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สภาวะอากาศ  ภาคใต้เริ่มมีฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี  
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย 
และทะเลอันดามันมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง สําหรับประเทศไทย
ตอนบนยังคงมีอากาศเย็นต่อเน่ืองในระยะน้ี ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชน 
ดูแลสุขภาพเน่ืองจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้  

สถานการณ์น้ํา 
กรมอตุุนิยมวิทยา  เผย'ใต้'โดยรวมฝนเริ่มลดลง ช้ีเหลือแค่3จว.ยังตกหนัก 
จ.ประจวบคีรขีันธ ์ ฝนกระหนํ่าบางสะพานอ่วม นํ้าท่วม-รพ.เร่งอพยพคนไข้ 
จ.ชุมพร  ยังท่วมสูง 1 ม.นํ้าป่าหลากต่อเน่ืองรถสัญจรยาก 
จ.นครศรธีรรมราช  เมืองคอนจมบาดาลทั้ง 23 อําเภอ สั่งเร่งช่วยเหลือด่วน 
จ.ตรงั  นํ้าท่วมเมืองตรงัยังรุนแรง ชาวบ้านอพยพหนีต่อเน่ือง 
จ.พทัลงุ  นํ้าทว่มยังไม่พ้นวิกฤต พ้ืนที่ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน ฝูงควาย 
เริ่มทยอยล้มตาย 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์  กองบิน 5 นํากําลังพลทหาร ช่วยปชช.ที่ถูกนํ้าท่วม 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวล

วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 2.56. 6.62 3.70 2.92 2.98 และ3.70 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่า
เท่ากับ -10.24 -9.38 -8.50 -9.58 -9.02 และ-10.80 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงคาน และ สถานี
นครพนม มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีเชียงแสน สถานีหนองคาย สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับนํ้าลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   สถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ(ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด
เน่ืองจากปริมาณฝนทีตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนสถานการณ์นํ้าท่า (3 ธ.ค.- 7 ธ.ค.2559) (ที่มา: กรมชลประทาน) สถานี
คลองลํ า  อ  .ศรี นคริ นทร์  จ  .พัทลุ ง  สถานี คลอง นุ้ ย  อ  เมื อ ง   จ  .พัทลุ ง  สถานี คลองหวะ  อ  .หาด ใหญ่  จ  .สงขลา  
สถานีคลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .สะเดา จ .สงขลา 
วัดปริมาณนํ้าได้ 51.50 2.18 10.44. 108.80 81.70 และ 38.40 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพฤหัสบดทีี่ 8 ธันวาคม 2559 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้น สถานี ร.ร.อนุบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 2 ธ.ค.59 3 ธ.ค.59 4 ธ.ค.59 5 ธ.ค.59 5 ธ.ค.59 
จ.นครสวรรค ์ - - - -  
จ.ชัยนาท - - - -  

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

จ.ลพบุรี - - - - - 
จ.กาญจนบุร ี - - - - 0.1- 
จ.ราชบุร ี - - - - - 
จ.นครปฐม - - - - - 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี - - - - - 

จ.สมุทรปราการ - - - - - 
จ.นครนายก - - - - - 
จ.ปราจีนบุร ี - - - - - 
จ.สระแก้ว - - - - - 

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

จ.เพชรบุรี - - - - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ - - - 3.4 - 

จ.ชุมพร - 75.0 142.0 135.1 160.0 
จ.สุราษฎร์ธานี - 170.5 150.0 98.0 130.4 

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ธ.ค.59  เวลา 13:00 น. 6 ธ.ค.59  เวลา 19:00 น. 
 

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



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 97.5 5,842.1 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 1,875.4 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 0.7 2,086.8 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

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

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 1,119.8 10.4 ตํา่กวา่ - 5,707.7 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 1,121.7 11.6 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 1,683.9 *** *** 97.5 2,470.2 หนองพลบั สกษ. - 1,088.2 5.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 1,875.4 14.0 สงูกวา่ 6.3 5,842.1 หวัหนิ 1.2 830.9 7.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 1,478.0 11.8 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 1,136.0 15.0 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,481.2 13.4 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 43.9 1,599.3 123.3 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 1,072.5 10.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 71.0 1,615.3 106.2 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,695.5 11.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 97.5 1,387.7 210.3 ตํา่กวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,158.9 5.3 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,239.3 3.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 1,373.9 129.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 982.3 7.6 ตํา่กวา่ หนองคาย - 2,028.8 4.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 53.6 2,119.3 451.6 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 15.9 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,406.7 8.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 11.1 2,470.2 312.6 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,173.3 15.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,471.1 2.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 0.4 1,603.6 213.1 สงูกวา่

ลําปาง - 1,101.4 7.0 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 1,391.7 2.9 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. 7.9 1,847.3 92.6 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,307.0 7.4 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 1,345.7 5.6 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 2,293.3 120.6 สงูกวา่

แพร่ - 1,383.5 7.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,381.3 4.8 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 11.1 1,866.2 393.2 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,411.8 8.6 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 1,669.1 0.6 ตํา่กวา่ สงขลา 3.4 1,814.7 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,386.8 9.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,537.8 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 1,107.2 267.7 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,147.8 1.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,367.4 4.1 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,698.9 322.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,356.6 5.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,729.8 3.1 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 1,064.2 218.6 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,272.4 9.5 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,307.1 2.6 ตํา่กวา่ ปตัตานี 3.8 1,463.8 378.3 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 1,390.3 6.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,320.1 5.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 1,464.7 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 1 086 3 4 5 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 1 462 3 2 3 สงกวา่ ิ ส 1 965 5 562 5 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

7 ธันวาคม 2559

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

6 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 - 1,965.5 562.5 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,187.3 5.9 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 1,272.5 4.1 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 1,149.7 5.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,549.4 1.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 1,122.3 8.0 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,487.4 2.1 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 1,380.6 11.1 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,899.1 1.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 1,040.6 7.8 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,617.9 2.6 ตํา่กวา่ ระนอง 2.6 4,865.90 37.90 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,166.5 6.7 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,345.3 0.8 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า 5.6 5,842.10 48.30 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,385.8 5.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,361.2 1.0 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 2,312.70 67.80 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,168.9 8.7 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 1,222.6 2.7 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 2,534.30 72.40 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,622.9 7.1 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,406.2 1.9 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 6.3 3,857.80 67.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,085.6 4.3 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,360.7 0.8 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 2,545.20 55.60 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,003.6 3.2 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 2,527.90 125.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 764.5 3.6 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 1,832.60 96.90 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 1,299.0 3.4 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 1,361.7 1.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 1,538.4 4.6 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 1,299.5 3.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 เกาะสมยุ 97.5 1,387.7

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,244.7 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 สว ีสกษ. 71.0 1,615.3

อุทยัธานี - 1,068.1 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นครศรธีรรมราช 53.6 2,119.3

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,029.1 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 3,106.7 *** *** 4 ชุมพร 43.9 1,599.3

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,140.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,726.9 5.0 สงูกวา่ 5 พทัลงุ สกษ. 11.1 1,866.2

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,027.5 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,703.9 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ เกาะสมยุ 97.5 1,387.7

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 2,060.8 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,450.6 5.0 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตะก ัว่ป่า 5.6 5,842.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 1,340.0 4.7 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,318.3 - สงูกวา่

สพุรรณบุร ี 0.4 1,090.7 6.7 สงูกวา่ ชลบรุ ี 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. 0.7 850.8 8.0 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 1,374.8 8.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 879.7 0.8 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 980.8 4.8 ตํา่กวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 589.7 *** *** แหลมฉบงั - 61.4 8.2 ตํา่กวา่

กาญจนบุร ี 0.1 1,193.7 6.2 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 1,459.0 10.5 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 790.6 2.9 ตํา่กวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,307.9 5.9 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 2,086.8 8.5 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,639.2 11.6 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 1,997.2 9.5 สงูกวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 3,448.6 6.8 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 1,998.5 6.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 3,604.0 12.3 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 6.1 ตํา่กวา่ ตราด - 5,707.7 21.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 5.7 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,236.7 - ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 305.8 มม. ที ่อ.ระโนด จ.สงขลา



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 78.78 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 4 1 2 7 -64.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 4 - 12 -71.00 

วนัที ่7  ธนัวาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -8.00 

50,632 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -30.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
71% ภาคตะวันออก 6 1 3 10 -5.78 คงที่ 8 อ่าง
วนัที ่7  ธนัวาคม  2558 ภาคใต ้ - 1 3 4 100.00  ลดลง 22 อ่าง

40,778 รวมท ัง้ประเทศ 22 8 8 38 -78.78   เพิม่ขึน้ 8 อ่าง

57%

ความจุ ปรมิาณนํา้ ใชก้าร ปรมิาณนํา้ สถานการณ์

ภาค ที่ ทีใ่ชง้าน ไดจ้รงิ  + เพิม่ขีน้ ปรมิาณนํา้

อ่างเก็บนํา้ เขือ่น รนก. ไม่ได ้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้  - ลดลง ในอ่าง

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

ภาคเหนอื  (7)

ภูมพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 5,010 37% 7,223 54% 3,423 25% 7,234 54% 3,434 26% -11.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,840 51% 7,699 81% 4,849 51% 7,734 81% 4,884 51% -35.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 74 28% 181 68% 169 64% 180 68% 168 63% 1.00 เพิม่ขึน้

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 30 11% 112 43% 98 37% 112 43% 98 37% - คงที่

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 99 93% 96 91% 95 90% 92 87% 4.00 เพิม่ขึน้

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 27 16% 180 106% 174 102% 182 107% 176 104% -2.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 403 43% 934 99% 891 95% 955 102% 912 97% -21.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 10,411 42% 16,428 66% 9,700 39% 16,492 67% 9,764 40% -64.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 39 29% 107 79% 100 74% 109 80% 102 75% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 205 39% 276 53% 231 44% 279 54% 234 45% -3.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 68 41% 64 39% 56 34% 64 39% 56 34% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 85 52% 159 97% 122 74% 159 97% 122 74% - คงที่

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 776 32% 2,364 97% 1,783 73% 2,415 99% 1,834 75% -51.00 ลดลง

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

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 129 41% 122 39% 100 32% 123 39% 101 32% -1.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 87 56% 72 46% 71 46% 72 46% 71 46% - คงที่

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 51 36% 71 50% 64 45% 71 50% 64 45% - คงที่

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 101 37% 131 48% 124 45% 132 48% 125 45% -1.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 68 56% 64 53% 61 50% 65 54% 62 51% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,393 71% 1,647 84% 816 42% 1,655 84% 824 42% -8.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,941 47% 6,216 74% 4,567 55% 6,288 75% 4,638 55% -71.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 572 60% 950 99% 947 99% 957 100% 954 99% -7.00 ลดลง

ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 51 32% 161 101% 144 90% 161 101% 144 90% - คงที่

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 77 32% 243 101% 203 85% 244 102% 204 85% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 700 51% 1,354 100% 1,294 95% 1,362 100% 1,302 96% -8.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,967 73% 13,645 77% 3,380 19% 13,656 77% 3,391 19% -11.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,326 60% 5,804 66% 2,792 32% 5,823 66% 2,811 32% -19.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,293 69% 19,449 73% 6,172 23% 19,479 73% 6,202 23% -30.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 189 84% 220 98% 215 96% 221 99% 216 96% -1.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 253 60% 269 64% 239 57% 270 64% 240 57% -1.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 49 42% 97 83% 85 73% 95 81% 83 71% 2.00 เพิม่ขึน้

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

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 263 89% 221 75% 201 68% 225 76% 205 69% -4.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 12 73% 10 61% 9 57% 10 61% 9.34 56% 0.15 เพิม่ขึน้

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 8 35% 13 60% 12 55% 13 60% 11.94 56% -0.10 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 73 92% 72 90% 69 87% 73 91% 69.62 88% -0.89 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 39 86% 33 72% 30 66% 35 77% 31.82 70% -1.94 ลดลง

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

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,046 62% 1,283 76% 1,175 70% 1,288 77% 1,181 70% -5.78 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 328 46% 371 52% 306 43% 369 52% 304 43% 2.00 เพิม่ขึน้

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 137 35% 154 39% 136 35% 154 39% 136 35% - คงที่

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,895 87% 4,913 87% 3,561 63% 4,858 86% 3,506 62% 55.00 เพิม่ขึน้

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,027 71% 465 32% 189 13% 422 29% 146 10% 43.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 6,387 78% 5,903 72% 4,192 51% 5,803 71% 4,092 50% 100.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 40,778 57% 50,632 71% 27,100 38% 50,711 72% 27,179 38% -78.78 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

1 ธนัวาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่7  ธนัวาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

7 ธนัวาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่7  ธนัวาคม  2558

% 

ศูนยเ์มขลา 
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เผย'ใต้'โดยรวมฝนเริ่มลดลง ชี้เหลือแค่3จว.ยังตกหนัก 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้เริ่มมีฝนลดลงแต่ยังมี

ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตราย
จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง สําหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นต่อเน่ืองในระยะน้ี ส่วน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเน่ืองจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
29-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 6-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
29-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 9-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว  
15-35 กม./ชม. 

ภาคกลางมีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
30-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก  มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนัก บางแห่ง  
บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฏร์ธานี อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
29-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝน 
ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต 
อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเล 
มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม 
 

ฝนกระหน่ําบางสะพานอ่วม น้ําท่วม-รพ.เร่งอพยพคนไข้ 
เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทําให้นํ้าจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลเข้าท่วมถนนสายหลัก 

บ้านเรือน และสถานที่ราชการ ขณะที่ รพ.บางสะพาน อ่วม มวลนํ้าไหลเข้าท่วมสูงอย่างต่อเน่ือง จนต้องเร่งอพยพคนไข้ 
ไปยังที่ปลอดภัย  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันในพื้นที่ อ.บางสะพาน และเทือกเขาตะนาวศรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อคืนที่ผ่านมา ทําให้มีมวลนํ้าจํานวนมากไหลลงแม่นํ้าบางสะพาน แล้วล้นทะลักเข้าท่วมถนนสายหลักที่จะไปสู่ 14 จังหวัดภาคใต้ 
จากบริเวณแยกถนนเพชรเกษม เข้าตัว อ.บางสะพาน นอกจากน้ี นํ้ายังได้ไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ  
อ .บางสะพาน โดยเฉพาะตลาดห้วยทรายขาว มีระดับนํ้าต้ังแต่ 30-80 ซม . ทําให้บ้านเรือนประชาชน ร้านค้าต่างๆ  
และที่ว่าการอําเภอบางสะพานถูกนํ้าท่วม ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง นอกจากนี้ มวลนํ้ายังไหลเข้าท่วม รพ.บางสะพาน 
ทําให้คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.ต้องรีบเคลื่อนย้ายคนไข้ และเครื่องมือแพทย์ ไปยังที่ปลอดภัย 

ด้าน นายชนการ ทิพย์ประเสริฐสุข นายอําเภอบางสะพานน้อย กล่าวว่า พ้ืนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือ หมู่ที่ 4  
บ้านคลองนํ้าเค็ม หมู่ที่ 9 บ้านหนองฆ้อง ชุมชนตลาดเขตเทศบาลตําบลบางสะพานน้อย  เบ้ืองต้นชาวบ้านได้รับเดือดร้อน 
รวมกว่า 150 ครอบครัว พ้ืนที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,500 ไร่ ถนนสายรองและถนนภายในหมู่บ้านเสียหายประมาณ  
16 เส้นทาง ขณะท่ี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สถานที่ที่น่าเป็นห่วงมากในขณะน้ีคือ  
รพ.บางสะพาน ที่มวลนํ้าได้ทะลักเข้าท่วมสูงประมาณ 40-50 ซม. และระดับนํ้ายังเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งตนได้สั่งการให้
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หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เร่งนําเครื่องสูบนํ้ามาติดต้ัง และทําแนวก้ันนํ้าเพ่ือสูบนํ้าออกจากพ้ืนที่ รพ. พร้อมกันน้ีได้เร่งขนย้ายคนไข้ 
และเครื่องมือแพทย์ไปไว้ในที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม หากคืนน้ีไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิม คาดว่าไม่เกินเที่ยงคืนระดับนํ้าคงจะลดลง  
และเข้าสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว ส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ัน หน่วยงานที่เก่ียวได้เร่งเข้าไปดําเนินการ
แล้ว พร้อมกับเร่งสํารวจ ความเสียหายเพ่ือให้การช่วยเหลือตามระเบียบอย่างเร่งด่วนต่อไป  (เดลินิวส์).. 

 
ชุมพรยังท่วมสูง1ม.น้ําป่าหลากต่อเนื่องรถสัญจรยาก 

ฝนตกหนักในจังหวัดชุมพร ติดต่อกัน 4 วันที่ผ่านมา ทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลาก ท่วมสูง 1 เมตร นํ้าป่าไหลหลากต่อเน่ือง 
รถยนต์สัญจรลําบาก หลายหน่วยงานเร่งช่วย 

จากเหตุการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดชุมพร ติดต่อกัน 4 วันที่ผ่านมา ทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลาก ท่วมพ้ืนที่ถนนเอเชีย  
ในช่วง อ.ทุ่งตะโก ระดับนํ้าสูง 1 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ทําให้รถทุกชนิด ไม่สามารถผ่านจุดดังกล่าว ทั้งขาขึ้นและขาล่องใต้ได้
ต้ังแต่ช่วงเช้าของวันน้ี รวมถึงขณะน้ีนํ้าป่าก็ยังคงท่วมในจุดต่าง ๆ ขยายวงกว้างมากข้ึน มีรถยนต์ไม่เช่ือคําเตือนฝ่ากระแสนํ้าเข้าไป 
จนทําให้ตกลงในร่องนา ถนน จมหายไปทั้งคัน เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือนําคนในรถ 2 คน ออกมาอย่างทุลักทุเล และยังมีรถ
ติดอยู่บนถนนต้ังแต่ อ.หลังสวน เข้าสู่ อ.ทุ่งตะโก หลายร้อยคัน ตํารวจทางหลวงหลังสวน ตํารวจภูธรหลายพ้ืนที่ และหมวดการทาง
หลังสวน ช่วยกันระบายรถให้ขึ้นทางเลี่ยงแต่เต็มไปด้วยความชลมุน เน่ืองจากขาดป้ายบอกเส้นทางทําให้รถหลายคันหลง  
จนต้องระดมหน่วยกู้ภัยหลังสวน และกําลังอาสาสมัครออกให้บริการแล้วในขณะน้ี  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
เมืองคอนจมบาดาลทั้ง 23 อําเภอ สั่งเร่งช่วยเหลือด่วน 

เมืองคอนถูกนํ้าป่าถล่มซ้ํากลางดึก ล่าสุดจมบาดาลครบทั้ง 23 อําเภอ ด้านศึกษาฯจังหวัดเผยสั่งปิดโรงเรียนแล้ว 88 แห่ง 
ขณะที่ผู้ว่าฯเร่งประชุมหาทางช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย สั่งห้ามให้ชาวบ้านขาดแคลนอาหารและน้ําด่ืมเด็ดขาด  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักต่อเน่ืองบนเทือกเขานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ทําให้นํ้าที่ท่วมขังในทุกพ้ืนที่ 
มีระดับเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ส่วนในพ้ืนที่ ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา ได้เกิดนํ้าป่าไหลทะลัก 
ถล่มสะพานคลองวังแรด ซึ่งเป็นทางจากบ้านปากลงไปยัง จ.สุราษฎร์ธานี พังถล่มเป็นระยะทางกว่า 20 เมตร ทําให้ชาวบ้านหมู่ 7 
บ้านห้วยตง และ หมู่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า ต.กรุงชิง ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ขณะที่ตลาด ต.ชะอวด และ ต.ท่าประจะ ย่านการค้า
ใจกลาง อ.ชะอวด นํ้าป่าทะลักท่วมสูงเต็มพ้ืนที่ จนสถานประกอบการทุกแห่งถูกนํ้าท่วมสูง 50 ซม. -  1 เมตร บางแห่งระดับนํ้าสูง
ถึง 2 เมตร ถนนสาหลักไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ ด้าน อ.พิปูน พ้ืนที่แรกที่รับนํ้าจากเทือกเขาหลวงลงสู่แม่นํ้าตาปี ก็ถูกนํ้าท่วม 
จมมิดเกือบทั้งอําเภอ โดยเฉพาะหมู่  4 ต.กะทูน ถูกนํ้าท่วมเต็มพ้ืนที่ และมีรถยนต์ถูกกระแสนํ้าพัดพาหายไป 

ทางด้าน นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ อ.สิชล 
จํานวน 3 จุด ประกอบด้วย 1.บริเวณสะพานข้ามคลองเช่ือมต่อระหว่างหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 11 บ้านบ่อนํ้าร้อน ต.สี่ขีด 2.สะพาน 
ข้ามคลองท่าควาย ที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 6 ต.เขาน้อย และจุดที่ 3 บริเวณท่อนํ้าล้นคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 ต.เขาน้อย 
ซึ่งทั้ง 3 จุด สะพานได้ถูกกระแสนํ้าพัดจนชํารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งน้ี นายจําเริญ ได้กล่าวด้วยว่า จ.นครศรีธรรมราช 
ประสบอุทกภัยทั้ ง  23 อํา เภอ  161 ตําบล  1,425 หมู่ บ้ าน  103 ชุมชน  ราษฎรไ ด้รับผลกระทบ   261,877 คน  
105,289 ครัวเรือน เบ้ืองต้นได้สั่งการให้นายอําเภอทุกอําเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน และให้ครอบคลุมและทั่วถึง จากน้ัน ผวจ.นครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ 
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือติดตามสถานการณ์นํ้าท่วม พร้อมกําชับให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งช่วยเหลือ
ชาวบ้าน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ถูกตัดขาด ห้ามให้ประชาชนขาดแคลนอาหารและน้ําด่ืมเด็ดขาด 

ทางด้าน นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ปิดการเรียนการสอน
ในวันที่ 6-7 ธ.ค. 59 จํานวน 88 โรง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่สํานักงานการประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ส่วนที่เหลือ
เปิดเรียนตามปกติ ขณะที่ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า เบ้ืองต้นได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
กองทัพภาคที่ 4 และหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 เร่งให้การช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ 
ประสบอุทกภัย และพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติใน 12 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยแพทย์
ของกองทัพบกในพ้ืนที่ และกระทรวงสาธารณะสุข ให้ส่งทีมแพทย์พยาบาล ไปดูแลสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งให้เตรียมยา 
และเซรุ่มๆต่างๆ หากสัตว์ที่มีพิษกัดชาวบ้านก็สามารถทําการรักษาพยาบาลได้อย่างทันที  (เดลินิวส์).. 
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น้ําท่วมเมืองตรังยังรุนแรง ชาวบ้านอพยพหนีต่อเนื่อง 
สถานการณ์นํ้าท่วมเมืองตรัง ยังคงไม่คลี่คลาย สถานที่ราชการ บ้านเรือนราษฎร และโรงเรียนหลายแห่งยังคงปิดการเรียน

การสอน ขณะที่ประชาชนใน อ.เมืองตรัง และ อ.กันตัง ยังคงต้องอพยพหนีนํ้าอย่างต่อเน่ือง  
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์นํ้าท่วมที่ จ.ตรัง ทั้ง 8 อําเภอ ได้แก่ อ.รัษฎา อ.ห้วยยอด อ.วังวิเศษ อ.นาโยง อ.ย่านตาขาว  

อ.ปะเหลียน อ.กันตัง และ อ.เมืองตรัง ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 60 ตําบล 5 เทศบาล 400 หมู่บ้าน 10 ชุมชน  
หรือกว่า 25,000 ครัวเรือน แม้สถานการณ์ล่าสุดจะคลี่คลายใน อ.ย่านตาขาว อ.ปะเหลียน และ อ.นาโยง แต่กระแสนํ้ากลับเพ่ิม
ในหลายพ้ืนที่ของ อ.เมืองตรัง อีกทั้งพ้ืนที่ปศุสัตว์ การเกษตร บ้านพักอาศัย ถนนหนทาง วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ยังปิดการเรียนการสอนต่อเน่ืองอีกประมาณ 20 แห่ง รวมทั้งสถานที่ราชการหลายแห่งถูกนํ้าไหลเข้าท่วมขัง เช่นที่วิทยาลัย 
สารพัดช่างตรัง สํานักงานขนส่งจังหวัดตรัง และที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ตรัง) ก็ถูกน้ําจากแม่นํ้าตรัง 
ไหลทะลักเข้าท่วมสถานี ทางเจ้าหน้าที่พร้อมกําลังอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.เมืองตรัง ต้องช่วยกันระดมกระสอบทรายมาปิดก้ัน 
และวิดนํ้าออกจากสถานี พร้อมกับช่วยกันเคลื่อนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์ออกอากาศไว้ในที่สูงป้องกันความเสียหาย 

ล่าสุดเมื่อช่วงค่ําคืนที่ผ่านมา (6 ธ.ค.) มวลนํ้าได้ไหลเช่ียวอย่างรุนแรงเข้าปะทะพนังก้ันนํ้า บริเวณพ้ืนที่บ้านคลองขุด  
หมู่ที่ 2 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง ส่งผลให้ไหล่ทางถนนซึ่งมีแนวเหล็กเป็นรั้วขวางกั้นบนพนังก้ันนํ้าดังกล่าว ถูกกระแสซัดกัดเซาะ 
จนไหล่ถนนทรุดตัวลง รั้วเหล็กหักขาด และลึกเป็นโพรงขนาดใหญ่ ทําชาวบ้านผวาไม่กล้าเดินบนไหล่ทาง เพราะเกรงจะเกิด 
การทรุดตัวเพ่ิม ขณะที่ประชาชนท่ีอพยพมาอยู่บนพนังก้ันนํ้าก็ไม่สามารถหนีนํ้าได้ ยังถูกกระแสนํ้าพัดผ่านเต็นท์อพยพ  
และไหลทะลักเข้าบ้านเรือนตลอดแนวนับร้อยครัวเรือน ทําให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี ประชาชนในพ้ืนที่  
ต.หนองตรุด ต.นาตาล่วง ต.บางรัก อ.เมืองตรัง และ ต.ควนธานี ต.คลองลุ อ.กันตัง ยังต้องอพยพหนีนํ้าอย่างต่อเน่ือง โดยชาวบ้าน
หมู่ที่ 5 ต.บางรัก ต้องอพยพไปอาศัยอยู่กินภายในศาลาวัดวัดแจ้งจนแน่นขนัด ทางเทศบาลนครตรังต้องนําเต็นท์ไปกางเพ่ิม  
เพ่ือให้เพียงพอกับประชาชนที่ประสบภัย.  (เดลินิวส์).. 

 
น้ําท่วมพัทลุงยังไม่พ้นวิกฤต พื้นที่ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน ฝูงควายเริ่มทยอยล้มตาย 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุง ว่า ชาวบ้านหัวป่าเขียว ท้องที่หมู่ที่ 7 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ต้องเจอสภาพ
นํ้าท่วมอย่างหนัก หลังจากนํ้าป่าจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ไหลลงมาจาก อ.ศรีบรรพต และ อ.ควนขนุน ตอนบน ทําให้หมู่บ้าน
ดังกล่าวเหมือนอยู่ในทะเล จํานวน 147 หลังคาเรือน แต่โชคดีชาวบ้านที่น่ีสร้างบ้านยกพ้ืนสูง แต่มีชาวบ้านอีกหลายครอบครัวต้อง
อพยพออกมาพักที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว และอีกส่วนหน่ึงไปพักอาศัยบ้านญาติ ทําให้ชาวบ้านที่น่ีต้องลําบาก 
หลังนํ้าหลากท่วม และเอ่อล้นก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งสภาพนํ้าท่วมที่น่ีต้องใช้เวลานานเป็นเดือนกว่านํ้าจะลดลง  
หากมีนํ้าทะเลหนุนก็จะเพ่ิมระยะการท่วมขังออกไปอีก 

ซึ่งหลังจากที่นํ้าป่าไหลลงมาสมทบต้ังแต่เมื่อวานน้ี และเพ่ิมระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว นอกจากชาวบ้านจะได้รับ 
ความเดือดร้อนแล้ว สัตว์เลี้ยง วัว ควาย และม้า รวมถึงไก่ ต่างได้รับความเสียหาย ควายของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ในป่าพรุนับพันตัว 
ต้องติดอยู่กลางป่าพรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย โดยสามารถต้อนขึ้นมาไว้ที่สูงบนถนนได้เพียง 350 ตัวเท่าน้ัน และบางตัว 
ไม่สามารถยืนต้านลอยนํ้าในป่าพรุได้ไหว จึงตายลงไปแล้ว จํานวน 6 ตัว และกําลังจะตายลงไปอีกนับร้อยตัว โดยเจ้าของควายต้อง
นําเรือหางยาวออกไป ระยะทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร ท่ามกลางน้ําท่วมสูงกว่า 2 เมตรครึ่ง เพ่ือไปเอาควายตัวที่ตายมาไว้ 
ในหมู่บ้าน ให้เพ่ือนบ้านที่สนใจนําไปชําแหละทําเน้ือแดดเดียว จากตัวละ 15,000-17,000 บาท ขายได้เพียงตัวละ 
 1,500-2,000 บาทเท่า 

ด้าน นายสุทน ลอบลิบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กล่าวว่า ปีน้ีระดับนํ้าท่วมสูงที่น่ีจึงคล้ายกับ
เมื่อปี 2553 ครั้งที่เกิดพายุ นํ้าท่วมหนัก ทําให้อาชีพการเล้ียงสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ควายจมนํ้านาน ซึ่งคาดว่า 
จะตายเพ่ิมเป็นรายวัน เพราะเจ้าของต้อนไม่ทัน ที่ติดนํ้าอยู่ในป่าพรุอีกเกือบ 1,000 ตัว หากนํ้าท่วมนานคาดว่าคงจะไม่รอดแน่ 
และหากจะต้อนกลับตอนน้ีก็ยากลําบากเพราะระยะทางไกล นํ้าก็ลึกอีกด้วย ซึ่งนอกจากควายที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว  
บ้านก็ต้องอพยพมาอาศัยที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ซึ่งปลอดภัยกว่า จํานวนเกือบ 100 ชีวิต โดยอาหารการกิน  
แต่ละครอบครัวได้ตุนไว้ และทํากินกันเองไปก่อน 

ขณะที่การสํารวจของผู้สื่อข่าว พบว่า ชาวบ้านได้ทําอาหารกินกันเป็นครอบครัว บางครอบครัวหุงข้าวมาจากบ้าน  
ก่อนที่จะคดห่อมากินด้วยกัน แล้วนอนพักค้างคืนที่ศูนย์ศิลปาชีพ บางครอบครัวไม่มีมุ้ง โดนยุงกัด บางครอบครัวมานอนพักที่น่ีนอน
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ไม่หลับเพราะห่วงบ้าน ขณะเดียวกัน ยังพบเด็กเล็กเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ที่พักอยู่ที่น่ีจึงป่วยไม่สบายอีกด้วย  
และยามค่ําบนถนนเส้นทางสายหัวป่าเขียวทะเลน้อย ระยะทางยางกว่า 5 กิโลเมตร ชาวบ้านได้นําควายท่ีอพยพมาไว้บนถนน 
ตลอดเส้นทางที่ขับผ่าน 

ทาง จ.พัทลุง ยังได้รายงานสถานการณ์นํ้าท่วมที่ผ่านมา โดยสถานการณ์ทั่วไปฝนหยุดตก สลับตกเบาบางในบางพ้ืนที่ 
ปริมาณนํ้าฝนสะสมลดลง นํ้าในพื้นที่ตอนบน และตอนกลางทยอยไหลลงสู่ทะเลทางตอนล่างของจังหวัด และมีปริมาณลดลง
ตามลําดับ พ้ืนที่ทั่วไปเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พ้ืนที่ตํ่าทางตอนล่างริมทะเล บริเวณ อ.เมือง อ.ควนขนุน อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว 
และ อ.ปากพะยูน นํ้ายังคงทรงตัว เน่ืองจากยังมีนํ้าทะเลหนุน ประชาชนยังคงได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ําสะสมที่รอระบาย 
ลงสู่ทะเล มีความยากลําบากต่อการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวัน พ้ืนที่เกิดภัยปัจจุบันทาง จ.พัทลุง  
ได้ออกประกาศเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติแล้ว จํานวน 11 อําเภอ 61 ตําบล 507 หมู่บ้าน 45 ชุมชน ผลกระทบปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิต 
จํานวน 2 ราย สูญหาย จํานวน 1 ราย ยังไม่พบความเสียหายที่รุนแรง 

วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ ฝนจะเริ่มหยุดตก และจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในห้วงเวลา 1-2 วัน พ้ืนที่ตอนล่าง 
จะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังอย่างต่อเน่ืองไปอีกระยะ และอาจต้องใช้เวลาหลายวัน หากน้ําทะเลยังหนุนสูง พืชผลทาง
การเกษตรจะเริ่มได้รับความเสียหาย เน่าเป่ือยจากนํ้าท่วมขัง โดยเฉพาะนาข้าว ประชาชนเริ่มทยอยเจ็บป่วย ด้านอ่างเก็บนํ้าหลัก 3 
อ่าง อ่างป่าบอน อ.ป่าบอน อ่างคลองหัวช้าง อ.ตะโหมด อ่างป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม ยังอยู่ในระดับปกติ สามารถรองรับนํ้า 
ได้อย่างต่อเน่ืองอีกประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ 

การปฏิบัติ ประชาชนในพ้ืนที่ทางตอนกลาง และตอนล่าง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ตํ่า และพื้นที่ริมทะเล ใน อ.ควนขนุน อ.เมือง 
อ.บางแก้ว อ.เขาชัยสน อ.ปากพะยูน ปรับตัวรองรับกับสถานการณ์นํ้าท่วมขังในปัจจุบัน เตรียมอาหาร นํ้า และยารักษาโรค 
ให้เพียงพอ และระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนทางราชการ ได้เฝ้าติดตาม และดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
หลายหน่วยงานได้เข้าช่วยเหลือพ้ืนฟู แจกจ่ายนํ้า อาหาร และถุงยังชีพขั้นต้นอย่างต่อเน่ือง ส่วนราชการต่างจังหวัด และมูลนิธิต่างๆ 
กู้ชีพ กู้ภัยจากในพ้ืนที่ และจากจังหวัดต่างๆ ยังคงระดมกําลังพล และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่าง
ต่อเน่ืองเช่นกัน  (ผู้จัดการ) 

 
กองบิน 5 นํากําลังพลทหาร ช่วยปชช.ที่ถูกน้ําท่วม 

กองบิน 5 นํากําลัง 59 นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย และกระสอบทราย เข้าช่วยเหลือ
ประชาชนที่ถูกนํ้าท่วมอย่างเร่งด่วนตามนโยบาย ผบ.ทอ.ที่สั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนโดยไม่รอช้า  

จากกรณีที่ได้เกิดนํ้าหลากเข้าท่วมในพ้ืนที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทําให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่โรงพยาบาลบางสะพาน เบ้ืองต้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประสานศูนย์บรรเทา 
สาธารณภัยกองบิน 5 ขอรับการสนับสนุนกําลังพล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ เพ่ือเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของ อุปกรณ์ 
ทางการเเพทย์ และจัดกระสอบทรายก้ันนํ้าให้กับโรงพยาบาลบางสะพานอย่างเร่งด่วน 

นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล ผู้บังคับการกองบิน 5 ในฐานะ ผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 5  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้นํากําลังพล จํานวน 59 นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จํานวน 1 คัน รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 คัน และกระสอบทราย เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่  
ตามนโยบายของ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ (ผบ.ศบภ.ทอ.)  
ที่ให้หน่วยขึ้นตรงลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทันทีและร่วมบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่.  (เดลินิวส์).. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


