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สภาวะอากาศ   ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 
เกิดขึ้นบางแห่ง 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคเหนือ-ภาคอีสาน-ภาคกลาง'ร้อนจัด กทม.อุณหภูมิ 
พุ่งสูง 39 องศา 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  "อธิบดีปภ."แจงเกษตรกรน้ําไม่พอทํานาปรัง 
จ.หนองคาย  ภัยแล้งรุนแรง กรมชลฯทุ่มงบ 33 ล้าน วางระบบท่อส่งสูบนํ้าโขง 
จ.เลย  ทําฝายกระสอบทรายกักเก็บนํ้าในช่วงฤดูแล้ง แก้ปัญหาภัยแล้ง 
จ.กาฬสินธุ์  เขื่อนลําปาวนํ้าน้อย จ.กาฬสินธ์ุเร่งผุดฝายประชารัฐ 
จ.นครพนม  ภัยแล้งมาเร็ว พืชผักเฉาตาย สัตว์เลี้ยงขาดนํ้า 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  ฝนหลวงภาคอีสานลุยปฏิบัติการต่อเน่ือง 
เน้นดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียม 
จ.ชัยภูมิ  ทหารช่างช่วยชาวชัยภูมิเร่งขุดลอกลําห้วยแรดแก้แล้ง 
 
สถานการณ์น้ํา 

ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง ณ 
วันที่  14 มีนาคม   2560  ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย  นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.41  .  6.16  2.76 
2.39 2.72  และ3.00  เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -9.39   - -9.44 - . 10.11 9.28  และ-11.50  เมตร 
ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า  สถานีเชียงคาน สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําเพิ่มขึ้น สถานีเชียงแสน  สถานีหนองคาย 
สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว สถานการณ์นํ้าท่า (6 มี.ค.- 10 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 5.45 - 0.00 4.80 20.10 และ 7.90 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ . 
ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังน้ําแล้ง 
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ริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 8 มี.ค.59 9 มี.ค.59 10 มี.ค.59 11 มี.ค.59 12 มี.ค.59 

จ.นครสวรรค ์ - 5.0 50.5 - - 
จ.ชัยนาท - 0.6 - - - 

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

จ.ลพบุรี - - - - 4.8 
จ.กาญจนบุร ี - - - - - 
จ.ราชบุร ี - - - - - 
จ.นครปฐม - - - - - 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี - - - - - 

จ.สมุทรปราการ 2.0 13.7 - - - 
จ.นครนายก - - - - - 
จ.ปราจีนบุร ี - - - - - 
จ.สระแก้ว 5.1 - - - 5.8 

จ.ฉะเชิงเทรา  - - - - 
จ.ชลบุร ี 0.3 0.3 - - - 
จ.ระยอง 0.4 0.3 - - - 
จ.จันทบุร ี 0.1 - - - - 
จ.ตราด 2.9 - - - - 

จ.เพชรบุรี - - - - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.3 - - - - 

จ.ชุมพร - - - - - 
จ.สุราษฎร์ธานี - - - - - 

จ.นครศรีธรรมราช - - - - - 
จ.พัทลุง - - - - - 
จ.สงขลา - - - - - 
จ.ปัตตาน ี - - - - - 
จ.ยะลา - - - - - 

จ.นราธิวาส - - - - - 
จ.ระนอง - - - - - 
จ.พังงา - - - - - 
จ.กระบี่ - - - - - 
จ.ภูเก็ต 11.6 - - - - 
จ.ตรัง - - - - - 
จ.สตูล - - - - - 
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แผนท่ีอากาศ 
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13 มี.ค.60  เวลา 13:00 น. 13 มี.ค.60  เวลา 19:00 น. 

14 มี.ค.60  เวลา 1:00 น. 14.มี.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื - 1,913.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 88.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 86.4 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี - 169.4 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 11.1 16.8 ตํา่กวา่ - 147.0 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 33.1 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 28.2 *** *** - 1,913.2 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 267.3 27.5 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 28.2 สงูกวา่ - 490.6 หวัหนิ ไมม่ฝีน 243.9 53.9 สงูกวา่

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

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 46.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 702.2 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 41.4 33.5 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 749.4 80.8 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 18.8 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 27.0 35.6 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 341.8 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 ไมม่ฝีน 38.2 39.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 1,910.5 35.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 17.8 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 44.0 49.7 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 895.0 51.0 สงูกวา่

ลําปาง - 80.4 22.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 169.4 44.1 สงูกวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 358.2 102.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 13.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 108.3 57.5 สงูกวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 511.9 116.9 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 27.6 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 27.8 60.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,116.3 79.7 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 32.7 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 37.6 43.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 719.4 59.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 34.3 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 42.7 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 449.6 75.1 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. - 88.3 8.2 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 9.7 42.1 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 596.9 35.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 23.4 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 42.4 51.8 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 311.6 91.2 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 16.6 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 34.7 38.8 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 658.6 49.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 43.2 24.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 6.8 33.8 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 834.5 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 7 0 43 8 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 16 6 47 1 ตํา่กวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 1 381 3 117 4 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

13 มีนาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

14 มีนาคม 2560

หลม่สก ไมมฝน 7.0 43.8 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 16.6 47.1 ตากวา นราธวิาส ไมมฝน 1,381.3 117.4 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 15.5 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 34.9 51.3 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 43.9 12.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 15.5 42.0 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 31.7 21.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 18.3 41.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 42.6 26.7 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 0.9 30.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 61.1 47.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4 26.5 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 490.60 33.80 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 47.0 36.7 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 9.4 43.5 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า - 221.80 67.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 14.5 47.9 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 4.5 44.2 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 453.00 98.30 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 20.9 สงูกวา่ นครราชสมีา - 9.0 37.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 363.60 73.50 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 15.2 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 11.3 45.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 258.70 100.30 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 9.0 50.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 4.0 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา - 250.70 60.30 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.9 37.5 ตํา่กวา่ ตรงั ฝนเล็กนอ้ย 393.50 83.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 12.5 69.3 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 206.70 122.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 18.7 47.9 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 80.6 44.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 47.8 33.1 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 48.6 28.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 นครนายก 5.3 14.4

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 11.0 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อูท่อง สกษ. - 21.4

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 14.5

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.7 *** *** นครนายก 5.3 14.4 *** *** 4 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 8.8 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 10.0 49.9 ตํา่กวา่ 5 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 0.9

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 64.0 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 14.9 51.5 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ แมโ่จ ้สกษ. - -

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 55.4 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 28.3 55.7 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,913.2

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 25.7 46.4 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 20.5 70.9 ตํา่กวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 14.0 18.9 ตํา่กวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 59.6 47.5 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 32.1 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 124.1 49.6 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. - 21.4 26.9 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 124.2 53.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 13.5 20.2 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 143.9 52.4 สงูกวา่

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

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 47.7 29.0 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 125.4 58.8 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 36.4 10.6 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 110.1 70.3 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 42.1 25.0 ตํา่กวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 70.2 36.8 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 17.4 52.6 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี - 85.9 71.9 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 45.1 42.1 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. - 70.8 77.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 147.0 115.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 32.5 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 60.3 70.9 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ - ไมม่ ี-



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 720.26 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -293.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 - 1 12 -152.00 

วนัที ่14  มนีาคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -47.00 

43,005 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -136.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
61% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -39.26 คงที่ 1 อ่าง
วนัที ่13  มนีาคม  2559 ภาคใต ้ 4 - - 4 -53.00  ลดลง 36 อ่าง

35,788 รวมท ัง้ประเทศ 36 1 1 38 -720.26   เพิม่ขึน้ 1 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 4,540 34% 6,267 47% 2,467 18% 6,336 47% 2,536 19% -69.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,208 44% 5,638 59% 2,788 29% 5,807 61% 2,957 31% -169.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 53 20% 146 55% 134 51% 153 58% 141 53% -7.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 29 11% 78 30% 64 24% 85 32% 71 27% -7.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 62 58% 59 56% 68 64% 65 61% -6.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 22 13% 147 86% 141 83% 148 87% 142 84% -1.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 320 34% 490 52% 447 48% 524 56% 481 51% -34.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,199 37% 12,828 52% 6,100 25% 13,121 53% 6,393 26% -293.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 23 17% 73 54% 66 49% 75 55% 68 50% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 157 30% 200 38% 155 30% 206 40% 161 31% -6.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 59 36% 56 34% 48 29% 55 33% 47 28% 1.00 เพิม่ขึน้

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 60 37% 84 51% 47 29% 95 58% 58 35% -11.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 619 25% 1,399 58% 818 34% 1,455 60% 874 36% -56.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 547 28% 695 35% 595 30% 732 37% 632 32% -37.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 99 32% 89 28% 67 21% 92 29% 70 22% -3.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 64 41% 65 42% 64 41% 66 43% 65 42% -1.00 ลดลง

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 42 30% 61 43% 54 38% 62 44% 55 39% -1.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 83 30% 100 36% 93 34% 104 38% 97 35% -4.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 62 51% 57 47% 54 45% 58 48% 55 45% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,111 57% 1,270 65% 439 22% 1,301 66% 470 24% -31.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,926 35% 4,149 50% 2,500 30% 4,302 51% 2,652 32% -152.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 359 37% 468 49% 465 48% 505 53% 502 52% -37.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 47 29% 85 53% 68 43% 85 53% 68 43% - คงที่

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 56 23% 199 83% 159 66% 209 87% 169 70% -10.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 462 34% 752 55% 692 51% 799 59% 739 54% -47.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,365 70% 13,150 74% 2,885 16% 13,206 74% 2,941 17% -56.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,500 51% 4,922 56% 1,910 22% 5,002 56% 1,990 22% -80.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 16,865 63% 18,072 68% 4,795 18% 18,208 68% 4,931 19% -136.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 98 44% 112 50% 107 48% 118 53% 113 50% -6.00 ลดลง

คลองสยีดั    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 116 28% 123 29% 93 22% 131 31% 101 24% -8.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 33 28% 76 65% 64 55% 78 67% 66 56% -2.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 135 82% 97 59% 83 51% 100 61% 86 53% -3.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 196 66% 139 47% 119 40% 145 49% 125 42% -6.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 9 57% 8 48% 7 44% 8 50% 7.52 45% -0.27 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 5 25% 11 53% 10 48% 12 55% 10.74 50% -0.41 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 33 42% 54 67% 51 64% 56 70% 52.97 67% -2.42 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 26 57% 24 53% 21 46% 24 53% 21.04 46% -0.17 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 190 64% 171 58% 201 68% 182.00 62% -11.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 653 39% 834 50% 726 43% 873 52% 766 46% -39.26 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 269 38% 333 47% 268 38% 340 48% 275 39% -7.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 89 23% 190 49% 172 44% 191 49% 173 44% -1.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,361 77% 4,807 85% 3,455 61% 4,850 86% 3,498 62% -43.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 964 66% 1,041 72% 765 53% 1,043 72% 767 53% -2.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,683 69% 6,371 78% 4,660 57% 6,424 78% 4,713 58% -53.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 35,788 50% 43,005 61% 19,473 27% 43,726 62% 20,194 28% -720.26 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 ่13  มนีาคม  2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

14 มนีาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

8 มนีาคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่14  มนีาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

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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'เหนือ-อีสาน-กลาง'ร้อนจัด กทม.อุณหภูมิพุ่งสูง39องศา 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนใน

ตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ มี เมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพ้ืนที่ อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดในบางพ้ืนที่ โดยมี 
ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ภาคกลาง  มี เมฆบางส่วน  กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพ้ืนที่ อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 
23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิตํ่าสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 25-27 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

 
"อธิบดีปภ."แจงเกษตรกรน้ําไม่พอทํานาปรัง 

“อธิบดี ปภ.” เผย มาตรการรับมือภัยแล้งขณะน้ีมีเพียง จ.สระแก้ว ที่ประกาศให้เป็นพ้ืนที่ประสบภัย แนะปชช.ใช้นํ้า 
เพ่ืออุปโภคบริโภคเป็นหลัก แนะอาจไม่พอทํานาปรัง 

ที่ทําเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้ง 
ในปี 2560 ว่า ขณะนี้มีเพียง จ.สระแก้ว ที่ประกาศให้เป็นพ้ืนที่ประสบภัย แต่โดยภาพรวมแล้วยังไม่ถือว่าแล้ง ทั้งน้ีรัฐบาล 
มีการเตรียมการท้ังสํารวจแหล่งนํ้าและแผนการใช้นํ้า ที่สําคัญคือการทําความเข้าใจแก่ประชาชนว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการนํ้า  
เ พ่ือการอุปโภคบริ โภคอย่างไร  ซึ่ งกระทรวงมหาดไทยได้สํ ารวจแล้ว ว่าแหล่ง ต้น นํ้าอ ยู่ที่ ใด  และจะใ ช้ นํ้าอย่างไร 
จึงจะเพียงพอ  นอกจากน้ี ยังต้องทําความเข้าใจกับเกษตรกรโดยเฉพาะที่ทํานาปรัง เพราะเกรงว่านํ้าอาจไม่เพียงพอ  
โดยทางกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อมูลส่วนน้ีแก่เกษตรกรแล้ว ขณะที่กระทรวงมหาดไทยเอง 
ก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยทําความเข้าใจเช่นเดียวกัน 

"ขณะน้ีเราเตรียมการรับมือภัยแล้งตามปฏิทิน เพราะรู้ว่าเวลาน้ีเข้าสู่ฤดูร้อน การขาดแคลนนํ้าจะตามมา จึงต้องทํางาน 
ดักหน้าไว้ ไม่ต้องรอให้ภัยมาก่อนถึงจะทํา ส่วนภาพรวมน้ําในเขื่อน ทั้งหมด 34 แห่ง มีปริมาณน้ํามากกว่าปีที่ผ่านมา  
และต้องทําความเข้าใจกับประชาชน ว่านํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคต้องมาอันดับแรก" นายฉัตรชัย กล่าว.  (เดลินิวส)์ 

 
ภัยแล้งรุนแรง กรมชลฯ ทุ่มงบ 33 ล้าน วางระบบท่อส่งสูบน้ําโขง 

กรมชลประทาน โดยสํานักงานชลประทานจังหวัดหนองคาย เร่งวางท่อส่งนํ้าหลักขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 30-40 น้ิว 
เขตตําบลสีกายใต้ วางท่อลึกลงใต้ดิน 1.4 เมตร เริ่มจากริมแม่นํ้าโขงบ้านสีกายใต้ ผ่านบ้านสันติสุข บ้านดงเวร ระยะทางกว่า  
5 กิโลเมตร และจะเร่งสร้างอาคารส่งนํ้าติดต้ังเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่ เพ่ือสูบนํ้าจากแม่นํ้าโขงส่งไปตามท่อให้ชาวบ้านมีนํ้าใช้ 
ช่วงหน้าแล้ง โดยได้งบก่อสร้าง 33 ล้านบาท หลังเสร็จสิ้น อบต.สีกาย จะเข้ามาดูแลรับช่วงต่อ.  สํานักข่าวไทย 
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เลยทําฝายกระสอบทรายกักเก็บน้ําในช่วงฤดูแล้ง แก้ปัญหาภัยแล้ง 
ที่บริเวณลํานํ้าเลย บ้านปากหมาก ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมทําฝายกระสอบทรายเพื่อกักเก็บนํ้าในช่วงฤดูแล้ง โดยองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสองรัก 
ร่วมกับอําเภอเมืองเลย ทหารพราน และกํานันผู้ใหญ่บ้านจัดทําขึ้น 

นายณรงค์ จีนอํ่า นายอําเภอเมืองเลย กล่าวว่า ด้วยในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ปริมาณน้ําในแหล่งนํ้า
ต่างๆ ได้ลดลง ทําให้ราษฎรที่ทําการเกษตรได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค และนํ้าเพ่ือการเกษตร ซึ่งทางอําเภอ
เมืองเลยตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง จึงได้กําหนดแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในกรณี 
ขาดแคลนน้ําในการบริโภค ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รวมท้ังส่วนราชการที่เก่ียวข้อง นํารถบรรทุกนํ้า 
ไปแจกจ่ายและเติมในถังนํ้ากลางประจําหมู่บ้านเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้นํ้าน้อย
ในช่วงฤดูแล้ง และจัดทําฝายกระสอบทรายเพ่ือกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

สําหรับฝายกระสอบทรายจุดบ้านปากหมากแห่งน้ีประชาชนจะได้รับประโยชน์ในการกักเก็บนํ้าต้นทุน เพ่ือทําประปา
หมู่บ้านและการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่นํ้าเลย 

ด้านนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า เราเตรียมการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 
ในการสํารวจแหล่งนํ้าต้นทุนตามแหล่งนํ้าต่างๆ ของจังหวัดเลย เช่น แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร รวมทั้งแหล่งนํ้าดิบในการผลิต
นํ้าประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคเตรียมการสําหรับแล้งน้ีไม่มีปัญหา ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรถบรรทุกนํ้า
แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ร้องขอตลอดเวลา  (มติชน) 

 
เขื่อนลําปาวน้ําน้อยกาฬสินธุ์เร่งผุดฝายประชารัฐ 

เขื่อนลําปาวนํ้าน้อยกาฬสินธ์ุเร่งสกัดภัยแล้งด้วยฝายประชารัฐ มั่นใจพ้ืนที่เพาะปลูก 268,000 ไร่ นํ้าพอเพาะปลูก 
แต่เป็นห่วงพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 14 อําเภอ จึงขอให้ประชาชนประหยัดนํ้า โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งนํ้าไว้ใช้ภายในครัวเรือน 

ที่บริเวณลุ่มนํ้าปาวหลง บ้านใหม่คํา หมู่ที่ 14 ตําบลห้วยโพธ์ิ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป  
ผวจ.กาฬสินธ์ุ  ส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนรัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอนํ้า ตามโครงการประชารัฐสร้างฝาย 90 แห่ง 
ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นการร่วมบริจาคโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการสกัดปัญหาภัยแล้งซ้ําซากในพ้ืนที่  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธ์ุ กล่าวว่า ขณะน้ีโครงการสร้างฝายประชารัฐซึ่งร่วมกันทุกภาคส่วน ได้สร้างแล้วเสร็จไปจํานวน 5 แห่ง  
ในเขต อําเภอกมลาไสย และ อําเภอนาคู และเขตอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ ซึ่งในปีน้ีสภาพอากาศเร่ิมร้อน ซึ่งในปีน้ีตามรายงาน 
มีปริมาณนํ้าสะสมมากกว่าปี 2559 จํานวน 155 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะส่งนํ้าถึงช่วงต้นฤดูฝนคือเดือนมิถุนายน ดังน้ันพ้ืนที่นาข้าว 
4 อําเภอในเขตลประทาน 268,000 ไร่ จะมีนํ้าเพียงพอ แต่เป็นห่วงพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 14 อําเภอ จึงขอให้ประชาชน
ประหยัดนํ้า โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งนํ้าไว้ใช้ภายในครัวเรือน และในขณะน้ี ได้สั่งการให้ นายอําเภอทั้ง 18 อําเภอ เร่งทําการ
สํารวจความต้องการของประชาชน และให้เตรียมการจัดหาน้ําด่ืมที่สะอาดไว้รองรับปัญหาความแห้งแล้งไว้แล้ว 

สําหรับปัญหาความแห้งแล้งในขณะน้ี พบว่าในหลายหมู่บ้านนอกเขตชลประทานเร่ิมประสบปัญหา โดยเฉพาะในเขต 
ตําบลภูดิน อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลภูดิน ที่เคยมีปัญหาการร้องทุกข์ในเรื่องของการขาดแคลนนํ้า
จนถึงขณะน้ีก็ยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จได้  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
นครพนมภัยแล้งมาเร็ว พืชผักเฉาตาย สัตว์เลี้ยงขาดนํ้า 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ้ืนที่ในจังหวัดนครพนมได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่มาเยือนเร็วกว่าปกติ จนนํ้าในแม่นํ้าโขง 
ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับ 2.54 เมตร เกิดสันดอนทรายขึ้นกลางแม่นํ้าโขงจํานวนมาก และมีผลกระทบต่อเกษตรกร 
ที่ปลูกพืชผักสวนครัว ขาดแคลนน้ําในการดูแลรักษา ทําให้พืชบางชนิดที่ต้องการนํ้าเป็นจํานวนมากได้เหี่ยวเฉาและร่วงหล่น 
ก่อนที่จะได้เก็บผลผลิต แม้กระทั่งไม้ดอกที่ปลูกประดับอยู่ริมแม่นํ้าโขง จุดชมวิวภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เริ่มแห้งตาย 
ขณะที่เขตรอบนอก เช่น อ.ศรีสงคราม นํ้าที่ใช้อุปโภค บริโภคของชาวบ้านเหือดแห้ง ดินแตกระแหง เป็นอุปสรรคต่อสัตว์เลี้ยง 
เช่น วัว ควาย ที่ต้องใช้นํ้าบริโภค เกษตรกรต้องหาแหล่งนํ้าใหม่ที่ไกลกว่าเดิม รวมทั้งหญ้าที่ใช้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงก็หายากข้ึน
เรื่อยๆ เน่ืองจากขาดแคลนนํ้ามาหล่อเลี้ยง แม้แต่ชาวบ้านในเขตชนบทห่างไกล เริ่มมีปัญหาเรื่องนํ้ากินนํ้าใช้ 
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นายสมชาย วิทย์ดํารงค์ ผวจ.นครพนม สั่งการให้นายอําเภอทุกอําเภอ สอดส่องดูแลประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  
ถ้าพบหมู่บ้านใดประสบปัญหาดังกล่าวให้รีบรายงานโดยด่วน เพ่ือจะได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

ทางด้านนายไพโรจน์ โกพล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการป้องกัน สํานักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม  
ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติแก่อําเภอ เทศบาล อบต. ต้ังศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาภัยแล้ง 2560 โดยเปิดเผยว่า 
ปีน้ีภัยแล้งมาเร็วกว่าปกติ ปีที่ผ่านๆ มาจะประสบปัญหาภัยแล้ง ช่วงเดือน เม.ย.ถึง พ.ค. 

ขณะเดียวกัน นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครพนมได้แจ้งเตือนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพร้อมเตรียมภารกิจในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ประสบกับภาวะแล้ง  
ได้แก่ 1.การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคในพ้ืนที่ 2.การควบคุมโรคในกรณีถ้ามีการระบาดของโรคติดต่อ โดยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนมมีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เข้าไปดําเนินการสอบสวน ควบคุม และป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ และ 3.การส่ือสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน โดยเน้นประชาชนใน  
3 กลุ่มเสี่ยง กล่าวคือ 1.กลุ่มเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 5 ปี 2.กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปีขึ้นไป และ 3.กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัว
เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง เป็นต้น 

รายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครพนม รายงานว่า อุณหภูมิสูงสุดของจังหวัด วันที่ 13 มี.ค.60  
ล่าสุดเวลาประมาณ 14.52 น. สูงถึง 37 องศาเซลเซียส  (มติชน) 

 
ทหารช่างช่วยชาวชัยภูมิเร่งขุดลอกลําห้วยแรดแก้แล้ง 

ทหารช่าง 51 ตัวแทนกองทัพบกพร้อมด้วยตัวแทนผู้นําชุมชน ออกมาร่วมกันปลูกต้นไม้ตลอดริมทาง เร่งขุดลอก 
ลําห้วยแรดระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร แก้ปัญหาภัยแล้งรอยต่อใน 3 ตําบล  

พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 51 ตัวแทนกองทัพบก ร่วมกับนายบุญชู  สากุล นายกองค์การ 
บริหารส่วนตําบล(อบต.)กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยตัวแทนผู้นําชุมชน ออกมาร่วมกันปลูกต้นไม้ตลอดริมทาง งานขุดลอก 
ลําห้วยแรด ระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร ความกว้างกว่า 10 เมตร ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือช่วยปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่รอยต่อ 3 ตําบล ในต.กุดตุ้ม ต.ห้วยบง และต.โพนทอง ในเขตอ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
ซึ่งนายไพรวัลย์  พิลาวรรณ ประธานสภาอบต.กุดตุ้มตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ เปิดเผยว่า ทางอบต.มีงบประมาณที่จํากัดไม่เพียง
พอที่จะนํามาช่วยการขุดลอกลําห้วยในครั้งน้ีได้ มานานกว่า 30 ปี ทําให้ชาวบ้านต้องประสบภัยแล้งซ้ําซาก ครั้งน้ีถือเป็นโอกาสดี 
ที่ชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยกองพันทหารช่างที่ 51 เข้ามาขุดลอกลําห้วยแรด  

ขณะที่พ.ท.ชนะตน กล่าวว่า หลังจากทราบปัญหาจากประชาชนโดยเฉพาะการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้น้อยลงในทุกพ้ืนที่
ปีน้ี ทางกองทัพบก และกองพันทหารช่าง ก็ได้มีการเร่งดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ 
ในทั่วประเทศในปีน้ี รวมกว่า 900 โครงการใน 75 จังหวัดและในส่วนของโครงการขุดลอกลําห้วยแรด ระยะทางยาวกว่า 8 กม. 
ที่จ.ชัยภูมิ ครั้งน้ี ซึ่งกองพันทหารช่างที่ 51 รับผิดชอบดําเนินโครงการที่จะแล้วเสร็จทั้งหมดในไม่เกินวันที่ 31 มี.ค.60 น้ี  
และจะเกิดประโยชน์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นแหล่งเก็บกักนํ้าให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาอย่างย่ังยืน 
อีกเป็นจํานวนมาก  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ฝนหลวงภาคอีสานลุยปฏิบัติการต่อเนื่องเน้นดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียม 

ฝนหลวงภาคอีสานปฏิบัติการต่อเน่ือง ลุยเปิดหน่วยเพ่ิม 15 มี.ค. ก่อนเปิดอีก 1 จุด ช่วง พ.ค. - มิ.ย. 60 เน้นดูแล
ประชาชนอย่างเท่าเทียม 

นายสินชัย พ่ึงตําบล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า 
ปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงเดินหน้าทําฝนเทียมอย่างต่อเน่ือง เบ้ืองต้นได้เปิดหน่วยอยู่ใน  
จ.บุรีรัมย์ ควบคู่กับการเปิดหน่วยเติมสารที่ จ.ขอนแก่น เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้อย่างครอบคลุมทุกจุด เน้นภารกิจการเติมน้ํา
เขื่อนสําคัญเช่น เขื่อนลําตะคอง, เขื่อนลําพระเพลิง เน่ืองจากปริมาณกักเก็บของเขื่อนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะ
วิกฤติ ขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งการดูแลพ้ืนที่การเกษตรของราษฎรเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันในด้านโอกาสของการเข้าถึงการใช้นํ้า 
ซึ่งในวันพรุ่งน้ี (15 มี.ค.60) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปิดหน่วยให้บริการอีก 1 จุดที่ จ.อุดรธานี  
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สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพของการทําฝนหลวงให้ครอบคลุมทั่วทั้งภาคอีสาน โดยจากน้ีไปทุกฝ่ายจะยังคงติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด ซึ่งในเดือนเมษายนหน่วยบริการฝนหลวงที่ จ.บุรีรัมย์ จะย้ายไปยังกองบิน 1 จ.นครราชสีมา และหากสถานการณ์ 
ยังไม่ดีขึ้น ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ก็จะเปิดหน่วยให้บริการเพ่ิมอีก 1 จุดที่ จ.อุบลราชธานี ต่อไป  

ทั้งน้ีคาดว่าการทําฝนเทียมจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหน่ึง แต่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย 
สภาพอากาศว่าเอ้ืออํานวยหรือไม่ สําหรับส่วนน้ีทางเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามเรดาร์กลุ่มฝน ทุก ๆ 6 นาที และ ทันทีที่พบ 
ก็จะออกโจมตีพ้ืนที่เป้าหมาย โดยยึดความรู้จากตําราฝนหลวงพระราชทานของในหลวงร.9 เข้ามาประกอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ประสบผลสําเร็จ  

อย่างไรก็ตาม อยากฝากให้ประชาชนใช้นํ้าอย่างประหยัดรวมถึง ขอให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชใช้นํ้าน้อยแทนการทํานาปรัง 
เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูแล้งปีน้ี  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


