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สภาวะอากาศ   บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส  
และมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณทางตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สําหรับภาคใต้มีฝนตกเพ่ิมขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้. 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลาง-ภาคตอ. ฟ้าคะนอง 
ลมแรง/ภาคใต้มีฝนเพ่ิม  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เตือน 7 จ.ภาคใต้รับมือฝนถล่ม-คลื่นลมแรง 
กรมชลประทาน  การันตีหน้าแล้งไม่ขาดน้ํากิน-นํ้าใช้ 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
ชิลี  เมืองหลวงชิลีขาดแคลนน้ําสะอาดจากเหตุฝนตกหนัก 
 
การช่วยเหลือ 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
ส ถ า น ก า ร ณ์ นํ้ า  ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น ร ะ ดั บ นํ้ า แ ม่ นํ้ า โ ข ง  ณ  วั น ที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม 
มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.75. 5.66 3.22 2.43 2.60  
และ2.71 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -9.05 -10.34 
8.98 -10.07 -9.40 และ-11.79 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า 

สถานีเชียงแสน  สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีเชียงคาน  สถานีหนองคาย  
มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและเพ่ิมขึ้นบางสถานี สถานการณ์นํ้าท่า (23 ก.พ.- 27 
ก.พ.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 6.95 0.40 0.35 5.00 38.70 และ 12.18 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
. ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังน้ําแล้ง 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 22 ก.พ.59 23 ก.พ.59 24 ก.พ.59 25 ก.พ.59 26 ก.พ.59 

จ.นครสวรรค ์ - - - 9.7 0.5 
จ.ชัยนาท - - - 2.1 - 

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

จ.ลพบุรี - - - - - 
จ.กาญจนบุร ี -    5.7 
จ.ราชบุร ี - - - - - 
จ.นครปฐม - - - - - 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี - - - - - 

จ.สมุทรปราการ - - 0.7 - - 
จ.นครนายก - -  - - 
จ.ปราจีนบุร ี - - 15.9 - - 
จ.สระแก้ว - - 73.8 4.2 - 

จ.ฉะเชิงเทรา 3.5 - 0.6 2.0 - 
จ.ชลบุร ี - - 26.8 - 26.5 
จ.ระยอง - 30.0 5.6 14.4 20.0 
จ.จันทบุร ี 3.0 2.2 37.6 13.4 0.4 
จ.ตราด - 25.0 46.5 26.5 2.8 

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

จ.ชุมพร - - 0.2 - 10.0 
จ.สุราษฎร์ธานี 4.8 0.6 - 0.2 7.4 

จ.นครศรีธรรมราช 1.2 - - 0.8 16.0 
จ.พัทลุง - - - - 20.0 
จ.สงขลา 0.2 - - 1.1 8.6 
จ.ปัตตาน ี - - 4.7 - 23.0 
จ.ยะลา 0.3 0.3 - - 15.0 

จ.นราธิวาส - - 1.7 15.4 48.0 
จ.ระนอง - - - - 1.1 
จ.พังงา 3.7 4.8 - 29.7 2.8 
จ.กระบี่ - - - 2.8 - 
จ.ภูเก็ต 1.6 55.5 - - - 
จ.ตรัง - - - - - 
จ.สตูล - - - 8.3 12.5 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 ก.พ.60  เวลา 13:00 น. 26 ก.พ.60  เวลา 19:00 น. 

27 ก.พ.60  เวลา 1:00 น. 27.ก.พ 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 26.5 1,907.9 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 88.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั 5.7 86.4 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 11.1 63.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 11.1 6.0 ตํา่กวา่ 26.5 138.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 3.9 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 23.2 *** *** 8.6 1,907.9 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 267.3 17.3 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 13.8 สงูกวา่ 3.8 477.8 หวัหนิ ไมม่ฝีน 242.2 15.3 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 72.4 13.2 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 478.5 21.8 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 15.3 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 0.7 629.7 44.7 สงูกวา่

พะเยา - 63.0 9.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 0.2 766.8 48.7 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 37.9 9.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 3.9 629.9 54.4 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 6.5 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 9.7 16.3 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 323.3 12.3 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 6.5 สงูกวา่ หนองคาย - 5.2 17.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 2.5 1,907.9 68.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 7.6 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.9 16.1 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 2.2 1,906.2 19.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 8.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 17.5 22.0 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 7.4 800.8 33.3 สงูกวา่

ลําปาง - 80.4 8.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 19.4 17.2 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 352.0 42.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 4.9 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 18.2 29.3 ตํา่กวา่ ฉวาง 0.8 498.9 39.0 สงูกวา่

แพร่ - 27.1 8.8 สงูกวา่ นครพนม 0.8 24.8 31.0 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,105.9 14.6 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 11.9 สงูกวา่ นครพนม สกษ. 11.1 23.4 27.1 ตํา่กวา่ สงขลา 3.9 714.2 48.6 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 8.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู - 41.1 *** *** หาดใหญ่ 4.6 446.8 24.4 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 11.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 5.8 21.4 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 8.6 586.5 17.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 14.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 6.5 15.0 ตํา่กวา่ สะเดา 3.0 304.9 29.1 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 6.9 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.9 17.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี 5.4 653.4 32.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 42.7 5.5 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 4.0 17.3 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 15.0 815.9 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 6 4 17 1 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 13 4 ตํา่กวา่ ิ ส 1 364 2 53 7 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

27 กุมภาพันธ์ 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

26 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สก ไมมฝน 6.4 17.1 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 0.8 13.4 ตากวา นราธวิาส - 1,364.2 53.7 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 8.2 สงูกวา่ ชยัภมู ิ - 1.5 14.3 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 43.9 8.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 4.0 15.8 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 31.7 7.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 6.6 19.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 42.6 13.5 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 0.8 15.4 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 61.1 16.1 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4 11.6 ตํา่กวา่ ระนอง 1.1 477.80 12.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 16.2 13.1 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 9.4 18.8 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า 3.8 202.10 35.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6 9.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 4.5 16.1 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 408.20 43.40 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 12.5 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 6.1 16.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 328.60 23.90 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 2.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 6.3 11.5 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 230.70 27.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 4.9 12.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 4.0 15.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 250.90 18.00 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.4 14.8 ตํา่กวา่ ตรงั ฝนเล็กนอ้ย 389.70 20.80 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 12.5 22.6 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 206.40 45.80 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 3.5 19.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 63.3 10.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 47.8 11.9 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 48.6 21.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 สตัหบี 26.5 125.0

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 11.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ยะลา สกษ. 15.0 815.9

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 18.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นครพนม สกษ. 11.1 23.4

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.7 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 14.4 *** *** 4 คอหงษ ์สกษ. 8.6 586.5

บวัชุม ไมม่ฝีน 4.0 9.1 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 10.0 15.8 ตํา่กวา่ 5 สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 7.4 800.8

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 28.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 12.2 24.9 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ สตัหบี 26.5 125.0

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.7 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 28.3 27.5 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช 2.5 1,907.9

ทองผาภมู ิ 5.7 25.7 16.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 20.5 14.5 ตํา่กวา่

สพุรรณบรุี ไมม่ฝีน 14.0 6.9 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 59.6 14.3 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 6.9 สงูกวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 123.8 15.7 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4 14.9 สงูกวา่ พทัยา ฝนเล็กนอ้ย 124.2 14.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 7.3 40.8 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 138.8 27.6 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 86.4 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 98.3 15.2 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 47.7 18.2 สงูกวา่ สตัหบี 26.5 125.0 19.4 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 35.7 7.8 สงูกวา่ ระยอง 0.2 108.1 36.5 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 42.1 26.2 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 3.1 69.9 50.6 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 17.4 31.4 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 85.9 36.4 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 45.1 20.0 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 70.3 55.2 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 9.0 ตํา่กวา่ ตราด ไมม่ฝีน 113.2 86.0 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 22.8 ตํา่กวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 59.7 14.5 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 48.0 มม. ที ่อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 650.35 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -265.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -134.00 

วนัที ่27  กุมภาพนัธ ์ 2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -53.00 

44,760 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -128.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
63% ภาคตะวันออก 9 - 1 10 -27.35 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่27  กุมภาพนัธ ์ 2559 ภาคใต ้ 3 1 - 4 -43.00  ลดลง 33 อ่าง

36,692 รวมท ัง้ประเทศ 33 4 1 38 -650.35   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

52%

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 4,629 34% 6,443 48% 2,643 20% 6,514 48% 2,714 20% -71.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,335 46% 6,038 63% 3,188 34% 6,189 65% 3,339 35% -151.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 57 22% 160 60% 148 56% 164 62% 152 57% -4.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 30 11% 91 35% 77 29% 95 36% 81 31% -4.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 28 26% 78 74% 75 71% 83 78% 80 75% -5.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 24 14% 151 89% 145 85% 152 89% 146 86% -1.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 337 36% 576 61% 533 57% 605 64% 562 60% -29.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,440 38% 13,537 55% 6,809 28% 13,802 56% 7,074 29% -265.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 26 19% 78 57% 71 52% 79 58% 72 53% -1.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 166 32% 214 41% 169 33% 216 42% 171 33% -2.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 63 38% 56 34% 48 29% 56 34% 48 29% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 61 37% 113 69% 76 46% 118 72% 81 49% -5.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 646 27% 1,545 64% 964 40% 1,601 66% 1,020 42% -56.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 625 32% 785 40% 685 35% 821 41% 721 36% -36.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 105 33% 97 31% 75 24% 100 32% 78 25% -3.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 69 45% 67 43% 66 43% 67 43% 66 43% - คงที่

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 43 30% 64 45% 57 40% 65 46% 58 41% -1.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 83 30% 109 40% 102 37% 112 41% 105 38% -3.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 63 52% 59 49% 56 46% 59 49% 56 46% - คงที่

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,162 59% 1,333 68% 502 26% 1,360 69% 529 27% -27.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,112 37% 4,520 54% 2,871 34% 4,655 56% 3,005 36% -134.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 395 41% 572 60% 569 59% 599 62% 596 62% -27.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 47 29% 93 58% 76 48% 108 68% 91 57% -15.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 63 26% 227 95% 187 78% 238 99% 198 83% -11.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 505 37% 892 66% 832 61% 945 69% 885 65% -53.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,475 70% 13,289 75% 3,024 17% 13,338 75% 3,073 17% -49.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,651 52% 5,122 58% 2,110 24% 5,201 59% 2,189 25% -79.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,126 64% 18,411 69% 5,134 19% 18,539 70% 5,262 20% -128.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 111 50% 127 57% 122 54% 134 60% 129 58% -7.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 131 31% 142 34% 112 27% 150 36% 120 29% -8.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 36 31% 80 68% 68 58% 81 69% 69 59% -1.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 146 89% 102 62% 88 54% 103 63% 89 55% -1.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 208 71% 156 53% 136 46% 158 54% 138 47% -2.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 61% 9 52% 8 48% 8 51% 7.73 47% 0.19 เพิม่ขึน้

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 6 27% 12 56% 11 51% 12 56% 11.08 52% -0.17 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 38 48% 60 75% 57 71% 61 77% 57.81 73% -1.29 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 26 56% 24 54% 21 47% 24 54% 21.46 47% -0.08 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 217 74% 198 67% 224 76% 205.00 69% -7.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 713 42% 928 55% 821 49% 956 57% 848 51% -27.35 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 281 40% 348 49% 283 40% 353 50% 288 41% -5.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 93 24% 195 50% 177 45% 197 50% 179 46% -2.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,427 79% 4,911 87% 3,559 63% 4,947 88% 3,595 64% -36.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 995 68% 1,019 70% 743 51% 1,019 70% 743 51% - คงที่

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,796 71% 6,473 79% 4,762 58% 6,516 80% 4,805 59% -43.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 36,692 52% 44,760 63% 21,229 30% 45,412 64% 21,879 31% -650.35 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

21 กุมภาพนัธ ์2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่27  กมุภาพนัธ ์ 2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

27 กุมภาพนัธ ์2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่27  กุมภาพนัธ ์ 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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เหนือตอนล่าง-กลาง-ตอ. ฟ้าคะนองลมแรง/ใต้มีฝนเพิ่ม  
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศท่ัวไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น 

โดยมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชน 
ดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สําหรับภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นในระยะนี้ 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร และกําแพงเพชร อุณหภูมิ ตํ่าสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
34-37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 5-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว  
10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา อุณหภูมิตํ่าสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
26-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
10-25 กม./ชม.  

ภาคกลาง  มี เมฆเป็นส่วนมาก  กับมีฝนฟ้าคะนอง  ร้อยละ  10 ของพื้นที่  ส่วนมากบริ เวณจังหวัดอุทัยธานี  
ชัยนาท นครสวรรค์ กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี และระยอง 
อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิตํ่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ต้ังแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ต้ังแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว  
20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง  
และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   
 

ปภ.เตือน 7 จ.ภาคใต้ รับมือฝนถล่ม-คลื่นลมแรง 
ปภ.เตือน 7 จังหวัดภาคใต้ รับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 27 ก.พ.-2 มี.ค.น้ี จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเคร่ืองมืออุปกรณ์

ช่วยผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินน.  
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสภาพอากาศ 

กับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น
และฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ส่วนคลื่มลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง 
2 – 3 เมตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ประสาน 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือฝนตกเพ่ิมขึ้น ฝนตกหนักบางพ้ืนที่ และคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 27 ก.พ.–2 มี.ค.น้ี  
โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมทั้ง
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทีมกู้ชีพกู้ภัยประจําตําบล ชุดกู้ชีพกู้ภัยทางนํ้าและทางทะเล 
รวมถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์ประจําพ้ืนที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีที่เกิดภัย 

นอกจากน้ีประสานแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบตํ่าริมนํ้าไหลผ่าน บริเวณริมชายฝ่ังทะเล  
พ้ืนที่เสี่ยงภัยของจังหวัด พ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ําและทางทะเล สถานประกอบการริมชายหาด 
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ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง โดยดําเนินการผ่านวิทยุกระจายเสียง เสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์ เคเบ้ิลทีวี และสื่อสังคมออนไลน์ สําหรับชาวเรือบริเวณ  
อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนัก 
และคลื่นลมแรง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือ 
โดยด่วนต่อไป.  (เดลินิวส์) 

 
กรมชลฯการันตีหน้าแล้งไม่ขาดน้ํากิน-น้ําใช้ 

อธิบดีกรมชลฯการันตี หน้าแล้งน้ีไม่ขาดน้ํากินนํ้าใช้ พร้อมเตรียมสํารองไว้อีก 3 เดือน ป้องกันฤดูฝนมาล่าช้า เฝ้าระวังพ้ืนที่
แล้งซ้ําซาก105 อําเภอ 34 จว."กรมฝนหลวง ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วฝนหลวง เร่งทําฝนเติมนํ้าเขื่อนอีสานใต้ ช้ียังไม่มีพายุ 
เข้าใกล้ไทย" 

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์นํ้าในเขื่อนทั่วประเทศ ว่ามีปริมาณเพียงพอใช้ 
ตลอดฤดูแล้งน้ีและยังมีนํ้าสํารองไว้ 3 เดือนถึงเดือน ก.ค.- ส.ค.หากเกิดกรณีฤดูฝนมาล่าช้า ซึ่งตามปกติฤดูฝนจะมาต้นเดือน พ.ค. 
โดยขณะน้ีมีปริมาณนํ้าใช้ได้การ 34 เขื่อนหลัก 21,456 ล้านลบ.ม. มากกว่าปีก่อน 8,178 ล้านลบ.ม. สําหรับปริมาณนํ้าใช้การได้ 
4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา มีปริมาณ 7,071 ล้านลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 4,021 ล้านลบ.ม. ได้วางแผนการใช้นํ้าไว้ทั้งหมดแล้ว 
อย่างไรก็ตามพ้ืนที่เพาะปลูกลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด ยังมีการใช้นํ้าตํ่ากว่าแผน ซึ่งได้ปรับลดการระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพล 
เน่ืองจากมีนํ้าใข้การน้อย ร้อยละ 20 โดยไปใช้นํ้าจาก 3 เขื่อน สิริกิต์ิ แควน้อย ป่าสักฯ เป็นหลัก รวมระบายนํ้า 50 ล้านลบ.ม. 
ต่อวัน โดยยืนยันว่าในพ้ืนที่ชลประทาน จะไม่เกิดปัญหาภัยแล้ง ส่วนกรณีที่ชาวนาปลูกข้าวนาปรังเกินพ้ืนที่เป้าหมาย ไปแล้ว  
3 ล้านไร่ จากที่กําหนดแผนข้าวครบวงจร ไว้ 4 ล้านไร่ โดยปลูกไปแล้ว 7.28 ล้านไร่ ซึ่งกรมชลประทาน จะดูแลจัดรอบเวรส่งนํ้า 
ให้กับข้าวนาปรับปลูกเกินพ้ืนที่ ดูแลให้เก็บเก่ียวได้ ป้องกันความเสียหายน้อยที่สุด รวมทั้งไม่ให้เกิดผลกระทบการผลักดันนํ้าเค็ม 
ในแม่นํ้าเจ้าพระยา 

"ปริมาณนํ้าในการอุปโภคบริโภค ไม่มีปัญหา มีถึงเดือน ส.ค. จึงไม่ต้องกลัว  และสํารองนํ้าไว้แล้วเข้าหน้าฝนเดือนพ.ค. 
ฝนมาช้า เตรียมนํ้าเผื่อไว้สํารอง 3 เดือนการันตี ไม่เกิดปัญหาน้ํากินนํ้าใช้แน่นอน ในเขตชลประทาน ส่วนพ้ืนนอกเขตและพ้ืนที่แล้ง
ซ้ําซาก ได้เตรียมรถขนนํ้า ไว้ 100 กว่าคันพร้อมเครื่องสูบนํ้า 200-300 เครื่อง ไว้ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ป้องกันปัญหาขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใช้ โดยประสานงานกับ กระทรวงมหาดไทย กรมทรัพยากรนํ้า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้าแก้ไขในพ้ืนที่ตลอดเวลา ตามนโยบายของพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ให้ดูแลเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยง 105 อําเภอ  
34 จ.เป็นพ้ืนที่ เฝ้าระวังเกิดภัยแล้งเป็นประจําทุกปี เช่น พะเยา จันทรบุรี เชียงใหม่ พ้ืนที่ภาคตะวันตก อู่ทอง- ท่าล้อ  
ได้จัดรอบเวรส่งนํ้า ใช้เครื่องสูบนํ้าไปช่วย จากลุ่มนํ้าแม่กลอง และพื้นที่ลุ่มนํ้ายม ซึ่งมีแผนรับมือล่วงหน้าไว้แล้ว"นายสัญชัย กล่าว 

นายสัญชัย กล่าวอีกว่า สําหรับการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมนํ้าแล้งในแผน 5 ปี กรมชลฯ เสนอแผนในส่วนปี2561 โครงการ
สําคัญๆหลายโครงการ เช่นการเพ่ิมแหล่งนํ้ากักเก็บนํ้าภาคอีสาน สถานีสูบนํ้าไฟฟ้า ระบบป้องกันเมือง จากอุทกภัยนํ้าท่วม  
ในทุกภูมิภาค เขื่อนกักเก็บนํ้า ประตูนํ้า ฝาย ระบบบรรเทานํ้าท่วม ภัยแล้ง เป็นภาพรวมสองส่วน จากงบประมาณปกติ ที่กรมเสนอ
ไปปีละ 4.5 -4.6 หมื่นล้านบาท จะเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานได้ปีละ 3.5 แสนไร่ มีปริมาณนํ้ากักเก็บเพ่ิมขึ้น 400 กว่าล้านลบ.ม.ต่อปี  
หากมีงบปี61 ที่จะได้งบรายภูมิภาคมาเพ่ิมอีกทําให้แผนบูรณาการนํ้าทําได้รวดเร็วย่ิงขึ้น รวมทั้งในส่วนการแก้ไขอุทกภัยภาคใต้ 
เช่น จ.นครศรีธรรมราช เริ่มปี 60 ขุดคลองผันนํ้าเลี่ยงเมือง สร้างระบบผันนํ้า สร้างเข่ือนขนาดเล็ก ที่ อ.บางสะพาน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ุ เพ่ือรองรับปริมาณนํ้าไม่มาท่วมเส้นทางสัญจรลงภาคใต้ 

ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าหน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.นครสวรรค์  
ได้ขออนุมัติขึ้นบิน โดยใช้เครื่องบินปฎิบัติการ 4 ลํา เครื่องคาราแวน 2 ลํา เครื่องคาซา 2 ลํา ในภารกิจที่ 1  ขั้นตอนโจมตี  
ด้วยสารฝนหลวงสูตร 1 จํานวน 700 กิโลกรัม และ สูตร 4 จํานวน 700 กิโลกรัม ที่ระดับความสูง 7,000/5,000 ฟุต   
พ้ืนที่เป้าหมายทําให้ฝนตกบริเวณเขื่อนลําตะคอง ลําพระเพลิง และภารกิจที่ 2  ขั้นตอนโจมตี ด้วยสารฝนหลวงสูตร 1  
จํานวน 1,000 กิโลกรัม และ สูตร 4 จํานวน 1,000 กิโลกรัม ที่ระดับความสูง 8,000/6,000 ฟุต   พ้ืนที่เป้าหมายเขื่อนลําแซะ 
ลํามูลบน จ.นครราชสีมา โดยช่วงน้ีมีสภาพความช้ืนเหมาะสมทําฝนหลวงได้ รวมทั้งได้เพ่ิมหน่วยปฏิบัติการเป็น 7 หน่วยปฏิบัติการ  

นายสุรสีห์ กล่าวอีกว่า และวันที่ 2 มี.ค. จะมีหน่วยปฏิบัติการ รวม 9 หน่วยปฏิบัติการ ในภาคเหนือ 2 หน่วยปฏิบัติการ 
คือ เชียงใหม่ และ พิษณุโลก ภาคอีสาน 2 หน่วยปฏิบัติการ คือ บุรีรัมย์ และ อุดรธานี ภาคกลาง 2 หน่วยปฏิบัติการ 
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คือ นครสวรรค์ และ ลพบุรี ภาคตะวันออก 1 หน่วยปฏิบัติการ คือ จันทบุรี ภาคใต้ 2 หน่วยปฏิบัติการ คือ สงขลา  
และ ประจวบคิรีขันธ์ ซี่งจะปฎิบัติการฝนหลวงต่อเน่ืองจนถึงเดือนต.ค.แก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งโดยกําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
ทําฝนหลวงให้กับพ้ืนที่ทําเกษตรช่วงหน้าแล้ง สร้างความชุ่มช้ืนป่าต้นนํ้าทั่วประเทศ เติมนํ้าเขื่อนมีต้นทุนนํ้าน้อยร้อยละ30 
ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ ป่าพลุควรเคร็ง ภาคใต้ สําหรับสถานการนํ้าเขื่อนที่มีนํ้าใช้การน้อยกว่า 
ร้อยละ30 โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยาน้ําและการเกษตร ระบุว่าเขื่อนภูมิพล มีนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 20 เขื่อนวชิราลงกรณ์ 
ร้อยละ 24 เขื่อนคลองสียัด ร้อยละ 28 เขื่อนศรีนครินทร์ ร้อยละ มีนํ้าน้อยวิกฤติ ร้อยละ17 เขื่อนสิริธร ร้อยละ 26  
เขื่อนลําตะคอง ร้อยละ 24 เขื่อนนํ้าพุง ร้อยละ 29 โดยยังไม่มีพายุเข้าใกล้ประเทศไทย  (เดลินิวส์)  

 
เมืองหลวงชิลีขาดแคลนน้ําสะอาดจากเหตุฝนตกหนัก 

ประชาชนหลายล้านคนในกรุงซานเตียโกของชิลี ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําสะอาด หลังดินถล่มจากฝนตกหนัก 
ไหลลงปนเป้ือนแหล่งผลิตนํ้าประปา  

สํานักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงซานเตียโก ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ว่า ฝนที่ตกหนักต้ังแต่วันเสาร์ใกล้แม่นํ้าไมโป
ชานกรุงซานเตียโก ทําให้เกิดดินโคลนถล่มซัดซากปรักหักพังไหลลงสู่แม่นํ้าซึ่งเป็นแหล่งนํ้าสําหรับผลิตนํ้าประปะปา ทางการจึงต้อง
ระงับการจ่ายนํ้าประปาช่ัวคราว ส่งผลกระทบต่อประชาชนราว 1.45 ล้านครัวเรือน ในพ้ืนที่ 30 เขตของเมืองหลวง  

นายคลาวดิโอ ออร์เรโก ผู้ว่าการภูมิภาคซานเตียโกเมโทรโพลิแทน เผยว่า มีผู้ได้รับผลกระทบคิดเป็นกว่าร้อยละ 60  
ของประชากรในเขตเมืองหลวง หรือราว 3.9 ล้านคน ประชาชนต้องนําภาชนะไปรองนํ้าใช้จากจุดจ่ายนํ้าฉุกเฉินของทางการ 
รวมถึงการตระเวนซื้อหาน้ําด่ืมบรรจุขวดตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ขณะที่กําหนดการเปิดการเรียนการสอนในเทอมใหม่ในวันจันทร์
ถูกเลื่อนออกไป ส่วนห้างร้านและร้านอาหารที่ขาดแคลนน้ําด่ืมถูกสั่งระงับการดําเนินการช่ัวคราว 

นายออ ร์ เ ร โ ก เ ผยว่ า ยั ง ไ ม่ ส าม า รถบอก ไ ด้ ว่ า ร ะบบส่ ง จ่ า ย นํ้ าประปาจะก ลับมาสู่ ภ า วะปก ติ ไ ด้ เ มื่ อ ไ ร  
ขณะที่กระทรวงมหาดไทรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุฝนตกหนักและดินถล่มอยู่ที่ 3 ราย และมีผู้สูญหาย 19 ราย นอกจากน้ี 
ยังมีรายงานนํ้าท่วมฉับพลันในหลายพ้ืนที่ รวมถึงภูมิภาคอันโตฟากาสตาและเขตซานเปโดรเดออะตาคามา สร้างความเสียหาย 
ต่อสะพานและเส้นทางต่างๆ ตัดขาดประชาชนราว 3,300 คน จากโลกภายนอก  (เดลินิวส์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


