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สภาวะอากาศ  ภาคใต้มีฝนลดลง สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 
ประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง สําหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเน่ืองในระยะน้ี 
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเน่ืองจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
ในระยะน้ี 

สถานการณ์น้ํา 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ  มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ผู้ประสบภัยนํ้าท่วม 
ที่ ต.นาโยงใต้ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคใต้ฝนลดน้อยลง-คลื่นสูง 2 ม. ประเทศไทยตอนบน
ยังเย็นต่อเน่ือง 
จ.ชุมพร  ระทึก!นํ้าป่าทะลักแม่หอบลูกหนี ปีนต้นไม้รอดตายหวุดหวิด 
จ.สุราษฎร์ธานี  ดินถล่มทับเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านที่สุราษฎร์ฯ ชาวบ้าน 
ถูกตัดขาด 200 ครัวเรือน 
จ .นครศรีธรรมราช  ลุ่มนํ้าปากพนังวิกฤตชาวบ้านเรือนหม่ืนเดือดร้อน  
พ้ืนที่การเกษตรกลายเป็นทะเลสาบ 
จ.ตรัง  มวลนํ้ามหาศาลจากแม่นํ้าตรังไหลเข้าท่วม ทต.นาตาล่วง อ่วมหนักสุดใน
รอบ 40 ปี 
จ.สงขลา  4 อําเภอริมทะเลสาบสงขลายังท่วมหนัก เร่งอพยพชาวบ้าน-พระ 
ไปอยู่ในที่ปลอดภัย 
 
 

สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.นครศรีธรรมราช  ตํารวจนํ้าปากพนังลงพ้ืนที่ ช่วยผู้เดือดร้อนนํ้าท่วม 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้า
แม่นํ้าโขง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 2.27. 
6.86 4.01 2.89 2.98 และ3.46 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -10.53 -9.14 -8.19 -9.61 -9.02 
และ-11.04 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีหนองคาย มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน 
สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด
เน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (4 ธ.ค.- 8 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 32.30 5.07 7.35. 71.20 52.80 และ 35.95 ลบม/วินาที  

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 3 ธ.ค.59 4 ธ.ค.59 5 ธ.ค.59 5 ธ.ค.59 5 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 75.0 142.0 135.1 160.0 38.1 
จ.สุราษฎร์ธานี 170.5 150.0 98.0 130.4 175.0 

จ.นครศรีธรรมราช 170.0 154.5 245.5 120.0 26.4 
จ.พัทลุง 302.4 140.0 64.8 11.1 26.0 
จ.สงขลา 180.8 193.2 320.3 358.0 44.5 
จ.ปัตตาน ี 200.0 100.0 89.5 14.5 52.0 
จ.ยะลา 20.7 29.2 13.1 - 16.5 

จ.นราธิวาส 81.5 - 53.5 71.3 20.6 
จ.ระนอง 17.0 17.4 22.2 2.6 0.3 
จ.พังงา 0.5 - - 5.6 - 
จ.กระบี่ 14.0 2.9 - - - 
จ.ภูเก็ต 11.8 6.2 - 6.3 22.6 
จ.ตรัง 77.6 36.0 4.1 - - 
จ.สตูล 0.5 7.0 3.2 - 1.0 
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แผนท่ีอากาศ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ธ.ค.59  เวลา 13:00 น. 7 ธ.ค.59  เวลา 19:00 น. 
 

8 ธ.ค.59  เวลา 1:00 น. 8.ธ.ค 59  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 63.7 5,842.1 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 1,875.4 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 0.1 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 *** *** 63.7 2,473.9 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 1,091.5 5.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 1,875.4 14.0 สงูกวา่ 22.6 5,842.1 หวัหนิ ไมม่ฝีน 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 31.1 1,630.4 123.3 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 1,072.5 10.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 18.7 1,634.0 106.2 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,695.5 11.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 63.7 1,451.4 210.3 ตํา่กวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,158.9 5.3 สงูกวา่ เลย สกษ. - 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 1.4 2,120.7 451.6 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 15.9 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,406.7 8.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 3.7 2,473.9 312.6 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,173.3 15.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,471.1 2.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 4.2 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 ไมม่ฝีน 2,293.3 120.6 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 1,383.5 7.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,381.3 4.8 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 0.2 1,866.4 393.2 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,411.8 8.6 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 1,669.1 0.6 ตํา่กวา่ สงขลา 37.1 1,851.8 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,386.8 9.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,537.8 *** *** หาดใหญ่ 1.8 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. 3.0 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 5.4 1,469.2 378.3 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 1,390.3 6.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,320.1 5.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 16.5 1,481.2 *** ***

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

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

7 ธันวาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

8 ธันวาคม 2559

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 0.3 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) 22.6 3,880.40 67.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 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 1.0 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 เกาะสมยุ 63.7 1,451.4

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,244.7 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 สงขลา 37.1 1,851.8

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,068.1 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ชุมพร 31.1 1,630.4

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,029.1 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 3,106.7 *** *** 4 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 22.6 3,880.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,140.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,726.9 5.0 สงูกวา่ 5 สว ีสกษ. 18.7 1,634.0

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,027.5 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,703.9 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ เกาะสมยุ 63.7 1,451.4

สมทุรปราการ สกษ. 0.1 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 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 - 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 ไมม่ฝีน 5,707.7 21.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ฝนเล็กนอ้ย - 5.7 ตํา่กวา่

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 175.0 มม. ที ่อ.เกาะพงัน จ.สรุาษฎรธ์านี



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 97.80 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 4 - 3 7 -75.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -73.00 

วนัที ่8  ธนัวาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -10.00 

50,599 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -28.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
71% ภาคตะวันออก 6 1 3 10 -7.80 คงที่ 7 อ่าง
วนัที ่8  ธนัวาคม  2558 ภาคใต ้ - 1 3 4 96.00  ลดลง 22 อ่าง

40,762 รวมท ัง้ประเทศ 22 7 9 38 -97.80   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 5,010 37% 7,221 54% 3,421 25% 7,232 54% 3,432 25% -11.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,841 51% 7,692 81% 4,842 51% 7,734 81% 4,884 51% -42.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 74 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% 99 93% 96 91% 95 90% 92 87% 4.00 เพิม่ขึน้

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 27 16% 179 105% 173 102% 182 107% 176 104% -3.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 402 43% 929 99% 886 94% 954 102% 911 97% -25.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,411 42% 16,414 66% 9,686 39% 16,489 67% 9,761 39% -75.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

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

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 205 39% 276 53% 231 44% 278 53% 233 45% -2.00 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% 2,352 97% 1,771 73% 2,407 99% 1,826 75% -55.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 939 47% 1,139 58% 1,039 52% 1,143 58% 1,043 53% -4.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 129 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 1,393 71% 1,647 84% 816 42% 1,655 84% 824 42% -8.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,938 47% 6,204 74% 4,555 54% 6,278 75% 4,628 55% -73.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 570 59% 946 99% 943 98% 955 99% 952 99% -9.00 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% 244 102% 204 85% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 698 51% 1,350 99% 1,290 95% 1,360 100% 1,300 96% -10.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,967 73% 13,642 77% 3,377 19% 13,652 77% 3,387 19% -10.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,317 60% 5,801 65% 2,789 31% 5,819 66% 2,807 32% -18.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,284 69% 19,443 73% 6,166 23% 19,471 73% 6,194 23% -28.00 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 30.00 390 253 60% 268 64% 238 57% 270 64% 240 57% -2.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 48 41% 97 83% 85 73% 95 81% 83 71% 2.00 เพิม่ขึน้

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 159 97% 109 67% 95 58% 108 66% 94 58% 1.00 เพิม่ขึน้

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 263 89% 220 75% 200 68% 225 76% 205 69% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 12 73% 10 61% 9 57% 10 61% 9.40 57% 0.08 เพิม่ขึน้

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 8 35% 13 60% 12 55% 13 60% 11.90 56% -0.07 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 73 92% 72 90% 69 86% 73 91% 69.51 88% -0.89 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 38 84% 33 72% 30 65% 35 76% 31.53 69% -1.93 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 1,044 62% 1,280 76% 1,173 70% 1,288 77% 1,181 70% -7.80 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 328 46% 371 52% 306 43% 370 52% 305 43% 1.00 เพิม่ขึน้

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 4,891 87% 4,917 87% 3,565 63% 4,860 86% 3,508 62% 57.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,031 71% 467 32% 191 13% 429 30% 153 11% 38.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,387 78% 5,909 72% 4,198 51% 5,813 71% 4,102 50% 96.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 40,762 57% 50,599 71% 27,068 38% 50,698 71% 27,166 38% -97.80 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

2 ธนัวาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่8  ธนัวาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

8 ธนัวาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม
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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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มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ผู้ประสบภัยน้ําท่วม ที่ ต.นาโยงใต้ 
 

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร และประธานฝ่าย
บรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เดินทางมอบถุง
ยังชีพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่
พระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบอุทกภัยพ้ืนที่ ต.นาโยงใต้ จํานวน 996 ครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยอาหาร เครื่องด่ืม และ
เครื่องครัวบางชนิด เช่น นํ้ามัน และน้ําปลา  (ผู้จัดการ) 
ใต้ฝนลดน้อยลง-คลื่นสูง2ม. ไทยตอนบนยังเย็นต่อเนื่อง 

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานพยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้มีฝนลดลง สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเล
อันดามันมีกําลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง สําหรับประเทศไทยตอนบน
ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเน่ืองในระยะน้ี ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแล
สุขภาพเน่ืองจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1-2 องศา อุณหภูมิตํ่าสุด 15-21 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 6-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 
10-25 กม./ชม.  

ภาคตะ วันออก เฉี ย ง เห นือ  อากาศ เ ย็นถึ งหนาว  กับมี ลมแรง  อุณหภูมิ ลดลง  1-2 องศา  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  
15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 8-14 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1-2 องศา อุณหภูมิตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-2 องศา อุณหภูมิ ตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  
บริ เวณจังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ ธานี  และนครศรี ธรรมราช  อุณหภูมิ ตํ่ าสุด  23-25 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุด  
29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝน 
ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดระนอง พังงา  
และภูเก็ต อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร  

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

ระทึก!น้ําป่าทะลักแม่หอบลูกหนี ปีนต้นไม้รอดตายหวุดหวิด 
ระทึก!นํ้าป่าทะลักจากเทือกเขาห้วยแก้ว จ.ชุมพร เข้าท่วมบ้านเรือนเกือบมิดหลังคา แม่หอบลูกชายวัย 10ขวบ 

หนีปีนขึ้นต้นทุเรียนรอดตายหวุดหวิด ขณะที่ร้านค้าบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี บ่นอุบนํ้าทะลักเข้าท่วมจนข้าวของเสียหาย  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หมู่ที่ 10 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร นายอุทัย  วรรณวิเศษ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ได้ออกสํารวจ 

ความเสียหายภายในหมู่บ้าน หลังจากวันน้ีมีนํ้าป่าจากเทือกเขาห้วยแก้วไหลบ่าลงมาท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน และน้ําป่า 
ได้นําเอาโคลนจํานวนมากเข้าในบ้านของชาวบ้านที่อยู่ริมลําห้วยแก้ว  มีบ้านเรือนของชาวบ้าน 55หลัง  รถกระบะ 3 คัน จยย. 
อีก 20 คันได้รับความเสียหาย 

ด้านนางเพ็ญวิภา ลิขิต อายุ 40 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 10 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร กล่าวว่า เมื่อช่วงประมาณเวลา04.00น. 
ของวันน้ีขณะที่กําลังหลับ รู้สึกตัวว่าได้ยินเสียงนํ้าในลําห้วยแก้วดังผิดปกติ  จึงลุกขึ้นมาดูพบว่าระดับนํ้าได้เพ่ิมระดับอย่างรวดเร็ว 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 8/11 

อีกทั้งนํ้ายังมีสีขุ่นคลั่กตนเห็นท่าไม่ดีจึงพาลูกชายวัย 10 ขวบหนีนํ้าป่า ปีนขึ้นไปต้นทุเรียนที่อยู่ข้างบ้านเพราะน้ํามาเร็วและแรงมาก 
ทําให้ไม่สามารถเก็บของได้ทัน ไม่นานกระแสนํ้าป่าก็ได้ไหลเข้าท่วมบ้านจนเกือบมิดหลังคา  ทําให้จยย. 3 คันทรัพย์สินภายในบ้าน 
และเสื้อผ้าไหลกับกับกระแสนํ้าทั้งหมด  (เดลินิวส์).. 

 
ดินถล่มทับเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านที่สุราษฎร์ฯ ชาวบ้านถูกตัดขาด 200 ครัวเรือน 

 

ฝนหนักส่งผลดินอุ้มนํ้าไม่ไหวถล่มปิดเส้นทางเชื่อมหมู่บ้านในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา ชาวบ้านกว่า 
200 ครัวเรือน ถูกตัดขาด อบต.ปากหมาก เร่งนํารถแบ็กโฮเข้าทําการเปิดเส้นทาง ด้านนายอําเภอสั่งต้ังศูนย์อพยพ
รับสถานการณ์ฉุกเฉิน ขึ้นที่โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง หลังมีรายงานตรวจพบความผิดปกติของดินบนเขาสูง  

เกิดเหตุดินถล่มปิดทับถนน ซอยนํ้าตกโตนเรือบิน บริเวณควนนํ้าป่ัน ม.7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 
เมื่อคืนที่ผ่าน มาหลังมีฝนตกในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง เจ้าหน้าที่สามารถวัดปริมาณนํ้าฝนสะสมจากวันที่ 2 ถึงเช้าวันที่ 7 ธันวาคม
ได้จํานวน 380 มิลลิเมตร ทําให้ดินที่ชุ่มนํ้าอยู่แล้วอุ้มนํ้าไม่ไหวถล่มลงมาจํานวนหลายจุด ทําให้ให้รถชนิดไม่สามารถผ่านได้
ชาวบ้านในชุมชุนวังบัวตูม ชุมชนโตนเรือบิน และบ้านบัวตูม กว่า 200 ครัวเรือน ประมาณ 400 คน ไม่สามารถสัญจร
ผ่านไปมาได้มาต้ังแต่เมื่อช่วงบ่ายวันวานน้ี ทาง อบต.ปากหมาก ได้จัดส่งรถแบ็กโฮเข้าทําการเปิดเส้นทาง  

ล่าสุด เมื่อเวลา 11.00 น.นายเจริญศักด์ิ วงศ์สุวรรณ นายอําเภอไชยา พร้อมทหารจากมณฑลทหารบกท่ี 45 เจ้าหน้าที่
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 417 นายภูรินทร์ พรหมอักษร ผู้ อํานวยการ ธ.ก.ส ภาคใต้ พร้อมด้วยภาคเอกชน
นําเคร่ืองอุปโภคบริโภค จํานวน 300 ชุด เข้าแจกจ่ายช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เพ่ือเป็นบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบ้ืองต้นแล้ว  

นายอําเภอไชยา กล่าวว่า สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ติดชายฝั่งของอําเภอไชยา โดยเฉพาะในที่ราบลุ่มยังมีนํ้าท่วมขัง
อยู่ในระดับความสูงต้ังแต่ 50 ซม. ถึง 2 เมตรเศษ ทางราชการได้จัดส่งเรือท้องแบนเข้าประจําในพื้นที่ พร้อมทั้งนําถุงยังชีพ
ออกแจกจ่ายช่วยเหลือแล้ว ส่วนพ้ืนที่หมู่ที่ 7 ของตําบลปากหมาก ขณะน้ีเป็นพ้ืนที่วิกฤตเสี่ยงต่อดินถล่ม เน่ืองจากตรวจพบ
ความผิดปกติหลายจุดที่มีการเลื่อนไหลของดินบนภูเขาสูงที่พร้อมจะถล่มลงมาปิดเส้นทางสายหลักที่ชาวบ้านในพ้ืนที่ใช้สัญจร
เข้าออก  

และขณะน้ีในพ้ืนที่ยังมีฝนยังคงตกอย่างต่อเน่ือง เพ่ือความไม่ประมาท ทางอําเภอได้จัดต้ังศูนย์อพยพผู้ประสบภัย
ขึ้นที่บริเวณโรงเรียนคลองไม้แดง เพ่ือเป็นการรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เหมือนกับการอพยพประชาชนออกมาเมื่อเกิดดินถล่มลง
มาแล้วเมื่อหลายปีก่อน  (ผู้จัดการ) 

 

 
ลุ่มน้ําปากพนังวิกฤตชาวบ้านเรือนหม่ืนเดือดร้อน พื้นที่การเกษตรกลายเป็นทะเลสาบ 

พ้ืนที่รับนํ้าในลุ่มนํ้าปากพนัง วิกฤต เป็นแหล่งรับนํ้าพ้ืนที่การเกษตรกลายเป็นทะเลสาบ ชาวบ้านหลายหม่ืนคน 
เดือดร้อนหนัก ประตูอุทกวิภาชประสิทธิเปิดสูงสุดทุกบาน เร่งระบายน้ําออกสู่อ่าวไทย ขณะท่ีถุงยังชีพพระราชทาน 
มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.นครศรีฯ แล้ว 

ชาวบ้านใน ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ และ ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ต้องนําวัวออกมาเลี้ยงบนผิวถนนสาย 
หูล่อง-ไสหมาก เน่ืองจากพ้ืนที่ทางการเกษตร และพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ถูกนํ้าท่วมสูง และมีระดับเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง 
เป็นพ้ืนที่รองรับนํ้าจากตัว จ.นครศรีธรรมราช ช้ันในหลายอําเภอ โดยมวลนํ้าได้มากองอยู่ในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก 
โดย นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า มีมวลนํ้าค้างอยู่ในพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช 
มากกว่า 860 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งต้องเร่งระบาย แต่มีข้อกังวลในขณะน้ีว่า แนวโน้มฝนที่กําลังจะเข้ามาเพ่ิมในอีก 
2-3 วันข้างหน้า 

ขณะที่พ้ืนที่การเกษตรทั้งนาข้าว สวนปาล์ม สวนมะพร้าว อยู่ในสภาพกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยมวลนํ้า 
ที่ไหลมาจากตอนกลางของ จ.นครศรีธรรมราช ส่วนในพ้ืนที่เองต้องเร่งการระบายนํ้าในคลองไส้ไก่ ขณะที่โครงการลุ่มนํ้าปากพนัง
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กําลังเร่งระบายนํ้าโดยการเปิดประตูนํ้าสูงสุดทุกบาน เพ่ือระบายนํ้าที่ท่วมขังลงสู่แม่นํ้าปากพนัง 
ขณะที่ประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ สํานักชลประทานที่ 15 และคณะกรรมการบริหารจัดการประตูนํ้า ได้สั่งการ 
ให้เปิดประตูนํ้าสูงสุดทั้ง 10 บาน เพ่ือเร่งระบายมวลน้ําออกสู่อ่าวไทยให้มากที่สุด ก่อนที่มวลนํ้าระลอกใหม่จากฝนในอีก 
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2-3 วันข้างหน้า จะเข้ามาเพ่ิมเติม 
นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า อุทกภัยในพ้ืนที่ ทั้ง 23 อําเภอ ของ จ.นครศรีธรรมราช 

ได้สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ เส้นทางคมนาคม อาคารบ้านเรือน พืชผลการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ 
 และทรัพย์สินอ่ืนๆ อีกเป็นจํานวนมาก ซึ่งจากการสํารวจความเสียหายเบ้ืองต้น พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรที่ประสบภัย 
127,414 ครัวเรือน พ้ืนที่นาข้าวที่ประสบภัย 159,363 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 100,967 ไร่ พ้ืนที่พืชไร่ที่ประสบภัย 
15,889 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 12,151 ไร่ และพืชสวน และอื่นๆ ที่ประสบภัย 1,101,359 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 309,687 ไร ่
ส่วนความเสียหายที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสํารวจ และตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ 

ขณะเดียวกัน รศ.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทน
พระองค์ฯ นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกเหล่ากาชาด นําถุงยังชีพพระราชทาน 
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย 30 ครัวเรือน ที่ ม.12 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยคณะทั้งหมดต้องลงเรือหางยาว 
เดินทางเข้าไปในพ้ืนที่นํ้าท่วมที่หมู่บ้านดังกล่าว ซึ่งพบว่า นํ้าท่วมเรือกสวนไร่นาเป็นบริเวณกว้างสุดลูกหูลูกตา ระยะทางในการ 
นําถุงยังชีพ ข้าวกล้อง และน้ําด่ืมมอบให้ชาวบ้านกว่า 3 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางไปกลับกว่า 2 ช่ัวโมง ซึ่งระหว่างทางพบว่า 
พ้ืนที่การเกษตร บ่อปลา ถนน ถูกนํ้าท่วมเต็มพ้ืนที่สูงมากกว่า 1.5 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา เน่ืองจากไม่สามารถ
เดินทางตามปกติได้ 

รศ.นพ.พิชิต ได้เข้าประกอบอาหารด้วยตนเองเพ่ือแจกจ่ายพ่ีน้องประชาชน ก่อนจะทําพิธีแจกถุงยังชีพพระราชทาน 
แก่ประชาชน พร้อมกับได้บอกแก่ประชาชนที่มารับถึงยังชีพ ว่า ตอนแรกจะมีการต้ังโรงครัวแค่ 3 วัน แต่เมื่อได้ออกไปเห็น 
ความเดือดร้อนของประชาชนที่มีมาก เลยจัดให้มีการต้ังโรงครัวต่อไปอีก 1 เดือน โดยแต่ละวันจะมีการทําอาหารวันละ 3 มื้อ 
แจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบภัยได้กิน 

รศ.นพ.พิชิต ยังระบุด้วยว่า พระองค์โสมฯ ทรงเป็นผู้เลือกสิ่งของ และจัดใส่ถุงด้วยพระองค์เอง และพระองค์ทรงมีรับสั่ง
ฝากมาถึงพ่ีน้องว่า ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว และดูแลชุมชนให้ดีๆ อย่าได้มีอันตรายใดๆ ซึ่งช่วงที่ตัวแทนพระองค์ได้มี
การพูดคุยกับชาวบ้านมารับถุงยังชีพน้ัน ถึงรับสั่งของพระองค์โสมฯ น้ัน ชาวบ้านหลายคนถึงกับนํ้าตาคลอด้วยความปลื้มปีติ 
(ผู้จัดการ) 

 

 
มวลน้ํามหาศาลจากแม่น้ําตรังไหลเข้าท่วม ทต.นาตาล่วง อ่วมหนักสุดในรอบ 40 ปี 

มวลนํ้ามหาศาลจากแม่นํ้าตรัง ไหลเข้าท่วมพ้ืนที่เทศบาลตําบลนาตาล่วง อ.เมืองตรัง จมใต้บาดาลหนักสุดในรอบ 40 ปี 
พบมีผู้เดือดร้อนแล้วกว่า 2 พันคน ระดมกําลัง และอุปกรณ์เร่งทําการช่วยเหลือ 

นายณัฐพงษ์ เนียมสม นายกเทศมนตรีตําบลนาตาล่วง อ.เมืองตรัง ได้ลงเรือไปยังพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว เพ่ือสํารวจ
ความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังติดอยู่ตามบ้านเรือน บริเวณพนังก้ันนํ้าแม่นํ้าตรัง ซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 
4 กิโลเมตร โดยระดับนํ้ามีความสูงกว่า 5 เมตร และไหลเช่ียวกรากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ส่วนการสัญจรเดินทาง 
ได้เพียงทางเรือเท่าน้ัน และไฟฟ้าถูกตัดขาด ซึ่งเทศบาลตําบลนาตาล่วง ได้อพยพชาวบ้านขึ้นมาอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัย แต่ก็ยังมี
ชาวบ้านบางส่วนที่ยังคงอยู่บริเวณพนังก้ันนํ้า เน่ืองจากเป็นห่วงทรัพย์สินไม่กล้าทิ้งบ้านเรือน 

นอกจากนี้ ยังมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็ได้จมนํ้าตายไปบางส่วน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก 
ซึ่งปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลนาตาล่วง ขณะนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน 
รวมผู้คนเดือดร้อนแล้วกว่า 2,000 คน โดยเทศบาลตําบลนาตาล่วง ได้ทําการเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้นตลอด 
24 ช่ัวโมง พร้อมกับได้มีการระดมความคิดของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นําท้องถิ่น เพ่ือปรึกษาหาแนวทางในการช่วยเหลือ 
ได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงการขอสนับสนุนกําลัง เรือ รถบรรทุก และเครื่องจักรต่างๆ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
และความเดือดร้อน  (ผู้จัดการ) 

 
4 อําเภอริมทะเลสาบสงขลายังท่วมหนัก เร่งอพยพชาวบ้าน-พระไปอยู่ในที่ปลอดภัย 

นํ้าท่วมในพ้ืนที่ 4 อําเภอริมทะเลสาบสงขลายังหนักต่อเน่ือง โดยเฉพาะที่ อ .ระโนด และ อ.กระแสสินธ์ุ ต้องอพยพชาวบ้าน 
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และพระ เน่ืองจากยังมีนํ้าท่วมสูง นอกจากน้ีดินที่ชุ่มนํ้ายังทําให้กําแพงบ้านยาว 40 เมตร พังถล่มลงมาทั้งแถบ โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับ
อันตราย 

สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ 4 อําเภอริมทะเลสาบสงขลา ต้ังแต่ อ  .ระโนด อ .กระแสสินธ์ุ อ .สทิงพระ และ อ .สิงหนคร  
ยังคงน่าเป็นห่วง เน่ืองจากบางพ้ืนที่บ้านเรือนของชาวบ้านยังจมอยู่ในนํ้า โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองระโนด นํ้ายังคงเข้าท่วม
หนักมาก บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ทั้งสองฝั่งคลองระโนด ซึ่งเป็นคลองสายหลักของ อ  .ระโนด ถูกนํ้าหนุนท่วมสูงทั้งหลัง  
และลึกเกือบ 1 เมตร จนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ หลายครอบครัวต้องย้ายออกไปอยู่บ้านญาติช่ัวคราว เน่ืองจากสถานการณ์ยัง 
ไม่ดีขึ้น และมีฝนตกลงมาซ้ําอีก 

นอกจากน้ี โรงเรียนระโนด และที่ทําการเทศบาลเมืองระโนด ก็ถูกนํ้าท่วมสูงด้วยเช่นกัน ขณะที่ความช่วยเหลือ 
ทางเทศบาลเมืองระโนด และทหารทัพเรือภาคที่ 2 ได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือทั้งเคร่ืองยังชีพ และเคลื่อนย้ายสิ่งของออก
บ้านจากบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัย 

เช่นเดียวกับในพ้ืนที่รอบนอก ซึ่งอยู่ติดริมทะเลสาบสงขลา ทั้ง ต  .ระโนด อ .ระโนด ต .โรง ต .เชิงแส อ .กระแสสินธ์ุ  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่คาบเก่ียวกัน สภาพพ้ืนที่ยังกลายเป็นทะเล และระดับนํ้ายังเป็นเน้ือเดียวกับทะเลสาบสงขลาที่หนุนเข้าท่วม ที่หนักคือ 
ที่บ้านมหากาฬ หมู่ 1 ต .ระโนด ต้องอพยพชาวบ้าน  10 ครัวเรือน ไปอาศัยอยู่ที่วัดมหากาฬช่ัวคราวมาหลายวันแล้ว เช่นเดียวกับที่
วัดโรง ต .โรง  อ .กระแสสินธ์ุ ทหารต้องนําเรือเข้าไปอพยพพระออกจากวัด เพร าะนํ้าท่วมสูง 

ขณะที่บางพ้ืนที่ซึ่งอยู่รอบนอกความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง นายธวัชชัย เกตุแก้ว สมาชิก อบต  .หมู่  1 ต  .ระโนด อ .ระโนด 
บอกว่า ชาวบ้านรอความช่วยเหลือมา 6 วัน และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วย โดยเฉพาะเครื่องยังชีพ ชาวบ้านต้องพ่ึงตนเองเป็น
หลัก เน่ืองจากความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวอําเภอ จึงต้องการให้เร่งเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกนํ้าท่วมเป็นการด่วน 

และจากฝนที่ตกหนักต่อเน่ืองมาหลายวันจนดินชุ่มนํ้า ทําให้กําแพงคอนกรีต ซึ่งอยู่บริเวณหลังบ้านเลขที่ 19/8 หมู่ 7 
บ้านชุมพล ต  .ชุมพล อ .สทิงพระ จ .สงขลา ซึ่งเป็นบ  ้านของ นายอภิชาติ ยุพยงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 พังถล่มลงมาทั้งแถบ โดยมีความ
ยาว 40 เมตร และสูง 2 เมตรคร่ึง แต่ยังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตราย เน่ืองจากอยู่ห่างออกไปจากตัวบ้าน และนอกจากกําแพง 
อีกฝั่งที่อยู่ติดกันยังอยู่ในภาวะเสี่ยงถูกนํ้ากัดเซาะ และพังลงมาเพ่ิมเติม อีกทั้งมีบ้านของชาวบ้านอยู่ติดกันด้วย เน่ืองจากยังคงมีฝน
ตกสะสมลงมาอย่างต่อเน่ือง  (ผู้จัดการ) 

 
ตํารวจน้ําปากพนังลงพื้นที่ ช่วยผู้เดือดร้อนน้ําท่วม 

ตํารวจนํ้าปากพนังจัดกําลังออกช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุอุทกภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ พร้อมแจกจ่ายอาหาร ถุงยังชีพ 
รวมทั้งเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุ จัดเตรียมเรือ รถยกสูงอํานวยความสะดวก   

พล.ต.ต.กฤตธาพล ย่ีสาคร ผบก.รน. มอบหมายส่ังการให้ พ.ต.อ.วัลลพ พวงผกา ผกก.6 บก.รน. พ.ต.ท.มานพ มีแสง 
รอง ผกก.6 บก.รน. พ.ต.ท.อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล รอง ผกก.6 บก.รน. พ.ต.ต.อนุสรณ์ สมุทรกิตติศักด์ิ รรท.สว.ส.รน.5 
กก.6 บก.รน. และร.ต.อ.ภราดร สวัสดี รอง สว.ส.รน.5 กก.6 บก.รน. นํากําลังข้าราชการตํารวจ ส.รน.5 กก.6 บก.รน. 
(ตํารวจนํ้าปากพนัง) ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

โดยได้แบ่งชุดปฏิบัติการออกเป็น 4 ชุด บูรณาการร่วมกับผู้นําชุมชม ภาคเอกชน และหน่วยงานอาสาสมัครที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนกลุ่มแม่บ้านตํารวจน้ําได้ร่วมกันทําอาหาร ทั้งน้ีชุดปฏิบัติการที่ 1 ออกปฎิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่หมู่ 2 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก 
โดยการบูรณาการร่วมทํางานกับนายวุฒิศักด์ิ ดวงศิริ กํานันปากพนังฝั่งตะวันตก พบว่าในพ้ืนที่หมู่ 2 ยังคงมีนํ้าท่วมสูง 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งประชาชนยังประกอบอาชีพ ไม่ได้ ทําให้ขาดรายได้ในการดํารงชีพ ชุดปฎิบัติการที่ 2 
ออกปฏิบัติหน้าที่ ในพ้ืนที่หมู่ 1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก โดย การบูรณาการร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 พบว่าในพ้ืนที่หมู่ 1 
ยังคงมีนํ้าท่วมสูง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมาก อีกทั้งประชาชนยังขาดรายได้ในการดํารงชีพด้วยเน่ืองจาก 
การประกอบอาชีพ ยังไม่สามารถจะทําได้ ชุดปฏิบัติการที่ 3 ออกปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่อ.หัวไทร ได้ร่วมกับภาคประชาชน 
ออกแจกจ่ายถุงยังชีพแก่พ่ีน้องประชาชนที่รับความเดือดร้อน และชุดปฏิบัติการที่ 4 ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กต้ึงกรุง
เทพและมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดภาคใต้ หมู่ 4 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ  

ด้านพล.ต.ต.กฤตธาพล กล่าวว่า สืบเนื่องพล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบช.ก. เล็งเห็นความสําคัญ และแสดง
ความเป็นห่วงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการให้สถานีตํารวจน้ําปาก
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พนังจัดกําลังลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชน และแจกจ่ายอาหาร ถุงยังชีพ โดยแบ่งกําลังออกเป็น 4 ชุดปฏิบัติการ กระจายกําลังใน
พ้ืนที่ต่างๆ นอกจากน้ียังได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเหตุ จัดเตรียมเรือ รถยกสูงเพ่ืออํานวยความ
สะดวกประชาชนที่ต้องการสัญจรไปมา พร้อมกันน้ีได้ประชาสัมพันธ์หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที ่
สายด่วน 1196 ตลอด 24 ช่ัวโมง..  (เดลินิวส์).. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


