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สภาวะอากาศ   บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง 
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ 
และป้ายโฆษณาที่ไว้ด้วย 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคอีสาน-ภาคตอ.'มีพายุฝนลมแรง กทม.ร้อนทะลุ 
พุ่ง 38 องศาฯ 
จ.พิษณุโลก  อ้ึง! แล้งเร็ว นํ้าเข็กแห้งขอด-นํ้าตกแก่งโสภาเหลือแต่โขดหิน 
จ.พิจิตร  ชลประทานพิจิตรส่งสัญญาณภัยแล้งนับถอยหลัง 
จ.สุรินทร์  แล้งคุกคามแหล่งนํ้าดิบผลิตประปาแห้งขอด 
จ.บุรีรัมย์  แล้งคุกคามหนัก! ชาวบุรีรัมย์เดือดร้อนต้องซื้อนํ้าด่ืมนํ้าใช้ ประปา 
เป็นโคลนขุ่นผลิตไม่ได้ 
จ.จันทบุรี  แล้งเร็วนํ้าคลองเริ่มแห้ง-ชาวบ้านพร้อมรับมือ 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.กาญจนบุรี  พล.ร.9 พร้อมรับภัยแล้ง ปชช.เดือดร้อนช่วยทันที 
จ.จันทบุรี  หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี เริ่มต้ังฐานการบินเพ่ือช่วยเหลือ 
ประชาชนแล้ว 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง  
ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.19. 6.46 3.43 
2.40 2.53 และ2.69 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -9.61 -9.54 8.77 -10.10-9.47 และ-11.81 เมตร 
ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร มีแนวโน้มระดับน้ําเพิ่มขึ้น  สถานีเชียงคาน 
 มีแนวโน้มระดับน้ําทรงตัว สถานีเชียงแสน สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว สถานการณ์นํ้าท่า (3 มี.ค.- 7 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 5.95 - 0.00 3.90 23.00 และ 9.10 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ . 
ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังน้ําแล้ง 
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ริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 2 มี.ค.59 3 มี.ค.59 4 มี.ค.59 5 มี.ค.59 6 มี.ค.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 - 0.4 - 0.8 - 
จ.จันทบุร ี - - - - - 
จ.ตราด - 2.0 30.5 0.5 - 

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

จ.ชุมพร 9.5 - - - - 
จ.สุราษฎร์ธานี 5.1 - - 4.0 - 

จ.นครศรีธรรมราช 55.5 0.2 - - 1.0 
จ.พัทลุง 7.8 - - - - 
จ.สงขลา 1.0 1.6 - - - 
จ.ปัตตาน ี 1.2 - - - - 
จ.ยะลา 4.4 - - - - 

จ.นราธิวาส 24.0 4.8 - - - 
จ.ระนอง - - - 1.6 - 
จ.พังงา 7.9 - - - - 
จ.กระบี่ - - - - - 
จ.ภูเก็ต - - - - - 
จ.ตรัง - - - - - 
จ.สตูล - 0.1 - 0.2 - 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 มี.ค.60  เวลา 13:00 น. 6 มี.ค.60  เวลา 19:00 น. 

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



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 1.0 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 - 63.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 11.1 16.8 ตํา่กวา่ - 138.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 33.1 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 23.2 *** *** 1.0 1,913.2 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 267.3 27.5 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 28.2 สงูกวา่ - 490.6 หวัหนิ - 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 37.9 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 9.7 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 10.9 39.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 1,910.5 35.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 17.8 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 17.5 49.7 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 895.0 51.0 สงูกวา่

ลําปาง - 80.4 22.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 19.4 44.1 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. - 358.2 102.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 13.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 18.2 57.5 ตํา่กวา่ ฉวาง 1.0 511.9 116.9 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 27.6 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 24.8 60.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,116.3 79.7 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 32.7 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 23.4 43.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 719.4 59.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 34.3 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 41.1 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 449.6 75.1 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 8.2 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 5.8 42.1 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 596.9 35.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 23.4 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 6.5 51.8 ตํา่กวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 311.6 91.2 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 16.6 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.9 38.8 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 658.6 49.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 42.7 24.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 4.0 33.8 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 834.5 *** ***

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

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

7 มีนาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

6 มีนาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สก ไมมฝน 6.4 43.8 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 0.8 47.1 ตากวา นราธวิาส ไมมฝน 1,381.3 117.4 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 15.5 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 1.5 51.3 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 43.9 12.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 4.0 42.0 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 31.7 21.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 6.6 41.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 42.6 26.7 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 0.8 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 16.2 36.7 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 9.4 43.5 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 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 - 6.1 37.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 350.60 73.50 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 15.2 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 6.3 45.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 253.10 100.30 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 50.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 4.0 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา - 255.10 60.30 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.4 37.5 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 391.40 83.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 12.5 69.3 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 206.90 122.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 3.5 47.9 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 63.3 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 ฉวาง 1.0 511.9

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 14.4 *** *** 4 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 4.0 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 10.0 49.9 ตํา่กวา่ 5 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 0.8

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 64.0 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 12.2 51.5 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ฉวาง 1.0 511.9

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.7 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 28.3 55.7 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,913.2

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 25.7 46.4 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ฝนเล็กนอ้ย 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 123.8 49.6 สงูกวา่

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

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 7.3 20.2 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 138.8 52.4 สงูกวา่

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

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 47.7 29.0 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 125.1 58.8 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 36.4 10.6 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 108.5 70.3 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 42.1 25.0 ตํา่กวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 69.9 36.8 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 17.4 52.6 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 85.9 71.9 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 45.1 42.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 70.7 77.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 42.3 115.3 สงูกวา่

นํารอ่ง - 60.6 32.5 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

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 692.33 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -279.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -146.00 

วนัที ่7  มนีาคม  2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -63.00 

43,834 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -142.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
62% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -39.33 คงที่ 1 อ่าง
วนัที ่6  มนีาคม  2559 ภาคใต ้ 3 - 1 4 -23.00  ลดลง 36 อ่าง

36,233 รวมท ัง้ประเทศ 36 1 1 38 -692.33   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

51%

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 4,583 34% 6,346 47% 2,546 19% 6,418 48% 2,618 19% -72.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,267 45% 5,833 61% 2,983 31% 5,988 63% 3,138 33% -155.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 55 21% 153 58% 141 53% 159 60% 147 55% -6.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 30 11% 86 33% 72 27% 91 35% 77 29% -5.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 68 64% 65 61% 75 71% 72 68% -7.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 23 14% 148 87% 142 84% 150 88% 144 85% -2.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 328 35% 530 56% 487 52% 562 60% 519 55% -32.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,313 38% 13,164 53% 6,436 26% 13,443 54% 6,715 27% -279.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 24 18% 75 55% 68 50% 77 57% 70 51% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 162 31% 207 40% 162 31% 212 41% 167 32% -5.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 61 37% 55 33% 47 28% 56 34% 48 29% -1.00 ลดลง

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 60 37% 97 59% 60 37% 109 66% 72 44% -12.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 630 26% 1,461 60% 880 36% 1,521 63% 940 39% -60.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 583 29% 739 37% 639 32% 775 39% 675 34% -36.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 101 32% 93 30% 71 23% 95 30% 73 23% -2.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 69 45% 66 43% 65 42% 67 43% 66 43% -1.00 ลดลง

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 42 30% 63 45% 56 40% 64 45% 57 40% -1.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 83 30% 105 38% 98 36% 108 39% 101 37% -3.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 62 51% 58 48% 55 45% 58 48% 55 45% - คงที่

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,137 58% 1,303 66% 472 24% 1,326 67% 495 25% -23.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,014 36% 4,322 52% 2,673 32% 4,469 53% 2,819 34% -146.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 375 39% 509 53% 506 53% 557 58% 554 58% -48.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 47 29% 85 53% 68 43% 88 55% 71 44% -3.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 61 25% 211 88% 171 71% 223 93% 183 76% -12.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 483 36% 805 59% 745 55% 868 64% 808 59% -63.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,415 70% 13,216 74% 2,951 17% 13,272 75% 3,007 17% -56.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,575 52% 5,016 57% 2,004 23% 5,102 58% 2,090 24% -86.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 16,990 64% 18,232 69% 4,955 19% 18,374 69% 5,097 19% -142.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 105 47% 119 53% 114 51% 125 56% 120 54% -6.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 119 28% 132 31% 102 24% 140 33% 110 26% -8.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 34 29% 78 67% 66 56% 80 68% 68 58% -2.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 141 86% 100 61% 86 53% 102 62% 88 54% -2.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 202 68% 146 49% 126 43% 153 52% 133 45% -7.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 58% 8 50% 8 46% 9 52% 7.83 47% -0.27 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 6 27% 12 55% 11 50% 12 56% 11.08 52% -0.31 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 36 45% 56 71% 53 67% 59 74% 55.84 70% -2.50 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 26 57% 24 53% 21 46% 24 53% 21.30 47% -0.25 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 203 69% 184 62% 214 73% 195.00 66% -11.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 679 40% 878 52% 771 46% 918 55% 810 48% -39.33 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 275 39% 343 48% 278 39% 346 49% 281 40% -3.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 91 23% 191 49% 173 44% 194 50% 176 45% -3.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,408 78% 4,860 86% 3,508 62% 4,896 87% 3,544 63% -36.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 980 67% 1,040 72% 764 53% 1,021 70% 745 51% 19.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,754 70% 6,434 79% 4,723 58% 6,457 79% 4,746 58% -23.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 36,233 51% 43,834 62% 20,303 29% 44,528 63% 20,995 30% -692.33 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

1 มนีาคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่7  มนีาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

7 มนีาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่6  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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'อีสาน-ตอ.'มีพายุฝนลมแรง กทม.ร้อนทะลุพุ่ง38องศาฯ 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้าว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมี

พายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงบริเวณภาคะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยง
การอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไว้ด้วย  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  ทางตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด  
15-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด  
7-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทางตอนบนของภาคอากาศเย็นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง  
ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา อุณหภูมิตํ่าสุด  
18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 10-17 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ภาคกลาง  มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
 

อ้ึง! แล้งเร็ว น้ําเข็กแห้งขอด-น้ําตกแก่งโสภาเหลือแต่โขดหิน 
สัญญาณภัยแล้งรุนแรงมาแล้ว ลํานํ้าเข็กแห้งขอดจนคนเดินข้ามได้สบาย “นํ้าตกแก่งโสภา อช.ทุ่งแสลงหลวง” หมดสภาพ

ต้ังแต่ต้นมีนาฯ เห็นแต่โขดหินซ้อนกันยาวเหยียดกว่า 200 เมตร 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลกเริ่มขึ้นแล้ว ล่าสุดนํ้าลํานํ้าเข็ก ซึ่งเป็นต้นนํ้าของลุ่มนํ้าวังทอง 

กําลังแห้งขอด บางช่วงไม่มีนํ้าไหลจนสามารถเดินผ่านไปมาได้แล้ว 
โดยเฉพาะบริเวณนํ้าตกแก่งโสภา อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ล่าสุดไม่เหลือสภาพ

นํ้าตก มองเห็นแต่ก้อนหินขนาดมหึมาทับซ้อนกันยาวเหยียดกว่า 200 เมตร 
ขณะที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงได้นําป้ายเตือนนักท่องเท่ียวมาติดและวางกั้น บนหน้าผาของนํ้าตกแก่งโสภา  

เตือนไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินผ่าน เพราะอาจจะเกิดอันตรายพลัดตกลงไปในแก่งโขดหินที่มีความลึกประมาณ 15 เมตรได้ 
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงบอกว่า ปีน้ีนํ้าที่น้ําตกแก่งโสภาแห้งขอดเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา จากปกติกว่านํ้าตก

จะแห้งขอดอย่างน้ีก็ต้องเดือนเมษายน แต่ในปีน้ีแค่ต้นเดือนมีนาคมเท่าน้ันนํ้าตกแก่งโสภากลับมีสภาพแห้งขอดอย่างที่เห็น 
สําหรับนํ้าตกแก่งโสภา เป็นนํ้าตกที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ช่วงเดือนกันยายนจะมีปริมาณนํ้ามากที่สุด

ในรอบปี แต่พอถึงเดือนมีนาคม-เมษายน นํ้าก็จะแห้งขอดสามารถเดินผ่านไปมาได้ ขณะที่ฤดูฝน สภาพลํานํ้าก็จะเต็มด้วยสายนํ้า
เช่ียวกราก สีขุ่นแดง  (ผู้จัดการ) 

 
ชลประทานพิจิตรส่งสัญญาณภัยแล้งนับถอยหลัง 

ชลประทานพิจิตรส่งสัญญาณภัยแล้งนับถอยหลัง20วันหยุดส่งนํ้าในพ้ืนที่เพาะปลูกหลังจากน้ันก็จะปิดเพ่ือปรับปรุง 
และซ่อมแซมประตูนํ้าและคันคลอง 

นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานพิจิตร เปิดเผยถึงสถานการณ์นํ้าของแม่นํ้าน่าน ว่าขณะนี้ 
ถือว่ามีปริมาณนํ้าอยู่ในภาวะปกติสถานีสูบนํ้า 36 สถานีสามารถสูบนํ้าไปใช้ในด้านการอุปโภคและบริโภคและเพื่อการเกษตร 
ได้ตามปกติ เช่ือมั่นว่าข้าวนาปรัง 1 ที่มีเกือบ 1 แสนไร่ของลุ่มนํ้าน่านจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นกอบเป็นกํา ส่วนสถานการณ์ 
ลุ่มนํ้ายมนํ้าเหนือฝายยางสามง่ามถึงเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ในแม่นํ้ายมยังคงมีปริมาณนํ้าประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์
เมตร ข้าวนาปรัง 1 ลุ่มนํ้ายม 45,080 ไร่ เช่ือมั่นว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วง ปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน 60  
ด้วยเช่นกัน ดังน้ันข้าวนาปรัง 1 ของจังหวัดพิจิตร ทั้งลุ่มนํ้าน่านและลุ่มนํ้ายม กว่า 1 แสนไร่ เช่ือมั่นว่าผลผลิตจะได้เก็บเก่ียว 
จบฤดูกาลน้ีในช่วงต้นเดือนเมษายน 60 ส่วนการส่งนํ้าจากชลประทานให้นับถอยหลัง20วันนับจากวันน้ี คือ ในวันที่  
26 มีนาคม 2560 จะหยุดส่งนํ้าในระบบส่งนํ้าให้กับพ้ืนที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทานเป็นวันสุดท้าย หลังจากน้ันก็จะปิด 
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เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมประตูนํ้าและคันคลอง ดังน้ันหลังจากน้ีชาวนาจะหวังพ่ึงนํ้าจากชลประทานอีกมิได้จนกว่าจะถึงฤดูฝน 
ของปี 60 ต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

แล้งคุกคามสุรินทร์แหล่งน้ําดิบผลิตประปาแห้งขอด 
ภัยแล้งคุกคาม จ.สุรินทร์ ในขณะนี้ พบว่าแหล่งนํ้าดิบขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ผลิตนํ้าประปา หมู่บ้านเริ่มแห้งขอด ประชาชน

จํานวนมากได้รับความเดือดร้อน 
จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ จ.สุรินทร์ ในขณะนี้ พบว่าแหล่งนํ้าดิบขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ผลิตนํ้าประปาในหมู่บ้าน

เริ่มแห้งขอด จากสถานการณ์ภัยแล้งที่มาเร็ว และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชาชนจํานวนมาก 
ได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตําบลตาเบา ต้องวางท่อสูบนํ้าดิบระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
โดยเฉพาะที่บ้านลําพุก หมู่ที่ 14 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พบว่าชาวบ้านกว่า 230 หลังคาเรือน กําลังประสบปัญหา 
จากภาวะภัยแล้ง เน่ืองจากแหล่งนํ้าดิบที่ใช้ผลิตประปาในหมู่บ้านแห้งขอด ไม่สามารถผลิตนํ้าประปาได้  

ด้าน นางเนตรนภา เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาเบา กล่าวว่า ปีน้ีสภาวะภัยแล้งมาเร็ว ส่งผลให้แหล่งนํ้า
ดิบที่ใช้ผลิตนํ้าประปาของหมู่บ้านแห้งขอดเร็วกว่าทุกปี เบ้ืองต้นองค์การบริหารส่วนตําบลตาเบา ได้ดําเนินการวางท่อนํ้ายาวกว่า  
2 กิโลเมตร เพ่ือสูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าลําพุก เพ่ือเป็นนํ้าดิบใช้ผลิตประปา พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับชาวบ้าน 
ให้ใช้นํ้าอย่างประหยัด เน่ืองจากคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่บ้านลําพุก หมู่ 14 มีลักษณะหลังเต่า 
ไม่สามารถกักเก็บนํ้าได้นาน อีกทั้งยังเคยเจาะบาดาลมาแล้ว แต่ก็ไม่มีนํ้าออกมา จึงขอวอนหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าช่วยเหลือ  
โดยการร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ แบบระยะยาวเพราะหมู่บ้านดังกล่าวประสบภัยแล้งซ้ําซากทุกปี  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
แล้งคุกคามหนัก! ชาวบุรีรัมย์เดือดร้อนต้องซื้อน้ําดื่มน้ําใช้ ประปาเป็นขุ่นโคลนผลิตไม่ได้ 

แล้งคุกคามหนัก สระกลางหมู่บ้านหนองตะเคียน ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ แหล่งนํ้าดิบแห่งเดียวในหมู่บ้านต้ืนเขิน 
เป็นขุ่นโคลนผลิตประปาไม่ได้ ชาวบ้านเดือดร้อนต้องซื้อนํ้ากินนํ้าใช้  

ภัยแล้งคุกคาม จ.บุรีรัมย์ สระกลางหมู่บ้านหนองตะเคียน ต.ลุมปุ๊ก แหล่งนํ้าดิบเพียงแห่งเดียวที่ใช้หล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้าน
ต้ืนเขินเป็นขุ่นโคลนไม่สามารถสูบขึ้นมาทําประปาได้ ซ้ําบ่อบาดาลที่เพ่ิงเจาะไหลไม่ทันต้องจํากัดเวลาเปิดวันละแค่ 4 ชม.  
กระทบชาวบ้านทั้งหมู่บ้านร่วม 300 ชีวิตต้องซื้อนํ้าด่ืมนํ้าใช้ วอนภาครัฐช่วยเหลือ 

สถานการณ์ภัยแล้งคุกคามอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดสระนํ้ากลางหมู่บ้าน บ้านหนองตะเคียน ม.8 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  
ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าดิบเพียงแห่งเดียวที่ใช้หล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้านมีสภาพต้ืนเขินเป็นขุ่นโคลนไม่สามารถสูบขึ้นไปผลิตประปา 
บริการประชาชนได้ ถึงแม้จะเพ่ิงขุดลอกไปเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา แต่ไมม่ีฝนตกหรือนํ้าไหลเข้าสระทําให้ไม่มีนํ้ากักเก็บ 

ขณะที่บ่อบาดาลที่เพ่ิงขุดเจาะเพ่ือสํารองไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง ทางหมู่บ้านจําเป็นต้องจ่ายเป็นเวลาเพียงช่วงเช้าประมาณ  
4 ช่ัวโมงเท่าน้ัน เน่ืองจากนํ้าใต้ดินไหลไม่ทันแม้เจาะลึกกว่า 40 เมตรก็ตาม คาดว่าน่าจะเกิดจากสภาพความแห้งแล้ง 

ทําให้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในหมู่บ้านทั้ง 53 ครัวเรือน ประชากรกว่า 260 คน ประสบปัญหาเดือดร้อน หากครัวเรือน
ไหนรองน้ําบาดาลไม่ทันต้องลงทุนซื้อนํ้าอุปโภคบริโภคจากพ่อค้ารถเร่ขายตามหมู่บ้านถังละ 100-200 บาท 

นางทวี บัตรรัมย์ อายุ 60 ปี ชาวบ้านบ้านหนองตะเคียน บอกว่า ได้ประสบปัญหาภัยแล้งนํ้าในสระตื้นเขินแห้งขอด 
เป็นขุ่นโคลนไม่สามารถผลิตประปาได้ 3 ปีต่อเน่ืองแล้ว ขณะที่ประปาบาดาลที่ทางหมู่บ้านขุดเจาะไว้สํารองไหลไม่ทันต้องเปิด 
เป็นเวลา หากใครรองไม่ทันก็ไม่มีนํ้าใช้ 

ส่วนบ่อบาดาลที่ลงทุนเจาะเองในครัวเรือนลึกกว่า 20 เมตรก็ไม่ไหลทําให้ต้องควักเงินซื้อนํ้าจากพ่อค้ารถเร่ใช้อุปโภค
บริโภคโอ่งละ 100-200 บาท จากความเดือดร้อนดังกล่าวจึงอยากให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยการนํานํ้าสะอาดมาแจกจ่าย 
และขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมเติมอีกเพ่ือสลับสูบสํารองไว้กรณีที่นํ้าไหลไม่ทันโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนซึ่งจะประสบปัญหา 
วิกฤตหนัก 

ด้าน นายวรายุทธ มุ่งโคลน ผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองตะเคียน กล่าวว่า สระกลางหมู่บ้านดังกล่าวเป็นแหล่งนํ้าดิบ 
เพียงแห่งเดียวที่ใช้ทําประปาหล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้าน แต่หลังจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทําให้นํ้าไม่ไหลเข้าสระและมีสภาพต้ืนเขิน
มา 3 ปีต่อเน่ืองแล้ว แม้จะทําการขุดลอกเมื่อปี 2559 ก็ตาม ส่วนบ่อบาดาลไหลไม่ทันทําให้ต้องจ่ายนํ้าเป็นเวลาเพียงวันละ  
4 ช่ัวโมง หากใครรองน้ําไม่ทันก็ต้องรอวันหลังหรือซื้อนํ้าอุปโภคบริโภคก่อน  
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แล้งคุกคามหนัก! ชาวบุรีรัมย์เดือดร้อนต้องซื้อนํ้าด่ืมนํ้าใช้ ประปาเป็นขุ่นโคลนผลิตไม่ได้ จากผลกระทบดังกล่าวจึงอยากให้
หน่วยงานภาครัฐหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านด้วย เพราะนอกจากจะเดือดร้อนเรื่องนํ้าอุปโภคบริโภคแล้ว ยังไม่มีนํ้าที่จะเพาะปลูก
พืชผักเลย แม้แต่พืชอายุสั้นก็ไม่สามารถปลูกได้  (ผู้จัดการ) 

 
จันทบุรีแล้งเร็วน้ําคลองเริ่มแห้ง-ชาวบ้านพร้อมรับมือ 

ภัยแล้งมาเร็ว ทํานํ้าในคลองกระสือใหญ่คลองสายหลักที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวบ้าน เริ่มแห้งขอด ชาวบ้านจันทบุรีต้องทําฝาย - 
เตรียมพร้อมรับมือ 

จากการสํารวจสถานการณ์ภัยแล้งในหมู่ 9 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นตําบลท่ีมักจะเกิดปัญหาภัยแล้ง
ขึ้นซ้ําซากทุกปี ล่าสุดภัยแล้งปีน้ีมาเร็ว ทําให้ปริมาณนํ้าในคลองกระสือใหญ่ คลองสายหลักที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวบ้าน จํานวน  
40 - 50 หลังคาเรือน เริ่มแห้งขอด ชาวบ้านต้องนําหินในคลองมากั้นเป็นฝาย และใช้รถแบคโฮขุดร่องนํ้า เพ่ือเก็บกักไว้ใช้ 
ทําการเกษตรในฤดูแล้ง ทั้งน้ี สวนผลไม้ของเกษตรกรในพ้ืนที่เริ่มได้รับผลกระทบบางแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ เน่ืองจากชาวบ้าน 
มีการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ภัยแล้งไว้ล่วงหน้า  

โดย นายจํานงค์ เพร่งทอง อายุ 67 ปี ชาวบ้านหมู่ 9 ต.ตะเคียนทอง กล่าวว่า ตนเองได้เตรียมรับมือกับภัยแล้ง 
ด้วยการว่าจ้างรถแบคโฮเอกชน เข้ามาขุดร่องนํ้าในคลองกระสือใหญ่ เพ่ือชะลอนํ้าที่ไหลลงไป ทั้งน้ี คาดว่าสถานการณ์ปีน้ี 
จะไม่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา เพราะเกษตรกรได้มีการเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในด้านการเกษตร ทั้งสระที่ขุดอยู่ในสวนของตนเอง หรือ  
การทําฝายชะลอนํ้า เป็นต้น คาดว่าในํ้าจะพอใช้ ในส่วนน้ีทางนายอําเภอแก่งหางแมว ได้ฝากถึงชาวบ้านและเกษตรกรชาวสวน 
ควรใช้นํ้าอย่างประหยัดเพ่ือให้ผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งในปีน้ีไปให้ได้ต่อไปอีกด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
พล.ร.9 พร้อมรับภัยแล้ง ปชช.เดือดร้อนช่วยทันที 

ผบ.พล.ร.9 มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยห้วงฤดูแล้ง เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ทันที  
หลังจากน้ีพ้ืนที่ที่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นไม่ต้องรอสั่งการ ให้ผู้บังคับหน่วยเข้าดําเนินการได้ทันที 

พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานตรวจความพร้อมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณภัยห้วงฤดูแล้ง เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมี นายทหารและ
กําลังพล ร่วมพิธีฯ ที่บริเวณลานหน้า บก. นพล.ร.9 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองจ.กาญจนบุรี 

โดย พล.ต.วุฒิชัย เปิดเผยว่า ในห้วงน้ีจะเริ่มเข้าสู่ภาวะฤดูแล้ง ซึ่งเป็นผลทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนนํ้า 
และปัญหาไฟป่า โดยปัญหาที่เกิดขึ้นทําความเดือดร้อนแก่พ่ีน้องประชาชนในทุกพ้ืนที่ และเป็นตามนโยบายของคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติและผู้บัญชาการทหารบกในการจัดกําลังพล และเครื่องมือเข้าให้การช่วยเหลือในทันทีซึ่งกองพลทหารราบท่ี 9  
มี 3 ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบได้แก่ จัดต้ังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 9 ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน  
กองกําลังสุรสีห์ในภารกิจป้องกันชายแดน และกองบัญชาการควบคุมกองพลทหารราบที่ 9ในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดจนบูรณาการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกําลังทหาร เทศบาลตําบลลาดหญ้า และองค์การบริหารส่วนตําบล 
ลาดหญ้า ถือเป็นการรวมพลังของพวกเรา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกองพลทหารราบท่ี 9 ในการช่วยเหลือประชาชน  
และหลังจากน้ีเป็นต้นไป เมื่อใดก็ตามท่ีมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นไม่จําเป็นต้องรอสั่งการให้ผู้บังคับหน่วยเข้าดําเนินการได้ทันที  
(เดลินิวส์) 

 
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี เริ่มตั้งฐานการบินเพื่อช่วยเหลือ ปชช.แล้ว 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.จันทบุรี เริ่มต้ังฐานการบินเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะพ้ืนที่
เป้าหมายใน 3 อําเภอ คือ โป่งนํ้าร้อน สอยดาว และอําเภอมะขาม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันน้ี (7 มีนาคม) นายสุรพันธ์ุ สุวรรณไพบูลย์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
จันทบุรี ได้นําเคร่ืองบินเกษตร จํานวน 3 ลํา และสารเคมีที่ใช้ในการโปรยฝนหลวง เข้ามาต้ังฐานการบินที่สนามบินท่าใหม่  
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หลังพบว่าเริ่มมีชาวบ้าน และพ้ืนที่ทางการเกษตรกําลังได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนนํ้า 
เน่ืองจากเป็นช่วงที่ผลผลิตกําลังออกสู่ตลาด ประกอบกับจังหวัดจันทบุรี เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ 
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สําหรับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี จะปฏิบัติการข้ึนโปรยสารฝนหลวงต้ังแต่วันที่ 5 มีนาคม-31 พฤษภคม 2560 
และจะเริ่มขึ้นบินปฏิบัติการทําฝนหลวงในพ้ืนที่เป้าหมาย 3 จุด คือ อําเภอโป่งนํ้าร้อน อําเภอสอยดาว และอําเภอมะขาม 

นายสุรพันธ์ุ สุวรรณไพบูลย์ หัวหน้าปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี กล่าวว่า ในวันน้ีจะเริ่มปฏิบัติการในพ้ืนที่ 3 อําเภอของ
จังหวัดจันทบุรีก่อน และหากพ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้านได้รับฝนหลวงดีแล้วก็จะเข้าปฏิบัติการตามเข่ือน และอ่างเก็บกักนํ้า 
รวมถึงทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียงต่อไป  (ผู้จัดการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


