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สภาวะอากาศ  ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
เตรียมการป้องกันและระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก 
และน้ําล้นตลิ่งไว้ด้วย สําหรับพ้ืนที่ที่มีน้ําท่วมอยู่แล้วยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง  
2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 1 ธ.ค. 60 และประชาชนที่อาศัย 
อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาว
เย็นลงกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผย'ภาคเหนือ-ภาคอีสาน'หนาวลมแรง กทม.เมฆมาก- 
มีฝนบางแห่ง 
จ.พัทลุง  นํ้าท่วมวิกฤต รร.ให้เด็กกลับบ้าน-ถนนจมบาดาลอ้ือ 
จ.ตรัง  อ่วมจริง! ตลาดนาโยง เจอน้ําท่วมซ้ําสองในรอบสัปดาห์น้ี 
จ.สตูล  นํ้าป่าเทือกเขาบรรทัดไหลแรงตัดผ่านเส้นถนน 
จ.สงขลา  เข้าขั้นวิกฤตน้ําท่วมทั้งจังหวัด บ้านแลแบงสะบ้าย้อยต้องอพยพ 
ยกหมู่บ้าน 
จ.ปัตตานี  นํ้าท่วมตายแล้ว 5 ราย 
จ.ยะลา  บ้านเกาะ ถูกนํ้าเข้าท่วม ชาวบ้าน 100 ครัวเรือนรับผลกระทบ 
จ.นราธิวาส  นํ้ายังท่วมในพ้ืนที่ราบลุ่มนราฯ โรงเรียนในพ้ืนที่ทั้ง 13 อําเภอ
ประกาศปิดกว่า 400 แห่ง 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ) 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 

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/ 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันเสาร์ที ่2 ธันวาคม 2560 



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

ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาบสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปมีระดับนํ้าสูงในหลายพ้ืนที่ ระดับนํ้า
ในลํานํ้าสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ข้อมูลวันที่ 30 พ.ย.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 17.71 5.55 18.03 25.48 23.96 36.35 และ 1.21 ลบม/วินาที  
 
สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นสถานีคลองตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง และสถานีลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 26 พ.ย.60 27 พ.ย.60 28 พ.ย.60 29 พ.ย.60 30 พ.ย.60 

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

จ.ฉะเชิงเทรา - - 0.3 - - 
จ.ชลบุร ี - - - - - 
จ.ระยอง - - - - - 
จ.จันทบุร ี - - 1.0 0.2 - 
จ.ตราด - - - - - 

จ.เพชรบุรี - - - - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ุ - - - 0.2 - 

จ.ชุมพร - - - 10.0 32.5 
จ.สุราษฎร์ธานี 20.0 40.5 20.0 217.4 165.0 

จ.นครศรีธรรมราช 88.3 29.0 36.2 330.4 163.4 
จ.พัทลุง 80.6 29.0 65.0 232.8 80.2 
จ.สงขลา 244.4 96.2 110.8 233.4 127.8 
จ.ปัตตาน ี 216.0 96.5 168.0 122.2 102.5 
จ.ยะลา 197.0 74.3 76.6 67.7 75.4 

จ.นราธิวาส 228.0 173.5 166.3 130.0 122.1 
จ.ระนอง - - - 5.3 12.5 
จ.พังงา - 0.9 - 11.7 3.5 
จ.กระบี่ 5.7 - - 74.9 20.1 
จ.ภูเก็ต 7.6 - 3.6 14.4 12.8 
จ.ตรัง 46.4 0.5 40.7 88.4 60.4 
จ.สตูล 25.9 18.5 7.8 78.8 4.2 
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แผนที่อากาศ 
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30 พ.ย.60  เวลา 13:00 น. 30 พ.ย.60  เวลา 19:00 น. 

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



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 163.4 4,619.6 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 *** *** 163.4 4,211.7 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 1,052.9 5.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 2,138.3 14.0 สงูกวา่ 60.4 4,619.6 หวัหนิ - 861.5 7.9 ตํา่กวา่

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 - 1,785.0 123.3 สงูกวา่

พะเยา - 1,057.1 10.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 2.2 1,911.8 106.2 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,387.4 11.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 107.8 2,569.7 210.3 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,647.8 5.3 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,538.0 3.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 53.8 1,496.9 129.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 1,249.2 7.6 สงูกวา่ หนองคาย - 1,886.6 4.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 90.1 3,894.2 451.6 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 15.9 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,533.3 8.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 163.4 4,091.6 312.6 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,399.1 15.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,901.0 2.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 66.0 2,308.9 213.1 สงูกวา่

ลําปาง ไมม่ฝีน 1,512.8 7.0 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,310.8 2.9 สงูกวา่ พระแสง สอท. 28.2 1,947.7 92.6 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,478.5 7.4 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2,414.3 5.6 สงูกวา่ ฉวาง 61.7 2,472.6 120.6 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 1,398.8 7.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,662.3 4.8 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 80.2 3,292.8 393.2 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,208.3 8.6 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2,257.3 0.6 สงูกวา่ สงขลา - 1,633.7 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,079.6 9.7 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,588.7 *** *** หาดใหญ่ 36.8 2,367.6 267.7 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,627.1 1.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,420.3 4.1 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 99.4 2,829.6 322.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,526.9 5.0 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,887.0 3.1 สงูกวา่ สะเดา - 1,736.8 218.6 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,662.9 9.5 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 2,052.5 2.6 สงูกวา่ ปตัตานี 60.0 2,829.7 378.3 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 1,764.0 6.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,691.8 5.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 75.4 3,527.7 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1 294 0 4 5 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 728 8 2 3 สงกวา่ นราธวิาส 110 3 4 211 7 562 5 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

30 พฤศจิกายน 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

1 ธันวาคม 2560

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1,294.0 4.5 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,728.8 2.3 สงูกวา่ นราธวิาส 110.3 4,211.7 562.5 สงูกวา่

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,091.8 5.9 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 1,087.8 4.1 ตํา่กวา่ 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. ไมม่ฝีน 1,726.6 2.6 สงูกวา่ ระนอง 12.5 4,619.60 37.90 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,838.1 6.7 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,664.6 0.8 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 3.5 4,449.60 48.30 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,382.7 5.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,149.5 1.0 ตํา่กวา่ กระบี่ 20.1 2,634.40 67.80 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,503.6 8.7 สงูกวา่ นครราชสมีา - 1,589.6 2.7 สงูกวา่ ภเูก็ต 12.8 2,608.30 72.40 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,292.5 7.1 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,510.5 1.9 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 6.7 2,884.00 67.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,393.5 4.3 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,586.6 0.8 สงูกวา่ เกาะลนัตา 12.0 2,676.50 55.60 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,101.4 3.2 สงูกวา่ ตรงั 60.4 3,179.90 125.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,394.3 3.6 สงูกวา่ สตลู 4.2 2,962.40 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 ์ - 1,778.2 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 นครศรธีรรมราช สกษ. 163.4 4,091.6

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,146.3 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นราธวิาส 110.3 4,211.7

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,066.8 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 เกาะสมยุ 107.8 2,569.7

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,354.2 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 2,643.3 *** *** 4 คอหงษ ์สกษ. 99.4 2,829.6

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,287.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,889.3 5.0 สงูกวา่ 5 นครศรธีรรมราช 90.1 3,894.2

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,559.2 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 2,020.5 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 163.4 4,091.6

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 1,635.2 *** *** สระแกว้ - 1,469.8 5.0 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง 12.5 4,619.6

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 1,649.0 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. ฝนเล็กนอ้ย 1,576.8 11.6 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 2,243.4 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 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,170.6 - ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุ - ไมม่ ี-

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 198.70 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 - 6 7 46.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6 4 2 12 -91.00 

วนัที ่1  ธนัวาคม  2560 ภาคกลาง 1 1 1 3 -11.00 

60,292 ภาคตะวันตก 1 - 1 2 -9.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
85% ภาคตะวันออก 8 1 1 10 -11.30 คงที่ 6 อ่าง
วนัที ่1  ธนัวาคม  2559 ภาคใต ้ - - 4 4 275.00  ลดลง 17 อ่าง

50,844 รวมท ัง้ประเทศ 17 6 15 38 198.70   เพิม่ขึน้ 15 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 7,230 54% 10,980 82% 7,180 53% 10,943 81% 7,143 53% 37.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,739 81% 8,526 90% 5,676 60% 8,523 90% 5,673 60% 3.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 12 253 179 68% 262 99% 250 94% 260 98% 248 94% 2.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 111 42% 123 47% 109 41% 122 46% 108 41% 1.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 94 89% 93 88% 90 85% 90 85% 87 82% 3.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 182 107% 180 106% 174 102% 179 105% 173 102% 1.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 956 102% 940 100% 897 96% 941 100% 898 96% -1.00 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 16,602 67% 21,216 85% 14,376 58% 21,168 85% 14,330 58% 46.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 109 80% 123 90% 116 85% 125 92% 118 87% -2.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 279 54% 503 97% 458 88% 506 97% 461 89% -3.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 65 39% 145 88% 137 83% 152 92% 144 87% -7.00 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 2,427 100% 2,411 99% 1,830 75% 2475 102% 1,894 78% -64.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,145 58% 1,792 91% 1,692 85% 1804 91% 1,704 86% -12.00 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 7 268 133 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 1,657 84% 1,631 83% 800 41% 1636 83% 805 41% -5.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 6,305 75% 7,493 90% 5,843 70% 7583 91% 5,934 71% -91.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

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

21 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 161 101% 149 93% 132 83% 162 101% 145 91% -13.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 244 102% 290 121% 250 104% 288 120% 248 103% 2.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,362 100% 1,399 103% 1,339 98% 1410 104% 1,350 99% -11.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,656 77% 15,596 88% 5,331 30% 15585 88% 5,320 30% 11.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,826 66% 6,959 79% 3,947 45% 6979 79% 3,967 45% -20.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 19,481 73% 22,555 85% 9,278 35% 22564 85% 9,287 35% -9.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 221 99% 218 97% 213 95% 219 98% 214 96% -1.00 ลดลง

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 270 64% 304 72% 274 65% 307 73% 277 66% -3.00 ลดลง

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 95 81% 109 93% 97 83% 108 92% 96 82% 1.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 108 66% 160 98% 146 89% 162 99% 148 91% -2.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 226 77% 279 95% 259 88% 283 96% 263 89% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 61% 12 74% 11 69% 12 74% 11.57 70% -0.08 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 13 60% 19 87% 18 82% 19 90% 18.35 86% -0.74 ลดลง

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 73 92% 74 93% 71 89% 75 94% 71.64 90% -0.79 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 35 77% 35 78% 32 71% 36 79% 33.11 73% -0.70 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 1,290 77% 1,440 86% 1,333 79% 1451 87% 1,344 80% -11.30 ลดลง

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 369 52% 446 63% 381 54% 440 62% 375 53% 6.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 154 39% 281 72% 263 67% 276 71% 258 66% 5.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,861 86% 4,418 78% 3,066 54% 4400 78% 3,048 54% 18.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 420 29% 1,046 72% 770 53% 800 55% 524 36% 246.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,804 71% 6,190 76% 4,480 55% 5916 72% 4,205 51% 275.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 71,031 23,548 47,482 50,844 72% 60,292 85% 36,649 52% 60092 85% 36,450 51% 198.70 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

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่1  ธนัวาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

1 ธนัวาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

25 พฤศจกิายน 2560ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่1  ธนัวาคม  2559

% 

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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'เหนือ-อีสาน'หนาวลมแรง กทม.เมฆมาก-มีฝนบางแห่ง 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปว่า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่ 

ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเตรียมการป้องกันและระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทําให้เกิด 
นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่งไว้ด้วย สําหรับพ้ืนที่ที่มีนํ้าท่วมอยู่แล้วยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก ส่วนบริเวณ 
อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่  
1 ธ.ค. 60 และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย สําหรับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาค เห นือ   อากาศ เ ย็ น กับมี หมอก ในตอน เ ช้ า  อุณห ภูมิ ตํ่ า สุ ด  16-22 องศา เ ซล เ ซี ย ส  อุณห ภูมิ สู ง สุ ด  
28-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 
10-30 กม./ชม.  

ภาคตะ วันออก เฉี ย ง เห นือ   อากาศ เ ย็น  กับมี ลมแรง  และ อุณหภูมิ จะลดลง  2-4 องศา  อุณห ภูมิ ตํ่ าสุ ด  
19-24 อ งศ า เ ซล เ ซี ย ส  อุณห ภู มิ สู ง สุ ด  32-33 อ งศ า เ ซล เ ซี ย ส  บริ เ วณยอด ภูมี อ า ก าศหนา ว  อุณห ภูมิ ตํ่ า สุ ด  
11-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

ภาคกลาง   มี เมฆเป็นส่ วนมาก  โดยมีฝนเล็ก น้อยบางแห่ง  ส่วนมากทางตอนล่ างของภาค  อุณหภูมิ ตํ่ าสุด  
23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่ งตะวันออก )   มี เมฆมาก และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่  กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 
หลายพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด  
20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณ
จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ ป ริ ม ณฑ ล   มี เ ม ฆ เ ป็ น ส่ ว น ม า ก  กั บ มี ฝ น เ ล็ ก น้ อ ย บ า ง แ ห่ ง  อุ ณ ห ภู มิ ตํ่ า สุ ด  
25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   

 
น้ําท่วมพัทลุงวิกฤตรร.ให้เด็กกลับบ้าน-ถนนจมบาดาลอ้ือ 

สถานการณ์นํ้าท่วมพัทลุงวิกฤต ต่อเน่ือง โรงเรียนต้องให้นักเรียนเดินทางกลับบ้าน ขณะถนนหลายสายจมบาดาล
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจํานวนมาก 

สถานการณ์นํ้าท่วมที่จังหวัดพัทลุง ได้เกิดฝนตกหนักอีกครั้งต้ังแต่เมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงขณะน้ีโดยเฉพาะบริเวณ 
เทือกเขาบรรทัด ต้ังแต่อําเภอป่าบอน อําเภอตะโหมด อําเภอกงหรา อําเภอศรีนครินทร์ อําเภอศรีบรรพต และอําเภอป่าพะยอม  
ทําให้เกิดนํ้าไหลหลากจากเทือกบรรทัดเข้าท่วมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านของอําเภอกงหรา ระดับนํ้าท่วมสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา 
และกระแสนํ้าไหลเช่ียว เส้นทางระหว่างอําเภอถูกตัดขาดหลายสาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมาก  

ล่าสุด ที่โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ หรือ ปอเนาะบ้านคู หมู่14 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา นักเรียนต้องอพยพข้ึนไปพัก 
ช้ัน 2 ของอาคารเรียนหลังมวลนํ้าป่าหลากท่วมและเพิ่มระดับ จนทําให้นํ้าท่วมหอพักสูงขึ้นจําเป็นต้องอพยพ  และที่โรงเรียน 
ควนประกอบ นํ้าป่าได้หลากท่วมอาคารเรียน ครูต้องปล่อยเด็กนักเรียนกลับบ้านเพราะหว่ันไม่ปลอดภัยต่อสถานการณ์   
ขณะที่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ต้องเร่งปล่อยเด็กกลับบ้านก่อนเวลา หลังมีการแจ้งเตือนมวลนํ้าจะหลากท่วมพ้ืนที่ช้ันใน
ของเทศบาลเมือง ซึ่งพ้ืนที่อําเภอกงหรา และอีก 10 อําเภอของจังหวัดพัทลุง ในเวลาน้ีกลับมาวิกฤตอีกครั้ง โดยที่บริเวณ 
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เส้นทางสายเอเชีย 41 สี่แยกโพธ์ิทอง อําเภอควนขนุน นํ้าได้ทะลัก ท่วมผิวถนนจราจรสูงประมาณ 40 ซม. และเส้นทางหลวง 
สายรอง  4048 จากแยกโพธ์ิทองไปยังตัวอําเภอควนขนุน มีนํ้าท่วมผิวจราจรหลายจุด ส่วนเส้นทางหลวง 4164  
จากสีแยกโพธ์ิทอง ไปยังอําเภอศรีบรรพต มีนํ้าท่วมเป็นทางยาว 1กิโลเมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ขณะเดียวกัน 
มวลนํ้าดังกล่าวได้ไหลหลากเข้าท่วม อ.ควนขนุน ระดับนํ้าท่วมสูง 1 เมตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจํานวนมาก ส่วนเส้นทาง
ถนนสายเพชรเกษมฝั่งขาขึ้นขาล่องตรงหลักกิโลเมตรที่ 1191-1192  ช่วงพัทลุง-หาดใหญ่ ระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นและทางเจ้าหน้าที่
งดให้รถทุกชนิดผ่านเน่ืองจากนํ้าท่วมสูงและเพ่ิมปริมาณข้ึนเรื่อย ๆ  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

อ่วมจริง! ตลาดนาโยง จ.ตรัง เจอน้ําท่วมซ้ําสองในรอบสัปดาห์นี้ 
ตลาดนาโยง จ.ตรัง เจอน้ําป่าจากเทือกเขาบรรทัด ไหลหลากเข้าท่วมซ้ําสองในรอบสัปดาห์น้ี ขณะที่อําเภออ่ืนๆ ยังต้องเจอ

กับนํ้าท่วมอีกครั้งเช่นกัน แถมล่าสุด ได้ขยายวงกว้างเป็น 7 อําเภอแล้ว 
เมื่อคืนที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รายงานสถานการณ์นํ้าท่วมบริเวณหน้าตลาด อ.นาโยง อันเน่ืองมาจากนํ้าป่าบนเทือกเขา

บรรทัด ที่ไหลหลากเข้าท่วมซ้ําสองในรอบสัปดาห์น้ี หลังจากที่ระดับนํ้าเพ่ิงลดลงจนกลับสู่ภาวะปกติ และชาวบ้านทําความสะอาด
บ้านเรือนเสร็จไปได้แค่ 1 วัน โดยนํ้าท่วมครั้งล่าสุดน้ีมีระดับสูงประมาณ 30-50 ซม. ส่งผลกระทบให้เกิดขึ้นต่อบ้านเรือน ร้านค้า 
และธุรกิจต่างๆ ท่ามกลางฝนที่ยังคงตกลงมาเป็นระยะ ส่วนรถเล็กสัญจรได้แต่ต้องเพ่ิมความระมัดระวัง เพราะบางจุดนํ้าไหลเช่ียว 
และมีความลึก 

นอกจากนั้น พ้ืนที่ อ.นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน กันตัง และ อ.เมือง ริมฝั่งแม่นํ้าตรัง ในพ้ืนที่ ต.หนองตรุด นาท่ามเหนือ 
บางรัก และ ต.นาตาล่วง ล่าสุด ระดับนํ้าก็ยังเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนต้องมีการสั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งเพ่ือความปลอดภัย 
ของนักเรียน ขณะเดียวกัน ยังมีรายงานนํ้าท่วมทางรถไฟที่ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ทําให้รถไฟขบวนรถด่วนตรัง-กทม. 
ไม่อาจเดินทางต่อไปได้ จําต้องหยุดพักรถที่สถานีรถไฟห้วยยอด โดยขบวนนี้มีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง  
ที่กําลังเดินทางไปทัศนศึกษาที่ จ.ราชบุรี ด้วย  

ทั้งน้ี จังหวัดตรัง ได้สรุปสถานการณ์นํ้าท่วมในวันที่ 4 ว่า มีพ้ืนที่ประสบภัยเพ่ิมขึ้นเป็น 7 อําเภอ 4 เทศบาล 43 ตําบล  
7 ชุมชน 270 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 11,447 ครัวเรือน 33,031 ราย ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ  
(ผู้จัดการ) 

 
สตูลน้ําป่าเทือกเขาบรรทัดไหลแรงตัดผ่านเส้นถนน 

สตูลกระแสนํ้าป่าเทือกเขาบรรทัดไหลแรงตัดผ่านเส้นถนน อบต.นํ้าผุด  กระทบเกือบ 100 กว่าครัวเรือน ตอนน้ีชาวบ้าน
ต้องการนํ้าด่ืมและอาหารเพราะบางจุดนํ้าไหลตัดเส้นทางเข้าออกประชาชนจึงเดินทางออกมาไม่ได้ 

สถานการณ์นํ้าป่าทะลักเข้าท่วมในพ้ืนที่บ้านวังสายทอง หมู่ที่ 10 ตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล ยังคงน่าเป็นห่วง  
นํ้ายังคงไหลทะลักตัดผ่านท้องถนนสายหลักเส้นที่มุ่งหน้าท่องเที่ยวสถานที่ล่องแก่ง โดยถนนยาวเกือบ 6 กิโลเมตรรถยนต์ 
ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ ซึ่งมวลนํ้ายังคงไหลเช่ียวอย่างแรง ทั้งน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าผุด ออกประกาศหมู่บ้านวังยาว 
พ้ืนที่หมู่ 11 ตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู และพ้ืนที่หมู่บ้านหมู่ที่ 4 ที่ชาวบ้านต้องเส่ียงรับผลกระทบจากมวลน้ําป่าไหลที่ไหลมาจาก
พ้ืนที่หมู่ที่ 10 ไหลเข้าท่วมเสี่ยงรับผลกระทบเกือบ 100 กว่าครัวเรือน พร้อมกับประกาศถึงผู้ปกครองอย่าปล่อยให้ลูกหลาน 
ลงเล่นนํ้าตามลําพัง 

นายสนั่น ศิริสม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าผุด เปิดเผยว่า ในพ้ืนที่ตําบลนํ้าผุดถือว่าปี 2560 โดยผลกระทบ 
จากนํ้าท่วมในปีน้ีรวมแล้ว 6 ครั้งแล้วและรอบที่ 6 ถือว่าหนักสุด พร้อมกับประสานในท้องที่ตําบลเขาขาว และตําบลละงู  
เตรียมรับมวลนํ้าป่าได้แล้ว ซี่งกระแสน้ําไหลเร็วและไหลผ่านส่วนยางพารา สวนปาล์มชาวบ้าน ตอนนี้นํ้าเริ่มขึ้นสูงในพ้ืนที่ 
บ้านวังยาว หมู่ที่ 11 แล้วระดับนํ้าสูงขึ้นเรื่อย  เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านเดือดร้อนจากพิษอุทกภัยประมาณ 80 ครัวเรือน  
และรอบน้ีชาวบ้านรับรู้ทันจึงได้เก็บข้าวของข้ึนที่สูงแล้ว ส่วนความเดือดร้อนตอนน้ีชาวบ้านต้องการนํ้าด่ืมและอาหารเพราะบางจุด
นํ้าไหลตัดเส้นทางเข้าออกประชาชนจึงเดินทางออกมาไม่ได้ ส่วนทางอบต.เร่งสรุปความเดือดร้อนแจ้งไปยังทางสํานักงาน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลต่อไป ส่วนคืนน้ีชาวบ้านเฝ้าระวังสถานการณ์ 24 ช่ัวโมงเพราะท้องฟ้ามืดครึ้มอีกแล้ว  
(ไอ เอ็น เอ็น) 
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สงขลาเข้าขั้นวิกฤตน้ําท่วมทั้งจังหวัด บ้านแลแบงสะบ้าย้อยต้องอพยพยกหมู่บ้าน 
สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ จ.สงขลา เข้าขั้นวิกฤต หลังถูกนํ้าท่วมทั้งจังหวัดรวม 16 อําเภอ ต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ 

และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย โดยเฉพาะที่ อ.สะบ้าย้อย ยังหนักหน่วงต้องอพยพกันทั้งหมู่บ้าน เน่ืองจากนํ้าท่วมหนักมา 3 รอบ  
โดยไม่มีทีท่าว่าจะลดลง 

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์นํ้าท่วมที่ จ.สงขลา ยังอยู่ในภาวะวิกฤต เน่ืองจากถูกนํ้าท่วมทั้งจังหวัดรวม 16 อําเภอ  
และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย โดยทางจังหวัดได้ประกาศให้เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทั้ง 16 อําเภอแล้ว 
ซึ่งสภาพน้ําท่วมที่เกิดขึ้นครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ตัวเมือง และหมู่บ้านต่างๆ 

โดยหน่ึงในอําเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในขณะน้ี คือ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งถูกนํ้าท่วมหนักมา 3 รอบ และครั้งน้ี
หนักสุด โดยเฉพาะที่บ้านแลแบง หมู่ที่ 1 ต.สะบ้าย้อย ขณะน้ีนํ้าท่วมสูงกว่า 2 เมตร และไม่มีทีท่าว่าจะลดลง แม้จะถูกนํ้าท่วมสูง
มา 5 วันแล้วก็ตาม 

ซึ่งสภาพทั้งหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ทางตํารวจ สภ.สะบ้าย้อย ต้องลําเลียงเครื่องยังชีพล่องเรือเข้าไปช่วยเหลือ
ชาวบ้านบางส่วนที่ยังคงอยู่เฝ้าบ้านไม่อพยพออกมา ส่วนที่เหลือได้อพยพออกมาหมดทั้งหมู่บ้านแล้วนับ 100 ครัวเรือน โดยเฉพาะ
เด็กๆ และผู้หญิง โดยมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงช่ัวคราว ณ ที่ว่าอําเภอสะบ้าย้อย 

ด้าน พ.ท.วัชรกร อ้นเงิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ได้จัดกําลังพล หน่วยช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา เน่ืองจากสถานการณ์
ในพ้ืนที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับมีนํ้าทะเลหนุน ทําให้ระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัย 
อยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบสงขลา 

โดยทางหน่วยช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ได้ดําเนินการเข้าให้ความช่วยเหลือบ้านเรือน
ของประชาชน วัด และโรงเรียน ขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูง และขนย้ายทรัพย์สินจําเป็นไปไว้ในที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะ
รับส่งประชาชน และผู้สูงอายุที่เดินทางเข้าออกภายในหมู่บ้าน พร้อมทั้งแจกจ่ายนํ้าด่ืม เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
จากอุทกภัยที่เกิดขึ้น 

ทั้งน้ี หน่วยช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ และประสาน 
กับหน่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ได้ในทันทีหากเกิดอุทกภัยขึ้นในพ้ืนที่  (ผู้จัดการ) 

 
ปัตตานีน้ําท่วมตายแล้ว 5 ราย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เผย นํ้าท่วม ตายแล้ว 5ราย มีพ้ืนที่ประสบภัย 12 อําเภอ 32,514คน โรงเรียน 58 แห่ง 
นายวีรนันท์ เพ็ญจันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เผย มีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย จํานวน 5 ราย คือ  ด.ญ. ฮัยฟาห์ บือแน  
อายุประมาณ 1 ปี เกิดเหตุในพ้ืนที่ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง  ด.ช. มูฮําหมัดซเฟียน เบญเจ๊ะมิอายุ 1 ปี  เกิดเหตุในพ้ืนที่ ม.3  
ต.ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน นายสุไลมาน บาเหะ อายุ 16 ปี เกิดเหตุในพ้ืนที่ ม.4 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ ด.ช. มูฮําหมัดริฎวน มามุ  
อายุ 7 ปี เกิดเหตุในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 ต าบลดาโต๊ะ อ.หนองจิกและ นายแวฮามะ เตาะสาตู อายุ 69 ปี เกิดเหตุในพ้ืนที่ ม.1  
ต.ประจัน อ.ยะรัง มีพ้ืนที่ประสบภัย 12 อําเภอ 95 ตําบล 528 หมู่บ้าน 18,116 ครัวเรือน 32,514คน  โรงเรียน 58 แห่ง 
พ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ น 19,207 ไร่ ได้อพยพประชาชนไปยังจุดอพยพแล้ว 1 จุด  มีการปิดการจราจร  
ทางหลวง 418 ช่วง งาแม - มะพร้าวต้นเดียว กม.ที่ 3+825 – 5+800 ระดับนํ้าสูง ประมาณ 30 ซม. สาเหตุจากนํ้าป่า 
ไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งแม่นํ้าปัตตานี  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
บ้านเกาะ จ.ยะลา ถูกน้ําเข้าท่วม ชาวบ้าน 100 ครัวเรือนรับผลกระทบ 

พ้ืนที่บ้านเกาะ หมู่ 5 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา ถูกนํ้าเข้าท่วมหมู่บ้าน ทําประชาชนได้รับผลกระทบจํานวนกว่า  
100 ครัวเรือน ด้านอําเภอธารโต เกิดเหตุถนนทรุดตัวเป็นแนวยาว เน่ืองจากฝนที่ตกหนัก และดินชุ่มนํ้า 

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ว่า หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ
สภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ ต่อเน่ืองจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม ล่าสุด วันน้ีพ้ืนที่บ้านเกาะ หมู่ 5 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มตํ่า และถูกนํ้าท่วมขังเป็นประจํา ในวันน้ีพ้ืนที่ได้ถูกนํ้าเข้าท่วมหมู่บ้าน ทําให้ประชาชนจํานวนกว่า 100 ครัวเรือน
ได้รับผลกระทบ 
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ทั้งน้ี พ้ืนที่บ้านเกาะ เป็นพ้ืนที่รองรับนํ้าจากบึงพรุลานควาย ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ติดต่อหลายหมู่บ้าน เมื่อมีฝนตก
สะสมมากทําให้ปริมาณนํ้าที่มากขึ้นจนเอ่อล้นท่วมหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านบอกว่า ระดับนํ้าในพ้ืนที่เริ่มท่วมสูงต้ังแต่เมื่อวานที่ผ่านมา  

ขณะเดียวกัน มีรายงานจากอําเภอธารโต ว่า ได้เกิดเหตุถนนทรุดตัวเป็นแนวยาวขวางถนน ทั้งน้ี สาเหตุเน่ืองจากฝน 
ที่ตกหนัก และดินชุ่มนํ้า ทําให้เกิดถนนทรุดตัวดังกล่าว  (ผู้จัดการ) 

 
น้ํายังท่วมในพื้นที่ราบลุ่มนราฯ โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 13 อําเภอประกาศปิดกว่า 400 แห่ง 

นํ้ายังคงท่วมสูงในพ้ืนที่ราบลุ่มของ จ.นราธิวาส ขณะที่โรงเรียนในพ้ืนที่ทั้ง 13 อําเภอ ของจังหวัดประกาศปิดรวมแล้ว 
กว่า 400 แห่ง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต้ังแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ในพ้ืนที่ จ.นราธิวาส ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเน่ือง ทําให้ระดับนํ้าในแม่นํ้า  
3 สายหลักมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น และยังคงเอ่อล้นตลิ่ง โดยบริเวณแม่นํ้าสุไหงโก-ลก ได้ส่งผลกระทบในพ้ืนที่ราบลุ่มเป็นวงกว้าง  
ทั้งใน อ.แว้ง สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก และ อ.ตากใบ ส่วนแม่นํ้าสายบุรี ได้เอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนที่ อ.ศรีสาคร รือเสาะ และ อ.บาเจาะ 
ขณะที่นํ้าจากแม่นํ้าบางนรา ระดับนํ้าเอ่อเข้าท่วมในพ้ืนที่ของ ต.ลําภู ต.บางปอ อ.เมือง และจากปริมาณฝนที่ตกต่อเน่ืองทําให้พ้ืนที่
ราบลุ่มตลอดถนนศูนย์ราชการ มีนํ้าท่วมขังทั้งสํานักงานสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส ที่ทําการกองร้อย อส.จ.นราธิวาส  
ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องนํารถมาจอดไว้บนถนน 

ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนยังคงลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน โดยเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11 เข้าพ้ืนที่แจกจ่ายนํ้าด่ืม และอาหารแห้ง
ให้แหก่ประชาชนที่ถูกนํ้าท่วม ในพ้ืนที่ ต.กายูคละ และ ต.ฆอเลาะ ซึ่งยังคงมีนํ้าท่วมเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้า ในแต่ละวันเจ้าหน้าที่
ใช้กําลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานทั้งชาย และหญิง กระจายลงในทุกพ้ืนที่เพ่ือให้นํ้าด่ืม และอาหารถึงมือประชาชน 

สําหรับโรงเรียนในพ้ืนที่ จ.นราธิวาส หลังจากในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ประกอบกับยังมีฝนตกหนัก
ต่อเน่ือง ทําให้โรงเรียนในพ้ืนที่ใน 13 อําเภอ รวม 488 แห่ง ทั้งโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 
เขต 2 และเขต 3 รวมถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 15 นราธิวาส และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส โดยยังไม่มีกําหนดเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องรอดูสถานการณ์เป็นระยะ  (ผู้จัดการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


