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สภาวะอากาศ  ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย
ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย สําหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนัก 
ถึงหนักมากหลายแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสม ที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน 
และน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วย บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง  
เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 สําหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเขา้หาฝั่งไว้ด้วย 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคเหนือ-ภาคอีสาน'เย็น'ภาคใต้'มีฝน กทม.อุณหภูมิ
ตํ่าสุด 23 องศา 
กรมชลประทาน  แจ้งเตือนสตูลรับมือฝนหนักนํ้าท่วมฉับพลัน 
จ.นครศรีธรรมราช  นํ้าท่วมนครศรีคลี่คลายคงเหลือที่ลุ่มตํ่าบางแห่ง 
จ.พัทลุง  นํ้าท่วมยังวิกฤติสูงกว่าเมตรชาวบ้านเดือดร้อน 
จ.สตูล  จับตาสถานการณ์นํ้าท่วมใน จ.สตูล หลังกลุ่มฝนจ่อตกลงมาซ้ํา-พ้ืนที่ 
ลุ่มตํ่ายังท่วมขัง 
จ.สงขลา  ฝนถล่มสงขลาต้นไม้ล้ม-นํ้าซัดสะพานใกล้ขาด 
จ.ยะลา  นํ้าท่วมยะลาหลายพ้ืนที่แม่นํ้ายังเพ่ิมขึ้นกว่า 1 ม. 
จ.นราธิวาส  ผู้ว่าฯประกาศพ้ืนที่ประสบภัย 8 อ.จ่อเพ่ิมอีก 2 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ) 
 
การช่วยเหลือ 
 
สถานการณ์น้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 20 

พฤศจิกายน 2560  

สถานี ระดับตลิ่ง ระดบัน้าํ 
13 พ.ย. 60 

ระดบัน้าํ 
20 พ.ย.60 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 4.10 3.88 -8.92 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 7.75 7.45 -8.55 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 4.83 4.49 -7.71 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 3.98 3.77 -8.23 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 3.94 3.76 -8.74 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 5.51 4.93 -9.57 
หมายเหตุ : ระดับ (รสม.) ข้อมูลจาก http://www.dwr.go.th/ 
ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาบสงขลา  ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปมีระดับนํ้าสูงในหลายพ้ืนที่ (ระดับนํ้า 
ตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ข้อมูลวันที่ 28 พ.ย.2560 ที่มา กรมทรัพยากรนํ้า)  
สถานีคลองอู่ตะเภาตอนบน อ .สะเดา จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองรัตภูมิ อ .รัตภูมิ  

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
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จ .สงขลา สถานีคลองตะโหมด อ ตะโหมด  จ .พัทลุง สถานีคลองนาท่อม อ .เมือง จ .พัทลุง สถานีคลองท่าแนะ อ .ศรีบรรพต จ.พัทลุง
วัดปริมาณนํ้าได้ 17.07 4.83 17.67 24.81 21.64 และ 34.64 ลบม/วินาที  
 
สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 23 พ.ย.60 24 พ.ย.60 25 พ.ย.60 26 พ.ย.60 27 พ.ย.60 

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

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

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

จ.ชุมพร 77.0 60.0 - - - 
จ.สุราษฎร์ธานี 14.7 40.0 110.0 20.0 40.5 

จ.นครศรีธรรมราช 46.5 45.6 73.0 88.3 29.0 
จ.พัทลุง 56.0 38.2 212.2 80.6 29.0 
จ.สงขลา 43.5 60.5 185.2 244.4 96.2 
จ.ปัตตาน ี 39.5 42.0 159.7 216.0 96.5 
จ.ยะลา 9.6 18.2 84.1 197.0 74.3 

จ.นราธิวาส 42.1 28.2 170.0 228.0 173.5 
จ.ระนอง 0.3 0.5 - - - 
จ.พังงา - - 2.4 - 0.9 
จ.กระบี่ 0.2 - 17.5 5.7 - 
จ.ภูเก็ต - - 39.4 7.6 - 
จ.ตรัง 3.8 3.2 99.1 46.4 0.5 
จ.สตูล - 6.4 58.8 25.9 18.5 
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แผนที่อากาศ 
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27 พ.ย.60  เวลา 13:00 น. 27 พ.ย.60  เวลา 19:00 น. 

28 พ.ย.8.60  เวลา 1:00 น. 28 พ.ย.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 78.8 4,601.8 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 2,283.9 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 2,618.4 นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. 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 44.9 ตํา่กวา่ - 4,103.1 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 1,456.0 93.8 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 2,283.9 *** *** 78.8 3,793.4 หนองพลบั สกษ. - 1,052.9 125.0 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 2,138.3 59.2 สงูกวา่ 18.5 4,601.8 หวัหนิ ไมม่ฝีน 1,344.3 101.2 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 2,051.6 56.8 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 1,468.1 154.5 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,819.2 20.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 2,124.2 287.9 สงูกวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 1,243.6 37.3 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,906.4 352.1 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,387.4 27.6 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 5.6 2,415.6 506.6 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,647.8 34.9 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,538.0 18.8 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 9.0 1,392.9 329.9 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 1,249.2 22.1 สงูกวา่ หนองคาย - 2,074.1 15.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 5.5 3,534.8 631.2 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 50.7 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,533.3 20.0 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 1.8 3,696.8 623.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,399.1 53.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,901.0 10.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 26.2 2,127.9 526.1 สงูกวา่

ลําปาง - 1,512.8 29.5 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,310.8 5.4 สงูกวา่ พระแสง สอท. 4.7 1,702.1 180.1 ตํา่กวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,478.5 44.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2,414.3 11.9 สงูกวา่ ฉวาง 0.4 2,290.2 203.9 สงูกวา่

แพร่ - 1,398.8 25.6 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,662.3 9.7 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 29.0 2,998.2 465.8 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,208.3 18.1 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2,257.3 17.4 สงูกวา่ สงขลา 78.8 2,889.6 545.9 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,079.6 23.5 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,588.7 *** *** หาดใหญ่ 54.6 2,243.2 317.1 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,627.1 45.1 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,420.3 15.9 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 54.0 2,523.6 428.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,526.9 26.7 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,887.0 18.1 สงูกวา่ สะเดา 47.0 1,647.0 242.1 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,662.9 6.0 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 2,052.5 13.3 สงูกวา่ ปตัตานี 60.9 2,613.5 406.6 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 1,490.8 25.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,691.8 12.1 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 74.3 3,308.0 *** ***

หลม่สกั 1 294 0 13 9 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 728 8 21 1 สงกวา่ นราธวิาส 3 793 4 554 9 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

28 พฤศจิกายน 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

27 พฤศจิกายน 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สกั - 1,294.0 13.9 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,728.8 21.1 สงูกวา่ นราธวิาส - 3,793.4 554.9 สงูกวา่

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,091.8 23.7 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 1,087.8 19.0 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 1,407.9 54.6 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,662.3 16.4 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 1,012.1 48.0 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,754.3 15.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก - 1,590.1 33.4 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,793.3 22.6 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 1,366.8 11.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,726.6 26.0 สงูกวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 4,601.80 164.80 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,838.1 42.0 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,664.6 37.1 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 0.9 4,434.40 250.20 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,382.7 25.2 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 1,254.6 21.0 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 2,539.40 179.70 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,503.6 23.1 สงูกวา่ นครราชสมีา - 1,589.6 23.9 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 2,580.90 177.40 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,292.5 54.0 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,510.5 28.7 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 2,862.90 207.80 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,393.5 20.3 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,586.6 22.1 สงูกวา่ เกาะลนัตา - 2,632.90 147.10 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,101.4 29.4 สงูกวา่ ตรงั 0.5 2,990.40 203.90 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,394.3 31.3 สงูกวา่ สตลู 18.5 2,876.60 223.90 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 1,245.2 37.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 1,871.5 19.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 1,719.0 27.4 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 1,525.3 32.6 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 สงขลา 78.8 2,889.6

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,146.3 37.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ยะลา สกษ. 74.3 3,308.0

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,066.8 37.1 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ปตัตานี 60.9 2,613.5

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,354.2 *** *** นครนายก - 2,643.3 *** *** 4 หาดใหญ่ 54.6 2,243.2

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,287.1 22.1 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,889.3 31.7 สงูกวา่ 5 คอหงษ ์สกษ. 54.0 2,523.6

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,559.2 33.1 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 2,020.5 29.1 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ สงขลา 78.8 2,889.6

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 1,635.2 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,469.8 26.5 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง ไมม่ฝีน 4,601.8

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 1,671.4 25.6 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,860.7 22.9 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 1,343.7 44.1 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 1,453.9 48.8 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 1,254.3 33.1 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 952.5 60.6 ตํา่กวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 1,043.0 42.2 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 1,280.2 72.1 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 963.8 27.6 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 1,516.0 35.5 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 1,078.4 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 1,265.4 33.6 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 1,204.3 58.6 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 1,649.0 76.1 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 1,182.1 64.5 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,649.5 50.8 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 1,963.0 63.5 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,576.8 97.9 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 2,243.4 44.0 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 3,362.8 54.5 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 2,618.4 49.5 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 3,640.3 66.9 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน 1,865.3 37.0 สงูกวา่ ตราด - 4,103.1 73.6 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน 1,008.5 44.1 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,170.6 22.9 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 173.5 มม. ที ่อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 73.77 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื - 1 6 7 57.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6 5 1 12 -113.00 

วนัที ่28  พฤศจกิายน  2560 ภาคกลาง 1 1 1 3 -10.00 

60,124 ภาคตะวันตก 1 - 1 2 17.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
85% ภาคตะวันออก 7 2 1 10 -12.23 คงที่ 9 อ่าง
วนัที ่28  พฤศจกิายน  2559 ภาคใต ้ - - 4 4 135.00  ลดลง 15 อ่าง

50,886 รวมท ัง้ประเทศ 15 9 14 38 73.77   เพิม่ขึน้ 14 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 7,223 54% 10,963 81% 7,163 53% 10,924 81% 7,124 53% 39.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,746 81% 8,523 90% 5,673 60% 8,516 90% 5,666 60% 7.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 12 253 177 67% 262 99% 250 94% 260 98% 248 94% 2.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 111 42% 123 47% 109 41% 120 46% 106 40% 3.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 92 87% 92 87% 89 84% 88 83% 85 80% 4.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 180 106% 179 105% 173 102% 177 104% 171 101% 2.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 958 102% 940 100% 897 96% 940 100% 897 96% - คงที่

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

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,825 6,744 18,081 16,597 67% 21,193 85% 14,354 58% 21,135 85% 14,297 58% 57.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 110 81% 124 91% 117 86% 126 93% 119 88% -2.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 280 54% 503 97% 458 88% 508 98% 463 89% -5.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 65 39% 148 90% 140 85% 154 93% 146 88% -6.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 160 98% 161 98% 124 76% 160 98% 123 75% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 2,459 101% 2,439 100% 1,858 76% 2516 103% 1,935 80% -77.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,148 58% 1,795 91% 1,695 86% 1806 91% 1,706 86% -11.00 ลดลง

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 122 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% 110 78% 103 73% 110 78% 103 73% - คงที่

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 1,660 84% 1,634 83% 803 41% 1647 84% 816 42% -13.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 6,343 76% 7,529 90% 5,879 70% 7641 91% 5,992 72% -113.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

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

21 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 161 101% 155 97% 138 86% 166 104% 149 93% -11.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 245 102% 289 120% 249 104% 288 120% 248 103% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,366 100% 1,405 103% 1,344 99% 1414 104% 1,354 100% -10.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,652 77% 15,592 88% 5,327 30% 15562 88% 5,297 30% 30.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,829 66% 6,969 79% 3,957 45% 6982 79% 3,970 45% -13.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 19,481 73% 22,561 85% 9,284 35% 22544 85% 9,267 35% 17.00 เพิม่ขึน้

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 30.00 390 271 65% 305 73% 275 65% 309 74% 279 66% -4.00 ลดลง

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 93 79% 109 93% 97 83% 108 92% 96 82% 1.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 107 65% 161 98% 147 90% 163 100% 149 91% -2.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 228 77% 281 95% 261 88% 285 97% 265 90% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 60% 12 74% 12 69% 12 74% 11.52 69% - คงที่

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 13 61% 19 89% 18 84% 20 92% 18.74 88% -0.73 ลดลง

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 73 91% 74 93% 71 90% 75 94% 71.87 91% -0.79 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 36 79% 36 78% 33 72% 36 80% 33.31 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% 1,445 86% 1,337 80% 1457 87% 1,350 80% -12.23 ลดลง

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 369 52% 442 62% 377 53% 412 58% 347 49% 30.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 153 39% 280 72% 262 67% 261 67% 243 62% 19.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,870 86% 4,408 78% 3,056 54% 4397 78% 3,045 54% 11.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 418 29% 862 59% 586 40% 787 54% 511 35% 75.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,809 71% 5,992 73% 4,281 52% 5857 71% 4,146 51% 135.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 71,031 23,548 47,482 50,886 72% 60,124 85% 36,479 51% 60048 85% 36,406 51% 73.77 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 ่28  พฤศจกิายน  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

28 พฤศจกิายน 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

22 พฤศจกิายน 2560ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่28  พฤศจกิายน  2559

% 

ศูนยเ์มขลา 
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35%

อีสาน 

12%กลาง 
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12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 70,921 
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ท ัง้ประเทศปจัจบุนั
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'เหนือ-อีสาน'เย็น'ใต้'มีฝน กทม.อุณหภูมิต่ําสุด23องศา 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปว่า ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิ 

จะสูงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย สําหรับภาคใต้
ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตราย 
จากฝนตกสะสม ที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60  
สําหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย 
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  16-20 องศา เ ซล เ ซี ย ส  อุณห ภูมิ สู ง สุ ด  
25-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 
10-30 กม./ชม. 

ภาคตะ วันออก เฉี ย ง เห นือ   อากาศ เ ย็ น กับมี หมอก ในตอน เ ช้ า  และ อุณห ภูมิ จ ะสู ง ขึ้ น  อุณห ภูมิ ตํ่ า สุ ด  
16-21 อ งศ า เ ซล เ ซี ย ส  อุณห ภู มิ สู ง สุ ด  29-31 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 10-30 กม./ชม. 

ภาคกล า ง   มี เ มฆบา งส่ วน  อากาศ เ ย็ น กั บมี หมอก ในตอน เ ช้ า  และอุณห ภูมิ จ ะสู ง ขึ้ น  อุณห ภูมิ ตํ่ า สุ ด  
20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก   มี เมฆบางส่ วน  อากาศเ ย็น กับมีหมอกในตอนเ ช้า  และอุณหภูมิจะสู งขึ้ น  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  
21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่ งตะวันออก )   มีเมฆมาก  และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 
หลายพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมี 
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ
จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

 
กรมชลฯแจ้งเตือนสตูลรับมือฝนหนักน้ําท่วมฉับพลัน 

กรมชลประทานแจ้งเตือนจังหวัดสตูล เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องสูบนํ้ารับมือฝนตกหนักนํ้าท่วมฉับพลัน 
และกําลังเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที 

นายทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตําแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ได้เกิดฝนตกหนัก
ต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดนํ้าบ่าไหลหลากลงสู่คลองดุสน และไหลผ่านลงสู่บริเวณสถานี X.239 อ.เมืองสตูลโดยเมื่อเวลาประมาณ 
เที่ยงคืนที่ผ่านมาของวันที่ 26 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา ระดับนํ้าในคลองดุสนอยู่ตํ่ากว่าตลิ่งเพียง 25 เซนติเมตร และยังคงมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และคาดว่าระดับนํ้าจะสูงกว่าตลิ่งประมาณ 5 – 15 เซนติเมตร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า 
ในเขต อ.เมืองสตูล 

ดังน้ัน กรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนสถานการณ์นํ้าไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้แจ้งเตือน
ประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์นํ้าท่วม พร้อมกับให้ติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ี ยังได้ให้โครงการ
ชลประทานในพ้ืนที่เตรียมความพร้อมด้านเคร่ืองจักร เครื่องมือ เครื่องสูบนํ้า และกําลังเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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น้ําท่วมนครศรีคลี่คลายคงเหลือที่ลุ่มต่ําบางแห่ง 
นํ้าท่วมเมืองนครศรีธรรมราชคลี่คลาย คงเหลือที่ลุ่มตํ่าบางแห่ง ปภ.จับตาฝนต่อเน่ืองถึง 30 พ.ย. 60 เพราะมีแนวโน้มว่า

จะเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก 
นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยกับสํานักข่าว  

ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า หลังเกิดฝนตกต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมหลายพ้ืนที่ ล่าสุด สถานการณ์ยังอยู่ในภาวะทรงตัว ส่วนใหญ่กลับเข้าสู่
สภาวะปกติ คงเหลือพ้ืนที่ลุ่มตํ่าบางจุด เช่นที่ อ.ทุ่งสง และ บางขัน ที่อาจจะยังมีนํ้าท่วมขังประมาณ 10 - 30 ซม. เบ้ืองต้น 
พบประชาชนประมาณ 20 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ โดยวันน้ีพบระดับนํ้ามีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งลักษณะการท่วมในครั้งน้ี
เกิดขึ้นไม่นานเหมือนที่ผ่านมา คือสามารถลดลงได้ในช่วงเวลาประมาณ 2 - 3 ช่ัวโมง แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องติดตามปริมาณฝน  
และ นํ้าอย่างใกล้ชิด ไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 เพราะมีแนวโน้มว่าจะเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากอีกระลอก  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมบริเวณจุดลุ่มตํ่า หลักๆ มาจากการก่อสร้างอาคารกีดขวางทางนํ้า ส่งผลให้ 
การระบายเป็นไปได้ช้า ซึ่งที่ผ่านมา นายจําเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ได้กําชับให้ ปภ. ติดตามแก้ไขปัญหาร่วมกับระดับท้องถิ่น  
เพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

น้ําท่วมพัทลุงยังวิกฤติสูงกว่าเมตรชาวบ้านเดือดร้อน 
สถานการณ์นํ้าท่วมพัทลุงยังวิกฤติ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 5 อําเภอ ที่ติดกับทะเลสาบสงขลาระดับความสูงกว่า 1 เมตร 

ชาวบ้านหลายครอบครัวถูกตัดขาดจากโลกภายนอก 
ฝนที่ตกต่อเน่ืองใน จ.พัทลุง ส่งผลให้สถานการณ์นํ้าท่วมยังไม่คลี่คลาย และยังมีนํ้าท่วมขยายวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 

5 อําเภอ ที่ติดกับทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย อ.ปากพะยูน อ.บางแก้ว อ.เขาชัยสน อ.เมือง และ อ.ควนขนุน ระดับนํ้า 
ที่ไหลหลากท่วมพ้ืนที่ ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดได้หลากลงมาท่วมในพ้ืนที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้น ทําให้ทางจังหวัดได้ออกแจ้งเตือน
ประชาชนในพ้ืนที่ริมทะเลสาบ ให้เร่งอพยพสิ่งของสัตว์เลี้ยงวัวควาย ขึ้นไว้ที่สูงอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะพ้ืนที่ ต.ฝาละมี ต.ดอนประดู 
ต.เกาะหมาก ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน ต.ท่ามะเด่ือ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว ต.หานโพธ์ิ ต.จองถนน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน  
ต.ลําปํา ต.ชัยบุรี ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง ต.พะนางตุง ต.ทะเลน้อย ต.มะกอกเหนือของ อําเภอควนขนุน  

ล่าสุดภาพมุมสูงระดับนํ้าในพ้ืนที่ หมู่ 9 ต.หานโพธ์ิ อ.เขาชัยสน มีระดับสูงกว่า 1 เมตร ทําให้เส้นทางเข้าหมู่บ้าน มีนํ้าท่วม
สูง ชาวบ้านกว่า 80 ครอบครัว ไม่สามารถออกมายังพ้ืนที่ด้านนอกได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 434 พัทลุง  
ได้ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชน ในพ้ืนที่ ม.5 ต.เขาชัยสน เพ่ือช่วยขนย้ายสิ่งของให้กับชาวบ้านไว้ในที่ปลอดภัย และทางเจ้าหน้าที่
กู้ภัยพัทลุง ได้นําเรือท้องแบน 1ลําเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพ้ืนที่ ม.3และ 5 ของ ต.ท่ามะเด่ือ อ.บางแก้ว หลังชาวบ้าน  
นับร้อยครัวเรือน ไม่สามารถออกมายังพ้ืนที่ด้านนอกได้  และเส้นทางเข้าหมู่บ้านมีนํ้าท่วมสูงและเพ่ิมระดับขึ้นมาต่อเน่ือง ขณะที่ 
ริมทะเลสาบฝั่งจังหวัดพัทลุงพบว่าสาเหตุที่นํ้าระบายลงสู่ทะเลได้ช้า เน่ืองจากมีช่องทางระบายนํ้าน้อยมาก ทําให้นํ้าติดขัดดังกล่าว  
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
จับตาสถานการณ์น้ําท่วมใน จ.สตูล หลังกลุ่มฝนจ่อตกลงมาซํ้า-พื้นที่ลุ่มต่ํายังท่วมขัง 

สั่งจับตาสถานการณ์นํ้าท่วมในพื้นที่ จ.สตูล หลังยังคงกลุ่มฝนจ่อตกลงมาซ้ําอีก ขณะที่พ้ืนที่ลุ่มตํ่ายังคงมีท่วมขังเส้นทาง 
การสัญจรไปมาไม่สะดวก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่คลองฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล ระดับนํ้าในลําคลองสายสําคัญยังคงมีปริมาณนํ้าสูงอยู่ แม้จะลด
ระดับลงไปเล็กน้อยจากเมื่อวานน้ี ทําให้พ้ืนที่ จ.สตูล ต้องจับตาสภาพอากาศต่อไปอีก หลังมีกลุ่มฝนตกกระจายและต่อเน่ือง 
เกือบตลอดทั้งวัน สถานการณ์นํ้าท่วมในหลายพ้ืนที่เริ่มลดระดับลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
แล้ว และยังคงเหลือเพียงพ้ืนที่ตํ่าที่มีนํ้าท่วมขัง และเส้นทางจราจรในถนนสายหมู่บ้าน ถนนเทศบาลราชอุทิศ 11 ต.ฉลุง ยังคงท่วม
ขังเส้นทางการสัญจรไปมาไม่สะดวก 

จากปัญหาน้ําไหลหลากกลับเป็นโอกาสให้ชาวบ้านบางคนใช้จังหวะน้ีวางอวน ดักโพงพางได้ปลาหมอ ปลานิล 
เป็นกอบเป็นกํา สําหรับมื้ออาหารภายในครอบครัว และเหลือพอที่จะนําไปขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว ในช่วงสถานการณ์น้ําไหล
หลากในครั้งน้ีด้วย  (ผู้จัดการ) 
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ฝนถล่มสงขลาต้นไม้ล้ม-น้ําซัดสะพานใกล้ขาด 
ฝนตกต่อเน่ืองในจ.สงขลา ทําต้นไม้หน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ล้ม ขณะน้ํากัดเซาะคอสะพาน 

ข้ามคลองอู่ตะเภาใกล้ขาด 
จากฝนท่ีตกสะสมมาหลายวันและดินชุ่มนํ้าทําใ ห้ ต้นไม้ที่ อ ยู่บริ เวณลานจอดรถด้านหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์  

ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ล้มทับรถเก๋ง 3 คันได้รับความเสียหายบริเวณหลังคา แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บเน่ืองจากช่วงเกิดเหตุ 
ไม่มีใครอยู่ในรถหรือบริเวณจุดเกิดเหตุ แต่ในบริเวณเดียวกันน้ันยังมีต้นไม้อีกหลายต้นที่อยู่ในสภาพที่เอนเอียงใกล้ล้มเน่ืองจาก 
ดินชุ่มนํ้าและทางเจ้าหน้าที่เตรียมเข้าตัดแต่งและเคลียร์พ้ืนที่เพ่ือไม้ให้ล้มเพ่ิม 

ขณะท่ี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระดับนํ้าในคลองอู่ตะเภาที่เพ่ิมสูงขึ้นและไหลเช่ียวได้กัดเซาะคอสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา  
ที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่ 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ กับหมู่ 5 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จนใกล้ที่จะขาดสะบ้ันทั้งสองฝั่ง และเจ้าหน้าที่
ต้องปิดก้ันห้ามใช้สะพานและเส้นทางนี้ช่ัวคราวเพ่ือความปลอดภัย เพราะคอสะพานและตลิ่งถูกนํ้ากัดเซาะใต้ผิวถนนและมีโอกาส
ทรุดตัวขาดทั้งสองฝั่งได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามสําหรับสะพานแห่งน้ีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทั้งสองตําบลมีแผนที่จะ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังอยู่แล้วและคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้หลังจากสถานการณ์นํ้าคลี่คลาย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมยะลาหลายพื้นที่แม่น้ํายังเพิ่มขึ้นกว่า1ม. 

นํ้าท่วมยะลาหลายพ้ืนที่ ระดับนํ้าในแม่นํ้าหลัก 2 สาย ยังคงเพ่ิมปริมาณสูงขึ้นกว่า 1 เมตร ประชาชนได้รับผลกระทบ
จํานวน 2,727 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 7,826 คน 

สถานการณ์นํ้าท่วมใน จ.ยะลา ยังคงมีน้ําท่วมขังในหลายพ้ืนที่โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่เทศบาลนครยะลา เน่ืองจากสภาวะ 
ฝนตกหนัก ส่งผลให้มีปริมาณนํ้าฝนสะสมเป็นจํานวนมากในเขตพ้ืนที่ อ.เมืองยะลา มีนํ้าท่วมขังมีปริมาณน้ําสูงกว่า 30 เซนติเมตร 
ช่วงค่ําบรรยากาศในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเน่ือง ล่าสุด มีรายงานว่า พ้ืนที่ประสบเหตุนํ้าท่วมอุทกภัย  
นํ้าป่าไหลหลากในจังหวัดยะลา ประกอบด้วย 5 อําเภอ 30 ตําบล 121 หมู่ บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบจํานวน  
2,727 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 7,826 คน ส่วนพ้ืนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ืองในคืนน้ี คือ พ้ืนที่ 
ติดริมแม่นํ้า อ.รามัน จ.ยะลา อ.บันนังสตา อ.กรงปินัง อ.เมืองยะลา พ้ืนที่เฝ้าระวังนํ้าป่าไหลหลาก ดินถล่ม คือพ้ืนที่ อ.ธารโต  
อ.บันนังสตา อ.ยะหา และ อ.กาบัง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้ประชาชนเพ่ิมความระมัดระวังในค่ําคืนน้ีด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ผู้ว่าฯนราธิวาสประกาศพื้นที่ประสบภัย8อ.จ่อเพิ่มอีก2 

นํ้าท่วมนราธิวาส ผู้ว่าฯประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ว 8 อําเภอ จ่อเพ่ิมอีก 2 จับตาสถานการณ์ 3 ลุ่มนํ้าหลักใกล้ชิด 
เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ 

สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่  จ .นราธิวาส  มีแนวโน้มขยายวงกว้างหลังวานน้ีพบ  8 อําเภอได้รับผลกระทบ   
นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ จ.นราธิวาส ได้ประกาศให้พ้ืนที่  
8 อําเภอ จาก 13 อําเภอ ทั้งจังหวัด ประกอบด้วยอ.เมืองนราธิวาส จะแนะ เจาะไอร้อง สุคิริน ระแงะ บาเจาะ รือเสาะ  
และ ตากใบ เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ซึ่งในวันน้ีอาจจะมีการประกาศเพ่ิมอีก 2 อําเภอ ส่วนอีก 3 อําเภอที่เหลือน้ัน 
ยังต้องรอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณชุมชน พ้ืนที่ลุ่มตํ่า รวมถึงพ้ืนที่ริมตลิ่งลุ่มนํ้าหลักสายสําคัญ 3 สาย  
คือ ลุ่มนํ้าโก-ลก,สายบุรี และ บางนรา เน่ืองจากมีมวลนํ้าเอ่อล้นตลิ่ง 

ขณะที่สถานการณ์นํ้าท่วมล่าสุด พบว่ามวลนํ้าเริ่มหลากท่วมเขตอ.เมืองนราธิวาส แล้ว นอกจากน้ีในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ก็ยังมีนํ้า
ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน รวมถึงพ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้าน และ ถนนสายต่าง ๆ วัดระดับความสูงเฉลี่ย 50 ซม. - 1 ม.  
ทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนน้ี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 
 
 


