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สภาวะอากาศ  ภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยเฉพาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา สถานการณ์น้ีมีต่อเน่ืองจนถึงวันที่ 8 ธ.ค. 60 น้ี หลังจากน้ันในช่วงวันที่ 9-11 ธ.ค. 60  
จะมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ต้ังแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก 
ฝนตกสะสมที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่งไว้ด้วย พ้ืนที่ที่มีนํ้าท่วมอยู่แล้วต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก  
ส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง  
และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย สําหรับประเทศไทยตอนบน
มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงหนือ  
และภาคกลาง 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เตือน 5 จ.ใต้ฝนถล่มอ่วมไม่เน่ือง ช้ีพ้น 8 ธ.ค.เริ่มเบาบาง 
จ.พิจิตร  ระดับนํ้ายมในพิจิตรลด-ชลประทานสั่งเร่งเก็บนํ้า 
จ.ชุมพร  นํ้าท่วม 50 - 70 ซม. กระทบ 800 ครัวเรือน แยกปฐมพรอ่วม 
จ.สุราษฎร์ธานี  นํ้าป่าล้นฝายเข้าท่วมพ้ืนที่ตอนล่าง อ.กาญจนดิษฐ์ ชาวบ้าน 
เร่งเก็บของไว้ที่สูง 
จ.นครศรีธรรมราช  อ่วมปิดสนามบิน 2 วันนํ้าท่วมรันเวย์-อพยพคน 4 อ. 
จ.ตรงั  นํ้ายังท่วม 2 อําเภอ สูงสุด 1 เมตร ผู้ว่าฯพร้อมรับคณะนายกรัฐฯลงพ้ืน  
จ.พัทลุง  นํ้าท่วม 5 อ.ริมทะเลสาบสงขลา จม 1 ม. คาด 1 เดือนคลี่คลาย 
จ.สงขลา  นํ้าท่วมสงขลายังหนัก-ดับเพ่ิมเป็น 7 ศพ 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ผู้จัดการ) 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 
สถานการณ์น้ํา 

ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560  

สถานี ระดับตลิ่ง ระดบัน้าํ 
27 พ.ย. 60 

ระดบัน้าํ 
4 ธ.ค.60 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 5.27 4.00 -8.8 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 7.27 7.78 -8.22 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 4.22 5.08 -7.12 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 3.44 4.24 -7.76 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 3.48 4.07 -8.43 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 4.62 4.56 -9.94 
หมายเหตุ : ระดับ (รสม.) ข้อมูลจาก http://www.dwr.go.th/ 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 2/10 

ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาบสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปมีระดับนํ้าค่อนข้างสูงและมีแนวโน้ม
ลดลงแต่บางพื้นที่ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ข้อมูลวันที่ 6 ธ.ค.2560 ที่มา กรมทรัพยากรนํ้า) สถานีคลองอู่ตะเภาตอนบน อ .สะเดา  
จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองรัตภูมิ อ .รัตภูมิ จ .สงขลา สถานีคลองตะโหมด อ ตะโหมด 
จ .พัทลุง สถานีคลองนาท่อม อ .เมือง จ .พัทลุง สถานีคลองท่าแนะ อ .ศรีบรรพต จ.พัทลุงสถานีลําปํา อ .เมือง จ.พัทลุงวัดปริมาณนํ้า
ได้ 15.62 2.63 15.65 23.93 24.45 35.65 และ 1.34 ลบม/วินาที  
 
สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นสถานีลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง อยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
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จังหวัด 2 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 6 ธ.ค.60 

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

จ.ฉะเชิงเทรา - - - - - 
จ.ชลบุร ี - - 2.1 - - 
จ.ระยอง - - - - - 
จ.จันทบุร ี - - - - - 
จ.ตราด - - 7.5 - - 

จ.เพชรบุรี - - 0.9 0.9 - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ุ - - - 11.7 1.3 

จ.ชุมพร - 38.0 182.0 250.3 270.0 
จ.สุราษฎร์ธานี 14.5 46.0 80.0 390.0 27.4 

จ.นครศรีธรรมราช 39.1 110.0 98.0 450.0 135.0 
จ.พัทลุง 85.0 135.0 68.0 226.8 6.2 
จ.สงขลา 54.2 20.7.0 40.3 65.9 10.5 
จ.ปัตตาน ี 45.0 - 21.6 144.6 1.9 
จ.ยะลา 47.6 1.6 - 45.3 0.6 

จ.นราธิวาส 48.6 17.0 7.5 128.8 10.0 
จ.ระนอง - 0.6 18.8 41.2 - 
จ.พังงา 7.5 23.2 7.8 - - 
จ.กระบี่ 32.7 4.6 - 30.2 - 
จ.ภูเก็ต 34.4 15.0 0.2 - 11.7 
จ.ตรัง 15.8 15.0 - 4.3 - 
จ.สตูล 15.9 1.5 1.5 11.7 - 
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แผนที่อากาศ 
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6 ธ.ค.60  เวลา 13:00 น. 6 ธ.ค.60  เวลา 19:00 น. 

7 ธ.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 7 ธ.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 73.2 4,680.5 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 2,283.9 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 2,618.4 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี - 2,662.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 1,262.5 10.4 ตํา่กวา่ - 4,103.1 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 1,457.8 11.6 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 2,283.9 *** *** 73.2 4,447.5 หนองพลบั สกษ. 0.1 1,054.7 5.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 2,138.3 14.0 สงูกวา่ 9.0 4,680.5 หวัหนิ - 1,347.2 7.9 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 2,051.6 11.8 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ 1.3 1,481.3 15.0 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,819.2 13.4 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 23.1 2,432.3 123.3 สงูกวา่

พะเยา - 1,057.1 10.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 73.2 2,124.6 106.2 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,387.4 11.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 20.3 2,740.5 210.3 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,647.8 5.3 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,538.0 3.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 0.6 1,602.8 129.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 1,249.2 7.6 สงูกวา่ หนองคาย - 1,886.6 4.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 24.6 4,254.2 451.6 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 15.9 ตํา่กวา่ เลย - 1,533.3 8.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 14.1 4,354.2 312.6 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,399.1 15.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,901.0 2.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 2.3 2,613.2 213.1 สงูกวา่

ลําปาง - 1,292.1 7.0 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,310.8 2.9 สงูกวา่ พระแสง สอท. ฝนเล็กนอ้ย 2,002.2 92.6 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,478.5 7.4 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2,414.3 5.6 สงูกวา่ ฉวาง 1.5 2,593.6 120.6 สงูกวา่

แพร่ - 1,398.8 7.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,662.3 4.8 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 0.3 3,483.7 393.2 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,208.3 8.6 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2,257.3 0.6 สงูกวา่ สงขลา - 3,331.9 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,079.6 9.7 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,588.7 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 2,443.6 267.7 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,627.1 1.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,420.3 4.1 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 2,936.6 322.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,526.9 5.0 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,887.0 3.1 สงูกวา่ สะเดา - 1,824.1 218.6 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,662.9 9.5 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 2,052.5 2.6 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 2,915.3 378.3 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 1,764.0 6.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,691.8 5.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 0.6 3,659.5 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1 294 0 4 5 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 728 8 2 3 สงกวา่ นราธวิาส 4 447 5 562 5 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

7 ธันวาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

6 ธันวาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1,294.0 4.5 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,728.8 2.3 สงูกวา่ นราธวิาส - 4,447.5 562.5 สงูกวา่

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,091.8 5.9 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 1,244.1 4.1 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 1,407.9 5.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,662.3 1.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 1,415.3 8.0 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,754.3 2.1 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 1,590.1 11.1 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,793.3 1.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 1,366.8 7.8 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. - 1,726.6 2.6 สงูกวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 4,680.50 37.90 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,838.1 6.7 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,664.6 0.8 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 4,495.10 48.30 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,382.7 5.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 1,254.6 1.0 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 2,702.70 67.80 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,503.6 8.7 สงูกวา่ นครราชสมีา - 1,816.0 2.7 สงูกวา่ ภเูก็ต 9.0 2,623.30 72.40 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,292.5 7.1 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,510.5 1.9 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 1.6 2,922.20 67.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,393.5 4.3 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,586.6 0.8 สงูกวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 2,684.70 55.60 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,101.4 3.2 สงูกวา่ ตรงั ฝนเล็กนอ้ย 3,225.00 125.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,394.3 3.6 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 2,993.20 96.90 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 1,245.2 3.4 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 1,871.5 1.5 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 1,719.0 4.6 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 1,525.3 3.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 สว ีสกษ. 73.2 2,124.6

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,146.3 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นครศรธีรรมราช 24.6 4,254.2

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,066.8 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ชุมพร 23.1 2,432.3

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,354.2 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 2,643.3 *** *** 4 เกาะสมยุ 20.3 2,740.5

บวัชุม - 1,287.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,889.3 5.0 สงูกวา่ 5 นครศรธีรรมราช สกษ. 14.1 4,354.2

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,559.2 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 2,020.5 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ สว ีสกษ. 73.2 2,124.6

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 1,635.2 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,469.8 5.0 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง ไมม่ฝีน 4,680.5

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 1,671.4 4.7 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,860.7 - สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 1,343.7 6.7 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 1,453.9 5.5 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 1,254.3 4.5 สงูกวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 1,243.0 8.5 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 1,043.0 8.0 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 1,280.2 8.3 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 963.8 0.8 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 1,516.0 4.8 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 1,078.4 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 1,265.4 8.2 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 1,204.3 6.2 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 1,649.1 10.5 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 1,182.1 2.9 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,649.5 5.9 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 1,963.0 8.5 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,576.8 11.6 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 1,667.6 9.5 สงูกวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 3,667.8 6.8 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 2,618.4 6.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 4,058.7 12.3 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน 1,865.3 6.1 สงูกวา่ ตราด - 4,103.1 21.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน 1,008.5 5.7 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,170.6 - ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 450.0 มม. ที ่อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 282.32 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 3 1 3 7 43.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6 6 - 12 -92.00 

วนัที ่7  ธนัวาคม  2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -14.00 

60,267 ภาคตะวันตก 1 - 1 2 -23.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
85% ภาคตะวันออก 8 1 1 10 195.32 คงที่ 8 อ่าง
วนัที ่7  ธนัวาคม  2559 ภาคใต ้ - - 4 4 173.00  ลดลง 21 อ่าง

50,771 รวมท ัง้ประเทศ 21 8 9 38 282.32   เพิม่ขึน้ 9 อ่าง

71%

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  (8)

1 ภมูพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 7,224 54% 10,975 82% 7,175 53% 10,980 82% 7,180 53% -5.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,706 81% 8,482 89% 5,632 59% 8,526 90% 5,676 60% -44.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 12 253 181 68% 262 99% 250 94% 262 99% 250 94% - คงที่

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 112 43% 125 48% 111 42% 123 47% 109 41% 2.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 99 93% 96 91% 93 88% 93 88% 90 85% 3.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 180 106% 181 106% 175 103% 180 106% 174 102% 1.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 939 100% 932 99% 889 95% 940 100% 897 96% -8.00 ลดลง

8 แม่มอก        ลําปาง 110 16 94 110 100% 110 100% 94 85% 110 100% 94 85% - คงที่

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,825 6,744 18,081 16,551 67% 21,163 85% 14,419 58% 21,214 85% 14,376 58% 43.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

9 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 107 79% 122 90% 115 85% 123 90% 116 85% -1.00 ลดลง

10 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 276 53% 497 96% 452 87% 503 97% 458 88% -6.00 ลดลง

11 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 64 39% 138 84% 130 79% 145 88% 137 83% -7.00 ลดลง

12 จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 159 97% 162 99% 125 76% 162 99% 125 76% - คงที่

13 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 2,368 97% 2,352 97% 1,771 73% 2,411 99% 1,830 75% -59.00 ลดลง

14 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,141 58% 1,778 90% 1,678 85% 1,792 91% 1,692 85% -14.00 ลดลง

15 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 122 39% 195 62% 173 55% 195 62% 173 55% - คงที่

16 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 72 46% 138 89% 137 88% 138 89% 137 88% - คงที่

17 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 71 50% 111 79% 104 74% 111 79% 104 74% - คงที่

18 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 132 48% 201 73% 194 71% 201 73% 194 71% - คงที่

19 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 64 53% 80 66% 77 64% 80 66% 77 64% - คงที่

20 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,652 84% 1,626 83% 795 40% 1,631 83% 800 41% -5.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 6,228 74% 7,400 88% 5,751 69% 7,493 90% 5,843 70% -92.00 ลดลง

ภาคกลาง (3) 80

21 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 953 99% 957 100% 954 99% 960 100% 957 100% -3.00 ลดลง

22 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 161 101% 139 87% 122 76% 149 93% 132 83% -10.00 ลดลง

23 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 243 101% 289 120% 249 104% 290 121% 250 104% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,357 100% 1,385 102% 1,325 97% 1,399 103% 1,339 98% -14.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2) 166

24 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,649 77% 15,604 88% 5,339 30% 15,596 88% 5,331 30% 8.00 เพิม่ขึน้

25 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,810 66% 6,928 78% 3,916 44% 6,959 79% 3,947 45% -31.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 19,459 73% 22,532 85% 9,255 35% 22,555 85% 9,278 35% -23.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

26 ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 220 98% 215 96% 210 94% 218 97% 213 95% -3.00 ลดลง

27 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 269 64% 303 72% 273 65% 304 72% 274 65% -1.00 ลดลง

28 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 97 83% 109 93% 97 83% 109 93% 97 83% - คงที่

29 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 109 67% 156 95% 142 87% 160 98% 146 89% -4.00 ลดลง

30 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 221 75% 274 93% 254 86% 279 95% 259 88% -5.00 ลดลง

31 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 61% 12 73% 11 69% 12 74% 11.49 69% -0.08 ลดลง

32 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 13 60% 18 83% 17 79% 19 87% 17.62 82% -0.79 ลดลง

33 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 72 90% 73 92% 70 88% 74 93% 70.85 89% -1.12 ลดลง

34 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 33 73% 35 76% 32 70% 35 78% 32.42 71% -0.69 ลดลง

35 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 239 81% 230 78% 211 72% - 0% - 0% 211.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,284 77% 1,424 85% 1,317 79% 1,210 72% 1,122 67% 195.32 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4) 40

36 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 370 52% 451 64% 386 54% 446 63% 381 54% 5.00 เพิม่ขึน้

37 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 154 39% 282 72% 264 68% 281 72% 263 67% 1.00 เพิม่ขึน้

38 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,908 87% 4,435 79% 3,083 55% 4,418 78% 3,066 54% 17.00 เพิม่ขึน้

39 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 460 32% 1,196 82% 920 63% 1,046 72% 770 53% 150.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,892 72% 6,364 78% 4,653 57% 6,191 76% 4,480 55% 173.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 71,031 23,548 47,482 50,771 71% 60,267 85% 36,720 52% 60,061 85% 36,438 51% 282.32 เพิม่ขึน้

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

1) อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ หมายถงึ อ่างเก็บน้ําทีม่ีความจุตัง้แต ่100 ลา้น ลบ.ม. ขึน้ไป 

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (28)

3) เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทีม่ีความสําคญัตอ่การอุตสาหกรรมและการประปาฯ ของลุม่น้ําชายฝ่ังทะเลตะวันออก    1.ศรนีครนิทร ์  2.ภมูพิล    3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

4) ทีม่า : กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย    6.อุบลรตัน ์     7.สรินิธร     8.บางลาง  9.ลําปาว   10.ป่าสกั

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 26 จังหวัด ไม่ม ี50 จังหวัด                             ลําดบัของเขือ่นตามปรมิาณนํา้ใชก้ารได้

รนก. หมายถงึ ระดบัเก็บกักของอ่าง    1.ภมูพิล    2.ศรนีครนิทร ์   3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

   6.ลําปาว   7.อุบลรตัน ์   8.บางลาง    9.สรินิธร    10.ป่าสกั

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่7  ธนัวาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

1 ธนัวาคม 2560

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

7 ธนัวาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่7  ธนัวาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณป์รมิาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าทีใ่ช้ในทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ น้อยกวา่ปรมิาณนํ้าทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่า่นมา สถานการณอ์ยูร่ะหวา่งเก็บกกันํ้า

ศูนยเ์มขลา 
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% ปรมิาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจบัุน 

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํ้ารวม
ท ัง้ประเทศ ปัจจุบนั

 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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เตือน 5 จ.ใต้ฝนถล่มอ่วมไม่เนื่อง ชี้พ้น 8 ธ.ค.เริ่มเบาบาง 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ 

บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยเฉพาะ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา สถานการณ์น้ีมีต่อเน่ือง
จนถึงวันที่ 8 ธ.ค. 60 น้ี หลังจากนั้น ช่วงวันที่ 9-11 ธ.ค. 60 จะมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ต้ังแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป  
ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสมที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก 
และน้ําล้นตลิ่งไว้ด้วย พ้ืนที่ที่มีนํ้าท่วมอยู่แล้วต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก ส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือ
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตราย
จากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย สําหรับประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเช้า  
แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงหนือ และภาคกลาง  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
28-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 3-9 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 
17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 10-16 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 

ภาคกลาง  อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  
20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก  มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ บริเวณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และ
กระบ่ี อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

กรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล   มี เมฆบางส่ วน  อุณหภูมิ จะสู งขึ้ น  1 -2 องศา เซลเซี ยส  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  
23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
 

ระดับน้ํายมในพิจิตรลด-ชลประทานสั่งเร่งเก็บน้ํา 
แม่นํ้ายมใน จ.พิจิตร ระดับนํ้าลดลงอย่างรวดเร็ว ชลประทานสั่งพองฝายยางขวางลํานํ้ายมเพ่ือกักเก็บนํ้าแล้วเพ่ือรับมือ 

ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 2561 
ในขณะที่หลายจังหวัดทางภาคใต้กําลังประสบปัญหานํ้าท่วมแต่ปรากฏว่าขณะน้ีพ้ืนที่ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะ 

ที่จังหวัดพิจิตรกําลังก้าวเข้าสู่สถานการณ์ของฤดูแล้งแล้ว ล่าสุด นายทินกร  รัตนพัวพันธ์ ผอ.โครงการชลประทาน จ.พิจิตร  
ได้เปิดเผยภายหลัง ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์นํ้าในลุ่มแม่นํ้ายมที่ไหลผ่าน 4 อําเภอ ของจังหวัดพิจิตร พบว่าขณะน้ีปริมาณนํ้า 
ในแม่นํ้ายมที่บริเวณตําบลรังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ระดับนํ้าในแม่นํ้ายมมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว โดยสํานักชลประทานท่ี 3 
พิษณุโลก จึงได้สั่งให้มีการพองฝายยางสามง่าม และฝายยางพิจิตรที่ ต.บางคลาน อ.โพทะเล เพ่ือขวางลํานํ้ายมเป็นการกักเก็บนํ้า
แล้วทั้งน้ีเพ่ือรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 2561 แต่ก็มั่นใจว่า นํ้าต้นทุนในเขื่อนภูมิพล-เขื่อนสิริกิต์ิปีนี้  
มีปริมาณนํ้ามากพอที่จะแก้วิกฤตภัยแล้งได้  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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น้ําท่วมชุมพร 50 - 70 ซม. กระทบ 800 ครัวเรือน แยกปฐมพรอ่วม  
นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ปัจจุบัน จ.ชุมพร พบพ้ืนที่หลายอําเภอ

กําลังประสบภาวะน้ําท่วมหลังเกิดฝนตกต่อเน่ืองเมื่อวันที่ 4 - 5 ธ.ค. ที่ผ่านมา เบ้ืองต้นจังหวัดได้ประกาศให้ 4 อําเภอ คือ อ.เมือง
ชุมพร, ละแม, ทุ่งตะโก และ ปะทิว เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) รวมมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ  
800 ครัวเรือน  

ทั้งน้ี ทางจังหวัดกําลังเตรียมจะประกาศให้อีก 2 อําเภอ คือ อ.หลังสวน และ สวี เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 
เพ่ิมเติมด้วย จากการตรวจสอบพบภาพรวมทั้งจังหวัดขณะน้ีมีระดับนํ้าท่วมสูงเฉล่ีย 50 - 70 ซม. ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ  
โดยมีจุดที่น่าเป็นกังวลคือบริเวณสี่แยกปฐมพร อ.เมืองชุมพร ที่ล่าสุดมีนํ้าท่วมสูง 30 - 50 ซม. เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร 
ทําให้รถที่สัญจรผ่านต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งถนนสายดังกล่าวถือเป็นเส้นทางหลักที่รถจากภาคกลางจะเดินทาง 
ไปยังพ้ืนที่ภาคใต้ โดยทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก พร้อมหาเส้นทางเลี่ยงเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
ควบคู่กับการเร่งแก้ปัญหาในระยะยาว แต่ขณะนี้ติดเรื่องการเวนคืนที่ดิน คาดว่าในปีพ.ศ.2561 จะมีความชัดเจนมากขึ้น 

นอกจากน้ี ยังพบว่าชุมชนท่ีต้ังอยู่ติดกับคลองชุมพรก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน ซึ่งทางจังหวัด ได้เร่งนําสิ่งของ
อุปโภค - บริโภค เข้าไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกมาหาซื้ออาหารรับประทานได้เป็นการบรรเทา 
ความเดือดร้อนแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

น้ําป่าล้นฝายเข้าท่วมพื้นที่ตอนล่าง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ชาวบ้านเร่งเก็บของไว้ที่สูง 
มวลนํ้าป่าไหลหลากล้นฝายคลองท่าทองเข้าท่วมพ้ืนที่ตอนล่าง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ชาวบ้านเร่งเก็บของ 

ไว้บนที่สูง ด้านผู้ว่าฯสุราษฎร์สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 
ความคืบหน้าสถานการณ์นํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ล่าสุด วันน้ี (7 ธ.ค.) ปริมาณนํ้าจากเขตอําเภอ 

ดอนสัก ได้ไหลหลากลงคลองท่าทอง ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ ส่งผลให้นํ้าล้นฝายไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่บ้านเรือนประชาชน 
และพืชผลทางการเกษตรและถนนภายในหมู่บ้าน ใน ต.ท่าอุแท ต.พลายวาส ระดับสูงต้ังแต่ 30 - 150 เซนติเมตร ชาวบ้าน 
ต้องเก็บของไว้บนที่สูงและมีบางส่วนได้อพยพไปอาศัยอยู่ในจุดที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ 

นอกจากน้ันปริมาณน้ําจากเขต อ.นพพิตํา จ.นครศรีธรรมราช ไหลลงคลองหวาดในพ้ืนที่ตําบลคลองสระ ต.ป่าร่อน  
และต.กรูด ของ อ.กาญจดิษฐ์ ส่งผลให้มีบ้านเรือนประชาชน ถนน คอสะพาน ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก ล่าสุดมวลนํ้า 
ได้ไหลมาท่วมพ้ืนที่ ต.ช้างซ้ายที่เป็นแอ่งกระทะระดับนํ้าสูง 30 เซนติเมตร จนถึง 2 เมตรในที่ลุ่มชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจร 

ในขณะเดียวกัน ชาวบ้านที่ประสบภัยในพ้ืนที่ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก หลังนํ้าลดระดับเกือบเข้าสู่ภาวะปกติต่างเร่ง 
ทําความสะอาดบ้านเรือนและสํารวจความเสียหาย เพ่ือทําเรื่องขอความช่วยเหลือจากทางราชการต่อไป ด้านนายวิชวุทย์ จินโต  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งสํารวจความเสียหายหลังนํ้าลดเพ่ือจะได้เข้าช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน  (ผู้จัดการ) 
 

นครศรีฯอ่วมปิดสนามบิน 2 วันน้ําท่วมรันเวย์-อพยพคน 4 อ. 
จ.นครศรีธรรมราช อ่วม! ปิดสนามบิน 2 วัน นํ้าท่วมรันเวย์ เจ้าหน้าที่เร่งสูบออก-ถนนจมหลายสายอพยพประชาชนแล้ว 

4 อําเภอ ขณะ จ.ตรัง ยังท่วม 2 อําเภอ เช่ือไม่กระทบคณะนายกฯลงพื้นที่ พัทลุง5อําเภอติดทะเลสาบสงขลายังจม 
นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ขณะนี้ จ.นครศรีธรรมราช 

พบพ้ืนที่ อ.นบพิตํา, สิชล, ท่าศาลา, ลานสกา, พระพรหม, เมือง, ขนอม, ปากพนัง, พรหมคีรี และ หัวไทร กําลังประสบปัญหา 
นํ้าท่วม หลังเกิดฝนตกต่อเน่ือง เบ้ืองต้นพบมีประชาชนใน 4 อําเภอ ต้องอพยพออกจากบ้านไปพักอาศัยในที่ที่ทางจังหวัดจัดหาไว้
ให้ประกอบด้วย อ.ท่าศาลา, พรหมคีรี, ขนอม และ สิชล ส่วนในพ้ืนที่ อ.เมือง ก็พบมีนํ้าท่วมเต็มทุกพ้ืนที่ 

ขณะท่ี บริเวณถนนด้านหน้าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ก็มีนํ้าท่วมขังด้วยเช่นกัน โดยล่าสุด ทางท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ต้องประกาศปิดให้บริการช่ัวคราวเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 7 - 8 ธ.ค. 60 ส่วนบริเวณถนนเพชรเกษมพบมีบางจุด
รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ นอกจากน้ี ที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ทางผู้อํานวยการ และ บุคลากรก็ได้มีการเตรียมความพร้อม
รับมือไว้แล้ว จึงทําให้ขณะนี้ยังไม่มีรายงานปัญหาเข้ามา  
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อย่างไรก็ตาม จากการประเมินเบ้ืองต้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่า สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใดขึ้นอยู่กับลักษณะ
ภูมิประเทศ เช่นที่ อ.ขนอม และ อ.สิชล สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายเร็ว ขณะที่ อ.ท่าศาลา, พระพรหม และ อ.เมือง 
สถานการณ์จะคลี่คลายช้ากว่า เน่ืองจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นจุดรองรับนํ้าแต่หลายฝ่ายก็อยู่ระหว่างร่วมมือกันเร่งสูบนํ้าออก 
กันอย่างเต็มกําลัง เพ่ือให้ระดับนํ้าลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด 

ทางด้าน นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับสํานักข่าว INN ว่า ล่าสุดท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราชปิดให้บริการ 2 วัน ได้แก่ วันที่ 7-8 ธันวาคม เน่ืองจากเมื่อคืนที่ผ่านมานํ้าได้เข้าท่วมพ้ืนที่รันเวย์และระบบไฟฟ้า 
ขณะที่การลงพื้นที่เย่ียมประชาชน จ.ตรัง ของนายกรัฐมนตรี ในวันพรุ่งน้ีเพ่ือติดตามการช่วยเหลือและให้กําลังใจประชาชนน้ัน  
ในส่วนของท่าอากาศยาน จ.ตรัง ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้น่วยงาน 
เตรียมความพร้อม พร้อมคาดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อย่างไรก็ตาม ในพ้ืนที่ จ.ตรัง มีถนนได้รับความเสียหาย 2 แห่ง ได้แก่ แยกทางหลวง หมายเลข 419 และสะพาน 
ข้ามคลองลําพิกุล ทั้งน้ีประชาชนสามารถสอบถามและตรวจสอบเส้นทางได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สายด่วน 1356 สายด่วน 
ทางหลวง 1586 สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146  

ทั้งน้ี นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยกับสํานักข่าว INN ว่า กรมท่าอากาศยาน หรือ ทย. ได้ประกาศ
ปิด ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เป็นการช่ัวคราวเน่ืองจากเกิดภาวะน้ําท่วม เริ่มต้ังแต่วันน้ี 7 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา  
24.00 น. ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระบายน้ําออกจากสนามบิน เพ่ือเปิดใช้สนามบินโดยเร็วที่สุด 

อย่างไรก็ตาม จากกรณีดังกล่าวในส่วนของผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังสนามบินนครศรีธรรมราชทางสายการบินได้แจ้ง 
ให้ผู้โดยสารขอเปลี่ยนเส้นทางไปลงยังสนามบินใกล้เคียงเช่น ตรัง สุราษฎ์ธานี กระบ่ี ได้ตามมาตรการเยียวยากรณีฉุกเฉิน 
ขณะเดียวกันจากการประสานงานสายการบินต่างๆยังไม่พบผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด  ทั้งน้ีทย.ได้ประสานงานร่วมกับสายการบิน
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือติดตามสถานการณ์  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ํายังท่วมตรัง 2 อําเภอ สูงสุด 1 เมตร ผู้ว่าฯพร้อมรับคณะนายกรัฐฯลงพื้น  

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ขณะนี้ จ.ตรัง ยังเหลือพ้ืนที่ประสบภัย 
นํ้าท่วมอยู่ 2 อําเภอ จากเดิม 8 อําเภอ คือที่ อ.เมือง และ อ.กันตัง เบ้ืองต้นพบมีนํ้าท่วมสูงเฉลี่ย 50 ซม. - 1 ม. โดยเฉพาะ 
บริเวณริมแม่นํ้าตรัง ซึ่งอาจจะมีระดับนํ้าสูงกว่าจุดอ่ืน ๆ ส่วนอีก 6 อําเภอ ที่ก่อนหน้าน้ีมีนํ้าท่วมขัง อย่าง อ.ปะเหลียน, ย่านตาขาว
, รัษฏา, นาโยง, วังวิเศษ และ ห้วยยอด พบว่า ระดับนํ้าลดลงอย่างต่อเน่ืองจนสถานการณ์คลี่คลายแล้ว โดยในวันพรุ่งน้ี  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็จะเดินทางลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ จ.ตรัง ด้วย ซึ่งทางจังหวัด
ได้มีการเตรียมความพร้อมรับคณะของนายกรัฐมนตรีไว้เรียบร้อย เ ช่ือว่าปัญหาน้ําท่วมจะไม่กระทบกับการเดินทาง  
รวมถึงบรรยากาศการลงพื้นที่อย่างแน่นอน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
จ.พัทลุง น้ําท่วม 5 อําเภอติดริมทะเลสาบสงขลา จมสูงสุด 1 ม. คาด 1 เดือนคลี่คลาย 

นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า 
ปัจจุบัน จ.พัทลุง ยังคงมีพ้ืนที่ประสบภัยนํ้าท่วมอยู่ 5 อําเภอ คืออําเภอซึ่งต้ังอยู่ติดริมทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย อ.เมือง,  
เขาชัยสน, บางแก้ว, ปากพะยูน และ ควนขนุน จากการตรวจสอบพบระดับน้ําท่วมขังสูงสุดประมาณ 1 เมตร ส่วนใหญ่เป็นจุด 
ลุ่มตํ่า ติดลําคลอง ทั้งน้ีพบประชาชนในพ้ืนที่ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปอาศัยยังจุดที่จังหวัดจัดหาไว้
ให้บนถนนเป็นการช่ัวคราว โดยปัญหาที่ทําให้การระบายนํ้าเป็นไปได้ช้ามาจากอุปสรรคเรื่องทะเลหนุน บวกกับช่องทางการระบาย 
มีน้อย เบ้ืองต้น คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาไม่ตํ่ากว่า 1 เดือน สถานการณ์ของทุกจุดจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  

อย่างไรก็ตาม นายเชาวลิต อยากฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังเรื่องกระแสไฟฟ้าเพราะวานน้ีพบว่ามีเด็กที่อาศัย
ในพ้ืนที่ประสบภัยถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต นอกจากน้ียังฝากเตือนผู้ที่จะออกไปหาปลาในช่วงกระแสนํ้าเช่ียวให้ระมัดระวังตัวเอง 
และงดการกระทําที่เสี่ยงอันตรายด้วย ซึ่งทางจังหวัดได้เร่งระดมกําลังทุกหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่  
(ไอ เอ็น เอ็น) 
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น้ําท่วมสงขลายังหนัก-ดับเพิ่มเป็น 7 ศพ 
สถานการณ์นํ้าท่วมหนักต่อเน่ืองมานานกว่า 1 สัปดาห์ ในพ้ืนที่ 6 อําเภอริมทะเลสาบสงขลายังหนักโรงเรียนยังปิดอีก  

53 แห่ง มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมเป็น 7 คน  
ความคืบหน้าสถานการณ์นํ้าท่วมที่ จ.สงขลา ซึ่งจนถึงขณะน้ียังมีพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลาทั้งสองฝั่งรวม 6 อําเภอ ที่ยังถูก

นํ้าท่วมหนักต่อเน่ืองมานานกว่า 1 สัปดาห์ และยังไม่มีทีท่าว่าระดับนํ้าจะลดลงท้ัง อ.ระโนด กระแสสินธ์ุ สทิงพระ สิงหนคร ควน
เนียง และ อ.บางกล่ํา ชาวบ้านยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กลางนํ้า  โดยเฉพาะที่อยู่ลึกเข้าไปริมทะเลสาบน้ําท่วมสูงเกือบ 2 เมตร ผู้คนต้อง
ใช้เรือเข้าออกจากหมู่บ้านไปทํางาน รวมทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งวัวควายที่ต้องมาเลี้ยงบนถนนและทางปศุสัตว์ต้องเช่าเต้นเป็นคอกช่ัวคราว 

ขณะที่ ยังมีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้อีก 53 
แห่งจากทั้งหมด 141 แห่ง  

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นํ้าท่วมใน จ.สงขลา ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตเพ่ิมเป็น 7 คนแล้ว และหลายพ้ืนที่ยังคงเสี่ยงที่จะเกิด
นํ้าท่วมซ้ําสอง โดยเฉพาะ อ.สะบ้าย้อย นาทวี และสะเดา เน่ืองจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันได้ประกาศเตือนจะมีฝน
ตกหนักอีกรอบระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคมน้ี  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


