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สภาวะอากาศ   บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้หลายพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ 
สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย สําหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เตือน ปชช.เลี่ยงอยู่ที่โล่ง ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง 
จ.พิษณุโลก  ชลประทานพิษณุโลกห่วง อ.เนินมะปราง เสี่ยงแล้ง 
จ.บึงกาฬ  แล้งร้อน ประปาหมู่บ้านพัง อบต. ทหาร นํานํ้าออกแจกจ่ายช่วยเหลือ
ชาวบ้าน 
จ.กาฬสินธุ์  ฝนตกเติมเขื่อนลําปาว 7 ล้าน ลบ.ม. พอหน้าแล้ง วอนช่วยประหยัด  
จ.นครราชสีมา  ฝนถล่มเขตเทศบาลโคราชถนนกลายเป็นทะเล 
จ.ชัยนาท แล้งลามระดับนํ้าเขื่อนเจ้าพระยายังตํ่ากว่าเกณฑ์ ผู้ว่าฯของดทํานารอบ
ที่ 3 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
เปรู  เจอภัยธรรมชาติดับแล้วอย่างน้อย 65 ราย 
การช่วยเหลือ 
จ.พิษณุโลก  ทหาร -ชาวบ้านทําฝาย เก็บนํ้าใช้ช่วงหน้าแล้ง  
 
สถานการณ์น้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์

สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง ณ วันที่  20 มีนาคม2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย  นครพนม 
มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.48  .  6.00 3.10 2.43 2.66  และ2.84  เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ 
-9.32 -10.00 -9.10 -10.07-9.34  และ-11.66  เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า  สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน  
สถานีหนองคาย มีแนวโน้มระดับน้ําเพิ่มขึ้น สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสถานการณ์นํ้าท่า (16 มี.ค.- 20 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 14.60 12.00 และ 7.90 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ . 
ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังน้ําแล้ง 
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ริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 15 มี.ค.59 16 มี.ค.59 17 มี.ค.59 18 มี.ค.59 19 มี.ค.59 

จ.นครสวรรค ์ - 60.6 - 40.3 15.3 
จ.ชัยนาท - - - 3.1 - 

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

จ.ลพบุรี - - - - 14.6 
จ.กาญจนบุร ี - 0.1 - 22.4 - 
จ.ราชบุร ี - - - - - 
จ.นครปฐม - - - - - 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี - - - 8.6 - 

จ.สมุทรปราการ - - - - - 
จ.นครนายก - - - - - 
จ.ปราจีนบุร ี 10.4 57.2 - 3.9 26.4 
จ.สระแก้ว 9.8 48.6 - 3.3 3.9 

จ.ฉะเชิงเทรา 37.1 22.0 - 31.7 34.7 
จ.ชลบุร ี - - - 7.1 - 
จ.ระยอง - - - 2.9 - 
จ.จันทบุร ี 12.0 - - 12.6 - 
จ.ตราด 0.2 14.2 - 15.7 30.5 

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

จ.ชุมพร - - - - - 
จ.สุราษฎร์ธานี - 70.3 - 0.1 50.0 

จ.นครศรีธรรมราช 4.3 - - - 47.0 
จ.พัทลุง - - - - 6.0 
จ.สงขลา 2.6 - - - 103.2 
จ.ปัตตาน ี - - - - - 
จ.ยะลา - - - - - 

จ.นราธิวาส - - - - - 
จ.ระนอง - - - - - 
จ.พังงา - - - - 1.5 
จ.กระบี่ - - - - - 
จ.ภูเก็ต - - - 1.3 - 
จ.ตรัง - 5.7 - - 58.0 
จ.สตูล - 3.0 - - 0.8 
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แผนท่ีอากาศ 
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19 มี.ค.60  เวลา 13:00 น. 19 มี.ค.60  เวลา 19:00 น. 

20 มี.ค.60  เวลา 1:00 น. 20.มี.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 103.2 1,913.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 13.7 100.4 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 14.6 86.4 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 36.9 207.0 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 11.1 16.8 ตํา่กวา่ 34.7 187.1 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 33.1 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 28.2 *** *** 103.2 1,913.2 หนองพลบั สกษ. - 267.3 27.5 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 28.2 สงูกวา่ 58.0 491.2 หวัหนิ - 243.9 53.9 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 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 744.8 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 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 30.5 35.6 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี 0.2 342.0 24.0 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 14.2 ตํา่กวา่ หนองคาย - 14.1 39.8 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,913.2 89.7 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 19.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 42.5 39.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 1,910.5 35.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 17.8 สงูกวา่ อุดรธานี 1.2 109.5 49.7 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. - 895.1 51.0 สงูกวา่

ลําปาง - 80.4 22.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. 4.5 207.0 44.1 สงูกวา่ พระแสง สอท. 42.0 401.8 102.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 13.1 สงูกวา่ สกลนคร 8.8 151.9 57.5 สงูกวา่ ฉวาง 1.0 513.3 116.9 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 27.6 ตํา่กวา่ นครพนม 0.6 42.7 60.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,116.3 79.7 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 32.7 สงูกวา่ นครพนม สกษ. 1.5 51.3 43.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 719.4 59.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 48.6 34.3 สงูกวา่ หนองบวัลําภู 0.3 54.9 *** *** หาดใหญ่ ฝนเล็กนอ้ย 450.2 75.1 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 8.2 สงูกวา่ ขอนแกน่ 0.8 13.2 42.1 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 596.9 35.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 23.4 สงูกวา่ มหาสารคาม 48.6 100.6 51.8 สงูกวา่ สะเดา 103.2 414.8 91.2 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 62.8 16.6 สงูกวา่ มกุดาหาร 3.0 65.8 38.8 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 658.6 49.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 42.7 24.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. 1.0 33.5 33.8 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 0.9 835.4 *** ***

่ ส ั 6 1 35 3 43 8 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ 22 9 57 0 47 1 สงกวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 1 381 3 117 4 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

19 มีนาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

20 มีนาคม 2560

หลม่สก 6.1 35.3 43.8 ตากวา กาฬสนธุ ์ 22.9 57.0 47.1 สงูกวา นราธวิาส ไมมฝน 1,381.3 117.4 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 15.5 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ 8.0 41.0 51.3 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 43.9 12.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. 7.1 69.0 42.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 31.7 21.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด 3.2 52.4 41.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 42.6 26.7 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 10.6 13.8 30.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ 5.3 100.4 47.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. 21.1 21.5 26.5 ตํา่กวา่ ระนอง 0.6 491.20 33.80 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 70.3 36.7 สงูกวา่ ศรสีะเกษ 0.6 37.7 43.5 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า 1.5 223.30 67.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 14.5 47.9 ตํา่กวา่ ทา่ตมู 10.3 34.6 44.2 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 457.20 98.30 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 20.9 สงูกวา่ นครราชสมีา - 138.9 37.1 สงูกวา่ ภเูก็ต 10.5 380.70 73.50 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 15.2 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ 15.5 36.9 45.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ฝนเล็กนอ้ย 260.00 100.30 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี 13.7 23.9 50.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 4.0 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา 2.0 287.10 60.30 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ฝนเล็กนอ้ย 80.7 37.5 สงูกวา่ ตรงั 58.0 466.30 83.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 36.9 131.1 69.3 สงูกวา่ สตลู 0.8 210.50 122.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง 14.0 45.8 47.9 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ 2.4 115.1 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 สะเดา 103.2 414.8

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 11.0 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ตรงั 58.0 466.3

อุทยัธานี 0.5 17.8 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 มหาสารคาม 48.6 100.6

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 10.2 *** *** นครนายก ฝนเล็กนอ้ย 14.4 *** *** 4 พระแสง สอท. 42.0 401.8

บวัชุม 14.6 27.6 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี 4.3 24.7 49.9 ตํา่กวา่ 5 ปากชอ่ง สกษ. 36.9 131.1

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 48.2 64.0 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 0.3 33.9 51.5 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ สะเดา 103.2 414.8

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 55.4 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 81.0 55.7 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,913.2

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 25.7 46.4 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา 34.7 112.9 70.9 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 14.0 18.9 ตํา่กวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 84.0 47.5 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 32.1 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 128.8 49.6 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4 26.9 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 133.2 53.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 13.7 20.2 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 2.6 187.1 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 112.0 70.3 ตํา่กวา่

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

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 21.0 52.6 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี - 95.3 71.9 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 45.9 42.1 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. - 74.0 77.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 42.3 115.3 ตํา่กวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 32.5 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

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 616.14 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -273.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -96.00 

วนัที ่20  มนีาคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -40.00 

42,389 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -141.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
60% ภาคตะวันออก 8 1 1 10 -28.14 คงที่ 5 อ่าง
วนัที ่20  มนีาคม  2559 ภาคใต ้ 4 - - 4 -38.00  ลดลง 32 อ่าง

35,346 รวมท ัง้ประเทศ 32 5 1 38 -616.14   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

50%

ความจุ ปรมิาณนํา้ ใชก้าร ปรมิาณนํา้ สถานการณ์

ภาค ที่ ทีใ่ชง้าน ไดจ้รงิ  + เพิม่ขีน้ ปรมิาณนํา้

อ่างเก็บนํา้ เขือ่น รนก. ไม่ได ้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้  - ลดลง ในอ่าง

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

ภาคเหนอื  (7)

ภูมพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 4,502 33% 6,195 46% 2,395 18% 6,267 47% 2,467 18% -72.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,157 44% 5,495 58% 2,645 28% 5,638 59% 2,788 29% -143.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 51 19% 138 52% 126 48% 146 55% 134 51% -8.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 28 11% 71 27% 57 22% 78 30% 64 24% -7.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 54 51% 51 48% 62 58% 59 56% -8.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 22 13% 143 84% 137 81% 147 86% 141 83% -4.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 313 33% 459 49% 416 44% 490 52% 447 48% -31.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,100 37% 12,555 51% 5,827 24% 12,828 52% 6,100 25% -273.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 22 16% 71 52% 64 47% 73 54% 66 49% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 153 29% 197 38% 152 29% 200 38% 155 30% -3.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 58 35% 56 34% 48 29% 56 34% 48 29% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 59 36% 81 49% 44 27% 84 51% 47 29% -3.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 608 25% 1,360 56% 779 32% 1,399 58% 818 34% -39.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 516 26% 688 35% 588 30% 695 35% 595 30% -7.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 96 31% 88 28% 66 21% 89 28% 67 21% -1.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 60 39% 65 42% 64 41% 65 42% 64 41% - คงที่

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

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 81 29% 95 35% 88 32% 100 36% 93 34% -5.00 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 1,080 55% 1,235 63% 404 21% 1,270 65% 439 22% -35.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,834 34% 4,053 48% 2,404 29% 4,150 50% 2,500 30% -96.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 345 36% 438 46% 435 45% 468 49% 465 48% -30.00 ลดลง

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

กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 54 23% 189 79% 149 62% 199 83% 159 66% -10.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 445 33% 712 52% 652 48% 752 55% 692 51% -40.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,308 69% 13,098 74% 2,833 16% 13,150 74% 2,885 16% -52.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,433 50% 4,833 55% 1,821 21% 4,922 56% 1,910 22% -89.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 16,741 63% 17,931 67% 4,654 17% 18,072 68% 4,795 18% -141.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 95 42% 107 48% 102 46% 112 50% 107 48% -5.00 ลดลง

คลองสยีดั    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 114 27% 123 29% 93 22% 123 29% 93 22% - คงที่

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 32 27% 77 66% 65 56% 76 65% 64 55% 1.00 เพิม่ขึน้

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 130 79% 94 57% 80 49% 97 59% 83 51% -3.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 192 65% 134 45% 114 39% 139 47% 119 40% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 9 55% 8 46% 7 42% 8 48% 7.25 44% -0.29 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 5 23% 11 52% 10 47% 11 53% 10.33 48% -0.24 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 31 40% 51 64% 48 60% 54 67% 50.55 64% -2.53 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 25 56% 23 50% 20 44% 24 53% 20.88 46% -1.08 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 178 60% 159 54% 190 64% 171.00 58% -12.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 635 38% 806 48% 698 42% 834 50% 726 43% -28.14 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 264 37% 328 46% 263 37% 333 47% 268 38% -5.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 86 22% 189 48% 171 44% 190 49% 172 44% -1.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,295 76% 4,778 85% 3,426 61% 4,807 85% 3,455 61% -29.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 946 65% 1,038 71% 762 52% 1,041 72% 765 53% -3.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,591 68% 6,333 77% 4,622 56% 6,371 78% 4,660 57% -38.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 35,346 50% 42,389 60% 18,857 27% 43,006 61% 19,473 27% -616.14 ลดลง

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

1) อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ หมายถงึ อ่างเก็บน้ําทีม่ีความจุตัง้แต ่100 ลา้น ลบ.ม. ขึน้ไป 

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (28)

3) เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทีม่ีความสําคญัตอ่การอุตสาหกรรมและการประปาฯ ของลุม่น้ําชายฝ่ังทะเลตะวันออก    1.ศรนีครนิทร ์  2.ภมูพิล    3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

4) ทีม่า : กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย    6.อุบลรตัน ์     7.สรินิธร     8.บางลาง  9.ลําปาว   10.ป่าสกั

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 26 จังหวัด ไม่ม ี50 จังหวัด                             ลําดบัของเขือ่นตามปรมิาณนํา้ใชก้ารได้

รนก. หมายถงึ ระดบัเก็บกักของอ่าง    1.ภมูพิล    2.ศรนีครนิทร ์   3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

   6.ลําปาว   7.อุบลรตัน ์   8.บางลาง    9.สรินิธร    10.ป่าสกั

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่20  มนีาคม  2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

20 มนีาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

14 มนีาคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่20  มนีาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

70,921 ล้านลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั

 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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อุตุเตือนปชช.เลี่ยงอยู่ที่โล่ง ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศท่ัวไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือตอนล่าง  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง
ในหลายพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่ 
เกิดพายุฤดูร้อนไว้ด้วย สําหรับภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิ ตํ่าสุด 16-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และลมกระโชกแรงหลายพ้ืนที่  
ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
ชัยภูมิ และนครราชสีมา อุณหภูมิตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิตํ่าสุด 25-26 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง อุณหภูมิตํ่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา  
และนราธิวาส อุณหภูมิ ตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง และสตูล 
อุณหภูมิ ตํ่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม .  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิตํ่าสุด  
25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

 
ชลประทานพิษณุโลกห่วงอ.เนินมะปรางเสี่ยงแล้ง 

ชลประทานพิษณุโลก ห่วงอ.เนินมะปราง ซึ่งต้ังอยู่นอกเขตชลประทาน เสี่ยงประสบภาวะภัยแล้ง เร่งหาแนวทางช่วย  
เช่ือมีนํ้ากิน - ใช้ เพียงพอ  

นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก (ผคป.พิษณุโลก) เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า 
ที่จ.พิษณุโลก ขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่มีพ้ืนที่ใดประสบภาวะภัยแล้งแต่คาดว่าอีก 1 เดือนจากน้ี ก็อาจเร่ิมมีบางจุด เน้นอําเภอ 
ซึ่งต้ังอยู่นอกเขตชลประทาน ประกอบด้วยอ.เนินมะปราง, ชาติตระการ และ บางส่วนของอ.นครไทย โดยเฉพาะอ.เนินมะปราง 
ประสบปัญหาขาดแคลนนํ้า เน่ืองจากไม่มีแหล่งนํ้าต้นทุน ประกอบกับคลองชมพูซึ่งเป็นแม่นํ้าสายเดียวที่ไหลผ่านพ้ืนที่ดังกล่าว  
เริ่มลดระดับลงอย่างต่อเน่ือง เช่ือว่าภายในระยะเวลาอีกไม่ก่ีวันแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่จะแห้งขอด เบ้ืองต้น ชลประทาน 
ได้เตรียมแผนบริหารจัดการเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไว้แล้ว  

ทั้งน้ีจากการประเมินสถานการณ์พบยอดรวมตัวเลขพ้ืนที่การเกษตรล่าสุด เกินจากกรอบที่ชลประทานกําหนดไว้ที่ 
ประมาณ 300,000 ไร่ ถึง 600,000 ไร่ ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมาย 1 เท่าตัว จึงทําให้จํานวนผู้ใช้นํ้าเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนน้ีโครงการ
ชลประทานพิษณุโลก ระบุว่าปัจจัยดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการจัดสรรนํ้าด้านการอุปโภค - บริโภค พร้อมยืนยันว่าประชาชน 
จะมีนํ้ากินใช้อย่างพอเพียงจนสิ้นสุดฤดูแล้งแน่นอน อย่างไรก็ตาม นายบรรดิษฐ์ กล่าวต่อว่า สถานการณ์ภัยแล้งในเขตชลประทาน
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ของปี น้ี  ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่ านมา  เพราะ  ปริมาณนํ้ากักเ ก็บมีมากกว่าแต่ ก็อยากฝากให้ผู้ ใ ช้ นํ้าทุกคนคํานึงถึ งคุณค่า 
ของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมรณรงค์ให้ช่วยกันใช้อย่างประหยัด เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
บึงกาฬแล้งร้อน ประปาหมู่บ้านพัง อบต. ทหาร นําน้ําออกแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้าน 

ชาวบ้านในพ้ืนที่ตําบลคํานาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ต้องประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค เน่ืองจากสภาพ
อากาศที่ร้อนจัดทําให้ชาวบ้านมีความต้องการใช้นํ้ากันเป็นจํานวนมาก จนทําให้ระบบนํ้าประปาของหมู่บ้านพังเสียหาย ไป 1 เครื่อง 
เหลืออีก 1 เครื่องทําให้สูบนํ้าขึ้นมาไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะท่ีบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 3 และบ้านห้วยเรือใหญ่ 
หมู่ที่ 4 ต.คํานาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กว่า 200 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนนํ้าประปาไม่พอใช้ พ.อ.โฆสิตพงษ์ นิลเอก 
ผู้บังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจําจังหวัดบึงกาฬ ได้สั่งการให้ทหารกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจําจังหวัด
บึงกาฬร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลคํานาดี นํารถบรรทุกนํ้าประปาจํานวน 2 คันออกแจกจ่ายนํ้าให้กับประชาชนเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อน  (มติชน) 

 
ฝนตกกาฬสินธุ์ เติมเขื่อนลําปาว 7 ล้าน ลบ.ม. พอหน้าแล้ง วอนช่วยประหยัด  

ฝนถล่มเขตเทศบาลนครนครราชสีมาอย่างหนักต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลานานกว่า 45 นาที ส่งผลให้ ถนนหลายสาย
กลายเป็นทะเล รถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้ เหตุท่อระบายน้ําไม่ทัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพ้ืนที่ตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีฝนตกลงมา 
อย่างหนักต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลานานกว่า 45 นาที ส่งผลให้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีนํ้าท่วมขังสูง 
เน่ืองจากท่อระบายนํ้าไม่สามารถระบายนํ้าได้ทัน อย่างเช่น ถนนมิตรภาพบริเวณหน้าตลาดเซฟวัน ถนนเดชอุดม ถนนราชดําเนิน
บริเวณแยกไอทีพลาซ่า ถนนสุรนารายณ์ และบริเวณถนนราชสีมา-โชคชัย บริเวณแยกจักราช มีระดับนํ้าท่วมขังสูงกว่า  
30 เซนติเมตร จนมองเห็นพ้ืนผิวถนนเป็นเหมือนทะเล รถยนต์ขนาดเล็กสัญจรผ่านไปได้อย่างลําบาก ทําให้มีรถยนต์  
และรถจักรยานยนต์หลายคันเครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ผ่านบริเวณที่นํ้าท่วมขัง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมาต้องเร่งเก็บเศษปฏิกูล 
ที่ขวางกั้นท่อระบายน้ํา เพ่ือเร่งระบายน้ําที่ท่วมขัง  (ไทยรัฐ) 

 
แล้งลามชัยนาท ระดับน้ําเขื่อนเจ้าพระยายังต่ํากว่าเกณฑ์ ผู้ว่าฯของดทํานารอบที่ 3 

ตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ จ.ชัยนาท ยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตรนับแสน
ไร่ที่จําต้องทิ้งร้าง ขณะที่ระดับนํ้าในเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา เองก็ยังคงอยู่ในระดับตํ่ากว่าจุดมาตรฐานกักเก็บ 15 
เมตร โดยวันน้ีวัดได้ 14.84 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ขณะที่ระดับนํ้าท้ายเข่ือนเองวัดได้ 5.65 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ตํ่ามากจนสามารถมองเห็นท้องแม่นํ้าและสันดอนทรายที่โผล่ขึ้นเป็นจุดๆ ตลอดความยาวของแม่นํ้า
เจ้าพระยาที่ไหลผ่านหลายจังหวัดภาคกลาง โดยเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายนํ้าคงท่ี 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพ่ือรักษาระบบ
นิเวศและผลักดันนํ้าเค็ม 

ด้านนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.ชัยนาท ได้พูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการในการหารือแบบสภากาแฟนัดล่าสุดว่า ขอให้ทุก
หน่วยงานช่วยกันทําความเข้าใจกับเกษตรกร ในการขอให้งดการทํานารอบที่ 3 อย่างเด็ดขาด เพ่ือให้การบริหารจัดการนํ้าและการ
แก้ปัญหาราคาข้าวเป็นไปตามแผนของรัฐบาล โดยเฉพาะตามแนวทางการทํางานที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมต.เกษตรและ
สหกรณ์ได้มอบหมายสั่งการ และคาดโทษผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ หากพบการทํานารอบ 3 จะมีการพิจารณาประสิทธิภาพการทํางาน
และมีบทลงโทษด้วย  (มติชน) 

 
เปรูเจอภัยธรรมชาติดับแล้วอย่างน้อย 65 ราย 

พายุฝนตกหนักในเปรู ทําดินสไลด์มีผู้เสียชีวิตแล้ว อย่างน้อย 65 ราย บ้านเรือนเสียหายกว่าแสนหลังและมีประชาชน 
ที่ติดอยู่บนหลังคาและกําลังรอคอยความช่วยเหลือ 

สํานักข่าวต่างประเทศ รายงาน จํานวนผู้เสียชีวิต ในเปรูที่มาจาก ฝนตกหนักและดินสไลด์ ทําให้เกิดความหายนะไปทั่ว 
สูงขึ้นเป็น 65 คนแล้ว  
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นายเปโดร พาโบล คุซซินสกี กล่าวว่าภูมิภาคแถบชายฝั่งเปรู ไม่เคยเกิดภัยพิบัติมาราว 19 ปี คือต้ังแต่ปี 2541  
ตามรายงานจากทางการ ระบุว่า นํ้าที่ไหลบ่า สร้างความเสียหาย ให้กับบ้านเรือน 115,000 หลัง สะพานพัง 117 แห่ง  
และมีประชาชนที่ ติดอยู่บนหลงัคาและกําลังรอคอยความช่วยเหลือ 

ทั้งน้ี นายคุซซินสกี ประกาศเมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา ว่า กําลังประกาศให้ทางหลวงของประเทศเป็นเรื่องฉุกเฉิน และสนับสนุน
เงินทุนสําหรับการ ฟ้ืนฟู อย่างเร่งด่วน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ทหาร -ชาวบ้านทําฝาย เก็บน้ําใช้ช่วงหน้าแล้ง  

น  .อ .ขจรฤทธ์ิ แก้วอําไพ ผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน  46 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
กองบิน 46 โดย ร  .ท .ประเสริฐ บิณฑโก นายทหารชํานาญงาน นํากําลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในการสร้างฝายเพ่ือเก็บกักนํ้า และ
ชะลอนํ้าในแม่นํ้าวังทอง บริเวณสถานีสูบนํ้า หมู่  2 ต  .ชัยนาม อ .วังทอง จ .พิษณุโลก เพ่ือไไว้ใช้สําหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ในช่วงหน้าแล้งน้ี โดยมีกําลังพลทหารอากาศ  จํานวน 20 นาย และกําลังทหารจากกองพันทหารช่าง ช  .พัน  302 ค่ายสมเด็จพระ
บรมไตรโลลกนาถ 10 นาย ร่วมกับ อบต .ชัยนาม ผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น และชาวบ้านกว่า 100 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอนํ้าเพ่ือ
ช่วยเก็บกักนํ้า ปิดก้ัน หรือชะลอการไหลของแมนํ้าวังทอง ลดความรุนแรงของกระแสน้ํา เพ่ิมความชุ่มช้ืนให้มีมากขึ้น ใช้เป็นแหล่ง
นํ้าในการบริโภคของชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงต่างๆ ตลอดจนนําไปใช้ทางการเกษตรในพ้ืน 

ทั้งน้ีปัจจุบันระดับนํ้าของแม่นํ้าวังทองเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด บางจุดระดับนํ้าลดลงจนเห็นสันดอนทรายโผล่ขึ้นมา ทาง
เจ้าหน้าที่ทหารอากาศและชาวบ้านจึงต้องช่ช่วยกันตักทรายจากก้นแม่นํ้าวังทองใส่กระสอบ 800 ใบ ยกไปวางเป็นแนวสร้างฝาย
ชะลอนํ้าจนเป็นผลสําเร็จ นอกจากนี้สภาพพ้ืนที่ของ ต .ชัยนาม อ.วังทอง เป็นพ้ืนที่ราบเเชิงเขา จึงไม่สามารถเก็บนํ้าใช้ในห้วงฤดูแล้ง
ได้เพียงพอ จึงส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร ซึ่งถ้าหากมีการร้องขอควาวาม
ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการใดๆ หรือองค์การปกครองท้องถิ่น และประชาชน ทางทหารทุกสังกัดก็พร้อมนํากําลังพล เครื่องมือ 
เครื่องจักรกล เข้าพ้ืนที่ให้การช่วยเหลือภายใน 24 ชม.  (ไทยรัฐ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


