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สภาวะอากาศ  ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สําหรับภาคใต้มีฝนน้อย  
และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
 
สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคเหนือ'หนาว 9 องศาฯ 'ภาคใต้'ฝนน้อย-คลื่นลมเบา 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สรุปนํ้าท่วมใต้ 5 จังหวัดยังอ่วม ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1.5 แสนครัวเรือน 
จ.อ่างทอง  ชาวนาอ่างทองผวาหลังนํ้าเจ้าพระยาลดเร็วหว่ันแล้ง 
จ.นครศรีธรรมราช  นํ้าค้างทุ่งลุ่มนํ้าปากพนังลดฮวบหลังนํ้าทะเลลงตํ่าสุด 
จ.ตรัง  ผู้ว่าฯตรัง เผย นํ้าท่วมคลี่คลายแล้ว 95% 
จ.พัทลุง  ระดับนํ้าเริ่มลดลงอย่างต่อเน่ือง ชาวบ้านต่างอพยพกลับเข้าบ้านแล้ว 
จ.สงขลา  รร.สงขลายังปิดอีก 21 แห่ง ส่วนที่เปิดต้องใช้วัดสอนแทน 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ผู้จัดการ) 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 
สถานการณ์น้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2560  

สถานี ระดับตลิ่ง ระดบัน้าํ 
4 ธ.ค. 60 

ระดบัน้าํ 
11 ธ.ค.60 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 4.00 3.87 -8.93 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 7.78 7.26 -8.74 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 5.08 4.16 -8.04 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 4.24 3.35 -8.65 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 4.07 3.40 -9.10 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 4.56 4.13 -10.37 
หมายเหตุ : ระดับ (รสม.) ข้อมูลจาก http://www.dwr.go.th/ 
 
ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาบสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไประดับนํ้ามีแนวโน้มลดลงยังคงต้อง
ติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด (ข้อมูลวันที่ 8 ธ.ค.2560 ที่มา กรมทรัพยากรน้ํา) 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 15.85 2.45 14.81 23.24 21.59 34.53 และ 1.19 ลบม/วินาที  
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
วันพฤหัสบดทีี่ 14 ธันวาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นสถานีลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง อยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 8 ธ.ค.60 9 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 12 ธ.ค.60 

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

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

จ.เพชรบุรี - - - - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ุ - - - - - 

จ.ชุมพร 0.3 58.5 - - - 
จ.สุราษฎร์ธานี 60.4 10.0 27.4 - - 

จ.นครศรีธรรมราช 5.1 27.0 0.9 - - 
จ.พัทลุง 61.0 12.9 - - - 
จ.สงขลา 19.6 15.0 1.7 - 3.6 
จ.ปัตตาน ี 23.0 25.3 6.1 - 2.3 
จ.ยะลา 0.9 4.2 0.1 - 0.2 

จ.นราธิวาส 25.5 48.8 56.2 15.4 10.3 
จ.ระนอง  - - - - 
จ.พังงา  - - - - 
จ.กระบี่  - - - - 
จ.ภูเก็ต 2.6 26.5 - - - 
จ.ตรัง 0.1 - - - - 
จ.สตูล 6.8 - - - - 
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แผนที่อากาศ 
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12 ธ.ค.60  เวลา 13:00 น. 12 ธ.ค.60  เวลา 19:00 น. 

13 ธ.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 13 ธ.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 10.3 4,680.5 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 3.1 2,294.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 7.4 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 ฝนเล็กนอ้ย 1,266.9 10.4 ตํา่กวา่ - 4,631.2 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 1,457.8 11.6 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 2,294.3 *** *** 10.3 4,534.6 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 1,054.7 5.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 2,188.7 14.0 สงูกวา่ - 4,680.5 หวัหนิ - 1,347.2 7.9 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 2,086.8 11.8 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 1,481.3 15.0 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,829.0 13.4 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 2,433.9 123.3 สงูกวา่

พะเยา - 1,057.1 10.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 2,129.0 106.2 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,413.1 11.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 2,750.5 210.3 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,647.8 5.3 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,540.0 3.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 1,602.8 129.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 1,249.8 7.6 สงูกวา่ หนองคาย - 1,886.6 4.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 4,271.9 451.6 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 15.9 ตํา่กวา่ เลย - 1,533.3 8.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 4,357.9 312.6 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,399.1 15.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,901.0 2.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 2,613.5 213.1 สงูกวา่

ลําปาง - 1,292.1 7.0 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,310.8 2.9 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 1,559.9 92.6 ตํา่กวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,478.5 7.4 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2,414.3 5.6 สงูกวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 2,593.8 120.6 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 1,398.8 7.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,662.3 4.8 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 3,522.0 393.2 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,210.3 8.6 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2,257.3 0.6 สงูกวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 3,361.0 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. 3.1 1,083.9 9.7 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,588.7 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 2,469.2 267.7 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,627.1 1.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,420.3 4.1 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 2,984.8 322.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,526.9 5.0 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,887.0 3.1 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 1,830.5 218.6 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,662.9 9.5 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 2,052.5 2.6 สงูกวา่ ปตัตานี 1.4 2,948.3 378.3 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 1,764.0 6.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,691.8 5.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. - 3,668.7 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1 294 0 4 5 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 728 8 2 3 สงกวา่ นราธวิาส 10 3 4 534 6 562 5 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

12 ธันวาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

13 ธันวาคม 2560

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1,294.0 4.5 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,728.8 2.3 สงูกวา่ นราธวิาส 10.3 4,534.6 562.5 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 ไมม่ฝีน 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 4,637.60 48.30 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,382.7 5.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,149.5 1.0 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 2,702.70 67.80 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,503.6 8.7 สงูกวา่ นครราชสมีา - 1,589.6 2.7 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 2,747.10 72.40 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,292.5 7.1 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,510.5 1.9 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 3,059.40 67.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 1,393.5 4.3 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,391.4 0.8 สงูกวา่ เกาะลนัตา - 2,684.70 55.60 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั - 1,101.4 3.2 สงูกวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 3,226.40 125.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,394.3 3.6 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 3,000.00 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 นราธวิาส 10.3 4,534.6

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,146.3 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ปทุมธาน ีสกษ. 7.4 1,566.6

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,066.8 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นา่น สกษ. 3.1 1,083.9

พระนครศรอียธุยา - 1,354.2 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 2,643.3 *** *** 4 ปตัตานี 1.4 2,948.3

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,287.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,889.3 5.0 สงูกวา่ 5 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 1,043.0

ปทุมธาน ีสกษ. 7.4 1,566.6 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ฝนเล็กนอ้ย 2,020.5 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ นราธวิาส 10.3 4,534.6

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

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 1,254.3 4.5 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 952.5 8.5 ตํา่กวา่

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 ไมม่ฝีน 2,243.4 9.5 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 3,668.4 6.8 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 2,618.4 6.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 4,058.8 12.3 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน 1,865.3 6.1 สงูกวา่ ตราด - 4,631.2 21.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน 1,008.5 5.7 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,170.6 - ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 20.0 มม. ที ่อ.แมจ่รมิ จ.น่าน

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 371.75 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 4 1 2 7 -204.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 2 1 12 -102.00 

วนัที ่13  ธนัวาคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -56.00 

59,895 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -38.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
84% ภาคตะวันออก 9 - 1 10 -20.75 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่13  ธนัวาคม  2559 ภาคใต ้ - - 4 4 49.00  ลดลง 26 อ่าง

50,563 รวมท ัง้ประเทศ 26 4 8 38 -371.75   เพิม่ขึน้ 8 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  (7)

1 ภมูพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 7,196 53% 10,892 81% 7,092 53% 10,975 82% 7,175 53% -83.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,641 80% 8,386 88% 5,536 58% 8,482 89% 5,632 59% -96.00 ลดลง

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

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 113 43% 126 48% 112 43% 125 48% 111 42% 1.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 97 92% 99 93% 96 91% 96 91% 93 88% 3.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 179 105% 180 106% 174 102% 181 106% 175 103% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 908 97% 904 96% 861 92% 932 99% 889 95% -28.00 ลดลง

แม่มอก 110 16 94 107 97% 108 98% 92 84% 110 100% 94 85% -2.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,825 6,744 18,081 16,423 66% 20,961 84% 14,121 57% 21,163 85% 14,325 58% -204.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 106 78% 120 88% 113 83% 122 90% 115 85% -2.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 275 53% 489 94% 444 85% 497 96% 452 87% -8.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 64 39% 135 82% 127 77% 138 84% 130 79% -3.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 160 98% 163 99% 126 77% 162 99% 125 76% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 2,310 95% 2,291 94% 1,710 70% 2352 97% 1,771 73% -61.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,135 57% 1,762 89% 1,662 84% 1778 90% 1,678 85% -16.00 ลดลง

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 122 39% 194 62% 172 55% 195 62% 173 55% -1.00 ลดลง

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% 110 78% 103 73% 111 79% 104 74% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 130 47% 201 73% 194 71% 201 73% 194 71% - คงที่

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 64 53% 79 65% 76 63% 80 66% 77 64% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,639 83% 1,616 82% 785 40% 1626 83% 795 40% -10.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 6,146 73% 7,296 87% 5,649 67% 7400 88% 5,751 69% -102.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 937 98% 902 94% 899 94% 957 100% 954 99% -55.00 ลดลง

21 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 161 101% 139 87% 122 76% 139 87% 122 76% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 242 101% 288 120% 248 103% 289 120% 249 104% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,340 99% 1,329 98% 1,269 93% 1385 102% 1,325 97% -56.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,642 77% 15,596 88% 5,331 30% 15604 88% 5,339 30% -8.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,795 65% 6,898 78% 3,886 44% 6928 78% 3,916 44% -30.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 19,437 73% 22,494 85% 9,217 35% 22532 85% 9,255 35% -38.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 219 98% 211 94% 206 92% 215 96% 210 94% -4.00 ลดลง

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 267 64% 298 71% 268 64% 303 72% 273 65% -5.00 ลดลง

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 99 85% 107 91% 95 81% 109 93% 97 83% -2.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 110 67% 152 93% 138 84% 156 95% 142 87% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 217 74% 270 92% 250 85% 274 93% 254 86% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 61% 12 72% 11 68% 12 73% 11.41 69% -0.13 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 13 60% 17 81% 16 76% 18 83% 16.82 79% -0.52 ลดลง

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 71 90% 72 90% 69 87% 73 92% 69.73 88% -0.89 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 31 69% 36 78% 33 72% 35 76% 31.73 70% 0.79 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 239 81% 229 78% 210 71% 230 78% 211.00 72% -1.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,277 76% 1,404 84% 1,296 77% 1424 85% 1,317 79% -20.75 ลดลง

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 370 52% 454 64% 389 55% 451 64% 386 54% 3.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 155 40% 284 73% 266 68% 282 72% 264 68% 2.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,935 88% 4,454 79% 3,102 55% 4435 79% 3,083 55% 19.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 480 33% 1,221 84% 945 65% 1196 82% 920 63% 25.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,940 72% 6,412 78% 4,702 57% 6364 78% 4,653 57% 49.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 71,031 23,548 47,482 50,563 71% 59,895 84% 36,254 51% 60268 85% 36,626 52% -371.75 ลดลง

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

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

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (28)

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

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

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 26 จังหวัด ไม่ม ี50 จังหวัด                             ลําดบัของเขือ่นตามปรมิาณนํา้ใชก้ารได้

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

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

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่13  ธนัวาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

7 ธนัวาคม 2560

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

13 ธนัวาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่13  ธนัวาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 70,921 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั
 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั

% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน % ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 
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ภาคเหนือ'หนาว 9 องศาฯ 'ภาคใต้'ฝนน้อย-คลื่นลมเบา 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศท่ัวไปว่า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมี

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สําหรับภาคใต้มีฝนน้อย และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง  
1-2 เมตร   
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิตํ่าสุด  
20-23 องศา เซล เซี ยส  อุณหภูมิ สู งสุ ด  30-34 องศา เซล เซี ยส  บริ เ วณยอดดอย มีอากาศหนาว  อุณห ภูมิ ตํ่ าสุ ด  
9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส และมีฝนเล็กน้อย 
บางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 
11-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคกลาง  อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 
22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก  มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส และมีฝนเล็กน้อย 
บางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว  
15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา  
และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ต้ังแต่ จ.นครศรีธรรมราชขึ้นมา  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ต้ังแต่ จ.พัทลุงลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง และ
สตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส และมีฝนเล็กน้อย
บางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว  
10-30 กม./ชม.  

 
ปภ.สรุปน้ําท่วมใต้ 5 จังหวัดยังอ่วม ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1.5 แสนครัวเรือน 

ปภ .  รายงานสถานการณ์ อุทกภัยในพื้ นที่ ภาคใ ต้  5 จั งห วัด  ต้ั งแ ต่  25 พ .ย . –13 ธ .ค .60 เ ดือดร้อนก ว่า  
158,284 ครัวเรือน ขณะนี้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพ่ือคลี่คลายสถานการณ์สู่ภาวะปกติโดยเร็ว...  

นายชยพล ธิติศักด์ิ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ 
จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแต่วันที่ 25 พ.ย.–13 ธ.ค.60 ทําให้เกิดนํ้าไหลหลากในพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี 
ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบ่ี รวม 121 อําเภอ 823 ตําบล  
5,983 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 515,406 ครัวเรือน 1,654,600 คน เสียชีวิต 29 ราย  

สําหรับ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ กระบ่ี สตูล ยะลา นราธิวาส ชุมพร และปัตตานี ยังคงมี
สถานการณ์อุทกภัยใน 5 จังหวัด รวม 34 อําเภอ 227 ตําบล 1,759 หมู่บ้าน 158,284 ครัวเรือน 475,371 คน 
ประกอบด้วย – 

สงขลา ยังคงมีนํ้าท่วมในพ้ืนที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสทิงพระ อําเภอสิงหนคร อําเภอกระแสสินธ์ุ อําเภอนางกล่ํา  
และอําเภอระโนด รวม 43 ตําบล 282 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 40,786 ครัวเรือน 114,844 คน 

พัทลุง เกิดนํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอควนขนุน อําเภอปากพะยูน อําเภอเขาชัย
สน และอําเภอบางแก้ว รวม 42 ตําบล 210 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 43,645 ครัวเรือน 130,832 คน –  

ตรัง ยังคงมีนํ้าท่วมในพ้ืนที่อําเภอกันตัง รวม 2 ตําบล 10 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ 160 ครัวเรือน  
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นครศรีธรรมราช ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 17 อําเภอ ได้แก่ อําเภอชะอวด อําเภอบางขัน อําเภอเชียรใหญ่  
อําเภอจุฬาภรณ์ อําเภอทุ่งสง อําเภอปากพนัง อําเภอสิชล อําเภอฉวาง อําเภอนบพิตํา อําเภอหัวไทร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อําเภอพรหมคีรี อําเภอทุ่งใหญ่ อําเภอช้างกลาง อําเภอร่อนพิบูลย์ อําเภอท่าศาลา และอําเภอถ้ําพรรณรา รวม 100 ตําบล 
1,005 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 68,441 ครัวเรือน 207,499 คน –  

สุราษฎร์ธานี ยังคงมีนํ้าท่วมในพ้ืนที่ 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพระแสง อําเภอเวียงสระ อําเภอเคียนซา อําเภอบ้านนาสาร 
อําเภอบ้านนาเดิม และอําเภอพุนพิน รวม 40 ตําบล 252 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,252 ครัวเรือน 21,095 คน 

อย่างไรก็ตาม ปภ. ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมระดมทรัพยากร 
และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต รวมทั้งประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ติดต้ัง
เครื่องสูบนํ้าและเครื่องผลักดันนํ้าเพ่ิมเติม เพ่ือเร่งระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ ท้ายน้ี ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป  
(ไทยรัฐ). 

 
ชาวนาอ่างทองผวาหลังน้ําเจ้าพระยาลดเร็วหว่ันแล้ง 

ชาวนาอ่างทองผวาหลังนํ้าเจ้าพระยาลดลงอย่างรวดเร็วมองเห็นสันดอนทรายโผล่กลางแม่นํ้ามองเห็นชัดเจนหลายจุด  
หว่ันขาดแคลนนํ้าทําการเกษตร 

สถานการณ์แม่ นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ลดลงอย่างรวดเร็วต่อเน่ือง โดยที่สถานีโทรมาตร C7A  
หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ระดับนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา อยู่ที่ 1.38  เมตร จากระดับตลิ่ง 9.32 เมตร  จนกลางแม่นํ้า
เจ้าพระยา มองเห็นสันดอนทรายโผล่กลางแม่นํ้ามองเห็นชัดเจนหลายจุด โดยท่ีริมตลิ่งแม่นํ้าเจ้าพระยา ช่วงบริเวณ อําเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง สามารถมองเห็นสันดอนทรายโผล่ออกย่ืนไปกลางแม่นํ้าเจ้าพระยาอย่างชัดเจน   

ด้านนายทรงยศ มะกรูดทอง อายุ 62 ปี สมาชิกสภาเกษตรอําเภอไชโย เปิดเผยว่า ในช่วงน้ีนํ้าเจ้าพระยาลดลง 
อย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว จนเห็นสันดอนกลางแม่นํ้าเจ้าพระยาโผล่เห็นชัดเจนหลายจุด  ซึ่งทางเกษตรกรชาวนาในพ้ืนที่เร่งทําการ
ปลูกข้าวทํานาหลังนํ้าลดลง แต่กังมีกังวงเร่ืองขาดแคลนน้ํา  ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนเมษายน  ส่วนตนเอง 
ก็หว่ันสถานการณ์ภัยแล้งขาดแคลนนํ้า แต่มีอาชีพทํานามาตลอดก็ต้องเส่ียงวัดดวงกันไป หากว่าถึงในช่วงใกล้เก็บเก่ียวผลิต  
แล้วเกิดภัยแล้งขาดแคลนน้ํา  ก็หวังจะใช้การเจาะบ่อบาดาลในการปลูกข้าวเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

น้ําค้างทุ่งลุ่มน้ําปากพนังลดฮวบหลังน้ําทะเลลงต่ําสุด 
นํ้าค้างทุ่งลุ่มนํ้าปากพนังลดฮวบหลังนํ้าทะเลลงตํ่าสุด ขณะเจ้าหน้าที่ต้ังเคร่ืองสูบขนาดใหญ่เร่งสูบระบายต่อเน่ืองและเข้าสู่

ภาวะปกติได้ในอีก 1 สัปดาห์ 
สภาพพ้ืนที่หลายจุดบริเวณลุ่มนํ้าปากพนัง โดยเฉพาะในเขตรอยต่อระหว่างตําบลชะเมา ตําบลบ้านใหม่ ตําบลเกาะทวด 

ตําบลบางศาลา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมีนํ้าท่วมขังและนํ้าค้างทุ่งในหลายจุด แต่ลดระดับได้อย่างรวดเร็ว 
ในสองวันน้ีสืบเน่ืองจากระดับนํ้าทะเลลดลงตํ่าสุด ส่งผลให้การเดินเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่ของสํานักชลประทานที่ 15  
และการสนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าขนาดใหญ่ของ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทํางานอย่างได้ผลระดับนํ้าลดลงอย่างรวดเร็ว  
และเข้าสู่ภาวะปกติได้ในอีก 1 สัปดาห์ส่วนสภาพพ้ืนที่โดยรวมพบว่าอาหารสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มวัว ค่อนข้างมีปัญหาจากหญ้าเน่า
เน่ืองจากจมนํ้าเป็นเวลานาน โดยต้องใช้เวลาฟ้ืนตัวอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์  

ขณะท่ี ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กังวลกับภาวะฝนเน่ืองจากในช่วงปลายปีของทุกปีจะมีมรสุมและมวลนํ้าจํานวนมาก 
อย่างน้อย 3 ระลอก ซึ่งสอดคล้องกับการเตือนอีกครั้งของกรมอุตุนิยมวิทยาในระหว่างในวันที่ 14-18 ธันวาคม อาจมีภาวะ 
ร่องแนวมรสุมพาดผ่านภาคใต้ทําให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองอีกครั้ง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ผู้ว่าฯตรัง เผย น้ําท่วมคลี่คลายแล้ว 95% 

ผู้ว่าฯตรังเผยนํ้าท่วมคลี่คลายภาพรวม 95% เช่ือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 100 ล้านบาท ส่วนสถานการณ์นํ้าท่วมขัง
บริเวณที่เหลือน้ัน เช่ือปกติทุกจุดภายในเดือนน้ี 
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นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้สถานการณ์นํ้าท่วมในจ.ตรัง 
คลี่คลาย ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95 โดยหลายจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติคงเหลือบางพ้ืนที่ เช่นพ้ืนที่ลุ่มตํ่า และบริเวณริมแม่นํ้าตรัง  
ที่อาจประสบปัญหาน้ําท่วมขังอยู่ ซึ่งประชาชนที่ก่อนหน้าน้ีเคยอพยพมาอาศัยอยู่ในจุดที่ทางจังหวัดจัดหาให้ต่างเดินทางกลับเข้าพัก
ในบ้านของตนเอง คงเหลือเพียงประมาณ 100 ครัวเรือนที่อาจจะต้องอาศัยในเต็นท์ช่ัวคราวต่อเน่ืองไปอีกระยะ  

ล่าสุด จังหวัดอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมข้อมูลเพ่ือสรุปมูลค่าความเสียหายของอุทกภัยที่เกิดขึ้น แต่จากการประเมินเบ้ืองต้น 
เช่ือว่าความเสียหายของอุทกภัยครั้งน้ี ไม่น่าจะเกิน 100 ล้านบาท ส่วนสถานการณ์นํ้าท่วมขังบริเวณที่เหลือน้ัน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรัง ระบุว่า ระดับนํ้าจะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในเดือนน้ีอย่างแน่นอน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
พัทลุงระดับน้ําเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านต่างอพยพกลับเข้าบ้านแล้ว 

สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ระดับนํ้าลดลงอย่างต่อเน่ือง ชาวบ้านที่อพยพมาอาศัยภายในเต็นท์บนถนนสาย 
ริมทะเลสาบกว่า 300 ครัวเรือน ต่างทยอยอพยพกลับเข้าบ้านเรือนแล้ว 

สถานการณ์นํ้าท่วมพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาน้ัน หลายพ้ืนที่ถูกนํ้าท่วมหลายระลอก 
โดยเฉพาะพ้ืนที่อําเภอริมเทือกเขาบรรทัด สถานการณ์ปัจจุบันในพ้ืนที่ 6 อําเภอริมเทือกเขาบรรทัด คือ อําเภอป่าบอน  
อําเภอตะโหมด อําเภอกงหรา อําเภอศรีนครินทร์ อําเภอศรีบรรพต และอําเภอป่าพะยอม ที่ท่วมขังทุกพ้ืนที่ในอําเภอดังกล่าว 
ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 

ส่วนพ้ืนที่ริมทะเลสาบ 5 อําเภอ อําเภอควนขนุน อําเภอเมือง อําเภอเขาชัยสน อําเภอบางแก้ว และอําเภอปากพะยูน  
กว่า 60 หมู่บ้าน ที่ติดกับทะเลสาบ ขณะน้ีระดับนํ้าได้ลดลงอย่างต่อเน่ือง ถนนทางเข้าหมู่บ้านเกือบทุกเส้นทางสามารถสัญจร 
ได้แล้ว ชาวบ้านที่อพยพมาอาศัยภายในเต็นท์บนถนนสายริมทะเลสาบกว่า 300 ครัวเรือน ต้ังแต่อําเภอควนขนุน ถึงอําเภอ 
ปากพะยูนได้อพยพกลับเข้าบ้านเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดยเฉพาะชาวบ้านหัวป่าเขียว หมู่ที่ 7 ตําบลทะเลน้อย อําเภอควนขนุน จํานวน 110 ครัวเรือน ที่อพยพมาอาศัย 
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว กว่า 10 วัน วันน้ีชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวได้อพยพกลับเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังระดับนํ้าท่วมขัง
ในพ้ืนที่ได้ลดระดับลงอย่างต่อเน่ือง แต่เส้นทางเข้าหมู่บ้าน และบ้านเรือนแต่ละครัวเรือนน้ันยังถูกนํ้าท่วมขังสูงประมาณ  
50-60 ซม. ขณะที่รายงานของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง มีประชาชนอพยพ จํานวน 350 ครัวเรือน
จากนํ้าท่วม ทยอยอพยพกลับเข้าบ้านเรือนหมดแล้วภายในวันน้ี 

ขณะที่สัตว์เลี้ยงควาย หรือที่เรียกในพ้ืนที่ว่าควายนํ้า ตําบลทะเลน้อย ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน กว่า 3,500 ตัว 
ยังคงได้รับความเดือดร้อนเน่ืองจากแหล่งทุ่งหญ้าติดริมทะเลสาบยังถูกนํ้าท่วมสูงเช่นกัน ควายในพ้ืนที่ดังกล่าวเร่ิมซูมผอม  
เน่ืองจากขาดแคลนอาหาร ขณะที่เกษตรกรเลี้ยงโคพันธ์ุพ้ืนเมืองบริเวณติดริมทะเลสาบก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน  (ผู้จัดการ) 

 
รร.สงขลายังปิดอีก21แห่งส่วนที่เปิดต้องใช้วัดสอนแทน 

โรงเรียนริมทะเลสาบสงขลายังปิดสอนอีก 21 แห่ง ส่วนที่เปิดได้ต้องใช้วัดแทนช่ัวคราว คาดท่วมนานอีกกว่า 20 วัน 
ระดับนํ้าจึงจะลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติ 

โรงเรียนในพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลายังปิดเรียนอีก 21 แห่ง ส่วนที่เปิดเรียนได้บางแห่งต้องใช้วัดเป็นสถานที่เรียนช่ัวคราว
เพราะโรงเรียนยังถูกนํ้าท่วมสูงเกือบ 1 เมตร และอาจยืดเย้ือออกไปอีกอย่างน้อยกว่า 20 วัน ระดับนํ้าจึงจะลดลงจนเข้าสู่ 
ภาวะปกติ แม้ว่าภาพรวมของสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลาทั้ง 5 อําเภอของจ.สงขลาจะดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกพ้ืนที่
นํ้าลดลงเรื่อย ๆ แต่ก็ยังมีโรงเรียนซึ่งอยู่ติดริมทะเลสาบสงขลาอีก21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 ที่ยังถูกนํ้าท่วมและไม่สามารถเปิดเรียนได้ ประกอบด้วยอ.ระโนด 8 แห่ง กระแสสินธ์ุ 4 แห่ง สทิงพระ 8 แห่ง 
และอ.สิงหนคร 1 แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมด 141 แห่ง ส่วนโรงเรียนบางแห่งที่เปิดเรียนได้ก็ต้องใช้วิธีย้ายนักเรียนไปเรียน 
ที่วัดช่ัวคราว เพราะโรงเรียนยังถูกนํ้าท่วมสูง เช่นโรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ ในพ้ืนที่หมู่ 7 ต.คูขุดอ.สทิงพระ ซึ่งจนถึงขณะน้ีโรงเรียน
ยังถูกนํ้าท่วมสูงเกือบ 1 เมตรเพราะอยู่ติดทะเลสาบสงขลา  ทางโรงเรียนต้องนํานักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาล1จนถึงป.6 จํานวน  
69 คน ไปเรียนที่วัดสุคันธาวาส หรือวัดดอนคันออกช่ัวคราว โดยใช้ศาลาวัด โรงธรรมและโรงเลี้ยงจัดการเรียนการสอน แต่นักเรียน
ต้องสวมใส่ชุดบ้านมาเรียนไม่ได้สวมเคร่ืองแบบนักเรียนจากปัญหาน้ําท่วมบ้าน  
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ด้าน นายธีรพงศ์  ศรีแก้ว รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ เปิดเผยว่า อาจจะใช้สถานที่วัดเรียน 
ไปอีกอย่างน้อย 20 วัน เพราะขณะน้ีโรงเรียนยังถูกนํ้าท่วมสูงเกือบ 1 เมตร โต๊ะเก้าอ้ีสื่อการเรียนการสอนเสียหายไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ทัน เพราะถูกนํ้าจากทะเลสาบสงขลาหนุนท่วมเพียงคืนเดียวจมทั้งโรงเรียน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


