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สภาวะอากาศ   บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้หลายพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ 
สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย สําหรับภาคใต้จะมีฝนเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนัก 
บางแห่ง 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน กทม. ระวังฝนฟ้าคะนองลมแรง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เผย 18 จ.อ่วมรับวาตภัย เซ่นพายุ 3 ราย 
จ.ขอนแก่น ร้อน แล้ง รุนแรง ชาวบ้านรีบสูบนํ้า นําปลาขึ้นมาขายก่อนแห้งตาย 
จ.นานครสวรรค์  เจอภัยแล้ง ปล่อยต้นข้าวยืนต้นตายแล้ว กว่า 2 พันไร่  
จ.นครศรีธรรมราช  นํ้าป่าหลาก"เมืองคอน" บางจุดท่วมถนนสูง 1 เมตร 
จ.ภูเก็ต  ฝนถล่ม 1 ชม. นํ้าท่วมถนน เสาไฟล้มทั้งแถบ ไฟดับหลายหมู่บ้าน 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 
สถานการณ์น้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง ณ วันที่  21 มีนาคม2560 ที่
สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย  นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  

วัดได้ 3.49  .  6.12 3.04 2.43 2.65  และ2.89  เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ-9.31 -9.88 -9.16 -
10.07-9.35  และ-11.61  เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า  สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีอุบลราชธานี 
มีแนวโน้มระดับน้ําเพิ่มขึ้น สถานีนครพน มสถานีมุกดาหาร มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง สถานีหนองคาย มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สถานการณ์นํ้าท่า (17 มี.ค.- 21 มี.ค.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 9.59 * 0.00 14.90 56.40 และ 7.33 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ . 
ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังน้ําแล้ง 
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ริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 16 มี.ค.59 17 มี.ค.59 18 มี.ค.59 19 มี.ค.59 20 มี.ค.59 

จ.นครสวรรค ์ 60.6 - 40.3 15.3 - 
จ.ชัยนาท - - 3.1 - - 

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

จ.ลพบุรี - - - 14.6 - 
จ.กาญจนบุร ี 0.1 - 22.4 - - 
จ.ราชบุร ี - - - - - 
จ.นครปฐม - - - - - 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี - - 8.6 - 1.7 

จ.สมุทรปราการ - - - - 0.5 
จ.นครนายก - - - - - 
จ.ปราจีนบุร ี 57.2 - 3.9 26.4 - 
จ.สระแก้ว 48.6 - 3.3 3.9 0.2 

จ.ฉะเชิงเทรา 22.0 - 31.7 34.7 38.2 
จ.ชลบุร ี - - 7.1 - 17.9 
จ.ระยอง - - 2.9 - 20.1 
จ.จันทบุร ี - - 12.6 - 54.0 
จ.ตราด 14.2 - 15.7 30.5 31.2 

จ.เพชรบุรี 4.2 - - - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ - - - - - 

จ.ชุมพร - - - - - 
จ.สุราษฎร์ธานี 70.3 - 0.1 50.0 133.0 

จ.นครศรีธรรมราช - - - 47.0 46.5 
จ.พัทลุง - - - 6.0 40.6 
จ.สงขลา - - - 103.2 51.6 
จ.ปัตตาน ี - - - - 18.2 
จ.ยะลา - - - - 45.3 

จ.นราธิวาส - - - - 75.0 
จ.ระนอง - - - - 8.8 
จ.พังงา - - - 1.5 87.8 
จ.กระบี่ - - - - 18.8 
จ.ภูเก็ต - - 1.3 - 5.4 
จ.ตรัง 5.7 - - 58.0 22.8 
จ.สตูล 3.0 - - 0.8 66.0 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 มี.ค.60  เวลา 13:00 น. 20 มี.ค.60  เวลา 19:00 น. 

21 มี.ค.60  เวลา 1:00 น. 21.มี.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 66.0 1,919.6 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 3.0 102.0 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 1.7 86.4 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 15.3 207.0 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 11.1 16.8 ตํา่กวา่ 19.9 187.3 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 33.1 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 28.2 *** *** 51.6 1,919.6 หนองพลบั สกษ. - 267.3 27.5 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 28.2 สงูกวา่ 66.0 500.0 หวัหนิ - 242.2 53.9 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 72.4 35.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 478.5 71.8 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 46.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 744.8 97.2 สงูกวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 63.0 30.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 833.6 42.3 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 44.9 33.5 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 749.5 80.8 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 18.8 สงูกวา่ เลย สกษ. 4.7 35.2 35.6 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี 4.1 346.1 24.0 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 14.2 ตํา่กวา่ หนองคาย - 5.2 39.8 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,913.2 89.7 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 19.0 ตํา่กวา่ เลย 0.5 43.0 39.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 9.1 1,919.6 35.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 17.8 สงูกวา่ อุดรธานี ฝนเล็กนอ้ย 109.5 49.7 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 899.0 51.0 สงูกวา่

ลําปาง ไมม่ฝีน 80.4 22.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 207.0 44.1 สงูกวา่ พระแสง สอท. 10.0 411.8 102.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 13.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 151.9 57.5 สงูกวา่ ฉวาง 41.2 554.5 116.9 สงูกวา่

แพร่ - 27.1 27.6 ตํา่กวา่ นครพนม 0.9 43.6 60.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,116.3 79.7 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 32.7 สงูกวา่ นครพนม สกษ. 0.8 52.1 43.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 719.4 59.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 48.6 34.3 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ฝนเล็กนอ้ย 54.9 *** *** หาดใหญ่ 51.6 501.8 75.1 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 8.2 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 13.2 42.1 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 47.6 644.5 35.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 23.4 สงูกวา่ มหาสารคาม 0.7 101.3 51.8 สงูกวา่ สะเดา 2.3 417.1 91.2 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 62.8 16.6 สงูกวา่ มกุดาหาร 0.6 66.4 38.8 สงูกวา่ ปตัตานี ฝนเล็กนอ้ย 658.6 49.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 42.7 24.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 33.5 33.8 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 45.3 880.7 *** ***

่ ส ั 2 1 37 4 43 8 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 57 0 47 1 สงกวา่ ิ ส 2 2 1 383 5 117 4 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

21 มีนาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

20 มีนาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สก 2.1 37.4 43.8 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 57.0 47.1 สงูกวา นราธวิาส 2.2 1,383.5 117.4 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 15.5 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 49.0 51.3 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 43.9 12.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 69.0 42.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 31.7 21.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 52.4 41.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก 3.0 45.6 26.7 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 0.6 14.4 30.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ 1.6 102.0 47.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 21.5 26.5 ตํา่กวา่ ระนอง 8.8 500.00 33.80 สงูกวา่

กําแพงเพชร 1.8 72.1 36.7 สงูกวา่ ศรสีะเกษ 1.1 38.8 43.5 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า - 223.30 67.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 14.5 47.9 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 55.1 44.2 สงูกวา่ กระบี่ 18.8 476.00 98.30 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 20.9 สงูกวา่ นครราชสมีา - 6.1 37.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต 9.4 394.00 73.50 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 15.2 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ 0.2 37.1 45.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 0.6 260.60 100.30 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 23.9 50.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 4.0 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา 1.0 288.10 60.30 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ฝนเล็กนอ้ย 80.7 37.5 สงูกวา่ ตรงั 22.8 489.10 83.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 15.3 146.4 69.3 สงูกวา่ สตลู 66.0 276.50 122.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 45.8 47.9 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ - 115.1 44.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 48.7 33.1 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 49.1 28.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 สตลู 66.0 276.5

ชยันาท สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 11.0 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 หาดใหญ่ 51.6 501.8

อุทยัธานี - 17.8 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 คอหงษ ์สกษ. 47.6 644.5

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 10.2 *** *** นครนายก ฝนเล็กนอ้ย 14.4 *** *** 4 ยะลา สกษ. 45.3 880.7

บวัชุม ไมม่ฝีน 27.6 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 24.7 49.9 ตํา่กวา่ 5 ฉวาง 41.2 554.5

ปทุมธาน ีสกษ. 1.7 49.9 64.0 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี - 33.9 51.5 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ สตลู 66.0 276.5

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 55.4 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 81.0 55.7 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 9.1 1,919.6

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 25.7 46.4 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ฝนเล็กนอ้ย 112.9 70.9 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 14.0 18.9 ตํา่กวา่ ชลบุร ี 17.9 101.9 47.5 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 32.1 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 128.8 49.6 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4 26.9 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 133.2 53.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 0.5 14.2 20.2 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 0.2 187.3 52.4 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 86.4 *** *** แหลมฉบงั - 98.3 52.9 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 69.8 29.0 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 125.7 58.8 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 36.4 10.6 สงูกวา่ ระยอง 2.2 114.2 70.3 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 44.9 25.0 ตํา่กวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 70.2 36.8 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 17.4 52.6 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี - 70.8 71.9 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 45.9 42.1 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. 19.9 93.9 77.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 42.3 115.3 ตํา่กวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 32.5 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 60.3 70.9 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 133.0 มม. ทีอ่.บา้นนาสาร จ.สรุาษฎรธ์านี



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 598.88 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -276.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8 3 1 12 -80.00 

วนัที ่21  มนีาคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -41.00 

42,284 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -141.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
60% ภาคตะวันออก 8 1 1 10 -31.88 คงที่ 5 อ่าง
วนัที ่21  มนีาคม  2559 ภาคใต ้ 3 - 1 4 -29.00  ลดลง 30 อ่าง

35,257 รวมท ัง้ประเทศ 30 5 3 38 -598.88   เพิม่ขึน้ 3 อ่าง

50%

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 4,495 33% 6,179 46% 2,379 18% 6,254 46% 2,454 18% -75.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,147 44% 5,473 58% 2,623 28% 5,614 59% 2,764 29% -141.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 51 19% 137 52% 125 47% 145 55% 133 50% -8.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 27 10% 70 27% 56 21% 77 29% 63 24% -7.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 26 25% 53 50% 50 47% 61 58% 58 55% -8.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 22 13% 142 84% 136 80% 147 86% 141 83% -5.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 312 33% 454 48% 411 44% 486 52% 443 47% -32.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,080 37% 12,508 51% 5,780 23% 12,784 52% 6,056 25% -276.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 22 16% 71 52% 64 47% 73 54% 66 49% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 153 29% 196 38% 151 29% 198 38% 153 29% -2.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 57 35% 56 34% 48 29% 56 34% 48 29% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 59 36% 81 49% 44 27% 84 51% 47 29% -3.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 605 25% 1,352 56% 771 32% 1,388 57% 807 33% -36.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 510 26% 693 35% 593 30% 688 35% 588 30% 5.00 เพิม่ขึน้

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 95 30% 88 28% 66 21% 89 28% 67 21% -1.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 59 38% 65 42% 64 41% 65 42% 64 41% - คงที่

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 40 28% 60 43% 53 38% 61 43% 54 38% -1.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 80 29% 94 34% 87 32% 99 36% 92 33% -5.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 61 50% 57 47% 54 45% 57 47% 54 45% - คงที่

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,078 55% 1,224 62% 393 20% 1,259 64% 428 22% -35.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,819 34% 4,037 48% 2,388 29% 4,118 49% 2,468 29% -80.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 341 36% 431 45% 428 45% 462 48% 459 48% -31.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 46 29% 85 53% 68 43% 85 53% 68 43% - คงที่

กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 54 23% 187 78% 147 61% 197 82% 157 65% -10.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 441 32% 703 52% 643 47% 744 55% 684 50% -41.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,292 69% 13,088 74% 2,823 16% 13,140 74% 2,875 16% -52.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,420 50% 4,817 54% 1,805 20% 4,906 55% 1,894 21% -89.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 16,712 63% 17,905 67% 4,628 17% 18,046 68% 4,769 18% -141.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 93 42% 106 47% 101 45% 112 50% 107 48% -6.00 ลดลง

คลองสยีดั    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 114 27% 122 29% 92 22% 122 29% 92 22% - คงที่

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 31 26% 77 66% 65 56% 76 65% 64 55% 1.00 เพิม่ขึน้

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 129 79% 94 57% 80 49% 97 59% 83 51% -3.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 191 65% 133 45% 113 38% 139 47% 119 40% -6.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 9 55% 8 46% 7 42% 8 48% 7.21 43% -0.29 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 5 23% 11 52% 10 47% 11 53% 10.26 48% -0.17 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 31 39% 51 64% 48 60% 53 67% 50.09 63% -2.33 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 25 56% 23 50% 20 43% 24 52% 20.79 46% -1.08 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 176 60% 157 53% 190 64% 171.00 58% -14.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 630 38% 800 48% 693 41% 832 50% 725 43% -31.88 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 263 37% 327 46% 262 37% 331 47% 266 37% -4.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 85 22% 189 48% 171 44% 190 49% 172 44% -1.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,284 76% 4,775 85% 3,423 61% 4,800 85% 3,448 61% -25.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 943 65% 1,041 72% 765 53% 1,040 72% 764 53% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,575 68% 6,332 77% 4,621 56% 6,361 78% 4,650 57% -29.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 35,257 50% 42,284 60% 18,753 26% 42,884 60% 19,352 27% -598.88 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

15 มนีาคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่21  มนีาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

21 มนีาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่21  มนีาคม  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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เตือนเหนืออีสานกทม. ระวังฝนฟ้าคะนองลมแรง 
กรมอุ ตุ นิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่ ว ไป  24 ช่ั ว โมงข้ างหน้า ว่า  บริ เวณภาคเหนือตอนล่าง  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้
หลายพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดฝนฟ้า
คะนองไว้ด้วย สําหรับภาคใต้จะมีฝนเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06.00 วันน้ี ถึง 06.00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลก 
และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิ ตํ่าสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว  
10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง 
ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ และนครราชสีมา อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคกลาง  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ
จังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิตํ่าสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมาก 
บริเวณจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
บริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

กรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล   มี เมฆบางส่วน  กับมีฝนฟ้าคะนอง  ร้อยละ  10 ของ พ้ืนที่  อุณหภูมิ ตํ่ าสุด  
25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

 
เผย 18 จ.อ่วมรับวาตภัย เซ่นพายุลม 3 ราย 

"ปภ." เผย 18 จว. อ่วมรับวาตภัย เซ่นพายุลม 3 ราย สั่งทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว เร่งมุงหลังคา 
ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย จ 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า เมื่อช่วงวันที่ 14 - 20 มี.ค.  
มีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 18 จังหวัด 50 อําเภอ 291 ตําบล 3,580 หมู่บ้าน แยกเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
10 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ เลย สกลนคร มหาสารคาม นครราชสีมา  หนองคาย ร้อยเอ็ด  และขอนแก่น 
ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย ชัยนาท กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์ ภาคเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ พะเยา  
ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว บ้านเรือนเสียหาย 3,580 หลัง มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบ้ืองมุงหลังคา  
และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย 

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สํารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อีกทั้งจ่ายเงิน
สงเคราะห์ค่าจัดการศพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
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แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งน้ี จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าระยะน้ีไทยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 
และลมกระโชกแรงในหลายพ้ืนที่ บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง  
ปภ. จึงได้ประสานจังหวัดในพ้ืนที่ดังกล่าวเตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวัง
สถานการณ์ภัย  (เดลินิวส์) 

 
ขอนแก่น ร้อน แล้ง รุนแรง ชาวบ้านรีบสูบน้ํา นําปลาขึ้นมาขายก่อนแห้งตาย 

ภัยแล้งในขอนแก่น ส่อเค้ารุนแรงมากขึ้น นํ้าตามหนองนํ้าธรรมชาติเริ่มแห้งขอด ชาวบ้านที่มีบ่อนํ้าในนาเลี้ยงปลาไว้  
ต้องรีบสูบนํ้าออกเพ่ือนําปลามาขาย ก่อนที่นํ้าจะลดลงจนปลาตาย 

ผู้สื่อข่าวพบกับ นายสายัณห์ สิทธิพรมมา อายุ 48 ปี ชาวบ้านภูเหล็ก ต  .ภูเหล็ก อ .บ้านไผ่ จ .ขอนแ ก่น ซึ่งกําลังสูบนํ้า 
จับปลาในหนองน้ําภายในที่นาตัวเอง เผยว่า นํ้าที่เหลือน้อย ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อน 40 องศาในแต่ละวัน ทําให้ปลาที่เลี้ยง
ไว้ในบ่อตายวันละหลายตัว ต้องรีบสูบนํ้าออกเพ่ือจับปลามาเป็นอาหารในครัวเรือน และแจกจ่ายญาติพ่ีน้อง ที่เหลือจากน้ันก็นําไป
จําหน่าย นํารายได้มาจุนเจือครอบครัว 

อีกทั้งจากการพูดคุยกับเพ่ือนๆ ตามหมู่บ้านต่างๆ ในพ้ืนที่ถึงสถานการณ์ภัยแล้ง แต่ละหมู่บ้านก็มีสภาพไม่ต่างกัน เพราะ
ต้ังแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเป็นต้นมา ยังไม่มีฝนตกลงมา ทําให้นํ้าตามหนองนํ้าแห้ง ประกอบกับอากาศร้อน ทําให้ปลาที่เลี้ยงไว้ตาย
จํานวนมาก นอกจากนี้ ยังสามารถจับกบ เขียด ในหนองน้ําได้อีกจํานวนมาก นําไปขายและแจกจ่ายพ่ีน้องได้อีกด้วย 

“ผมจําเป็นต้องรีบสูบนํ้าออก เพ่ือจับปลาขึ้นมาแจกจ่ายกันในเครือญาติและจําหน่ายให้กับเพ่ือนบ้าน เพ่ือนําไปทําอาหาร 
ก่อนที่ปลาจะตายหมดก่อน เพราะทนความร้อนจากอากาศไม่ไหว  (ไทยรัฐ) 

 
ชาวนานครสวรรค์ เจอภัยแล้ง ปล่อยต้นข้าวยืนต้นตายแล้ว กว่า 2 พันไร่  

ชาวนานครสวรรค์ ต้องปล่อยต้นข้าวยืนต้นตายกว่า 2 พันไร่ เน่ืองจากแหล่งนํ้าในคลองสาธารณะแห้งขอด ล่าสุดเริ่ม
ประสบภัยแล้งแล้ว 7 อําเภอ พ้ืนที่การเกษตรเสียหายกว่า 1 แสนไร่ 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครสวรรค์ สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ยังส่งผลกระทบกับเกษตรกร 
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานหลายพ้ืนที่ ต้องปล่อยให้พืชผลทางการเกษตรยืนต้นตาย 
เน่ืองจากไม่สามารถหานํ้าได้ อย่างเกษตรกร ในเขตอําเภอลาดยาว จังหวัดนครนครสวรรค์ จํานวนมาก ต้องตัดสินใจ 
ปล่อยทิ้งนาข้าว อายุข้าวเพียง 3 สัปดาห์ ให้ยืนต้นตายบนแปลงนา ข้าวกว่า 2,000 ไร่ เน่ืองจากคลองสาธารณะและแหล่งนํ้าตาม
ธรรมชาติแห้งขอด นอกจากน้ี ยังถูกแมลงบั่ว ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชเข้าทําลายต้นข้าวของเกษตรกรเป็นบริเวณกว้างด้วยเช่นกัน 
สําหรับจังหวัดนครสวรรค์ ในขณะน้ีมีพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้าและเริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้ง 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองนครสวรรค์ 
อําเภอเก้าเลี้ยว อําเภอโกรกพระ อําเภอชุแสง อําเภอบรรพตพิสัย อําเภอแม่วงก์ และอําเภอลาดยาว มีพ้ืนที่ทางการเกษตร 
ทั้งนาข้าวและพืชไร่ชนิดอ่ืนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1 แสนไร่.  (ไทยรัฐ) 

 
น้ําป่าหลาก"เมืองคอน" บางจุดท่วมถนนสูง1เมตร 

เกิดเหตุนํ้าป่าไหลหลากกลางดึก พ้ืนที่ ต.ขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ปภ.จังหวัดเร่งดูแลความปลอดภัย  
เผยมีบางพ้ืนที่สูง 1 เมตร แถมมีชาวบ้านขี่จยย.พลาดถูกนํ้าซัดตกคู โชคยังดีเจ้าหน้าที่ช่วยเอาไว้ได้ 

นายอุดมพร กาญจณ์ หัวหน้าสํานักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า  
ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุนํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่ บ้านทรายขาวหมู่ที่ 1 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  
จึงรีบประสานไปยังนายณฐพลสุชาติพงษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันสาธารณภัย สาขาทุ่งใหญ่ ให้ประสานกับข่ายอปพร.และอาสากู้ชีพ 
ในพ้ืนที่ให้เฝ้าระวังเหตุ เบ้ืองต้นพบว่านํ้าป่าดังกล่าวเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเน่ือง ทําให้ต้นนํ้าของคลองทรายขาว
(บ้านหูตูน) ไหลบ่าลงมาตามสายคลองจนถึงสะพานข้ามคลองทรายขาว ต่อไปยังสามแยกปากทางเข้าบ้านหูตูน-บางขัน  
ถนนสายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่สายใน มีนํ้าท่วมถนนซอย ทะลุออกสู่ถนนสหกรณ์นิคม-อบต.เขาขาว ระดับนํ้าสูง 1 เมตร โดยช่วงเวลา
ดังกล่าวมีชาวบ้านถูกนํ้าป่าซัดตกลงไปในคูถนนพร้อมจักรยานยนต์(จยย.)ภายหลังเจ้าหน้าที่ช่วยไว้ได้อย่างปลอดภัยแล้ว  (เดลินิวส์). 
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ฝนถล่มภูเก็ต 1 ชม. นํ้าท่วมถนน เสาไฟล้มทั้งแถบ ไฟดับหลายหมู่บ้าน 
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ที่จังหวัดภูเก็ตได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเน่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง จนทําให้เกิดนํ้าท่วมผิวจราจร

และเสาไฟฟ้าริมถนนหักโค่นหลายต้นเป็นทางยาว บริเวณถนนเส้นอนุสาวรีย์ (ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร) ไปบ้านม่าหนิก ต.ศรี
สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ส่งผลให้รถสัญจรไปมาด้วยความลําบาก และเกิดไฟฟ้าดับนานประมาณ 1 ชม. นอกจากน้ีประชาชนท่ีมี
บ้านเรือนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ทั้งน้ี หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร สภ.ถลางได้ประสานไปยัง
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอถลางเพ่ือให้ตัดกระแสไฟฟ้า ก่อนเข้าอํานวยความสะดวกการจราจร รวมถึงกันรถไม่ให้เข้า
ใกล้แนวเสาไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัย ถึงแม้จะมีการตัดกระแสไฟฟ้าไปเเล้ว แต่เสาไฟฟ้าหลายต้นมีการโน้มเอียงจากแรงดึงของต้นที่
หักโค่นเสี่ยงเกิดอันตราย 

จากน้ันนายสุทรรศน์ จิตต์จํานงค์ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอถลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายสิบนายก็ได้นํา
รถเครนและกระเช้ารวมเกือบ 10 คันเข้าซ่อมแซม โดยเบ้ืองต้นทําการต่อกระแสไฟฟ้าช่ัวคราวเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชนในพ้ืนที่บ้านม่าหนิกและใกล้เคียง พร้อมทั้งจะเร่งนําเสาใหม่มาปักแทนเสาที่หักโค่นจํานวน 3 ต้น ส่วนเสาที่โน้มเอียง
รุนแรงประมาณ 5 ต้นจะต้องใช้เครนดันให้ต้ังตรงก่อนเสริมดินอัดเพ่ิมความแข็งแรงตรงโคนเสาใหม่ ขณะเดียวกันจะต้องกู้
สายไฟฟ้าที่ร่วงลงพ้ืนทั้งหมดขึ้นบนเสา โดยคาดว่าจะสามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในคืนน้ีหากไม่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ซึ่งจะ
เป็นอุปสรรคในการทํางานของเจ้าหน้าที่ 

อย่างไรก็ตามจากเหตุฝนตกหนักยังส่งผลให้เกิดนํ้าระบายไม่ทัน เอ่อท่วมผิวจราจรบางจุด เช่นที่หน้าห้างไทวัสดุ ถนนเทพ
กระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ซึ่งเป็นจุดที่มีนํ้าท่วมผิวจราจรบ่อยครั้ง ระดับนํ้าได้ท่วมฝั่งขาออกสูงกว่า 50 ซม. และฝั่งขาเข้าสูง
ประมาณ 20 ซม. จนทําให้รถเล็กผ่านไปมาลําบาก โดยเฉพาะฝั่งขาออกที่การจราจรติดขัดต้ังแต่หน้าห้างไทวัสดุไปจนถึงไฟแดง
เกาะแก้ว เน่ืองจากจุดนํ้าท่วมใช้เพียง 1 ช่องจราจร โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรต้องคอยอํานวยความสะดวก และให้เจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลศรีสุนทรเข้าตรวจสอบท่อระบายนํ้า ผ่านไปกว่า 1 ชม. ฝนหยุดตก ระดับนํ้า
ลดลงเป็นปกติจนรถสามารถผ่านไปมาได้ตามปกติ  (มติชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


