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สภาวะอากาศ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเน่ืองและอุณหภูมิจะลดลงได้ 1-2 องศา  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า
กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณท่ีมีหมอกหนาไว้ด้วย ส่วนภาคใต้มีฝนตก 
เพ่ิมขึ้น ในช่วงวันที่ 15-18 ธันวาคม 2559 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยเริ่มจะมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือ
เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง   

สถานการณ์น้ํา 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  มอบถุงยังชีพพระราชทาน จ.ตรัง 
กรมอุตุนิยมวิทยา  พยากรณ์ กทม.เจอหนาวปะทะฝน ประเทศไทยตอนบน 
ลดอีก 1-2 องศาฯ 
จ.นครศรีธรรมราช  ต.เกาะทวด นครศรีฯ ยังอ่วมหนักร้องนายกฯช่วย 
จ.สุราษฎร์ธานี  อุทกภัย,วาตภัย 17 อ.สุราษฎร์ฯเสียหาย 165 ล. 
จ.สงขลา  นํ้ายังท่วมขังบ้านเรือนหลายชุมชนริมทะเลสาบสงขลา 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวล
วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ถ า น ก า ร ณ์ นํ้ า  ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น ร ะ ดั บ นํ้ า แ ม่ นํ้ า โ ข ง  
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม 

มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 2.78. 4.79 2.25 2.25 2.62 และ3.26 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ  
-10.02 -11.21 -9.95 -10.25 -9.38 และ -11.24 เมตร  ตามลํา ดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า  สถานี เ ชียงแสน  
มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหารและสถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้ม
ระดับนํ้าลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด
เน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (11 ธ.ค.- 15 ธ.ค.2559) (ที่มา: กรมชลประทาน) 
สถานีคลองลํา  อ  .ศรีนครินทร์  จ  .พัทลุ ง  สถานีคลองนุ้ย  อ  เมือง   จ  .พัทลุ ง  สถานีคลองหวะ  อ  .หาดใหญ่  จ  .สงขลา  
สถานีคลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .สะเดา จ .สงขลา 
วัดปริมาณนํ้าได้ 12.24 0.30 3.20 13.80 10.50 และ 18.75 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 10 ธ.ค.59 11 ธ.ค.59 12 ธ.ค.59 12 ธ.ค.59 12 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 ี - - - 0.4 0.4 
จ.สระแก้ว - - - - 1.5 

จ.ฉะเชิงเทรา - - - - - 
จ.ชลบุร ี - - - - 51.5 
จ.ระยอง - - - - 0.6 
จ.จันทบุร ี - - - 1.6 0.5 
จ.ตราด - - - 6.8 12.1 

จ.เพชรบุรี - - - - 0.8 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ - - - - 0.1 

จ.ชุมพร 40.2 - - - - 
จ.สุราษฎร์ธานี 25.0 29.5 - - 2.0 

จ.นครศรีธรรมราช 33.5 21.0 - - 21.4 
จ.พัทลุง 17.0 - - - - 
จ.สงขลา 145.0 1.6 - - 3.0 
จ.ปัตตาน ี 21.8 6.5 - - - 
จ.ยะลา 34.8 1.2 - 1.2 - 

จ.นราธิวาส 18.4 - - - - 
จ.ระนอง 32.4 - - - 5.9 
จ.พังงา - - - - - 
จ.กระบี่ 0.3 - - - - 
จ.ภูเก็ต - - 5.8 - - 
จ.ตรัง - - - - 0.2 
จ.สตูล 0.2 - - - - 
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แผนท่ีอากาศ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ธ.ค.59  เวลา 13:00 น. 14 ธ.ค.59  เวลา 19:00 น. 
 

15 ธ.ค.59  เวลา 1:00 น. 15.ธ.ค 59  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 51.5 5,843.1 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 10.4 2,381.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 1,119.8 10.4 ตํา่กวา่ 51.5 5,708.9 เพชรบุร ี 0.8 1,122.5 11.6 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 1,683.9 *** *** 3.0 2,483.5 หนองพลบั สกษ. - 1,091.5 5.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 1,875.4 14.0 สงูกวา่ 5.9 5,843.1 หวัหนิ - 830.9 7.9 ตํา่กวา่

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

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,481.2 13.4 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 1,665.9 123.3 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 1,072.5 10.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,637.8 106.2 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,695.5 11.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 2.0 1,458.6 210.3 ตํา่กวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,158.9 5.3 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,239.3 3.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 1,421.5 129.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 982.3 7.6 ตํา่กวา่ หนองคาย - 2,028.8 4.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 2,139.4 451.6 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 15.9 ตํา่กวา่ เลย - 1,406.7 8.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 2,483.5 312.6 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,173.3 15.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,471.1 2.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,674.7 213.1 สงูกวา่

ลําปาง - 1,101.4 7.0 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 1,391.7 2.9 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 1,880.1 92.6 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,307.0 7.4 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 1,345.7 5.6 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 2,328.6 120.6 สงูกวา่

แพร่ - 1,383.5 7.8 สงูกวา่ นครพนม ฝนเล็กนอ้ย 2,381.3 4.8 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,869.4 393.2 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,411.8 8.6 สงูกวา่ นครพนม สกษ. 0.2 1,669.3 0.6 ตํา่กวา่ สงขลา - 1,861.7 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,386.8 9.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู - 1,537.8 *** *** หาดใหญ่ 2.2 1,112.0 267.7 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,147.8 1.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,367.4 4.1 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,705.3 322.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,356.6 5.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม - 1,729.8 3.1 สงูกวา่ สะเดา 3.0 1,071.1 218.6 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,272.4 9.5 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,307.1 2.6 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 1,477.1 378.3 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 1,390.3 6.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,320.1 5.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 1,501.1 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 1 086 3 4 5 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 1 462 3 2 3 สงกวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 2 010 2 562 5 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

15 ธันวาคม 2559

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

14 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 ไมมฝน 2,010.2 562.5 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) 5.3 1,905.7 1.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 1,040.6 7.8 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. 10.4 1,630.9 2.6 ตํา่กวา่ ระนอง 5.9 4,905.40 37.90 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,166.5 6.7 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ 0.4 1,346.4 0.8 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 5,843.10 48.30 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,385.8 5.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,361.2 1.0 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 2,313.00 67.80 สงูกวา่

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

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,622.9 7.1 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ฝนเล็กนอ้ย 1,406.2 1.9 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 3,894.90 67.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 1,085.6 4.3 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,360.7 0.8 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา 2.6 2,547.80 55.60 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,003.6 3.2 ตํา่กวา่ ตรงั 0.2 2,528.10 125.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 764.5 3.6 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 1,834.00 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 ์ - 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 แหลมฉบงั 51.5 112.9

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,244.7 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อุบลราชธาน ีสกษ. 10.4 1,630.9

อุทยัธานี ฝนเล็กนอ้ย 1,068.1 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ระนอง 5.9 4,905.4

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,029.1 *** *** นครนายก 0.1 3,106.7 *** *** 4 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 5.3 1,905.7

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,140.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 1,726.9 5.0 สงูกวา่ 5 สะเดา 3.0 1,071.1

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,027.5 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 0.4 1,704.3 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ แหลมฉบงั 51.5 112.9

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 2,060.9 *** *** สระแกว้ 0.3 1,450.9 5.0 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 5,843.1

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

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 1,090.7 6.7 สงูกวา่ ชลบรุ ี 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 850.8 8.0 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 1,374.8 8.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 879.7 0.8 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 1.5 982.7 4.8 ตํา่กวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 589.7 *** *** แหลมฉบงั 51.5 112.9 8.2 ตํา่กวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 1,193.7 6.2 สงูกวา่ สตัหบี 0.3 1,459.3 10.5 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 790.6 2.9 ตํา่กวา่ ระยอง 0.6 1,308.5 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 ี 0.5 3,449.4 6.8 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 1,998.5 6.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. 0.5 3,606.1 12.3 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 6.1 ตํา่กวา่ ตราด - 5,708.9 21.3 สงูกวา่

นํารอ่ง - 1,317.5 5.7 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 1,236.7 - ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ - ไมม่ ี-



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 264.88 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 3 2 2 7 -167.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -88.00 

วนัที ่15  ธนัวาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -15.00 

50,299 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -19.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
71% ภาคตะวันออก 6 3 1 10 -13.88 คงที่ 10 อ่าง
วนัที ่15  ธนัวาคม  2558 ภาคใต ้ 1 - 3 4 38.00  ลดลง 22 อ่าง

40,528 รวมท ัง้ประเทศ 22 10 6 38 -264.88   เพิม่ขึน้ 6 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 4,991 37% 7,171 53% 3,371 25% 7,217 54% 3,417 25% -46.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,821 51% 7,592 80% 4,742 50% 7,685 81% 4,835 51% -93.00 ลดลง

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

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 30 11% 113 43% 99 38% 113 43% 99 38% - คงที่

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 98 92% 95 90% 97 92% 94 89% 1.00 เพิม่ขึน้

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 28 16% 180 106% 174 102% 179 105% 173 102% 1.00 เพิม่ขึน้

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 398 42% 893 95% 850 91% 923 98% 880 94% -30.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,369 42% 16,228 66% 9,500 38% 16,395 66% 9,667 39% -167.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 37 27% 105 77% 98 72% 107 79% 100 74% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 201 39% 274 53% 229 44% 276 53% 231 44% -2.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 67 41% 63 38% 55 33% 64 39% 56 34% -1.00 ลดลง

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 84 51% 159 97% 122 74% 159 97% 122 74% - คงที่

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 763 31% 2,276 94% 1,695 70% 2,337 96% 1,756 72% -61.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 933 47% 1,131 57% 1,031 52% 1,137 57% 1,037 52% -6.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 127 40% 121 39% 99 32% 122 39% 100 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% 129 47% 122 44% 131 48% 124 45% -2.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 68 56% 64 53% 61 50% 64 53% 61 50% - คงที่

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,381 70% 1,631 83% 800 41% 1,644 84% 813 41% -13.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,899 47% 6,096 73% 4,447 53% 6,185 74% 4,535 54% -88.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 552 58% 929 97% 926 96% 943 98% 940 98% -14.00 ลดลง

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

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 76 32% 242 101% 202 84% 243 101% 203 85% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 679 50% 1,332 98% 1,272 94% 1,347 99% 1,287 95% -15.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,943 73% 13,638 77% 3,373 19% 13,645 77% 3,380 19% -7.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,280 60% 5,789 65% 2,777 31% 5,801 65% 2,789 31% -12.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,223 68% 19,427 73% 6,150 23% 19,446 73% 6,169 23% -19.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 188 84% 218 97% 213 95% 220 98% 215 96% -2.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 241 57% 262 62% 232 55% 268 64% 238 57% -6.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 47 40% 98 84% 86 74% 98 84% 86 74% - คงที่

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 161 98% 110 67% 96 59% 109 67% 95 58% 1.00 เพิม่ขึน้

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 257 87% 215 73% 195 66% 219 74% 199 67% -4.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 12 73% 10 61% 9 57% 10 61% 9.49 57% - คงที่

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 35% 13 60% 12 55% 13 60% 11.90 56% -0.03 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 71 89% 71 89% 68 85% 72 90% 68.51 86% -0.99 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 36 78% 30 67% 27 60% 32 71% 29.23 64% -1.86 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 1,021 61% 1,266 75% 1,158 69% 1,280 76% 1,172 70% -13.88 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 326 46% 369 52% 304 43% 370 52% 305 43% -1.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 136 35% 155 40% 137 35% 154 39% 136 35% 1.00 เพิม่ขึน้

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,825 86% 4,940 88% 3,588 64% 4,920 87% 3,568 63% 20.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,050 72% 487 33% 211 15% 469 32% 193 13% 18.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,337 77% 5,951 73% 4,240 52% 5,913 72% 4,202 51% 38.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 40,528 57% 50,299 71% 26,767 38% 50,565 71% 27,032 38% -264.88 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 ่15  ธนัวาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

15 ธนัวาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

9 ธนัวาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่15  ธนัวาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%
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 38%
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2%
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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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มูลนิธิราชประชาฯมอบถุงยังชีพพระราชทานจ.ตรัง 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ในพ้ืนที่ ต.นาท่ามใต้ 

และนาท่ามเหนือ 
เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง โพสต์ข้อความว่าวันน้ี (14 ธ.ค.59) ที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาท่ามใต้  

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมี นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายบรรเทา
ทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบถุงยังชีพพระราชทาน 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จํานวน 1,105 ชุด ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ ต.นาท่ามใต้  
และนาท่ามเหนือ 

ขณะที่ นพ.วรเชษฐ อนันตรังสี ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนัง เขตร้อนภาคใต้ มอบยารักษาโรคผิวหนัง โรคนํ้ากัดเท้า 
ให้ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพ่ือแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยอุทกภัยในการบรรเทาความเดือดร้อน ณ ห้องทํางาน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
กทม.เจอหนาวปะทะฝน ไทยตอนบนลดอีก1-2องศาฯ 

กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเน่ืองและอุณหภูมิ 
จะลดลงได้ 1-2 องศา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีอากาศเย็น
และมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณท่ีมีหมอกหนาไว้ด้วย 
ส่วนภาคใต้มีฝนตกเพ่ิมขึ้น ในช่วงวันที่ 15-18 ธันวาคม 2559 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยเริ่มจะมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง  
2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิ ตํ่าสุด 14-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา โดยมีฝนเล็กน้อย 
บางแห่งทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิตํ่าสุด 13-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู 
อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 5-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 
1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร  
สุราษฎร์ธานี  และนครศรีธรรมราช  อุณหภูมิ ตํ่าสุด  22-24 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุด  31-32 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต 
อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเล 
มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   
อุทกภัย,วาตภัย 17 อ.สุราษฎร์ฯเสียหาย 165 ล. 
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จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามอุทกภัย วาตภัย และดินโคลถล่มใน 17 อําเภอ พบมูลค่าความเสียหายเบ้ืองต้น 165 ล้านบาท
สถานการณ์ล่าสุดเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีนํ้าท่วมขังบ้างในพ้ืนที่ลุ่ม 

เฟซบุ๊กสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โพสต์ข้อความว่าวันนี้ (14 ธ.ค.59) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์
ธานี นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ หน่วยงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลถล่มในหลายพ้ืนที่ 
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา 

ทั้งน้ี จากรายงานของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า นํ้าได้ท่วมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ทั้งสิ้น 17 อําเภอ 111 ตําบล 804 หมู่บ้าน 17 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 35,237 ครัวเรือน 119,488 คน  
เสียชีวิต 5 ราย พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 7,734 ไร่ บ่อปลาเสียหาย 443 บ่อ ถนนชํารุดเสียหาย 271 สาย สะพาน/คอสะพาน
ชํารุด 30 แห่ง ฝาย 21 แห่ง ท่อระบายนํ้า 43 แห่ง มูลค่าความเสียหายเบ้ืองต้นประมาณ 165 ล้านบาท ซึ่งสถานการณ์ล่าสุด
เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีนํ้าท่วมขังบ้างในพ้ืนที่ลุ่ม โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศล และผู้เก่ียวข้อง  
ได้ลงพ้ืนที่เย่ียมเยียนและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบภัยอย่างต่อเน่ือง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
ต.เกาะทวดนครศรีฯยังอ่วมหนักร้องนายกฯช่วย 

ชาวตําบลเกาะทวด นครศรี ร้องนายกฯ เดือดร้อนอย่างหนักจากนํ้าท่วมขังกว่า 2 สัปดาห์แล้ว และระดับนํ้ายังไม่มีทีท่า 
ว่าจะลดลง แก้ปัญหาการระบายน้ําเร่งด่วนหลังระดับนํ้าไม่ลด โรงเรียนยังปิดเรียนไม่มีกําหนด 

แม้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช จะระบุถึงสถานการณ์นํ้าท่วมตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา กําลังเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  
ขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางลงพ้ืนที่ประสบภัยในวันพรุ่งน้ี แต่พบว่าในพ้ืนที่ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
กําลังเดือดร้อนอย่างหนักจากนํ้าท่วมขังกว่า 2 สัปดาห์แล้ว และระดับนํ้ายังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ขณะที่โรงเรียนวัดบางบูชา  
ซึ่งเป็นโรงเรียนประจําตําบล ยังปิดการเรียนการสอน แบบยังไม่มีกําหนด เน่ืองจากระดับนํ้าที่ท่วมขังภายในโรงเรียน จนอาจ 
เป็นอันตรายกับนักเรียนได้ ขณะพ้ืนที่เกษตรกรรมถูกนํ้าท่วมขังได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะส้มโอทับทิมสยาม  
และไม้ผลอ่ืน ๆ ที่กําลังทยอยตายอย่างต่อเน่ือง ขณะที่ภาพมุมสูงพบว่านํ้าค้างทุ่งยังมีปริมาณมหาศาล และท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตร
เป็นวงกว้างทั้งตําบล รวมทั้งชุมชนวัดบางบูชาที่นํ้ายังคงท่วมขัง แม้ว่าจะอยู่ริมคลองระบายน้ํา  

ขณะที่ นายชมศักด์ิ เกษตรกรในหมู่ที่ 1 ต.เกาะทวด ระบุว่า ไม่มั่นใจการทํางานของชลประทาน แม้ว่าก่อนหน้าน้ี
นายกรัฐมนตรีจะสั่งการให้รื้อและลอกลําคลองสายหลักต่าง ๆ แต่ไม่มีการดําเนินการ ยังเต็มไปด้วยวัชพืช จนนํ้าไม่สามารถ 
ระบายได้ จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาการระบายนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังอย่างจริงจัง  
และเมื่อผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบในพ้ืนที่บริเวณคลองสุขุม ซึ่งเป็นลําคลองระบายนํ้าสายหลักลงไปยังแม่นํ้าปากพนัง ท้องที่รอยต่อ
ระหว่าง ต.คลองน้อย ต.เกาะทวด และ ต.หูล่อง พบว่าลําคลองเต็มไปด้วยวัชพืช ไม้ล้มขวางลําคลอง รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ขวางทางน้ํา จนเต็มลําคลองหลายจุด ชาวบ้านยืนยันว่า นํ้าไม่สามารถระบายได้ เพราะสิ่งเหล่าน้ี ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการต้ังเคร่ืองสูบนํ้าบริเวณพ้ืนที่การเกษตร โดยเฉพาะสวนส้มโอทับทิมสยาม  (ไอ เอ็น เอ็น) 
น้ํายังท่วมขังบ้านเรือนหลายชุมชนริมทะเลสาบสงขลา 

นํ้ายังท่วมขังบ้านเรือนหลายชุมชนริมทะเลสาบสงขลาคลี่คลายจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คาดใช้เวลาอีกกว่า 1 สัปดาห์ 
จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

ที่ จ.สงขลาแม้ว่าสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ 4 อําเภอริมทะเลสาบสงขลา ต้ังแต่ อ.ระโนด กระแสสินธ์ สทิงพระ  
และ สิงหนคร จะคลี่คลายจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่จากการลงสํารวจพ้ืนที่ตลอดแนวชายฝั่งริมทะเลสาบสงขลา พบว่ายังมี
ชุมชนเก่าแก่ด้ังเดิม ที่บ้านเรือนต้ังอยู่ติดทะเลสาบสงขลาระยะห่างประมาณ 100-200 เมตร เช่น ที่ชุมชนคลองรี ต.คลองรี และ
ชุมชนคูขุด ต.คูขุด อ.สทิงพระ หลายครอบครัวยังคงมีนํ้าท่วมขังบ้านเรือนและยังต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกระหว่าง บ้านกับ
ถนน คาดว่าอาจต้องใช้เวลาอีกกว่า 1 สัปดาห์ ระดับนํ้าจึงจะแห้งและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ได้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกระลอกใหม่ ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม น้ี เน่ืองจากความ
กดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว
ของประเทศไทยแล้ว ซึ่งจะทําให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้น ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะ
มีฝนเพ่ิมมากขึ้น คลื่นลมในอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

 




