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สภาวะอากาศ  ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเน่ืองกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้ประชาชนระวังอันตรายสัญจรผ่านบริเวณท่ีมีหมอกหนาไว้ด้วย 
สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนลดลงในระยะน้ี 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  ช้ีหย่อมกดอากาศตํ่าเคล่ือนตัว 'ภาคอีสาน-ภาค ตอ.'ฝนตก 
13-14 ธ.ค. 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นํ้าท่วมใต้คลี่คลายแล้ว7จว.เหลืออีก 5 
เร่งช่วยเหลือ 
จ.สุราษฎร์ธานี  แม่นํ้าตาปีเอ่อท่วมพ้ืนที่ริมตลิ่งสุราษฎร์ฯต่อเน่ือง 2 อ.อ่วม 
จ.นครศรีธรรมราช  4 อ.ลุ่มนํ้าปากพนังเมืองคอนยังวิกฤตินํ้าท่วมไร่นา-บ้าน 
จ.ตรัง  นํ้าลดแล้วเหลือ 2 อําเภอ ปชช.เริ่มทําความสะอาดบ้าน 
จ.สงขลา  นํ้าท่วม 4 อําเภอสงขลาเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ หลายโรงเรียน 
ทยอยเปิดการเรียนการสอน 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้า
แม่นํ้าโขง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 2.82. 
5.12 2.41 2.73 2.98 และ3.43 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -9.98 -10.88 -9.79 -9.77 -9.02 
และ-11.07 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น  
สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม และสถานีมุกดาหาร มีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด
เน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (9 ธ.ค.- 13 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 25.65 1.27 4.00. 18.45 11.75 และ 22.60 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 8 ธ.ค.59 9 ธ.ค.59 10 ธ.ค.59 11 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 ี - - - - - 
จ.สระแก้ว - - - - - 

จ.ฉะเชิงเทรา - - - - - 
จ.ชลบุร ี - - - - - 
จ.ระยอง - - - - - 
จ.จันทบุร ี - - - - - 
จ.ตราด - 0.5 - - - 

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

จ.ชุมพร 2.0 65.0 40.2 - - 
จ.สุราษฎร์ธานี 1.2 106.0 25.0 29.5 - 

จ.นครศรีธรรมราช 34.5 84.0 33.5 21.0 - 
จ.พัทลุง - 3.0 17.0 - - 
จ.สงขลา 6.0 47.0 145.0 1.6 - 
จ.ปัตตาน ี 34.6 1.0 21.8 6.5 - 
จ.ยะลา - - 34.8 1.2 - 

จ.นราธิวาส 22.7 26.2 18.4 - - 
จ.ระนอง - 0.9 32.4 - - 
จ.พังงา - 1.0 - - - 
จ.กระบี่ - - 0.3 - - 
จ.ภูเก็ต - 1.5 - - 5.8 
จ.ตรัง - - - - - 
จ.สตูล - 0.2 0.2 - - 
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แผนท่ีอากาศ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 ธ.ค.59  เวลา 13:00 น. 12 ธ.ค.59  เวลา 19:00 น. 
 

13 ธ.ค.59  เวลา 1:00 น. 13.ธ.ค 59  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 3.0 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 - 2,381.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน - 1,119.8 10.4 ตํา่กวา่ - 5,708.2 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 1,121.7 11.6 สงูกวา่

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

เชยีงราย ไมม่ฝีน 1,875.4 14.0 สงูกวา่ 3.0 5,843.1 หวัหนิ - 830.9 7.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. - 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 1,665.9 123.3 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 ไมม่ฝีน 1,456.6 210.3 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 ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 1,383.5 7.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 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. ไมม่ฝีน 1,669.1 0.6 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 1,861.7 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,386.8 9.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,537.8 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 1,109.8 267.7 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 ไมม่ฝีน 1,729.8 3.1 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 1,068.1 218.6 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 1,499.9 *** ***

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

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

12 ธันวาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

13 ธันวาคม 2559

หลม่สก ไมมฝน 1,086.3 4.5 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 1,462.3 2.3 สงูกวา นราธวิาส - 2,010.2 562.5 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,187.3 5.9 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 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 4,899.50 37.90 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,166.5 6.7 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,345.3 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 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) 3.0 3,894.90 67.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 1,085.6 4.3 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,360.7 0.8 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 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 1,834.00 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 ์ 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 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 3.0 3,894.9

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,244.7 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 850.8

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,068.1 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,385.8

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,029.1 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 3,106.7 *** *** 4 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,617.9

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,140.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,726.9 5.0 สงูกวา่ 5 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,899.1

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,027.5 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี - 1,703.9 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 3.0 3,894.9

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 2,060.9 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,450.6 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 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 ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 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. - 3,604.0 12.3 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 6.1 ตํา่กวา่ ตราด - 5,708.2 21.3 สงูกวา่

นํารอ่ง - 1,317.5 5.7 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,236.7 - ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 5.8 มม. ที ่อ.ถลาง จ.ภเูก็ต



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 219.71 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 4 2 1 7 -140.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6 5 1 12 -88.00 

วนัที ่13  ธนัวาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -15.00 

50,412 ภาคตะวันตก 1 1 - 2 -9.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
71% ภาคตะวันออก 5 2 3 10 -9.71 คงที่ 11 อ่าง
วนัที ่13  ธนัวาคม  2558 ภาคใต ้ 1 - 3 4 42.00  ลดลง 19 อ่าง

40,608 รวมท ัง้ประเทศ 19 11 8 38 -219.71   เพิม่ขึน้ 8 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 4,999 37% 7,186 53% 3,386 25% 7,223 54% 3,423 25% -37.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,826 51% 7,627 80% 4,777 50% 7,699 81% 4,849 51% -72.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 75 28% 181 68% 169 64% 181 68% 169 64% - คงที่

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% 98 92% 95 90% 99 93% 96 91% -1.00 ลดลง

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

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 400 43% 903 96% 860 92% 934 99% 891 95% -31.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,385 42% 16,288 66% 9,560 39% 16,428 66% 9,700 39% -140.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 38 28% 106 78% 99 73% 107 79% 100 74% -1.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 202 39% 275 53% 230 44% 276 53% 231 44% -1.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 67 41% 64 39% 56 34% 64 39% 56 34% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 84 51% 160 98% 123 75% 159 97% 122 74% 1.00 เพิม่ขึน้

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 765 31% 2,295 94% 1,714 71% 2,364 97% 1,783 73% -69.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 935 47% 1,133 57% 1,033 52% 1,139 58% 1,039 52% -6.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 127 40% 122 39% 100 32% 122 39% 100 32% - คงที่

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% 130 47% 123 45% 131 48% 124 45% -1.00 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 1,386 70% 1,636 83% 805 41% 1,647 84% 816 42% -11.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,910 47% 6,128 73% 4,479 54% 6,217 74% 4,567 55% -88.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 556 58% 936 98% 933 97% 950 99% 947 99% -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 1,300 683 50% 1,339 98% 1,279 94% 1,354 100% 1,294 95% -15.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,950 73% 13,645 77% 3,380 19% 13,645 77% 3,380 19% - คงที่

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,292 60% 5,795 65% 2,783 31% 5,804 66% 2,792 32% -9.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,242 69% 19,440 73% 6,163 23% 19,449 73% 6,172 23% -9.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 188 84% 219 98% 214 96% 220 98% 215 96% -1.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 248 59% 266 63% 236 56% 269 64% 239 57% -3.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 48 41% 98 84% 86 74% 97 83% 85 73% 1.00 เพิม่ขึน้

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 160 98% 110 67% 96 59% 109 67% 95 58% 1.00 เพิม่ขึน้

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 259 88% 216 73% 196 66% 221 75% 201 68% -5.00 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% 11.83 55% 0.03 เพิม่ขึน้

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 71 90% 71 89% 68 86% 72 90% 68.73 87% -0.77 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 36 79% 31 68% 28 61% 33 72% 29.89 66% -1.97 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 1,031 61% 1,273 76% 1,165 69% 1,283 76% 1,175 70% -9.71 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 327 46% 370 52% 305 43% 371 52% 306 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 4,848 86% 4,937 88% 3,585 64% 4,913 87% 3,561 63% 24.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,046 72% 483 33% 207 14% 465 32% 189 13% 18.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,357 78% 5,945 73% 4,234 52% 5,903 72% 4,192 51% 42.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 40,608 57% 50,412 71% 26,880 38% 50,633 71% 27,100 38% -219.71 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 ่13  ธนัวาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

13 ธนัวาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

7 ธนัวาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่13  ธนัวาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั
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ช้ีหย่อมกดอากาศตํ่าเคลื่อนตัว 'ภาคอีสาน-ภาค ตอ.'ฝนตก 13-14 ธ.ค. 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้าว่า พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบน 

ยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเน่ืองกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกบาง
ในตอนเช้า ขอให้ประชาชนระวังอันตรายสัญจรผ่านบริเวณท่ีมีหมอกหนาไว้ด้วย สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนลดลงในระยะน้ี  
อน่ึง หย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกและจะเคลื่อน
เข้าประเทศกัมพูชาในช่วงวันที่  13-14 ธันวาคม  2559 น้ี  ลักษณะเช่นน้ีทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
และภาคตะวันออกมีฝนบางแห่ง 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ี ถึง 6.00 น. วันพรุ่งน้ี  

ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 14-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
29-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด  
15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด  
6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉยีงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภาคกลางอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 20-22 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์
ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 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 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 
น้ําท่วมใต้คลี่คลายแล้ว7จว.เหลืออีก5-เร่งช่วยเหลือ 

ปภ. รายงาน สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา และพัทลุง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ 
ต้ังแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม 2559 เกิดสถานการณ์อุทกภัย 12 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ กระบ่ี 
ยะลา นราธิวาส ระนอง ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ยังคงมีสถานการณ์ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
ตรัง สงขลา และพัทลุง 

พร้อมประสานจังหวัดบูรณาการหน่วยทหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดมสรรพกําลังและทรัพยากรปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าและเครื่องผลักดันนํ้าเร่งระบายน้ําท่วมขังลงสู่ทะเลและพ้ืนที่รองรับนํ้า ตลอดจนสํารวจ 
และจัดทําบัญชีผู้ประสบภัย และทรัพย์สินที่เสียหาย เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยด่วน  
ทั้งน้ี ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือประสาน
ให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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แม่น้ําตาปีเอ่อท่วมพื้นที่ริมตลิ่งสุราษฎร์ฯต่อเนื่อง 2 อ.อ่วม 
สถานการณ์นํ้าท่วมที่ จ.สุราษฎร์ธานี ล่าสุดพบมวลนํ้าจาก อ.พระแสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งไหลผ่านแม่นํ้าตาปี ยังคง 

เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่โดยรอบซึ่งต้ังอยู่ติดกับแม่นํ้า โดยเฉพาะใน 2 อําเภอ คือ อ.เคียนซา และ พุนพิน  
ด้าน นายสมชาย เรืองจันทร์ นายอําเภอเคียนซา เปิดเผยกับ สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ปัจจุบันระดับนํ้ามีแนวโน้มลดลง 

คงเหลือชุมชนบริเวณติดริมแม่นํ้าที่ยังคงมีนํ้าท่วมขังสูง ประมาณ 50 ซม. - 1 ม. เบ้ืองต้นจากการสํารวจพบภาพรวม 
มีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 200 ครัวเรือน หนักสุด 3 ตําบล คือ ต.พ่วงพรมคร, และ อรัญคามวารี, เคียนซา บางส่วนคาดว่า
ภายใน 1 สัปดาห์ สถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งวันน้ีทางสภากาชาดไทย จะเข้ามามอบถุงยังชีพชุดธารนํ้าใจให้แก่ราษฎร  
ที่ ต.พ่วงพรมคร จํานวน 500 ชุด ด้วย 

ขณะที่ นายจเร ขวัญเกิด นายอําเภอพุนพิน เปิดเผยกับ สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า สถานการณ์นํ้าท่วมที่ อ.พุนพิน  
ขณะนี้อยู่ในระดับทรงตัว หนักสุด ใน 3 ตําบล คือ ต.กรูด ท่าข้าม และ ท่าสะท้อน วัดปริมาณสูงสุดได้ 50 ซม. และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพราะมวลนํ้าจาก อ.พระแสง ยังไหลมาไม่หมด คาดว่าจะต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก 2 วัน ปริมาณจึงลดลง  
ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายถุงยังชีพ นํ้าด่ืม รวมถึงอาหารปศุสัตว์ให้กับประชาชน 
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้นแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 

  
4 อ.ลุ่มน้ําปากพนังเมืองคอนยังวิกฤติน้ําท่วมไร่นา-บ้าน 

สถานการณ์นํ้าท่วมในจังหวัดคงเหลือพ้ืนที่ สี่อําเภอลุ่มนํ้าปากพนัง เมืองคอน ยังวิกฤติ นํ้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร - บ้านเรือน 
พบปัญหาด้านการเร่งระบาย 

นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยกับสํานักข่าว  
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้สถานการณ์นํ้าท่วมในจังหวัดคงเหลือพ้ืนที่ 4 อําเภอ ลุ่มนํ้าปากพนัง ที่ยังประสบปัญหาอยู่ ประกอบด้วย  
อ.ปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร และ เฉลิมพระเกียรติ โดยเฉพาะที่ราบลุ่มพ้ืนที่การเกษตร บางจุดวัดระดับนํ้าได้สูงกว่า 2 เมตร  
ส่วนบ้านเรือนราษฎรน้ัน พบมีระดับนํ้าท่วมขังอยู่ประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร จากการตรวจสอบคาดว่าภาพรวม 4 อําเภอ 
น่าจะมีประชาชนได้รับผลกระทบไม่ตํ่ากว่า 20,000 ครัวเรือน ทั้งน้ี ทางจังหวัดได้เร่งระดมเคร่ืองสูบนํ้าทุกตัวที่มีอยู่ 
เข้าไปช่วยเหลือ แต่ก็ยังพบปัญหา เช่น นํ้าทะเลหนุนสูง รวมถึงเรื่องสภาพพ้ืนที่ของแต่ละจุด เน่ืองจากหากสูบนํ้าออกจากพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หน่ึงก็อาจทําให้พ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบ ระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นเพราะต้องรับมวลนํ้าที่สูบออกไปทดแทน ซึ่งในเรื่องน้ี 
จะต้องมีการพูดคุยทําความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างละเอียดอีกครั้ง 

อย่างไรก็ตาม พบว่าปัจจุบันใน จ.นครศรีธรรมราช ไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมเติม และระดับนํ้าก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 
คาดว่าอีกไม่นานสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

 
ตรังน้ําลดแล้วเหลือ 2 อําเภอ ปชช.เริ่มทําความสะอาดบ้าน 

ชาวเมืองตรังเฮ!นํ้าลดแล้ว เหลือเพียง 2 อําเภอ ส่วนอีก 6 อําเภอ ชาวบ้านนําสิ่งของออกมาทําความสะอาดและตากแดด 
กลับเข้าไปไว้ในบ้านคาดอีก 1 สัปดาห์ แม่นํ้าตรังเข้าสู่สภาวะปกติ  

จากสถานการณ์นํ้าท่วมทั้ง 8 อําเภอใน จ.ตรังได้แก่ อ.รัษฎา อ.นาโยง อ.ย่านตาขาว อ.ปะเหลียน,อ.ห้วยยอด 
และ อ.วังวิเศษ กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วประชาชนได้นําสิ่งของเครื่องใช้  ออกมาทําความสะอาด และตากแดดเพ่ือเตรียมกลับ 
เข้าบ้าน ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลต่างๆเร่งฉีดนํ้าทําความสะอาดถนนหนทาง คูคลอง ให้ดูสะอาด เรียบร้อยหลังนํ้าลด   

ขณะที่ยังมีอีก 2 อําเภอ ที่รวม 8 ตําบล คือ ต.บางรัก ต.นาท่ามใต้ ต.นาท่ามเหนือ ต.หนองตรุด ต.นาโต๊ะหมิง  
และ ต.นาตาล่วง อ.เมือง รวมทั้งที่ ต.ควนธานี ต.โคกยาง และ ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุนทําให้ระดับนํ้า
ยังทรงตัว   โดยเฉพาะหมู่ที่ 5 ต.บางรัก อ.เมือง ระดับนํ้ายังท่วมสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านกว่า 100หลังคาเรือนยังอพยพ 
ไปอยู่ภายในวัดแจ้ง ต.บางรัก ส่วนที่วัดประสิทธิชัยและโรงเรียนเทศบาล 7 วัดประสิทธิชัยในเขตเทศบาลนครตรัง ยังมีนํ้าท่วมสูง
ต้ังแต่ 10-40 เซนติเมตร โรงเรียนเทศบาล 7วัดประสิทธิชัยยังต้องปิดการเรียนการสอนต่อไปอีก 1-2 วันน้ี ซึ่งที่ จ.ตรัง 
ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินํ้าท่วม 8 อําเภอ 68 ตําบล 23 ชุมชน 399 หมู่บ้าน 14,482 หลังคาเรือน  ประชาชนเดือดร้อน 
46,792คน และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทั้งน้ีคาดว่านํ้าสองฝั่งแม่นํ้าตรังจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1สัปดาห์  (เดลินิวส์).. 
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น้ําท่วม 4 อําเภอสงขลาเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ หลายโรงเรียนทยอยเปิดการเรียนการสอน 
สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ 4 อําเภอริมทะเลสาบสงขลา ใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โรงเรียนทั้ง 47 แห่ง เริ่มเปิด 

การเรียนการสอน แต่บางแห่งยังไม่สามารถเปิดสอนได้ครบทุกช้ันเรียน เพราะยังมีนํ้าท่วมขังอยู่ 
สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ 4 อําเภอริมทะเลสาบสงขลา ทั้ง อ.ระโนด กระแสสินธ์ุ สทิงพระ และ อ.สิงหนคร ขณะนี้ 

ระดับนํ้าลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้ว และโรงเรียนทั้ง 47 แห่ง ในพ้ืนที่ 4 อําเภอที่ได้รับผลกระทบจากการ 
ถูกนํ้าท่วม เริ่มทยอยเปิดเรียนเป็นวันแรก หลังจากที่ต้องหยุดช่ัวคราวมาต้ังแต่วันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีโรงเรียนอีกบางแห่ง  
ที่ยังไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้ทุกระดับช้ัน เน่ืองจากยังมีนํ้าท่วมขัง และในจํานวนน้ีมี 2 แห่ง ที่ยังไม่สามารถ 
เปิดเรียนได้ คือ โรงเรียนวัดหัวเค็ด และโรงเรียนบ้านคลองเป็ด ใน อ.ระโนด จ.สงขลา เน่ืองจากยังมีนํ้าท่วมขัง 

เช่น ที่โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ หมู่ที่ 7 บ้านดอนคัน ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งเป็นหน่ึงในพ้ืนที่ที่ถูกนํ้าท่วมหนัก
ที่สุด ในวันนี้เปิดเรียนได้เพียงช้ัน ป.1 ถึง ป.6 เท่าน้ัน ส่วนช้ันอนุบาลยังไม่สามารถเปิดเรียนได้เพราะยังมีนํ้าท่วมขัง ครู 
และนักเรียนจึงต้องช่วยกันทําความสะอาด 

นายธีรพงศ์ ศรีแก้ว รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะเปิดการสอนชดเชยทุกวัน 
วันละ 1 ช่ัวโมง ระหว่างเวลา 15.30-16.30 น. เพ่ือให้นักเรียนเรียนให้ทัน หลังจากที่ต้องหยุดเรียนมานานถึง 1 สัปดาห์ 
(ผู้จัดการ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


