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สภาวะอากาศ  ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ส่วนมากชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สําหรับชาวเรือ 
ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่ 21-22 ธ.ค.น้ี สําหรับประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น  
กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ แต่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางยังคงมีอากาศเย็น
โดยทั่วไป ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย  

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เตือน 8 จ.ภาคใต้ฝนหนักมาก ภาคเหนือ-ภาคอีสาน- 
ภาคกลางเจอหนาว 
จ.สุราษฎร์ธานี  นํ้ายังท่วม อ.พุนพิน-ผู้ว่าฯสุราษฎร์ฯสั่งจับตาฝน 
จ.พัทลุง  ฝนตกพัทลุงนํ้าท่วมเฝ้าระวังดินสไลด์หินถล่ม 
จ.สงขลา  ฝนตกยาว 3 วัน นํ้าคลองอู่ตะเภาเพ่ิมระดับ 
จ.ปัตตานี  ฝนหนัก-คลื่นแรงทํานํ้าท่วมไร่นาและถนน 
จ.ยะลา  ฝนหยุดตก แต่ปริมาณน้ําในแม่นํ้าปัตตานีกลับเพ่ิมสูง จากฝนสะสม
ตลอด 3 วัน 
จ.นราธิวาส  นราธิวาสนํ้าท่วมขยายวง สวนยาง-ผลไม้จมบาดาล 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวล

วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.15. 5.70 2.72 1.96 2.17 และ2.71 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่า
เท่ากับ -9.65 -10.30 9.48 -10.54 -9.83 และ-11.79 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงคาน  
สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีเชียงแสน สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับนํ้า
ลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่าง
ใกล้ชิดเน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (17 ธ.ค.- 21 ธ.ค.2559) (ที่มา: กรม
ชลประทาน) สถานีคลองลํา อ .ศรีนครินทร์ จ .พัทลุง สถานีคลองนุ้ย อ เมือง  จ .พัทลุง สถานีคลองหวะ อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานี
คลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .สะเดา จ .สงขลา วัด
ปริมาณนํ้าได้ 20.05 0.90 98.35 40.35 76.80 และ 48.15 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
วันพฤหัสบดทีี่ 22 ธันวาคม 2559 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 16 ธ.ค.59 17 ธ.ค.59 18 ธ.ค.59 19 ธ.ค.59 20 ธ.ค.59 
จ.นครสวรรค ์ 11.6 - - - - 
จ.ชัยนาท - - - - - 

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

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

จ.สมุทรปราการ 27.4 - - - - 
จ.นครนายก - - - - - 
จ.ปราจีนบุร ี - - - - - 
จ.สระแก้ว 2.7 - - - - 

จ.ฉะเชิงเทรา 1.0 - - - - 
จ.ชลบุร ี - - - - - 
จ.ระยอง - - - - - 
จ.จันทบุร ี - - - - - 
จ.ตราด 0.4 - - - - 

จ.เพชรบุรี 5.8 - - - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3.5 - - - - 

จ.ชุมพร 116.0 140.0 0.2 - 10.0 
จ.สุราษฎร์ธานี 150.0 83.6 - 16.5 76.1 

จ.นครศรีธรรมราช 18.0 - 0.5 - 130.0 
จ.พัทลุง 10.2 78.9 7.8 55.0 94.0 
จ.สงขลา 21.7 100.5 54.5 127.5 253.4 
จ.ปัตตาน ี 2.8 105.0 78.0 143.0 154.3 
จ.ยะลา 10.0 5.9 8.8 96.4 83.6 

จ.นราธิวาส 6.5 108.3 23.0 165.8 169.0 
จ.ระนอง 1.9 3.2 - - - 
จ.พังงา 23.3 - - - 0.9 
จ.กระบี่ 2.0 - - - 12.6 
จ.ภูเก็ต 5.4 1.2 - - 0.2 
จ.ตรัง 28.5 2.6 9.6 2.6 10.5 
จ.สตูล 1.8 29.2 2.6 8.6 17.9 
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แผนท่ีอากาศ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ธ.ค.59  เวลา 13:00 น. 20 ธ.ค.59  เวลา 19:00 น. 
 

21 ธ.ค.59  เวลา 1:00 น. 21.ธ.ค 59  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 140.8 5,876.9 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 1.0 2,381.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน - 1,119.8 10.4 ตํา่กวา่ - 5,734.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 1,133.0 11.6 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 1,689.2 *** *** 140.8 2,630.0 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 1,095.0 5.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 1,875.7 14.0 สงูกวา่ 17.9 5,876.9 หวัหนิ - 832.6 7.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. - 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 ไมม่ฝีน 1,695.7 123.3 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 1,080.0 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 28.5 1,710.6 210.3 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,159.3 5.3 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,239.3 3.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 18.8 1,461.8 129.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 982.3 7.6 ตํา่กวา่ หนองคาย - 2,028.8 4.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 129.4 2,311.5 451.6 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 15.9 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,406.7 8.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 110.0 2,630.0 312.6 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,179.3 15.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,471.1 2.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 39.0 1,740.8 213.1 สงูกวา่

ลําปาง - 1,105.5 7.0 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 1,391.7 2.9 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. 33.1 1,913.2 92.6 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,313.2 7.4 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 1,345.7 5.6 ตํา่กวา่ ฉวาง 33.2 2,361.8 120.6 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 1,394.3 7.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,381.3 4.8 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 34.4 2,001.1 393.2 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,412.4 8.6 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 1,669.3 0.6 ตํา่กวา่ สงขลา 140.8 2,081.2 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,387.1 9.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,537.8 *** *** หาดใหญ่ 53.6 1,258.8 267.7 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,156.4 1.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,367.4 4.1 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 90.0 1,868.3 322.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,358.0 5.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม - 1,729.8 3.1 สงูกวา่ สะเดา 50.7 1,177.2 218.6 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,272.4 9.5 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,307.1 2.6 ตํา่กวา่ ปตัตานี 69.8 1,616.0 378.3 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 1,390.9 6.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. - 1,320.1 5.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 83.6 1,705.8 *** ***

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

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

20 ธันวาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

21 ธันวาคม 2559

หลม่สก - 1,086.3 4.5 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 1,462.3 2.3 สงูกวา นราธวิาส - 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. 1.0 1,631.9 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 0.9 5,876.90 48.30 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,385.8 5.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,361.2 1.0 ตํา่กวา่ กระบี่ 12.6 2,328.80 67.80 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,170.2 8.7 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 1,222.6 2.7 สงูกวา่ ภเูก็ต 0.2 2,538.50 72.40 สงูกวา่

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

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,085.6 4.3 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,360.7 0.8 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา 4.8 2,579.80 55.60 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,003.6 3.2 ตํา่กวา่ ตรงั 10.5 2,586.20 125.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 764.5 3.6 ตํา่กวา่ สตลู 17.9 1,897.00 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 1,538.8 4.6 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 1,300.3 3.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 สงขลา 140.8 2,081.2

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,246.3 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นครศรธีรรมราช 129.4 2,311.5

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,068.9 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นครศรธีรรมราช สกษ. 110.0 2,630.0

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,029.1 *** *** นครนายก - 3,106.8 *** *** 4 คอหงษ ์สกษ. 90.0 1,868.3

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,140.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,726.9 5.0 สงูกวา่ 5 ยะลา สกษ. 83.6 1,705.8

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,027.5 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,704.3 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ สงขลา 140.8 2,081.2

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 2,060.9 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,451.4 5.0 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า 0.9 5,876.9

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 1,374.8 8.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 879.7 0.8 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 985.8 4.8 ตํา่กวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 592.2 *** *** 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 - 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 - 5,734.8 21.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 5.7 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

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 253.4 มม. ที ่อ.สงิหนคร จ.สงขลา



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 308.74 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 3 2 2 7 -177.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -91.00 

วนัที ่21  ธนัวาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -36.00 

49,990 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -25.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
70% ภาคตะวันออก 8 2 - 10 -27.74 คงที่ 10 อ่าง
วนัที ่21  ธนัวาคม  2558 ภาคใต ้ - 2 2 4 48.00  ลดลง 24 อ่าง

40,280 รวมท ัง้ประเทศ 24 10 4 38 -308.74   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 4,971 37% 7,126 53% 3,326 25% 7,171 53% 3,371 25% -45.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,792 50% 7,486 79% 4,636 49% 7,592 80% 4,742 50% -106.00 ลดลง

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

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

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 28 26% 100 94% 97 92% 98 92% 95 90% 2.00 เพิม่ขึน้

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

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 394 42% 864 92% 821 87% 893 95% 850 91% -29.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,317 42% 16,051 65% 9,323 38% 16,228 66% 9,500 38% -177.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 36 26% 104 76% 97 71% 105 77% 98 72% -1.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 197 38% 270 52% 225 43% 274 53% 229 44% -4.00 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% 157 96% 120 73% 159 97% 122 74% -2.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 752 31% 2,217 91% 1,636 67% 2,276 94% 1,695 70% -59.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 925 47% 1,122 57% 1,022 52% 1,131 57% 1,031 52% -9.00 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% 129 47% 122 44% - คงที่

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

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,362 69% 1,618 82% 787 40% 1,631 83% 800 41% -13.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,852 46% 6,005 72% 4,356 52% 6,097 73% 4,447 53% -91.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 539 56% 894 93% 891 93% 929 97% 926 96% -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 1,300 664 49% 1,296 95% 1,236 91% 1,332 98% 1,272 94% -36.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,919 73% 13,631 77% 3,366 19% 13,638 77% 3,373 19% -7.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,235 59% 5,771 65% 2,759 31% 5,789 65% 2,777 31% -18.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,154 68% 19,402 73% 6,125 23% 19,427 73% 6,150 23% -25.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 181 81% 216 96% 211 94% 218 97% 213 95% -2.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 223 53% 247 59% 217 52% 262 62% 232 55% -15.00 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 20.00 275 253 86% 209 71% 189 64% 215 73% 195 66% -6.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 12 72% 10 61% 9 56% 10 61% 9.49 57% -0.13 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 34% 13 60% 12 55% 13 60% 11.87 55% -0.10 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 69 86% 69 87% 66 83% 71 89% 67.52 85% -1.52 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 34 74% 29 65% 26 58% 30 67% 27.36 60% -0.99 ลดลง

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

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 987 59% 1,238 74% 1,131 67% 1,266 75% 1,158 69% -27.74 ลดลง

ภาคใต ้(4)

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

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 130 33% 155 40% 137 35% 155 40% 137 35% - คงที่

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,813 85% 4,949 88% 3,597 64% 4,940 88% 3,588 64% 9.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,041 72% 526 36% 250 17% 487 33% 211 15% 39.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,306 77% 5,999 73% 4,288 52% 5,951 73% 4,240 52% 48.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 40,280 57% 49,990 70% 26,459 37% 50,300 71% 26,767 38% -308.74 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 ่21  ธนัวาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

21 ธนัวาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

15 ธนัวาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่21  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 

70,921 ล้านลบ.ม..(100%)
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เตือน 8 จ.ใต้ฝนหนักมาก เหนือ-อีสาน-กลางเจอหนาว 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศ 24 ช่ัวโมงว่า ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ส่วนมากชุมพร  

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตราย 
จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สําหรับชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่ 21-22 ธ.ค.น้ี 
สําหรับประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ แต่บริ เวณภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตราย 
จากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 17-20 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 7-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า  และมีหมอกหนาในบางพื้นที่  อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 9-14 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด  
21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา 
ภูเก็ต และกระบ่ี อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
 

น้ํายังท่วมอ.พุนพิน-ผู้ว่าฯสุราษฎร์ฯสั่งจับตาฝน 
นํ้ายังท่วม อ.พุนพิน ต่อเน่ืองบริเวณท่ีราบลุ่มตํ่า ด้านผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี กําชับทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ฝนใกล้ชิด 

หากไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมเติม คาดว่าระดับนํ้าจะลดลงจนแห้งสนิทภายในเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ 
นายจํานงค์ วงษ์สวัสด์ิ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราฎร์ธานี เปิดเผยกับสํานักข่าว  

ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ภาพรวมสถานการณ์นํ้าท่วมในจังหวัด ขณะนี้หลายพ้ืนที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงเหลือเพียง อ.พุนพิน ซึ่งยังคงมี
นํ้าท่วมขังบริเวณที่ราบลุ่มตํ่าอยู่ เบ้ืองต้นหลายฝ่ายกําลังอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือพร้อมสํารวจความเสียหาย โดยหากไม่มีฝนตก
ลงมาเพ่ิมเติม คาดว่าระดับนํ้าจะลดลงจนแห้งสนิทภายในเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ แต่ล่าสุดพบว่าเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนเคล่ือนตัวเข้ามา 
ในจังหวัดจึงทําให้ต้องจับตาสถานการณ์นํ้าต่อเน่ือง 

ด้าน นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งกําชับให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจุดเสี่ยงอําเภอ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศต้ังอยู่ริมแม่นํ้าตาปี และริมทะเล เน่ืองจากเป็นจุด 
ที่รับผลกระทบได้ง่ายประกอบกับภาวะนํ้าทะเลหนุนสูง ก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้การระบายเป็นไปได้ช้าอีกด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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ฝนตกพัทลุงน้ําท่วมเฝ้าระวังดินสไลด์หินถล่ม 
ฝนตกต่อเน่ืองใน จ.พัทลุง ทํานํ้าท่วมขังหลายจุด จังหวัดเร่งแจ้งเตือนเฝ้าระวังนํ้าป่า ดินสไลด์หินถล่มเน่ืองจากในพ้ืนที่ 

มีฝนตกลงมาต่อเน่ือง 
ฝนที่ตกติดต่อกัน 3 วัน ใน จ.พัทลุง ทําให้นํ้าท่วมขังพ้ืนที่ลุ่มในหมู่ 2 ต.มะกอกเหนือ หมู่4, 9 ต.พะนางตุง อ.ควน

ขนุน หมู่ 11  ต.ลําปํา และที่ลุ่มของหมู่ 7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง นอกจากนี้ ยังท่วมขังในพ้ืนที่หมู่ 9 - 10 ต.พญาขันต์ อ.เมือง ระดับนํ้า
สูง 20 - 30 เซนติเมตร โดยฝนท่ีตกลงมาทําให้ระดับนํ้าในลําคลองลุ่มนํ้าสายหลัก 7 สาย ที่ไหลลงมาจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
เทือกเขาบรรทัด มีระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นเป็นระยะ  

ขณะที่ทางจังหวัดยังคงเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มนํ้า หรือพ้ืนที่ที่มีนํ้าท่วมชํ้าซาก ให้ชาวบ้านเร่งอพยพสิ่งของ 
ขึ้นที่สูง พร้อมอพยพ ย้ายสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่ปลอดภัย เน่ืองจากในพ้ืนที่มีฝนตกลงมาต่อเน่ือง ขณะเดียวกัน ยังคงแจ้งเตือน
ประชาชนในพ้ืนที่ ต.ตะโหมด ต.เขาปู่ ต.ตะแพน ต.บ้านนา ต.ลําสินต์ ต.กงหรา ต.คลองทรายขาว ต.คลองเฉลิม ให้เฝ้าระวัง 
ดินโคลนถล่ม และหินภูเขาพังลงมา เน่ืองจากพ้ืนดินอุ้มนํ้าไว้เป็นเวลานาน อาจจะเสี่ยงดินโคลนถล่มลงมาได้   (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
"สงขลา"ฝนตกยาว3วัน น้ําคลองอู่ตะเภาเพิ่มระดับ 

เกิดฝนตกยาวนานกว่า 3 วัน ในพ้ืนที่บ้านคลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา ส่งผลให้ระดับนํ้าในคลองอู่ตะเภาตอนบน 
เพ่ิมระดับสูงขึ้นหลายนิ้ว ขณะที่หน่วยงานเกี่ยวข้องสั่งเฝ้าระวังทุกพ้ืนที่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านคลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา ได้เกิดมีฝนตกติดต่อกันยาวนานกว่า 3 วัน ต้ังแต่ 
ช่วงคืนวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมาจนถึงวันน้ี (21 ธ.ค.) ส่งผลให้นํ้าป่าใน อ.สะเดา และนํ้าในพ้ืนที่ไหลสู่คลองอู่ตะเภาตอนบน  
ทําให้ระดับนํ้าสูงขึ้นหลานน้ิว โดยมวลนํ้าดังกล่าวจะไหลผ่านบ้านคลองแงะ บ้านทุ่งลุง เข้าสู่คลองอู่ตะเภาที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ก่อนไหลลงทะเลต่อไป อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้สั่งให้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในทุกพ้ืนที่แล้ว  (เดลินิวส์) 

 
ปัตตานีฝนหนัก-คลื่นแรงทําน้ําท่วมไร่นาและถนน 

ฝนตกหนักอย่างต่อเน่ือง เกิดมรสุมคลื่นลมแรง ใน จ.ปัตตานี แจ้งเตือนชาวประมงพ้ืนบ้านงดออกทะเล นํ้าท่วม พ้ืนที่ทาง
การเกษตร และถนน 

หน่วยป้องกันกันและปราบปรามประมง ทะเลปัตตานี ออกแจ้งเตือนชาวประมงพ้ืนบ้านงดออกทะเล หลังจากในพ้ืนที่ 
จ.ปัตตานี จากเมื่อคืนที่ผ่านมา จนถึงขณะน้ีหลายพ้ืนที่ฝนตกหนักอย่างต่อเน่ือง เกิดมรสุมคลื่นลมแรง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง  
ขณะที่ เรือประมงพานิช ยังสามารถออกทะเลได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง นอกจากน้ียังมีหลายพ้ืนที่เกิดนํ้าท่วม พ้ืนที่ 
ทางการเกษตรและถนนทําให้ชาวบ้านต้องเดินทางด้วยความยากลําบาก โดยเฉพาะบริเวณ ต.กะลาพอ อ.สายบุรี เกิดเหตุรถเก๋ง
ย่ีห้อ Toyota vios สีขาว ลื่นไถลตกคูข้างทาง เน่ืองจากฝนตกหนัก นํ้าท่วม และผู้ขับขี่ ขับรถด้วยความเร็วทําให้รถ 
เกิดความเสียหาย ส่วนคนขับปลอดภัย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ยะลาฝนหยุดตก แต่ปริมาณนํ้าในแม่น้ําปัตตานีกลับเพิ่มสูง จากฝนสะสมตลอด 3 วัน 

สถานการณ์เช้าน้ีที่ จ.ยะลา ฝนได้หยุดตก และท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสแล้ว แต่ปริมาณน้ําในแม่นํ้าปัตตานี กลับเพ่ิมสูงขึ้น 
เน่ืองจากมีฝนตกสะสมอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วง 3 วันที่ผ่านมา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพ้ืนที่ จ.ยะลา โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่ อ.เมืองยะลา ฝนได้หยุดตกต้ังแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา 
ท้องฟ้าเริ่มแจ่มใส แต่สถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าปัตตานี กลับเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งน้ี เน่ืองจากช่วง 3 วันที่ผ่านมา มีฝนตกสะสมต่อเน่ือง 
ในพื้นที่ จ.ยะลา โดยมีปริมาณฝนตกเยอะสุดที่ อ.ธารโต อ.บันนังสตา และ อ.เบตง จ.ยะลา ทําให้มีปริมารนํ้าไหลลงสู่แม่นํ้าปัตตานี 
ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านจาก อ.บันนังสตา อ.กรงปินัง และ อ.เมืองยะลา ไปยังเขื่อนชลประทานปัตตานี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

โดยรายงานจากสถานการณ์น้ําที่ไหลเข้าเขื่อนบางลาง เมื่อวานน้ี (20 ธ.ค.) อยู่ที่ 27.09 ล้านลูกบาศก์เมตร ทําให้ขณะนี้ 
มีปริมาณน้ําในเขื่อนบางลางที่ 513.92 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 37 เปอร์เซ็นต์ ทั้งน้ี ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าปัตตานี  
ที่เพ่ิมมากขึ้นได้เข้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มตํ่า หรือพ้ืนที่ทางการเกษตรริมตลิ่งของแม่นํ้าปัตตานี ต้ังแต่ช่วงค่ําวานน้ี แต่ยังไม่มีรายงานนํ้าท่วม 
ที่อยู่อาศัย 
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อย่างไรก็ตาม จากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ล่าสุด ที่แจ้งเตือนสภาพอากาศ และฝนตกในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  
ในห้วงวันที่ 20-22 ธันวาคม 2559 ก็ขอให้ประชาชนริมแม่นํ้า หรือพ้ืนที่ลุ่มตํ่า รวมไปถึงพ้ืนที่เชิงเขา โดยเฉพาะ อ.บันนังสตา  
อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา ได้เฝ้าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังพ้ืนที่ หากเกิดฝนตกต่อเน่ืองนานหลายช่ัวโมง  
ให้เตรียมความพร้อมในการขนย้ายสิ่งของ หรืออพยพ จากปัญหาน้ําป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ําท่วมฉับพลันในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า  
(ผู้จัดการ) 

 
นราธิวาสน้ําท่วมขยายวง สวนยาง-ผลไม้จมบาดาล 

สถานการณ์นํ้าท่วม จ.นราธิวาส ยังคงขยายวงกว้างต่อเน่ือง ล่าสุดนํ้าป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมอีก 2 อําเภอ ขณะท่ี  
สวนยางพารา สวนผลไม้ และทุ่งนา เริ่มจมบาดาล ด้านชาวบ้านแห่นํารถไปจอดบนถนนเพ่ือหนีนํ้า 

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ จ.นราธิวาส ว่า ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเน่ืองและเร่ิมขยายวงกว้างจากเดิม 
3 อําเภอ คือ อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงปาดี และ อ.แว้ง ล่าสุด มวลน้ําป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมพ้ืนที่ราบลุ่มในพ้ืนที่ อ.บาเจาะ  
และ อ.ย่ีงอ เพ่ิมขึ้นอีก 2 อําเภอ โดยระดับนํ้าในพ้ืนที่ราบลุ่มสูงเฉล่ีย 1 เมตร ทําให้ชาวบ้านต้องนํารถจักรยานยนต์และรถยนต์
นําไปจอดไว้บนถนน เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสลับกันเข้าเวรยามตลอดทั้งคืนเพ่ือป้องกันศูนย์หาย  
ส่วนระดับนํ้าในแม่นํ้าสายหลัก 3 สาย คือ แม่นํ้าสุไหงโก-ลก แม่นํ้าบางนรา ยังคงมีนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นต่อเน่ือง ส่วนแม่นํ้าสายบุรี 
เริ่มล้นตลิ่ง ส่งผลให้พ้ืนที่ อ.ศรีสาคร และ อ.รือเสาะ เริ่มมีนํ้าท่วมกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ โดยมีนํ้าท่วมถนนบางสาย ทําให้ 
รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ในระยะสั้นๆ อีกทั้งสวนยางพารา สวนผลไม้ และทุ่งนา เริ่มมีนํ้าท่วมและไหลเช่ียวมากขึ้น  
เน่ืองจากน้ําป่าได้ไหลมาสะสมกับปริมาณนํ้าฝนที่ท่วมขังอยู่เป็นบริเวณกว้าง ถนนภายในหมู่บ้านหลายสายเริ่มใช้การไม่ได้  
ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ต้องออกสํารวจความเสียหาย เพ่ือเตรียมการให้ความช่วยเหลือได้ทันทีหากมีการร้องขอ โดยทางจังหวัด
นราธิวาสได้แจ้งไปยัง อบต.อําเภอ และ สภ.ต่างๆทุกพ้ืนที่ เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ และกําลังพลให้พร้อมให้เข้าช่วยเหลือประชาชน
ทันทีหากมีความจําเป็น  (เดลินิวส์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


