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สภาวะอากาศ   ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้า 
และมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สําหรับคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยประเทศไทยตอนบน 'เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ 'ภาคใต้ ' 
มรสุมอ่อนกําลัง 
จ.พิจิตร  หมู่บ้านไกลปืนเที่ยงร้องทุกข์ภัยแล้งขาดนํ้า 
จ.บุรีรัมย์  แม่นํ้ามูลลดต่อเน่ืองจับตา 3 อ.ในบุรีรัมย์เสี่ยงแล้ง 
จ.ชัยนาท  แล้งลามหลายจุด ชาวไร่พัฒนาต้องกักตุนนํ้าประปาไหลแค่วันละ 
4 ชม. 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกา  พายุถล่มแคลิฟอร์เนียตาย 4 ศพ 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
ส ถ า น ก า ร ณ์ นํ้ า  ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น ร ะ ดั บ นํ้ า แ ม่ นํ้ า โ ข ง  ณ  วั น ที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม 

มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.74. 5.86 2.82 1.79 2.08 และ2.27 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ  
-9.63 -10.98 10.04 -10.93 -10.14 และ-12.42 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีหนองคาย สถานีนครพนม 
สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีเชียงคาน มีแนวโน้มระดับนํ้าทรงตัว สถานีเชียงแสน  
มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาต่ํากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  สถานการณ์นํ้าท่า (16 ก.พ.- 20 ก.พ.2560  
ที่มา กรมชลประทาน) สถานีคลองลํา อ .ศรีนครินทร์ จ .พัทลุง สถานีคลองนุ้ย อ เมือง  จ .พัทลุง สถานีคลองหวะ อ .หาดใหญ่  
จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .สะเดา  
จ.สงขลา วัดปริมาณนํ้าได้ 9.06 2.50 0.60 7.60 16.50 และ 12.63 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังนํ้าแล้ง 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 15 ก.พ.59 16 ก.พ.59 17 ก.พ.59 18 ก.พ.59 19 ก.พ.59 

จ.นครสวรรค ์ - - - - - 
จ.ชัยนาท - - - - - 

จ.พระนครศรีอยุธยา - - - - - 
จ.สุพรรณบุรี - - - - - 

จ.ลพบุรี - - - - - 
จ.กาญจนบุร ี - - - - - 
จ.ราชบุร ี - - - - - 
จ.นครปฐม - - - - - 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี - - - - - 

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

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

จ.เพชรบุรี - - - - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ - - - - - 

จ.ชุมพร - - - 1.0 - 
จ.สุราษฎร์ธานี 2.5 6.2 - - - 

จ.นครศรีธรรมราช 33.0 37.0 - 12.2 - 
จ.พัทลุง 75.0 - - 30.6 - 
จ.สงขลา 6.4 - - 16.5 - 
จ.ปัตตาน ี - - - 31.5 1.3 
จ.ยะลา - - - 15.6 - 

จ.นราธิวาส 15.3 - - 63.2 - 
จ.ระนอง - - - -  
จ.พังงา - - - 0.1 - 
จ.กระบี่ 1.1 0.3 - - - 
จ.ภูเก็ต 1.8 - - -  
จ.ตรัง - - - 4.1 - 
จ.สตูล - - - 0.2 - 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 4/8 

แผนท่ีอากาศ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 ก.พ.60  เวลา 13:00 น. 19 ก.พ.60  เวลา 19:00 น. 

20 ก.พ.60  เวลา 1:00 น. 20.ก.พ 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 1.3 1,904.6 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 88.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 86.4 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี - 63.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 11.1 6.0 สงูกวา่ - 123.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 3.9 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 23.2 *** *** 1.3 1,904.6 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 267.3 17.3 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 13.8 สงูกวา่ - 476.7 หวัหนิ ไมม่ฝีน 242.2 15.3 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 72.4 13.2 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 478.5 21.8 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 15.3 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 629.0 44.7 สงูกวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 63.0 9.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 766.4 48.7 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 37.9 9.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 625.6 54.4 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 6.5 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 8.9 16.3 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 323.3 12.3 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 6.5 สงูกวา่ หนองคาย - 5.2 17.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,904.6 68.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 7.6 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.8 16.1 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 1,904.0 19.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 8.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 5.7 22.0 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 792.8 33.3 สงูกวา่

ลําปาง - 80.4 8.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 4.9 17.2 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 347.0 42.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 4.9 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2.8 29.3 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 496.0 39.0 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 8.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 1.8 31.0 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,105.9 14.6 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 11.9 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2.0 27.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 710.0 48.6 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 8.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 13.2 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 442.2 24.4 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 11.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1.4 21.4 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 577.9 17.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 14.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 6.4 15.0 ตํา่กวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 300.8 29.1 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 6.9 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.9 17.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี 1.3 647.3 32.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 42.7 5.5 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 2.7 17.3 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 800.3 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 5 7 17 1 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 13 4 ตํา่กวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 1 360 6 53 7 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

19 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

20 กุมภาพันธ์ 2560

หลม่สก ไมมฝน 5.7 17.1 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 0.8 13.4 ตากวา นราธวิาส ไมมฝน 1,360.6 53.7 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 8.2 สงูกวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 1.5 14.3 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 43.9 8.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 4.0 15.8 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 31.7 7.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 6.6 19.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 22.1 13.5 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 0.8 15.4 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 57.3 16.1 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4 11.6 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 476.70 12.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 11.7 13.1 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 0.5 18.8 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 160.10 35.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6 9.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 4.5 16.1 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 404.10 43.40 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 69.9 12.5 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 6.1 16.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 328.20 23.90 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 2.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 6.0 11.5 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 226.40 27.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 12.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 4.0 15.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 250.70 18.00 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.4 14.8 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 389.70 20.80 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 6.2 22.6 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 206.40 45.80 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 2.9 19.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ - 63.3 10.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 38.6 11.9 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 48.6 21.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ปตัตานี 1.3 647.3

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 11.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 18.8 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.7 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 14.4 *** *** 4 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 4.0 9.1 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 10.0 15.8 ตํา่กวา่ 5 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 0.8

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 28.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 12.2 24.9 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ปตัตานี 1.3 647.3

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.0 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 9.7 27.5 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,904.6

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 20.0 16.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 18.5 14.5 ตํา่กวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 14.0 6.9 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 59.6 14.3 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 6.9 สงูกวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 123.8 15.7 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4 14.9 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 97.4 14.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 7.3 40.8 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 64.7 27.6 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 86.4 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 98.3 15.2 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 47.7 18.2 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 98.2 19.4 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 35.7 7.8 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 107.1 36.5 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 42.1 26.2 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 66.8 50.6 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 17.4 31.4 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 70.8 36.4 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 45.1 20.0 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 63.6 55.2 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 9.0 ตํา่กวา่ ตราด ไมม่ฝีน 42.3 86.0 ตํา่กวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 22.8 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 59.7 14.5 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ - ไมม่ ี-



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 684.02 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -292.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 12 - - 12 -159.00 

วนัที ่20  กุมภาพนัธ ์ 2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -60.00 

45,518 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -124.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
64% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -32.02 คงที่ - อ่าง
วนัที ่20  กุมภาพนัธ ์ 2559 ภาคใต ้ 3 - 1 4 -17.00  ลดลง 37 อ่าง

37,107 รวมท ัง้ประเทศ 37 - 1 38 -684.02   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

52%

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)

ภูมพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 4,666 35% 6,525 48% 2,725 20% 6,597 49% 2,797 21% -72.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,396 46% 6,214 65% 3,364 35% 6,386 67% 3,536 37% -172.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 59 22% 164 62% 152 57% 168 63% 156 59% -4.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 31 12% 96 37% 82 31% 98 37% 84 32% -2.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 29 27% 84 79% 81 76% 86 81% 83 78% -2.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 25 15% 153 90% 147 86% 155 91% 149 88% -2.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 344 37% 609 65% 566 60% 647 69% 604 64% -38.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,550 39% 13,845 56% 7,117 29% 14,137 57% 7,409 30% -292.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 27 20% 79 58% 72 53% 81 60% 74 54% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 170 33% 216 42% 171 33% 220 42% 175 34% -4.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 64 39% 56 34% 48 29% 57 35% 49 30% -1.00 ลดลง

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 63 38% 118 72% 81 49% 129 79% 92 56% -11.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 660 27% 1,613 66% 1,032 42% 1,678 69% 1,097 45% -65.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 667 34% 827 42% 727 37% 861 43% 761 38% -34.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 108 34% 100 32% 78 25% 103 33% 81 26% -3.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 73 47% 67 43% 66 43% 68 44% 67 43% -1.00 ลดลง

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 44 31% 65 46% 58 41% 67 48% 60 43% -2.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 85 31% 113 41% 106 39% 117 43% 110 40% -4.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 63 52% 59 49% 56 46% 60 50% 57 47% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,187 60% 1,362 69% 531 27% 1,393 71% 562 29% -31.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,211 38% 4,675 56% 3,026 36% 4,835 58% 3,185 38% -159.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 410 43% 604 63% 601 63% 653 68% 650 68% -49.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 47 29% 111 69% 94 59% 120 75% 103 64% -9.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 64 27% 240 100% 200 83% 242 101% 202 84% -2.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 521 38% 955 70% 895 66% 1,015 75% 955 70% -60.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,529 71% 13,345 75% 3,080 17% 13,398 76% 3,133 18% -53.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,710 53% 5,206 59% 2,194 25% 5,277 60% 2,265 26% -71.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,239 65% 18,551 70% 5,274 20% 18,675 70% 5,398 20% -124.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 119 53% 136 61% 131 58% 141 63% 136 61% -5.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 139 33% 151 36% 121 29% 159 38% 129 31% -8.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 37 32% 82 70% 70 60% 83 71% 71 61% -1.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 150 92% 103 63% 89 55% 106 65% 92 56% -3.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 213 72% 159 54% 139 47% 165 56% 145 49% -6.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 62% 8 51% 8 47% 9 53% 8.06 49% -0.29 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 6 28% 12 57% 11 52% 12 58% 11.39 53% -0.27 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 40 51% 61 77% 58 73% 63 80% 60.23 76% -2.12 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 27 59% 25 54% 22 47% 25 55% 21.89 48% -0.34 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 225 76% 206 70% 231 78% 212.00 72% -6.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 742 44% 962 57% 855 51% 994 59% 887 53% -32.02 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 286 40% 353 50% 288 41% 359 51% 294 41% -6.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 99 25% 197 50% 179 46% 198 51% 180 46% -1.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,450 79% 4,962 88% 3,610 64% 4,987 88% 3,635 64% -25.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,009 69% 1,019 70% 743 51% 1,004 69% 728 50% 15.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,844 71% 6,531 80% 4,820 59% 6,548 80% 4,837 59% -17.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 37,107 52% 45,518 64% 21,987 31% 46,203 65% 22,671 32% -684.02 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

14 กุมภาพนัธ ์2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่20  กมุภาพนัธ ์ 2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

20 กุมภาพนัธ ์2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่20  กุมภาพนัธ ์ 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
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'ไทยตอนบน'เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ 'ภาคใต้'มรสุมอ่อนกําลัง 
กรมอุตุนิยมวิทยา ยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมี

อากาศเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายในการสัญจร
ผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย  
อุณหภูมิตํ่าสุด 16-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด  
อุณหภูมิตํ่าสุด 7-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ และอุณหภูมิสูงขึ้น  
1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว 
ถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 8-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง  อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ และอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิตํ่าสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ และอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิตํ่าสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 
อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่น
สูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง  
1-2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ และอุณหภูมิสูงขึ้น  
1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 
พิจิตรหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงร้องทุกข์ภัยแล้งขาดน้ํา 

พิจิตรหมู่บ้านไกลปืนเที่ยง รวม 17 หลังคาเรือน ที่ล้วนเป็นเกษตรกรและผู้ยากไร้ ร้องทุกข์ภัยแล้งขาดนํ้ากินนํ้าใช้  
วอนภาครัฐเร่งเข้าช่วยเหลือด้วย 

นางรสคนธ์ แช่มทอง อายุ 29 ปี บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งตะเคียน ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  
เล่าถึงความทุกข์ของตนเอง และเพ่ือนบ้าน รวม 17 หลังคาเรือน ที่ล้วนเป็นเกษตรกรและผู้ยากไร้ ที่เคยได้อาศัยนํ้าประปาหมู่บ้าน
และน้ําในลําคลองโป่งตะเคียน และคลองหนองระนาม นํามาใช้อุปโภคและบริโภค รวมถึงใช้เพ่ือการเกษตรและนํามาเพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
แต่ปรากฏว่า ขณะน้ีภัยแล้งเริ่มมาคุกคามอีกทั้งพ้ืนที่ของหมู่บ้านดังกล่าว เป็นที่ลาดเชิงเขา ไม่มีคลองชลประทานหรือแม่นํ้า 
ไหลผ่าน พ้ืนที่เป็นดินปนทรายไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ รวมถึงการผลิตประปาหมู่บ้านก็ไม่มีนํ้าต้นทุนจึงทําให้ในช่วงน้ี
นํ้าประปาหมู่บ้านก็จ่ายนํ้าให้ชาวบ้านแบบกะปริบกะปรอยหรือวันเว้นวัน ชาวบ้านที่เคยได้อาศัยนํานํ้าประปามาด่ืมกินก็เริ่ม 
ขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใช้ต้องไปหาซื้อนํ้าด่ืมบรรจุถังมาใช้ด่ืมกิน ส่วนแนวทางแก้ไขชาวบ้านก็ทําได้แค่เพียงกักตุนนํ้าใส่ภาชนะไว้กิน 
ไว้ใช้ ซึ่งก็ไม่พอเพียง จึงออกมาร้องทุกข์อยากให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ช่วยหันมาให้ความสําคัญช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงฤดู 
ภัยแล้งน้ีได้แล้ว  (ไอ.เอ็น.เอ็น) 

 
แม่น้ํามูลลดต่อเนื่องจับตา 3 อ.ในบุรีรัมย์เสี่ยงแล้ง 

แม่นํ้ามูลลดต่อเน่ือง จับตา 3 อําเภอ ใน จ.บุรีรัมย์ เสี่ยงแล้ง ชลประทานเช่ือไม่รุนแรงเท่าปี 2559 แต่ก็ต้องติดตาม 
อย่างต่อเน่ือง เพราะขณะนี้ยังอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นช่วงเร่ิมต้นของฤดูแล้ง 
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นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ (ผคป.บุรีรัมย์) เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า 
สถานการณ์ภัยแล้งของ จ.บุรีรัมย์ ขณะน้ียังไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤติ จากการตรวจสอบแม้จะมีบางบริเวณที่ต้ังอยู่ติดกับริมแม่นํ้ามูล 
ได้รับผลกระทบ ปริมาณนํ้าในลํานํ้าลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น ที่ อ.สะตึก แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะแม่นํ้ามูลไม่ค่อยมีอาคาร
สําหรับกักเก็บขนาดใหญ่ เมื่อชาวบ้านต่างสูบนํ้าออกไปใช้ จึงทําให้ลดลงดังกล่าว 

ทั้งน้ี จากการตรวจสอบภาพรวมพบว่า ระดับกักเก็บของเขื่อน และอ่างเก็บนํ้าต่าง ๆ ล่าสุดมีปริมาณสะสมมากกว่าปีที่แล้ว 
จึงคาดว่าภัยแล้งไม่น่าจะรุนแรงเท่ากับปี 2559 แต่ก็ต้องติดตามอย่างต่อเน่ือง เพราะขณะนี้ยังอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นช่วง
เริ่มต้นของฤดูแล้ง จะสามารถวางใจได้ก็ต่อเมื่อผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมไปแล้ว โดยมีพ้ืนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 3 อําเภอ 
ประกอบด้วย อ.นาโพธ์ิ, พุทไธสง และ บ้านใหม่ไชยพจน์ เน่ืองจากเป็นจุดแล้งซ้ําซาก 

อย่างไรก็ตาม นายกิติกุล ยืนยันว่า ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาไว้แล้ว เมื่อประชาชนได้รับ 
ความเดือดร้อน ให้เร่งแจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือทําเรื่องขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบ, รถนํ้า มายังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง และ เมื่อได้รับเรื่องมาแล้ว เจ้าหน้าที่ก็พร้อมจะส่งเคร่ือง รวมถึงมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าช่วยเหลือทันที  (ไอ.เอ็น.เอ็น) 
 

แล้งลามชัยนาทหลายจุด ชาวไร่พัฒนาต้องกักตุน ประปาไหลแค่วันละ 4 ชม. 
หลายพ้ืนที่ของ จ.ชัยนาท เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะความแห้งแล้งที่กําลังเริ่มทวีความรุนแรงและขยายวงกว้าง  

โดยท่ีตําบลไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ ประปาหมู่บ้านเริ่มไหลเป็นเวลาเพียงวันละ 4 ช่ัวโมงเป็นสัญญาณว่าหน้าแล้งปีน้ีอาจจะรุนแรง 
ไม่แพ้ปี 2559 ที่ผ่านมา 

ชาวบ้านหมู่ 1 แจ้งว่าประปาหมู่บ้านเร่ิมได้รับผลกระทบจากสภาวะความแห้งแล้ง ที่กําลังขยายวงกว้างอยู่ในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ ต.ไร่พัฒนา ซึ่งเป็นพ้ืนที่แล้งซ้ําซาก เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่สูง และแหล่งนํ้าสํารองมีน้อย โดยนํ้าประปาหมู่บ้าน 
ที่ผลิตจากนํ้าบาดาลเร่ิมผลิตไม่ทันต่อความต้องการของลูกบ้าน ทําให้ต้องเปิดนํ้าให้ใช้เป็นเวลา ซึ่งจากการลงพื้นที่ ชาวบ้านบอกว่า
นํ้าเริ่มไหลเวลา 05.00 น. และหยุดไหลเวลาประมาณ 09.00 น. ทําให้ชาวบ้านต้องหาภาชนะกักเก็บนํ้ามาใส่นํ้าตุนไว้เพ่ือให้มี 
ใช้ไปครบวัน จนกว่านํ้าประปาจะกลับมาไหลอีกครั้งในเวลาประมาณ 05.00 น.ในวันถัดไป 

ส่วนเรื่องของน้ําด่ืมชาวบ้านบอกว่าต้องใช้เงินซื้อนํ้าด่ืมบรรจุถังจากนอกชุมชน ในราคาถังละ 10 บาทมาไว้ใช้ด่ืม 
และประกอบอาหาร ซึ่งในแต่ละเดือนต้องใช้เงินหลายร้อยบาท แต่ก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ โดยชาวบ้านเองก็เริ่มกังวลว่าในปีน้ี 
สถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงไม่น้อยกว่าปี 2559 ที่ชาวบ้านต้องซื้อนํ้าด่ืมเพ่ือใช้อาบและใช้ เพราะนํ้าประปาไม่ไหลต่อเน่ือง 
หลายวันอยู่เป็นประจํา แม้ว่าทางราชการจะนําถังนํ้าขนาดใหญ่มาต้ังเพ่ือแจกจ่ายนํ้า แต่ก็ไม่มีนํ้ามาเติมให้ชาวบ้านได้ทัน 
ต่อความต้องการในปีที่ผ่านมา  (มติชน) 
 

พายุถล่มแคลิฟอร์เนียตาย 4 ศพ 
พายุพัดถล่มภาคใต้และตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ ยังผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ศพ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  

ยังผลให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน ต้องอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากบ้านเรือน 
สํานักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น 

เคเอบีซีรายงานว่า พายุรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกได้พัดถล่มพ้ืนที่ทางภาคใต้และตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ยังผลให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และทางการต้องสั่งอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนที่อาศัยเพ่ือความปลอดภัย 

มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ศพเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แยกเป็นชายวัย 55 ปี เสียชีวิตเพราะถูกไฟดูดหลังเสาไฟฟ้าหักโค่น
เพราะต้นไม้ล้มทับ หลายคนติดอยู่ในพ้ืนที่ใกล้กับแม่นํ้าลอสแองเจลิส เจ้าหน้าที่ต้องนําเรือยางเข้าไปช่วยเหลือ อีก 2 ศพเสียชีวิต
เพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเขตเมืองซาน ดิอาโก และรายที่ 4 เสียชีวิตเพราะรถยนต์ถูกกระแสนํ้าพัดจม 

มีผู้บาดเจ็บอีก 1 ราย เป็นผู้หญิงเพราะรถยนต์ที่เธอขับตกลงไปในหลุมยุบขนาดใหญ่ที่เมืองลอสแองเจลิส เธอต้องรอให้
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยเหลือขึ้นมาได้ 

พายุรุนแรงยังพัดถล่มทางหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยกระแสลมกระโชกแรงและฝนตกหนัก เสาไฟฟ้าหักโค่น ประชาชน 
60,000 คนในเมืองลอสแองเจลิสไม่มีไฟฟ้าใช้ เที่ยวบินหลายร้อยเท่ียวต้องล่าช้าและยกเลิกเที่ยวบิน เจ้าหน้าที่เตือนว่า นํ้าท่วม
ฉับพลันยังคงมีต่อเน่ืองช่วงสุดสัปดาห์น้ีในหลายพ้ืนที่ของรัฐชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐ  (เดลินิวส์) 
 
 


