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สภาวะอากาศ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อน 
ในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สําหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ 
มีฝนเพ่ิมขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย อน่ึง ในช่วงวันที่ 
22-24 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากน้ันจะมีอุณหภูมิลดลง  
2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอ่ืนๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป  
สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีโอกาสสูงในการเกิดฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งน้ีเน่ืองจากบริเวณ 
ความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย 
และทะเลอันดามันมีกําลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผย 'ภาคอีสาน-ภาคตอ.-ภาคกลาง-กทม.'กลางวันร้อน ฟ้าคะนอง 
บางแห่ง 
จ.ลําปาง  ส่อแล้งลํานํ้าแห้งขอด-เร่งหาแหล่งนํ้าใช้ 
จ.บุรีรัมย์  แล้งคุกคามหนัก.. วัวควายบุรีรัมย์ขาดแคลนหญ้า-แหล่งนํ้า ต้องนําไปเลี้ยง 
ไกลกว่า 2 กิโลเมตร 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก เดลินวส์ ไอ เอ็น เอ็น ผู้จัดการ) 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  

สถานี ระดับตลิ่ง ระดบัน้าํ 
12 ก.พ. 61 

ระดบัน้าํ 
19 ก.พ.61 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 2.60 2.05 -10.75 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 5.32 4.70 -11.30 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 2.34 1.86 -10.34 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 1.87 1.80 -10.20 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 2.22 2.21 -10.29 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 2.49 2.52 -11.98 
หมายเหตุ : ระดับ (รสม.) ข้อมูลจาก http://www.dwr.go.th/ 
ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาบสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว 
และเพ่ิม9นบางพ้ืนที่(ข้อมูลวันที่ 14 ก.พ.2561 ที่มา กรมทรัพยากรนํ้า) สถานีคลองอู่ตะเภาตอนบน อ .สะเดา จ .สงขลา สถานี 
คลองอู่ตะเภาตอนล่าง อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองรัตภูมิ อ .รัตภูมิ จ .สงขลา สถานีคลองตะโหมด อ ตะโหมด  จ .พัทลุง  
สถานีคลองนาท่อม อ .เมือง จ .พัทลุง สถานีคลองท่าแนะ อ .ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณนํ้าได้ 12.86 0.46 13.34 22.11 
20.34 และ 34.14 ลบม/วินาที  
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 11 ก.พ.61 12 ก.พ.61 13 ก.พ.61 14 ก.พ.61 15 ก.พ.61 

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

จ.ฉะเชิงเทรา - - - - - 
จ.ชลบุร ี - - - - - 
จ.ระยอง - - - - - 
จ.จันทบุร ี - - - - - 
จ.ตราด  0.3 - - - 

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

จ.ชุมพร - - 5.0 - - 
จ.สุราษฎร์ธานี - - 17.0 - - 

จ.นครศรีธรรมราช - - 97.0 - - 
จ.พัทลุง - - - - - 
จ.สงขลา - - - - - 
จ.ปัตตาน ี - - 0.5 - - 
จ.ยะลา - - 0.8 - - 

จ.นราธิวาส - - 23.1 2.5 - 
จ.ระนอง - - - - - 
จ.พังงา - - 2.2 2.8 - 
จ.กระบี่ - - - - - 
จ.ภูเก็ต - - - - - 
จ.ตรัง - - - - - 
จ.สตูล - - - - - 
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แผนที่อากาศ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 ก.พ.61  เวลา 13:00 น. 18 ก.พ.61  เวลา 19:00 น. 

19 ก.พ.8.61  เวลา 1:00 น. 19 ก.พ.61  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื - 440.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 32.0 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 258.2 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี - 55.1 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 5.4 6.0 ตํา่กวา่ - 196.4 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 24.2 3.9 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 30.4 *** *** - 440.2 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 91.9 17.3 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 6.5 13.8 ตํา่กวา่ - 368.6 หวัหนิ - 63.8 15.3 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 5.4 13.2 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 98.8 21.8 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 11.4 15.3 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 44.2 44.7 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 7.9 9.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 193.8 48.7 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 30.8 9.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 273.7 54.4 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 8.4 6.5 ตํา่กวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 20.7 16.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 55.6 12.3 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 0.4 6.5 ตํา่กวา่ หนองคาย - 20.8 17.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 232.8 68.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 7.6 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 27.7 16.1 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 329.0 19.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 0.3 8.9 ตํา่กวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน - 22.0 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 79.1 33.3 สงูกวา่

ลําปาง - 25.4 8.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 0.2 17.2 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 137.1 42.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน - 4.9 ตํา่กวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน - 29.3 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 220.5 39.0 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 23.8 8.8 สงูกวา่ นครพนม - 2.3 31.0 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 440.2 14.6 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 14.4 11.9 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 27.3 27.1 สงูกวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 199.4 48.6 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 12.3 8.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู - 0.2 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 119.0 24.4 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน - 11.5 ตํา่กวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1.0 21.4 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 215.8 17.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 7.0 14.5 ตํา่กวา่ มหาสารคาม - 1.9 15.0 ตํา่กวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 62.6 29.1 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1.5 6.9 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน - 17.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 147.6 32.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 3.9 5.5 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 2.7 17.3 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 133.2 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 2 8 17 1 ตํา่กวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 13 4 ตํา่กวา่ นราธวิาส ไมม่ฝีน 360 9 53 7 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

18 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

19 กุมภาพันธ์ 2561

หลม่สกั ไมม่ฝีน 2.8 17.1 ตํากวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน - 13.4 ตํากวา่ นราธวิาส ไมม่ฝีน 360.9 53.7 สงูกวา่

แมส่อด ไมม่ฝีน - 8.2 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน - 14.3 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 15.6 8.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 0.1 15.8 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - - 7.7 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 0.9 19.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 0.1 13.5 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน - 15.4 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 27.5 16.1 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน - 11.6 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 88.60 12.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 7.2 13.1 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1.5 18.8 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 347.40 35.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 32.0 9.1 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 1.5 16.1 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 368.60 43.40 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.7 12.5 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 2.6 16.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 170.80 23.90 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1.5 2.9 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 17.3 11.5 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 277.00 27.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 18.1 12.6 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 13.5 15.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา - 276.80 18.00 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1.1 14.8 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 148.00 20.80 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 55.1 22.6 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 83.60 45.80 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 7.0 19.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน - 10.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 4.7 11.9 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 3.1 21.5 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 0.5

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 0.1 11.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 32.0

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 13.7 18.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน -

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 23.1 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 65.8 *** *** 4 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน -

บวัชุม ไมม่ฝีน 99.5 9.1 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 103.4 15.8 สงูกวา่ 5 อุทยัธานี ไมม่ฝีน 13.7

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 60.6 28.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 174.3 24.9 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ แมโ่จ ้สกษ. - -

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 95.5 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 104.4 27.5 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 440.2

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 14.2 16.4 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ฝนเล็กนอ้ย 196.4 14.5 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 0.4 6.9 ตํา่กวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 47.0 14.3 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 45.7 6.9 สงูกวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 26.1 15.7 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 0.5 14.9 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 64.9 14.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 76.1 40.8 สงูกวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 84.7 27.6 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 7.4 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 28.3 15.2 ตํา่กวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 1.1 18.2 ตํา่กวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 68.2 19.4 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 8.9 7.8 ตํา่กวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 5.6 36.5 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 258.2 26.2 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 79.3 50.6 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 236.5 31.4 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 85.3 36.4 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 131.2 20.0 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 61.4 55.2 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน 54.1 9.0 สงูกวา่ ตราด ไมม่ฝีน 105.8 86.0 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน 60.6 22.8 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 11.6 14.5 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 1.9 มม.  ทีส่ถานีวจัิยสัตวป่์าฉะเชงิเทรา อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้
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'อีสาน-ตอ.-กลาง-กทม.'กลางวันร้อน ฟ้าคะนองบางแห่ง 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง  

รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สําหรับบริเวณภาคเหนือตอนบน
ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ 
เน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย อน่ึง ในช่วงวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนอง
เกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากน้ันจะมีอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน 
ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีโอกาสสูงในการเกิดฝนฟ้าคะนอง 
และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งน้ีเน่ืองจากบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ภาคใต้จะมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบาง
แห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามนัมีกําลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 12-23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 5-11 องศาเซลเซียส  
ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค  
อุณหภูมิตํ่าสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด  
12-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง  มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด 
อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด สงขลา ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด ระนอง พังงา  
และภูเก็ต อุณหภูมิตํ่าสุด 19-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

กรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล   มี เมฆบางส่วน  กับมีฝนฟ้าคะนอง  ร้อยละ  10 ของพ้ืนที่  อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   

 
ลําปางส่อแล้งลําน้ําแห้งขอด-เร่งหาแหล่งน้ําใช้ 

ลําปางส่อแล้ง หลังลํานํ้าแห้งขอด โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยนอกเขตชลประทานเร่ิมได้รับผลกระทบบ้างแล้วเจ้าหน้าที่ 
เร่งจัดหาแหล่งนํ้าให้ชาวบ้านใช้ทําการเกษตร - อุปโภคบริโภค 

ในระยะน้ีเริ่มย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง ทําให้แหล่งนํ้าตามธรรมชาติหลายพ้ืนที่ ของจังหวัดลําปาง เริ่มขาดแคลน โดยเฉพาะ
ชาวบ้านที่อาศัยนอกเขตชลประทานเริ่มได้รับผลกระทบบ้างแล้ว ด้านนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดลําปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและผู้นําท้องถิ่น ได้เร่งออกสํารวจแหล่งนํ้าในลําห้วยตาด ที่เป็นสายนํ้าธรรมชาติ 
เพียงแห่งเดียวซึ่งไหลผ่านหลายหมู่บ้าน พบปริมาณน้ําเริ่มลดลงจนแห้งขอดและมีนํ้าไหลน้อยมาก แม้ที่ผ่านมาเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง
จะจัดหากระสอบบรรจุทราย มาแจกจ่ายให้กับผู้นําชุมชนเพ่ือให้นําไปแจกเกษตรกร สําหรับบรรจุทรายลงก้ันลํานํ้าในลําห้วยตาด 
ตลอดลํานํ้า จํานวนกว่า 10 จุด เพ่ือกักเก็บนํ้าไว้ใช้อุปโภคบริโภค ตลอดจนทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในพ้ืนที่ 4 หมู่บ้าน 
ในตําบลทุ่งผึ้งได้ใช้นํ้าในลําห้วยตาดทําการเกษตรกรรม ปลูกพืชใช้นํ้าน้อยในช่วงฤดูแล้ง และมีเกษตรกรชาวบ้านปลูกกระเทียม 
ในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 พันไร่ และปลูกมะนาวกว่า 2 พันไร่ โดยถือว่าเป็นแหล่งปลูกแหล่งใหญ่ของจังหวัดลําปาง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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แล้งคุกคามหนัก.. วัวควายบุรีรัมย์ขาดแคลนหญ้า-แหล่งน้ํา ต้องนําไปเลี้ยงไกลกว่า 2 กิโลเมตร 
สถานการณ์ภัยแล้งคุกคาม ส่งผลกระทบสัตว์เลี้ยงวัว-ควายเกษตรกร อ.กระสัง บุรีรัมย์ เริ่มขาดแคลนหญ้าและแหล่งนํ้า

ธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรต้องจูงไปหาแหล่งอาหารและแหล่งนํ้าธรรมชาติไกลจากหมู่บ้านกว่า 2 กม. คาดปีน้ี 
แล้งยาวนาน 

จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งต้ังแต่ต้นปี โดยขณะน้ีสัตว์เลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกรในหมู่บ้านศรีสนวน ม.18 
ต.ลําดวน อ.กระสัง เริ่มได้รับผลกระทบขาดแคลนหญ้า และแหล่งนํ้าตามธรรมชาติก็มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว ทําให้แหล่งอาหาร
ของโค-กระบือขาดแคลน พ้ืนดินแห้งแล้งจนหญ้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนฟางฟ่อนที่กักตุนไว้ไม่เพียงพอ 

จากผลกระทบดังกล่าวชาวบ้านต้องต้อนโค-กระบือออกหากินหญ้าตามทุ่งนา และแหล่งนํ้า ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน 
กว่า 2 กิโลเมตร โดยในหมู่บ้านศรีสนวนมีเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือเกือบทุกหลังคาเรือน มีจํานวนโค-กระบือมากกว่า 200 ตัว 

นายปรีชา ชมสุข อายุ 37 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านศรีสนวน กล่าวว่า ปีน้ีสถานการณ์ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี  
ทําให้หญ้าสดที่งอกตามป่า หรือทุ่งนาใกล้กับหมู่บ้านมีสภาพแห้งเหี่ยว ส่งผลกระทบต่อโค-กระบือที่เลี้ยงไว้กว่า 40 ตัว 
ต้องไล่ต้อนไปหาเล็มหญ้าแห้ง แหล่งนํ้าห่างไกลจากหมู่บ้านกว่า 2 กิโลเมตร 

ส่วนฟางฟ่อนที่กักตุนไว้ประมาณ 800 ฟ่อนจะเก็บไว้ให้โค-กระบือกินช่วงที่แล้งจัดที่ไม่มีที่เลี้ยง แต่หากแล้งรุนแรง 
หรือยาวนานยังไม่รู้ว่าฟางที่เตรียมไว้จะเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอคงต้องลงทุนควักเงินซื้อหญ้าหรือฟางฟ่อนมาให้โค-กระบือ 
กินเพ่ิมอีก  (ผู้จัดการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


