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สภาวะอากาศ   บริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง สําหรับภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝน 
ตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  ช้ีประเทศไทยตอนบน-กทม.'พายุลด 'ภาคใต้'กลับมีฝนตกหนัก 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เตือน ปชช.ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน 
จ.เชียงใหม่  ร้อนแล้ง “วังบัวบาน” เหลือแต่นํ้าขังโขดหินสุดท้าย-ห้วยแก้ว 
แห้งสนิท 
กระบี่! ฝนถล่มท่วมเมืองระบายไม่ทัน ร้านค้า-บ้านเรือนกว่า 50 หลังเสียหาย 
จ.สงขลา  อ.สะเดาเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าท่วม หลังนํ้าคลองอู่ตะเภาล้นตลิ่ง 
เข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
โคลอมเบีย  ฝนตกดินถล่ม ตายกว่า 200 คน 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง ณ วันที่3 เมษายน 2560  

ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดได้ 3.64  .  6.54 3.22 2.39 2.74  และ3.01  เมตร 
ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ ง มีค่าเท่ากับ-9.16 -9.46 -8.98 -10.11 -9.26  และ-11.49  เมตร  ตามลําดับ 
 แนวโน้มระดับนํ้าท่า  สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําเพิ่มขึ้น  
สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด
และระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยในระยะน สถานการณ์นํ้าท่า (30 มี.ค.- 3 เม.ย.2560 ที่มา กรม
ชลประทาน) 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 8.79 * 1.62 133.00 51.60 และ 74.60 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ . 
ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังน้ําแล้ง 
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ริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัด 29 มี.ค.60 30 มี.ค.60 31 มี.ค.60 1 เม.ย.60 2 เม.ย.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. - - - 0.2 - 
จ.เชียงราย - - - 3.0 - 
จ.เชียงใหม่ - - - 1.2 - 
จ.พะเยา 0.3 - 0.6 9.5 - 
จ.น่าน 40.5 3.4 40.2 60.5 - 
จ.ลําพูน - - - 59.0 1.9 
จ.ลําปาง 4.1 - - 0.4 6.8 
จ.แพร่ - - - 35.2 - 

จ.อุตรดิตถ์ - 25.0 80.0 73.0 - 
จ.สุโขทัย - - - - 1.5 
จ.ตาก 16.0 - - 77.9 12.2 

จ.พิษณุโลก - 34.5 47.0 35.0 - 
จ.เพชรบูรณ์ - - - - - 
จ.กําแพงเพชร - 5.6 - 4.5 - 

จ.พิจิตร - - - 4.0 - 
จ.หนองคาย 50.2 15.0 - - - 

จ.เลย 37.5 27.4 28.4 7.5 - 
จ.อุดรธานี 1.4 28.0 56.0 - - 

จ.หนองบัวลําภู 40.5 2.3 - - - 
จ.นครพนม - 37.4 83.0 - - 
จ.สกลนคร - 33.0 29.8 - - 
จ.มุกดาหาร - - 14.0 - - 
จ.ขอนแก่น - 40.8 80.7 - - 

จ.มหาสารคาม - 10.0 1.5 - - 
จ.กาฬสินธ์ุ - 51.0 25.6 - - 
จ.ร้อยเอ็ด - - 12.4 - - 
จ.ชัยภูมิ 1.8 23.5 69.0 - - 

จ.อุบลราชธาน ี 35.5 8.0 56.0 10.8 - 
จ.อํานาจเจริญ 20.4 - 20.0 - - 

จ.ยโสธร - - - - - 
จ.สุรินทร์ - - 24.3. - - 

จ.นครราชสีมา 5.5 22.8 30.5 - - 
จ.บุรีรัมย์ - 7.6 14.0 - - 

จ.ศรีษะเกต 24.9 - 29.0 - - 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เม.ย.60  เวลา 13:00 น. 2 เม.ย.60  เวลา 19:00 น. 

3 เม.ย.60  เวลา 1:00 น. 3.เม.ย.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 57.4 2,018.1 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 12.2 189.9 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 23.8 158.3 นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี - 262.7 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 11.3 63.2 ตํา่กวา่ 18.8 322.0 เพชรบุร ี 3.7 308.1 36.9 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 48.1 *** *** 43.7 2,018.1 หนองพลบั สกษ. 20.7 304.9 56.4 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 89.0 97.9 สงูกวา่ 57.4 592.3 หวัหนิ 4.6 296.5 46.4 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 76.2 91.7 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ 4.0 557.2 55.5 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 115.3 120.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 813.6 85.8 สงูกวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 73.7 89.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 1.4 899.4 80.0 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 73.1 102.5 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 12.4 862.2 83.1 สงูกวา่

เถนิ 2.1 39.8 65.9 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 71.8 85.5 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 2.5 376.9 73.4 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 44.7 ตํา่กวา่ หนองคาย - 84.2 83.4 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ฝนเล็กนอ้ย 1,988.4 107.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 55.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 83.6 102.7 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 0.9 2,018.1 102.1 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 57.3 ตํา่กวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 150.4 74.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 13.0 967.2 85.8 สงูกวา่

ลําปาง - 189.9 65.9 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 262.7 101.3 สงูกวา่ พระแสง สอท. 0.2 476.3 114.7 สงูกวา่

ลําพูน 1.9 97.6 44.5 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 209.8 93.3 สงูกวา่ ฉวาง 17.1 662.7 105.4 สงูกวา่

แพร่ - 110.1 82.1 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 147.4 101.1 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 34.2 1,354.5 116.3 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 108.2 99.6 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 191.4 116.4 สงูกวา่ สงขลา 8.3 881.5 75.1 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 80.8 109.4 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 67.5 *** *** หาดใหญ่ 1.4 659.0 118.6 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. 6.8 99.7 64.3 สงูกวา่ ขอนแกน่ - 50.2 89.6 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 6.2 756.9 96.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 105.3 71.0 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 136.3 89.0 สงูกวา่ สะเดา 1.6 517.7 123.4 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 63.1 68.3 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 85.3 76.4 สงูกวา่ ปตัตานี 40.3 769.4 74.6 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. 1.5 81.6 52.6 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 36.9 84.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 43.7 1,171.6 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 39 6 63 2 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 141 3 80 3 สงกวา่ ิ ส 38 0 1 499 1 72 8 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

2 เมษายน 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

3 เมษายน 2560

หลม่สก ไมมฝน 39.6 63.2 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 141.3 80.3 สงูกวา นราธวิาส 38.0 1,499.1 72.8 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 16.9 44.8 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 113.0 92.6 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 43.9 57.6 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 129.4 85.6 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล 0.2 111.0 66.2 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 111.5 75.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 119.9 55.7 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 44.6 86.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 102.0 76.0 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 64.3 78.3 สงูกวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 575.90 139.70 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 73.1 52.8 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 69.2 67.9 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า 21.2 551.50 204.60 สงูกวา่

อุม้ผาง 12.2 74.4 101.3 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 58.3 86.7 ตํา่กวา่ กระบี่ 57.4 592.30 147.20 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 90.0 57.3 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 254.2 72.2 สงูกวา่ ภเูก็ต 8.2 432.40 142.90 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.6 38.0 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 100.7 93.3 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 14.6 291.00 154.00 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 34.3 89.9 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 128.5 88.3 สงูกวา่ เกาะลนัตา 15.0 421.60 119.00 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 121.2 81.3 สงูกวา่ ตรงั 8.1 570.70 139.70 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 209.4 103.7 สงูกวา่ สตลู 15.6 422.20 206.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 108.1 81.6 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 153.2 86.3 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 73.9 63.7 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 76.3 67.3 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 กระบี่ 57.4 592.3

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 23.0 43.3 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ยะลา สกษ. 43.7 1,171.6

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 67.9 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ปตัตานี 40.3 769.4

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 79.3 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 14.4 *** *** 4 นราธวิาส 38.0 1,499.1

บวัชุม ไมม่ฝีน 41.4 81.4 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 64.9 118.0 ตํา่กวา่ 5 พทัลงุ สกษ. 34.2 1,354.5

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 112.5 93.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 66.8 98.8 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ กระบี่ 57.4 592.3

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 76.3 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 118.6 88.7 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 0.9 2,018.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 91.4 101.8 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 161.3 48.3 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 110.9 49.1 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 112.6 74.1 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 95.0 81.5 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 176.7 77.3 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 63.1 59.7 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 193.5 64.0 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 66.8 62.7 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 262.3 85.7 สงูกวา่

สมทุรสงคราม 0.5 86.4 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 153.5 61.5 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 89.1 78.5 สงูกวา่ สตัหบี 1.7 157.3 78.9 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 150.5 55.3 สงูกวา่ ระยอง 2.0 261.0 81.6 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. 23.8 130.2 68.4 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 5.3 257.2 78.2 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย 8.9 96.6 104.8 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 159.2 125.2 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร 6.3 158.3 91.4 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 166.9 164.5 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 88.5 ตํา่กวา่ ตราด 18.8 322.0 185.4 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 44.9 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 100.4 48.3 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 81.0 มม. ที ่อ.ระแงะ จ.นราธวิาส



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 580.42 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 - 1 7 -220.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 3 1 12 -113.00 

วนัที ่3  เมษายน  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -43.00 

41,031 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -144.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
58% ภาคตะวันออก 5 - 5 10 -24.42 คงที่ 5 อ่าง
วนัที ่3  เมษายน  2559 ภาคใต ้ 2 1 1 4 -36.00  ลดลง 25 อ่าง

34,405 รวมท ัง้ประเทศ 25 5 8 38 -580.42   เพิม่ขึน้ 8 อ่าง

49%

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 4,408 33% 6,009 45% 2,209 16% 6,086 45% 2,286 17% -77.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,029 42% 5,232 55% 2,382 25% 5,325 56% 2,475 26% -93.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 46 17% 119 45% 107 40% 126 48% 114 43% -7.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 27 10% 53 20% 39 15% 61 23% 47 18% -8.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 25 24% 65 61% 62 58% 59 56% 56 53% 6.00 เพิม่ขึน้

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 21 12% 120 71% 114 67% 130 76% 124 73% -10.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 297 32% 388 41% 345 37% 419 45% 376 40% -31.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 8,853 36% 11,986 48% 5,258 21% 12,206 49% 5,478 22% -220.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 20 15% 65 48% 58 43% 68 50% 61 45% -3.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 150 29% 191 37% 146 28% 196 38% 151 29% -5.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 56 34% 56 34% 48 29% 56 34% 48 29% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 59 36% 80 49% 43 26% 80 49% 43 26% - คงที่

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 582 24% 1,278 53% 697 29% 1,320 54% 739 30% -42.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 457 23% 625 32% 525 27% 671 34% 571 29% -46.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 91 29% 85 27% 63 20% 87 28% 65 21% -2.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 56 36% 71 46% 70 45% 67 43% 66 43% 4.00 เพิม่ขึน้

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 38 27% 59 42% 52 37% 60 43% 53 38% -1.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 72 26% 90 33% 83 30% 91 33% 84 31% -1.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 60 50% 56 46% 53 44% 56 46% 53 44% - คงที่

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,033 53% 1,189 60% 358 18% 1,206 61% 375 19% -17.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,674 32% 3,845 46% 2,196 26% 3,959 47% 2,309 28% -113.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 308 32% 364 38% 361 38% 400 42% 397 41% -36.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 45 28% 85 53% 68 43% 85 53% 68 43% - คงที่

กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 57 24% 171 71% 131 55% 178 74% 138 58% -7.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 410 30% 620 46% 560 41% 663 49% 603 44% -43.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,199 69% 12,967 73% 2,702 15% 13,029 73% 2,764 16% -62.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,273 48% 4,646 52% 1,634 18% 4,728 53% 1,716 19% -82.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 16,472 62% 17,613 66% 4,336 16% 17,757 67% 4,480 17% -144.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 84 38% 94 42% 89 40% 100 45% 95 42% -6.00 ลดลง

คลองสยีดั    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 107 25% 109 26% 79 19% 118 28% 88 21% -9.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 29 25% 74 63% 62 53% 75 64% 63 54% -1.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 119 73% 95 58% 81 50% 92 56% 78 48% 3.00 เพิม่ขึน้

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 180 61% 122 41% 102 35% 126 43% 106 36% -4.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 9 53% 8 46% 7 41% 8 45% 6.80 41% 0.04 เพิม่ขึน้

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 5 21% 12 54% 11 50% 11 52% 10.02 47% 0.58 เพิม่ขึน้

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 28 36% 53 67% 50 63% 49 62% 46.09 58% 3.81 เพิม่ขึน้

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 25 54% 23 50% 20 44% 22 48% 18.73 41% 1.15 เพิม่ขึน้

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 150 51% 131 44% 163 55% 144.00 49% -13.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 586 35% 739 44% 631 38% 763 46% 656 39% -24.42 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 252 35% 319 45% 254 36% 322 45% 257 36% -3.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 75 19% 187 48% 169 43% 187 48% 169 43% - คงที่

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,184 74% 4,663 83% 3,311 59% 4,719 84% 3,367 60% -56.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 899 62% 1,060 73% 784 54% 1,037 71% 761 52% 23.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,410 66% 6,229 76% 4,518 55% 6,265 76% 4,554 56% -36.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 34,405 49% 41,031 58% 17,499 25% 41,612 59% 18,080 25% -580.42 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

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่3  เมษายน  2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

3 เมษายน 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

28 มนีาคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่3  เมษายน  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%
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ตก
 38%
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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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ชี้'ไทยตอนบน-กทม.'พายุลด 'ภาคใต้'กลับมีฝนตกหนัก 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้าว่า บริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง

บางแห่ง สําหรับภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง อน่ึง หย่อมความกดอากาศตํ่าปกคลุมด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียประกอบกับลม
ตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ทําให้ภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัด
กําแพงเพชร และตาก อุณหภูมิตํ่าสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 
10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ อุณหภูมิตํ่าสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคกลาง  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณ
จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ และมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียง
ใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด  
21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ต้ังแต่จังหวัดชุมพรข้ึนมา : ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว  
15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ
จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด  
22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเรว็ 15-30 กม./ชม 

 
ปภ.เตือนปชช.ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ช้ีหากได้รับความเดือดร้อน
สามารถขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชม. 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศ 
กับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลง แต่บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง  
และภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ดังน้ัน 
ช่วงวันที่ 1–2 เมษายน 2560 ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปัตตานียะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล ช่วงวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 มีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักมาก
บางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ในวันที่ 
5 เมษายน 2560 มีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ระนอง และพังงา ที่อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากในบางพ้ืนที่ได้ ปภ.จึงได้ประสานจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง และจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่  
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โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตาม สภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย พร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุ 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรงอยู่ให้ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา 
และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง ในระยะน้ีไว้ด้วย ท้ายน้ี ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนสามารถติดต่อ 
ขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ร้อนแล้ง “วังบัวบาน” เหลือแต่นํ้าขังโขดหินสุดท้าย-ห้วยแก้วแห้งสนิท 
ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนแล้ง และอบอ้าวช่วงสุดสัปดาห์น้ี พบว่าสามเณรวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เชิงดอยสุเทพ 

จ.เชียงใหม่ นับสิบรูปพากันไปลงแช่นํ้าเล่นในแอ่งนํ้าขัง บริเวณนํ้าตกวังบัวบาน หลังวัดฯ ซึ่งเป็นมวลนํ้าสุดท้ายของหน้าแล้งปีน้ี 
ซึ่งภาวะภัยแล้งทําให้นํ้าตกวังบัวบานไม่ไหลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพฯ ต้องนํากระสอบทราย 

มาก้ันเพ่ือให้มีนํ้าขังให้นักท่องเที่ยวได้เล่น และนั่งแช่พักผ่อนคลายร้อนตามโขดหิน สามเณรต่างพากันกระโดดลงเล่นนํ้า  
ดําผุดดําว่าย และนอนแช่ในนํ้าเพ่ือคลายร้อน 

ทั้งน้ี “นํ้าตกวังบัวบาน” ถือเป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติที่ใกล้เมืองที่สุดที่ยังพอมีแอ่งนํ้าให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้เล่น  
ทําให้แต่ละวันยังมีประชาชน และกลุ่มวัยรุ่นพากันไปแช่นํ้าเล่นเพ่ือคลายร้อน ส่วนนํ้าตกห้วยแก้ว ที่อยู่ด้านล่างลงไปประมาณ  
100 เมตรแห้งสนิทแล้ว 

ขณะที่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ย่านถนนมณีนพรัตน์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ มีกลุ่มเด็กๆ พากันมากระโดดนํ้า และว่ายนํ้าเล่น
ข้ามฝั่งไปมาเพ่ือเป็นการคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานจากสภาพอากาศท่ีร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวัน ซึ่งทางชลประทานจังหวัด
เชียงใหม่-เทศบาลฯ ได้ผันนํ้าสะอาดจากคลองชลประทานเข้ามาให้นักท่องเที่ยวได้เล่นนํ้าสงกรานต์ที่กําลังจะมาถึง 

ขณะที่ลําห้วยขุนช่างเคี่ยน ที่มีต้นนํ้าบนดอยสุเทพแห้งขอด ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งนํ้าดิบผลิตนํ้าประปาภูเขาให้แก่ชาวบ้าน
หมู่บ้านช่างเค่ียน โซน 4 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ แห้งขอด ไม่สามารถนํามาผลิตนํ้าประปาได้แล้ว 

ชาวบ้านช่างเค่ียน โซน 4 กว่า 40 ครอบครัวไม่มี นํ้าอุปโภคบริโภค ต้องซื้อนํ้าด่ืมนํ้าใช้ และต้องร้องขอนํ้าจาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันละ 7-8 เที่ยว หรือเกือบ 4 หมื่นลิตรต่อวันเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 

นายจรูญ อัคนิยาน คณะกรรมการผู้ใช้นํ้าบ้านช่างเคี่ยน ชุมชน 4 บอกว่า ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
มานานเกือบ 1 เดือนแล้ว ต้องไปขอความช่วยเหลือนํ้าอุปโภคบริโภคจากการประปาส่วนภูมิภาค แต่ต้องนํารถบรรทุกไปเอง  
หากไม่มีรถบรรทุกนํ้าก็ต้องรอนํ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํานํ้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือ ส่วนนํ้าด่ืมต้องซื้อเองเพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อน บ้านไหนมีถังกักเก็บนํ้าขนาดใหญ่ก็ใช้ได้หลายวัน จนกว่าจะถึงหน้าฝน ซึ่งปีน้ีแล้งจริงๆ  (ผู้จัดการ) 
 
กระบี่! ฝนถล่มท่วมเมืองระบายไม่ทัน ร้านค้า-บ้านเรือนกว่า 50 หลังเสียหาย 

ฝนที่ตกหนักต่อเน่ืองในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ทําให้นํ้าระบายไม่ทัน ไหลเข้าท่วม ถนนสายต่าง ๆ  
ในตัวเมืองกระบ่ี โดยถนนสาย กระบ่ี- เขาทอง นํ้าท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ทําให้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ที่ขับลุยนํ้า 
ได้รับความเสียหายหลายคัน ขณะที่ นํ้าระบายลงทะเลไม่มัน ได้ไหลเข้าท่วม ย่านการค้า สถานประกอบการ ร้านค้า บ้านเรือน
ประชาชน กลางเมืองกระบ่ี กว่า 50 หลัง ปริมาณนํ้าท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ประชาชนต้องขนย้ายทรัพย์สินไว้ที่ปลอดภัย 
หลังนํ้าลด ประชาชน พนักงานทําความสะอาด ร้านค้า บ้านเรือน ที่ถูกนํ้า ทรัพย์สิน เสียหายเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากขนย้ายไม่ทัน 

จังหวัดกระบ่ี ประกาศแจ้งเตือนประชาชน ที่อาศัยในพ้ืนที่ภัย ทั้ง 8 อําเภอเฝ้าระวังอันตรายจาก ฝนตกหนัก  
นํ้าป่าไหลหลาก นํ้าท่วมฉับพลัน ดินสไลด์ ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม โดยเฉพาะพ้ืนที่ รอบ ๆ เทือกเขาพนมเบญจา ต.หน้าเขา 
อําเภอเขาพนม ต.ทับปริก อําเภอเมืองกระบ่ี พ้ืนที่ ประสบอุทุกภัยเมื่อต้นเดือนมกราคม ที่ผ่านมา สั่งการให้ อาสาสมัคร 
แจ้งเตือนภัยประจําหมู่บ้าน ผู้นําชุมชน เฝ้าระวังระดับนํ้าในคลอง หาก มีฝนตก เกิน 80 มม.ลิตร ต่อ 24 ช่ัวโมง ให้สั่งเกตระดับนํ้า
ในลําคลอง หากพบมีขุ่นดินโคลน มีก่ิงไม้ ต้นไม้ ไหลมากับนํ้า ให้แจ้งเตือนประชาชน เตรียมพร้อม อพยพ ไปอยู่ที่ปลอดภัย  
และแจ้งเตือนเรือทุกประเภท โดยเฉพาะเรือขนาดเล็ก เรือนําเที่ยว ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง ให้เตรียมพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ประจําเรือให้พร้อมใช้งาน ติดตามประกาศทางราชการอย่างใกล้ชิด  (มติชน) 
 
 
 
 



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

อ.สะเดาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วม หลังน้ําคลองอู่ตะเภาล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้สถานการณ์นํ้าท่วมในหลายตําบลของอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อ 3 วันก่อน จะปรับลดลง 

จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่หน่วยงานที่เก่ียวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าท่วมต่อเน่ืองอีกระยะตามคําเตือน 
ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลาที่เตือนให้หลายพ้ืนที่ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน
น้ี ล่าสุดเช้าวันน้ีพบว่าระดับนํ้าในคลองอู่ตะเภาตอนบน ในพ้ืนที่ตําบลท่าโพธ์ิ อําเภอสะเดา พบว่าระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นมาก  
เน่ืองจากรองรับนํ้าท่วมที่ไหลระบายลงสู่คลองแห่งน้ีอย่างรวดเร็ว ทําให้นํ้าได้เอ่อล้นเข้าท่วมสวนยางพาราและพ้ืนที่การเกษตร 
ริมคลอง โดยระดับนํ้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และค่อยๆไหลระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลา สําหรับสภาพอากาศเช้าวันน้ีพบว่า
ท้องฟ้ายังคงมีเมฆฝนปกคลุมทําให้ประชาชนในพ้ืนที่ยังคงมีความกังวลกับสถานการณ์ 

ในขณะที่ฝ่ายปกครองอําเภอสะเดา รวมถึงหน่วยเกี่ยวข้อง ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยนายบุญพาศ รักนุ้ย 
นายอําเภอสะเดา ได้สั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ร่วมกันเฝ้าระวัง
สถานการณ์นํ้าและพร้อมให้ความช่วยเหลอืประชาชนในกรณีเกิดปัญหาน้ําท่วมซ้ําอีกครั้งตลอด 24 ช่ัวโมง 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันนออก ออกประกาศเตือนฉบับที่ 9 เรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ โดยระบุว่าในช่วงวันที่ 
3-5 เมษายน 2560 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
ประจวบคิรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ของจังหวัดดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและหนักมากที่อาจท้าให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก 
ได้บางพ้ืนที่ไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือ 
ด้วยความระมัดระวัง ทั้งน้ี เน่ืองจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังปานกลาง ประกอบกับมีหย่อม 
ความกดอากาศตํ่าปกคลุมด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซีย และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจาก 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด  (มติชน) 

 
ฝนตกดินถล่มโคลอมเบียตายกว่า 200 คน 

ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มทางภาคใต้ของโคลอมเบียเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างน้อย 206 ศพแล้ว บาดเจ็บอีก 400 คน  
ตามรายงานของเจ้าหน้าที่กาชาด 

สํานักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ว่า เจ้าหน้าที่กาชาดของโคลอมเบีย
เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมืองโมเกาจังหวัดปูตูมาโยทางตอนใต้ของโคลอมเบีย เมื่อวันศุกร์ 
ที่ผ่านมาอันเน่ืองจากฝนตกหนักต่อเน่ือง เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างน้อย 206 ศพแล้วและบาดเจ็บอีกราว 400 คน นอกน้ันยังมีสูญหาย 
220 คน 

นายซอร์เรล อโรกา ผู้ว่าราชการจังหวัดปูตูมาโยเปิดเผยว่า ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรมร้ายแรงที่ไม่คาดคิด 
มาก่อน มีอีกหลายร้อยครอบครัวที่ยังไม่พบตัว บางพ้ืนที่ชุมชนน้ันหายไปทั้งชุมชน 

ส่วนนายคาร์ลอส อิวาน มาร์เกซ ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารจัดการความเส่ียงพิบัติภัยแห่งชาติ กล่าวว่า สาเหตุของดินถล่ม
เกิดขึ้นเพราะระดับนํ้าในแม่นํ้าโมเกาและลํานํ้าที่แยกออกมาอีก 3 สายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ด้านประธานาธิบดีฮวน มานูเอล ซานโตส แห่งโคลอมเบีย กล่าวว่า เขาจะเดินทางไปตรวจเย่ียมพ้ืนที่ประสบภัย 
ที่เมืองโมเกาจังหวัดปูตูมาโย เพ่ืออํานวยการเรื่องการให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติการกู้ภัยในพ้ืนที่ รวมท้ังยังเป็นหลักประกันว่า 
เหย่ือผู้เคราะห์ร้ายจะได้รับการดูแลอย่างดีจากโศกนาฏกรรมคร้ังน้ี ซึ่งทําให้ชาวโคลอมเบียทั่วประเทศอยู่ในภาวะเศร้าสลด 

ทางการได้ต้ังกลุ่มทํางานขึ้นมาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กําลังทหาร ตํารวจและหน่วยกู้ภัย ให้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ
ค้นหาผู้สูญหายและเก็บกวาดซากปรักหักพัง  (เดลินิวส์) 

 
 
 
 
 
 

 


