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สภาวะอากาศ   ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลาง 
ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  ช้ีภาคเหนือร้อนจัด-ภาคอีสาน 'มีฝน กทม .อุณหภูมิ พุ่ง 
38 องศาฯ 
จ.บึงกาฬ  ส่อแล้งชลประทานเร่งบริหารจับตา 3 อ.เสี่ยง 
จ.มหาสารคาม  ผวจ สั่งปภ.จับตาภัยแล้งเน้นพ้ืนที่เสี่ยง 
จ.ศรีสะเกษ  ชลประทานศรีสะเกษเผยอ่างเก็บนํ้าหลายแห่งเริ่มวิกฤติ 
จ.จันทบุรี  สอ่เค้าแล้งหลังนํ้าในฝายลดลงต่อเน่ือง 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.พิจิตร  ทางหลวงชนบทพิจิตรนํานํ้าด่ืมแจกพ้ืนที่แล้ง 
จ.นครสวรรค์  อ.ชุมแสงแจกถังบรรจุนํ้าเตรียมรับมือภัยแล้ง 
จ.ตรัง  เตรียมแผนเร่งขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลทั่วพ้ืนที่ภาคใต้ รับมือปัญหาภัยแล้ง 
 
สถานการณ์น้ํา 

ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง  
ณ วันที่   1 3 มีนาคม   2560  ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย  นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.42  .  5.82  
2.77   2 .49 2.77  และ2.99  เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -9 .38   - 10.18   -9 .43-10.01 9.23  
และ -11 .51  เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า  สถานีเชียงคาน มีแนวโน้มระดับน้ําเพิ่มขึ้น สถานีอุบลราชธานี  มีแนวโน้ม
ระดับน้ําทรงตัว 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 

วันอังคารที่ 14 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 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 มี.ค.60  เวลา 13:00 น. 12 มี.ค.60  เวลา 19:00 น. 

13 มี.ค.60  เวลา 1:00 น. 13.มี.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 4.8 1,913.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 3.1 88.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 4.8 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. - 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 - 38.2 39.3 สงูกวา่ 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. - 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. ไมม่ฝีน 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 - 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. ไมม่ฝีน 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 1 349 0 117 4 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

13 มีนาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

12 มีนาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สก ไมมฝน 7.0 43.8 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 16.6 47.1 ตากวา นราธวิาส - 1,349.0 117.4 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 ไมม่ฝีน 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 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 ไมม่ฝีน 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 ี 3.1 9.0 50.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 18.8 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา - 250.70 60.30 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.9 37.5 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 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 ์ - 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 บวัชุม 4.8 8.8

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 11.0 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 วเิชยีรบุร ี 3.1 9.0

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.7 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 14.4 *** *** 4 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 14.5

บวัชุม 4.8 8.8 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 10.0 49.9 ตํา่กวา่ 5 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 64.0 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 14.9 51.5 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ บวัชุม 4.8 8.8

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 ี - 59.6 47.5 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 32.1 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 124.1 49.6 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 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 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 17.4 52.6 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 85.9 71.9 ตํา่กวา่

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

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด ไมม่ฝีน 147.0 115.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 32.5 ตํา่กวา่

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.

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 5.8 มม. ที ่อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว้



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 707.03 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -292.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 - 1 12 -148.00 

วนัที ่13  มนีาคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -45.00 

43,127 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -132.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
61% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -38.03 คงที่ 1 อ่าง
วนัที ่12  มนีาคม  2559 ภาคใต ้ 3 - 1 4 -52.00  ลดลง 35 อ่าง

35,848 รวมท ัง้ประเทศ 35 1 2 38 -707.03   เพิม่ขึน้ 2 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 4,545 34% 6,278 47% 2,478 18% 6,346 47% 2,546 19% -68.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,216 44% 5,663 60% 2,813 30% 5,833 61% 2,983 31% -170.00 ลดลง

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

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 30 11% 79 30% 65 25% 86 33% 72 27% -7.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 64 60% 61 58% 68 64% 65 61% -4.00 ลดลง

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

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 321 34% 495 53% 452 48% 530 56% 487 52% -35.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,214 37% 12,872 52% 6,144 25% 13,164 53% 6,436 26% -292.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

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

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 158 30% 201 39% 156 30% 207 40% 162 31% -6.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 60 36% 56 34% 48 29% 55 33% 47 28% 1.00 เพิม่ขึน้

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 60 37% 85 52% 48 29% 97 59% 60 37% -12.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 622 26% 1,410 58% 829 34% 1,461 60% 880 36% -51.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 552 28% 701 35% 601 30% 739 37% 639 32% -38.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 99 32% 89 28% 67 21% 93 30% 71 23% -4.00 ลดลง

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

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 41 29% 61 43% 54 38% 63 45% 56 40% -2.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 83 30% 100 36% 93 34% 105 38% 98 36% -5.00 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% 1,276 65% 445 23% 1,303 66% 472 24% -27.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,936 35% 4,174 50% 2,525 30% 4,323 52% 2,673 32% -148.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 361 38% 475 49% 472 49% 509 53% 506 53% -34.00 ลดลง

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

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 57 24% 200 83% 160 67% 211 88% 171 71% -11.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 465 34% 760 56% 700 51% 805 59% 745 55% -45.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,375 70% 13,161 74% 2,896 16% 13,216 74% 2,951 17% -55.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,510 51% 4,939 56% 1,927 22% 5,016 57% 2,004 23% -77.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 16,885 63% 18,100 68% 4,823 18% 18,232 69% 4,955 19% -132.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 99 44% 114 51% 109 49% 119 53% 114 51% -5.00 ลดลง

คลองสยีดั    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 116 28% 124 30% 94 22% 132 31% 102 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 13.75 150 136 83% 97 59% 83 51% 100 61% 86 53% -3.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 196 66% 140 47% 120 41% 146 49% 126 43% -6.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 9 57% 8 48% 7 44% 8 50% 7.56 46% -0.27 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 5 25% 11 53% 10 49% 12 55% 10.77 50% -0.34 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 33 42% 54 68% 51 64% 56 71% 53.34 67% -2.34 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 26 57% 24 53% 21 46% 24 53% 21.04 46% -0.08 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 192 65% 173 59% 203 69% 184.00 62% -11.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 655 39% 840 50% 733 44% 878 52% 771 46% -38.03 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 270 38% 335 47% 270 38% 343 48% 278 39% -8.00 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 4,368 77% 4,815 85% 3,463 61% 4,860 86% 3,508 62% -45.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 966 66% 1,042 72% 766 53% 1,040 72% 764 53% 2.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,693 69% 6,382 78% 4,671 57% 6,434 79% 4,723 58% -52.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 35,848 51% 43,127 61% 19,596 28% 43,835 62% 20,303 29% -707.03 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

7 มนีาคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่13  มนีาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

13 มนีาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่12  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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ชี้'เหนือ'ร้อนจัด-'อีสาน'มีฝน กทม.อุณหภูมิพุ่ง38องศาฯ 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

ในตอนกลางวัน  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
35-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเมฆบางส่วน อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่  
อุณหภูมิตํ่าสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ภาคกลาง  มีเมฆบางส่วน และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
35-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก  มีเมฆบางส่วน อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด  
23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 25-27 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม 
 

บึงกาฬส่อแล้งชลประทานเร่งบริหารจับตา3อ.เสี่ยง 
จ.บึงกาฬ ส่อเค้าแล้ง พบเกษตรกรปลูกข้าวเกินความคาดหมาย ชลประทานเร่งบริหารจัดการ พร้อมจับตาพื้นที่เสี่ยง  

3 อําเภอ 
นายประภาส สมานทรัพย์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ (ผคป.บึงกาฬ) เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า 

โดยปกติแล้วเมื่อ จ.บึงกาฬ เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งต้ังแต่เดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี ก็มักพบว่าจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะ แหล่งนํ้า 
ตามธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีลักษณะแห้งขอด ซึ่งเกษตรกรทั่วไปทราบดีทําให้บางส่วนไม่ลงมือทํานาปรัง แต่ทั้งน้ีก็พบว่ามีบางส่วน
ยังคงตัดสินใจปลูกข้าว จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบภาวะผลผลิตเสียหาย เบ้ืองต้นพบมีชาวนาลงมือเพาะปลูกไปแล้ว 
ประมาณ 10,000 ไร่ ถือว่าเกินจากกรอบที่กรมส่งเสริมการเกษตรคาดการณ์ไว้ถึง 5,000 ไร่  

จากการตรวจสอบพบจุดที่ประสบปัญหาแล้วคือ บ้านโนนสวรรค์ ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ ล่าสุดโครงการชลประทาน 
บึงกาฬ ได้สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าเข้าไปช่วยเหลือคาดว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหน่ึง ขณะที่ภาพรวมปัญหาภัยแล้ง 
ทั้งจังหวัดปัจจุบันยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับมือได้โดยมีจุดเสี่ยงที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ืองคือบริเวณซึ่งต้องใช้นํ้า
จากแม่นํ้าสงคราม เพราะ ในแม่นํ้าดังกล่าวยังไม่มีโครงการชลประทานสําหรับเก็บกักนํ้าหากมีการเพาะปลูกปริมาณมาก ก็จะทําให้
เกิดการขาดแคลนนํ้า ประกอบด้วย 3 อําเภอ คือ1.อําเภอโซ่พิสัย 2.อําเภอพรเจริญ และ 3.อําเภอเซกา  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ผวจ.มหาสารคามสั่งปภ.จับตาภัยแล้งเน้นพื้นที่เสี่ยง 
ผวจ.มหาสารคาม สั่ง ปภ.ดูแลประชาชนที่ประสบปัญหาอย่างเต็มที่ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน จับตาสถานการณ์ภัยแล้ง 

เน้นพ้ืนที่เสี่ยงนอกเขตชลประทาน - ไม่มีแหล่งนํ้าสํารอง 
นายพีระพล ยังขาว หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดมหาสารคาม  เปิดเผยกับสํานักข่าว 

ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ปัจจุบันที่ จ.มหาสารคาม ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีจุดใดประสบปัญหาภัยแล้ง แต่อาจมีบางพื้นที่ที่พบสภาพผืนดิน
แห้งแล้ง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนของหลายจังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งน้ี จ.มหาสารคาม มีบริเวณ 
ที่ต้องเฝ้าระวังส่วนใหญ่คืออําเภอซึ่งต้ังอยู่นอกเขตระบบชลประทาน รวมถึงห่างจากแหล่งนํ้า, แม่นํ้าสายสําคัญ ทําให้ต้องเตรียม
ความพร้อมรับมือ  
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โดย นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้กําชับให้ ปภ. ดูแลประชาชนท่ีประสบปัญหาอย่างเต็มที่  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน สําหรับ จ.มหาสารคาม จะเข้าสู่ฤดูแล้งเต็มตัว ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ของทุกปี  
ทําให้ทุกฝ่ายต้องประชุมกันเป็นระยะ และ ในอีก 2 สัปดาห์จากนี้ จะมีการหารือร่วมกันเพ่ือติดตามสถานการณ์อีกครั้ง   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชลประทานศรีสะเกษเผยอ่างเก็บน้ําหลายแห่งเริ่มวิกฤติ 

ชลประทานศรีสะเกษ เผยอ่างเก็บนํ้าหลายแห่งเริ่มวิกฤติ เตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งประกอบด้วย มาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร มาตรการเพ่ิมนํ้าต้นทุน มาตรการฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบภัย และมาตรการ
สร้างความรับรู้และประชาสัมพันธ์ ให้กับเกษตรกร 

นายจํารัส สวนจันทร์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งของจ.ศรีสะเกษ 
ล่าสุด อ่างเก็บนํ้าทั้ง 16 แห่ง มีปริมาณน้ําเก็บกักจํานวนทั้งสิ้น 133 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64  มากกว่าปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 14 ส่วนอ่างเก็บนํ้าที่ล่าสุดเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤติมีปริมาณนํ้าตํ่ากว่าร้อยละ 50 มีจํานวน 3 อ่าง ประกอบด้วย  อ่างเก็บนํ้า
ห้วยคล้า อ.เมือง มีปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 23, อ่างเก็บนํ้าห้วยซัน อ.เมือง มีปริมาณนํ้าเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 45  
และอ่างเก็บนํ้าหนองสิ อ.ขุนหาญ มีปริมาณนํ้าเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 48 เบ้ืองต้นพบว่าทั้ง 3 อ่าง ยังสามารถปล่อยนํ้าหล่อเลี้ยง 
พ้ืนที่เกษตรกรรมได้ตามปกติ แต่อยากขอให้ประชาชนช่วยกันใช้นํ้าอย่างประหยัด ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะ
เกษ กล่าวต่อไปว่า ชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ มีมาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง ภายใต้แผนเตรียมความพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยง 
จากภัยแล้ง ประกอบด้วย มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร มาตรการเพ่ิมนํ้าต้นทุน มาตรการฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่
การเกษตรที่ประสบภัย และมาตรการสร้างความรับรู้และประชาสัมพันธ์ ให้กับเกษตรกร นอกจากน้ี  ยังได้เตรียมเครื่องสูบนํ้า 
ขนาด 12 – 16 น้ิว จํานวน 24 เครื่อง รถบรรทุกนํ้า จํานวน 4 คัน ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  
และหากเกิดภาวะวิกฤตภัยแล้งจริงๆ  ทางชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ก็จะได้ประสานไปยังหน่วยแม่ เพ่ือขอฝนเทียม  
บรรเทาความเดือดร้อนในเบ้ืองต้นให้ประชาชนต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
จันทบุรีส่อเค้าแล้งหลังน้ําในฝายลดลงต่อเนื่อง 

จังหวัดจันทบุรี ส่อเค้าแล้ง หลังปริมาณนํ้าในฝายผลิตประปา ลดลงอย่างต่อเน่ือง ชลประทานเร่งบริหารจัดการคาดว่าจะ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหน่ึง 

นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้ อํานวยการชลประทานจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งของจ.จันทบุรี  
ปีน้ีพบบริเวณเหนือฝายยางจันทบุรี มีปริมาณนํ้า 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าค่อนข้างวิกฤต ระดับนํ้าเพ่ือการผลิตประปา 
เหลือไม่มาก เบ้ืองต้น ชลประทานจังหวัดจันทบุรี ได้ประสานหน่วยงานราชการเพ่ือเร่งระบายน้ําจากเข่ือนคีรีธารให้ไหลลงมา 
สู่ฝายยาง ซึ่งวันน้ีได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชาวบ้านตอนบนประกอบด้วย ต.ปัถวี, วังแซ้ม, ท่าหลวง และ วังจะอ้าย เพ่ือนํานํ้า
จากเขื่อนมาเติมฝาย สําหรับลุ่มนํ้าอ่ืน ๆ เช่น ลุ่มนํ้าวังโตนด พบปริมาณนํ้าค่อนข้างอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งชลประทาน
จังหวัดจันทบุรี ได้มีการจัดเตรียมเครื่องสูบนํ้า จํานวน 17 เครื่อง และรถบรรทุกนํ้าอีก 13 คัน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว  
ขณะที่ลุ่มนํ้าโป่งนํ้าร้อน ในอ.โป่งนํ้าร้อน รวมถึงลุ่มนํ้าคลองพระพุทธ มีปริมาณน้ํามากคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกร 
ได้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้ง ส่วนจุดที่วิกฤตของจ.จันทบุรี ล่าสุดพบว่าอยู่ที่อ.สอยดาว ต.ปะตง ต.ทรายขาว เน่ืองจากจุดน้ี 
ไม่มีอ่างเก็บกักนํ้า โดยในอนาคตทางชลประทานจังหวัดจันทบุรี ได้วางแผนการแก้ไขแล้วคาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนได้ในระดับหน่ึง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ทางหลวงชนบทพิจิตรนําน้ําดื่มแจกพื้นที่แล้ง 
ทางหลวงชนบทบางมูลนาก อ.บางมูลนากพิจิตร นํารถบรรทุกนํ้าสะอาดด่ืมได้แจกชาวบ้านพ้ืนที่ภัยแล้ง 
นายศุภวิชญ์ สกุลศักด์ิ “นายช่างโต” ผู้อํานวยการหมวดบํารุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ได้บูรณา

การร่วมกับท้องถิ่นของอําเภอต่างๆดําเนินการนํารถบรรทุกนํ้าไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ขณะนี้เริ่มเกิดวิกฤตภัยแล้ง โดยได้นํา
รถบรรทุกนํ้าไปแจกให้ที่วัดเขาดินและบ้านเรือนราษฎรหมู่ 6 บ้านสี่แยกเขาดิน ตําบลท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ , บ้านดงสว่าง อ.สากเหล็ก 
และที่  หมู่ 6  บ้านคลองสะแก ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โดยนํานํ้าสะอาดที่สามารถด่ืมกินได้ไปแจกจ่ายให้ตามวัด
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และถังนํ้ากลางประจําหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 12,000  ลิตร ทั้งน้ีเพ่ือเป็นเติมความสุขให้กับประชาชนท่ีส่วนใหญ่หมู่บ้านและ
บ้านเรือนอยู่ริมทางหลวงชนบทของจังหวัดพิจิตรในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งจะดําเนินการแจกจ่ายนํ้าด่ืมสะอาดต่อเน่ืองไปตลอดช่วง
หน้าแล้งน้ีเพ่ือช่วยให้ชาวพิจิตรผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปให้จงได้ 

นายศุภวิชญ์ สกุลศักด์ิ  “นายช่างโต” ผู้อํานวยการหมวดบํารุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก กล่าวเพ่ิมเติมว่า แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตรมีรถบรรทุกนํ้าและบุคลากรท่ีก่อนหน้าน้ีทั้งคนและอุปกรณ์มีหน้าที่ในการก่อสร้าง-ซ่อมแซม ถนน แต่เมื่อเกิดวิกฤตภัย
แล้ง นายพิศักด์ิ  จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท จึงได้สั่งการให้บุคลากรในองค์กรต้องควรใส่ใจพ่ีน้องประชาชนที่
นอกเหนือจากภารกิจหลักด้วย ดังน้ันในช่วงหน้าแล้งน้ี หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเรื่องนํ้ากินนํ้าใช้รวมถึงพบเห็นถนนใน
ความดูแลของกรมทางหลวงชนบทแล้วต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเหตุหรือโทร 056-608624 และสายด่วน 1146 
 

อ.ชุมแสงแจกถังบรรจุน้ําเตรียมรับมือภัยแล้ง 
นายอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แจกถังบรรจุนํ้า ขนาดจุ 2,000 ลิตร แก่ราษฎรหมู่ที่ 7, 13, 14 ต.หนองกระเจา 

หมู่บ้านละ 10 ถัง เตรียมรับมือภัยแล้ง  
นายพรสังสรรค์ มงคลประสิทธ์ิ นายอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นําถังบรรจุนํ้าขนาดจุ 2,000 ลิตร ที่ได้รับจาก

สํานักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ไปมอบแก่ราษฎรหมู่ที่ 7, 13, 14 ต.หนองกระเจา หมู่บ้านละ 10 ถัง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่มี
ระบบประปา ไม่มีแหล่งนํ้าธรรมชาติประสบภัยแล้งทุกปี เพ่ือนําไปติดต้ังไว้ ตามจุดที่เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน เตรียมการรับภัยแล้ง
ที่จะมาถึง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
เตรียมแผนเร่งขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลทั่วพื้นที่ภาคใต้ รับมือปัญหาภัยแล้ง 

สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 6 ตรัง เรียกตัวแทนเกษตรกร 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าให้ข้อมูลเก่ียวกับความเป็นไปได้ 
ในการเร่งขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าในช่วงหน้าแล้งน้ี 

นายวินัย สามารถ ผอ.สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 6 ตรัง และนายบรรจบ บุญแก้วปอม ผอ.สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล
เขต 12 สงขลา ได้เรียกตัวแทนเกษตรกรผู้ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าในช่วงหน้าแล้งน้ี ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ จํานวนกว่า 
50 คน เข้าให้ข้อมูลเก่ียวกับความเป็นไปได้ในการเร่งขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลในพ้ืนที่ 

รวมไปถึงจํานวนครัวเรือนที่จะได้รับผลประโยชน์ และการบริหารจัดการนํ้าร่วมกันหลังการขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลแล้ว  
โดยพบปัญหาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเข้าไปทําการขุดเจาะบาดาล เพราะกลัวความไม่ปลอดภัย  
จึงต้องใช้วิธีว่าจ้างคนในพ้ืนที่ให้ดําเนินการแทน 

จากน้ัน ผอ.ทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 6 ได้ลงพ้ืนที่บ้านของ นายสุธน ง่วนสน ในพ้ืนที่หมู่ 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 
ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าใช้ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี เป็นเวลายาวนานกว่า 3 เดือน ทําให้เจ้าของบ้านต้องยอมต่ืนต้ังแต่เช้ามืด
เวลา 03.00 น. เพ่ือรองนํ้าประปาหมู่บ้านไปรดนํ้าพืชผลทางการเกษตร ใช้เลี้ยงผึ้งโพรง ปลูกระกําหวาน มัลเบอร์รี่ สับปะรด  
และอื่นๆ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่ 3 ไร่ 

โดยล่าสุด นายสุธน ได้รวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือนบ้านใกล้เคียงจนครบ 4 คน และยื่นเอกสารเพ่ือให้สํานักทรัพยากรนํ้า
บาดาลเขต 6 พิจารณาดําเนินเข้าแผนป้องกันปัญหาภัยแล้งในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป  (ผู้จัดการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


