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สภาวะอากาศ   บริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น 
โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงในหลายพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง
และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนไว้ด้วย สําหรับภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  ช้ีภาคเหนือ-ภาคอีสาน-ภาคกลาง-ภาคตอ. มีพายุฤดูร้อน 
ในหลายพ้ืนที่ 
จ.ขอนแก่น  แล้งจัดแหล่งนํ้าสาธารณะแห้งขอด 
จ.ชัยภูมิ  อ.หนองบัวแดง นํ้าดิบผลิตประปาแห้งขอดเหลือใช้ได้อีกไม่เกิน 60 วัน 
จ.นครราชสีมา  ท่วมท้น! ฝนถล่มเมืองโคราชกว่าชม. เกิดนํ้าขังหลายจุด 
บุรีรัมย์  ระดมแจกนํ้า 12 หมู่บ้านหลังได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากราษฎร
ในหมู่บ้าน 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 
สถานการณ์น้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง ณ วันที่  16 มีนาคม 

2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย  นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.43  .  6.32 3.20 2.18 2.55 
 และ2.91 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -9.37  - -9.68 -9.00 -10.32-9.45 และ-11.59 เมตร ตามลําดับ 
แนวโน้มระดับนํ้าท่า  สถานีเชียงแสน  สถานีหนองคาย มีแนวโน้มระดับน้ําเพิ่มขึ้น สถานีเชียงคาน มีแนวโน้มระดับน้ําทรงตัว 
สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น/ลดลงบางพ้ืนที่สถานการณ์นํ้าท่า  
(13 มี.ค.- 17 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 4.70 - 0.00 4.00 16.95 และ 8.70 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันเสาร์ที ่18 มีนาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ . 
ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังน้ําแล้ง 
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ริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 12 มี.ค.59 13 มี.ค.59 14 มี.ค.59 15 มี.ค.59 16 มี.ค.59 

จ.นครสวรรค ์ - - - - 60.6 
จ.ชัยนาท - - - - - 

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

จ.ลพบุรี 4.8 - - - - 
จ.กาญจนบุร ี - - - - 0.1 
จ.ราชบุร ี - - - - - 
จ.นครปฐม - - - - - 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี - - 17.0 - - 

จ.สมุทรปราการ - - - - - 
จ.นครนายก - - - - - 
จ.ปราจีนบุร ี - - - 10.4 57.2 
จ.สระแก้ว 5.8 - 5.0 9.8 48.6 

จ.ฉะเชิงเทรา - - - 37.1 22.0 
จ.ชลบุร ี - - - - - 
จ.ระยอง - - - - - 
จ.จันทบุร ี - - - 12.0 - 
จ.ตราด - - - 0.2 14.2 

จ.เพชรบุรี - - - - 4.2 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ - - - - - 

จ.ชุมพร - - - - - 
จ.สุราษฎร์ธานี - - 20.0 - 70.3 

จ.นครศรีธรรมราช - - - 4.3 - 
จ.พัทลุง - - - - - 
จ.สงขลา - - - 2.6 - 
จ.ปัตตาน ี - - - - - 
จ.ยะลา - - - - - 

จ.นราธิวาส - - - - - 
จ.ระนอง - - - - - 
จ.พังงา - - - - - 
จ.กระบี่ - - - - - 
จ.ภูเก็ต - - - - - 
จ.ตรัง - - - - 5.7 
จ.สตูล - - - - 3.0 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 มี.ค.60  เวลา 13:00 น. 16 มี.ค.60  เวลา 19:00 น. 

17 มี.ค.60  เวลา 1:00 น. 17.มี.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 80.4 1,913.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 34.0 95.1 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 4.5 86.4 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 80.4 169.4 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 11.1 16.8 ตํา่กวา่ 38.8 182.7 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 33.1 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 28.2 *** *** 0.1 1,913.2 หนองพลบั สกษ. - 267.3 27.5 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 28.2 สงูกวา่ 5.7 490.6 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 - 702.2 97.2 สงูกวา่

พะเยา - 63.0 30.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 833.6 42.3 สงูกวา่

ทา่วงัผา 1.0 42.4 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. 0.1 27.1 35.6 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 341.8 24.0 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 14.2 ตํา่กวา่ หนองคาย 0.1 5.3 39.8 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,913.2 89.7 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 19.0 ตํา่กวา่ เลย 3.9 42.1 39.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 1,910.5 35.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 17.8 สงูกวา่ อุดรธานี ฝนเล็กนอ้ย 44.0 49.7 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 0.1 895.1 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 21.5 129.8 57.5 สงูกวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 511.9 116.9 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 27.6 ตํา่กวา่ นครพนม 13.9 41.7 60.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,116.3 79.7 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 32.7 สงูกวา่ นครพนม สกษ. 7.5 45.1 43.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 719.4 59.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. 7.3 48.6 34.3 สงูกวา่ หนองบวัลําภู 0.7 43.4 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 450.2 75.1 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. - 88.3 8.2 สงูกวา่ ขอนแกน่ ฝนเล็กนอ้ย 10.9 42.1 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 596.9 35.7 สงูกวา่

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

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 16.6 สงูกวา่ มกุดาหาร 11.4 46.1 38.8 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 658.6 49.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 42.7 24.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. 1.0 29.3 33.8 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 834.5 *** ***

่ ส ั 20 5 27 5 43 8 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 19 3 47 1 ตํา่กวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 1 381 3 117 4 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

17 มีนาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

16 มีนาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สก 20.5 27.5 43.8 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 19.3 47.1 ตากวา นราธวิาส ไมมฝน 1,381.3 117.4 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 15.5 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 35.3 51.3 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 43.9 12.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 16.4 42.0 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 31.7 21.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 19.1 41.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ฝนเล็กนอ้ย 42.6 26.7 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 2.1 30.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ 34.0 95.1 47.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4 26.5 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 490.60 33.80 สงูกวา่

กําแพงเพชร 11.3 58.3 36.7 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ฝนเล็กนอ้ย 9.4 43.5 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 221.80 67.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 14.5 47.9 ตํา่กวา่ ทา่ตมู 4.7 9.2 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 363.60 73.50 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 15.2 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ 1.4 12.7 45.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 258.70 100.30 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี 1.2 10.2 50.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. 2.2 21.0 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 285.10 60.30 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั 70.8 80.7 37.5 สงูกวา่ ตรงั 5.7 399.20 83.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 80.4 94.2 69.3 สงูกวา่ สตลู 3.0 209.70 122.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง 1.4 22.2 47.9 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ 3.1 83.7 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 ปากชอ่ง สกษ. 80.4 94.2

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 11.0 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 โชคชยั 70.8 80.7

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อรญัประเทศ 38.8 182.7

พระนครศรอียธุยา 4.5 10.2 *** *** นครนายก 1.5 14.4 *** *** 4 เพชรบูรณ์ 34.0 95.1

บวัชุม 4.2 13.0 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 20.4 49.9 ตํา่กวา่ 5 ฉะเชงิเทรา 22.0 46.5

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 25.2 64.0 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 17.2 32.7 51.5 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ปากชอ่ง สกษ. 80.4 94.2

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 55.4 *** *** สระแกว้ 15.1 43.4 55.7 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,913.2

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 25.7 46.4 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา 22.0 46.5 70.9 ตํา่กวา่

สพุรรณบุร ี - 14.0 18.9 ตํา่กวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 59.6 47.5 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 32.1 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั - 123.8 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 38.8 182.7 52.4 สงูกวา่

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

กาญจนบุร ี 0.1 47.8 29.0 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 125.4 58.8 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 36.4 10.6 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 110.1 70.3 ตํา่กวา่

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 ี ไมม่ฝีน 85.9 71.9 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 45.1 42.1 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. - 63.6 77.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด 14.2 161.4 115.3 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 110.7 มม. ที ่อ.ทา่อเุทน จ.นครพนม



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 722.50 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -272.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -171.00 

วนัที ่17  มนีาคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -40.00 

42,646 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -143.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
60% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -35.50 คงที่ 3 อ่าง
วนัที ่17  มนีาคม  2559 ภาคใต ้ 4 - - 4 -61.00  ลดลง 35 อ่าง

35,567 รวมท ัง้ประเทศ 35 3 - 38 -722.50   เพิม่ขึน้ - 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 4,521 34% 6,230 46% 2,430 18% 6,301 47% 2,501 19% -71.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,182 44% 5,566 59% 2,716 29% 5,715 60% 2,865 30% -149.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 53 20% 143 54% 131 49% 149 56% 137 52% -6.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 28 11% 75 29% 61 23% 81 31% 67 25% -6.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 58 55% 55 52% 66 62% 63 59% -8.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 22 13% 146 86% 140 82% 147 86% 141 83% -1.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 317 34% 475 51% 432 46% 506 54% 463 49% -31.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,150 37% 12,693 51% 5,965 24% 12,965 52% 6,237 25% -272.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 23 17% 72 53% 65 48% 74 54% 67 49% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 153 29% 197 38% 152 29% 203 39% 158 30% -6.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 59 36% 56 34% 48 29% 56 34% 48 29% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 59 36% 82 50% 45 27% 88 54% 51 31% -6.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 613 25% 1,371 56% 790 32% 1,430 59% 849 35% -59.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 531 27% 676 34% 576 29% 715 36% 615 31% -39.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 98 31% 89 28% 67 21% 91 29% 69 22% -2.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 62 40% 65 42% 64 41% 65 42% 64 41% - คงที่

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 41 29% 61 43% 54 38% 62 44% 55 39% -1.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 82 30% 98 36% 91 33% 102 37% 95 35% -4.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 61 50% 57 47% 54 45% 58 48% 55 45% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,098 56% 1,239 63% 408 21% 1,290 66% 459 23% -51.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,880 34% 4,063 49% 2,414 29% 4,235 51% 2,585 31% -171.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 352 37% 456 48% 453 47% 486 51% 483 50% -30.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 46 29% 85 53% 68 43% 85 53% 68 43% - คงที่

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 54 23% 194 81% 154 64% 204 85% 164 68% -10.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 452 33% 735 54% 675 50% 775 57% 715 53% -40.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,338 70% 13,123 74% 2,858 16% 13,178 74% 2,913 16% -55.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,466 50% 4,876 55% 1,864 21% 4,964 56% 1,952 22% -88.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 16,804 63% 17,999 68% 4,722 18% 18,142 68% 4,865 18% -143.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 97 43% 111 50% 106 47% 116 52% 111 50% -5.00 ลดลง

คลองสยีดั    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 115 27% 122 29% 92 22% 127 30% 97 23% -5.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 32 27% 75 64% 63 54% 77 66% 65 56% -2.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 133 81% 96 59% 82 50% 98 60% 84 51% -2.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 194 66% 136 46% 116 39% 142 48% 122 41% -6.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 9 56% 8 47% 7 43% 8 49% 7.38 44% -0.27 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 5 24% 11 52% 10 47% 12 54% 10.57 49% -0.41 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 32 40% 52 66% 49 62% 55 69% 51.75 65% -2.56 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 26 56% 24 52% 21 46% 24 53% 20.96 46% -0.25 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 184 62% 165 56% 196 66% 177.00 60% -12.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 644 38% 819 49% 711 42% 854 51% 747 45% -35.50 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 267 38% 329 46% 264 37% 337 47% 272 38% -8.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 88 23% 189 48% 171 44% 191 49% 173 44% -2.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,327 77% 4,782 85% 3,430 61% 4,828 86% 3,476 62% -46.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 955 66% 1,038 71% 762 52% 1,043 72% 767 53% -5.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,637 69% 6,338 77% 4,627 56% 6,399 78% 4,688 57% -61.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 35,567 50% 42,646 60% 19,114 27% 43,369 61% 19,837 28% -722.50 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

11 มนีาคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่17  มนีาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

17 มนีาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่17  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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อุตุชี้เหนือ-อีสาน-กลาง-ตอ. มีพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง 
ในหลายพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่ 
เกิดพายุฤดูร้อนไว้ด้วย สําหรับภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ กับลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตก
บางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิตํ่าสุด  
16-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ กับลมกระโชกแรง
และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น เลย อุดรธานี กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองบัวลําภู และบึงกาฬ อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคกลาง มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง 
ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง 
ส่ วนมากบริ เ วณจังห วัดนครนายก  ปราจีน บุรี  สระแก้ ว  ฉะเ ชิง เทรา  ชลบุรี  จันทบุรี  และตราด  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  
23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง และสตูล 
อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเล 
มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ และลม 
กระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 
10-30 กม./ชม.  

 
อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิน้ําดิบผลิตประปาแห้งขอดเหลือให้ใช้ได้อีกไม่เกิน 60 วัน 

จ . ชัยภูมิ สถานการณ์ภัยแล้งเริ่ม วิกฤตหนักและมาเร็วกว่าทุกปี ล่าสุดชาว อ .หนองบัวแดง จ . ชัยภูมิ นําโดย  
นายชาติชาย ด่านกุล นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวแดง และตัวแทนชาวบ้านในพ้ืนที่อีกหลายตําบล ในเขตอําเภอหนองบัวแดง 
ต้องพากันเดินรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ช่วยกันใช้นํ้าอย่างประหยัด 

ทั้งน้ี เน่ืองจากแหล่งนํ้าดิบเพ่ือใช้ในการผลิตนํ้าประปาให้บริการประชาชนในพ้ืนที่เริ่มแห้งขอดเหลือให้ใช้ได้อีก 
ไม่เกิน 60 วัน และต้องเตรียมแผนสํารองเพ่ือขอใช้นํ้ามาจากอําเภอใกล้เคียง คือ อ.เกษตรสมบูรณ์ มาช่วยซึ่งต้องนํารถนํ้า 
มาแจกจ่ายนํ้าแก่ประชาชน อีกทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีน้ี อ.หนองบัวแดงอาจต้องงดเล่นสาดน้ําด้วย 

นายประพจน์ โสฬสจินดา หัวหน้าสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หนองบัวแดง กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) หนองบัวแดงที่ผลิตประปาให้บริการประชาชน ในเขตตัวเมืองอําเภอหนองบัวแดงที่มีประชากรกว่า 9,500 คน  
กว่า  3,500 ครัวเรือน  เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าดิบผลิตประปาแล้ว  โดยแหล่ง นํ้า ดิบในลําห้วยลาด  6 ฝาย  
ที่มีความจุ 700,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) น้ัน ขณะนี้เหลือเพียง 15,000 ลบ.ม. ใช้ผลิตนํ้าประปาได้อีกประมาณ 12 วัน  
และเหลือแหล่งนํ้าสํารอง คือ อ่างเก็บนํ้าหลังอําเภอหนองบัวแดง ประมาณ 165,000 ลบ.ม. ทําให้เหลือนํ้าดิบสําหรับผลิตประปา
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ให้บริการประชาชนได้อีกประมาณ 60 วันเท่าน้ัน จากน้ีไม่รู้ว่าจะไปหาแหล่งนํ้าจากไหนมาเสริมได้ และได้เตรียมแผนสํารอง 
ด้วยการนํารถไปขนนํ้าจาก อ.เกษตรสมบูรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงมาแจกจ่ายประชาชน  

ขณะที่ อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ รณรงค์ให้ประชาชนประหยัดนํ้า หลังแหล่งนํ้าดิบผลิตประปาหล่อเลี้ยงเมืองแห้งขอด 
เรียกร้องสร้างเข่ือนลําสะพุงเหนือแก้แล้งซ้ําซาก 

ด้าน นายชาติชาย ด่านกุล นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวแดง เปิดเผยว่า อ.หนองบัวแดงเข้าสู่ภาวะภัยแล้งเร็วกว่าทุกปี 
ประชาชนต้องช่วยกันประหยัดการใช้นํ้าทุกด้าน รวมถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีน้ีด้วย ซึ่งปัญหาการขาดแคลนน้ําซ้ําซากน้ีเน่ืองจาก
ในเขตเมืองหนองบัวแดงขยายตัวอย่างรวดเร็วมีผู้ใช้นํ้าเพ่ิมขึ้นมากทุกปี แต่กลับไม่มีแหล่งเก็บกักนํ้าขนาดใหญ่รองรับ 

ส่วนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าลําสะพุงเหนือ อ.หนองบัวแดง ที่มีการศึกษาไว้แล้วก็ยังไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ 
เพราะพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าอุทยานฯ จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล คสช.ได้ช่วยเร่งตัดสินใจดําเนินการโครงการน้ีโดยเร็ว  
ซึ่งชาวอําเภอหนองบัวแดงทุกคนต้องการให้ก่อสร้างโครงการน้ีเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ําซากมานานหลายสิบปี อีกทั้งไม่มีปัญหาเรื่อง
การคัดค้านหรือเกิดผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนแต่อย่างใด  (ผู้จัดการ) 
 

ขอนแก่นแล้งจัดแหล่งน้ําสาธารณะแห้งขอด 
จ.ขอนแก่น แล้งแล้วพบแหล่งนํ้าสาธารณะเริ่มแห้งขอด ขณะสภาพอากาศร้อนจัดกระทบปลาในบ่อ ประกอบกับสภาพ

อากาศที่มีอุณหภูมิร้อนเกือบ 40 องศาเซลเซียส ทําให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อตายอย่างต่อเน่ือง 
สถานการณ์ภัยแล้ง ในเขต จ.ขอนแก่น เริ่มส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรแล้ว ปัจจุบันพบนํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะ  

ลดระดับลงอย่างมาก แม้กระทั่งบ่อเลี้ยงปลาที่อยู่ตามไร่นาของชาวบ้าน ก็ลดระดับลงเช่นกัน ประกอบกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิ
ร้อนเกือบ 40 องศาเซลเซียส ทําให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อตายอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะที่ บ.ภูเหล็ก ต.เหล็ก อ.บ้านไผ่ ที่ชาวบ้าน 
ส่วนใหญ่ต่างพากันเร่งสูบนํ้าในบ่อที่เหลืออยู่ออกมา เพ่ือนํานํ้าใส่ลงไปพ้ืนที่ทางการเกษตร พร้อมจับปลามาจําหน่าย และแจกจ่าย
ให้กับญาติ ๆ ด้านนายสายัณห์ สิทธิพรมมา อายุ 48 ปี ชาวบ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ กล่าวว่า พ้ืนที่โดยรวมของ ต.ภูเหล็ก 
จากการสอบถามเพ่ือนบ้านด้วยกันพบว่าแทบทุกหมู่บ้าน ต้องพบกับสภาพความแห้งแล้ง หลังฝนหยุดตกทิ้งช่วงมานาน  
ต้ังแต่ช่วงฤดูเก็บเก่ียวผลผลิต ในเดือน ธ.ค.ปี 2559 ทําให้นํ้าในหนองน้ําสาธารณะ เริ่มแห้งแล้งประกอบกับอากาศที่ร้อนจัด  
ทําให้ปลาที่เลี้ยงไว้ตายวันละหลายตัว จึงต้องรีบทําการสูบนํ้าออกจากหนองเพ่ือจับปลาขึ้นมาแจกจ่ายกันในเครือญาติและจําหน่าย
ให้กับเพ่ือนบ้าน สําหรับนําไปประกอบอาหาร ก่อนที่ปลาจะตายหมดก่อน เพราะทนความร้อนจากอากาศไม่ไหว เน่ืองจากนํ้า 
เหลือน้อยแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ท่วมท้น! ฝนถล่มเมืองโคราชกว่าชม. เกิดน้ําขังหลายจุด 

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลานานกว่า  
1 ช่ัวโมง 30 นาที ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมขังบนพ้ืนผิวถนนสูงหลายจุด อย่างเช่นที่ บริเวณถนนจอมพล หน้าโรงเรียนวัดบูรณ์  
ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีนํ้าท่วมขังสูงกว่า 30 เซนติเมตร ส่งผลให้รถยนต์สัญจรผ่านไปมายากลําบาก  
ส่วนที่บริเวณถนนราชดําเนิน หน้าค่ายทหารสุรนารี ก็ได้มี นํ้าเอ่อล้นจากท่อระบายน้ํา ขึ้นมาท่วมพ้ืนถนนสูงประมาณ 
40 เซนติเมตร ทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเล็กน้อย 

สําหรับสาเหตุของนํ้าท่วมขังในครั้งน้ี เกิดจากท่อระบายนํ้าไม่สามารถระบายนํ้าได้ทัน อย่างไรก็ตามหลังจากฝนหยุดตก 
ประมาณ 1 ช่ัวโมง สถานการณ์นํ้าที่ท่วมขังก็ได้ลดระดับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว   (มติชน) 
 

บุรีรัมย์ระดมแจกน้ํา 12 หมู่บ้านหลังได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากราษฎรในหมู่บ้าน 
อบต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ระดมรถบรรทุกนํ้าออกแจกจ่ายนํ้าช่วยเหลือราษฎร 12 หมู่บ้าน ประสบภัยแล้ง 

ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค วันน้ี ( 16 มี.ค.) 
อบต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ระดมรถบรรทุกนํ้าออกแจกจ่ายนํ้าช่วยเหลือราษฎร 12 หมู่บ้านประสบภัยแล้ง 

ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เน่ืองจากสระน้ําดิบหมู่บ้านและบ่อบาดาลไม่เพียงพอผลิตประปา  
อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้ง จ.บุรีรัมย์ เริ่มขยายวงกว้าง ล่าสุดองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) สนวน อ.ห้วยราช 

จ.บุรีรัมย์ ได้นํารถบรรทุกนํ้าสะอาดออกแจกจ่ายช่วยเหลือราษฎรบ้านพลวงน้อย ม.8 ต.สนวน หลังได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ
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จากผู้นําชุมชนว่าราษฎรในหมู่บ้านทั้ง 131 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 500 คน กําลังประสบปัญหาเดือดร้อนจากการขาดแคลน
นํ้าอุปโภคบริโภค เน่ืองจากสระกลางหมู่บ้านที่ใช้ผลิตประปามีสภาพต้ืนเขินนํ้าระเหยลดลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับบ่อบาดาล 
ที่ขุดเจาะไว้สํารองไหลไม่ทัน เน่ืองจากสภาพความแห้งแล้ง 

นอกจากน้ี ทาง อบต.ยังได้หมุนเวียนบรรทุกนํ้าไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรอีก 11 หมู่บ้านที่ประสบปัญหาเดือดร้อนไม่มีนํ้า
อุปโภคบริโภคด้วย โดยเฉลี่ยต้องบรรทุกนํ้าไปแจกจ่ายวันละ 4 เที่ยว เที่ยวละ 6,000 ลิตร รวมปริมาณน้ําที่ต้องนําไปแจกจ่าย
ช่วยเหลือราษฎรวันละ 24,000 ลิตร ซึ่งแต่ละวันจะมีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ นําภาชนะใส่รถเข็นมาเข้าคิวรอรับนํ้าจํานวนมาก 
ทั้งน้ี ทาง อบต.ยังได้นํานํ้าไปเติมใส่โอ่งตามบ้านเรือนของราษฎรเพ่ือสํารองไว้บริโภคช่วงหน้าแล้งด้วย 

นายฉลอง กอยรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านพลวงน้อย ม.8 ต.สนวน กล่าวว่า ชาวบ้านได้ประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค
มาต้ังแต่ต้นเดือนมีนาคมแล้วเน่ืองจากนํ้าฝนที่เก็บไว้ในโอ่งเหือดแห้ง ขณะที่นํ้าในสระกลางหมู่บ้าน และบ่อบาดาลไหลไม่ทัน
เน่ืองจากสภาพความแห้งแล้ง จึงได้ทําเรื่องขอสนับสนุนนํ้าจากทาง อบต.สนวนเพ่ือนํานํ้ามาแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน 
แก่ราษฎรในหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังได้หมุนเวียนไปแจกจ่ายนํ้าให้แก่ราษฎรอีก 11 หมู่บ้านด้วย  (ผู้จัดการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


