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สภาวะอากาศ   ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็น
โดยท่ัวไป ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายในบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกําลังแรง 
โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคล่ืนลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง 
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 16 ก .พ . 60 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  ช้ีภาคเหนือ-ภาคอีสาน-ภาคกลาง-ภาคตอ. อากาศเย็น 
ลมแรง/ภาคใต้ยังมีฝน  
จ.เชียงใหม่  ห้วย“ขุนช่างเค่ียน”แห้งแล้ว นํ้าอ่างเหลือน้อย ประปาเปิดได้  
2 ชม.ต่อวัน  
จ.สุราษฎร์ธานี  นํ้ายังท่วมอ.พุนพิน เริ่มเน่าเสียห่วงพ้ืนที่เกษตร 
จ.นครศรีธรรมราช  อ.ปากพนัง ยังท่วมบ้านปชช.-พ้ืนที่เกษตร 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
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 
15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม 
มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.23. 5.09 2.07 1.49 1.78 และ2.13 

เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -9.46 -11.06 10.22 -11.08 -10.22 และ-12.35 เมตร ตามลําดับ 
แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม  มีแนวโน้มระดับนํ้าเ พ่ิมขึ้น 
สถานีมุกดาหาร มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์นํ้าท่วมคลี่คลายแล้ว อยู่
ระหว่างการฟ้ืนฟู สถานการณ์นํ้าท่า (11 ก.พ.- 15 ก.พ.2560) 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 9.85 0.30 0.85 8.50 35.40  
และ 17.10 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังนํ้าแล้ง 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 10 ก.พ.59 11 ก.พ.59 12 ก.พ.59 13 ก.พ.59 14 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 - 21.4 1.0 - - 
จ.สุราษฎร์ธานี - 4.3 8.0 - - 

จ.นครศรีธรรมราช - 55.5 23.6 23.5 26.0 
จ.พัทลุง 11.5 40.3 5.8 30.7 30.3 
จ.สงขลา 15.0 4.6 0.5 10.5 2.0 
จ.ปัตตาน ี 5.5 4.1 1.5 9.5 - 
จ.ยะลา 1.5 4.3 15. 2.5 - 

จ.นราธิวาส 8.9 15.3 8.5 3.4 5.8 
จ.ระนอง - - - - - 
จ.พังงา - - - - - 
จ.กระบี่ - 20.7 - - - 
จ.ภูเก็ต - 16.5 0.7 - - 
จ.ตรัง - 2.3 20.0 1.2 - 
จ.สตูล - 9.0 - 2.0 - 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ก.พ.60  เวลา 13:00 น. 14 ก.พ.60  เวลา 19:00 น. 

15 ก.พ.60  เวลา 1:00 น. 15.ก.พ 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 13.0 1,880.6 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 *** *** 13.0 1,880.6 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 ์ ไมม่ฝีน 478.5 21.8 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 15.3 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 626.1 44.7 สงูกวา่

พะเยา - 63.0 9.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 764.2 48.7 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 37.9 9.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 625.4 54.4 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 6.5 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 8.9 16.3 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 321.8 12.3 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 6.5 สงูกวา่ หนองคาย ไมม่ฝีน 5.2 17.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,870.3 68.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 7.6 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.8 16.1 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 13.0 1,880.6 19.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 8.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 5.7 22.0 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 790.3 33.3 สงูกวา่

ลําปาง - 80.4 8.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 4.9 17.2 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 346.3 42.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 4.9 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2.8 29.3 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 493.1 39.0 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 8.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 1.8 31.0 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. 7.6 1,098.0 14.6 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 11.9 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2.0 27.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 702.7 48.6 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 8.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู - 13.2 *** *** หาดใหญ่ ฝนเล็กนอ้ย 441.6 24.4 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 11.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1.4 21.4 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 0.8 558.1 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 ไมม่ฝีน 643.6 32.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 42.7 5.5 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 2.7 17.3 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 784.4 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 5 7 17 1 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 13 4 ตํา่กวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 1 349 6 53 7 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

14 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

15 กุมภาพันธ์ 2560

หลม่สก ไมมฝน 5.7 17.1 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 0.8 13.4 ตากวา นราธวิาส ไมมฝน 1,349.6 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 160.00 35.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6 9.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 4.5 16.1 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 402.70 43.40 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 69.9 12.5 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 6.1 16.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 327.80 23.90 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 2.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 6.0 11.5 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 224.60 27.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 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 ฝนเล็กนอ้ย 385.60 20.80 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 6.2 22.6 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 206.20 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 ์ ไมม่ฝีน 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 นครศรธีรรมราช สกษ. 13.0 1,880.6

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 11.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 พทัลงุ สกษ. 7.6 1,098.0

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 18.8 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 คอหงษ ์สกษ. 0.8 558.1

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.7 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 14.4 *** *** 4 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 4.0 9.1 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 10.0 15.8 ตํา่กวา่ 5 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 28.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 12.2 24.9 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 13.0 1,880.6

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.0 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 9.7 27.5 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 13.0 1,880.6

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 20.0 16.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 18.5 14.5 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 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 - 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 - 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.

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 30.0 มม. ที ่อ.ป่าพะยอม จ.พัทลงุ 



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 610.74 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -255.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 12 - - 12 -157.00 

วนัที ่15  กุมภาพนัธ ์ 2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -45.00 

46,094 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -115.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
65% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -29.74 คงที่ 1 อ่าง
วนัที ่15  กุมภาพนัธ ์ 2559 ภาคใต ้ 2 1 1 4 -9.00  ลดลง 36 อ่าง

37,385 รวมท ัง้ประเทศ 36 1 1 38 -610.74   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

53%

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 4,695 35% 6,587 49% 2,787 21% 6,652 49% 2,852 21% -65.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,434 47% 6,360 67% 3,510 37% 6,504 68% 3,654 38% -144.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 60 23% 168 63% 156 59% 172 65% 160 60% -4.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 32 12% 97 37% 83 32% 101 38% 87 33% -4.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 29 27% 85 80% 82 77% 91 86% 88 83% -6.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 25 15% 155 91% 149 88% 156 92% 150 88% -1.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 349 37% 640 68% 597 64% 671 71% 628 67% -31.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,624 39% 14,092 57% 7,364 30% 14,347 58% 7,619 31% -255.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 27 20% 81 60% 74 54% 84 62% 77 57% -3.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 173 33% 218 42% 173 33% 226 43% 181 35% -8.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 65 39% 56 34% 48 29% 58 35% 50 30% -2.00 ลดลง

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 68 41% 128 78% 91 55% 131 80% 94 57% -3.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 666 27% 1,665 68% 1,084 45% 1,737 71% 1,156 48% -72.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 701 35% 855 43% 755 38% 889 45% 789 40% -34.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 111 35% 103 33% 81 26% 105 33% 83 26% -2.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 75 48% 67 43% 66 43% 68 44% 67 43% -1.00 ลดลง

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 45 32% 66 47% 59 42% 67 48% 60 43% -1.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 87 32% 116 42% 109 40% 122 44% 115 42% -6.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 64 53% 60 50% 57 47% 61 50% 58 48% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,200 61% 1,390 71% 559 28% 1,414 72% 583 30% -24.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,282 39% 4,805 57% 3,156 38% 4,963 59% 3,313 40% -157.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 421 44% 644 67% 641 67% 687 72% 684 71% -43.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 48 30% 120 75% 103 64% 121 76% 104 65% -1.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 65 27% 242 101% 202 84% 243 101% 203 85% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 534 39% 1,006 74% 946 70% 1,051 77% 991 73% -45.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,556 71% 13,391 75% 3,126 18% 13,437 76% 3,172 18% -46.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,755 54% 5,266 59% 2,254 25% 5,335 60% 2,323 26% -69.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,311 65% 18,657 70% 5,380 20% 18,772 71% 5,495 21% -115.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 122 54% 141 63% 136 61% 147 66% 142 63% -6.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 143 34% 158 38% 128 30% 165 39% 135 32% -7.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 37 32% 83 71% 71 61% 85 73% 73 62% -2.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 150 92% 105 64% 91 56% 108 66% 94 58% -3.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 216 73% 164 56% 144 49% 169 57% 149 51% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 63% 9 53% 8 48% 9 54% 8.23 50% -0.21 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 6 27% 12 58% 11 53% 13 59% 11.59 54% -0.24 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 42 52% 63 79% 60 75% 65 82% 61.88 78% -1.95 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 27 59% 25 54% 22 48% 25 55% 22.06 49% -0.34 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 230 78% 211 72% 234 79% 215.00 73% -4.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 754 45% 990 59% 882 53% 1,019 61% 912 54% -29.74 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 289 41% 359 51% 294 41% 364 51% 299 42% -5.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 105 27% 198 51% 180 46% 198 51% 180 46% - คงที่

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,469 79% 4,982 88% 3,630 64% 5,003 89% 3,651 65% -21.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,017 70% 1,006 69% 730 50% 989 68% 713 49% 17.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,880 72% 6,545 80% 4,834 59% 6,554 80% 4,843 59% -9.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 37,385 53% 46,094 65% 22,562 32% 46,705 66% 23,173 33% -610.74 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 ่15  กุมภาพนัธ ์ 2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

15 กุมภาพนัธ ์2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

9 กุมภาพนัธ ์2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่15  กมุภาพนัธ ์ 2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%
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12%กลาง 
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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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อุตุชี้เหนือ-อีสาน-กลาง-ตอ. อากาศเย็นลมแรง/ใต้ยังมีฝน  
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีลมแรง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเน่ืองจากอากาศเปลี่ยนแปลง 
ไว้ด้วย สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกและคลื่นลมมีกําลังแรง 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิตํ่าสุด 14-19 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 7-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
13-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

ภาคกลาง อากาศเย็น อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อุณหภูมิ ตํ่าสุด 17-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
31-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก อากาศเย็น อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อุณหภูมิตํ่าสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส  
ต้ังแต่ จ.ชุมพรขึ้นมา ลมตะวันออกความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ต้ังแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงไป  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และตรัง 
อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเล 
มีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อุณหภูมิตํ่าสุด 20-22 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

 
ห้วย “ขุนช่างเคี่ยน” แห้งแล้ว น้ําอ่างเหลือน้อย ประปาเปิดได้ 2 ชม.ต่อวัน  

ภัยแล้งมาเร็ว ลําห้วยขุนช่างเคี่ยน แหล่งนํ้าผลิตนํ้าประปาภูเขาแห้งขอด ชาวบ้านช่างเคี่ยน เชิงดอยสุเทพ เชียงใหม่  
ต้องปิดเปิดนํ้าเป็นเวลา เหลือนํ้าในแหล่งกักเก็บให้ใช้ได้อีกไม่ถึงเดือน ก่อนต้องซื้อนํ้าใช้ในการอุปโภคบริโภค 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ลําห้วยขุนช่างเค่ียน ที่มีต้นนํ้าอยู่บนดอยสุเทพ ไหลผ่านบ้านช่างเคี่ยน เชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ  
อ.เมืองเชียงใหม่ มีสภาพแห้งขอด บางจุดเหลือแต่แอ่งนํ้าต้ืน ส่งผลทําให้ไม่สามารถผันนํ้ามาผลิตนํ้าประปาภูเขาใช้อุปโภคบริโภคได้ 

ขณะที่อ่างเก็บนํ้าบริเวณค่ายลูกเสือ ที่กักเก็บนํ้าส่งให้ชาวบ้านใช้ เหลือนํ้าเพียงประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรเท่าน้ัน  
ทําให้ชาวบ้านช่างเค่ียน จํานวน 40 ครัวเรือน ต้องปิดเปิดนํ้าเป็นเวลา เปิดเฉพาะช่วง 16.00-18.00 น. เพ่ือประหยัดนํ้าให้ใช้ได้
นานที่สุด ซึ่งคาดว่าจะมีนํ้าใช้ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคม 60 น้ีเท่าน้ัน หากนํ้าหมดอ่างก็ต้องซื้อนํ้ามาใช้อุปโภคบริโภค 

นายจรูญ อัคนิยาน ชาวบ้านช่างเค่ียน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งใช้นํ้าประปาภูเขา บอกว่า ปีน้ีภัยแล้งมาเร็ว  
ลําห้วยขุนช่างเคี่ยน แห้งขอด เน่ืองจากด้านบนมีการใช้นํ้าเป็นจํานวนมาก เหลือแต่แอ่งนํ้าขังเท่าน้ัน ส่งผลกระทบต่อสัตว์นํ้า 
ในลําห้วยตายเกือบหมด เหลือแต่ปลาก้ัง ซึ่งเป็นปลาภูเขาเท่าน้ันที่อยู่ได้เพราะจะมุด หรือขุดรูอยู่ใต้โขดหิน ตามลําห้วย  
จําศีลจนกว่าจะถึงฤดูนํ้าหลาก ส่วนปลาชนิดอ่ืนตายหมด รวมทั้งกระทบต่อการใช้นํ้าอุปโภคบริโภคของชาวบ้านด้วย  (ผู้จัดการ) 
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น้ํายังท่วมอ.พุนพินสุราษฎร์ฯเริ่มเน่าเสียห่วงพื้นที่เกษตร 
นํ้ายังท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี ล่าสุดเริ่มเน่าเสีย นายกฯ เล็กห่วงพ้ืนที่

การเกษตรของชาวบ้าน 
นายธวัชชัย ทองตําลึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยกับสํานักข่าว  

ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะน้ีที่ ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน ยังคงประสบปัญหาน้ําท่วมขังอยู่ บริเวณหมู่ 1, 3 และ 4 สูงประมาณ  
30 เซนติเมตร ชาวบ้าน 300 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบด้านการสัญจรเข้า - ออก บางส่วนท่วมขังในพ้ืนที่การเกษตร เบ้ืองต้น 
พบมวลนํ้าที่ท่วมขังมานาน เริ่มเน่าเสีย กระทบกับสุขอนามัยของประชาชน ล่าสุด กรมชลประทาน อยู่ระหว่างเร่งระบายมวลนํ้า
ดังกล่าวออก คาดว่าใน 2 สัปดาห์จากน้ี สถานการณ์ของทุกจุดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  

นายธวัชชัย กล่าวต่อว่า ปัจจุบันตนมีความเป็นห่วงเร่ืองพ้ืนที่การเกษตรของราษฎร โดยทันทีที่ระดับนํ้าแห้งสนิทก็จะเร่ง 
เข้าไปสํารวจบริเวณที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณฟ้ืนฟูมาช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

อ.ปากพนังนครฯยังท่วมบ้านปชช.-พื้นที่เกษตร 
นํ้ายังท่วม อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช บางส่วนกระทบ 100 ครัวเรือน นอภ. ห่วงการฟ้ืนฟูสิ่งสาธารณูปโภค 

พ้ืนที่การเกษตร 
นายพิภพ หนูขวัญ นายอําเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ปัจจุบันปัญหาน้ําท่วม 

ใน อ.ปากพนัง หลายจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ คงเหลือเพียงพ้ืนที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน กระจายตัวทั่วบริเวณ 
โดยเฉพาะใน ต.เกาะทวด และ ชะเมา ระดับนํ้าสูงเฉล่ียประมาณ 10 เซนติเมตร ประชาชนกว่า 100 ได้รับความเดือดร้อน 
เบ้ืองต้นแม้กรมชลประทานจะส่งเครื่องสูบนํ้าเข้ามาช่วยเร่งระบาย แต่บางจุดก็ต้องอาศัยการระบายตามธรรมชาติ คาดว่า 
ภายใน 1 สัปดาห์จากน้ี หากไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมเติม สถานการณ์ของทุกพ้ืนที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

นายพิภพ กล่าวต่อว่า ส่วนตัวตนเป็นห่วงปัญหาเฉพาะหน้า ด้านการฟ้ืนฟูสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนน รวมถึงพ้ืนที่
การเกษตรของชาวบ้าน ล่าสุด จากการตรวจสอบพบว่ามีสวน, ไร่ และ นา ได้รับผลกระทบไม่ตํ่ากว่า 4,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่
สามารถสรุปได้ว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร เน่ืองจากบางแห่งยังมีนํ้าท่วมขังอยู่ ขณะที่ในส่วนที่นํ้าแห้งแล้ว ก็ยังต้องรอดูว่ารากของ
พืชผลใต้ดินดังกล่าวเน่าหรือไม่ เพราะการจะทราบได้ต้องใช้ระยะเวลา แต่รูปแบบของการประเมินที่ผ่านมาค่อนข้างเร่งรัด ทําให้
อาจจะมีบางส่วนตกหล่นไป อย่างไรก็ตาม ทางอําเภอยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเน่ือง และทันทีที่ระดับนํ้า
ลดลงจนแห้งสนิท ก็จะมีการเยียวยาในด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


