผนท่ีอากาศ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 ธ.ค.59  เวลา 13:00 น. 22 ธ.ค.59  เวลา 19:00 น. 
 

23 ธ.ค.59  เวลา 1:00 น. 23.ธ.ค 59  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 85.2 5,877.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 1,875.7 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 6.8 5,734.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 1,133.0 11.6 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 1,689.2 *** *** 85.2 2,662.4 หนองพลบั สกษ. - 1,095.0 5.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 1,875.7 14.0 สงูกวา่ 23.4 5,877.2 หวัหนิ - 832.6 7.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. - 1,478.0 11.8 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 1,152.1 15.0 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,487.2 13.4 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 1,712.6 123.3 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 1,080.0 10.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 9.4 1,678.0 106.2 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,697.9 11.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ - 1,726.7 210.3 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,159.3 5.3 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,239.3 3.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 14.1 1,486.6 129.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 982.3 7.6 ตํา่กวา่ หนองคาย - 2,028.8 4.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 45.0 2,377.7 451.6 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 15.9 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,406.7 8.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 16.3 2,662.4 312.6 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,179.3 15.9 สงูกวา่ อุดรธานี - 1,471.1 2.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 14.4 1,763.7 213.1 สงูกวา่

ลําปาง - 1,105.5 7.0 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 1,391.7 2.9 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. 5.4 1,919.8 92.6 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,313.2 7.4 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 1,345.7 5.6 ตํา่กวา่ ฉวาง 5.9 2,374.8 120.6 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 1,394.3 7.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,381.3 4.8 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 71.1 2,103.6 393.2 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,412.4 8.6 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 1,669.3 0.6 ตํา่กวา่ สงขลา - 2,129.2 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,387.1 9.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,537.8 *** *** หาดใหญ่ 3.8 1,282.2 267.7 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. - 1,156.4 1.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,367.4 4.1 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 4.2 1,911.1 322.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,358.0 5.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม - 1,729.8 3.1 สงูกวา่ สะเดา - 1,197.6 218.6 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,272.4 9.5 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,307.1 2.6 ตํา่กวา่ ปตัตานี 24.1 1,641.3 378.3 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 1,390.9 6.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,320.1 5.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 12.5 1,720.6 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 1 086 3 4 5 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 1 462 3 2 3 สงกวา่ ิ ส 85 2 2 424 8 562 5 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

22 ธันวาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

23 ธันวาคม 2559

หลม่สก ไมมฝน 1,086.3 4.5 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 1,462.3 2.3 สงูกวา นราธวิาส 85.2 2,424.8 562.5 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,187.3 5.9 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 1,272.5 4.1 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 1,150.5 5.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,549.4 1.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 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 1,905.7 1.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 1,040.6 7.8 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,631.9 2.6 ตํา่กวา่ ระนอง ฝนเล็กนอ้ย 4,912.30 37.90 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,168.8 6.7 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,346.4 0.8 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า - 5,877.20 48.30 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,385.8 5.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,361.2 1.0 ตํา่กวา่ กระบี่ 1.3 2,330.40 67.80 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,170.2 8.7 ตํา่กวา่ นครราชสมีา - 1,222.6 2.7 สงูกวา่ ภเูก็ต 0.6 2,539.10 72.40 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,632.5 7.1 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,406.2 1.9 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 3,901.20 67.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,085.6 4.3 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,360.7 0.8 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา - 2,589.40 55.60 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,003.6 3.2 ตํา่กวา่ ตรงั 23.4 2,621.80 125.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 764.5 3.6 ตํา่กวา่ สตลู 1.2 1,901.30 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 ์ - 1,361.7 1.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 1,538.8 4.6 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 1,300.3 3.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 นราธวิาส 85.2 2,424.8

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,246.3 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 พทัลงุ สกษ. 71.1 2,103.6

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,068.9 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นครศรธีรรมราช 45.0 2,377.7

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,029.1 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 3,106.8 *** *** 4 ปตัตานี 24.1 1,641.3

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,140.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,726.9 5.0 สงูกวา่ 5 ตรงั 23.4 2,621.8

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,027.5 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์รุ ี ไมม่ฝีน 1,704.3 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ นราธวิาส 85.2 2,424.8

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 2,060.9 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,451.4 5.0 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า - 5,877.2

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 1,341.0 4.7 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,319.3 - สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 1,090.9 6.7 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 1,463.2 5.5 สงูกวา่

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

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 851.0 8.0 ตํา่กวา่ พทัยา 0.2 1,375.0 8.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 879.7 0.8 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 985.8 4.8 ตํา่กวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 592.3 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 114.1 8.2 ตํา่กวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 1,194.8 6.2 สงูกวา่ สตัหบี 4.6 1,463.9 10.5 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 790.6 2.9 ตํา่กวา่ ระยอง - 1,308.5 5.9 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 2,086.8 8.5 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 6.8 1,646.0 11.6 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 1,997.2 9.5 สงูกวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 3,449.4 6.8 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 1,998.5 6.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 3,606.1 12.3 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 6.1 ตํา่กวา่ ตราด - 5,734.8 21.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 5.7 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 1,242.9 - ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 125.0 มม. ที ่อ.ควนขนุน จ.พัทลงุ



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 299.36 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 3 4 - 7 -176.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -84.00 

วนัที ่23  ธนัวาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -36.00 

49,883 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -22.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
70% ภาคตะวันออก 8 2 - 10 -32.36 คงที่ 9 อ่าง
วนัที ่23  ธนัวาคม  2558 ภาคใต ้ 3 - 1 4 51.00  ลดลง 28 อ่าง

40,187 รวมท ัง้ประเทศ 28 9 1 38 -299.36   เพิม่ขึน้ 1 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 4,964 37% 7,111 53% 3,311 25% 7,156 53% 3,356 25% -45.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,781 50% 7,453 78% 4,603 48% 7,557 79% 4,707 49% -104.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 74 28% 181 68% 169 64% 181 68% 169 64% - คงที่

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 114 43% 100 38% 114 43% 100 38% - คงที่

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 28 26% 99 93% 96 91% 99 93% 96 91% - คงที่

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 28 16% 180 106% 174 102% 180 106% 174 102% - คงที่

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 391 42% 856 91% 813 87% 883 94% 840 89% -27.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,297 42% 15,994 65% 9,266 37% 16,170 65% 9,442 38% -176.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 36 26% 103 76% 96 71% 105 77% 98 72% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 196 38% 267 51% 222 43% 273 53% 228 44% -6.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 67 41% 63 38% 55 33% 63 38% 55 33% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 84 51% 157 96% 120 73% 158 96% 121 74% -1.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 746 31% 2,200 90% 1,619 67% 2,250 93% 1,669 69% -50.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 922 47% 1,120 57% 1,020 52% 1,129 57% 1,029 52% -9.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 125 40% 120 38% 98 31% 121 39% 99 32% -1.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 87 56% 71 46% 70 45% 72 46% 71 46% -1.00 ลดลง

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 51 36% 70 50% 63 45% 70 50% 63 45% - คงที่

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 99 36% 128 47% 121 44% 129 47% 122 44% -1.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 67 55% 63 52% 60 50% 64 53% 61 50% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,360 69% 1,611 82% 780 40% 1,623 83% 792 40% -12.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,840 46% 5,973 71% 4,324 52% 6,058 72% 4,408 53% -84.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 534 56% 881 92% 878 91% 916 95% 913 95% -35.00 ลดลง

ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 161 101% 144 90% 161 101% 144 90% - คงที่

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 74 31% 241 100% 201 84% 242 101% 202 84% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 658 48% 1,283 94% 1,223 90% 1,319 97% 1,259 93% -36.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,906 73% 13,631 77% 3,366 19% 13,638 77% 3,373 19% -7.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,223 59% 5,765 65% 2,753 31% 5,780 65% 2,768 31% -15.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,129 68% 19,396 73% 6,119 23% 19,418 73% 6,141 23% -22.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 179 80% 216 96% 211 94% 217 97% 212 95% -1.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 217 52% 240 57% 210 50% 259 62% 229 55% -19.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 46 39% 96 82% 84 72% 98 84% 86 74% -2.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 161 98% 110 67% 96 59% 110 67% 96 59% - คงที่

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 251 85% 206 70% 186 63% 213 72% 193 65% -7.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 12 72% 10 60% 9 56% 10 61% 9.49 57% -0.17 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 33% 13 59% 12 55% 13 60% 11.87 55% -0.14 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 68 86% 69 86% 66 83% 70 88% 67.20 85% -1.52 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 33 73% 29 63% 26 56% 30 66% 27.19 60% -1.54 ลดลง

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

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 975 58% 1,227 73% 1,120 67% 1,259 75% 1,152 69% -32.36 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 321 45% 368 52% 303 43% 369 52% 304 43% -1.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 128 33% 154 39% 136 35% 155 40% 137 35% -1.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,803 85% 4,945 88% 3,593 64% 4,947 88% 3,595 64% -2.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,036 71% 544 37% 268 18% 489 34% 213 15% 55.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,288 77% 6,011 73% 4,300 52% 5,960 73% 4,249 52% 51.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 40,187 57% 49,883 70% 26,352 37% 50,183 71% 26,651 38% -299.36 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 ่23  ธนัวาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

23 ธนัวาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

17 ธนัวาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่23  ธนัวาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 
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12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

70,921 ล้านลบ.ม..(100%)
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% 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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ไทยตอนบนอากาศเย็นลง กทม.อุณหภูมิลด 1-2 องศา 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็น

โดยท่ัวไป อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ 
เน่ืองจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มมีฝนลดลง 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ ตํ่าสุด 8-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก  
ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะ วันออกเฉี ย ง เห นือ  อากาศเ ย็น  อุณหภูมิ ลดลง  1-3 องศา เซล เซี ยส  กับมี ลมแรง  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  
17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 10-14 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง  
อุณหภูมิตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิ ตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า  
2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี ตรัง 
และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด  
25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม 

 
ชาวบ้านขาดแคลนน้ําหนัก หน่วยงานรัฐเมินร้อง"บิ๊กตู่"ช่วย 

จากกรณีชาวบ้านใน ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ ร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง หลังปัจจุบัน
ชาวบ้าน 3 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านค่ายลูกเสือ หมู่ 2 บ้านสว่าง หมู่ 1 และบ้านภูทอง หมู่ 14 อย่างน้อยกว่า 180 ครัวเรือน 
กําลังเดือดร้อนอย่างหนัก เน่ืองจากสถานีสูบนํ้าที่ 2 โครงการจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือราษฎรในเขตนิคมสร้างตนเองลําปาว 
อันเน่ืองจากพระราชดําริ ซึ่งเป็นสถานีสูบนํ้าที่ส่งไปยังระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือแจกจ่ายไปยังครัวเรือนต่างๆใน ต.ภูดิน  
และอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลภูดินเกิดการชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้ชาวบ้านทุกครัวเรือนต้องขาดแคลนนํ้า
อุปโภค บริโภคอย่างหนักมานานกว่า 4 เดือน ขณะที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องแต่ยังไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือใดๆน้ัน 

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. นายนาค ปรีวาสนา นายกเทศมนตรีตําบลภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ พร้อมเจ้าหน้าที่
กองช่างเทศบาลตําบลภูดิน ได้นําเคร่ืองสูบนํ้าของเทศบาลไปทําการติดต้ังแทนเครื่องสูบนํ้าของบริษัท ป.ประเสริฐ ซึ่งเป็นบริษัท 
รับที่ชนะการประมูลงานซ่อมแซมสถานีสูบนํ้าแห่งน้ีต้ังแต่วันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งหลังจากการติดต้ังแต่ก็ยังไม่สามารถ 
สูบนํ้าได้ อีกทั้งเครื่องสูบนํ้าประปาบ้านสว่าง หมู่ 1 ได้ไหม้พังเสียหายจึงทําให้ชาวบ้านยังคงขาดนํ้าเหมือนเดิม และยังคงไร้เงา
หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ 

ด้านนายไพมณี เหล่าขัตติยะ อายุ 53 ปี ชาวบ้านสว่าง หมู่ 1 กล่าวว่า ชาวบ้านจึงขอวิงวอนไปยัง  
พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเร่งให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านด้วย เพราะที่ผ่านมา
ชาวบ้านใน ต.ภูดินถือว่าได้เสียสละพ้ืนที่บ้านและพ้ืนที่นา เพ่ือสร้างเขื่อนลําปาวและอพยพมาอยู่บนพ้ืนที่น้ีแล้ว กระทั่งมีสถานี 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 6/7 

สูบนํ้าโครงการจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือราษฎรในเขตนิคมสร้างตนเองลําปาวอันเน่ืองจากพระราชดําริขึ้นมาช่วยเหลือ  
แต่กลับถูกเมินจากหน่วยงานภาครัฐ  (เดลินิวส์) 
 

ฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้ภูเขาถล่มทับอาคารเรียน โชคดีนร.หนีทันปลอดภัย  
เกิดเหตุดินภูเขาถล่มทับอาคารเรียน "โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยตง"หมู่ 7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช  

เสียหายยับเยิน โชคดีเด็กนักเรียน และครูไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตแต่อย่างใด 
จากกรณีที่ฝนตกหนักต่อเน่ืองทําให้หลายพ้ืนที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังประสบภัยนํ้าท่วม โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

ปากพนัง 5 อําเภอ ในขณะที่อําเภอในพ้ืนที่ดินกับเทือกเขาหลวง ทั้ง อ.ลานสกา นบพิตํา ร่อนพิบูลย์ พิปูน มีความเสี่ยงที่จะเกิด 
ดินถล่ม ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงสั่งให้เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ให้ระมัดระวังภัยพิบัติ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเน่ืองแล้วน้ัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นวันที่ 22 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้เกิดดินภูเขาถล่มลงมาทับอาคารเรียน รวมทั้งอาคารห้องนํ้า  
ห้องส้วมศูนย์การเรียน โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยตง (ภัทรธรรมาภรณ์อุปถัมภ์ ) หมู่ ที่ 7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช  
ทําให้อาคารดังกล่าวได้รับความเสียหายทั้งหมด อย่างไรก็ตามทางครูและนักเรียนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เน่ืองจากออก
จากจุดเกิดเหตุทันเวลา ขณะที่พ้ืนสนามโรงเรียนถูกดินโคลนตมที่ไหลลงมาทับจนแดงเถือกไปทั่วบริเวณ 

สําหรับในช่วงเช้าวันน้ี (23 ธ.ค.) กลุ่มผู้ปกครองและฝ่ายปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ทหาร เร่งร่วมมือกันฟ้ืนฟู 
โรงเรียนตชด.บ้านห้วยตงในทันที ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีครู 8 คน โดยมี ร.ต.ท.สมศักด์ิ หนูภักดี เป็นครูใหญ่ 
เปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ อนุบาลถึงช้ัน ป.4 ในแต่ละปีมีนักเรียนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมีเป้าหมายที่จะขยายถึงช้ัน ป.6  
แต่อาคารเรียนไม่เพียงพอเพราะอยู่ห่างไกลจากเมืองและขาดทุนทรัพย์  (เดลินิวส์) 
 

ฝนถล่มพัทลุงทําระดับน้ําลําคลองสูงขึ้นจนหลากท่วม 
ฝนตกต่อเน่ืองใน จ.พัทลุง ส่งผลให้ระดับนํ้าในลําคลองต่าง ๆ ที่ไหลลงมาจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด  

เพ่ิมสูงขึ้น จนหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางส่วน 
ฝนที่ตกลงมาในช่วงน้ีส่งผลให้ระดับนํ้าในลําคลองต่าง ๆ ที่ไหลลงมาจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด พัทลุง  

มีระดับที่สูงขึ้น และไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยเฉพาะบริเวณลุ่มนํ้าชะรัด ต.ชะรัด อ.กงหรา หลายหมู่บ้าน รวมทั้ง  
หมู่ 2, 5 , 8, 11 ของ ต.นาโหนด อ.เมือง ชาวบ้านหลายสิบครัวเรือนมีนํ้าท่วมภายในบ้าน ขณะช่วงเช้าที่ผ่านมา นํ้าป่าที่ไหลลงมา
จาก อ.ศรีบรรพต ผ่านมาทางฝายท่าแนะ มีระดับที่เพ่ิมสูงขึ้น ทางชลประทานพัทลุง จึงได้เร่งเปิดประตูระบายน้ํา 1 บาน  
ในระดับการปล่อยนํ้า 120 เซนติเมตร เพ่ือระบายน้ําออกจากฝาย และล่าสุดทําให้นํ้าได้เอ่อล้นกัดเซาะคันคลองท่าแนะ ในพ้ืนที่ลุ่ม
ด้านล่าง ของ ต.ชะมวง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน แล้วเช่นกัน ทําให้ชาวบ้านเร่งอพยพสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างเร่งด่วน  

นอกจากน้ี นํ้ายังกําลังไหลละลักเข้าท่วมถนนเส้นทาง สี่แยกโพธิ์ทอง ไปยัง อ.ศรีบรรพต ระดับนํ้าไหลผ่านเกือบ  
500 เมตร และยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
นอภ.เจาะไอร้องนราฯร่วมทหารมอบถุงยังชีพช่วยน้ําท่วม 

นายอําเภอเจาะไอร้อง นราฯ ร่วมทหารมอบถุงยังชีพพระราชทานชาวบ้านนํ้าท่วมหลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก 
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ล่าสุด 3 ตําบล นํ้าลดระดับลงแล้ว 

ว่าที่ ร .ต .สมบัติ สิงห์คาร นายอําเภอเจาะไอร้อง จ .นราธิวาส เดินทางพร้อมด้วย พ .ท .ศักด์ิสม พรหมแพทย์ 
เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานท่ี 48 ร.ท.ประภิศ แก้วไข่ ผบ.ร้อยทพ.ที่ 4808 และ ร.ต.สมศักด์ิ สาวิสัย ชุดสันติสุข 
ที่ 403 นําถุงยังชีพพระราชทาน จํานวน 15 ชุด เดินทางไปมอบเพ่ือให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย 
ในพ้ืนที่ บ.บาโงดุดุง ม.4 ม.5 และ ม.6 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง หลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทําให้นํ้า 
เข้าท่วมเอ่อในบ้านเรือนของชาวบ้าน สูงประมาณ 1 เมตร โดยในวันน้ีระดับนํ้าในลดระดับลงแล้ว ซึ่งการให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น
ในครั้งน้ีสร้างความดีใจแก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนเป็นอย่างมาก  
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อย่างไรก็ตาม ในพ้ืนที่ อ.เจาะไอร้อง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นํ้าท่วม จํานวน 3 ตําบล คือ ต.จวบ ต.บูกิต  
และ ต .มะรือโบออก โดยราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 300 คน รวม 60 ครัวเรือน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เข้า 
ให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


