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สภาวะอากาศ ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในภาคเหนือ ขอให้ประชาชน 
บริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สําหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ส่วนมากบริเวณจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบ่ี ตรัง และสตูล 
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย ส่วนคล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร  
ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคล่ืนลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือเดินเรือ 
ด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ไว้ด้วย และติดตามข่าวพยากรณ์

อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 
สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคเหนือยังหนาวมีฟ้าคะนอง ภาคใต้ระวังฝนตกหนัก
นํ้าท่วม 
จ.นครศรีธรรมราช  นํ้าป่าทะลักเมืองคอนสั่งปิดนํ้าตก-ย่านการค้าทุ่งสงอ่วม 
จ.ตรัง  มวลนํ้ามาเร็วล้อมตัวเมืองตรัง ถนนสายตรัง -พัทลุง เป็นอัมพาต  
จ.พัทลุง  ฝนถล่มพัทลุงต่อเน่ืองทํานํ้าป่าไหลหลาก-ดินสไลด์  
จ.สงขลา  ฝนถล่มสงขลานํ้าป่าหลากสะพานถนน-หมู่บ้านถูกตัดขาด 
จ.ปัตตานี  ทม.ปัตตานี จับตาเฝ้าระวังประตูระบายนํ้า ล่าสุดไหลบ่าเข้าท่วม
แล้วใน 12 อําเภอ 
จ.ยะลา  ฝนกระหนํ่ายะลาน้ําท่วม 3 อ.กระทบปชช.4 พันคน 
จ.นราธิวาส  ฝนถล่ม 12 อ.อ่วมผวจ.มอบถุงยังชีพช่วย 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
กองทัพบก  มทภ.4 สั่งช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วมชายแดนใต้ 

 
สถานการณน์้าํ 

ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้า
แม่นํ้าโขง ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.19. 
6.12 3.17 2.39 2.52 และ2.81 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -9.61 -9.88 9.03 -10.11 -9.48 
และ-11.69 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น   
สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง   
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่าง
ใกล้ชิดเน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (31 ธ.ค.2559.- 4 ม.ค.2560) (ที่มา: กรม
ชลประทาน) 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 509.80 6.80 8.82 140.00 235.00 และ 148.8 ลบม/วินาที  
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพฤหัสบดทีี่ 5 มกราคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 31 ธ.ค.59 1 ม.ค.59 2 ม.ค.59 3 ม.ค.59 4 ม.ค.59 

จ.นครสวรรค ์ 0.5 - - -  
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 - - 1.5 0.4  

จ.ฉะเชิงเทรา - - - -  
จ.ชลบุร ี 3.2 - - -  
จ.ระยอง 0.5 - - -  
จ.จันทบุร ี - - - -  
จ.ตราด - - - -  

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

จ.ชุมพร 0.2 0.2 83.2 115.0  
จ.สุราษฎร์ธานี 41.2 70.0 80.5 83.3  

จ.นครศรีธรรมราช 84.6 47.8 76.3 179.4  
จ.พัทลุง 56.0 37.0 157.5 255.0  
จ.สงขลา 93.7 115.0 125.6 121.5  
จ.ปัตตาน ี 140.2 61.1 78.5 126.5  
จ.ยะลา 126.4 54.6 109.4 35.3  

จ.นราธิวาส 157.8 102.3 248.2 155.8  
จ.ระนอง - - 3.6 12.1  
จ.พังงา - 0.2 2.0 -  
จ.กระบี่ 0.8 - 2.4 1.2  
จ.ภูเก็ต - - 5.8 0.2  
จ.ตรัง 27.9 5.6 14.3 20.8  
จ.สตูล 18.0 6.4 4.1 -  
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แผนท่ีอากาศ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 ธ.ค.59  เวลา 13:00 น. 29 ธ.ค.59  เวลา 19:00 น. 
 

30 ธ.ค.59  เวลา 1:00 น. 30.ธ.ค 59  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 179.4 5,883.8 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 15.3 1,875.7 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 2,086.8 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

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

แมฮ่อ่งสอน 8.2 1,119.8 6.4 สงูกวา่ - 5,734.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 1,133.0 11.4 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง 1.8 1,689.2 *** *** 179.4 2,700.7 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 1,095.1 6.9 สงูกวา่

เชยีงราย 15.3 1,875.7 7.5 สงูกวา่ 20.8 5,883.8 หวัหนิ ไมม่ฝีน 832.6 11.8 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 1,478.0 9.9 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 1,154.0 24.4 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง 0.8 1,487.2 22.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 25.8 1,762.4 59.4 สงูกวา่

พะเยา - 1,080.0 5.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 74.8 1,726.0 82.3 สงูกวา่

ทา่วงัผา ฝนเล็กนอ้ย 1,697.9 7.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 30.0 1,770.5 86.2 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,159.3 6.2 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,239.3 5.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 19.6 1,512.8 36.8 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง 0.8 982.3 1.5 สงูกวา่ หนองคาย - 2,028.8 8.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 179.4 2,417.4 145.4 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 3.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,406.7 6.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 57.0 2,700.7 103.0 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ฝนเล็กนอ้ย 1,179.3 4.2 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,471.1 6.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 83.3 1,785.0 144.2 สงูกวา่

ลําปาง - 1,105.5 2.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 1,391.7 5.4 สงูกวา่ พระแสง สอท. 19.5 1,940.7 43.8 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,313.2 2.8 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 1,345.7 4.7 สงูกวา่ ฉวาง 68.3 2,378.0 38.4 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 1,394.3 5.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,381.3 3.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 152.1 2,160.2 58.4 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,412.4 4.4 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 1,669.3 2.0 สงูกวา่ สงขลา 30.2 2,160.4 74.8 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,387.1 5.1 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,537.8 *** *** หาดใหญ่ 0.4 1,298.4 53.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,156.4 0.7 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,367.4 4.0 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 11.0 1,949.9 100.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,358.0 5.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,729.8 3.5 สงูกวา่ สะเดา 2.3 1,207.7 82.9 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,272.4 11.7 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,307.1 3.7 สงูกวา่ ปตัตานี 45.2 1,679.9 50.9 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 1,390.9 7.6 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,320.1 8.5 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 35.3 1,756.9 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 1 086 3 4 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 1 462 3 3 4 สงกวา่ ิ ส 155 8 2 528 4 101 6 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

3 มกราคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

4 มกราคม 2560

หลม่สก ไมมฝน 1,086.3 4.8 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 1,462.3 3.4 สงูกวา นราธวิาส 155.8 2,528.4 101.6 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,187.3 1.7 สงูกวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 1,272.5 4.5 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 1,150.5 2.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,549.4 4.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 1,122.3 2.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,487.4 3.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 1,380.6 3.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,905.7 2.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 1,040.6 5.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,631.9 0.7 สงูกวา่ ระนอง 12.1 4,924.90 18.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,168.8 2.3 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,346.4 2.4 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า - 5,883.80 33.40 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,385.8 6.8 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 1,361.2 5.1 สงูกวา่ กระบี่ 1.2 2,347.20 32.00 สงูกวา่

พจิติร สกษ. 0.1 1,170.2 7.5 สงูกวา่ นครราชสมีา - 1,222.6 8.2 สงูกวา่ ภเูก็ต 0.2 2,552.10 30.30 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,632.5 6.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,406.2 5.6 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 3,906.70 36.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,085.6 7.7 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,360.7 4.2 สงูกวา่ เกาะลนัตา 0.2 2,589.40 14.90 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,003.6 4.0 สงูกวา่ ตรงั 20.8 2,629.10 32.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 764.5 8.5 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 1,903.90 21.20 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 1,299.0 4.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ - 1,361.7 8.4 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 1,538.8 4.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 1,300.3 5.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 นครศรธีรรมราช 179.4 266.8

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,246.3 5.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นราธวิาส 155.8 314.5

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,068.9 2.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 พทัลงุ สกษ. 152.1 250.2

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,029.1 *** *** นครนายก ฝนเล็กนอ้ย 3,106.8 *** *** 4 สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 83.3 139.0

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,140.1 6.7 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,726.9 7.7 สงูกวา่ 5 สว ีสกษ. 74.8 75.2

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,027.5 4.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,704.3 9.0 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ นครศรธีรรมราช 179.4 2,417.4

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 2,060.9 *** *** สระแกว้ ฝนเล็กนอ้ย 1,451.4 9.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า - 5,883.8

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 1,341.0 5.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,319.3 3.0 สงูกวา่

สพุรรณบรุี ไมม่ฝีน 1,090.9 3.7 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 1,463.2 9.9 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 1,140.2 5.7 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 1,038.1 10.9 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 851.0 5.3 สงูกวา่ พทัยา ฝนเล็กนอ้ย 1,375.0 15.6 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 879.7 11.3 สงูกวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 985.8 5.4 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 592.3 *** *** แหลมฉบงั - 114.1 20.9 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 1,194.8 3.3 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 1,464.0 25.6 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 790.6 4.5 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,308.5 20.7 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 2,086.8 11.9 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,657.5 25.9 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 1,997.2 23.9 สงูกวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 3,449.4 18.7 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 1,998.5 13.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 3,606.1 31.8 สงูกวา่

สนามบนิดอนเมอืง ฝนเล็กนอ้ย 1,680.9 11.4 สงูกวา่ ตราด ไมม่ฝีน 5,734.8 37.2 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน 1,344.9 10.0 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,242.9 3.0 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 255.0 มม. ที ่อ.ศรนีครนิทร ์จ.พัทลงุ



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 355.83 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 1 1 7 -204.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -106.00 

วนัที ่4  มกราคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -27.00 

49,166 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -87.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
69% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -32.83 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่4  มกราคม  2559 ภาคใต ้ 2 - 2 4 101.00  ลดลง 31 อ่าง

39,687 รวมท ัง้ประเทศ 31 4 3 38 -355.83   เพิม่ขึน้ 3 อ่าง

56%

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 4,906 36% 7,001 52% 3,201 24% 7,058 52% 3,258 24% -57.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,724 50% 7,243 76% 4,393 46% 7,350 77% 4,500 47% -107.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 73 28% 181 68% 169 64% 181 68% 169 64% - คงที่

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 111 42% 97 37% 114 43% 100 38% -3.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 28 26% 98 92% 95 90% 97 92% 94 89% 1.00 เพิม่ขึน้

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 27 16% 162 95% 156 92% 173 102% 167 98% -11.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 382 41% 805 86% 762 81% 832 89% 789 84% -27.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,171 41% 15,601 63% 8,873 36% 15,805 64% 9,077 37% -204.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 34 25% 101 74% 94 69% 102 75% 95 70% -1.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 190 37% 254 49% 209 40% 258 50% 213 41% -4.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 66 40% 61 37% 53 32% 62 38% 54 33% -1.00 ลดลง

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 84 51% 152 93% 115 70% 156 95% 119 73% -4.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 727 30% 2,087 86% 1,506 62% 2,141 88% 1,560 64% -54.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 905 46% 1,078 54% 978 49% 1,101 56% 1,001 51% -23.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 122 39% 117 37% 95 30% 119 38% 97 31% -2.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 87 56% 70 45% 69 45% 71 46% 70 45% -1.00 ลดลง

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 48 34% 70 50% 63 45% 70 50% 63 45% - คงที่

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 98 36% 127 46% 120 44% 128 47% 121 44% -1.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 66 55% 63 52% 60 50% 63 52% 60 50% - คงที่

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,333 68% 1,578 80% 747 38% 1,593 81% 762 39% -15.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,760 45% 5,758 69% 4,109 49% 5,865 70% 4,215 50% -106.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 502 52% 838 87% 835 87% 864 90% 861 90% -26.00 ลดลง

ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 49 31% 161 101% 144 90% 161 101% 144 90% - คงที่

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 72 30% 239 100% 199 83% 240 100% 200 83% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 623 46% 1,238 91% 1,178 87% 1,265 93% 1,205 89% -27.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,847 72% 13,581 77% 3,316 19% 13,617 77% 3,352 19% -36.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,141 58% 5,684 64% 2,672 30% 5,735 65% 2,723 31% -51.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,988 68% 19,265 72% 5,988 23% 19,352 73% 6,075 23% -87.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 160 71% 204 91% 199 89% 212 95% 207 92% -8.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 186 44% 208 50% 178 42% 220 52% 190 45% -12.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 44 38% 92 79% 80 68% 94 80% 82 70% -2.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 159 97% 106 65% 92 56% 108 66% 94 58% -2.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 244 83% 198 67% 178 60% 203 69% 183 62% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 12 70% 10 59% 9 54% 10 60% 9.21 56% -0.19 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 7 32% 13 59% 12 54% 13 59% 11.66 54% -0.10 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 64 80% 67 84% 64 81% 68 85% 64.83 82% -0.74 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 31 67% 27 59% 24 52% 27 60% 24.49 54% -0.79 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจนีบุร ี 295 19.00 276 - 0% 237 80% 218 74% 239 81% 220.00 75% -2.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 907 54% 1,161 69% 1,054 63% 1,194 71% 1,086 65% -32.83 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 316 45% 363 51% 298 42% 366 52% 301 42% -3.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 124 32% 149 38% 131 34% 152 39% 134 34% -3.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,755 84% 4,937 88% 3,585 64% 4,933 87% 3,581 64% 4.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,043 72% 695 48% 419 29% 592 41% 316 22% 103.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,238 76% 6,144 75% 4,433 54% 6,043 74% 4,332 53% 101.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 39,687 56% 49,166 69% 25,635 36% 49,523 70% 25,990 37% -355.83 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

29 ธนัวาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่4  มกราคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

4 มกราคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %
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เหนือยังหนาวมีฟ้าคะนอง ใต้ระวังฝนตกหนักน้ําท่วม 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศท่ัวไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศ

เย็นโดยทั่วไป โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในภาคเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สําหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา พัทลุง 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบ่ี ตรัง และสตูลขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย
มีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง 
ที่ซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2560  
ไว้ด้วย และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย 
ลําพูน ลําปาง และน่าน อุณหภูมิตํ่าสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว 
อุณหภูมิตํ่าสุด 9-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อุณหภูมิตํ่าสุด 19-22 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 10-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง อากาศเย็น อุณหภูมิจะอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ  
2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
บริเวณจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม/ชม . ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่ งตะวันตก ) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง  
ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
31-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   

 
น้ําป่าทะลักเมืองคอนสั่งปิดน้ําตก-ย่านการค้าทุ่งสงอ่วม 

ฝนถล่มหนักอุทยานเขาหลวงนครศรีฯ ต้องสั่งปิดนํ้าตกทุกแห่งบางจุดเริ่มมีดินถล่มจากการอุ้มนํ้าเป็นเวลานาน นํ้าป่าหลาก
ทะลักท่วมย่านการค้าเทศบาลเมืองทุ่งสงอ่วม 

อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ถูกสั่งปิดเป็นการช่ัวคราว หลังนํ้าป่าหลากลงมา 
อย่างต่อเน่ืองและรุนแรงในรอบหลายปี โดยมวลนํ้ามีระดับความสูงกว่าปกติถึง 5 เมตร ขณะที่เทือกเขาหลวงซึ่งเป็นต้นของนํ้าตก
หลายสายฝนยังคงตกอย่างหนัก บางจุดเริ่มมีดินถล่มจากการอุ้มนํ้าเป็นเวลานาน 

ด้าน นายวิรัตน์ ทองน้อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินํ้าตกพรหมโลก ระบุว่าขณะน้ีอุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้สั่งปิดช่ัวคราว
ในทุกนํ้าตกรอบเขาหลวงแล้วเน่ืองจากเกรงอันตรายกับนักท่องเที่ยว และบริเวณนํ้าตกพรหมโลกฝนตกต่อเน่ืองมาตลอด 3 วัน
จนถึงขณะนี้นํ้าป่าปริมษรมหาศาลหลากอย่างหนักได้แจ้งเตือนไปยังพ้ืนราบและที่ลุ่มตํ่าให้ระมัดระวังภาวะนํ้าท่วมฉับพลัน  
และเร่งอพยพสิ่งของสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง ขณะเดียวกันยังเกิดภาวะดินถล่มในบางจุดเน่ืองเจ้าหน้าที่กําลังเฝ้าระวังเน่ืองจากเกรงว่า 
จะขยายวงกว้างมากขึ้น  
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นอกจากน้ียังได้เกิดเหตุนํ้าป่าจากเขาพระสุเมรุ หรือเขาเหมน ในพ้ืนที่รอยต่อระหว่าง อ.ทุ่งสง, นาบอน และ ช้างกลาง 
หลากลงมาอย่างต่อเ น่ือง จนเข้าท่วมพ้ืนที่ ย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่ งสง โดยผู้ประกอบการต้องเร่งปิดร้าน 
และขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงอย่างเร่งด่วนเน่ืองจากเป็นการไหลหลากและเข้าท่วมอย่างฉับพลัน ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้พยายาม 
เข้าช่วยเหลือ ถนนหลายสายไม่สามารถใช้การได้เน่ืองจากมีระดับนํ้าท่วมสูง และยังมีรายงานว่าหลายตําบลในเขตอ.ทุ่งสง  
กําลังได้รับผลประทบจากนํ้าป่าที่กําลังหลากเข้าท่วมและเพ่ิมระดับสูงอย่างต่อเน่ือง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
มวลน้ํามาเร็วล้อมตัวเมืองตรัง ถนนสายตรัง -พัทลุง เป็นอัมพาต  

มวลนํ้าล้อมเมืองตรังมาเร็วกว่ารอบแรก คาดอีก 3  วันจะทะลักเข้าตัวเมือง .. .ถ .สายตรัง-พัทลุงเป็น ‘อัมพาต’  
ประชาชนสอบถามวุ่นเส้นทางรถผ่านไม่ได้ แนะใช้เส้นทางเล่ียงเพ่ือความปลอดภัย ส่วนพ้ืนที่ อ  .รัษฎา ไหลเข้าท่วมสถานที่ราชการ
แล้วหลายแห่ง  

ร  .ต .อ .ปรีชา ศรีเมือง หัวหน้าจราจร สภ .นาโยง จ .ตรัง ร .ต .อ .ทินกร ศุภศรี ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร  20  พร้อมสายตรวจ
รถยนต์ สํารวจเส้นทางนํ้าท่วมเขตติดต่อ อ  .เมืองตรัง ถึงเขตรอยต่อ จ .พัทลุง พบว่า มีนํ้าท่วมถนนเพชรเกษม ช่วงเขตติดต่อ อ .นา

โยง-อ .เมืองตรัง ต้ังแต่หัวสะพานเขตติดต่อถึงหน้าสถานีตํารวจภูธรนาโยง ระดับนํ้าหน้าเทศบาล ต .นาโยงเหนือ จุดที่ลึกที่สุด
ประมาณ  60  ซม  .รถเล็กไม่สามารถว่ิงผ่านได้ และ ถนนช่วงหน้าวัดจอมไตร -ถึงสามแยกบ้านหนองยวน ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวา ระดับนํ้า
ลึกที่สุดประมาณ 50 ซม .รถเล็กยังไม่สามารถผ่านไปมาได้  

ขณะเดียวกัน ทาง สภ  .เมืองตรัง ได้ประกาศปิดการจราจร บนถนนสายตรัง-พัทลุง ตรงบริเวณส่ีแยกท่าปาบ ม . 7  
ต .นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง ก่อนที่จะเข้าตล าดนาโยง เน่ืองจากนํ้าท่วมถนนหน้าเทศบาล ต .นาโยง ต้ังแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่  4  ม .ค . 60 
เวลา 00. 30  น .ที่ผ่านมา สภ .เมืองตรัง โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีจะมาจากตัวเมืองตรังไปพัทลุง ให้ใช้เส้นทางแยกท่าปาบ
เลี้ยวขวาไปทางแยกนาบินหลา แล้วให้เลี้ยวซ้ายไปออกถนนสายแยกนาปด เน่ืองจากเส้นทางแยกท่าปาบไปตลาดนาโยงปิดถนนแล้ว 
เน่ืองจากมีมวลนํ้าท่วมถนนและไหลแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะน้ียังมีฝนตกลงมาไม่ขาดสาย จึงขอแจ้งเตือนไปยังครอบครัวที่มีนํ้าท่วม
สูงอยู่แล้วอาจมีนํ้าหนุนเพ่ิมขึ้นมาอีก ส่วนบริเวณไหนที่เสี่ยงนํ้าท่วม โปรดระมัดระวังนํ้าท่วมฉับพลันด้วย 

ด้าน นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายนันธวัช เจริญวรรณ นายอําเภอเมืองตรัง เจ้าหน้าที่ทหาร ร .15 พัน 
4  ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ต .ลําภูรา พร้อมผู้นําท้องถิ่นฝ่ายปกครอง อบต .นาโยงใต้ รุดลงพ้ืนที่สํารวจปริมาณนํ้าและพ้ืนที่นํ้า

ท่วมบริเวณส่ีแยกท่าปาบ เบ้ืองต้น นายศิริพัฒสั่งการให้นายอําเภอเมืองตรังขุดลอกขยะที่ทับถมปิดเส้นทางนํ้าใต้สะพาน เพ่ือให้
กระแสนํ้าไหลผ่านได้สะดวกมากย่ิงขึ้น เพ่ือลดระดับนํ้าที่เอ่อท่วมสูงตรงสี่แยกท่าปาบ ทั้งน้ีจากรายงานสถานการณ์นํ้าท่วมล่าสุด
ตอนน้ีมวลนํ้าจาก อ .ทุ่งสง จ.นครศรีธ รรมราชไหลลงมาเร็วกว่าครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ในรอบ  1  เดือนที่ผ่านมา และเช้าวันน้ีเข้า

ท่วมพ้ืนที่ อ .รัษฎา แล้ว ส่งผลให้ถนนเส้นทางสายหลักหน้าโรงพยาบาลรัษฎา ที่ว่าการอําเภอ และสถานที่ราชการอีกหลายแห่ง 
มวลนํ้ากําลังอ้อมล้อมตัวเมืองตรัง คาดอีก  3  วันวันไหลทะ ลักเข้าตัวเมืองตรังตามอีกรอบเดิม ซึ่งบางพ้ืนที่นํ้ายังคงแห้งไม่หมด และ

บ้านเรือนหลายหลังยังซ่อมแซมไม่ทันเสร็จ  (ไทยรัฐ) 
 

ฝนถล่มพัทลุงต่อเนื่องทําน้ําป่าไหลหลาก-ดินสไลด์  
ฝนที่ตกหนักใน จ.พัทลุง โดยเฉพาะพ้ืนที่ อ.กงหรา ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และ อ.เมือง ส่งผลให้เกิดนํ้าป่าไหลหลาก 

จากเทือกเขาบรรทัด เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน หน่วยงานราชการ และถนนสายเพชรเกษม พัทลุง –ตรัง และถนนสายรอง
ระหว่าง อําเภอ เส้นทางระหว่างตําบล เป็นระลอก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของ อ.ศรีนครินทร์ นํ้าไหลบ่าจากเทือกเขาเข้าท่วมหนักที่สุด 
โดยที่เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน เส้นทาง บ้านหน้าเกาะ กับบ้านวง อ.ศรีนครินทร์ ระดับนํ้าสูงกว่า 2 เมตร ทําให้ชาวบ้าน 
หลายครอบครัวต้องอยู่เหมือนติดเกาะ ไม่สามารถออกมาด้านนอกได้ และปริมาณนํ้ายังเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง  

ขณะท่ีเจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 434 พัทลุง และเจ้าหน้าที่กองพันทหารช่างที่ 402 เข้าให้การช่วยเหลือ  
แต่ไม่สามารถข้ามไปอีกฝั่งได้ เน่ืองจากนํ้าป่าไหลแรงเป็นทางยาวกว่า 400 เมตร นอกจากน้ี ยังเกิดดินสไลด์หลายจุดบนเส้นทาง
เขาพับผ้า หรือเส้นทางเพชรเกษมพัทลุง - ตรัง ซึ่งล่าสุดพบมีต้นไม้ล้ม และดินไหลลงมาด้านล่างปิดทับเส้นทาง ทางเจ้าหน้าที่ทหาร
และตํารวจตระเวนชายแดน ต้องเดินทางไปเฝ้าระวัง และคอยแจ้งเตือนประชาชน ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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ฝนถล่มสงขลาน้ําป่าหลากสะพานถนน-หมู่บ้านถูกตัดขาด 
ฝนถล่มสงขลา ยังน่าห่วง น้ําป่าไหลหลาก เอ่อล้นเข้าท่วมตัวเมืองหาดใหญ่สูงกว่า 30 ซม. สะพานถนนและหมู่บ้าน

ถูกตัดขาด 
ที่ จ.สงขลา เกิดฝนตกต่อเน่ืองในหลายพื้นที่ ส่งผลให้นํ้าป่าไหลหลากเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณตัวเมืองอีกหลายจุด กินพ้ืนที่

เป็นบริเวณกว้างระดับนํ้าสูงกว่า 30 เซนติเมตร โดยท่ีบริเวณตลาดทุ่งลุง และถนนสายกาญจนวนิช ฝั่งเข้าและขาออกตัวเมือง
หาดใหญ่ พบมีนํ้าท่วมผิวทางจราจร 2 ฝั่ง เจ้าหน้าที่ต้องปิดก้ันและใช้เลนฝั่งถนนขาเข้าว่ิงสัญจรไปมาช่ัวคราว รถเล็กต้องใช้ความ
ระมัดระวัง เน่ืองระดับนํ้ายังเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยและยังมีฝนตกลงมาอยู่  

นอกจากน้ี นํ้าป่ายังเอ่อล้นท่วมหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านควนข้ีแรด และหมู่บ้านปากเด หมู่ 4 ต.พะตง อ.หาดใหญ่  
ที่ล่าสุดเกิดนํ้าป่าไหลทะลักเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้งสองหมู่บ้านนับสิบหลังคาเรือน สะพานและถนนเข้าหมู่บ้านถูกนํ้าท่วม
ตัดขาดจากโลกภายนอก  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ทม.ปัตตานี จับตาเฝ้าระวังประตูระบายน้ํา ล่าสุดไหลบ่าเข้าท่วมแล้วใน 12 อําเภอ 

สถานการณ์อุทกภัยใน จ.ปัตตานี ล่าสุด กระทบแล้ว 12 อําเภอ เจ้าหน้าที่เร่งสํารวจความเสียหาย ขณะที่ ทม.ปัตตานี จับ
ตาเฝ้าระวังประตูระบายนํ้า หากเกิดนํ้าท่วมเพ่ิมมากขึ้นจะได้เร่งเปิดเคร่ืองสูบระบายน้ําออกทันที 

หลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองหลายวัน ทําให้เกิดนํ้าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร โดยกระจายวงกว้างครอบคลุม 
ทั้ง 12 อําเภอแล้ว ต้ังแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยอําเภอที่ได้รับผลกระทบมากสุด คือ อ.หนองจิก อ.โคกโพธิ์ อ.สายบุรี อ.กะพ้อ  
อ.มายอ และ อ.ทุ่งยางแดง แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สิน ในส่วนของระดับนํ้าในแม่นํ้าปัตตานี  
ยังอยู่ในสถานการณ์ปกติ และลดลงเช้าน้ีประมาณ 20 เซนติเมตร ส่วนท้องฟ้าเริ่มเปิด มีฝนตกเบาบาง 

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี เปิดเผยว่า ขณะนี้ระดับนํ้าในแม่นํ้าปัตตานี  
ยังอยู่ในสภาพปกติ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ เขตเมืองแต่อย่างใด แต่เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ทางเทศบาลเมืองปัตตานี  
ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังตรงประตูระบายนํ้า ถ้าหากเกิดฝนตกหนัก มีนํ้าท่วมขังมากในคูระบายน้ํา เทศบาลเมืองปัตตานี 
จะเปิดเครื่องสูบนํ้าระบายนํ้าออกทันที จึงขอให้พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี อย่าได้วิตกกังวลว่านํ้าอาจจะท่วม
บ้านเรือนของพ่ีน้องประชาชน เพราะขณะน้ียังไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤต และถ้าหากมีความจําเป็น หรือจะเกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน 
ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี จะได้มีการแจ้งเตือนให้ทราบต่อไป 

ทางด้านสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปัตตานี ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัย วันน้ี มีรายงานพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบแล้ว 12 อําเภอ ซึ่งอยู่ระหว่างการสํารวจความเสียหาย จากเมื่อวานน้ีมีเพียง 6 อําเภอ คือ อ.โคกโพธ์ิ อ.ยะรัง อ.กะพ้อ 
อ.หนองจิก อ.สายบุรี และ อ.กะพ้อ มีจํานวน 36 ตําบล 113 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 3,610 ครัวเรือน 7,892 คน 
ซึ่งทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปัตตานี ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบ้ืองต้น โดยการแจกถุงยังชีพ จํานวน 
2,500 ชุด แก่ครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย  (ไทยรัฐ) 

 
ฝนกระหน่ํายะลาน้ําท่วม 3 อ.กระทบปชช.4 พันคน 

ฝนกระหนํ่ายะลา ส่งผลให้มีนํ้าท่วมขังในหลายพ้ืนที่เกิดนํ้าท่วมใน 3 อําเภอ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 4,000 คน  
เร่งระบายน้ําออกจากบึงแบเมาะ 

จากสถานการณ์ที่เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ส่งผลให้มีนํ้าท่วมขังในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดยะลา 
โดยเฉพาะที่ราบลุ่ม ริมแม่นํ้าปัตตานี และแม่นํ้าสายบุรี ซึ่งปริมาณน้ําในแม่นํ้าทั้งสอง เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่ริมฝั่ง สวนยาง  
สวนผลไม้ รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อนจํานวนหลายครัวเรือนโดยจังหวัดยะลามีพ้ืนที่ประสบภัย
นํ้าท่วมใน 3 อําเภอ 17 ตําบล 45 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 998 ครัวเรือน หรือประมาณ 4,000 คน ประกอบด้วย 
อ.เมืองยะลา อ.รามัน และ อ.ยะหา ส่วนพ้ืนที่เขตเทศบาลนครยะลา ล่าสุด ยังไม่มีรายงานนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่แต่อย่างใด  
ขณะที่เทศบาลนครยะลา เร่งระบายน้ําออกจากบึงแบเมาะ ป้องกันนํ้าท่วมในเขตเทศบาล  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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ฝนถล่มนราฯ 12 อ.อ่วม ผวจ.มอบถุงยังชีพช่วย 
เกิดฝนถล่มนราธิวาส 12 อําเภออ่วม กระทบประชาชนกว่า 50,000 คน ผวจ .  ลงพ้ืนที่มอบถุงยังชีพช่วย  

กําชับเฝ้าระวังต่อเน่ือง 
จากสภาวะฝนที่ตกหนักอย่างต่อเน่ือง ในพ้ืนที่ จ.นราธิวาส ล่าสุด ทําให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัย ในพ้ืนที่  

12 อําเภอ ของ จ .นราธิวาส รวม 56 ตําบล 224 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 12,453 ครัวเรือน รวม 50,115 คน  
โดยมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ถนน 67 สะพาน 10 แห่ง ดินสไลด์ 2 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง พ้ืนที่การเกษตร เสียหาย  
279 ไร่  

ซึ่งทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นราธิวาส ได้แจ้งไปยังทุกอําเภอให้มีการรายงานสถานการณ์อุทกภัย
อย่างต่อเน่ือง จากที่ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ลงพ้ืนที่ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้ราษฎร  
อ.เมือง อ.จะแนะ อ.เจาะไอร้อง และ อ.สุไหงโกลก พร้อมได้กําชับให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 
24 ช่ัวโมง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
มทภ.4สั่งช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมชายแดนใต้ 

มทภ.4 สั่งเจ้าหน้าที่ทหารเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหานํ้าท่วมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ทุกหน่วยได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ช่ัวโมง     

พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษกกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามท่ีได้เกิดสภาวะ
ฝนหนักในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และ นราธิวาสใน ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา  
ทําให้บางพ้ืนที่นํ้าระบายไม่ทัน จนส่งผลให้เกิดภาวะนํ้าท่วมขึ้นบางพ้ืนที่ โดยหลังจากได้เกิดสภาวะฝนตกหนักดังกล่าว 

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหาร 
ทุกหน่วย เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งกําลังพล ยุทโธปกรณ์ และ ถุงยังชีพ ตลอดขนเตรียมอพยพ
ประชาชนหากพบว่ามีนํ้าท่วมสูง พร้อมทั้งให้เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพ่ือทําการช่วยเหลือประชาชน โดยประชาชน 
ที่ประสบปัญหานํ้าท่วม สามารถแจ้งหรือขอรับการช่วยเหลือได้ที่หน่วยทหารทุกหน่วยใกล้บ้านท่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย 
ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ช่ัวโมง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


