
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 1/9 

พ 
 
 
 

สภาวะอากาศ  ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า  
สําหรับภาคใต้มีฝนตกลดลง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  ช้ีประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น ภาคใต้ฝนลดน้อยลง 
จ.ชุมพร  ท่วมชุมพรคลี่คลายแล้ว-เหลือนํ้าขังในพ้ืนที่ลุ่มแปลงเกษตร 
จ.นครศรีธรรมราช  นํ้าท่วมเมืองคอนเริ่มคลาย-เร่งสูบนํ้าออกจากพ้ืนที่ลุ่ม 
จ.พัทลุง  นํ้าท่วม 5 อ.ริมทะเลสาบใน จ.พัทลุง 
จ.สงขลา  นํ้าท่วมริมทะเลสาบสงขลาดีขึ้น-ชาวบ้านเครียด 
จ.พังงา  ประกาศเขตภัยพิบัตินํ้าท่วมแล้ว 4 อําเภอ 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ผู้จัดการ) 
 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
 
การช่วยเหลือ 
กองทัพเรือ  ส่งเรือผลักดันนํ้า 30 ลํากู้ท่วมสุราษฎร์-ยังอ่วม 10 อ. 
 
สถานการณ์น้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2560  

สถานี ระดับตลิ่ง ระดบัน้าํ 
4 ธ.ค. 60 

ระดบัน้าํ 
11 ธ.ค.60 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง 

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

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 4.56 4.13 -10.37 
หมายเหตุ : ระดับ (รสม.) ข้อมูลจาก http://www.dwr.go.th/ 
 
ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาบสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไประดับนํ้ามีแนวโน้มลดลงยังคงต้อง
ติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด (ข้อมูลวันที่ 8 ธ.ค.2560 ที่มา กรมทรัพยากรน้ํา) สถานีคลองอู่ตะเภาตอนบน อ .สะเดา  
จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองรัตภูมิ อ .รัตภูมิ จ .สงขลา สถานีคลองตะโหมด อ ตะโหมด 
จ .พัทลุง สถานีคลองนาท่อม อ .เมือง จ .พัทลุง สถานีคลองท่าแนะ อ .ศรีบรรพต จ.พัทลุงสถานีลําปํา อ .เมือง จ.พัทลุงวัดปริมาณนํ้า
ได้ 15.85 2.45 14.81 23.24 21.59 34.53 และ 1.19 ลบม/วินาที  
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นสถานีลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง อยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 7 ธ.ค.60 8 ธ.ค.60 9 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 

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

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

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

จ.ชุมพร 11.1 0.3 58.5 - - 
จ.สุราษฎร์ธานี 14.8 60.4 10.0 27.4 - 

จ.นครศรีธรรมราช 39.0 5.1 27.0 0.9 - 
จ.พัทลุง 10.0 61.0 12.9 - - 
จ.สงขลา 34.0 19.6 15.0 1.7 - 
จ.ปัตตาน ี 25.1 23.0 25.3 6.1 - 
จ.ยะลา 4.0 0.9 4.2 0.1 - 

จ.นราธิวาส 55.4 25.5 48.8 56.2 15.4 
จ.ระนอง -  - - - 
จ.พังงา 142.5  - - - 
จ.กระบี่ -  - - - 
จ.ภูเก็ต 123.0 2.6 26.5 - - 
จ.ตรัง - 0.1 - - - 
จ.สตูล 0.1 6.8 - - - 
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แผนที่อากาศ 
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11 ธ.ค.60  เวลา 13:00 น. 11 ธ.ค.60  เวลา 19:00 น. 

12 ธ.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 12 ธ.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 1.3 4,680.5 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1.3 2,294.3 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 1,266.9 10.4 ตํา่กวา่ - 4,631.2 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 1,457.8 11.6 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 2,294.3 *** *** - 4,508.9 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 1,054.7 5.2 สงูกวา่

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

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

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

พะเยา - 1,243.6 10.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 2,129.0 106.2 สงูกวา่

ทา่วงัผา 1.3 1,413.1 11.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 2,750.5 210.3 สงูกวา่

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

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 1,249.8 7.6 สงูกวา่ หนองคาย - 2,074.1 4.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 4,271.9 451.6 สงูกวา่

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

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

ลําปาง - 1,513.6 7.0 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,310.8 2.9 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 2,013.4 92.6 สงูกวา่

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

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

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

นา่น สกษ. 0.5 1,080.8 9.7 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,588.7 *** *** หาดใหญ่ ฝนเล็กนอ้ย 2,469.2 267.7 สงูกวา่

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

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,526.9 5.0 สงูกวา่ มหาสารคาม - 1,542.1 3.1 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 1,830.5 218.6 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,662.9 9.5 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 2,052.5 2.6 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 2,946.9 378.3 สงูกวา่

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

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1 294 0 4 5 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 728 8 2 3 สงกวา่ นราธวิาส 4 508 9 562 5 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

12 ธันวาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

11 ธันวาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1,294.0 4.5 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,728.8 2.3 สงูกวา่ นราธวิาส - 4,508.9 562.5 สงูกวา่

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,091.8 5.9 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 1,244.1 4.1 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 1,407.9 5.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,662.3 1.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล 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 ไมม่ฝีน 4,637.60 48.30 สงูกวา่

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

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

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

วเิชยีรบุร ี 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 3,226.40 125.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,394.3 3.6 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 3,000.00 96.90 สงูกวา่

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

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 1,871.5 1.5 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 1,719.0 4.6 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 1,525.3 3.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ทา่วงัผา 1.3 1,413.1

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,146.3 8.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ธ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นา่น สกษ. 0.5 1,080.8

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,066.8 0.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 1,043.0

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,354.2 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 2,643.3 *** *** 4 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,382.7

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,287.1 2.5 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,889.3 5.0 สงูกวา่ 5 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,726.6

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,559.2 5.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 2,020.5 3.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ทา่วงัผา 1.3 1,413.1

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

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 2,618.4 6.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 3,640.3 12.3 ตํา่กวา่

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

นํารอ่ง ไมม่ฝีน 1,008.5 5.7 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,170.6 - ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 15.4 มม. ทีน่ราธวิาส ต.บางนาค อ.เมอืง จ.นราธวิาส

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 13.96 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 4 1 2 7 -99.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 2 1 12 -102.00 

วนัที ่12  ธนัวาคม  2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -38.00 

59,977 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -38.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
84% ภาคตะวันออก 8 - 2 10 191.04 คงที่ 3 อ่าง
วนัที ่12  ธนัวาคม  2559 ภาคใต ้ - - 4 4 72.00  ลดลง 26 อ่าง

50,598 รวมท ัง้ประเทศ 26 3 9 38 -13.96   เพิม่ขึน้ 9 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  (8)

1 ภมูพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 7,202 53% 10,909 81% 7,109 53% 10,983 82% 7,183 53% -74.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,655 80% 8,401 88% 5,551 58% 8,494 89% 5,644 59% -93.00 ลดลง

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

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

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 97 92% 99 93% 96 91% 95 90% 92 87% 4.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 179 105% 181 106% 175 103% 182 107% 176 104% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 914 97% 909 97% 866 92% 937 100% 894 95% -28.00 ลดลง

8 แม่มอก        ลําปาง 110 16 94 108 98% 108 98% 92 84% 110 100% 94 85% -2.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,825 6,744 18,081 16,449 66% 20,995 85% 14,251 57% 21,188 85% 14,350 58% -99.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

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

10 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 275 53% 491 94% 446 86% 500 96% 455 88% -9.00 ลดลง

11 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 64 39% 135 82% 127 77% 139 84% 131 79% -4.00 ลดลง

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

13 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 2,322 96% 2,302 95% 1,721 71% 2,360 97% 1,779 73% -58.00 ลดลง

14 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,135 57% 1,764 89% 1,664 84% 1,781 90% 1,681 85% -17.00 ลดลง

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

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

17 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 71 50% 110 78% 103 73% 111 79% 104 74% -1.00 ลดลง

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

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

20 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,642 84% 1,616 82% 785 40% 1,626 83% 795 40% -10.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 6,162 74% 7,313 87% 5,664 68% 7,416 89% 5,766 69% -102.00 ลดลง

ภาคกลาง (3) 80

21 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 937 98% 922 96% 919 96% 958 100% 955 99% -36.00 ลดลง

22 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 161 101% 139 87% 122 76% 140 88% 123 77% -1.00 ลดลง

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

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,340 99% 1,349 99% 1,289 95% 1,387 102% 1,327 98% -38.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2) 166

24 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,642 77% 15,596 88% 5,331 30% 15,604 88% 5,339 30% -8.00 ลดลง

25 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,795 65% 6,905 78% 3,893 44% 6,935 78% 3,923 44% -30.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 19,437 73% 22,501 85% 9,224 35% 22,539 85% 9,262 35% -38.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

26 ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 219 98% 212 95% 207 92% 215 96% 210 94% -3.00 ลดลง

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

28 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 99 85% 108 92% 96 82% 109 93% 97 83% -1.00 ลดลง

29 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 110 67% 153 93% 139 85% 157 96% 143 87% -4.00 ลดลง

30 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 218 74% 270 92% 250 85% 275 93% 255 86% -5.00 ลดลง

31 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 61% 12 72% 11 68% 12 73% 11.44 69% -0.16 ลดลง

32 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 13 60% 17 81% 16 77% 18 84% 16.98 79% -0.60 ลดลง

33 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 71 90% 72 91% 69 87% 73 92% 69.84 88% -0.89 ลดลง

34 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 32 69% 35 78% 32 71% 35 76% 31.73 70% 0.69 เพิม่ขึน้

35 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 239 81% 229 78% 210 71% - 0% - 0% 210.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,280 76% 1,407 84% 1,299 77% 1,197 71% 1,108 66% 191.04 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4) 40

36 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 369 52% 454 64% 389 55% 450 63% 385 54% 4.00 เพิม่ขึน้

37 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 155 40% 283 72% 265 68% 282 72% 264 68% 1.00 เพิม่ขึน้

38 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,930 87% 4,452 79% 3,100 55% 4,432 79% 3,080 55% 20.00 เพิม่ขึน้

39 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 476 33% 1,224 84% 948 65% 1,177 81% 901 62% 47.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,930 72% 6,413 78% 4,702 57% 6,341 77% 4,630 57% 72.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 71,031 23,548 47,482 50,598 71% 59,977 84% 36,429 51% 60,067 85% 36,443 51% -13.96 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 ่12  ธนัวาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณป์รมิาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าทีใ่ช้ในทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกวา่ปรมิาณนํ้าทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่า่นมา ควรใช้นํ้าอยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

12 ธนัวาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

6 ธนัวาคม 2560ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่12  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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% ปรมิาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจบัุน 

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํ้ารวม
ท ัง้ประเทศ ปัจจุบนั

 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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อุตุชี้ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น ภาคใต้ฝนลดน้อยลง 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส  

แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สําหรับภาคใต้มีฝนตกลดลง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังอ่อนลง  
โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝน ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิ
ตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 8-11 องศา
เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด  
20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 10-14 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง  อากาศ เ ย็น  กับมีหมอกในตอนเ ช้ า  และ อุณหภูมิ สู งขึ้ น  1-2 องศา เซล เซี ยส  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  
20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก  มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 

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

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง และสตูล 
อุณหภูมิตํ่าสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ตํ่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
 

ท่วมชุมพรคลี่คลายแล้ว-เหลือน้ําขังในพื้นที่ลุ่มแปลงเกษตร 
นํ้าท่วมชุมพรคลี่คลายแล้วเหลือเพียงนํ้าขังในพ้ืนที่ลุ่มตํ่าในแปลงเกษตร ขณะรองอธิบดีกรมชลฯ มอบของผู้ประสบภัย 

เป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้ประสบภัย 
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เดินทางไปยังที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5  

ตําบลตากแดด อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพ่ือเย่ียมผู้ประสบภัย และมอบของบรรเทาทุกข์ จํานวน 250 ชุด เป็นขวัญและกําลังใจ
ให้กับผู้ประสบภัย โดยมี นายศุภชัย วรรณะ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานชุมพร และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพ้ืนที่ดังกล่าว  
ทั้งน้ี โครงการชลประทานชุมพร สํานักงานชลประทานที่ 14 ได้ระดม รถแบคโฮ เครื่องสูบนํ้า และเครื่องผลักดันนํ้าจํานวนมาก 
เข้าติดต้ังเตรียมรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า และติดต้ังเพ่ิมเติมในจุดวิกฤต ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์นํ้าได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว  
เหลือเพียงนํ้าขังในพ้ืนที่ลุ่มตํ่าในแปลงเกษตร  

ขณะเดียวกัน นายชูชีพ หีบทอง หัวหน้าฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษาที่ 1 โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาโก-ลก (มูโนะ) 
สํานักงานชลประทานที่ 17 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ชลประทานดําเนินการติดต้ังป้ายเตือนภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ําโก-ลก ณ บริเวณ 
สวนสิรินธร (สถานีโทรมาตร X119 A) อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
ริมแม่นํ้าโก-ลก พ้ืนที่ลุ่มตํ่าที่เกิดนํ้าท่วมซ้ําซาก ถึงระดับความสูงของนํ้า เพ่ือให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับ 
สถานการร์นํ้าที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทั้งน้ี ประชาชนควรเฝ้าระวังติดตามการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนจากข่าวสาร 
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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น้ําท่วมเมืองคอนเริ่มคลาย-เร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่ลุ่ม 
สถานการณ์นํ้าในพ้ืนที่นครศรีธรรมราช หลายพ้ืนที่เริ่มคลี่คลาย ขณะเร่งผลักดันนํ้าเพ่ือลดระดับนํ้าในที่ลุ่มให้อยู่ในระดับ 

ที่เป็นปกติ 
หลังการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันน้ี (9 ธ.ค.60)  

นายชัยณรงค์ กาพย์เกิด ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลายพ้ืนที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย 
เข้าสู่ภาวะปกติ ยังคงท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มและพ้ืนที่รับนํ้าของแต่ละพ้ืนที่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งสูบนํ้าเพ่ือระบายออกให้อยู่ในระดับ 
ที่เป็นปกติ ส่วนการแก้ไขสถานการณ์ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ขอสนับสนุนเครื่องสูบนํ้าจากศูนย์ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดพิษณุโลก เข้าปฏิบัติการสนับสนุนเพ่ิมเติมโดยขณะนี้สถานการณ์คลี่คลาย 
เข้าสู่ภาวะปกติ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบทางเทคนิค ซึ่งรองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน จะเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 
อย่างเป็นทางการในเวลา 17.00 น.ของวันน้ี (9 ธ.ค.60) ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า ในส่วนของความเสียหายด้านที่อยู่อาศัย กรณีที่บ้านเรือน 
พังเสียหายทั้งหลังทางจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเข้าดําเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หากเป็นการพังเสียหายบางส่วน 
ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เป็นหน่วยรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือ ด้านตัวเลขความเสียหายจนถึงปัจจุบัน 
มีพ้ืนที่ประสบภัย 163 ตําบล 1,479 หมู่บ้าน 56 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 593,598 คน 192,940 ครัวเรือน  
มีผู้เสียชีวิต 8 ราย บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง 11 หลัง เสียหายบางส่วน 613 หลัง วัด 376 แห่งมัสยิด 126 แห่ง  
คริสจักร 6 แห่ง สถานศึกษาที่สังกัด สพฐ. 1,119 แห่ง ถนนเสียหาย 759 สาย สะพาน/คอสะพาน 56 แห่ง ท่อระบายนํ้า  
18 แห่ง ฝาย 73 แห่ง ผนังกั้นนํ้า 1 แห่ง และประปา 15 แห่ง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

น้ําท่วม 5 อ.ริมทะเลสาบในจ.พัทลุง 
สถานการณ์นํ้าท่วม 5 อําเภอริมทะเลสาบสงขลา ใน จ.พัทลุง มีหมู่บ้านติดริมทะเลสาบเกือบ 60 หมู่บ้าน ที่ยังถูกนํ้าท่วม

ขังและนํ้าหนุนต่อเน่ืองสู่สัปดาห์ที่ 3 ผู้ประสบภัยเริ่มขาดแคลนน้ําด่ืม 
สถานการณ์นํ้าท่วมหลายหมู่บ้านริมทะเลสาบสงขลา ใน 5 อําเภอ ของจ.พัทลุง ประกอบด้วย อ.ควนขนุน, เมือง,  

เขาชัยสน, บางแก้ว และ ปากพะยูน ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวขณะนี้มีหมู่บ้านติดริมทะเลสาบเกือบ 60 หมู่บ้าน ที่ยังถูกนํ้าท่วมขัง 
และทะเลนํ้าหนุน แม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วก็ตามที่ แต่ระดับนํ้าก็ยังลดลงได้อย่างช้า ๆ บางหมู่บ้านซึ่งอยู่เป็นพ้ืนที่ลุ่มท้องกระทะ  
นํ้ายังท่วมขังสูง 1 เมตร โดยเฉพาะบริเวณบ้านจงเก หมู่ที่ 3 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน ชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อน
หลายครัวเรือนและน้ําเริ่มเน่าเสีย ชาวบ้านที่อาศัยเมื่อลงสัมผัสนํ้าจะมีอาการคันเป็นผื่นแดง นอกจากน้ันชาวบ้านยังเริ่มขาดแคลน
นํ้าด่ืม เน่ืองจากแหล่งนํ้าประปาของหมู่บ้านไม่สามารถผลิตได้ จึงร้องขอให้ทางราชการช่วยเหลือเรื่องนํ้าด่ืมอย่างเน่ือง   

ด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ขณะนี้พ้ืนที่ของจังหวัดพัทลุงยังมีสภาพนํ้าท่วมขัง
บริเวณหมู่ บ้านริมทะเลสาบ ซึ่งประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ โดยล่าสุดทางจังหวัดพัทลุง 
กําลังหาสถานที่ ที่เหมาะสมจะดําเนินการติดต้ังเครื่องผลัดดันนํ้าเพ่ิมเติมในพ้ืนที่อําเภอเขาชัยสน เพ่ือให้นํ้าในพ้ืนที่หมู่บ้าน 
ริมทะเลสาบลดลงโดยเร็ว หากไม่มีฝนตกซ้ําลงมาอีก ขณะเดียวกันก็จะดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมอย่างต่อเน่ือง 
จนกว่านํ้าจะลดลงจนสู่สภาวะปกติ โดยเฉพาะเรื่องด่ืม  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมริมทะเลสาบสงขลาดีขึ้น-ชาวบ้านเครียด 

นํ้าท่วม 5 อําเภอริมทะเลสาบสงขลา มีแนวโน้มดีขึ้น ขณะชาวบ้านเริ่มประสบภาวะเครียด เพราะเป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
แอ่งกระทะและเป็นพ้ืนที่รับนํ้า 

สถานการณ์นํ้าท่วมที่ จ.สงขลา จนถึงขณะน้ีเหลือเพียง 5 อําเภอ ริมทะเลสาบสงขลาเท่าน้ันที่ยังคงต้องเผชิญกับภาวะ 
นํ้าท่วมขังอยู่ต้ังแต่อ.ระโนด กระแสสินธ์ุ สทิงพระ สิงหนคร และบางส่วนของอ.ควนเนียง โดยปัญหาดังกล่าวยืดเย้ือมานานกว่า  
2 สัปดาห์ และแนวโน้มเริ่มดีขึ้น ล่าสุดระดับนํ้าลดลงเรื่อย ๆ  โดยขณะน้ีสภาพพ้ืนที่ที่ยังถูกนํ้าท่วมขัง เริ่มจํากัดอยู่เฉพาะหมู่บ้าน 
ที่อยู่ลึกเข้าไปติดกับทะเลสาบสงขลา ที่ยังหนักและนํ้าท่วมสูงเกือบ 1 เมตร เช่นในพ้ืนที่ 3 ตําบลของ อ.สทิงพระ ต้ังแต่ ต.คลองรี 
ต.คูขุด และต.ท่าหิน ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะนํ้าระบายค่อนข้างช้า สภาพบ้านเรือนยังถูกตัดขาดชาวบ้านต้องใช้ชีวิต 
อยู่กลางนํ้าและต้องใช้เรือในการเดินทางไปมาหาสู่กันหรือเข้าออกหมู่บ้านเพราะทุกชนิดยังเข้าไม่ได้ ส่วนการกินอยู่ ชาวบ้าน 
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ต้องอาศัยถุงยังชีพที่หน่วยงานต่าง ๆ นํามาช่วยเหลือ ขณะที่ผู้ประสบภัยเริ่มเครียดเพราะหลายคนต้องอยู่แต่ในบ้าน ที่สําคัญ 
พ้ืนที่ทั้ง 3 ตําบล หากเกิดนํ้าท่วมจะท่วมหนักท่วมนาน เพราะเป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแอ่งกระทะและเป็นพ้ืนที่รับนํ้าก่อนไหลลงสู่ 
ทะเลอ่าวไทย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
พังงาประกาศเขตภัยพิบัติน้ําท่วมแล้ว4อําเภอ 

จ.พังงา ประกาศเขตภัยพิบัตินํ้าท่วมแล้ว 4 อําเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 1,000 คน ยังมีปริมาณมาก 
และไหลเช่ียวกราก กัดเซาะสะพาน และตลิ่งริมคลอง จนอาจเป็นอันตรายกับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่นํ้าลําคลอง 

นายสายัน กิจมะโน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพังงา เปิดเผยว่า ปัญหานํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลัน 
ในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดพังงา ส่งผลให้ราษฎรจํานวนหน่ึงได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ทําให้จังหวัดพังงาต้องประกาศเขต 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมืองพังงา ได้แก่ 
หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ต.ทุ่งกาโงก ม.3 ต.ถ้ํานํ้าผุด ม. 5 ต.นบปริง มีถนนทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาด อําเภอกะปง ได้แก่ หมู่ที่ 2,3 
ตําบลกะปง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 50 คน 7 ครัวเรือน อําเภอท้ายเหมือง ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,5  ตําบลท้ายเหมือง  
หมู่ที่ 1,3,4,5,6 ตําบลลําภี และหมู่ที่ 9,10 ตําบลทุ่งมะพร้าว รวมราษฎรได้รับความเดือดร้อน 153 ครัวเรือน ประชาชน 
ได้รับความเดือนร้อน 612 คน มีรถกระบะ รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าจํานวนมากถูกนํ้าท่วมได้รับความเสียหาย  
และอําเภอทับปุด ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3  ตําบลบางเหรียง หมู่ที่ 1,3,4,5,6,8 ตําบลโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตําบลถ้ําทองหลาง และหมู่ที่ 
2 ตําบลทับปุด ราษฎรในพ้ืนที่ตําบลทับปุดได้รับความเดือดร้อน 50 ครัวเรือน 200 คน รวมทั้งหมดจํานวน 11 ตําบล  
32 หมู่บ้าน เบ้ืองต้นพบว่าทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า 500  ครัวเรือน มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า  
1,000 คน ซึ่งยังอยู่ระหว่างการสํารวจข้อมูล ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย บ่อปลา พ้ืนที่การเกษตรถูกนํ้าท่วมขัง นอกจากน้ี  
ยังมีทรัพย์สินราชการ ทั้ง ถนน สะพาน ไฟฟ้า และระบบประปาหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตาม พบว่าปริมาณ 
นํ้าฝนที่ตกสะสมบางจุดยังสูง ขณะที่ปริมาณน้ําในลําคลองยังมีปริมาณมากและไหลเช่ียวกราก กัดเซาะสะพาน และตลิ่งริมคลอง 
จนอาจเป็นอันตรายกับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่นํ้าลําคลอง  

ทั้งน้ีการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต่อไป 
เบ้ืองต้นได้ประสานกับท้องถิ่นเพ่ือเร่งให้การช่วยเหลือ หากพบว่าท้องถิ่นรับมือไม่ไหวก็ขอให้เสนอการขอความช่วยเหลือ 
ไปยังอําเภอ หากทางด้านอําเภอยังรับมือไม่ไหวก็ขอให้เสนอไปยังจังหวัดเพ่ือจะได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือ 
พ่ีน้องประสบอุทกภัย  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

กองทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ํา 30 ลํากู้ท่วมสุราษฎร์-ยังอ่วม10อ. 
กองทัพเรือส่งเรือผลักดันนํ้า 30 ลํา กู้วิฤกตินํ้าท่วมสุราษฎร์แล้ว ขณะยังมีอุทกภัย 10 อําเภอ กระทบประชาชน  

7,175 ครัวเรือน 
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า  

ขณะนี้พ้ืนที่ประสบอุทกภัยมีทั้งสิ้น 16 อําเภอ 78 ตําบล 451 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 22,238 ครัวเรือน 
พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 16,850 ไร่ ความเสียหายเพ่ิมเติมอยู่ระหว่างสํารวจ ปัจจุบันพ้ืนที่นํ้าท่วมขังเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ 6 อําเภอ 
และยังคงมีสถานการณ์ 10 อําเภอ 54 ตําบล 303 หมู่ บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 7,175 ครัวเรือน ประกอบด้วย  
อําเภอพระแสง เวียงสระ เคียนซา บ้านนาสาร บ้านนาเดิม พุนพิน ไชยา กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก และอําเภอเกาะพะงัน อย่างไรก็ตาม
ยังคงแจ้งเตือนให้อําเภอที่ ต้ังอยู่ที่ราบลุ่มริมแม่นํ้าตาปี ต้ังแต่อําเภอพระแสง เวียงสระ เคียนซา บ้านนาสาร บ้านนาเดิม  
และอําเภอพุนพิน ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ไปอีกระยะ  

ซึ่งล่าสุดทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขอสนับสนุนเรือผลักดันนํ้า จํานวน 30 ลํา จากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  
จังหวัดสมุทรปราการ กําหนดเดินทางถึงอําเภอพุนพิน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เพ่ือผลักดันนํ้าในลุ่มนํ้าตาปีระลอกแรก  
ซึ่งเป็นมวลนํ้าที่มาจากอําเภอพระแสง เคียนซา บ้านนาเดิม ซึ่งล่าสุดทางกองทัพเรือได้ลําเลียงเรือผลักดันนํ้าจํานวน 30 ลํา  
พร้อมยุทโธปกรณ์ที่เก่ียวข้อง มาติดต้ังที่ สะพานจุลจอมเกล้า จํานวน 20 ลํา และ สะพานพุนพิน จํานวน 10 ลํา  
และเริ่มเดินเคร่ืองปฎิบัติการแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 


