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สภาวะอากาศ  สําหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ส่วนมากสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สําหรับชาวเรือ 
ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่ 20-22 ธ.ค.น้ี ส่วนประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น  
1-2 องศา ทําให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอก
หนาบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย  

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  พยากรณ์ภาคเหนือ อุณหภูมิสูงขึ้น ภาคใต้ ฟ้าคะนองคลื่น
สูง 
จ.สุราษฎร์ธานี  นํ้ายังท่วม อ .พุนพิน  1,500 หลัง อ่วม 
จ.พัทลุง  ฝนตกต่อเน่ืองหินหนักหลายตันร่วงทับถนน 
จ.สงขลา  ฝนถล่มสงขลาทํานํ้าท่วม ปภ.เตือน 16 อ.เฝ้าระวัง 
จ.ยะลา  ฝนตกหนักทํานํ้าท่วม-ดินสไลด์ใน อ.ธารโต  
จ.นราธิวาส  ฝนตกหนัก 3 วัน นํ้าป่าหลากท่วม 3 อําเภออ่วม 
 
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 20 ธันวาคม 2559 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม 

มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.18. 5.64 2.58 1.83 2.11 และ2.80 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -
9.62 -10.36 10.67 -9.89 -9.89 และ-11.70 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงคาน มีแนวโน้มระดับนํ้า
เ พ่ิ ม ขึ้ น  ส ถ า นี ห น อ ง ค า ย   มี แ น ว โ น้ ม ร ะ ดั บ นํ้ า ท ร ง ตั ว   ส ถ า นี เ ชี ย ง แ ส น  ส ถ า นี น ค ร พ น ม  
สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานีมีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด
เน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (16 ธ.ค.- 20 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 
20.40 0.30 5.85 24.75 19.20 และ 40.50 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 14 ธ.ค.59 15 ธ.ค.59 16 ธ.ค.59 17 ธ.ค.59 18 ธ.ค.59 
จ.นครสวรรค ์ - 0.2 11.6 - - 
จ.ชัยนาท - 3.5 - - - 

จ.พระนครศรีอยุธยา - - - - - 
จ.สุพรรณบุรี - 0.2 - - - 

จ.ลพบุรี - - - - - 
จ.กาญจนบุร ี - 0.1 0.2 - - 
จ.ราชบุร ี - 4.6 1.6 - - 
จ.นครปฐม - - - - - 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี - - - - - 

จ.สมุทรปราการ - - 27.4 - - 
จ.นครนายก - - - - - 
จ.ปราจีนบุร ี 0.4 - - - - 
จ.สระแก้ว 1.5 1.7 2.7 - - 

จ.ฉะเชิงเทรา - - 1.0 - - 
จ.ชลบุร ี 51.5 1.2 - - - 
จ.ระยอง 0.6 0.3 - - - 
จ.จันทบุร ี 0.5 - - - - 
จ.ตราด 12.1 32.5 0.4 - - 

จ.เพชรบุรี 0.8 7.7 5.8 - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.1 0.6 3.5 - - 

จ.ชุมพร - 57.0 116.0 140.0 0.2 
จ.สุราษฎร์ธานี 2.0 175.0 150.0 83.6 - 

จ.นครศรีธรรมราช 21.4 2.4 18.0 - 0.5 
จ.พัทลุง - 10.0 10.2 78.9 7.8 
จ.สงขลา 3.0 7.6 21.7 100.5 54.5 
จ.ปัตตาน ี - - 2.8 105.0 78.0 
จ.ยะลา - - 10.0 5.9 8.8 

จ.นราธิวาส - 3.8 6.5 108.3 23.0 
จ.ระนอง 5.9 1.6 1.9 3.2 - 
จ.พังงา - 9.6 23.3 - - 
จ.กระบี่ - 1.2 2.0 - - 
จ.ภูเก็ต - 2.8 5.4 1.2 - 
จ.ตรัง 0.2 4.8 28.5 2.6 9.6 
จ.สตูล - 3.4 1.8 29.2 2.6 
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แผนท่ีอากาศ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

20 ธ.ค.59  เวลา 1:00 น. 20.ธ.ค 59  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 99.3 5,876.0 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 *** *** 99.3 2,520.0 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 1,095.0 5.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 1,875.7 14.0 สงูกวา่ 20.0 5,876.0 หวัหนิ ไมม่ฝีน 832.6 7.9 ตํา่กวา่

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

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,487.2 13.4 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 1,695.7 123.3 ตํา่กวา่

พะเยา - 1,072.5 10.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,668.4 106.2 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,697.9 11.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 1,682.1 210.3 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,159.3 5.3 สงูกวา่ เลย สกษ. - 1,239.3 3.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 3.5 1,443.0 129.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 982.3 7.6 ตํา่กวา่ หนองคาย - 2,028.8 4.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 2,182.1 451.6 ตํา่กวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 15.9 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,406.7 8.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 2,520.0 312.6 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,179.3 15.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,471.1 2.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 0.2 1,701.8 213.1 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 1,313.2 7.4 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 1,345.7 5.6 ตํา่กวา่ ฉวาง - 2,328.6 120.6 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 1,394.3 7.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,381.3 4.8 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 0.4 1,966.7 393.2 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,412.4 8.6 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 1,669.3 0.6 ตํา่กวา่ สงขลา 49.9 1,940.4 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,387.1 9.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,537.8 *** *** หาดใหญ่ 24.0 1,205.2 267.7 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,156.4 1.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,367.4 4.1 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 38.0 1,778.3 322.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,358.0 5.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,729.8 3.1 สงูกวา่ สะเดา 17.0 1,126.5 218.6 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,272.4 9.5 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,307.1 2.6 ตํา่กวา่ ปตัตานี 58.2 1,546.2 378.3 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 1,390.3 6.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,320.1 5.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. - 1,525.8 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 1 086 3 4 5 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 1 462 3 2 3 สงกวา่ ิ ส 99 3 2 200 0 562 5 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

19 ธันวาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

20 ธันวาคม 2559

หลม่สก ไมมฝน 1,086.3 4.5 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 1,462.3 2.3 สงูกวา นราธวิาส 99.3 2,200.0 562.5 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 1,630.9 2.6 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 4,912.10 37.90 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,168.8 6.7 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,346.4 0.8 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 5,876.00 48.30 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,385.8 5.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,361.2 1.0 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 2,316.20 67.80 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,170.2 8.7 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 1,222.6 2.7 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 2,538.30 72.40 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,632.5 7.1 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,406.2 1.9 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 3,901.00 67.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 1,085.6 4.3 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,360.7 0.8 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา 20.0 2,575.00 55.60 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,003.6 3.2 ตํา่กวา่ ตรงั 2.1 2,575.70 125.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 764.5 3.6 ตํา่กวา่ สตลู 8.5 1,879.10 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 นราธวิาส 99.3 2,200.0

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,246.3 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ปตัตานี 58.2 1,546.2

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,068.1 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 สงขลา 49.9 1,940.4

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,029.1 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 3,106.8 *** *** 4 คอหงษ ์สกษ. 38.0 1,778.3

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,140.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,726.9 5.0 สงูกวา่ 5 หาดใหญ่ 24.0 1,205.2

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,027.5 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,704.3 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ นราธวิาส 99.3 2,200.0

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 2,060.9 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,451.4 5.0 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 5,876.0

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

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

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

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 851.0 8.0 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 1,374.8 8.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 879.7 0.8 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 985.8 4.8 ตํา่กวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 591.4 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 114.1 8.2 ตํา่กวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 1,194.8 6.2 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 1,459.3 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 1,639.2 11.6 ตํา่กวา่

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

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

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

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 5.7 ตํา่กวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,242.9 - ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 165.8 มม. ที ่อ.เจาะไอรอ้ง จ.นราธวิาส



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 337.60 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 3 2 2 7 -187.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -91.00 

วนัที ่20  ธนัวาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -36.00 

50,017 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -25.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
71% ภาคตะวันออก 8 2 - 10 -25.60 คงที่ 8 อ่าง
วนัที ่20  ธนัวาคม  2558 ภาคใต ้ - 2 2 4 27.00  ลดลง 26 อ่าง

40,323 รวมท ัง้ประเทศ 26 8 4 38 -337.60   เพิม่ขึน้ 4 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 4,976 37% 7,132 53% 3,332 25% 7,181 53% 3,381 25% -49.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,797 50% 7,502 79% 4,652 49% 7,611 80% 4,761 50% -109.00 ลดลง

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

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 30 11% 114 43% 100 38% 113 43% 99 38% 1.00 เพิม่ขึน้

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 99 93% 96 91% 98 92% 95 90% 1.00 เพิม่ขึน้

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

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 395 42% 868 92% 825 88% 899 96% 856 91% -31.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,328 42% 16,076 65% 9,348 38% 16,263 66% 9,535 39% -187.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 37 27% 104 76% 97 71% 105 77% 98 72% -1.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 197 38% 272 52% 227 44% 275 53% 230 44% -3.00 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% 157 96% 120 73% 159 97% 122 74% -2.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 752 31% 2,221 91% 1,640 67% 2,284 94% 1,703 70% -63.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 927 47% 1,124 57% 1,024 52% 1,131 57% 1,031 52% -7.00 ลดลง

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

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

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 51 36% 70 50% 63 45% 71 50% 64 45% -1.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 99 36% 129 47% 122 44% 130 47% 123 45% -1.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 67 55% 64 53% 61 50% 64 53% 61 50% - คงที่

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,365 69% 1,621 82% 790 40% 1,631 83% 800 41% -10.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,858 46% 6,016 72% 4,367 52% 6,108 73% 4,458 53% -91.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 542 56% 899 94% 896 93% 934 97% 931 97% -35.00 ลดลง

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

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 75 31% 241 100% 201 84% 242 101% 202 84% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 667 49% 1,301 96% 1,241 91% 1,337 98% 1,277 94% -36.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,923 73% 13,635 77% 3,370 19% 13,642 77% 3,377 19% -7.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,243 59% 5,774 65% 2,762 31% 5,792 65% 2,780 31% -18.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,166 68% 19,409 73% 6,132 23% 19,434 73% 6,157 23% -25.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 182 81% 216 96% 211 94% 218 97% 213 95% -2.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 226 54% 250 60% 220 52% 264 63% 234 56% -14.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 47 40% 96 82% 84 72% 98 84% 86 74% -2.00 ลดลง

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

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 254 86% 210 71% 190 64% 215 73% 195 66% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 12 72% 10 61% 9 57% 10 61% 9.49 57% -0.11 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 34% 13 60% 12 55% 13 60% 11.86 55% -0.07 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 69 87% 69 87% 66 83% 71 89% 67.74 85% -1.52 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 34 74% 30 66% 27 59% 31 68% 27.73 61% -0.91 ลดลง

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

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 993 59% 1,243 74% 1,135 68% 1,269 76% 1,161 69% -25.60 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 322 45% 369 52% 304 43% 369 52% 304 43% - คงที่

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 131 34% 155 40% 137 35% 155 40% 137 35% - คงที่

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,815 85% 4,950 88% 3,598 64% 4,938 88% 3,586 64% 12.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,043 72% 499 34% 223 15% 484 33% 208 14% 15.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,311 77% 5,973 73% 4,262 52% 5,946 73% 4,235 52% 27.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 40,323 57% 50,017 71% 26,485 37% 50,356 71% 26,823 38% -337.60 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

14 ธนัวาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่20  ธนัวาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

20 ธนัวาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่20  ธนัวาคม  2558

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 
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12%กลาง 
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"เหนือ"อุณหภูมิสูงขึ้น "ใต้"ฟ้าคะนองคลื่นสูง 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 

1-2 องศา แต่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย
ตอนบนรักษาสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระมัดระวังอันตรายการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย  สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากทางตอนล่างของภาค 
โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง โดยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 17-21 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 7-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา โดยมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ 
อุณหภูมิตํ่าสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 
9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา อุณหภูมิตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก อากาศเย็นทางตอนบนของภาค กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา อุณหภูมิตํ่าสุด 
22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อุณหภูมิ ตํ่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง  
และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา อุณหภูมิตํ่าสุด 
23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
 

น้ํายังท่วมอ .พนุพนิ  สุราษฎร์ฯ 1,500 หลัง อ่วม 
นํ้ายังท่วม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 2 ตําบล ริมแม่นํ้าตาปีอ่วมวัดระดับสูงสุด 1.20 ม. กระทบ 1,500 ครัวเรือน 

ส่วนพ้ืนที่การเกษตรน้ันอยู่ระหว่างการสํารวจ 
นายจเร ขวัญเกิด นายอําเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะน้ีใน อ.พุนพิน ยังคงมี 

นํ้าท่วมขังบริเวณที่ลุ่มตํ่า 2 ตําบล ริมแม่นํ้าตาปี คือ ต.กรูด และ ท่าสะท้อน วัดระดับสูงสุดอยู่ที่ 1.20 เมตร เบ้ืองต้นพบบ้านเรือน
ประชาชนได้รับผลกระทบแล้วประมาณ 1,500 หลัง ส่วนพ้ืนที่การเกษตรน้ันอยู่ระหว่างการสํารวจ โดยต้องรอให้ระดับนํ้า 
แห้งสนิท จึงจะสามารถประเมินภาพรวมตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 

สําหรับอุปสรรคที่ทําให้นํ้าระบายช้ามาจากปัจจัยอิทธิพลของน้ําทะเล ล่าสุดหลายหน่วยงานได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ชาวบ้าน ซึ่งอาศัยในจุดที่ประสบปัญหา ด้วยการมอบอาหาร นํ้าด่ืม และหญ้าแห้ง เพ่ือนําไปเลี้ยงปศุสัตว์เป็นการช่ัวคราวแล้ว 
อย่างไรก็ตาม คาดว่าหากมวลนํ้าที่ไหลมาจากตอนบนของแม่นํ้าตาปี ลดลง ประกอบกับ ไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมเติม สถานการณ์ 
น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะภายในเวลา 2 - 3 สัปดาห์ นับต่อจากน้ี  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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พัทลุงฝนตกต่อเนื่องหินหนักหลายตันร่วงทับถนน 

พัทลุง ฝนตกต่อเน่ืองเมื่อคืนที่ผ่านมา เกิดเหตุ หินนํ้าหนักหลายตันร่วงทับถนน ปภ. เตือนเฝ้าระวังนํ้าป่าควบคู่ด้วย
เน่ืองจากในพ้ืนที่ฝนยังตกลงมาอย่างต่อเน่ือง  

หลังเกิดฝนตกต่อเน่ืองมาหลายวันใน จ.พัทลุง ล่าสุด เมื่อคืนที่ผ่านมา เกิดเหตุ หินภูเขาพญากงจีนนํ้าหนักหลายตัน ในพ้ืนที่
หมู่5 บ้านทอนตรน  ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา อุ้มนํ้าไม่ไหว ร่วงหล่นลงมาทับถนนเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน และต้นยางพารา 
ในบริเวณใกล้เคียงหักโค่นได้รับความเสียหาย  

ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทหาร พร้อมชาวบ้าน และเจ้าของสวนยางพารา เข้าตรวจสอบ พบว่าหินจํานวน 
หลายก้อนนํ้าหนักหลายตัน ถล่มลงมาจากยอดเขาเป็นทางยาวกว่า 300 เมตร ทับสวนยางพารา สวนไม้ผล จนได้รับความเสียหาย 
และจากหินที่ร่วงดังกล่าวทําให้ผู้นําท้องถิ่นเร่งคอยเตือนชาวบ้านห้ามเข้าใกล้พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากในพ้ืนที่ 
ฝนยังตกลงมาอย่างต่อเน่ือง  

ขณะน้ี นายชวลิต นิฒรรัตน์ สํานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ได้ออกแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัย 
ริมภูเขาหินเฝ้าระวังหินร่วง และหินถล่มพังลงมา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ เทือกเขาของอุทยานเขาปู่ เขาย่า เขาชัยสน เขาเมือง  
และเขาคูหาสวรรค์ เพราะทุกปีหลังฝนตกหนัก หินจะอุ้มนํ้าไม่ไหวและร่วงตกลงมาจนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้ 
จึงขอให้เฝ้าระวัง นอกจากน้ี ยังให้ติดตามสถานการณ์นํ้าควบคู่ไปด้วย เพราะมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดป่าไหลหลากอีกครั้ง  
เน่ืองจากมีฝนตกลงมาในปริมาณมาก  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ฝนถล่มสงขลาทําน้ําท่วมปภ.เตือน16อ.เฝ้าระวัง 

สงขลา ฝนตกหนักต่อเน่ือง ทําให้เกิดนํ้าท่วมถนน การสัญจรติดขัด ด้าน ปภ. แจ้งเตือน 16 อําเภอ เฝ้าระวัง 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ที่ จ.สงขลา ได้เกิดฝนตกระลอกใหม่ต่อเน่ือง จนส่งผลกระทบเกิดนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มและเป็นทางนํ้าไหลผ่าน 
มากขึ้นหลายจุด โดยเฉพาะบนถนนกาญจนวนิช ซึ่งเป็นถนนสายหลักเส้นทางระหว่าง อ.หาดใหญ่ กับ อ.เมืองสงขลา พ้ืนที่  
ต.นํ้าน้อย อ.หาดใหญ่ ได้เกิดนํ้าป่าไหลไหลเข้าท่วมผิวจราจรทั้งสองฝั่งระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร รถเล็กและรถจักรยานยนต์ 
ต้องใช้ความระมัดระวัง เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้รถเลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนลพบุรีราเมศวร์ ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองแทน 
เน่ืองจากระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองขณะที่ทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ได้ประสานไปยัง 
ทั้ง 16 อําเภอ ของ จ.สงขลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เคยเคยนํ้าท่วมเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทั้ง 10 อําเภอ ให้เฝ้าระวังตลอด  
24 ช่ัวโมง และเตรียมพร้อมรับมือนํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันใน 1 - 2 วัน น้ี เน่ืองจากยังมีฝนตกหนัก  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ฝนตกหนักทําน้ําท่วม-ดินสไลด์ใน อ.ธารโต จ.ยะลา 

ยะลาเกิดฝนตกหนักติดต่อกันมากว่า 2 วัน ทํานํ้าท่วม - ดินสไลด์ ใน อ.ธารโต หน่วยงานรัฐเร่งให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบ 

ที่ จ.ยะลา เกิดฝนตกหนักติดต่อกันมากว่า 2 วัน และวันน้ี มีปริมาณนํ้าฝนกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ทําให้มวลนํ้าจากเทือกเขา
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ในพ้ืนที่ ม.2 บ้านผ่านศึก ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา เบ้ืองต้นยังไม่ทราบความเสียหาย และจํานวน
บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ  

นอกจากน้ี ยังมีดินสไลด์จากเทือกเขาลงทับเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา ด้วย ล่าสุดหน่วยงานภาครัฐ
ได้รับทราบข้อมูลจากผู้นําท้องถิ่น พร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้ว ส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
"นราธิวาส"ฝนตกหนัก3วัน น้ําป่าหลากท่วม3อําเภออ่วม 

พิษฝนตกหนักติดกัน 3 วัน จ.นราธิวาสอ่วมหนัก เจอนํ้าป่าหลากท่วมแล้ว 3 อําเภอ "สุไหงปาดี-เจาะไอร้อง-แว้ง"  
ชาวบ้านสัญจรไป-มายากลําบาก เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือด่วนแล้ว  
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ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศนํ้าท่วมในพ้ืนที่เขตเทศบาล ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสว่า หลังจากเกิดฝนตกลงมา 
อย่างหนักและต่อเน่ืองตลอดทั้งคืน เป็นเหตุให้นํ้าป่าไหลหลากจากเทือกเขาบูโดสุไหงปาดี ลงมาในพ้ืนที่เขตเทศบาล ต.ปะลุรู  
จนมีระดับนํ้าสูง 20 เซนติเมตร เบ้ืองต้น นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอําเภอสุไหงปาดี และนายเปาซี อุตรสิน นายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลปะลุรู ได้ร่วมกันนํากําลังอาสารักษาดินแดน และชุดหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ออกมาอํานวยความสะดวก 
ให้กับประชาชนที่ขับรถสัญจรไปมาบนถนนเพ่ือความปลอดภัย ส่วนในพ้ืนที่บ้านโคก ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง มีนํ้าป่าไหลหากลงมา
ท่วมพ้ืนที่ราบลุ่มหลายหมู่บ้าน ระดับนํ้าสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ทําให้บ้านเรือนและทุ่งนามีนํ้าขังท่วมสูง ชาวบ้านถูกตัดขาด
จากถนนเส้นทางหลัก ไม่สามารถสัญจรไปมาหาสู่กันได้ ขณะเดียวกันในพ้ืนที่ อ.แว้ง เกิดนํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมในเขตเทศบาล 
และหมู่บ้านหลายแห่งเช่นกัน  (เดลินิวส์) 
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