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สภาวะอากาศ  ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยยังคงป้องกันและระวังอันตราย
จากฝนตกสะสมที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่งไว้ด้วย สําหรับพ้ืนที่ที่มี นํ้าท่วมอยู่แล้ว 
ยังต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง  
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย  
สําหรับภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง มีอากาศเย็นกับมีลมแรง 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคใต้ระวัง นํ้าป่าไหลหลาก ภาคเหนือหนาว  
ภาคอีสาน-ภาคกลางลมแรง 
จ.สุราษฎร์ธานี  ท่วมในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า 4 อ.ระดับนํ้าตาปียังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น. 
จ.นครศรีธรรมราช  ปากพนังเมืองคอนยังวิกฤติ นํ้าท่วมสูงกว่า 2.5 เมตร 
จ.ตรัง  นํ้าท่วม 8 อําเภอ อ.เมือง-อ.กันตังหนักสุดบางจุดสูง 2 ม. 
จ.พัทลุง  ต.เกาะนางคําท่วมเหลือพ้ืนดิน 30% หนักสุดรอบ 40 ปี 
จ.สตูล  นํ้าท่วมสตูลเริ่มคลี่คลาย-กาชาดลงช่วยเหลือ 
จ.สงขลา  นํ้าท่วมยังวิกฤตหนัก สั่งปิดร.ร.แล้ว 62 แห่ง 
จ.ยะลา  นํ้าท่วมยะลากระทบสวนกล้วยหอมเสียหาย 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ) 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
อินโดนีเซีย  พายุ "ดาห์เลีย" กระหนํ่าเกาะชวาของอินโดฯ ตาย 20 
อินเดีย-ศรีลังกา  ไซโคลน"ออกคี"กระหนํ่าอินเดีย-ศรีลังกา 
การช่วยเหลือ 
จ.ปัตตานี  ผู้ว่าฯปัตตานีถกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย 
 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  

สถานี ระดับตลิ่ง ระดบัน้าํ 
20 พ.ย. 60 

ระดบัน้าํ 
27 พ.ย.60 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.88 5.27 -7.53 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 7.45 7.27 -8.73 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 4.49 4.22 -7.98 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 3.77 3.44 -8.56 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 3.76 3.48 -9.02 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 4.93 4.62 -9.88 
หมายเหตุ : ระดับ (รสม.) ข้อมูลจาก http://www.dwr.go.th/ 
ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาบสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปมีระดับนํ้าสูงในหลายพ้ืนที่ ระดับนํ้า
ในลํานํ้าค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มลดลง (ข้อมูลวันที่ 4 ธ.ค.2560 ที่มา กรมทรัพยากรน้ํา) สถานีคลองอู่ตะเภาตอนบน อ .สะเดา  
จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองรัตภูมิ อ .รัตภูมิ จ .สงขลา สถานีคลองตะโหมด อ ตะโหมด 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 
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จ .พัทลุง สถานีคลองนาท่อม อ .เมือง จ .พัทลุง สถานีคลองท่าแนะ อ .ศรีบรรพต จ.พัทลุงสถานีลําปํา อ .เมือง จ.พัทลุงวัดปริมาณนํ้า
ได้ 16.42 3.76 16.12 24.91 23.58 35.77 และ 1.45 ลบม/วินาที  
 
สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นสถานีลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง อยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
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จังหวัด 29 พ.ย.60 30 พ.ย.60 1 ธ.ค.60 2 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 

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

จ.ฉะเชิงเทรา - -    
จ.ชลบุร ี - -    
จ.ระยอง - -    
จ.จันทบุร ี 0.2 -    
จ.ตราด - -    

จ.เพชรบุรี - -    
จ.ประจวบคีรีขันธ์ุ 0.2 -    

จ.ชุมพร 10.0 32.5  - 38.0 
จ.สุราษฎร์ธานี 217.4 165.0  14.5 46.0 

จ.นครศรีธรรมราช 330.4 163.4  39.1 110.0 
จ.พัทลุง 232.8 80.2  85.0 135.0 
จ.สงขลา 233.4 127.8  54.2 20.7.0 
จ.ปัตตาน ี 122.2 102.5  45.0 - 
จ.ยะลา 67.7 75.4  47.6 1.6 

จ.นราธิวาส 130.0 122.1  48.6 17.0 
จ.ระนอง 5.3 12.5  - 0.6 
จ.พังงา 11.7 3.5  7.5 23.2 
จ.กระบี่ 74.9 20.1  32.7 4.6 
จ.ภูเก็ต 14.4 12.8  34.4 15.0 
จ.ตรัง 88.4 60.4  15.8 15.0 
จ.สตูล 78.8 4.2  15.9 1.5 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 4/11 

แผนที่อากาศ 
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3 ธ.ค.60  เวลา 13:00 น. 3 ธ.ค.60  เวลา 19:00 น. 

4 ธ.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 4 ธ.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 128.0 4,620.5 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 1,456.0 11.6 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 2,283.9 *** *** 128.0 4,311.2 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 1,052.9 5.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 2,138.3 14.0 สงูกวา่ 23.2 4,620.5 หวัหนิ ไมม่ฝีน 1,344.3 7.9 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 2,051.6 11.8 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 1,468.3 15.0 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,819.2 13.4 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 2,127.3 123.3 สงูกวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 1,243.6 10.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,911.8 106.2 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,387.4 11.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 13.7 2,593.7 210.3 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,647.8 5.3 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,538.0 3.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 36.3 1,537.2 129.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 1,249.2 7.6 สงูกวา่ หนองคาย - 2,074.1 4.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 62.2 4,005.5 451.6 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 15.9 ตํา่กวา่ เลย - 1,533.3 8.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 63.7 4,209.0 312.6 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,399.1 15.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,901.0 2.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 43.6 2,358.2 213.1 สงูกวา่

ลําปาง - 1,512.8 7.0 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,310.8 2.9 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 1,959.7 92.6 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,478.5 7.4 สงูกวา่ สกลนคร - 2,414.3 5.6 สงูกวา่ ฉวาง 21.3 2,502.7 120.6 สงูกวา่

แพร่ - 1,398.8 7.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,662.3 4.8 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 128.0 3,430.2 393.2 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,208.3 8.6 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2,257.3 0.6 สงูกวา่ สงขลา 7.5 3,328.7 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,079.6 9.7 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,588.7 *** *** หาดใหญ่ 9.8 2,406.8 267.7 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,627.1 1.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,420.3 4.1 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 4.6 2,923.8 322.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,526.9 5.0 สงูกวา่ มหาสารคาม - 1,887.0 3.1 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 1,796.3 218.6 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,662.9 9.5 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 2,052.5 2.6 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 2,902.4 378.3 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 1,764.0 6.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,691.8 5.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. - 3,612.0 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1 294 0 4 5 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 728 8 2 3 สงกวา่ นราธวิาส 4 311 2 562 5 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

4 ธันวาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

3 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 - 4,311.2 562.5 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 - 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. ไมม่ฝีน 1,726.6 2.6 สงูกวา่ ระนอง 0.6 4,620.50 37.90 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,838.1 6.7 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,664.6 0.8 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 23.2 4,487.30 48.30 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,382.7 5.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,254.6 1.0 ตํา่กวา่ กระบี่ 4.6 2,672.50 67.80 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,503.6 8.7 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 1,816.0 2.7 สงูกวา่ ภเูก็ต 0.2 2,614.30 72.40 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,292.5 7.1 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,510.5 1.9 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 2,920.40 67.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 1,393.5 4.3 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,586.6 0.8 สงูกวา่ เกาะลนัตา 4.4 2,684.70 55.60 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,101.4 3.2 สงูกวา่ ตรงั 15.0 3,220.70 125.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,394.3 3.6 สงูกวา่ สตลู 1.5 2,980.00 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 พทัลงุ สกษ. 128.0 3,430.2

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,146.3 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นครศรธีรรมราช สกษ. 63.7 4,209.0

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,066.8 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นครศรธีรรมราช 62.2 4,005.5

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,354.2 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 2,643.3 *** *** 4 สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 43.6 2,358.2

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,287.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,889.3 5.0 สงูกวา่ 5 สรุาษฎรธ์านี 36.3 1,537.2

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,559.2 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 2,020.5 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ พทัลงุ สกษ. 128.0 3,430.2

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 1,635.2 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,469.8 5.0 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง 0.6 4,620.5

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

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

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 1,254.3 4.5 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 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 1,649.0 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 - 2,243.4 9.5 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 3,667.8 6.8 สงูกวา่

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

สนามบนิดอนเมอืง ฝนเล็กนอ้ย 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 207.0 มม. ที ่อ.ระโนด จ.สงขลา

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 209.79 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 1 4 7 26.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6 4 2 12 -73.00 

วนัที ่4  ธนัวาคม  2560 ภาคกลาง 1 1 1 3 -11.00 

60,333 ภาคตะวันตก 1 - 1 2 -16.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
85% ภาคตะวันออก 8 2 - 10 -12.21 คงที่ 8 อ่าง
วนัที ่4  ธนัวาคม  2559 ภาคใต ้ - - 4 4 296.00  ลดลง 18 อ่าง

50,815 รวมท ัง้ประเทศ 18 8 12 38 209.79   เพิม่ขึน้ 12 อ่าง

72%

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)

1 ภมูพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 7,234 54% 10,995 82% 7,195 53% 10,963 81% 7,163 53% 32.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,727 81% 8,513 90% 5,663 60% 8,523 90% 5,673 60% -10.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 12 253 180 68% 262 99% 250 94% 262 99% 250 94% - คงที่

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 112 43% 124 47% 110 42% 123 47% 109 41% 1.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 96 91% 95 90% 92 87% 92 87% 89 84% 3.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 181 106% 181 106% 175 103% 179 105% 173 102% 2.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 953 101% 938 100% 895 95% 940 100% 897 96% -2.00 ลดลง

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

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,825 6,744 18,081 16,594 67% 21,220 85% 14,380 58% 21,192 85% 14,354 58% 26.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 108 79% 122 90% 115 85% 124 91% 117 86% -2.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 277 53% 502 97% 457 88% 503 97% 458 88% -1.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 64 39% 142 86% 134 81% 148 90% 140 85% -6.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 159 97% 162 99% 125 76% 161 98% 124 76% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 2,400 99% 2,384 98% 1,803 74% 2439 100% 1,858 76% -55.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,143 58% 1,787 90% 1,687 85% 1795 91% 1,695 86% -8.00 ลดลง

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 123 39% 195 62% 173 55% 195 62% 173 55% - คงที่

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

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 71 50% 111 79% 104 74% 110 78% 103 73% 1.00 เพิม่ขึน้

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

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 65 54% 80 66% 77 64% 80 66% 77 64% - คงที่

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,652 84% 1,631 83% 800 41% 1634 83% 803 41% -3.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 6,266 75% 7,455 89% 5,806 69% 7528 90% 5,879 70% -73.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 953 99% 960 100% 957 100% 960 100% 957 100% - คงที่

21 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 161 101% 143 89% 126 79% 155 97% 138 86% -12.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 243 101% 290 121% 250 104% 289 120% 249 104% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,357 100% 1,393 102% 1,333 98% 1404 103% 1,344 99% -11.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,652 77% 15,600 88% 5,335 30% 15592 88% 5,327 30% 8.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,816 66% 6,945 78% 3,933 44% 6969 79% 3,957 45% -24.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 19,469 73% 22,545 85% 9,268 35% 22561 85% 9,284 35% -16.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 221 99% 217 97% 212 95% 218 97% 213 95% -1.00 ลดลง

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 270 64% 303 72% 273 65% 305 73% 275 65% -2.00 ลดลง

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 96 82% 109 93% 97 83% 109 93% 97 83% - คงที่

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 108 66% 158 96% 144 88% 161 98% 147 90% -3.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 224 76% 277 94% 257 87% 281 95% 261 88% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 61% 12 73% 11 69% 12 74% 11.52 69% -0.05 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 13 60% 18 85% 17 80% 19 89% 18.00 84% -0.78 ลดลง

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 72 91% 73 92% 70 89% 74 93% 71.08 90% -0.79 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 34 75% 35 77% 32 70% 36 78% 32.61 72% -0.59 ลดลง

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 239 81% 230 78% 211 72% 230 78% 211.00 72% - คงที่

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,288 77% 1,433 85% 1,325 79% 1445 86% 1,337 80% -12.21 ลดลง

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 370 52% 449 63% 384 54% 442 62% 377 53% 7.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 154 39% 281 72% 263 67% 280 72% 262 67% 1.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,875 86% 4,421 78% 3,069 54% 4408 78% 3,056 54% 13.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 442 30% 1,137 78% 861 59% 862 59% 586 40% 275.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,841 71% 6,288 77% 4,577 56% 5992 73% 4,281 52% 296.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 71,031 23,548 47,482 50,815 72% 60,333 85% 36,689 52% 60122 85% 36,479 51% 209.79 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 ่4  ธนัวาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

28 พฤศจกิายน 2560

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

4 ธนัวาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่4  ธนัวาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้
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ใต้ระวังน้ําป่าไหลหลาก เหนือหนาว/อีสาน-กลางลมแรง 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ประชาชน

ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยยังคงป้องกันและระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่ง 
ไว้ด้วย สําหรับพ้ืนที่ที่มีนํ้าท่วมอยู่แล้วต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ระวังอันตรายจากคล่ืนที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย สําหรับภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  
มีอากาศเย็นกับมีลมแรง  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  
ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อากาศเย็น  กับมีลมแรง  อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
17 -21 องศา เซล เซี ยส  อุณห ภูมิ สู ง สุ ด  31 -33 องศา เซล เซี ยส  บริ เ วณยอด ภูมี อ ากาศหนาว  อุณห ภูมิ ตํ่ า สุ ด  
11-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 

ภาคกลาง  อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก  มีเมฆบางส่วน กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 
21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ บริเวณจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง 
และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีเมฆบางส่วน กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อย 
บางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว  
10-30 กม./ชม.  

 
สุราษฎร์ฯท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ํา4อ.ระดับน้ําตาปียังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น. 

จ.สุราษฎร์ธานี นํ้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า 4 อําเภอระดับนํ้าในแม่นํ้าตาปียังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นกรมชลประทานโดยโครงการ
ชลประทานสุราษฎร์ธานี ได้ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า จํานวน 2 เครื่อง และติดต้ังเครื่องผลักดันนํ้า จํานวน 4 เครื่อง เพ่ือช่วย 
เร่งการระบายนํ้าให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด   

ศูนย์ปฏิบัติการนํ้าอัจฉริยะ กรมชลประทาน  รายงานสถานการณ์นํ้าท่วมภาคใต้ ว่าจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในพ้ืนที่
ภาคใต้ตอนล่าง เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่ 
ลุ่มตํ่า 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยในส่วนของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี นํ้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า 4 อําเภอได้แก่ อ.เมือง อ.บ้านนาสาร อ.พระแสง และอ.กาญจนดิษฐ์ ปัจจุบันยังคงมีฝนตก 
ในพ้ืนที่ และระดับนํ้าในแม่ นํ้าตาปียังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น พ้ืนที่ลุ่มตํ่าบริเวณตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เริ่มมี นํ้าท่วมขัง 
เน่ืองจากระบายนํ้าไม่ทัน กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ได้ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า จํานวน 2 เครื่อง และติดต้ัง
เครื่องผลักดันนํ้า จํานวน 4 เครื่อง บริเวณประตูระบายนํ้าคลองท่าโพธิ์ และประตูระบายนํ้าคลองไชยา พร้อมกับนํารถแบ็คโฮ 
ช่วยกําจัดเศษขยะและสิ่งกีดขวางทางนํ้า เพ่ือช่วยเร่งการระบายนํ้าให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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ปากพนังเมืองคอนยังวิกฤติ น้ําท่วมสูงกว่า 2.5 เมตร 
สถานการณ์ลุ่มนํ้าปากพนังเมืองคอนยังวิกฤติ หลังมวลนํ้าจากตัวจังหวัดช้ันใน หลากเข้าท่วมสูงสุดกว่า 2.5 เมตร  

ขณะบ้านหลายครัวเรือน อพยพมาอาศัยเต็นท์บนถนนช่ัวคราว 
ที่บ้านเนินธัมมัง หมู่ 4 ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับนํ้าจากอําเภอชะอวด  

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่อนพิบูลย์ พบนํ้าได้หลากเข้ามาสมทบ ทําให้ระดับนํ้าในพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดมีระดับนํ้า
สูงกว่า 1.5 เมตร บางจุดสูงกว่า 2.5 เมตร โดยพ้ืนที่ย่านน้ีเป็นพ้ืนที่ปลายนํ้า ซึ่งมวลน้ําจะหลากมากองรวมกัน ก่อนจะระบาย 
ลงสู่อ่าวไทยผ่านแม่นํ้าปากพนัง และคลองระบายน้ําตามแนวพระราชดําริชะอวด-แพรกเมือง   

ด้าน พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 พร้อมด้วยกําลังพล ได้ลงพ้ืนที่นําอาหารปรุงสุกและนํ้าด่ืม
เข้าให้การช่วยเหลือ โดยพบว่าหลายครอบครัวที่ถูกนํ้าท่วมบ้านในระดับสูง ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้จนต้องอพยพเข้ามาพัก 
ในศูนย์ศิลปาชีพ บ้านเนินธัมมัง ขณะที่สํานักชลประท่านที่ 15 ได้เร่งระบายนํ้าในพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังออกสู่อ่าวไทย เนื่องจาก 
เกรงว่าอาจมีกลุ่มฝนมรสุมกําลังแรงเข้ามาอีก  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

น้ําท่วมตรัง 8 อําเภออ.เมือง-กันตังหนักสุดบางจุดสูง 2 ม. 
สถานการณ์นํ้าท่วมตรัง 8 อําเภอ พบ อ.เมือง - กันตัง วิกฤติ บางจุดสูง 2 ม. ขณะทะเลหนุนทําระบายช้า ระดับนํ้า 

ยังทรงตัวมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย คาด 2 - 3 วัน คลี่คลาย 
นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า 

ขณะนี้ จ.ตรัง พบพ้ืนที่ 8 อําเภอ ได้รับผลกระทบจากภาวะนํ้าท่วม ประกอบด้วย อ.เมือง อ.นาโยง อ.ห้วยยอด อ.รัษฎา  
อ.ปะเหลียน อ.วังวิเศษ อ.กันตัง และ อ.ย่านตาขาว โดยเฉพาะที่ อ.เมือง และ อ.กันตัง สาเหตุมาจากพนังก้ันแม่นํ้าตรังชํารุด  
ทําให้มวลนํ้าหลากเข้าท่วมเขตต.หนองตรุด, นาโต๊ะหมิง, บางรัก และ ควนปริง ซึ่งมวลนํ้าทั้งหมดจะหลากต่อไปยัง อ.กันตัง  
จึงทําให้สถานการณ์ใน 2 อําเภอ ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ส่วนที่เทศบาลนครตรัง ล่าสุดยังประสบปัญหานํ้าท่วมเช่นกัน โดยเจ้าหน้าที่
ต้องเฝ้าระวังปริมาณนํ้าจาก อ.นาโยง กับ อ.ห้วยยอด ที่ไหลมาสมทบอย่างต่อเน่ือง จากการตรวจสอบพบระดับนํ้าท่วมขัง 
ในภาพรวมสูงเฉล่ีย 30 ซม. - 2 ม. ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ทั้งน้ีจังหวัดได้ประกาศให้พ้ืนที่ 8 อําเภอดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ 
ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) แต่การประกาศจะไม่ครอบคลุมทั้งอําเภอ แต่จะแบ่งเป็นบริเวณหมู่บ้าน หรือ ตําบล ที่ประสบปัญหา
เท่าน้ัน  

ขณะเดียวกัน ทางนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กําชับให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่และทั่วถึง เบ้ืองต้นพบมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า 20,000 ครัวเรือน หรือ  
คิดเป็นประมาณ 70,000 คน ในจํานวนน้ีมีหลายครอบครัวต้องอพยพไปอาศัยในพ้ืนที่ที่จังหวัดจัดหาให้แต่ก็พบว่า 
มีหลายครัวเรือนที่ไม่ยอมย้ายออกเน่ืองจากเกรงว่าทรัพย์สินภายในบ้านจะสูญหาย  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบปัจจุบันคือภาวะทะเลหนุนสูง ทําให้การระบายนํ้าเป็นไปได้ช้า โดยระดับนํ้ายังทรงตัวมีแนวโน้ม
ลดลงบ้างเล็กน้อย คาดว่า ภายใน 2 - 3 วันจากน้ี สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
พัทลุง  ต.เกาะนางคําท่วมเหลือพื้นดิน 30% หนักสุดรอบ 40 ปี 

เกิดนํ้าท่วมตําบลเกาะนางคํา จ .พัทลุง เหลือพ้ืนดินแค่ 30% ชาวบ้านเผยไม่ เคยพบในรอบ  40 ปีชาวบ้าน  
กว่า 1,800 ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อน ต้องอพยพหนีนํ้าท่วมไปพักอาศํยตามโรงเรียน และศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

ฝนตกหนักต่อเน่ืองใน จ.พัทลุง ล่าสุดนํ้าฝนบวกน้ําป่าและนํ้าทะเลหนุน ทําให้พ้ืนที่ ตําบลเกาะนางคํา อําเภอปากพะยูน  
มีนํ้าท่วมเกาะนางคํา สูงเกือบ 1.20 เมตร จนบนเกาะเหลือพ้ืนดินเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด บ้านเรือนประชาชน  
ถนนในหมู่บ้าน พ้ืนที่การเกษตร บ่อปลา บ่อกุ้ง จมอยู่ใต้นํ้า และถนนเข้าหมู่ทางหลวงชนบท ที่4026 รวมถึงเส้นทางหลวงชนบท 
5051 มีนํ้าท่วมสูงเป็นทางยาว เส้นทางที่เข้าไปยังเกาะรถเล็กไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้ บ้านเรือนประชาชน มีนํ้าท่วมสูง  
ทําให้ชาวบ้าน กว่า 1,800 ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อน ต้องอพยพหนีนํ้าท่วมไปพักอาศํยตามโรงเรียน และศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
ที่ทาง อบต.เกาะนางคําจัดไว้ให้ต้ังแต่ช่วงเย็นวานหลังจากนํ้าเพ่ิมระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว  

ขณะที่นายอําเภอปากพะยูน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือชาวบ้าน 
โดยการนําเครื่องยังชีพไปแจกจ่าย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ในขณะท่ีทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนที่434พัทลุง  
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และกองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์พัทลุง ได้ลงพ้ืนที่ช่วยอพยพสิ่งของพร้อมแจกนํ้าด่ืมให้กับชาวบ้านที่ติดนํ้าภายในบ้าน
และไม่อพยพ โดยพบว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะไม่ยอมอพยพออกมา ด้านชาวบ้านในพ้ืนที่ ตําบลเกาะนางคํา กล่าวว่า  
จากประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ที่น่ีมากว่า 40 ปี ไม่เคยเจอสภาพน้ําแบบน้ี ทําให้อพยพสิ่งของไม่ทันเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม 
จมอยู่ใต้นํ้าทั้งหมดเพราะน้ําทะเลหนุนเร็วมาก  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมสตูลเริ่มคลี่คลาย-กาชาดลงช่วยเหลือ 

สถานการณ์นํ้าท่วมสตูล หลายจุดเริ่มคลี่คลาย โฮมเสตย์ได้รับความเสียหาย กาชาดลงช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านแล้ว 

สถาการณ์นํ้าท่วมในจังหวัดสตูล ซึ่งได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติแล้ว 3 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอมะนัง,อําเภอทุ่งหว้า 
และอําเภอละงู ส่วนในพ้ืนที่บ้านวังนาใน และบ้านวังสายทอง พ้ืนที่หมู่ที่ 10 ตําบลนํ้าผุด สถานการณ์นํ้าที่ไหลบ่าลงอย่างรวดเร็ว
ที่มาจากเทือกเขาบรรทัดและได้เข้าท่วมโฮมสเตย์ ของชาวบ้านเสียหายเกือบ 28 แห่ง พร้อมกับบ้านเรือนในพ้ืนที่ ล่าสุดระดับนํ้า
แห้งลงแล้ว เหลือเพียงร่องรอยซากดินโคลนและความเสียหายไว้ดูต่างหน้าให้กับเจ้าของโฮมเสตย์และบ้านเรือนไว้ ขณะเจ้าของ 
โฮมเสตย์เริ่มเข้าดูความเสียหาย และเก็บกวาดเศษซากดินโคลน พบร่องรอยปูนแตกร้าวจากสาเหตุมวลนํ้ากระแทกกําแพงปูน 
เป็นรอยร้าวเสียหาย เจ้าของบ้านต้องทําใจและซ่อมแซมต่อไป 

ขณะที่ ทางด้านนางพกาพันธ์ุ สรรค์สวาท เป็นตัวแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นําสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล  
นําถุงยังชีพ จํานวน 130 ถุง ลงพ้ืนที่หมู่ที่ 10 ตําบลนํ้าผุด เพ่ือแจกจ่ายถุงยังชีพ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน 
ทั้ง 2 หมู่บ้านในขณะนี้ 

ด้าน นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวว่า มวลนํ้าขณะน้ีได้ไหลลง
ไปในพ้ืนที่ ตําบลเขาขาว ตําบลละงู ที่ต้องรับผลกระทบต่อไป นํ้าได้ไหลท่วมสวนเกษตรยางพาราและสวนปาล์ม ส่วนบ้านเรือน 
ที่ท่วมน้ัน ที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่พ้ืนที่ราบลุ่มตํ่า แต่อย่างไรก็ตาม แม้สภาพภูมิอากาศฝนจะตกน้อยลง แต่ยังคงจับตาเฝ้าระวังนํ้า 
ที่สะสมไว้ตามภูเขาไหลลงมาอีกครั้ง และภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าไว้ใจในขณะนี้  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
สงขลาน้ําท่วมยังวิกฤตหนัก สั่งปิดร.ร.แล้ว62แห่ง 

นํ้าท่วมสงขลายังวิกฤต โรงเรียนได้รับผลกระทบ 86 แห่ง สั่งปิด 62 แห่ง ขณะที่คลื่นลมยังแรง ต้องขึ้นธงแดง 
แหล่งท่องเที่ยวหาดใหญ่ 

สําหรับสถานการณ์นํ้าท่วมในจ.สงขลา พ้ืนที่ 7 อําเภอที่อยู่ติดริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสองฝั่ง ต้ังแต่ 
อ.ระโนด กระแสสินธ์ุ สทิงพระ สิงหนคร ควนเนียง บางกล่ํา และบางส่วนของอ.หาดใหญ่ ล่าสุดวันน้ีสภาพนํ้าท่วมยังหนัก  
และอยู่ในภาวะวิกฤตไม่มีทีท่าว่านํ้าจะลดลงแต่ในทางกลับกัน ยังมีนํ้าจากทะเลสาบสงขลาหนุนท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากมวลน้ํา 
ในคลองสาขา และมวลนํ้าจาก จ.พัทลุง ที่ไหลลงมาสมทบและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่เว้นแม้แต่โรงเรียน โดยในวันน้ีมีโรงเรียน 
ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกนํ้าท่วมทั้งหมด 86 โรงเรียน ในจํานวนน้ีต้องประกาศหยุดเรียนแล้ว 62 โรงเรียน เช่น โรงเรียน 
วัดป่าขาด อ.สิงหนคร โรงเรียนวัดท่าหิน และโรงเรียนวัดคูขุด ในอ.สทิงพระ เน่ืองจากสภาพโรงเรียนถูกนํ้าทั้งหมดไม่สามารถ 
เปิดเรียนได้ บางโรงเรียนถูกนํ้าท่วมสูงเกือบ 1 เมตร สําหรับสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลาในครั้งน้ีหนักที่สุด 
ในรอบ 12 ปีนับต้ังแต่เหตุนํ้าท่วมใหญ่เมื่อปี 2548 

ส่วนภาพรวมของสถานการณ์นํ้าท่วมที่จ.สงขลา หลายพ้ืนที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะในพ้ืนที่อ.เทพา สะบ้าย้อย 
และอ.นาทวี ซึ่งถูกนํ้าท่วมหนักในช่วงแรกๆแต่มีผู้เสียชีวิตจากการจมนํ้าเพ่ิมเป็น 5 คน พ้ืนที่ อ.สะบ้าย้อย 2 คน เทพา 1 คน  
จะนะ 1 คนและหาดใหญ่ 1 คน ขณะที่สภาพคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยตลอดแนวชายฝ่ังของจ.สงขลาทั้ง 6 อําเภอต้ังแต่อ.เทพา  
จะนะ เมือง สิงหนคร สทิงพระ และอ.ระโนด ยังคงมีกําลังแรงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่ง โดยเฉพาะบริเวณชายหาด 
แหลมสมิหลายังคงขึ้นธงแดงห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นนํ้าทะเลอย่างเด็ดขาดในระยะนี้  (เดลินิวส์) 

 
น้ําท่วมยะลากระทบสวนกล้วยหอมเสียหาย 

นํ้าท่วมที่ จ.ยะลา ส่งผลกระทบต่อสวนกล้วยหอมทอง 4,000 ต้นที่กําลังให้ผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาด ในช่วงตรุษจีน 
ของปีหน้าจมนํ้า คาดจะได้รับความเสียหายหลายแสนบาท 
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จากสถานการณ์ฝนตกหนัก จนทําให้เกิดนํ้าท่วมที่ จ.ยะลา ต้ังแต่วันที่ 26 พ.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งมีพ้ืนที่ประสบปัญหา
ทั้งหมด 8 อําเภอ โดยพ้ืนที่ทางการเกษตรจํานวนมาก ถูกนํ้าท่วม เช่นเดียวกับ ที่สวนกล้วยหอมทอง ของนายปิยวัตร บุญช่วย 
เกษตรกรชาวสวน หมู่ 1 บ้านยุโป ต.ยูโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ซึ่งได้ลงทุนทําสวนกล้วยหอมทองในพื้นที่ 10 ไร่ ที่เป็นพ้ืนที่ 
ปลูกยางพาราเก่า และเปลี่ยนแนวทางในการทําเกษตร มาปลูกกล้วยหอมทอง  

นายปิยวัตร บุญช่วย เจ้าของสวน เปิดเผยว่า ได้ทําการปลูกกล้วยหอมทองมาเป็นระยะเวลา 6 เดือนแล้ว โดยมีจํานวน 
2000 ต้นที่กําลังจะให้ผลผลิต และอีก 2000 ต้นที่ เพ่ิงปลูกได้ไม่นาน ในส่วนของต้นที่กําลังให้ผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาด  
ในช่วงตรุษจีนของปีหน้า แต่ก็ต้องมาประสบปัญหา สวนกล้วยหอมทองถูกนํ้าเข้าท่วม มาเป็นเวลาเกือบ 1 สัปดาห์แล้ว ซึ่งปีน้ีมีนํ้า
มากกว่าทุกปีทีผ่านมา สวนกล้วยหอมทอง ที่ได้ลงทุนลงแรงปลูกน้ัน เป็นการทําเกษตรภายในครอบครัว และ ทําตามแนวทาง
การเกษตรพระราชดําริ ให้เป็นสวนกล้วยปลอดสารพิษ  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
พายุ "ดาห์เลีย" กระหน่ําเกาะชวาของอินโดฯ ตาย 20 

มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 คนในอินโดนีเซีย จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนดาห์เลีย ที่โหมกระหน่ําภาคตะวันออก 
ของเกาะชวา 

สํานักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ว่าสํานักงานบริหารจัดการภัยพิบัติ
แห่งชาติของอินโดนีเซีย ( บีเอ็นพีบี ) รายงานเมื่อวันเสาร์ ว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนดาห์เลีย ที่พาดผ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้
เกิดนํ้าท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างและดินถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดชวาตะวันออก มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 คน แต่ยังสูญหาย 
อีก 5 คน ขณะเดียวกันมีประชาชนอพยพแล้วมากกว่า 2,000 คน 

ทั้งน้ี พายุดาห์เลียส่งผลกระทบต่อ 28 เขต ใน 5 จังหวัดที่อยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา ซึ่งรวมถึงเมืองยอกยาการ์ตา 
และเกาะบาหลี สถานที่ต้ังของภูเขาไฟ “อากุง” ที่ยังคงพ่นเถ้าถ่านและกลุ่มควันออกมาเป็นระยะต้ังแต่สัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม 
ระดับความรุนแรงของการปะทุตามการประเมินของบีเอ็นพีบีถือว่าลดลงมาก และเที่ยวบินแทบทั้งหมดที่เข้าและออกจาก 
ท่าอากาศยานนานาชาติงูระไรห์สามารถให้บริการได้ หลังมีการปิดสนามบินนานเกือบ 72 ช่ัวโมง ระหว่างวันจันทร์ถึงช่วงบ่าย 
ของวันพุธที่ผ่านมา ส่วนสถานการณ์ในกรุงจาการ์ตาที่ต้ังอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะชวา มีรายงานนํ้าท่วมฉับพลันในบางเขตซึ่งเป็น
ผลกระทบจากพายุดาห์เลียเช่นกัน  (เดลินิวส์). 

 
ไซโคลน"ออกคี"กระหน่ําอินเดีย-ศรีลังกา 

ประชาชนนับหมื่นคนเข้าพักพิงในศูนย์ช่ัวคราวของทางการ ในศรีลังกาและภาคใต้ของอินเดีย เมื่อวันเสาร์ เพ่ือหลบหนี
กระแสนํ้าเอ่อท่วมฉับพลัน หลังการพัดกระหนํ่าของพายุหมุนที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 26 รายแล้ว 

สํานักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ว่า พายุไซโคลนออกคีทําให้มีผู้เสียชีวิต  
13 รายในศรีลังกา และเสียชีวิตจํานวนเท่ากันในรัฐเกรละกับรัฐทมิฬนาดูของอินเดีย นับต้ังแต่วันศุกร์ ขณะที่มันพัดขึ้นฝั่ง 
จากทะเลอาหรับ นอกจากน้ันยังมีรายงานประชาชน 11 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวประมง ยังคงสูญหายใน 2 ประเทศ  
ขณะที่ประชาชนกว่า 9,000 คน เข้าพักพิงในศูนย์บรรเทาทุกข์ของทางการ 

เมืองต่างๆ หลายสิบเมืองผชิญกับภาวะนํ้าท่วมหลากฉับพลัน กระแสไฟฟ้าและโทรศัพท์ถูกตัดขาด ขณะที่ลมพายุความเร็ว
ถึง 130 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงพัดกระหนํ่าภูมิภาค สถานีพยากรณ์อากาศประกาศเตือนจะเกิดฝนตกหนักอีกในพ้ืนที่ ขณะที่ระดับนํ้า
สูงขึ้นในแม่นํ้าหลายสายทางภาคใต้ของอินเดีย 

ศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติศรีลังกา กล่าวว่า ประชาชนราว 77,000 คน ในพ้ืนที่ 16 อําเภอได้รับผลกระทบ  
(เดลินิวส์) 

 
ผู้ว่าฯปัตตานีถกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ขณะสถานการณ์นํ้าท่วม 
เริ่มคลี่คลาย 

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี จากคณะทํางานและหน่วยที่เก่ียวข้อง ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ศาลากลางจังหวัด
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ปัตตานี เพ่ือประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เบ้ืองต้น พบว่า สภาพนํ้าท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เริ่มคลี่คลายลง
หลังจากมีการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ิมขึ้น เพ่ือระบายนํ้าออกสู่ทะเล ทําให้การสัญจรไป-มา ของประชาชนได้เกือบทุกเส้นทาง  
แต่ยังต้องเดินทางสัญจรด้วยความระมัดระวัง ในส่วนของเขตเศรษฐกิจร้านค้าต่างๆ ก็เริ่มทยอยเปิดกิจการเป็นบางส่วนแล้ว  

อย่างไรตาม ทางจังหวัดจึงได้แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเส้นทาง และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 
ของแต่ละหน่วย เพ่ือหาทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน
ต่อไป สําหรับสถานการณ์ทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยังมีฝนตกอยู่ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปัตตานีและลุ่มนํ้า 
สายบุรี ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด  ข้อมูลปัจจุบันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัด
ปัตตานี ถึงขณะน้ีมีจํานวน 30,469 ครัวเรือน รวม 100,613 คน และมีผู้เสียชีวิต 5 ราย และมีพ้ืนที่ทางการเกษตร 
ได้รับความเสียหาย 38,671 ไร่  ปศุสัตว์ 1,083 ตัว บ่อปลา 586 บ่อ  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


