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วันที่ 4 ธันวาคม 2560

(เเวลา 18.00 น.)

1. สถานนการณ์สาธาารณภัย
1.1 สถานการณ์
ส
อุอ ทกภัยภาคใใต้ จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนื
ง อ ตั้งแตต่วันที่ 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 60
ในพื้นที่ 100 จ. (ปัตตานีนี ยะลา สงขลลา พัทลุง ตรัรัง สตูล นราธิธิวาส นครศรีรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่) 1099 อ.
722 ต. 5,1223 ม. ประชาาชนได้รับผลกกระทบ 354,2202 ครัวเรือน 1,142,3411 คน เสียชีวิต 15 ราย (จจ.ปัตตานี 5 ราย
ร
จ.สงขลา 3 ราย จ.ยะลลา 2 ราย ต รั ง 2 ราย นครศรี
น
ธ รรมมราช 2 รายย พั ท ลุ ง 1 รราย) ช่ ว ยเหลื อ แล้ ว 5 ราย
ร
อยู่ระหว่างดําเนินการใให้ความช่วยเหลื
ย อ 10 ราย
ร ปัจจุบันคลี
น ่คลายแลล้ว 2 จังหวััด (จ.กระบี่ จ.สตูล) จ.สสตูล
สถานการณ์
ณ์คลี่คลาย ยัังคงมีสถานนการณ์ 8 จ.. (ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง นราธิวาส นครศรี
น ธรรมรราช
สุราษฎร์ธานี) 87 อ. 6226 ต. 4,619 ม. ประชาชนได้รับผลกรระทบ 306,2288 ครัวเรือน 967,095 คน
ค อพยพ 365
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ครัวเรือน 863 คน (จ.สงงขลา 185 ครััวเรือน 236 คน
ค จ.ยะลา 33
3 ครัวเรือน 83 คน จ.นราาธิวาส 93 ครัรัวเรือน 324 คน
จ.พัทลุง 499 ครัวเรือน 114 คน จ.ปัปัตตานี 5 ครัวเรือน 15 คน) ทั้งนี้ได้ประกาศเขขตพื้นที่ประสสบสาธารณ
ณภัย
ตามแผนกาารป้องกันและะบรรเทาสาธธารณภัยแห่งชาติ
ง พ.ศ.25558 แล้ว 9 จังหวั
ห ด (ปัตตานีนี ยะลา สงขลาา พัทลุง ตรัง สตู
สล
นราธิวาส นคครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี) ดังนี้
ลุล่มน้ําปัตตานนี
1) จ.ปัตตานีนี วันที่ 25 พ.ย.
พ 60 เกิดฝนตกหนั
ฝ
กน้ําไหลหลากใน
า
นพื้นที่ 12 ออ. 112 ต. 6221 ม. 20 ชุมชน
ม
อ 15 คน (ออ.หนองจิก) เสียชีวิต 5 ราย
ร
ประชาชนได้ด้รับผลกระทบบ 30,469 ครััวเรือน 100,6613 คน อพยยพ 5 ครัวเรือน
(นายแวฮามะะ เตาะสาตู ด.ญ.ฮัยฟาห์ บือแน ด.ช.มูฮําหมัดซูฟียัน บินเจ๊ะมิ นายสุไลมาน บาาเหะ ด.ช.มูฮาหมั
า ดริฎวน มามุ
ม )
ถนน 59 จุด สะพาน 1 แห่ง ฝาย 1 แห่ง บ่อปลาา 615 บ่อ ปศุ
ป สัตว์ 1,1199 ตัว วัด 8 แแห่ง โรงเรียน 74 แห่ง พื้นที่
การเกษตร 39,434 ไร่ ดังนี้
- อ.โคกกโพธิ์ ต.มะะกรู ด (ม.1-77) ต.ปากล่ อ (ม.1-9) ต.บางโกระ
ต
(ม.1-5) ต.ทท่ า เรื อ (ม.1 -7)
ต.ควนโนรี (ม.1-6)
(
ต.โคกกโพธิ์ (ม.1-122) ต.ช้างให้ตก
ต (ม.1-5) ต.นาประดู่ (ม..1-8) ต.นาเกกตุ (ม.1-7) ต..ป่าบอน (ม.11-5)
ต.ทรายขาว (ม.1-6) ต.ททุ่งพลา (ม.1-5)
- อ.หนนองจิ ก ต.บาางเขา (ม.1--7) ต.ท่ า กํ าชํ า (ม.1-7) ต.ปุ โ ละปุ โ ย (ม.1-9) ต.คอลอตั
ต
น หยง
ห
(ม.3,4,6) ต.บ่อทอง (ม.1,2,5,6) ต.ตุตุยง (ม.5) ต.ยยาบี (ม.1-6) ต.ลิปะสะโงง (ม.1-5) ต.ดดอนรัก (ม.2--6) ต.เกาะเปปาะ
(ม.1-3) ต.ดาโต๊ะ (ม.1-33)
- อ.ยะรัรัง ต.สะดาวา (ม.1-8) ต.เขาตูม (ม.1-7) ต.ประจัน (มม.1-9) ต.คลองงใหม่ (ม.1-6)) ต.ยะรัง (ม.11-6)
ต.เมาะมาวี (ม.1-6)
(
ต.วัด (ม.1-5) ต.ระแแว้ง (ม.1-5) ต.สะนอ
ต
(ม.1-44) ต.ปิตูมุดี (มม.4,5) ต.กระโโด (ม.1-5) ต.กกอลํา (ม.5)
- อ.ไม้แก่
แ น ต.ไทรทออง (ม.1,2,4,5) ต.ไม้แก่น (ม.1,2,3,4) ต.ตะะโละไกรทอง (ม.2,3) ต.ดอนทราย (ม.1-4)
- อ.สายบุรี ต.ตะบิบิ้ง (ม.1-6) ต.กะดุ
ต นง (มม.1-8) ต.ปะะเสยะวอ (ม .3,4,6) ต.บบางเก่า (ม.22-4)
ต.มะนังดาลํลํา (ม.1,2,3,55,65) ต.แป้น (ม.1-8) ต.เตราะบอน (มม.1-11) ทต.ตตะลุบัน 18 ชชุมชน
- อ.ปะนนาเระ ต.ปะนนาเราะ (ม.1-55) ต.ท่าข้าม (มม.1-4) ต.ดอนน (ม.1-6) ต.บ้บ้านนอก (ม.11-6) ต.คอกระะบือ
(ม.1-4) ต.พ่อมิ
อ ่ง (ม.1-4) ต.ควน
ต
(ม.1-66) ต.ท่าน้ํา (มม.1-5) ต.บ้านกลาง
น
(ม.1--9) ต.บ้านน้ําาบ่อ (ม.1-4)
- อ.เมืองฯ
อ ต.ปะกาฮฮะรัง (ม.2,4,66,8) ต.บาราเเฮาะ (ม.3,4,55,8) ต.กะมิยอ (ม.1-7) ต.ปปูยุด (ม.1,3,44-6)
โ (ม.1,2,3,7,9) ต.รูสะมิแล
แ (ม.1,3,5,6)) ต.บานา (ม.11,4,5,6,8)
ต.คลองมานิง (ม.1-4) ต.ตัันหยงลุโละ (มม.1-3) ต.ตะลุโบะ
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- อ.แม่ลาน ต.แม่ลาน (ม.1-9) ต.ป่าไร่ (ม.1-7) ต.ม่วงเตี้ย (ม.1-6)
- อ.ทุ่งยางแดง ต.ตะโละแมะนา (ม.1-4) ต.น้ําดํา (ม.1-5) ต.พิเทน (ม.1-7) ต.ปากู (ม.1-7)
- อ.ยะหริ่ง ต.ตะโละ (ม.1-5) ต.แหลมโพธิ์ (ม.1-4) ต.ตะโละกาโปร์ (ม.1-5) ต.ยามู (ม.1-5) ต.จะรัง
(ม.1,2,3,4,6,7) ต.ราตาปันยัง (ม.1-5) ต.หนองแรต (ม.1-6)
- อ.มายอ ต.กระหวะ (ม.1-5) ต.เกาะจัน (ม.1-5) ต.มายอ (ม.1-3) ต.กระเสาะ (ม.1-5) ต.สาคอบน
(ม.1-3) ต.สาคอใต้ (ม.1-4) ต.ปานัน (ม.1,2) ต.สะกํา (ม.1-4) ต.ปะโด (ม.1-5) ต.ลุโบะยิไร (ม.1-8)
- อ.กะพ้อ ต.กะรุบี (ม.1-8) ต.ตะโละดือรามัน (ม.1-9) ต.ปล่องหอย (ม.1-10)
การให้ความช่วยเหลือ สนง.ปภ.จ. ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา รถสูบน้ําระยะไกลสูบน้ําท่วมขัง 1 คัน
สูบน้ําท่วมขังเขตพื้นที่ อ.เมือง ถุงยังชีพ 15,500 ถุง น้ําดื่ม 62,000 ขวด เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 3 ลํา เรือไฟ
เบอร์ 20 ลํ า ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท รถสูบน้ํ าระยะไกล 1 คัน ศบภ.ทบ. โดย มทบ.46 จนท.ตร. อําเภอ
โครงการชลประทานปัตตานี อปท. อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ สนับสนุน ข้าวราดปลาซาร์ดีน 9,120 กระป๋อง
ข้าวกล่อง 2,603 กล่อง ถุงยังชีพ 12,804 ชุด น้ําดื่ม (60,956 ขวด 1,000 แกลลอน) ยาและเวชภัณฑ์ (273 ลัง
6,000 ชุด) เรือท้องแบน 5 ลํา เรือแม็กไลเนอร์ 2 ลํา เรือไฟเบอร์ 7 ลํา เข้าสํารวจความเสียหายและให้การ
ช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูง และระบายน้ําโดยด่วน
2) จ.ยะลา วันที่ 25 พ.ย. 60 เกิดฝนตกหนักน้ําไหลหลากในพื้นที่ 8 อ. 56 ต. 322 ม. ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 30,099 ครัวเรือน 112,226 คน เสียชีวิต 2 ราย (นายสอเร วาเลาะ นายอาเคะมะ สะอิ )
บ้านเสียหาย 2 หลัง ถนน 242 จุด โรงเรียน 5 แห่ง สะพาน 8 แห่ง ฝาย 3 แห่ง ทํานบ 1 แห่ง ท่อลอด 1 แห่ง
วัด 6 แห่ง สํานักสงฆ์ 1 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง พื้นที่การเกษตร 96,087 ไร่ สถานศึกษาปิดการเรียนการสอน 14 แห่ง
ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ค ลี่ ค ลายแล้ ว 7 อ. (เบตง ธารโต บั น นั ง สตา รามั น ยะหา กรงปิ นั ง กาบั ง ) คงเหลื อ
สถานการณ์ในพื้นที่ 1 อ. 4 ต. 8 ม. ดังนี้
- อ.เมืองฯ ต.สะเตงนอก (ม.3,4,9,12) ต.ยุโป (ม.2,3) ต.ท่าสาป (ม.6) ต.ตาเซะ (ม.4) จุดอพยพ
3 จุด 33 ครัวเรือน 83 คน (จุดที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์ (ม.3) 12 ครัวเรือน จุดที่ 2 อาคารตลาดเฉลิมพระเกียรติ
(ม.4) 6 ครัวเรือน จุดที่ 3 มัสยิดลางา (ม.5) 15 ครัวเรือน ต.สะเติงนอก อ.เมืองฯ)
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ศู น ย์ ปภ. เขต 12 สงขลา สนั บ สนุ น เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค 900 ชุ ด
เรือ maxliner 11 ลํา เรือท้องแบน 1 ลํา รถสูบน้ําระยะไกล 1 คัน สนง.ปภ.จ. สนับสนุน ถุงยังชีพ 28,879 ชุด
น้ําดื่ม 105,393 ขวด ข้าวกล่อง 7,261 กล่อง ศบภ.บก.ทท. โดย นพค.42 ศบภ.ทบ. โดย พล.ร.15 กอ.รมน. มอบ
ถุงยีงชีพ 151 ชุด แขวงทางหลวงชนบทยะลา โครงการชลประทานยะลา เตรียมความพร้อมเครื่องจักรสาธารณภัย
เข้าสํารวจความเสียหาย อําเภอ ทน.ยะลา สนับสนุน เรือท้องแบนผลักดันน้ํา 1 ลํา รถขุดตีนตะขาย 2 คัน รถ
เทรลเลอร์ 2 คัน ทต.บุดี รถขุดลอกทางระบายน้ํา 1 คัน หน่วยเฉพาะกิจยะลา รถครัวสนาม 1 คัน อปท. สนง.
สาธารณสุขจังหวัด มอบชุดยาและเวชภัณฑ์ 4,022 ชุด จนท.ตร. อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ สนับสนุน เรือ
ท้องแบน 1 ลํา รถขุดตีนตะขาบ 2 คัน รถเทรลเลอร์ 2 คัน รถบรรทุก 1 คัน พร้อมให้การช่วยเหลือในการขนย้าย
สิ่งของไว้ยังที่ปลอดภัย ดําเนินการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา เพื่อระบายน้ําอย่างเร่งด่วน
ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
3) จ.สงขลา วันที่ 25 พ.ย. 60 เกิดฝนตกหนักน้ําไหลหลากในพื้นที่ 16 อ. 125 ต. 913 ม. 78 ชุมชน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 75,803 ครัวเรือน 216,440 คน เสียชีวิต 3 ราย (นายดนเต๊ะ เอียดหวัง นายมีซี อาแว
ด.ช.มูฮัมหมัด ซากรีน แวฮุเซ็ง) อพยพ 185 ครัวเรือน 236 คน (อ.เทพา 5 ครัวเรือน อ.นาหม่อม 18 ครัวเรือน อ.จะนะ
14 ครัวเรือน อ.สะบ้าย้อย 70 ครัวเรือน อ.สิงหนคร 4 ครัวเรือน อ.นาทวี 2 ครัวเรือน) บ้านเรือน 2,623 หลัง (ทั้งหลัง
4 หลัง บางส่วน 2,615 หลัง) รถยนต์ 13 คัน เรือประมง 3 ลํา ถนน 985 จุด สะพาน 62 แห่ง ทํานบ 7 แห่ง ฝาย 11 แห่ง
วัด/มัสยิด 48 แห่ง โรงเรียน 82 แห่ง สถานที่ราชการ 33 แห่ง ดังนี้
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- อ.เทพา ต.เทพา (ม.1-8) ต.ปากบาง (ม.1-8) ต.เกาะสะบ้า (ม.1-8) ต.สะกอม (ม.1-8) ต.วังใหญ่
(ม.1-8) ต.ลําไพล (ม.1-13) ต.ท่าม่วง (ม.1-14)
- อ.นาหม่อม ต.นาหม่อม (ม.1-10) ต.คลองหรัง (ม.1-6) ต.พิจิตร (ม.1-6) ต.ทุ่งขมิ้น (ม.1-7)
- อ.สทิงพระ ต.บ่อแดง (ม.1-6) ต.ท่าหิน (ม.1-9) ต.คลองรี (ม.1-9) ต.คูขุด (ม.1-9) ต.ชุมพล (ม.1-7)
ต.วัดจันทร์ (ม.1-6) ต.จะทิ้งพระ (ม.1-7) ต.สนามชัย (ม.1-5) ต.บ่อดาน (ม.1-6) ต.กระดังงา (ม.1-7) ต.ดีหลวง (ม.1-8)
- อ.หาดใหญ่ ทต.พะตง (6 ชุมชน) ต.พะตง (ม.2-8) ต.ทุ่งตําเสา (ม.1-8,10) ต.ท่าข้าม (ม.1-3,5-8)
ทม.คลองหงส์ (2 ชุมชน) ทม.บ้านพรุ (เขต1-11) ทม.ควนลัง (14 ชุมชน) ต.ถลุง (ม.1-7) ทต.บ้านไร่ (ม.3,8-11)
ต.คูเตา (ม.1-5,7) ต.น้ําน้อย (ม.4-6,10 ทม.คลองแห (16 ชุมชน) ต.ทุ่งใหญ่ (ม.1-6,5,6)
- อ.จะนะ ต.นาหว้า (ม.1-12) ต.คู (ม.1-9) ต.ป่าชิง (ม.1-9) ต.สะพานไม้แก่น (ม.1-8) ต.ขุนตัดหวาย
(ม.1-8) ต.จะโหนง (ม.1-6,9,11) ต.ท่าหมอไทร (ม.1-11) ต.ตลิ่งชัน (ม.2-5,7,8) ต.นาทับ (ม.1,2,3,5,6,7,12,13)
ต.แค (ม.1-7) ต.คลองเปียะ (ม.1,6,5) ต.บ้านนา (ม.2,5,9,10) ต.สะกอม (ม.2-9) ต.น้ําขาว (ม.1-11)
- อ.สะบ้าย้อย ต.เขาแดง (ม.1-4,6) ต.สะบ้าย้อย (ม.1-9) ต.บ้านโหนด (ม.1-7) ต.เปียน (ม..1-7) ต.ทุ่งพอ
(ม.1,7,8) ต.จะแหน (ม.3,5) ต.ธารคีรี (ม.1,5) ต.คูหา (ม.2,7)
- อ.ควนเนียง ต.บางเหรียง (ม.1-13) ต.รัตภูมิ (ม.1-13) ต.ห้วยลึก (ม.1-9) ต.ควนโส (ม.1-11)
- อ.สิงหนคร ต.ทํานบ (ม.1-7) ต.ชะแล้ (ม.1,3) ต.รําแดง (ม.1-3,5-7) ต.ปากรอ (ม.3-6) ต.บางเขียด (ม.4,5)
ต.ป่าชาด (ม.1-5) ต.ชิงโค (ม.1-10) ต.ม่วงงาม (ม.1-10) ต.วัดขนุน (ม.1-8) ต.สทิงหม้อ (ม.1-6) ต.หัวเขา (ม.1-8)
- อ.กระแสสินธุ์ ต.กระแสสินธุ์ (ม.1-4) ต.โรง (ม.1-5) ต.เชิงแส (ม.1-4) ต.เกาะใหญ่ (ม.1-9)
- อ.รัตภูมิ ต.กําแพงเพชร (ม.1-13) ต.คูหาให้ (ม.1-14) ต.ท่าชะม่วง (ม.1-15) ต.เขาพระ (ม.1-12)
ต.ควนรู (ม.1-9)
- อ.นาทวี ต.คลองทราย (ม.1,2,4,8) ต.นาหมอศรี (ม.1-8) ต.นาทวี (ม.1-17) ต.ฉาง (ม.1-9)
ต.ปลักหนู (ม.1-6) ต.ท่าประดู่ (ม.1-9) ต.ทับช้าง (ม.1-10) ต.สะท้อน (ม.1-10 ต.คลองกวาง (ม.4,5,7)
- อ.นางกล่ํา ต.บางกล่ํา (ม.4,5) ต.แม่ทอม (ม.1) ต.บ้านหาร (ม.3-5) ต.ท่าช้าง (ม.1,2,5,78,11,12)
- อ.คลองหอยโข่ง ต.คลองหอยโข่ง (ม.1-5) ต.โคกม่วง (ม.1-9) ต.คลองหลา (ม.1-4,6) ต.ทุ่งลาน (ม.1,2,4-8)
- อ.ระโนด ต.บ้านขาว (ม.1-6) ต.ตะเคียะ (ม.1-5) ต.บ้านใหม่ (ม.1-9) ต.ท่าบอน (ม.1-10) ต.แดนสงวน
(ม.1-5) ต.ระวะ (ม.1-7) ต.บ่อครุ (ม.1-5) ต.พังยาง (ม.1-4) ต.วัดสน (ม.1-4) ต.ระโนด (ม.1-7) ต.คลองแดน (ม.1-5)
ต.ปากแตระ (ม.1-6) ทม.ระโนด ทม.บ่อครุ
- อ.สะเดา ทต.สะเดา (4 ชุมชน) ทต.คลองแงะ (ม.5) ต.ปริก (ม.4,7,8) ต.สํานักแต้ว (ม.1-9)
ต.พังลา (ม.1-5,7) ต.ท่าโพธิ์ (ม.1-8) ต.ปาดังเบซาร์ (ม.6) ต.สํานักขาม (ม.1-7) ต.เขามีเกียรติ (ม.1-5)
- อ.เมืองฯ ต.เกาะยอ (ม.1-9) ต.พะวง (ม.1-8) ต.เขารูปช้าง (ม.1-6,9,10) ต.เกาะแต้ว (ม.1-10)
การให้ความช่วยเหลือ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เปิดครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้
ประสบอุทกภัย 3,085 คน (30 พ.ย. – 2 ธ.ค.60 พื้นที่ อ.เทพพา 3 ต.เทพา สะกอม ปากบาง) ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา
สนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาด 14 นิ้ว อัตราการสูบน้ํา 28,000 ลิตร/นาที/เครื่อง จํานวน 3 เครื่อง และรถสูบน้ําระยะไกล
3 หัวจ่าย มีอัตราการสูบน้ํา 54,000 ลิตร/นาที หัวจ่ายละ 18,000 ลิตร/นาที ติดตั้งบริเวณคลองปากแตระ อ.ระโนด
จ.สงขลา เพื่อเร่งระบายน้ําลงสู่ทะเลอ่าวไทย รถสูบ-ส่งน้ําระยะไกล 1 คัน เรือ 94 ลํา ถุงยังชีพ 30,538 ชุด น้ําดื่ม
72,300 ขวด สนง.ปภ.จ. สนับสนุน เรือท้องแบน 12 ลํา ถุงยังชีพ 676 ชุด ข้าวกล่อง 3,238 กล่อง น้ําดื่ม 1,528 ขวด ยา
รักษาโรค 4,196 ชุด พร้อมเจ้าหน้าที่ดําเนินการสูบน้ําท่วมขังบริเวณเขตพื้นที่ อ.เทพา เขตพื้นที่ ทน.สงขลา เพื่อเร่ง
ระบายน้ําลงสู่ทะเล และนําเรือกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 2 ลํา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ อ.ระโนด อ.สทิงพระ ศบภ.ทบ. โดย
พล.ร.5 จนท.ตร. จังหวัดสงขลา สนับสนุน เครื่องอุปโภค/บริโภค 47,439 ชุด ข้าวกล่อง 30,313 ชุด น้ําดื่ม 59,767 ขวด
ยารักษาโรค 15,716 ชุด เรือท้องแบน 81 ลํา เครื่องสูบน้ํา 45 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ํา 12 เครื่อง กระสอบทราย 11,255
กระสอบ เสื้อผ้า 8 ชุด ถนน 12 สาย โครงการชลประทานสงขลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 56 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ํา 16
เครื่อง อําเภอ อปท. อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูง
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4) จ.พัทลุง วันที่ 25 พ.ย. 60 เกิดฝนตกหนักน้ําไหลหลากในพื้นที่ 11 อ. 65 ต. 651 ม. 19 ชุมชน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 38,517 ครัวเรือน 119,424 คน เสียชีวิต 1 ราย (นายนิพาส นิ่มแก้ว) ถนน 262 จุด
คอสะพาน 14 แห่ง ฝาย 7 แห่ง โรงเรียน 146 แห่ง วัด 124 แห่ง มัสยิด 19 แห่ง หน่วยบริการสาธารณสุข 1 แห่ง
รพสต. 11 แห่ง สถานศึกษาปิดการเรียนการสอน 62 แห่ง (อ.เมือง 18 แห่ง อ.เขาชัยสน 8 แห่ง อ.ปากพะยูน 8 แห่ง
อ.กงหรา 7 แห่ง อ.ป่าพะยอม 1 แห่ง อ.ควนขนุน 3 แห่ง อ.ตะโหมด 7 แห่ง อ.ป่าบอน 6 แห่ง อ.บางแก้ว 4 แห่ง)
ถนน 262 จุด คอสะพาน 14 แห่ง ฝาย 7 แห่ง อพยพ 4 จุด 114 คน (ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว 97 คน
โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 8 คน สํานักสงฆ์บ้านหัวป่าเขียว 6 คน สถานีตํารวจภูธรลําปํา 3 คน) (จุดอพยพโคกระบือ 22 จุด จุดอพยพควายน้ํา 14 จุด) ดังนี้
- อ.เมืองฯ ต.เขาเจียก (ม.1,2,3,5,10,11) ต.พญาขัน (ม.1-10) ต.ชัยบุรี (ม.1-13) ต.นาโหนด
(ม.2-4,6-11) ต.นาท่อม (ม.3,7) ต.ท่ามิหรํา (ม.1-10) ต.โคกชะงาย (ม.1,2,4,7,8) ต.ปรางหมู่ (ม.1-9) ต.ลําปํา
(ม.1-11) ต.ตํานาน (ม.1-9,11-15) ต.ร่มเมือง (ม.6,8) ต.ท่าแค (ม.3,7,11,12)
- อ.ควนขนุน ต.ชะมวง (ม.1-16) ต.ควนขนุน (ม.1-9) ต.ดอนทราย (ม.1-11) ต.พนางตุง (ม.1-13)
ต.พนมวังก์ (ม.1-8) ต.นาขยาด (ม.1-12) ต.แพรกหา (ม.1-8) ต.ทะเลน้อย (ม.1,5,7,8) ต.แหลมโตนด (ม.1-9)
ต.โตนดด้วน (ม.1-11) ต.ปันแต (ม.1-13) ต.มะกอกเหนือ (ม.1-9)
- อ.ศรีบรรพต ต.พะแพน (ม.1-11) ต.เขาย่า (ม.1-10) ต.ตะแพน (ม.1-9)
- อ.ศรีนครินทร์ ต.ชุมพล (ม.1-3,5-8,10-13) ต.บ้านนา (ม.1-5,9,13) ต.ลําสินธุ์ (ม.1,3,4,8,9)
ต.อ่างทอง (ม.1-4,6-8)
- อ.กงหรา ต.กงหรา (ม.1-7) ต.คลองเฉลิม (ม.1-14) ต.ชะรัด (ม.1-9) ต.คลองทรายขาว (ม.1-8)
ต.สมหวัง (ม.1-7)
- อ.ปากพะยูน ต.ผาละมี (ม.1-11) ต.ปากพะยูน (ม.1-6) ต.เกาะนางคํา (ม.1-9) ต.เกาะหมาก
(ม.1-11) ต.หารเทา (ม.1-11) ต.ตอนประดู่ (ม.1-11) ต.ดอนทราย (ม.1-6)
- อ.ป่าพะยอม ต.ป่าพะยอม (ม.1-7) ต.บ้านพร้าว (ม.1-10) ต.เกาะเต่า (ม.1-13) ต.ลานข่อย (ม.1-9)
- อ.ป่าบอน ต.ป่าบอน (ม.1-11) ต.วังใหม่ (ม.1-8) ต.ทุ่งนารี (ม.1-9) ต.โคกทราย (ม.1-13) ต.หนองธง (ม.1-9)
- อ.เขาชั ย สน ต.เขาชั ย สน (ม.1-13) ต.โคกม่ ว ง (ม.2-15) ต.ควนขนุ น (ม.1-10) ต.หารโพธิ์
(ม.1-12) ต.จองถนน (ม.1-7)
- อ.บางแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ (ม.1-7) ต.โคกสัก (ม.1-13) ต.นาปะขอ (ม.1-14)
- อ.ตะโหมด ต.ตะโหมด (ม.1-12) ต.คลองใหญ่ (ม.1-9) ต.แม่ขรี (ม.2-11)
การให้ความช่วยเหลือ ผวจ.พัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้า สนง.ปภ.จ. นายอําเภอควนขนุน ลงพื้นที่
เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน ศูนย์ ปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี
สนับสนุน ถุงยังชีพ 1,500 ชุด เรือท้องแบน 10 ลํา รถขนย้ายผู้อพยพ 1 คัน รถ Transformer 1 คัน เครื่องสูบน้ํา 1
เครื่อง สนง.ปภ.จ. เครื่องสูบน้ํา 6 เครื่อง เรือท้องแบน 14 ลํา ศบภ.บก.ทท. โดย ศบภ.นพค.43 สนภ.4 นทพ.
จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว 24 นาย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 1 คัน รถยนต์บรรทุกสัมภาระ 1 คัน
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 2 ลํา เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน โดยการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง มอบน้ําดื่ม
1,200 ขวด ศบภ.ทบ. โดย ศบภ.ช.พัน 401 , 402 และ ตชด.434 อําเภอ โครงการชลประทานพัทลุง สนับสนุน
เครื่องสูบน้ํา 11 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ํา 10 เครื่อง กรมทรัพยากรน้ํา เครื่องสูบน้ํา 5 เครื่อง กองตํารวจท่องเที่ยว
ถุงยังชีพ 100 ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง สนับสนุน หญ้าแห้ง 43,900 กม. หญ้าสด 34,800 กม.
หญ้าหมัก 13,155 กม. อาหารผสมเสร็จ 500 กม. อปท. ถุงยังชีพ 25,967 ชุด น้ําดื่ม 3,400 ขวด ข้าวกล่อง 50,000
กล่อง กระสอบทราย 46,976 ถุง เต้นท์ชั่วคราว 27 หลัง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ มุ้ง 50 หลัง ยาชุด 5,000 ชุด
ยาน้ํากัดเท้า 265 หลอด บ.ไทยเลปเวอเรจ น้ําดื่ม 4,167 แพ็ค กระทรวงพาณิชย์ น้ําดื่ม 160 แพ็ค อส. อปพร.
อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูง และระบายน้ําสู่
ทะเลสาบสงขลา
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ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก
5) จ.ตรัง วันที่ 25 พ.ย. 60 เกิดฝนตกหนักน้ําไหลหลากในพื้นที่ 8 อ. 8 ทต. 60 ต. 439 ม. 12 ชุมชน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,108 ครัวเรือน 50,075 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย (นางสุมาลี แคนยุกต์ นายอนุพล
บุญโยดม) สถานศึกษา 11 แห่ง วัด 19 แห่ง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 337,592 ไร่ ดังนี้
- อ.เมืองฯ ต.นาโยงใต้ (ม.1-8) ต.นาพละ (ม.1-10) ต.นาตาล่วง (ม.1-4) ต.นาบินหลา (ม.1-3)
ต.บ้านโพธิ์ (ม.1,4,5) ต.โคกหล่อ (ม.9,10) ต.ควนปริง (ม.5,6) ต.บางรัก (ม.1-6) ต.นาท่ามใต้ (ม.1-8) ต.นาท่ามหนือ
(ม.1-13) ต.หนองตรุด (ม.2,3,5,6,8) ต.บ้านควน (ม.2-5) ต.โต๊ะหมิง (ม.1,2,4,5) ทน.ตรัง ต.ทับเที่ยง (ชุมชนกะพัง2,
ชุมชนควนขัน,ชุมชนควนขนุน)
- อ.ห้วยยอด ทต.ห้วยนาง (ม.1-5,8) ทต.นาวง (ชุมชนเขาปินะ ชุมชนหัวควนนอก ชุมชนต้นโพธิ์
ชุมชนนาโต๊ะพูล) ต.หนองช้างแล่น (ม.3,4,6,8,11,12) ต.เขาขาว (ม.1-7) ต.วังคีรี (ม.1,3,4,6) ต.ท่างิ้ว (ม.4,5,7)
ต.ปากคม (ม.1,2,4) ต.บางดี (ม.1-3,5-7,12) ต.ทุ่งต่อ (ม.1,2,6) ต.บางกุ้ง (ม.3,5,8) ต.นาวง (ม.3-7) ต.ลําภูรา
(ม.4,5,8-10) ต.เขากอบ (ม.1-4,6-10)
- อ.นาโยง ทต.นาโยงเหนือ (ม.1,2) ต.ช่อง (ม.1-7) ต.ละมอ (ม.1-10) ต.นาหมื่นศรี (ม.1,2,5,6,8)
ต.นาโยงเหนือ (ม.1-7) ต.นาข้าวเสีย (ม.1-6,8) ต.โคกสะบ้า (ม.1-11)
- อ.ปะเหลียน ต.ปะเหลียน (ม.1,5,6,8,9) ต.บางด้วน (ม.1-6) ต.บ้านนา (ม.11) ต.ท่าพญา (ม.3,4)
- อ.วังวิเศษ ต.เขาวิเศษ (ม.1,2,4,5,8,11,15,17,18,21) ต.วังมะปราง (ม.1,2,5,8) ต.ท่าสะบ้า (ม.1-10)
- อ.กันตัง ต.ควนธานี (ม.1-4) ต.โคกยาง (ม.1)
- อ.รัษฎา ต.หนองบัว (ม.1-9) ต.คลองปาง (ม.1-7,9) ต.ควนเมา (ม.3-5,8,10-14) ต.หนองปรือ
(ม.3,6,11) ต.เขาไพร (ม.1,5)
- อ.ย่านตาขาว ทต.ควนโพธิ์ (ม.1-5) ทต.ทุ่งกระบือ (ม.2-4) ต.หนองบ่อ (ม.1-6) ต.โพรงจระเข้ (ม.1-7)
ต.3นาชุมเห็ด (ม.1-9) ต.ในควน (ม.1-10) ต.เกาะเปียะ (ม.1-9) ต.ทุ่งค่าย (ม.8,6,10) ทต.ย่านตาขาว 2 ชุมชน
การให้ความช่วยเหลือ ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต สนับสนุนรถสูบน้ําระยะไกล 1 คัน รถสูบน้ําท่วมขัง
1 คัน รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 2 คัน รถกู้ภัยเล็กเคลื่อนที่เร็ว 1 คัน เรือท้องแบน 11 ลํา เรือเรสคิ้ววัน พร้อม
เครื่องยนต์ 2 ลํา รถผลิตน้ําดื่ม 1 คัน รถตรวจการณ์สําหรับผู้บริหาร 1 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง 1 คัน รถบรรทุก
น้ํามัน 1 คัน เรือกู้ภัย 2 ลํา พร้อม จนท. ดําเนินการสูบน้ําท่วมขังบริเวณเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อเร่งระบายน้ํา สนง.ปภ.จ.
สนับสนุนเรือท้องแบน 10 ลํา ถุงยังชีพ 15,388 ชุด น้ําดื่ม 10,500 ขวด ข้าวกล่อง 12,200 กล่อง ศบภ.ทบ. โดย มทบ.
43 พล.ร.5 ร.15 พั น.ร.4 จนท.ตร. ร้ อย ตชด.435 ตรั ง สนั บสนุ นกํ าลั งพลพร้ อมยานพาหนะ อํ าเภอ โครงการ
ชลประทานตรัง เครื่องสูบน้ํา 13 เครื่อง อปท.ในพื้นที่ ทน.ตรัง สนับสนุน จนท.พร้อมเครื่องมือ สภ.จ.ตรัง อํานวย
ความสะดวกด้านการจราจร อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ สนับสนุนเรือพลาสติกสีฟ้า 10 ลํา สนง.เกษตรจังหวัด
จัดเตรียมสถานที่กรณีมีผู้อพยพ บริเวณ ต.นาโยงใต้ อ.เมือง
ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก
6) จ.นราธิวาส วันที่ 25 พ.ย. 60 เกิดฝนตกหนักน้ําไหลหลากในพื้นที่ 13 อ. 75 ต. 549 ม. ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 34,487 ครัวเรือน 137,799 คน บ้านเสียหายบางส่วน 19 หลัง โรงเรียน 179 แห่ง เสียหายบางส่วน 9 แห่ง
ถนน 149 จุด สะพาน 9 แห่ง ฝาย 1 แห่ง ท่อระบายน้ํา 9 แห่ง บ่อปลา 580 บ่อ ปศุสัตว์ 80 ตัว สัตว์ปีก 465 ตัว
พื้นที่เกษตร 26,462 ไร่ อพยพ 93 ครัวเรือน 324 คน (อ.สุไหงโก-ลก รร.เทศบาล 4 จํานวน 65 ครัวเรือน รร.เทศบาล 1
จํานวน 78 ครัวเรือน) สถานศึกษาปิดการเรียนการสอน 70 แห่ง ดังนี้
- อ.เมืองฯ ต.กะลุวอเหนือ (ม.1-9,11-13) ต.บางปอ (ม.1,3-11) ต.โคกเคียน (ม.1-13) ต.ลําภู (ม.1-12)
ต.มะนังตายอ (ม.1-7) ต.กะลุวอ (ม.1-8)
- อ.จะแนะ ต.จะแนะ (ม.1-10) ต.ดุชงญอ (ม.1-8) ต.ช้างเผือก (ม.1-7) ต.ผดุงมาตร (ม.1-6)
- อ.เจาะไอร้อง ต.จวบ (ม.2,6) ต.มะรือโบออก (ม.3,6,7,9)
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- อ.สุ คิ ริ น ต.มาโมง (ม.1,2,3,5,6,8,10) ต.ภู เ ขาทอง (ม.1,5,8) ต.ร่ ม ไทร (ม.1-5) ต.สุ คิ ริ น
(ม.1,2,4,6,7,8,9,10,12) ต.เกียร์ (ม.1-3)
- อ.ระแงะ ต.ตั น หยงมั ส (ม.1-13) ต.กาลิ ซ า (ม.1-6) ต.บาโงสะโต (ม.1-8) ต.เฉลิ ม (ม.1-7)
ต.มะรือโบตก (ม.1-9) ต.บองอ (ม.1-10) ต.ตันหยงลิมอ (ม.1-8)
- อ.บาเจาะ ต.ปะลุกาสาเมาะ (ม.1-11) ต.บาเระเหนือ (ม.1-7) ต.กาเยาะมาตี (ม.1-6) ต.บาเจาะ
(ม.1-8) ต.บาเระใต้ (ม.1-7) ต.ลุโบะสาวอ (ม.1-5,7)
- อ.รื อ เสาะ ต.รื อ เสาะ (ม.1-10) ต.ลาโละ (ม.1-4,6,7,9) ต.สุ ว ารี (ม.1-8) ต.เรี ย ง (ม.1,5,7)
ต.สามัคคี (ม.1-9) ต.บาตง (ม.1-4,7,8) ต.รือเสาะออก (ม.1,5) ต.โคกสะตอ (ม.3-8) ต.สาวอ (ม.1-7)
- อ.ตากใบ ต.ไพรวัน (ม.8)
- อ.ศรีสาคร ต.ซากอ (ม.1-6) ต.ตะมะยูง (ม.1-6) ต.ศรีบรรพต (ม.1-5) ต.กาหลง (ม.1-4) ต.ศรีสาคร
(ม.1-10) ต.เชิงคีรี (ม.1-4)
- อ.ยี่งอ ต.ยี่งอ (ม.1-7) ต.ละหาร (ม.1-8) ต.ลุโบะบือชา (ม.1-6) ต.ลุโบะบายะ (ม.1-5) ต.ตะปอเยาะ
(ม.1-5) ต.จอเบาะ (ม.1-9)
- อ.สุไหงปาดี ต.สุไหงปาดี (ม.1-12) ต.กาวะ (ม.1-6) ต.ปะลุรู (ม.1-8) ต.สากอ (ม.1-12) ต.ริโก๋ (ม.1-7)
ต.โต๊ะเด็ง (ม.1-5)
- อ.สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก ต.สุไงโก-ลก (ชุมชนท่าประปา ชุมชนท่าโรงเลื่อน ชุมชนท่ากอไผ่
ชุมชนบือเร็งใน ชุมชนหัวสะพาน ชุมชนกือดาบารู ชุมชนโปฮงยามู ชุมชนหลังด่าน) ต.ปาเสมัส (ม.1-8) ต.มูโนะ (ม.1-5)
ต.ปูโยะ (ม.1-6)
- อ.แว้ง ต.ฆอเลาะ (ม.1,3,4,6,7) ต.แว้ง (ม.1,2,3,7) ต.แม่ดง (ม.3) ต.โละจูด (ม.1,3) ต.กายุคละ (ม.1,2)
การให้ความช่วยเหลือ ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา เรือกู้ภัย 2 ลํา เหล่ากาชาดจังหวัด ถุงยังชีพ 1,366 ชุด
สนง.ปภ.จ. สนับสนุน เรือท้องแบนอลูมิเนียม 16 ลํา เรือท้องแบน PVC 16 ลํา เครื่องยนต์ท้ายเรือ 40 แรงม้า 7 เครื่อง
กระสอบทรายจํานวน 7,000 ถุง ถุงยังชีพ 10,000 ชุด น้ําดื่ม 30,000 ขวด เสื้อชูชีพ 45 ตัว หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30
ถุงยังชีพ 146 ชุด น้ําดื่ม 960 ขวด ยาสามัญประจําบ้าน 270 ชุด ฉก.ทพ.45 ถุงยังชีพ 570 น้ําดื่ม 300 ขวด ฉก.ทพ.48ถุง
ยังชีพ 23 น้ําดื่ม 276 ขวด ศูนย์แพทย์ทหารบกชายแดนภาคใต้ ยาสามัญประจําบ้าน 56 ชุด สนง.สาธารณสุขจังหวัด
มอบชุดยาสามัญประจําบ้าน 12,170 ชุด ที่ทําการปกครอง ถุงยังชีพ 516 ชุด น้ําดื่ม 1,200 ขวด ข้าวกล่อง 2,700
กล่อง อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว น้ําดื่ม 100 ขวด ศบภ.ทบ. โดย ศบภ.พล.ร.15 ศบภ.ทร. โดย ฉก.นย.ภต. จนท.ตร.
อําเภอ โครงการชลประทานนราธิวาส ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 6 เครื่อง อปท. สนับสนุน ถุงยังชีพ 25,267 ชุด น้ําดื่ม
67,780 ขวด ยากรักษาโรค 15,450 ชุด ข้าวกล่อง 3,660 กล่อง หญ้าแห้ง 21,700 กิโลกรัม เรือท้องแบน 16 ลํา
ถุ งทราย 6,000 ถุ ง เสื้ อชู ชี พ 45 ตั ว ร้ องเท้ าบู๊ ท 245 คู่ กระเบื้ อง 813 แผ่ น เครื่ องสู บน้ํ า 7 เครื่ อง อส. อปพร.
อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูง และระบายน้ําอย่างเร่งด่วน
ศบภ.บก.ทท. โดย ศบภ.นพค.41 สนภ.4 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว 14 นาย รถยนต์ตรวจ
การณ์ 2 คัน รถยนต์บรรทุกเครน 1 คัน และเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 1 ลํา เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนโดย
การแจกจ่ายน้ําดื่ม
7) จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 25 พ.ย. 60 เกิดฝนตกหนักน้ําไหลหลากในพื้นที่ 21 อ. 156 ต. 1,257 ม.
ประชาชนได้ รั บ ผลกระทบ 106,807 ครั ว เรื อ น 325,907 คน ผู้ เ สี ย ชี วิ ต 2 ราย (นายนพวิ ชั ย ฤทธิ์ ส วั ส ดิ์
จ.ส.ต.โสภณ สุขห่อ) วัด 100 แห่ง สถานศึกษา 432 แห่ง ส่วนราชการ 7 แห่ง ถนน 159 จุด สะพาน/คอสะพาน
12 แห่ง ฝาย 6 แห่ง ผนังกั้นน้ํา 1 แห่ง ท่อระบายน้ํา 2 แห่ง ประปา 4 แห่ง พื้นที่การเกษตร นาข้าว 51,570 ไร่
พืชไร่ 8,410 ไร่ พืชสวน 271,236 ไร่ ปศุสัตว์ โค/กระบือ/สุกร 117,493 ตัว สัตว์ปีก 3,351,356 ตัว แปลงหญ้า
2,329 ไร่ ประมง (ปลา,ปู,กุ้ง,หอย) 13,001.48 ไร่ กระชัง/บ่อซีเมนต์ 2,625.50 ตารางเมตร เรือประมง 1 ลํา ดังนี้
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- อ.ชะอวด ต.เกาะขันธ์ (ม.1-5,7-10) ต.วังอ่าง (ม.1-4,7-8) ต.เขาพระทอง (ม.1-5) ต.ควนหนองหงส์
(ม.1-5) ต.ท่าประจะ (ม.1-6) ต.นางหลง (ม.1-7) ต.ขอนหาด (ม.2,4,5,8,9) ต.ชะอวด (ม.1-4,6-10) ต.ท่าเสม็ด
(ม.1-7) ต.เคร็ง (ม.2,5-8,10) ต.บ้านตูล (ม.2-5)
- อ.บางขัน ต.วังหิน (ม.2,3,5,6,11) ต.บ้านนิคม (ม.1,3,5,9,11,13)
- อ.เชียรใหญ่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว (ม.1,2,5) ต.การะเกด (ม.7-9,11,12) ต.บ้านเนิน (ม.1-3,5,6) ต.เสือหึง (ม.7)
ต.ท่าขนาด (ม.5,7,10) ต.ไสหมาก (ม.4,7,8,11) ต.เขาพระบาท (ม.2)
- อ.จุฬาภรณ์ ต.บ้านชะอวด (ม.1-4) ต.บ้านควนมุด (ม.1,2) ต.นาหมอบุญ (ม.1-6) ต.ทุ่งโพธิ์ (ม.1-8)
ต.สามตําบล (ม.1-6) ต.ควนหนองคว้า (ม.1-4)
- อ.พิปูน ต.เขาพระ (ม.1-12) ต.ควนกลาง (ม.1-6) ต.กะทูน (ม.4,5) ต.พิปูน (ม.3-7)
- อ.ทุ่งสง ต.กะปาง (ม.1,3,4,7) ต.เขาโร (ม.4-6)
- อ.ปากพนัง ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก (ม.4) ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก (ม.4) ต.บางตะพง (ม.1)
ต.ปากแพรก (ม.6)
- อ.สิชล ต.สิชล ต.ทุ่งปรัง ต.ฉลอง ต.เสาเภา ต.เปลี่ยน ต.สี่ขีด ต.เทพราช ต.เขาน้อย ต.ทุ่งใส
- อ.เมืองฯ ต.ในเมือง ต.ท่าวัง ต.คลัง ต.ท่าไร่ ต.ปากนคร ต.นาทราย ต.กําแพงเซา ต.ไชยมนตรี
ต.มะม่วงสองต้น ต.นาเคียน ต.ท่างิ้ว ต.โพธิ์เสด็จ ต.บางจาก ต.ปากพูน ต.ท่าซัก ต.ท่าเรือ
- อ.นาบอน ต.นาบอน ต.ทุ่งสง ต.แก้วแสน
- อ.ฉวาง ต.ฉวาง ต.ละอาย ต.นาแว ต.ไม้เรียง ต.กะเปียด ต.นากะชะ ต.ห้วยปริก ต.ไสหร้า ต.นาเขลียง ต.จันดี
- อ.ลานสกา ต.เขาแก้ว ต.ลานสกา ต.ท่าดี ต.กําโลน ต.ขุนทะเล
- อ.นบพิตํา ต.นบพิตํา ต.กรุงชิง ต.กะหรอ ต.นาเหรง
- อ.หัวไทร ต.ควนชะลิก (ม.4,5) ต.แหลม (ม.7,8,10)
- อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.เชียรเขา ต.ดอนตรอ ต.สวนหลวง ต.ทางพูน
- อ.พรหมคีรี ต.พรหมโลก ต.บ้านเกาะ ต.อินคีรี ต.ทอนหงส์ ต.นาเรียง
- อ.พระพรหม ต.นาพรุ ต.นาสาร ต.ท้ายสําเภา ต.ช้างซ้าย
- อ.ทุ่งใหญ่ ต.ท่ายาง ต.ทุ่งสัง ต.ทุ่งใหญ่ ต.กุแหระ ต.ปริก ต.บางรูป ต.กรุงหยัน
- อ.ช้างกลาง 3 ต. 10 ม.
- อ.ร่อนพิบูลย์ 6 ต. 57 ม.
- อ.ท่าศาลา 9 ต. 95 ม.
การให้ความช่วยเหลือ ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี รถยนต์ตรวจการณ์ 1 คัน รถบรรทุกลาก
เรือและกู้ภัย 1 คัน รถบรรทุกขุดสูบน้ําท่วม 1 คัน รถบรรทุกเครื่องสูบน้ําระยะไกล 1 คัน รถปฏิบัติการเคลี่อนย้าย
ผู้ประสบภัย 1 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งปั่นจั่น 1 คัน เรือท้องแบน 6 ลํา เรือเร็วตรวจการณ์ 2 ลํา กําลังพล 9 นาย
ศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนรถบรรทุกเรือแบน 19 ลํา เรือพาย 80 ลํา รถยกสูงสําหรับอพยพ
ประชาชน 2 คัน รถบรรทุก 2 คัน และรถลากจูง 2 คัน ถุงยังชีพ 225 ชุด สนง.ปภ.จ. สนับสนุน เครื่องสูบน้ํา
ระยะไกลพร้ อ มอุ ป กรณ์ และรถบรรทุ ก เครื่ อ งสู บ น้ํ า ท่ ว มขั ง ดํ า เนิ น การพร่ อ งน้ํ า ออกจากพื้ น ที่ ส นามบิ น
นครศรีธรรมราชเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําท่วมรันเวย์สนามบินนครศรีธรรมราช โดยอัตราการสูบน้ํา อยู่ที่ 45,00050,000ลิตร/นาที รถกู้ภัยเล็ก 1 คัน รถบรรทุกเครน 1 คัน เรือตรวจการณ์ 4 ลํา รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 1 คัน
เรือท้องแบน 21 ลํา รถกู้ภัยเอนกประสงค์ 1 คัน รถเคลื่อนที่กู้ภัย 4 คัน รถตรวจการณ์ 4 คัน เรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์ 29 ลํา รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย แบบยกสูง 2 คัน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สนับสนุน
เครื่องสูบน้ํา 47 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ํา 19 เครื่อง เครื่องจักร/เครื่องมือ 30 เครื่อง ศบภ.ทบ. โดย มทบ.43
บชร.4 พล.ร.5 อปท. สนับสนุน ข้าวกล่อง 5,695 กล่อง น้ําดื่ม 21,478 ขวด กระสอบทราย 2,700 ถุง ถุงยังชีพ
43,472 ชุด เข้าสํารวจความเสียหาย และ อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ ให้การช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของ
ไว้ที่สูง และเร่งระบายน้ํา
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ลุ่มน้ําตาปี
8) จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 29 พ.ย. 60 เกิดฝนตกหนักน้ําไหลหลากในพื้นที่ 13 อ. 55 ต. 297 ม. 25 ชุมชน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,294 ครัวเรือน 68,954 คน บ่อปลา 6 บ่อ ถนน 94 สาย สะพาน/คอสะพาน 13 แห่ง
ฝาย 1 แห่ง ท่อระบายน้ํา 4 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 8 อ. (ท่าชนะ พนม ชัยบุรี เมืองฯ กาญจนดิษฐ์
เกาะสมุย ดอนสัก ท่าฉาง) คงเหลือสถานการณ์ในพื้นที่ 5 อ. 29 ต. 181 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,097
ครัวเรือน 9,837 คน ดังนี้
- อ.พระแสง ต.สินปุน (ม.4,8) ต.สินเจริญ (ม.1-5,8,9) ต.อิปัน (ม.1,2) ต.สาคู (ม.4) ต.ไทรซึง (ม.1-4,6,10)
ต.ไทรโสภา (ม.1-8)
- อ.เวียงสระ ต.เวียงสระ (ม.2-8,10) ต.บ้านส้อง (ม.3,5-7,9,10,13,15,17) ต.คลองฉนวน (ม.3)
ต.เขานิพันธ์ (ม.1-8) ต.ทุ่งหลวง (ม.8,12)
- อ.เคียนชา ต.อรัญคามวารี (ม.1,2,5) ต.พ่วงพรมคร (ม.2,7,9,11) ต.เคียนชา (ม.3-5) ต.บ้านเสด็จ
(ม.2,5,7,10,18)
- อ.บ้านนาสาร ต.พรุพี (ม.1-7) ต.คลองปราบ (ม.1-5) ต.เพิ่มพูนทรัพย์ (ม.1-6) ต.ทุ่งเตาใหม่ (ม.1-8)
ต.ทุ่งเตา (ม.1-5) ต.ควนศรี (ม.1-8) ต.ควนสุบรรณ (ม.1-7) ต.ลําพูน (ม.1-7) ต.น้ําพุ (ม.1-6) ต.ท่าชี (.1-6)
- อ.บ้านนาเดิม ต.บ้านนา (ม.1-9) ต.นาใต้ (ม.1-10) ต.ทรัพย์ทวี (ม.1-5) ต.ท่าเรือ (ม.1-6)
การให้ความช่วยเหลือ ผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้า สนง.ปภ.จ. สนง.ปภ.จ.สฎ.สาขาพระแสง
ลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย มประชาชนที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ต.คลองสระ อ.กาญจนดิ ษ ฐ์ ศู น ย์ ปภ.เขต 11 สฎ. สนั บ สุ น น
เรือท้องแบน12 ลํา รถกู้ภัย 1 คัน รถบรรทุกเล็ก 2 คัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ 2 คัน เครื่องสูบน้ํา 5 เครื่อง ถุงยังชีพ
200 ชุด น้ําดื่ม 2,000 ขวด มทบ.ที่ 45 สนับสนุน รถบรรทุกขนาดใหญ่ 2 คัน ถุงยังชีพ 86 ชุด น้ําดื่ม 1,200 ขวด
ข้าวกล่อง 200 กล่อง หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 46 สนับสนุน รถบรรทุกขนาดใหญ่ 1 คัน รยบ.ขนาดเล็ก 1 คัน
เรือท้องแบน 2 ลํา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว 7 นาย กองบิน 7 สนับสนุน รถบรรทุกขนาดใหญ่ 1 คัน
แขวงทางหลวงชนบท สนับสนุน รถบรรทุกขนาดใหญ่ 1 คัน การไฟฟ้า สนับสนุน รถบรรทุกขนาดใหญ่ 3 คัน สนง.
ทรัพยากรน้ําภาค 10 สนับสนุน สะพานเบลิล์ 1 ตัว เครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง โครงการชลประทาน สนับสนุน เครื่อง
ผลักดันน้ํา 4 เครื่อง อปท. สนับสนุน รถขุดไฮดรอลิก 2 คัน ถุงยังชีพ 140 ชุด น้ําดื่ม 400 ขวด อปพร. มูลนิธิ
เข้าสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูง และเร่งระบายน้ํา
*** จ.สตูล วันที่ 29 พ.ย. 60 เกิดฝนตกหนักน้ําไหลหลากในพื้นที่ 3 อ. 7 ต. 27 ม. ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 800 ครัวเรือน 2,445 คน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 อ. (มะนัง ทุ่งหว้า) คงเหลือสถานการณ์
ในพื้ น ที่ 1 อ. 2 ต. 11 ม. ประชาชนได้ รั บ ผลกระทบ 364 ครั ว เรื อ น 1,092 คน อ.ละงู ต.ละงู (ม.
3,5,6,11,13,15,17) ต.กําแพง (ม.3,4,7,10) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย
2. สิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
- พลเอก กั ม ปนาท รุ ด ดิ ษ ฐ์ องคมนตรี เดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มและเชิ ญ สิ่ ง ของพระราชทาน มอบแก่
ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดตรัง วันที่ 4 ธ.ค. 60 ณ โรงเรียนบ้านแหลมสอม อ.ปะเหลียน 650 ชุด
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง อ.เมืองฯ 1,000 ชุด และศาลาประชาคม อ.ห้วยยอด 500 ชุด รวม 2,150 ชุด
- พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่
ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง วันที่ 4 ธ.ค. 60 ณ โรงเรียนควนขนุน อ.ควนขนุน 600 ชุด ณ วัดป่าขอม
อ.เมืองฯ 600 ชุด และ โรงเรียนควนขี้แรด 600 ชุด รวม 1,800 ชุด
- พลเอก ไพบู ล ย์ คุ้ ม ฉายา องคมนตรี เดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มและเชิ ญ สิ่ ง ของพระราชทาน มอบแก่
ประชาชนผู้ ป ระสบอุท กภัย จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช วั นที่ 4 ธ.ค. 60 ณ หอประชุม ที่ ว่าการอํา เภอชะอวด
อ.ชะอวด 980 ชุด และ อบต.เคร็ง อ.ชะอวด 980 ชุด รวม 1,960 ชุด
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3. การบริหารจัดการน้ํา
3.1 กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน เนื่องจาก
ในพื้นที่ จ.สงขลาได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 60 บริเวณ อ.เมืองสงขลา อ.ระโนด อ.หาดใหญ่
อ.สทิ ง พระ อ.กระแสสิ น ธุ์ และ อ.ควนเนี ย ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด น้ํ า หลากไหลลงสู่ ค ลองหวะ ไหลผ่ า นสถานี วั ด น้ํ า
อ.หาดใหญ่ มีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําใน
อ.หาดใหญ่ และคาดว่าระดับน้ําจะขึ้นสูงซึ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ําผ่านคลอง ร.1 และคลองอู่ตะเภาให้
เหมาะสมตามสถานการณ์และปริมาณน้ํา ประกอบกับที่สถานีวัดน้ํา อ.คลองหอยโข่ง ระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง คาดว่าระดับน้ําจะสูงขึ้นในวันที่ 27 พ.ย.60 เวลา 11.00 – 12.00 น.ที่ระดับน้ํา 7.30 – 7.40 ม.รทก.
ซึ่งต่ํากว่าตลิ่งประมาณ 0.60 – 0.70 เมตร
3.2 กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดตรังได้เกิด
ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2560 บริเวณ อ.ปะเหลียน และ อ.เมืองตรัง ส่งผลให้เกิดน้ําหลากไหลลงสู่
แม่น้ําตรัง ไหลผ่านสถานีวัดน้ํา บ.ท่าประดู่ อ.ห้วยยอด และ บ.ป่าหมาก บ.ท่าจีน อ.เมืองตรัง มีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งกรมชลประทานได้คาดการณ์ว่าระดับน้ําในแม่น้ําตรังจะเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มล้นตลิ่ง ในวันที่ 29 พ.ย. 2560
บริเวณสถานีวัดน้ํา บ.ท่าประดู่ อ.ห้วยยอด เวลา 03.00 - 06.00 น. ที่ระดับ 15.15 - 15.25 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง
0.25 ม. และ สถานีวัดน้ํา บ.ป่าหมาก อ.เมืองตรัง เวลา 16.00 - 19.00 น. ที่ระดับ 7.25 - 7.35 ม.รทก. สูงกว่า
ตลิ่ง 0.95 ม. รวมทั้งที่ สถานีวัดน้ํา บ.ท่าจีน อ.เมืองตรัง เวลา 18.00 - 21.00 น. ที่ระดับ 4.80 - 4.90 ม.รทก.
สูงกว่าตลิ่ง 0.60 ม.
3.3 กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 29-30 พ.ย. 2560 ส่งผลให้เกิดน้ําหลากไหลลงสู่ลุ่มน้ําตาปี ไหลผ่านสถานีวัดน้ํา
บ.ย่า นดิน แดง อ.พระแสง และ บ.เคี ย นซา อ.เคี ย นซา จั ง หวั ดสุ ร าษฎร์ธ านี ตามลํา ดั บ มี ระดั บน้ํ าเพิ่ ม สูง ขึ้ น
ซึ่งกรมชลประทานได้คาดการณ์ว่าระดับน้ําในลุ่มน้ําตาปีมีแนวโน้มล้นตลิ่ง ในวันนี้ (3 ธ.ค. 60) บริเวณสถานีวัดน้ํา
บ.เคี ย นซา อ.เคี ย นซา เวลา 08.00 น. ที่ ร ะดั บ 4.00 ม.รทก. และมี ร ะดั บ น้ํ า สู ง สุ ด ในวั น ที่ 7 ธ.ค. 2560
เวลา 06.00-07.00 น. ที่ระดับ 5.20-5.30 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง 1.30 ม. ในวันที่ 4 ธ.ค. 2560 บริเวณสถานีวัดน้ํา
บ.ย่านดินแดง อ.พระแสง เวลา 13.00-14.00 น. ที่ระดับ 11.50-11.60 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง 0.84 ม.
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จึงให้จังหวัดดําเนินการดังนี้
1) แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐ แนวทางปฏิบัติตน
ให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
2) ประสานงานร่วมกับสํานักงานชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการน้ําและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดโดยตรง
3) จัดเตรียมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาสังคม ที่มีหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง
4. สภาวะอากาศ สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา และน้ําท่า
4.1 พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยวิทยา ประจําวันที่ 4 ธ.ค. 60 เวลา 17.00 น.
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยยังต้องป้องกันและระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก
และน้ําล้นตลิ่งไว้ด้วย สําหรับพื้นที่ที่มีน้ําท่วมอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดา
มันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และประชาชนที่อาศัย
อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย
สําหรับภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง มีอากาศเย็นกับมีลมแรง
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ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลัง
แรง ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามันมีกําลังแรง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปก
คลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้
(5 ธ.ค. 60) ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา
เซลเซียสกับมีลมแรง

4.2 ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 4 ธ.ค. 60)
ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต้
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล

อุณหภูมิ
ต่ําสุด (˚C)
14.1
16.9
20.6
22.0
21.1
23.7

จังหวัด
เชียงราย
นครพนม
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
กระบี่
ปทุมธานี

อุณหภูมิ
สูงสุด (˚C)
33.7
33.5
33.7
34.6
32.2
34.8

จังหวัด
เพชรบูรณ์
อุบลราชธานี
พระนครศรีอยุธยา
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร

*** อุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด 6.7 องศาเซลเซียส (สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

4.3 ข้อมูลปริมาณน้ําฝนอัตโนมัติ เวลา 16.00 น. วันที่ 3 ธ.ค. 60 ถึง เวลา 16.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. 60
ที่
1
2
3

จังหวัด
สงขลา (กรมอุตฯุ )
นครศรีธรรมราช (สสนก.)
พัทลุง (สสนก.)

สถานีวัด
ต.นาเหรง
ต.เขาชัยสน

อําเภอ/เขต
ระโนด
นบพิตํา
เขาชัยสน

ปริมาณฝน
207.0 มม.
158.5 มม.
92.5 มม.

4.4 สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา (ข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 4 ธ.ค. 60)
ปริมาตรน้ําในอ่างฯ 60,196 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 85 (ปริมาตรน้ําใช้การได้ 36,651 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 78) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (50,684 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 72) มากกว่าปี
2559 จํานวน 9,511 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ จํานวน 65.67 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายจํานวน
52.06 ล้าน ลบ.ม. (น้ําไหลลงอ่างฯ มากกว่าน้ําระบาย 13.61 ล้าน ลบ.ม.) สามารถรับน้ําได้อีก 10,735 ล้าน ลบ.ม.
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สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ จํานวน 35 อ่าง
ปริมาตรน้ําในอ่างฯ
อ่างเก็บน้ํา
1. ภูมิพล
2. สิรกิ ิติ์
3. แม่งัดสมบูรณ์ชล
4. แม่กวงอุดมธารา
5. กิ่วลม
6. กิ่วคอหมา
7. แควน้อยบํารุงแดน
8. แม่มอก
9. ห้วยหลวง
10. น้าํ อูน
11. น้ําพุง
12. จุฬาภรณ์
13. อุบลรัตน์
14. ลําปาว
15. ลําตะคอง
16. ลําพระเพลิง
17. มูลบน
18. ลําแซะ
19. ลํานางรอง
20. สิรินธร
21. ป่าสักชลสิทธิ์
22. ทับเสลา
23. กระเสียว
24. ศรีนครินทร์
25. วชิราลงกรณ
26. ขุนด่านปราการชล
27. คลองสียดั
28. บางพระ
29. หนองปลาไหล
30. ประแสร์
31. นฤบดินทรจินดา
32. แก่งกระจาน
33. ปราณบุรี
34. รัชชประภา
35. บางลาง
หมายเหตุ

(ตก)
(อต)
(ชม)
(ชม)
(ลป)
(ลป)
(พล)
(ลป)
(อด)
(สน)
(สน)
(ชย)
(ขก)
(กส)
(นม)
(นม)
(นม)
(นม)
(บร)
(อบ)
(ลบ)
(อน)
(สพ)
(กจ)
(กจ)
(นย)
(ฉช)
(ชบ)
(รย)
(รย)
(ปจ)
(พบ)
(ปข)
(สฎ)
(ยล)

ปริมาตร
(ล้าน ม3)
10,995
8,513
262
124
95
181
938
110
122
502
142
162
2,384
1,787
195
138
111
201
80
1,631
960
143
290
15,600
6,945
217
303
109
158
277
230
449
281
4,421
1,137

ปริมาณน้ําที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

ปริมาตรน้ําใช้การได้

ปริมาตรน้ําไหลลงอ่างฯ

ปริมาตร
(ล้าน 3)
7,195
5,663
250
110
91
175
895
94
116
457
134
125
1,803
1,687
172
136
104
194
77
800
957
126
250
5,335
3,933
213
273
97
145
257
211
384
263
3,069
860

% น้ําใช้
การ
74
85
99
44
89
107
100
100
90
96
86
99
97
90
59
89
78
73
65
70
100
88
125
71
67
97
70
93
96
94
77
60
71
72
73

วันนี้
เมื่อวาน
วันนี้
เมื่อวาน
3
3
3
(ล้าน ม ) (ล้าน ม ) (ล้าน ม ) (ล้าน ม3)
7.29
7.60
4.00
4.00
5.68
5.91
9.76
10.00
0.29
0.31
0.82
0.23
0.34
0.34
0.04
0.04
0.56
0.59
0.12
0.12
1.03
0.49
0.23
0.23
1.84
1.83
2.16
2.16
0.02
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.25
0.24
0.00
0.00
0.42
0.00
0.00
0.00
0.69
0.69
0.27
0.16
0.13
0.13
0.00
2.43
8.80
5.69
1.89
0.00
1.89
1.87
0.29
0.27
0.10
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.67
0.22
0.00
0.00
0.14
0.13
0.00
0.00
0.05
0.05
0.00
0.00
3.39
0.00
0.00
0.00
3.50
3.50
3.50
3.50
0.09
0.11
2.07
2.08
0.12
0.15
0.11
0.11
4.28
13.53
5.02
4.97
4.42
4.49
6.98
7.05
0.07
0.12
0.59
0.59
0.00
0.00
0.20
0.20
0.45
0.46
0.31
0.32
0.18
0.00
0.33
0.33
0.00
0.00
0.44
0.44
0.13
0.13
0.00
0.00
1.08
1.09
0.21
0.21
0.58
0.59
0.25
0.25
3.00
4.79
2.64
2.87
24.01
31.23
0.00
0.00

ปริมาณน้ําที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30

%น้ําเก็บกัก / ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างฯ / ปริมาณน้ําระบาย สูงสุด

% น้ํา
เก็บกัก
82
90
99
47
89
107
100
100
90
97
86
99
98
90
62
89
79
73
66
83
100
90
121
88
78
97
72
93
97
94
78
63
72
78
78

ปริมาตรน้ําระบาย

ปริมาตร
น้ํารับได้
อีก
(ล้าน ม3)
2,467
997
3
139
11
1
13
18
23
2
47
193
119
17
30
74
41
335
17
2,145
1,915
7
117
8
5
18
65
261
110
1,218
317

4.5 สถานการณ์น้ํา
- สถานการณ์น้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น.)
สถานี
X.119 บ้านมูโน๊ะ จ.นราธิวาส
X.274 บ้านบูเก๊ะตา จ.นราธิวาส
X.119A สะพานลันตู อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ระดับตลิ่ง (ม.)

ระดับน้ํา (ม.)

ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)

7.00
24.18
8.20

6.15
20.03
9.41

41.55
315.90

ระดับเทียบกับตลิ่ง
สูง/ต่ํา กว่าตลิ่ง
ต่ํากว่าตลิ่ง 0.85 ม.
ต่ํากว่าตลิ่ง 4.15 ม.
สูงกว่าตลิ่ง 1.21 ม.
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- สถานการณ์ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น.)
สถานี
X.56 บ้านท่าประดู่ จ.ตรัง
X.234 บ้านบ้านป่าหมาก จ.ตรัง
X47 บ้านท่าจีน จ.ตรัง

ระดับตลิ่ง (ม.)

ระดับน้ํา (ม.)

ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)

15.00
6.40
4.30

15.14
6.81
5.66

451.00
410.85
-

ระดับเทียบกับตลิ่ง
สูง/ต่ํา กว่าตลิ่ง
สูงกว่าตลิ่ง 0.14 ม.
สูงกว่าตลิ่ง 0.41 ม.
สูงกว่าตลิ่ง 1.36 ม.

- สถานการณ์ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น.)
สถานี
X.173A บ้านม่วงก็อง อ.สะเดา จ.สงขลา
X.90 บ้านบางศาลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
X.170 บ้านคลองลํา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
X.68 บ้านท่าแค อ.เมืองฯ จ.พัทลุง
X.265 หน้าวัดภูผาพิมุข อ.เมืองฯ จ.พัทลุง

ระดับตลิ่ง (ม.)

ระดับน้ํา (ม.)

ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)

15.90
8.00
7.40
25.20
15.60
8.00

14.92
6.50
3.41
23.00
15.38
7.32

121.70
309.60
158.20
134.60
59.60
-

ระดับเทียบกับตลิ่ง
สูง/ต่ํา กว่าตลิ่ง
ต่ํากว่าตลิ่ง 0.98 ม.
ต่ํากว่าตลิ่ง 1.50 ม.
ต่ํากว่าตลิ่ง 3.99 ม.
ต่ํากว่าตลิ่ง 2.20 ม.
ต่ํากว่าตลิ่ง 0.22 ม..
ต่ํากว่าตลิ่ง 0.68 ม.

5. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 4 ธ.ค. 60 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด)
ช่วงเวลา

3 ธ.ค. 60
1 ธ.ค. 60 – ปัจจุบัน
1 ม.ค.60 – ปัจจุบัน

ผู้เสียชีวิต
31
64
13,922

ผู้บาดเจ็บ
2,962
5,820
914,928

รวม
2,993
5,884
928,850

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายชยพล ธิติศักดิ์
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อํานวยการกลาง

