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สภาวะอากาศ   ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคเหนืออากาศร้อน-ฟ้าหลัว ภาคอีสาน-ภาคตอ. 
ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง  
จ.ลําพูน  เตรียมรับมือภัยแล้ง มีนํ้ากักเก็บไว้ใช้ร้อยละ 40 วอนเกษตรกร 
งดปลูกพืชใช้นํ้ามาก 
จ.นครสวรรค์  เกษตรกรนครสวรรค์อ่วม แล้งจัดข้าวโพดยืนต้นตาย 
จ.ชัยนาท  แล้งหนัก! คลองสาธารณะเขาแก้ว-นมโฑ แห้งขอด – ชาวนาท้ิงข้าว 
แห้งตาย นํ้าไม่เพียงพอ 
จ.อ่างทอง  แล้งนํ้าแห้งขอด-ถนนทรุดหลายจุด 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.หนองคาย  ทุ่ม 300 ล .บูรณาการจัดการนํ้าแก้แล้ง  
จ.พังงา  ทหารเร่งขุดลอกคลองช่วยภัยแล้งโคกกลอยพังงา 
 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง  
ณ วันที่  22 มีนาคม2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย  นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  
วัดได้ 3.54  .  6.15 3.07 2.48 2.75  และ2.93  เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ-9.26 -9.85 -9.13  
-10.02-9.25  และ-11.57  เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า  สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย  
สถานีนครพน มสถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําเพิ่มขึ้น 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาต่ํากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง สถานการณ์นํ้าท่า (19 มี.ค.- 23 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 4.95 * 1.00 9.60 26.00 และ 8.10 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ . 
ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังน้ําแล้ง 
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ริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 18 มี.ค.59 19 มี.ค.59 20 มี.ค.59 21 มี.ค.59 22 มี.ค.59 

จ.นครสวรรค ์ 40.3 15.3 - - - 
จ.ชัยนาท 3.1 - - - - 

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

จ.ลพบุรี - 14.6 - - - 
จ.กาญจนบุร ี 22.0 - - - - 
จ.ราชบุร ี - - - - - 
จ.นครปฐม - - - - - 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี 8.6 - 1.7 - - 

จ.สมุทรปราการ - - 0.5 1.1 - 
จ.นครนายก - - - - - 
จ.ปราจีนบุร ี 3.9 26.4 - - - 
จ.สระแก้ว 3.3 3.9 0.2 - - 

จ.ฉะเชิงเทรา 31.7 34.7 38.2 - - 
จ.ชลบุร ี 11.1 - 17.9 - - 
จ.ระยอง 2.9 - 20.1 0.5 - 
จ.จันทบุร ี 2.6 - 54.0 - 0.3 
จ.ตราด 75.7 30.5 31.2 - - 

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

จ.ชุมพร - - - 34.4 - 
จ.สุราษฎร์ธานี 0.1 50.0 133.0 25.0 - 

จ.นครศรีธรรมราช - 47.0 46.5 39.0 - 
จ.พัทลุง - 6.0 40.6 56.0 - 
จ.สงขลา - 103.2 51.6 35.5 - 
จ.ปัตตาน ี - - 18.2 6.9 - 
จ.ยะลา - - 45.3 16.9 - 

จ.นราธิวาส - - 75.0 47.0 - 
จ.ระนอง - - 8.8 22.9 - 
จ.พังงา - 1.5 87.8 - - 
จ.กระบี่ - - 18.8 2.6 0.2 
จ.ภูเก็ต 1.3 - 5.4 - - 
จ.ตรัง - 58.0 22.8 49.9 - 
จ.สตูล - 0.8 66.0 - - 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 มี.ค.60  เวลา 13:00 น. 22 มี.ค.60  เวลา 19:00 น. 

23 มี.ค.60  เวลา 1:00 น. 23.มี.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 9.5 1,920.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 102.0 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

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

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 9.5 253.4 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 11.1 16.8 ตํา่กวา่ - 187.3 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 33.1 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 28.2 *** *** - 1,920.2 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 267.3 27.5 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 28.2 สงูกวา่ 0.2 539.0 หวัหนิ - 243.9 53.9 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 72.4 35.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 481.2 71.8 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 46.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 779.2 97.2 สงูกวา่

พะเยา - 63.0 30.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 840.6 42.3 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 44.9 33.5 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 749.5 80.8 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 18.8 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 35.2 35.6 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 346.1 24.0 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 14.2 ตํา่กวา่ หนองคาย - 5.2 39.8 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,915.4 89.7 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 19.0 ตํา่กวา่ เลย - 43.0 39.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 1,920.2 35.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 17.8 สงูกวา่ อุดรธานี - 109.5 49.7 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 899.0 51.0 สงูกวา่

ลําปาง - 80.4 22.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 253.4 44.1 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 411.8 102.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 13.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 203.0 57.5 สงูกวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 572.0 116.9 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 27.6 ตํา่กวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 85.7 60.1 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,133.1 79.7 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 32.7 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 81.8 43.1 สงูกวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 719.4 59.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 48.6 34.3 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 54.9 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 503.6 75.1 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 8.2 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 16.7 42.1 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 653.5 35.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 23.4 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 107.7 51.8 สงูกวา่ สะเดา - 417.1 91.2 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 62.8 16.6 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 77.0 38.8 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 663.1 49.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 79.4 24.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 33.5 33.8 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 897.6 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 37 4 43 8 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 65 2 47 1 สงกวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 1 383 5 117 4 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

22 มีนาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

23 มีนาคม 2560

หลม่สก ไมมฝน 37.4 43.8 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 65.2 47.1 สงูกวา นราธวิาส ไมมฝน 1,383.5 117.4 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 15.5 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 1.5 51.3 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 43.9 12.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 73.8 42.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 31.7 21.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 67.7 41.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 45.6 26.7 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 7.0 26.0 30.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 102.0 47.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. 9.5 33.5 26.5 สงูกวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 522.90 33.80 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 72.1 36.7 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 39.2 43.5 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 311.10 67.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 14.5 47.9 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 58.2 44.2 สงูกวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 476.00 98.30 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 20.9 สงูกวา่ นครราชสมีา - 141.8 37.1 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 394.00 73.50 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 15.2 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 37.6 45.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 260.60 100.30 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 23.9 50.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 4.0 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา 0.2 290.90 60.30 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 80.7 37.5 สงูกวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 539.00 83.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 146.4 69.3 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 276.50 122.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 51.5 47.9 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 124.1 44.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 48.7 33.1 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 49.1 28.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 อุบลราชธาน ีสกษ. 9.5 33.5

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 11.0 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 7.0 26.0

อุทยัธานี - 17.8 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 เกาะลนัตา 0.2 290.9

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 10.2 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 14.4 *** *** 4 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 27.6 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 24.7 49.9 ตํา่กวา่ 5 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 14.5

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 49.9 64.0 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 33.9 51.5 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ อุบลราชธาน ีสกษ. 9.5 33.5

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 55.4 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 81.0 55.7 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. ไมม่ฝีน 1,920.2

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 25.7 46.4 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 112.9 70.9 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 14.0 18.9 ตํา่กวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 101.9 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 133.2 53.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 15.3 20.2 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 187.3 52.4 สงูกวา่

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

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 69.8 29.0 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 125.7 58.8 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 36.4 10.6 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 114.2 70.3 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 44.9 25.0 ตํา่กวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 70.2 36.8 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 21.0 52.6 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี - 102.9 71.9 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 45.9 42.1 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. - 63.6 77.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 42.3 115.3 ตํา่กวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 32.5 ตํา่กวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 60.3 70.9 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ - ไมม่ ี-



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 564.75 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -271.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 3 2 12 -49.00 

วนัที ่23  มนีาคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -46.00 

42,081 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -145.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
59% ภาคตะวันออก 9 - 1 10 -29.75 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่23  มนีาคม  2559 ภาคใต ้ 3 - 1 4 -24.00  ลดลง 30 อ่าง

35,136 รวมท ัง้ประเทศ 30 4 4 38 -564.75   เพิม่ขึน้ 4 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 4,482 33% 6,153 46% 2,353 17% 6,230 46% 2,430 18% -77.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,131 43% 5,429 57% 2,579 27% 5,566 59% 2,716 29% -137.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 51 19% 135 51% 123 46% 143 54% 131 49% -8.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 27 10% 67 25% 53 20% 75 29% 61 23% -8.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 26 25% 53 50% 50 47% 58 55% 55 52% -5.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 22 13% 139 82% 133 78% 146 86% 140 82% -7.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 310 33% 446 47% 403 43% 475 51% 432 46% -29.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,049 37% 12,422 50% 5,694 23% 12,693 51% 5,965 24% -271.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 22 16% 70 51% 63 46% 72 53% 65 48% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 153 29% 197 38% 152 29% 197 38% 152 29% - คงที่

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 57 35% 56 34% 48 29% 56 34% 48 29% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 59 36% 81 49% 44 27% 82 50% 45 27% -1.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 602 25% 1,341 55% 760 31% 1,371 56% 790 32% -30.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 500 25% 690 35% 590 30% 676 34% 576 29% 14.00 เพิม่ขึน้

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 94 30% 87 28% 65 21% 89 28% 67 21% -2.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 59 38% 66 43% 65 42% 65 42% 64 41% 1.00 เพิม่ขึน้

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 40 28% 60 43% 53 38% 61 43% 54 38% -1.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 79 29% 92 33% 85 31% 98 36% 91 33% -6.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 61 50% 57 47% 54 45% 57 47% 54 45% - คงที่

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,072 55% 1,217 62% 386 20% 1,239 63% 408 21% -22.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,798 33% 4,014 48% 2,365 28% 4,064 49% 2,414 29% -49.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 337 35% 420 44% 417 43% 456 48% 453 47% -36.00 ลดลง

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

กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 53 22% 184 77% 144 60% 194 81% 154 64% -10.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 436 32% 689 51% 629 46% 735 54% 675 50% -46.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,282 69% 13,067 74% 2,802 16% 13,123 74% 2,858 16% -56.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,397 50% 4,787 54% 1,775 20% 4,876 55% 1,864 21% -89.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 16,679 63% 17,854 67% 4,577 17% 17,999 68% 4,722 18% -145.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 90 40% 105 47% 100 45% 111 50% 106 47% -6.00 ลดลง

คลองสยีดั    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 113 27% 121 29% 91 22% 122 29% 92 22% -1.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 31 26% 76 65% 64 55% 75 64% 63 54% 1.00 เพิม่ขึน้

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 127 78% 94 57% 80 49% 96 59% 82 50% -2.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 189 64% 130 44% 110 37% 136 46% 116 39% -6.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 9 54% 8 46% 7 41% 8 47% 7.11 43% -0.27 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 5 23% 11 52% 10 47% 11 52% 10.16 47% -0.10 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 31 39% 50 63% 47 59% 52 66% 49.18 62% -2.22 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 25 56% 23 50% 20 43% 24 52% 20.71 46% -1.16 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 172 58% 153 52% 184 62% 165.00 56% -12.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 621 37% 789 47% 682 41% 819 49% 711 42% -29.75 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 262 37% 326 46% 261 37% 329 46% 264 37% -3.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 83 21% 188 48% 170 43% 189 48% 171 44% -1.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,272 76% 4,760 84% 3,408 60% 4,782 85% 3,430 61% -22.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 936 64% 1,040 72% 764 53% 1,038 71% 762 52% 2.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,553 68% 6,314 77% 4,603 56% 6,338 77% 4,627 56% -24.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 35,136 50% 42,081 59% 18,550 26% 42,647 60% 19,114 27% -564.75 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

17 มนีาคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่23  มนีาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

23 มนีาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่23  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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เหนืออากาศร้อน-ฟ้าหลัว อีสาน-ตอ.ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง  
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน 

กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  อากาศร้อนกับมี ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  อุณหภูมิ ตํ่าสุด  16-24 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุด  
35-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่  
ส่วนมากบริเวณจังหวัดอํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
37-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด
จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ ตํ่าสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้  
ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นตํ่ากว่า 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง  อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

กรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล  มี เมฆบางส่ วน  อากาศร้อนกับมี ฟ้ าหลั ว ในตอนกลาง วัน  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  
26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
 

ลําพูนเตรียมรับมือภัยแล้ง มีน้ํากักเก็บไว้ใช้ร้อยละ 40 วอนเกษตรกรงดปลูกพืชใช้น้ํามาก 
ที่ศาลากลางจังหวัดลําพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  

เพ่ือหารือเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยสถานการณ์นํ้าในแหล่งนํ้าสําคัญของจังหวัดลําพูน ที่อ่างเก็บนํ้าแม่สาน, 
แม่ตีบ, แม่ธิ และแม่เมย ณ วันที่ 21 มีนาคม  พบว่ามีปริมาณนํ้าลดลง โดยมีนํ้าที่เก็บกักใช้ได้รวม 14.23 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็นร้อยละ 40 

ส่วนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง นอกเขตชลประทาน ปี 59/60 ที่จังหวัดลําพูน มีการเพาะปลูกพืชรวม 24,922 ไร่  
ได้แก่ ข้าวนาปรัง 7,854 ไร่, พืชไร่ 3,785 ไร่ ประกอบด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 462 ไร่ ถั่วเหลือง 148 ไร่ ถั่วเขียว 24 ไร่  
ถั่วลิสง 74 ไร่ และพืชไร่อ่ืนๆ 3,077 ไร่, พืชผักเพาะปลูก 13,283 ไร่ ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน 202 ไร่ ข้าวโพดฝักสด 2,345 ไร่ 
และพืชผักอ่ืนๆ 10,736 ไร่ 

ด้านสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน ได้รายงานข้อมูลหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งซ้ําซาก ต้ังแต่ปี  
พ.ศ.2557-2559 รวม 272 หมู่บ้าน อยู่ใน 29 ตําบล หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งซ้ําซากมากที่สุด อยู่ที่ อําเภอลี้ รวม 78 หมู่บ้าน 
รองลงมา คือ อําเภอแม่ทา มีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งซ้ําซาก 71 หมู่บ้าน ใน 6 ตําบล ซึ่งนับเป็นหมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวัง 
และเตรียมให้การช่วยเหลือ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน กล่าวว่า ในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดมุ่งให้ประชาชนมีนํ้าใช้อุปโภคบริโภค 
ได้อย่างเพียงพอ หากขาดแคลนนํ้าด่ืมนํ้าใช้ก็จะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนํารถบรรทุกนํ้าไปแจกจ่ายให้อย่างทั่วถึง สําหรับเกษตรกร 
จังหวัดได้ขอความร่วมมืองดปลูกพืชที่ใช้นํ้ามาก เพ่ือเป็นการประหยัดนํ้า หากมีความจําเป็นที่ต้องใช้นํ้าในปริมาณมาก  
ควรหาแหล่งนํ้าสํารองเผื่อไว้ เพ่ือป้องกันปัญหาการขาดแคลนนํ้า 

ขณะที่ในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งน้ัน นายวีระชัยกล่าวว่า จังหวัดลําพูนได้จัดทําโครงการคนลําพูนสร้างฝาย 
ถวายพ่อ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือเก็บกักนํ้า เพ่ือสร้างความชุ่มช้ืน 
ความอุดมสมบูรณ์แก่พ้ืนดิน และเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง มีแผนก่อสร้าง 252 แห่ง ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จ 107 แห่ง อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง 145 แห่ง  (มติชน) 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 8/9 

เกษตรกรนครสวรรค์อ่วม แล้งจัดข้าวโพดยืนต้นตาย 
ภัยแล้งจ.นครสวรรค์ ส่อรุนแรงแหล่งนํ้าธรรมชาติแห้งขอด ข้าวโพดทยอยยืนต้นตายต่อเน่ือง เกษตรกรเดือดร้อนหนัก  

รับผลกระทบแล้วกว่า 500 ไร่ วอนทางการเร่งช่วยเหลือด่วน  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ภัยแล้งในจ.นครสวรรค์ ส่อเค้าย่ิงรุนแรงมากข้ึนหลังจากแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ เช่นคลองสาขา

แหล่งกักเก็บนํ้าต่าง ๆ ได้แห้งขอดลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลทําให้เกษตรกรท่ีปลูกข้าวโพด และพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ
ยืนต้นตายแล้วเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ 12 ต.วังยาง อ.ลาดยาวเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเน่ืองจากตอนน้ี 
ต้นข้าวโพดที่ปลูกกําลังยืนต้นแห้งตาย  

โดยน.ส ศันสนีย์ สุขแจ่ม อายุ 30 ปี เปิดเผยว่า ตนได้เช่าพ้ืนที่ทําการเกษตรกว่า 38 ไร่ ลงทุน 2 รุ่น ไปประมาณ 
เกือบแสนบาท แต่ในเวลาน้ีต้นข้าวโพดของเกษตรกรคนดังกล่าว ต่างปรากฏภาพใบเร่ิมแห้งฝักข้าวโพดแคระแกน และบางแปลง 
ยืนต้นตายแล้วไปเกินครึ่งหน่ึงของพื้นที่การปลูกทั้งหมดเป็นผลอันเน่ืองมาจากการขาดแคลนน้ํา จนเกษตรกรรายน้ีต้องทําใจ 
ปล่อยทิ้งไร่ข้าวโพดที่ลงทุนให้ยืนต้นแห้งตายทั้งหมด เพราะหากยังย้ือไว้จะเป็นการเพ่ิมการลงทุนที่เปล่าประโยชน์ จึงยอมขาดทุน
ดีกว่าแล้วไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นการช่ัวคราว อย่างไรก็ตามสําหรับภัยแล้งปีน้ี แม้ช่วงน้ีจะมีฝนตกลงมาในนพ้ืนที่  
แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยอะไรได้เน่ืองจากก่อนหน้าที่ต้นข้าวโพดที่ขาดนํ้า ได้ยืนต้นตายอยู่ก่อนแล้วและคาดว่าจะมีพืชผลที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งจ่อยืนต้นตายอีกกว่า 500 ไร่เน่ืองจากขาดนํ้าในการดูแล  (เดลินิวส์) 

 
แล้งหนัก! คลองสาธารณะเขาแก้ว-นมโฑ แห้งขอด – ชาวนาทิ้งข้าวแห้งตาย นํ้าไม่เพียงพอ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ จ.ชัยนาท  ยังคงขยายวงกว้างส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตรโดยทั่วไป  
ทําให้ชาวนาส่วนใหญ่ตัดสินใจท้ิงร้างเน่ืองจากไม่มีนํ้าเพียงพอในการเพาะปลูก โดยเฉพาะพ้ืนที่นาใน ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา  
ที่กําลังเปลี่ยนสีเป็นสีนํ้าตาลจากความแห้งแล้ง รวมทั้งนํ้าในคลองเขาแก้ว-นมโฑ แหล่งนํ้าสาธารณะที่ 2 หมู่บ้านใช้ในการเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว์ กําลังแห้งขอดจนถึงก้นคลอง บางจุดเหลือเพียงโคลนติดก้นคลอง  พืชนํ้าอย่างบัวและสาหร่ายกําลังแห้งเหี่ยว  
สัตว์นํ้าทั้งกุ้งหอยปูปลาก็ทยอยตายจากสภาพอากาศที่ร้อนรุนแรง ส่วนในอีกหลายๆ จุดย่ิงรุนแรงกว่าเพราะลําคลองแห้ง 
จนเห็นดินแตกระแหง ซึ่งสภาพดังกล่าวปรากฏให้เห็นตลอดความยาว 8 กิโลเมตรของลําคลอง ซึ่งชาวบ้านในพ้ืนที่บอกว่า พ้ืนที่  
ต.เขาแก้วเป็นพ้ืนที่ประสบภัยแล้งรุนแรงทุกปี และปีน้ีชาวบ้านก็พยายามเตรียมตัวรับมืออย่างเต็มที่ เพราะช่วงเดือนเมษายน 
ของทุกปีจะเป็นช่วงที่รุนแรงที่สุด 

ด้านนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่าปัจจุบันพ้ืนที่ จ.ชัยนาท จะมีบางพ้ืนที่เริ่มได้รับผลกระทบ
จากความแห้งแล้ง แต่ยังไม่รุนแรงถึงขนาดขาดน้ําด่ืมนํ้าใช้ แต่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือลําคลองต่างๆ อาจจะมีแห้งลงตามสภาพ
อากาศท่ีเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งทางจังหวัดได้สั่งการให้แต่ละอําเภอพ้ืนที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว โดยหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทั้งฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําท้องที่ และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เตรียมแผน 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งเรื่องของการจัดจุดผลิต แจก นํ้าด่ืมและนํ้าใช้แล้ว รวมทั้งเรื่องของอาหารสัตว์  
ที่หน่วยงานปศุสัตว์ก็เตรียมสํารองไว้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่พืชอาหารสัตว์อาจจะขาดแคลนในอนาคตด้วย  
(มติชน) 

 
อ่างทองแล้งน้ําแห้งขอด-ถนนทรุดหลายจุด 

ภัยแล้งคุกคาม จ.อ่างทอง นํ้าแห้งขอดคลอง ทําถนนทรุดหลายแห่งชาวบ้านหว่ันอันตราย ด้านเจ้าหน้าที่เร่งสํารวจ
ซ่อมแซม 

ที่บริเวณคลองลําสนุ่น ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง พบสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มลุกลามขยายวงกว้าง ระดับนํ้าลดลง 
จนแห้งขอด ส่งผลให้ถนนริมคันคลองทั้งสองฝั่งเกิดการยุบตัว คอนกรีตสไลด์หลายจุด เช่นหน้าบ้านเลขที่ 28 หมู่ 4 ต.สามโก้  
พบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกิดการยุบตัวหักพังเสียหายเป็นความกว้างประมาณ 1.20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร  
บางส่วนสไลด์ลงไปในคลองทําให้การใช้เส้นทางสัญจรผ่านทางดังกล่าวต้องใช้ความระมัดระวังอุบัติเหตุ ส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ 
ไม่สามารถผ่านได้ ด้านนางระเบียบ บุญเมือง อายุ 68 ปี กล่าวว่า หลังประสบภัยแล้งนํ้าแห้งขอดคลองลําสนุ่น ถนนริมคันคลอง 
ก็พังเสียหายตลอดเส้นทางทั้ง 2 ฝั่ง ทําให้การสัญจรต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เน่ืองจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ  
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ขณะที่นายบุญชู ชูวงษ์ นายกเทศมนตรีตําบลสามโก้ เปิดเผยว่า ตนเองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตําบลสามโก้ 
ได้ออกสํารวจถนนทั้ง 2 ฝั่งคลองลําสนุ่น พบมีความเสียหายหลายแห่งโดยเฉพาะถนนคันคลอง บริเวณหมู่ 4 และหมู่ 6  
ซึ่งจะต้องเร่งทําการซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วน ด้วยการนําคอนกรีตที่พังเสียหายออกจากถนนแล้วตอกเสาเข็มไม้บริเวณริมถนน 
คันคลองที่มีการยุบตัว แล้วนําดินลูกรังบดอัดลงในจุดที่ยุบตัวเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนจะแก้ไขปรับปรุง 
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
หนองคาย  ทุม่ 300 ล .บรูณาการจดัการน้ําแกแ้ล้ง  

จังหวัดหนองคาย บูรณาการจัดการน้ําเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง ทุ่ม 300 ล้านบาท แก้ปัญหาภัยแล้งทั้งการซ่อม เสริม  
สร้างแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรต่อไป 

นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการทํางาน
ด้านโครงการบูรณาการจัดการน้ําเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560การประชุมในครั้งน้ีเพ่ือให้ส่วนที่เก่ียวข้อง 
ทั้งส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รายงานข้อมูล แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์ เพ่ือเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึง  พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภคที่มีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งสํารวจพ้ืนที่แหล่งนํ้า พ้ืนที่ประสบภัย พ้ืนที่ขาดแคลนน้ําให้ชัดเจน  เน่ืองจากการประชุมครั้งแรก  มีการจัดส่งข้อมูล 
ให้กระทรวงมหาดไทยไม่ครบถ้วน  จึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอีกครั้ง เพ่ือที่ทางภาครัฐจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน 
ได้ทันท่วงที ทั้งการซ่อม เสริม สร้างแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรต่อไปในส่วนของ จ.หนองคาย 
น้ันได้รับการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นงบจังหวัดปี 2560 จํานวน 1 โครงการ 15 กิจกรรม  
วงเงิน 32,010,900 บาท, งบกลุ่มจังหวัด 2 โครงการ 35 กิจกรรม วงเงิน  289,491,800 บาท, งบผู้ว่าราชการจังหวัด  
 2 โครงการ วงเงิน 1 ล้านบาท และงบรองนายกรัฐมนตรีจํานวน 1 โครงการ วงเงิน 10,000,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  332,502,700 บาท  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ทหารเร่งขดุลอกคลองช่วยภัยแล้งโคกกลอยพงังา 
เจ้าหน้าที่ทหารเร่งขุดลอกคลองช่วยภัยแล้งและป้องกันนํ้าท่วมในตําบลโคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา เพ่ือแก้ปัญหา 

การขาดแคลนน้ําในฤดูแล้งและป้องกันปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝน 
พล.ต.วัลลภ ฐิติกุล ผู้บัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 4 จ.สงขลา ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการขุดลอกคลองสาธารณะ 

ของทหารพัฒนาในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบตามนโยบายของรัฐบาล ในพ้ืนที่ลําคลองสาธารณะ  
ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้งและป้องกันปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝน โดยมี 
นายสมบัติ จินดาพล นายก อบต.โคกกลอย พร้อมด้วยนายสืบศักด์ิ จินดาพล กํานันตําบลโคกกลอย และกลุ่มชาวบ้านร่วมต้อนรับ 
และ ช่ืมชมกับการตรวจสอบโครงการของทางทหาร ที่กระโดดลงไปในลําคลอง ตรวจความลึกความกว้างของการขุดลอก  
นายสมบัติ เผยว่า คลองสาธารณะสายนี้เป็นลําคลองสายหลักที่รับนํ้าจากในพ้ืนที่และพ้ืนตําบลหล่อยูงก่อนจะไหลลงสู่ทะเล  
ที่ผ่านมามีการสะสมของตะกอนดินจนลําคลองต้ืนเขินนํ้าระบายได้ลําบาก จนเป็นอีกหน่ึงปัญหาที่ ทําให้นํ้าท่วมในหลายจุด 
ของตําบลโคกกลอยเมื่อปีที่ผ่านมา และในหน้าแล้งก็ไม่มีนํ้าเหลืออยู่ในลําคลอง ชาวบ้านต้องขอขอบคุณทางกองทัพบกที่ได้เข้ามา
ช่วยขุดลอกคลองได้อย่างมีมาตรฐานในระยะทางยาว 4 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร ลึก 3.5 เมตร  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


