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สภาวะอากาศ  ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชน 
บริเวณประเทศไทยตอนบนเพ่ิมความระมัดระวังในการสัญจรผ่านหมอกหนาไว้ด้วย ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนน้อย. 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคเหนืออากาศเย็นหมอกหนา ทุกภาคเย็นลง-ภาคใต้
ฝนลดน้อย 
จ.นครศรีธรรมราช  นํ้าท่วมขังอําเภอริมทะเลเมืองคอนดีขึ้นเร่งสูบต่อเน่ือง 
จ.พัทลุง  น้ํายังท่วมขัง 3 อ.ริมทะเลสาบสงขลาในพัทลุง 
จ.นราธิวาส  แม่นํ้าโก-ลกล้นตลิ่งท่วมชุมชนอ.สุไหงโก-ลก 30 ซม. 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
ฟิลิปปินส์  ชาวฟิลิปปินส์นับหมื่นอพยพหนีพายุน็อค-เต็น 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวล
วิเคราะห์สถานการณ์ นํ้า  กรมชลประทานระดับนํ้าแม่ นํ้าโขง  ณ  วันที่  
26 ธันวาคม 2559 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม 
มุกดาหาร  และโขง เจี ยม   วัด ไ ด้  3 .51.  6 .09 3 .11 2 .24 2 .41  

และ2.83 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -9.29 -9.91 9.09 -10.26 -9.59 และ-11.67 เมตร ตามลําดับ 
แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย  สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี  
มีแนวโน้มระดับน้ําเพิ่มขึ้น 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้า 
อย่างใกล้ชิดเน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนท่ีตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (22 ธ.ค.- 26 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 27.40 0.40 6.60 28.65 24.50 และ 33.50 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 21 ธ.ค.59 22 ธ.ค.59 23 ธ.ค.59 24 ธ.ค.59 25 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 ี - 4.6 0.1 - - 
จ.ระยอง - 6.8 11.5 - - 
จ.จันทบุร ี - - - - - 
จ.ตราด - - - - - 

จ.เพชรบุรี - - - - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ - - 1.9- -  

จ.ชุมพร 16.9 16.9 58.0 - - 
จ.สุราษฎร์ธานี 25.0 25.0 33.5 40.0 - 

จ.นครศรีธรรมราช 54.7 54.7 37.1 25.0 0.1 
จ.พัทลุง 125.0 125.2 60.0 - - 
จ.สงขลา 40.0 40.0 30.0 - 3.5 
จ.ปัตตาน ี 82.5 82.5 60.6 1.2 13.9 
จ.ยะลา 40.0 40.0 27.4 - - 

จ.นราธิวาส 85.2 85.2 110.0 35.0 9.5 
จ.ระนอง - - 3.4 - - 
จ.พังงา 1.0 1.0 4.4 - - 
จ.กระบี่ 1.2 1.3 1.4 - - 
จ.ภูเก็ต 0.6 0.6 1.7 - 0.2 
จ.ตรัง 22.4 23.4 5.7 - - 
จ.สตูล 1.2 1.2 2.0 - - 
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แผนท่ีอากาศ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ธ.ค.59  เวลา 13:00 น. 25 ธ.ค.59  เวลา 19:00 น. 
 

26 ธ.ค.59  เวลา 1:00 น. 26.ธ.ค 59  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 0.2 5,882.6 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 - 5,734.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 1,133.0 11.6 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 1,689.2 *** *** 0.1 2,668.3 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 1,095.0 5.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 1,875.7 14.0 สงูกวา่ 0.2 5,882.6 หวัหนิ ไมม่ฝีน 832.6 7.9 ตํา่กวา่

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

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,487.2 13.4 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 1,738.5 123.3 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 1,080.0 10.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,703.6 106.2 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,697.9 11.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 1,764.1 210.3 สงูกวา่

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

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 982.3 7.6 ตํา่กวา่ หนองคาย - 2,028.8 4.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 2,397.4 451.6 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 15.9 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,406.7 8.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 0.1 2,668.3 312.6 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,179.3 15.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,471.1 2.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,783.0 213.1 สงูกวา่

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

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,313.2 7.4 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 1,345.7 5.6 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 2,375.2 120.6 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 1,394.3 7.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,381.3 4.8 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 2,143.0 393.2 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,412.4 8.6 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 1,669.3 0.6 ตํา่กวา่ สงขลา ฝนเล็กนอ้ย 2,134.1 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,387.1 9.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,537.8 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 1,286.0 267.7 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,156.4 1.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,367.4 4.1 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,915.3 322.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,358.0 5.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,729.8 3.1 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 1,205.4 218.6 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,272.4 9.5 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,307.1 2.6 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 1,646.5 378.3 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 1,390.9 6.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,320.1 5.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 1,748.0 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 1 086 3 4 5 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 1 462 3 2 3 สงกวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 2 507 7 562 5 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

26 ธันวาคม 2559

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

25 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 2,507.7 562.5 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 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 1,905.7 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 ไมม่ฝีน 4,915.70 37.90 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,168.8 6.7 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,346.4 0.8 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า - 5,882.60 48.30 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,385.8 5.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,361.2 1.0 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 2,331.80 67.80 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,170.2 8.7 ตํา่กวา่ นครราชสมีา - 1,222.6 2.7 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 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) 0.2 3,903.10 67.40 สงูกวา่

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

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,003.6 3.2 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 2,627.50 125.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 764.5 3.6 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 1,903.30 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 ์ ไมม่ฝีน 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 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 0.2 3,903.1

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,246.3 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นครศรธีรรมราช สกษ. 0.1 2,668.3

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,068.9 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 851.0

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,029.1 *** *** นครนายก - 3,106.8 *** *** 4 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,385.8

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,140.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,726.9 5.0 สงูกวา่ 5 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,631.9

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,027.5 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,704.3 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 0.2 3,903.1

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 2,060.9 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,451.4 5.0 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า - 5,882.6

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

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 1,090.9 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 851.0 8.0 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 1,464.0 10.5 สงูกวา่

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

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 2,086.8 8.5 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,657.5 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. ไมม่ฝีน 3,606.1 12.3 ตํา่กวา่

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

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 5.7 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,242.9 - ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 13.9 มม. ที ่อ.ยะรัง จ.ปัตตานี



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 266.89 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -172.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 3 1 12 -81.00 

วนัที ่26  ธนัวาคม  2559 ภาคกลาง 1 2 - 3 -25.00 

49,750 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -22.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
70% ภาคตะวันออก 9 1 - 10 -31.89 คงที่ 8 อ่าง
วนัที ่26  ธนัวาคม  2558 ภาคใต ้ 3 - 1 4 65.00  ลดลง 28 อ่าง

40,073 รวมท ัง้ประเทศ 28 8 2 38 -266.89   เพิม่ขึน้ 2 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 4,953 37% 7,084 53% 3,284 24% 7,132 53% 3,332 25% -48.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,770 50% 7,405 78% 4,555 48% 7,502 79% 4,652 49% -97.00 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 27 25% 98 92% 95 90% 99 93% 96 91% -1.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 28 16% 177 104% 171 101% 180 106% 174 102% -3.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 389 41% 845 90% 802 85% 868 92% 825 88% -23.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,272 42% 15,904 64% 9,176 37% 16,076 65% 9,348 38% -172.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 36 26% 103 76% 96 71% 104 76% 97 71% -1.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 194 37% 263 51% 218 42% 272 52% 227 44% -9.00 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% 158 96% 121 74% 157 96% 120 73% 1.00 เพิม่ขึน้

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 741 30% 2,175 89% 1,594 66% 2,221 91% 1,640 67% -46.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 916 46% 1,116 56% 1,016 51% 1,124 57% 1,024 52% -8.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 124 39% 119 38% 97 31% 120 38% 98 31% -1.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 87 56% 71 46% 70 45% 71 46% 70 45% - คงที่

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 50 35% 70 50% 63 45% 70 50% 63 45% - คงที่

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 98 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 1,353 69% 1,606 82% 775 39% 1,621 82% 790 40% -15.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,817 46% 5,935 71% 4,286 51% 6,017 72% 4,367 52% -81.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 526 55% 874 91% 871 91% 899 94% 896 93% -25.00 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% 241 100% 201 84% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 650 48% 1,276 94% 1,216 89% 1,301 96% 1,241 91% -25.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,892 73% 13,631 77% 3,366 19% 13,635 77% 3,370 19% -4.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,206 59% 5,756 65% 2,744 31% 5,774 65% 2,762 31% -18.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,098 68% 19,387 73% 6,110 23% 19,409 73% 6,132 23% -22.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 175 78% 214 96% 209 93% 216 96% 211 94% -2.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 208 50% 230 55% 200 48% 250 60% 220 52% -20.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 46 39% 95 81% 83 71% 96 82% 84 72% -1.00 ลดลง

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

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 249 84% 205 69% 185 63% 210 71% 190 64% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 12 71% 10 60% 9 56% 10 61% 9.38 57% -0.13 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 33% 13 59% 12 55% 13 60% 11.80 55% -0.10 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 67 84% 68 86% 65 82% 69 87% 66.22 83% -0.86 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 32 71% 28 62% 25 55% 30 66% 26.82 59% -1.80 ลดลง

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

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 958 57% 1,211 72% 1,104 66% 1,243 74% 1,135 68% -31.89 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 321 45% 367 52% 302 43% 369 52% 304 43% -2.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 126 32% 154 39% 136 35% 155 40% 137 35% -1.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,798 85% 4,938 88% 3,586 64% 4,950 88% 3,598 64% -12.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,033 71% 579 40% 303 21% 499 34% 223 15% 80.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,278 77% 6,038 74% 4,327 53% 5,973 73% 4,262 52% 65.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 40,073 57% 49,750 70% 26,219 37% 50,018 71% 26,485 37% -266.89 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 ่26  ธนัวาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

26 ธนัวาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

20 ธนัวาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่26  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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เหนืออากาศเย็นหมอกหนา ทุกภาคเย็นลง-ใต้ฝนลดน้อย 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็น 

กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเพ่ิมความระมัดระวังในการสัญจร 
ผ่านหมอกหนาไว้ด้วย ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนน้อย 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 15-21 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 8-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็น  กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่  อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 10-14 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง  อากาศเ ย็น กับมีหมอกบางในตอนเ ช้า  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  21-23 องศา เซลเซี ยส  อุณหภูมิสู งสุ ด  
33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง  
1-2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส อุณหภูมิ ตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  
ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง  
และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   
 

น้ําท่วมขังอําเภอริมทะเลเมืองคอนดีขึ้นเร่งสูบต่อเนื่อง 
สถานการณ์นํ้าท่วมขังอําเภอริมทะเลเมืองคอนดีขึ้น พบอิทธิพลนํ้าทะเลไม่หนุนสูง เร่งสูบออกต่อเน่ือง เพ่ือให้สถานการณ์

กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 
เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยกับสําหลายหน่วยงานยังคงเดินหน้าเร่ง

สูบมวลนํ้าที่ท่วมขังอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด นักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น .  
ว่า ขณะน้ีภาพรวมสถานการณ์นํ้าท่วมขังบริเวณท่ีราบลุ่มตํ่าหลังเกิดฝนตกหนักต่อเน่ือง จนทําให้มีมวลนํ้าสะสม 
เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา  

ล่าสุดพบ อ.ปากพนัง, หัวไทร ซึ่งต่ังอยู่ริมทะเล ระดับนํ้าเริ่มลดลงเร่ือย ๆ เน่ืองจากอิทธิพลนํ้าทะเลไม่หนุนสูง  
ส่วนใน อ.เชียรใหญ่ ซึ่งมีแม่นํ้าปากพนังไหลผ่าน และ อ.เฉลิมพระเกียรติ ที่มีลักษณะภูมิประเทศแบบราบลุ่มน้ัน เบ้ืองต้นก็พบว่า
ปริมาณนํ้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน ทั้งน้ี หลายหน่วยงานยังคงเดินหน้าเร่งสูบมวลนํ้าที่ท่วมขังอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สถานการณ์
กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ส่วนสภาพอากาศปัจจุบัน พบว่าไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมเติม แต่ทุกหน่วยงานยังคงต้องติดตาม 
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  (ไอ เอ็น เอ็น)  
 

น้ํายังท่วมขัง 3 อ.ริมทะเลสาบสงขลาในพัทลุง 
นํ้ายังท่วมขัง 3 อําเภอริมทะเลสาบสงขลา ใน จ.พัทลุง ขณะทุกฝ่ายจับตาสถานการณ์ฝนต่อเน่ืองโดยเฉพาะ 

ปัญหานํ้าป่าไหลหลาก ดินโคลนสไลด์ หินถล่ม ในอําเภอเสี่ยง 2 จุด คือ อ.ศรีนครินทร์ และ กงหรา เนื่องจากมีความเป็นได้สูง 
ที่จะเกิดภัยธรรมชาติดังกล่าวเพราะดินภูเขาอุ้มนํ้าไว้มาก 
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นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. 
ว่าหลัง จ.พัทลุง มีฝนตกต่อเน่ือง จนทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากในหลายจุด เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดสถานการณ์ได้คลี่คลาย
แล้ว โดยพบว่าวันน้ีท้องฟ้าเปิดตลอดทั้งวัน ประกอบกับปริมาณฝนลดลง จึงทําให้ปัญหาคลี่คลายได้เร็ว แต่ในส่วนของภาวะนํ้าท่วม
ขังบริเวณชุมชนริมทะเลสาบสงขลาน้ัน ปัจจุบันพบยังมี 3 อําเภอที่ได้รับผลกระทบอยู่ คือ อ.เมืองพัทลุง, เขาชัยสน และ ควนขนุน 
คาดว่าหากไม่มีอิทธิพลของนํ้าทะเลหนุนสูงเข้ามาเสริม ระดับนํ้าน่าจะลดลงจนแห้งสนิทได้ในเร็วๆ น้ี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระยะน้ี 
จะไม่มีฝนตกลงมามากเท่ากับช่วงต้นเดือนธันวาคม 2559 แต่ทุกฝ่ายยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ 
ปัญหานํ้าป่าไหลหลาก ดินโคลนสไลด์ หินถล่ม ในอําเภอเสี่ยง 2 จุด คือ อ.ศรีนครินทร์ และ กงหรา เน่ืองจากมีความเป็นได้สูง 
ที่จะเกิดภัยธรรมชาติดังกล่าวเพราะดินภูเขาอุ้มนํ้าไว้มาก  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
แม่น้ําโก-ลกล้นตลิ่งท่วมชุมชนอ.สุไหงโก-ลก 30 ซม. 

เกิดฝนตกหนักส่งผลให้แม่นํ้าโก-ลก เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส สูง 30 ซม. กระทบชาวบ้าน  
50 ครัวเรือน 

นายเถลิงศักด์ิ ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยกับสํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า เมื่อวานที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในเขตเมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้มีมวลนํ้าสะสม 
จํานวนมาก ไหลผ่านแม่นํ้าสาขา โดยท่ีแม่นํ้าโก-ลก ซึ่งรับนํ้ามาจากพ้ืนที่ดังกล่าว ก่อนจะไหลผ่านอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  
พบ สภาพนํ้าท่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จนเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมตลิ่ง ของอ.สุไหงโก-ลก สูง 30 ซม. ส่งผลให้บ้านเรือน 
ที่ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าได้รับผลกระทบ ประมาณ 40 - 50 ครัวเรือน เน่ืองจากการสัญจรเข้า-ออกเป็นได้ด้วยความยากลําบาก ทั้งน้ี 
คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมเติม ภายในวันน้ีสถานการณ์น่าจะคลี่คลาย ส่วนภาพรวมปัญหาน้ําท่วมในพ้ืนที่ 5 อําเภอ  
คือ  อ.ตากใบ อ.เจาะไอร้อง อ.ระแงะ อ.ย่ีงอ และ อ.บาเจาะ พบว่าล่าสุดระดับนํ้าได้ลดลงอย่างต่อเน่ืองจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชาวฟิลิปปินส์นับหม่ืนอพยพหนีพายุน็อค-เต็น 

ประชาชนชาวฟิลิปปินส์แถบชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศนับหมื่นทิ้งบ้านเรือนอพยพหนีพายุน็อค-เต็น ขณะที่ทางการ
เตือนคลื่นสูงกว่า 2 เมตรด้วย   

สํานักข่าวบีบีซีรายงาน ประชาชนขาวฟิลิปปินส์นับหมื่นคนกําลังเริ่มอพยพออกจากบ้านเรือนในเขตชายฝั่งทางตะวันออก
ของประเทศ หนีพายุไต้ฝ่นน็อค-เต็น ที่เป็นสาเหตุทําให้ดินถล่ม นอกจากน้ีท่าเรือหลายแห่งปิดทําการด้วย ขณะที่ทางการเตือนคลื่น
สูงกว่า 2 เมตรด้วย   

อย่างไรก็ตามพายุดดังกล่าวเป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายฤดูกาลก่อนเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ แต่เน่ืองจากฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิ
ประเทศที่ล้อมรอบด้วยทะเลจึงเผชิญกับพายุและมีผู้เสียชีวิตบ่อยคร้ังในแต่ละปี  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


