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สภาวะอากาศ  ภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ีบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา 
ภูเก็ต และกระบี่ ส่วนในช่วงวันท่ี 9-11 ธ.ค. 60 ฝนท่ีปกคลุมภาคใต้ตอนบนจะเคล่ือนลงไปปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ทําให้มีฝน
ตกหนักบางพ้ืนท่ีต้ังแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ขอให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสมท่ีทําให้เกิด 
น้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่งไว้ด้วย พ้ืนท่ีท่ีมีน้ําท่วมอยู่แล้วต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก ส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูง  
2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ระวังอันตรายจากคลื่นท่ีซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย สําหรับประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงข้ึนเล็กน้อย กับมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าในภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงหนือ และภาคกลาง 

สถานการณ์น้ํา 
นายกรัฐมนตรี  ลงตรวจนํ้าท่วมใต้ ช้ีบางจุดแก้ไม่ได้พราะติดปชช. 
กรมอุตุนิยมวิทยา  6 จ.ใต้ฝนยังตกหนัก 'เหนือ-อีสาน-กลาง'อุณหภูมิสูงขึ้น 
กรมชลประทาน  ชป.คาดหากฝนไม่หนัก 5-7 วัน ระบายนํ้าท่วมใต้หมด 
จ.นครศรีธรรมราช  เมืองคอนจมยกจังหวัดหว่ันฝนซ้ํา-ปชช.กว่า 5 แสนอ่วม 
จ.พัทลุง  ริมทะเลสาบระดับนํ้ายังไม่ลดลง 1.50 เมตร 
จ.สงขลา  นํ้าเริ่มลดริมทะเลสาบคลี่คลายยังเหลือบางจุด 
จ.พังงา  นํ้าป่าหลากท่วมพังงาชาวบ้านอพยพหนี 
จ.ภูเก็ต  ฝนถล่มภูเก็ตทั้งคืน นํ้าระบายไม่ทันท่วมทั่วทั้งเกาะ 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ผู้จัดการ) 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.พัทลุง  หลายหน่วยงาน นําถุงยังชีพมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยริมทะเลสาบ 
 
สถานการณ์น้ํา 

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

สถานี ระดับตลิ่ง ระดบัน้าํ 
27 พ.ย. 60 

ระดบัน้าํ 
4 ธ.ค.60 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง 

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

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 4.62 4.56 -9.94 
หมายเหตุ : ระดับ (รสม.) ข้อมูลจาก http://www.dwr.go.th/ 
 
ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาบสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไประดับนํ้ามีแนวโน้มลดลงยังคงต้อง
ติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด (ข้อมูลวันที่ 8 ธ.ค.2560 ที่มา กรมทรัพยากรน้ํา) สถานีคลองอู่ตะเภาตอนบน อ .สะเดา  

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันเสาร์ที ่9 ธันวาคม 2560 
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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  
 
สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นสถานีลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง อยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
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จังหวัด 3 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 6 ธ.ค.60 7 ธ.ค.60 

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

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

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

จ.ชุมพร 38.0 182.0 250.3 270.0 11.1 
จ.สุราษฎร์ธานี 46.0 80.0 390.0 27.4 14.8 

จ.นครศรีธรรมราช 110.0 98.0 450.0 135.0 39.0 
จ.พัทลุง 135.0 68.0 226.8 6.2 10.0 
จ.สงขลา 20.7.0 40.3 65.9 10.5 34.0 
จ.ปัตตาน ี - 21.6 144.6 1.9 25.1 
จ.ยะลา 1.6 - 45.3 0.6 4.0 

จ.นราธิวาส 17.0 7.5 128.8 10.0 55.4 
จ.ระนอง 0.6 18.8 41.2 - - 
จ.พังงา 23.2 7.8 - - 142.5 
จ.กระบี่ 4.6 - 30.2 - - 
จ.ภูเก็ต 15.0 0.2 - 11.7 123.0 
จ.ตรัง 15.0 - 4.3 - - 
จ.สตูล 1.5 1.5 11.7 - 0.1 
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แผนที่อากาศ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 ธ.ค.60  เวลา 13:00 น. 6 ธ.ค.60  เวลา 19:00 น. 

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



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 142.5 4,680.5 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 2,283.9 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

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

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

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

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 2,283.9 *** *** 34.0 4,355.4 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 1,054.7 5.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 2,138.3 14.0 สงูกวา่ 142.5 4,680.5 หวัหนิ ไมม่ฝีน 1,347.2 7.9 สงูกวา่

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

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

พะเยา ไมม่ฝีน 1,243.6 10.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 2.2 2,126.8 106.2 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,387.4 11.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 8.3 2,748.8 210.3 สงูกวา่

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

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 1,249.2 7.6 สงูกวา่ หนองคาย - 1,886.6 4.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 15.2 4,269.4 451.6 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 15.9 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,533.3 8.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 1.2 4,355.4 312.6 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,399.1 15.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,901.0 2.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 0.3 2,613.5 213.1 สงูกวา่

ลําปาง ไมม่ฝีน 1,512.8 7.0 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,310.8 2.9 สงูกวา่ พระแสง สอท. 0.2 2,002.4 92.6 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,478.5 7.4 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2,414.3 5.6 สงูกวา่ ฉวาง 0.2 2,593.8 120.6 สงูกวา่

แพร่ - 1,303.9 7.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,662.3 4.8 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 4.1 3,487.8 393.2 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,208.3 8.6 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2,257.3 0.6 สงูกวา่ สงขลา 3.2 3,336.9 444.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,079.6 9.7 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู - 1,588.7 *** *** หาดใหญ่ 17.2 2,460.8 267.7 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,627.1 1.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,420.3 4.1 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 34.0 2,970.6 322.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,526.9 5.0 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,887.0 3.1 สงูกวา่ สะเดา 6.1 1,830.2 218.6 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,662.9 9.5 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 2,052.5 2.6 สงูกวา่ ปตัตานี 3.6 2,918.9 378.3 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 1,764.0 6.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,691.8 5.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 4.0 3,663.5 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1 294 0 4 5 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 728 8 2 3 สงกวา่ นราธวิาส 2 933 0 562 5 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

7 ธันวาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

8 ธันวาคม 2560

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1,294.0 4.5 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,728.8 2.3 สงูกวา่ นราธวิาส - 2,933.0 562.5 สงูกวา่

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,091.8 5.9 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 1,366.8 7.8 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 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 142.5 4,637.60 48.30 สงูกวา่

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

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,503.6 8.7 สงูกวา่ นครราชสมีา - 1,589.6 2.7 สงูกวา่ ภเูก็ต 123.0 2,746.30 72.40 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,292.5 7.1 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,510.5 1.9 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 108.1 3,030.30 67.40 สงูกวา่

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

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

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

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

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ - 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 ตะก ัว่ป่า 142.5 4,637.6

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,146.3 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ภเูก็ต 123.0 2,746.3

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,066.8 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 108.1 3,030.3

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,354.2 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 2,643.3 *** *** 4 คอหงษ ์สกษ. 34.0 2,970.6

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,287.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,889.3 5.0 สงูกวา่ 5 หาดใหญ่ 17.2 2,460.8

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,559.2 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 2,020.5 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ตะก ัว่ป่า 142.5 4,637.6

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 - 1,243.0 8.5 สงูกวา่

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

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

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

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

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

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

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

กรงุเทพมหานคร - 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 ี - 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 80.32 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 3 1 3 7 -87.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 4 1 12 -95.00 

วนัที ่7  ธนัวาคม  2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -16.00 

60,235 ภาคตะวันตก 1 - 1 2 -23.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
85% ภาคตะวันออก 7 2 1 10 -10.32 คงที่ 7 อ่าง
วนัที ่7  ธนัวาคม  2559 ภาคใต ้ - - 4 4 151.00  ลดลง 21 อ่าง

50,743 รวมท ัง้ประเทศ 21 7 10 38 -80.32   เพิม่ขึน้ 10 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 7,223 54% 10,963 81% 7,163 53% 10,989 82% 7,189 53% -26.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,699 81% 8,469 89% 5,619 59% 8,523 90% 5,673 60% -54.00 ลดลง

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

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 112 43% 125 48% 111 42% 124 47% 110 42% 1.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 99 93% 96 91% 93 88% 94 89% 91 86% 2.00 เพิม่ขึน้

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

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 934 99% 928 99% 885 94% 939 100% 896 95% -11.00 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 16,537 67% 21,137 85% 14,296 58% 21,221 85% 14,383 58% -87.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 107 79% 121 89% 114 84% 123 90% 116 85% -2.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 276 53% 496 95% 451 87% 502 97% 457 88% -6.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 64 39% 137 83% 129 78% 144 87% 136 82% -7.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 159 97% 163 99% 126 77% 162 99% 125 76% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 2,364 97% 2,345 96% 1,764 73% 2403 99% 1,822 75% -58.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,139 58% 1,776 90% 1,676 85% 1790 90% 1,690 85% -14.00 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% 111 79% 104 74% 111 79% 104 74% - คงที่

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 131 48% 201 73% 194 71% 201 73% 194 71% - คงที่

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

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,647 84% 1,623 83% 792 40% 1631 83% 800 41% -8.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 6,217 74% 7,384 88% 5,736 69% 7480 89% 5,831 70% -95.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 950 99% 953 99% 950 99% 960 100% 957 100% -7.00 ลดลง

21 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 161 101% 139 87% 122 76% 147 92% 130 81% -8.00 ลดลง

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

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,353 99% 1,381 102% 1,321 97% 1397 103% 1,337 98% -16.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,645 77% 15,600 88% 5,335 30% 15596 88% 5,331 30% 4.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,804 66% 6,925 78% 3,913 44% 6952 78% 3,940 44% -27.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 19,450 73% 22,525 85% 9,248 35% 22548 85% 9,271 35% -23.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

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

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 269 64% 302 72% 272 65% 304 72% 274 65% -2.00 ลดลง

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

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 109 67% 155 95% 141 86% 159 97% 145 89% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 221 75% 279 95% 259 88% 278 94% 258 87% 1.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 61% 12 73% 11 69% 12 74% 11.49 69% -0.10 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 13 60% 18 83% 17 78% 19 86% 17.51 82% -0.81 ลดลง

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 72 90% 73 91% 70 88% 74 93% 70.63 89% -1.01 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 33 72% 35 77% 32 70% 35 77% 32.22 71% -0.39 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 1,283 76% 1,427 85% 1,320 79% 1438 86% 1,330 79% -10.32 ลดลง

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 371 52% 452 64% 387 55% 448 63% 383 54% 4.00 เพิม่ขึน้

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

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,913 87% 4,439 79% 3,087 55% 4419 78% 3,067 54% 20.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 465 32% 1,208 83% 932 64% 1082 74% 806 55% 126.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,903 72% 6,382 78% 4,670 57% 6230 76% 4,519 55% 151.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 71,031 23,548 47,482 50,743 71% 60,235 85% 36,591 52% 60314 85% 36,671 52% -80.32 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

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่7  ธนัวาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

7 ธนัวาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

1 ธนัวาคม 2560ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่7  ธนัวาคม  2559

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 70,921 

ล้านลบ.ม..(100%)
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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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นายกฯลงตรวจน้ําท่วมใต้ ชี้บางจุดแก้ไม่ได้พราะติดปชช. 
นายกฯลงพื้นที่ จ.ตรัง ติดตามสถานการณ์นํ้าท่วม ระบุบางจุดแก้ไม่ได้เพราะติดประชาชน ช้ีอาจต้องเวนคืนพ้ืนที่ 

เพ่ือแก้ปัญหาระยะยาว ด้าน "พระครูปัญญาฯ" มอบหลวงปู่ทวดให้"บ๊ิกตู่" 
ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ(คสช.) พร้อมคณะ อาทิ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 
นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางตรวจเย่ียมสถานการณ์อุทกภัย เพ่ือติดตามการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 
นํ้าท่วม พร้อมพบปะให้กําลังใจผู้ประสบภัยในจังหวัดตรัง  

โดยพล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินทางไปตรวจสถานการณ์การระบายนํ้าแม่นํ้าตรัง ณ สะพานคลองช้าง ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 
โดยนายกฯ รับฟังบรรยายสรุปจากนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน จากนั้น พระครูปัญญาวัชราภรณ์ เจ้าอาวาส 
วัดนาเมืองเพชร ได้มารอพบนายกฯ และได้มอบหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด ขนาดหน้าตัก 4 น้ิว ให้นายกฯ พร้อมกล่าวกับนายก
ฯว่า "ให้นําพาบ้านเมืองให้เจริญย่ิงๆ ขึ้นไป" 

ขณะที่นายกฯ ได้กล่าวกับพระครูว่า ฝากหลวงพ่อดูแลประชาชนด้วย รัฐบาลมีแผนงานเรื่องนํ้าทั่วประเทศ แต่บางจุด 
ที่ยังท่วมเพราะติดประชาชน ตนจึงแก้ปัญหาไม่ได้ ทั้งที่บางพ้ืนที่ท่วมมาตลอด 70 ปีที่ผ่านมา แม้ใครจะชินกับนํ้าท่วม แต่ตน 
ไม่ชินด้วย ทั้งน้ีได้สั่งกําชับเร่งรัดแผนการขุดคลองผันนํ้าจาก แม่นํ้าตรัง เพ่ือให้ไหลลงสู่แม่นํ้าปะเหลียน เพ่ือระบายลงทะเลอันดามัน
ให้เสร็จภายในปี2561 รวมถึงต้องเร่งสร้างพนังก้ันนํ้าทดแทนของเดิมที่ เสียหายไป เน่ืองจากมีอายุใช้งานมาหลายสิบปี  
โดยนายกรัฐมนตรี ขอให้ประชาชนเข้าใจการแก้ปัญหา และอาจจะต้องเวนคืนพ้ืนที่บางพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาระยะยาว 

จากน้ันได้เดินทางไปยังโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง เพ่ือมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย พ้ืนที่อําเภอเมือง  
โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหานํ้าท่วมจังหวัดตรังมีปัญหามากว่า70ปี  รัฐบาลพยายามหาทางแก้ปัญหา แต่ปีน้ีไม่ใช่เฉพาะ
จังหวัดตรังจังหวัดเดียว ที่ประสบปัญหานํ้าท่วม เพราะมีถึง65 จังหวัดทั่วประเทศ จึงขอให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือกับรัฐบาล 
ในการแก้ไขปัญหาและระะวังโรคระบาดที่มาจากนํ้าด้วย โอกาสน้ี นายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 
4 คน และ ถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดตรังด้วย สําหรับรถยนต์ที่นายกรัฐมนตรีใช้ในการลงพื้นที่ครั้งน้ีคือโตโยต้า vellfire  
สีดํา ทะเบียน กต 2222 ตรัง.  (เดลินิวส์) 
 

6จ.ใต้ฝนยังตกหนัก 'เหนือ-อีสาน-กลาง'อุณหภูมิสูงขึ้น 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่บริเวณจังหวัด

นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนในช่วงวันที่ 9-11 ธ.ค. 60 ฝนที่ปกคลุมภาคใต้ตอนบน 
จะเคลื่อนลงไปปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ทําให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ต้ังแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป  
ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสมที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก 
และน้ําล้นตลิ่งไว้ด้วย พ้ืนที่ที่มีนํ้าท่วมอยู่แล้วต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก ส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือ
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตราย
จากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย สําหรับประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นและมีหมอก 
ในตอนเช้าในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงหนือ และภาคกลาง 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 9-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 
10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  
18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 10-16 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

ภาคกลาง  อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  
21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
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ภาคตะวันออก  มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  
22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่  
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคล่ืน
สูงมากกว่า 3 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา 
ภูเก็ต และกระบ่ี อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิ
ตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
 

ชป.คาดหากฝนไม่หนัก5-7วันระบายน้ําท่วมใต้หมด 
ชลประทาน รับยังเฝ้าระวังนํ้าท่วมนครศรีฯ เป็นพิเศษ หากไม่มีฝนหนักเพ่ิม คาด 5-7 วัน ระบายน้ําได้หมด ขณะที่จ.ตรัง 

ที่นายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่เริ่มคลี่คลายแล้ว  
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยกับสํานักข่าว  

ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงภาพรวมสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ภาคใต้ว่า หลายพ้ืนที่ เริ่มคลี่คลายแล้ว โดยทางกรมชลประทาน ได้บูรณาการ
ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกองทัพ ในการเร่งมือระบายนํ้าสู่ทะเลอย่างเต็มที่ในพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช
,พัทลุง,สงขลา และตรัง โดยคาดว่า หากไม่มีนํ้าฝนเพ่ิมในปริมาณท่ีมากจนเกินไป ก็น่าจะระบายนํ้าจากพ้ืนที่ปกติได้ทั้งหมด  
ภายใน 5-7 วัน ส่วนพ้ืนที่ลุ่มตํ่า ที่เป็นแอ่ง ก็จะระดมเครื่องสูบนํ้าเพ่ือระบายเพ่ิมในภายหลัง  

ขณะเดียวกัน นายทวีศักด์ิ  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ยอมรับว่า พ้ืนที่ ที่น่าเป็นห่วง หรือต้องจับตาเป็นพิเศษ 
คือ จ.นครศรีธรรมราช เท่าน้ัน ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ น้ันอยู่ในระหว่างการพยายามระบายน้ํา และผลักดดันนํ้า ออกสู่ทะเล เช่ืนเดียวกับที่ 
จ.ตรัง ที่นายกรัฐมนตรี จะลงพ้ืนที่ในวันน้ี ถือว่ากําลังคลี่คลายแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
เมืองคอนจมยกจังหวัดหว่ันฝนซํ้า-ปชช.กว่า5แสนอ่วม 

นครศรีธรรมราชยังจมท้ังจังหวัด หว่ันฝนถล่มซ้ํา ตัวเลขผู้ประสบภัยพุ่งทะลุครึ่งล้าน ขณะ ปภ. ห่วงฝั่งตะวันออก พ้ืนที่ 
ท้ายนํ้า 

นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยกับสํานักข่าว  
ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์อุทกภัย ว่าในภาพรวมน้ันทางจังหวัดได้ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยไปแล้วครบทั้งจังหวัด 23 อําเภอ 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 517,027 คน ซึ่งขณะน้ีส่วนใหญ่เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่ยังมีพ้ืนที่รับนํ้าอีกหลายอําเภอที่ยังประสบ
ปัญหาน้ําท่วมอยู่ และทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนเรื่องฝนไปจนถึงวันที่ 11 ธ.ค. ดังน้ัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีนํ้ามาเพิ่มอีก 
ดังน้ันตัวเลขผู้ประสบภัยยังไม่นิ่ง อย่างไรก็ตามคาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้า พ้ืนที่ที่ถูกท่วมขังก่อนอาจจะเริ่มกลับสู่สภาวะปกติได้ 
ส่วนพ้ืนที่ท้ายนํ้าก่อนออกทะเล อาจต้องใช้เวลาสักระยะหน่ึง ทั้งน้ีโดยสภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีเขาหลวงอยู่ตรงกลาง 
เมื่อฝนตกบนเขาหลวงน้ําจะไหลออกสู่ทั้ง 2 ฝั่ง คือทางฝั่งตะวันออก แล้วไปออกทะเลที่ อําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร ฯลฯ  
ซึ่งด้านน้ีอาจมีปัญหาอยู่บ้างในเร่ืองของน้ําทะเลหนุน ทําให้นํ้าลดช้า ส่วนทางด้านตะวันตกนํ้าจะไหลไปลงแม่นํ้าตาปี ที่อําเภอ 
ถ้ําพรรณรา ทั้งน้ี ทางจังหวัดได้ต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือสรุป
สถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งมีการประชุมกันในทุกวัน มีการววิดีโอคอลกับนายอําเภอทั้ง 23 อําเภอ 
เพ่ือรายงานสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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พัทลุงริมทะเลสาบระดับน้ํายังไม่ลดลง1.50เมตร 
จ.พัทลุง หลายหน่วยงานนําถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยริมทะเลสาบหลังระดับนํ้ายังไม่ลดลง ชาวบ้าน 235 ครอบครัว 

จํานวน 771 คน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักติดต่อกันหลายวันแล้ว 
หลายหน่วยงานเร่งลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยริมทะเลสาบ จ.พัทลุง หลังระดับนํ้ายังไม่ลดลง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 

ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน น้ันระดับนํ้าในหมู่ บ้านยังอยู่ในระดับ 1.50 เมตร ชาวบ้านจึงใช้เรือเป็นยานพาหนะ 
เพียงอย่างเดียว ไปจอดบริการแก่ชาวบ้านในพ้ืนที่ดังกล่าวมาหลายวันแล้ว ในขณะที่สํานักงานทรัพยากรนํ้าบาดาล  เขต 12 สงขลา 
ได้นํารถผลิตนํ้าด่ืมไปผลิตนํ้าด่ืมแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน เช่นกันที่วัดเขียนบางแก้ว หมู่ที่ 4 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน  
สถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังที่ถูกนํ้าท่วมสูงน้ัน ทางพระในวัดต้องมาต้ังเต็นท์ฉันเพลบนถนนหน้าวัด นอกจากกําแพงวัดบางส่วน 
ถูกกระแสนํ้าพัดพังทลาย ทางด้าน พล.ต.ต.ฐากูร   เนตรพุกกะณะ ผบก.ภ.จว.พัทลุง และนางภัคจิรา เณรพึ่ง ประธานหอการค้า
จังหวัดพัทลุง ได้นําเงินสด นํ้าด่ืม ข้าวสาร ไปมอบให้กับพระสงฆ์ รวมทั้งนําถุงยังชีพ นํ้าด่ืม มอบให้แก่ผู้ประสบภัย บ้านจงเก  
หมู่ที่ 2 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน  

ด้านนายวิโรจน์ บุญตุโร อายุ 49 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน เผยว่า ขณะนี้หมู่บ้านของตน 
ยังเป็นหมู่บ้านที่มีนํ้าท่วมสูงโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ทําให้ชาวบ้าน 235 ครอบครัว จํานวน 771 คน ได้รับความเดือดร้อน 
อย่างหนักติดต่อกันหลายวันแล้ว คาดว่าหมู่บ้านแห่งน้ีจะต้องอยู่ท่ามกลางสายน้ําไม่น้อยกว่า 30 วัน จนทําให้คนและสัตว์เลี้ยง 
ต้องอพยพมากางเต็นท์พักอาศัยอยู่บนถนน ส่วนต้นปาล์มน้ันขณะน้ีได้รับความเสียหายเป็นหลายไร่แล้ว ส่วนชาวบ้านบางราย 
ก็เร่งตัดปาล์มออกขายเพ่ือหารายได้ให้กับครอบครัวและเกรงว่าผลปาล์มจะเน่าเสีย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
สงขลาน้ําเริ่มลดริมทะเลสาบคลี่คลายยังเหลือบางจุด 

จ.สงขลา นํ้าเริ่มลดลง 5 อําเภอ ริมทะเลสาบคลี่คลาย คงเหลือบางจุด เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตหว่ันเน่า  
สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ริมทะสาบสงขลาทั้ง 5 อําเภอของจ.สงขลา แนวโน้มดีขึ้นทุกพ้ืนที่ระดับนํ้าเริ่มลดลง เกษตรกร

ต่าง เร่งสูบนํ้าออกจากสวนเพ่ือป้องกันต้นไม้เน่าตายหากนํ้าท่วมนานเกิน 15 วัน ขณะที่บางพ้ืนที่ถนนเริ่มทรุดตัว  
ความคืบหน้าสถานการณ์นํ้าท่วมที่ จ.สงขลา ซึ่งจนถึงขณะน้ียังมีนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลารวม 5 อําเภอ  

ทั้งฝั่ง อ.ระโนด กระแสสินธ์ุ สทิงพระ สิงหนคร และฝั่ง อ.ควนเนียง โดยทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สงขลา  
ได้สรุปสถานการณ์ในภาพรวม  

ล่าสุด มีแนวโน้มดีขึ้นเน่ืองจากระดับนํ้าทุกพ้ืนที่เริ่มลดลงอย่างต่อเน่ืองแต่พ้ืนที่ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปติดริมทะเลสาบสงขลา 
อาจต้องใช้เวลานานนับเดือนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากน้ีในส่วนของเกษตรกรซึ่งอยู่ในที่ลุ่มเช่นในพ้ืนที่ ต.ควนโส  
อ.ควนเนียง ซึ่งถูกนํ้าจากทะเลสาบสงขลาหนุนเข้าท่วมมากว่า 1 สัปดาห์ ต้องลงทุนใช้เครื่องสูบนํ้า เร่งสูบนํ้าออกจากสวนผสม 
ที่มีทั้งกล้วย ส้ม ส้มโอ และมะพร้าว เพ่ือไม่ให้ต้นไม่เน่าตายหากแช่นํ้าเกิน 15 วัน  

นอกจากน้ี ถนนเลียบคลองชลประทานจากบ้านตะเครียะ ถึงบ้านทุ่งสงวน ต.บ้านใหม่ ถนนยุบตัวเป็นทางยาวเกือบ  
50 เมตร รถต้องว่ิงเลนเดียว  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําป่าหลากท่วมพังงาชาวบ้านอพยพหนี 

นํ้าป่าหลากท่วมบ้านชาวพังงา ปชช.อพยพ ขณะรถยนต์ จยย. เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้รับความเสียหายหนักและระดับนํ้า 
ในคลองยังไหลเช่ียวมีปริมาณสูงอย่างต่อเน่ือง   

นายวิริยะ สังข์เลขา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เปิดเผยว่าได้เกิดฝนตกหนัก 
ทําให้นํ้าป่าไหลจากเขาไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 20 หลังคาเรือน ในพ้ืนที่หมู่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.ลําภี อ.ท้ายเหมือง 
จ.พังงา เบ้ืองต้น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และข้าวของเคร่ืองใช้ภายในบ้านได้ถูกนํ้าป่าไหลท่วมได้รับความเสียหาย เน่ืองจาก 
นํ้าไหลมาเร็วทําให้ชาวบ้านที่กําลังนอนหลับไม่สมารถเก็บข้าวของเคร่ืองใช้ได้ทันจึงถูกนํ้าท่วมเสียหายทั้งหมด และยังมีผู้สูงอายุ 
ติดอยู่ภายในบ้าน 

นายวิริยะ สังข์เลขา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําภี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีชาวบ้านจํานวนมากได้รับ 
ความเดือดร้อน จึงได้ประสานงานไปยังหน่วยงานราชการ และชุดกู้ภัยต่างๆสนับสนุนเข้าไปในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้าน 
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และผู้สูงอายุ พร้อมเก็บข้าวของเคร่ืองใช้ และอพพยชาวบ้านขึ้นบนท่ีสูงเพ่ือความปลอดภัยเพราะขณะน้ีในพ้ืนที่ยังมีฝนตก 
และระดับนํ้าในคลองยังไหลเช่ียวมีปริมาณสูงอย่างต่อเน่ือง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ฝนถล่มภูเก็ตทั้งคืน น้ําระบายไม่ทันท่วมทั่วทั้งเกาะ 

ฝนถล่มในพื้นที่ภูเก็ตนานกว่า 3 ช่ัวโมง ทํานํ้าท่วมขังหลายจุด จราจรติดขัดส่งผลให้รถที่ขับฝ่ากระแสนํ้าเสียหายหลายคัน 
ขณะที่เขตเทศบาลนํ้ายังท่วมบางส่วน เจ้าหน้าที่เร่งสูบนํ้าออกจากผิวจราจร  

เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ภูเก็ต ต้ังแต่ช่วงเวลา 20.00 น. วานนี้ (7 พ.ย.) ต่อเน่ืองลงมาอย่างหนักนานกว่า 3 ช่ัวโมง  
ทําให้เกิดนํ้าท่วมผิวจราจรหลายจุด โดยเฉพาะบริเวณถนนเทพกระษัตรี ต้ังแต่บริเวณหน้าบ้านวานิช ไปจนถึงหน้าห้างบ๊ิกซีรัษฎา  
สี่แยกมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร นํ้าได้ท่วมผิวจราจรสูงเฉลี่ย 30 - 60เซนติเมตร ทําให้การจราจร
ติดขัด และการสัญจรเป็นไปอย่างยากลําบาก มีรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ดับหลายคัน และบางคันนํ้าท่วม 
เข้าเคร่ืองยนต์ได้รับความเสียหายบางส่วนประชาชนที่อยู่ในร้านค้าบริเวณใกล้เคียงต้องออกมาช่วยเหลือเข็นรถออกจากจุดที่นํ้าท่วม
กันอย่างเต็มที่ 

ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายพ้ืนที่ที่ถูกนํ้าท่วมเช่นกัน โดยที่บริเวณหน้าห้างซุปเปอร์ชิปสาขาใหญ่ ถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาออก
เขตเทศบาลตําบลรัษฎา รถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านไปได้ ส่วนบริเวณแยกเกาะแก้วเขตพ้ืนที่ตําบลเกาะแก้ว เขตเทศบาลนครภูเก็ต 
อ.เมืองภูเก็ตรวมไปถึงพ้ืนที่ป่าตอง กมลา อ.กะทู้และพื้นที่ อ.ถลาง ซึ่งมีนํ้าท่วมผิวจราจรหลายจุดเช่นกัน ทําให้การจราจรติดขัด
อย่างหนัก ซึ่งเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องระดมกําลังเจ้าหน้าที่ออกสํารวจพ้ืนที่ที่มีนํ้าท่วมขังเพ่ือเร่งระบายนํ้าออกและอํานวยความสะดวกด้านการจราจร 
หลังจากนั้นฝนเริ่มตกเบาบางลงทําให้ระดับนํ้าเริ่มลดลงซึ่งหากฝนไม่ตกลงมาเพ่ิมระดับนํ้าจะแห้งกลับสู่ปกติภายในประมาณ  
2 ช่ัวโมง 

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเฝ้าระวังพ้ืนที่ตลอด 24 ช่ัวโมงหว่ันฝนจะตกลงมาเพ่ิมอีก 

ล่าสุด เมื่อช่วงเช้าของวันน้ี (8 ธ.ค.) ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตถนนหลายเส้นนํ้ายังท่วมขัง โดยเฉพาะหน้าโรงเรียน 
พุทธมงคลนํ้าท่วมรถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้ ขณะที่นักเรียนที่จะเข้าไปภายในโรงเรียนต้องใช้รถกระบะขนนักเรียนเข้าไปภายใน
โรงเรียน โดยทางเทศบาลนครภูเก็ตได้เร่งสูบนํ้าออกจากพ้ืนที่อย่างรวดเร็วและเมื่อเวลา 09.00 น. นํ้าเริ่มลดลงและรถเล็ก 
สามารถผ่านไปได้ ขณะที่บริเวณแยกชาร์ตเตอร์ ถนนถลาง ก็มี นํ้าท่วมขังผิวจราจรเล็กน้อย โดยทางเทศบาลนครภูเก็ต 
ได้ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าดูระดับที่บริเวณคลองบางใหญ่อย่างใกล้ชิด  (ผู้จัดการ) 

 
หลายหน่วยงานใน จ.พัทลุง นําถุงยังชีพมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยริมทะเลสาบ 

หลายหน่วยงานในพ้ืนที่ จ.พัทลุง นําถุงยังชีพช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยริมทะเลสาบสงขลา หลังระดับนํ้ายังไม่ลดลง 
ขณะที่ชาวบ้านบางรายเร่งตัดปาล์มออกขายหารายได้ หว่ันผลปาล์มจะเน่าเสีย 

ผู้สื่อสื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า หลายหน่วยงานเร่งลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยริมทะเลสาบ หลังระดับนํ้า 
ยังไม่ลดลง โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมู่ 2 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน ระดับนํ้าในหมู่บ้านยังอยู่ในระดับสูง 1.50 เมตร ชาวบ้านจึงต้องใช้
เรือเป็นยานพาหนะเพียงอย่างเดียว ขณะท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 12 สงขลา ได้นํารถผลิตนํ้าด่ืมไปผลิตน้ําด่ืมแจกจ่าย
แก่ชาวบ้านเช่นกัน ที่วัดเขียนบางแก้ว หมู่ 4 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน สถานที่ท่องเท่ียวช่ือดังที่ถูกนํ้าท่วมสูงน้ัน ส่วนพระในวัด 
ต้องมาต้ังเต็นท์ฉันเพลบนถนนหน้าวัด 

พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกะณะ ผบก.ภ.จว.พัทลุง และนางภัคจิรา เณรพ่ึง ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง ได้นําเงินสด  
นํ้าด่ืม ข้าวสารไปมอบให้กับพระสงฆ์ รวมทั้งนําถุงยังชีพ นํ้าด่ืม มอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านจงเก หมู่ 2 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน  

นายวิโรจน์ บุญตุโร อายุ 49 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน เผยว่า ขณะน้ีหมู่บ้านของตน 
ยังเป็นหมู่บ้านที่มีนํ้าท่วมสูงโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ทําให้ชาวบ้าน 235 ครอบครัว จํานวน 771 คน ได้รับความเดือดร้อน 
อย่างหนักติดต่อกันหลายวันแล้ว คาดว่าหมู่บ้านแห่งน้ีจะต้องอยู่ท่ามกลางสายนํ้าไม่น้อยกว่า 30 วัน จนทําให้คน และสัตว์เลี้ยง 
ต้องอพยพมากางเต็นท์พักอาศัยอยู่บนถนน ส่วนต้นปาล์มน้ันขณะน้ีได้รับความเสียหายไปหลายไร่แล้ว ชาวบ้านบางรายก็เร่งตัด
ปาล์มออกขายเพ่ือหารายได้ให้กับครอบครัว เพราะเกรงว่าผลปาล์มจะเน่าเสีย  (ผู้จัดการ) 


