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สภาวะอากาศ   บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส  
และมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณทางตะวันตกของภาคกลาง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเน่ืองจาก 
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สําหรับภาคใต้มีฝนตกเพ่ิมขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้. 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคเหนือ-ภาคอีสานหนาวเย็น ระวังลมแรง ภาคใต้ 
มีฝนเพ่ิม 
จ.พิจิตร  ลุ่มเจ้าพระยาวิฤกติ ชลประทานพิจิตรวอนหยุดทํานาปรัง 
จ.อุดรธานี  ชป.5 ห่วงอุดรฯแล้งซ้ําซากยันนํ้ากักเก็บดีกว่าปี 59 
จ.อุบลราชธานี  ผส.ชป.7 ห่วง 3 จ.ขาดน้ําช่วงหน้าแล้ง 
จ.ชัยนาท  แล้งลามชาวนา อ.วัดสิงห์ต้องทิ้งนากว่าหมื่นไร่ เหตุแหล่งนํ้าแห้ง 
เป็นโคลน ไม่พอใช้เพาะปลูก 
จ.จันทบุรี  ภัยแล้งเริ่มวิกฤตินํ้าในฝายท่าระม้าแห้ง 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
ชิลี  นํ้าท่วมดินสไลด์ในชิลี สูญหายแล้ว 19 ดับ 3 
 
การช่วยเหลือ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  ปฏิบัติภารกิจรับมือภัยแล้ง  เร่งเติมนํ้า 
ในเขื่อนลําตะคองและเขื่อนศรีนครินทร์ 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง ณ 
วันที่27 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 มีแนวโน้มระดับนํ้า
เพ่ิมขึ้น สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สถานการณ์นํ้าท่า (24 ก.พ.- 28 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 9.85 0.30 0.35 6.10 2300 และ 15.55 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
. ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังน้ําแล้ง 
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ริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 23 ก.พ.59 24 ก.พ.59 25 ก.พ.59 26 ก.พ.59 27 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 ี - - - - 0.6 
จ.นครปฐม - - - - 0.7 
จ.นนทบุรี - - - - - 
จ.ปทุมธานี - - - - - 

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

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

จ.เพชรบุรี - - - - - 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ - - - - 2.4 

จ.ชุมพร - 0.2 - 10.0 65.0 
จ.สุราษฎร์ธานี 0.6 - 0.2 7.4 65.0 

จ.นครศรีธรรมราช - - 0.8 16.0 32.5 
จ.พัทลุง - - - 20.0 5.2 
จ.สงขลา - - 1.1 8.6 9.5 
จ.ปัตตาน ี - 4.7 - 23.0 6.6 
จ.ยะลา 0.3 - - 15.0 3.4 

จ.นราธิวาส - 1.7 15.4 48.0 18.9 
จ.ระนอง - - - 1.1 9.9 
จ.พังงา 4.8 - 29.7 2.8 10.3 
จ.กระบี่ - - 2.8 - 41.2 
จ.ภูเก็ต 55.5 - - - 22.4 
จ.ตรัง - - - - 0.2 
จ.สตูล - - 8.3 12.5 0.2 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 ก.พ.60  เวลา 13:00 น. 27 ก.พ.60  เวลา 19:00 น. 

28 ก.พ.60  เวลา 1:00 น. 28.ก.พ 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 41.2 1,911.0 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 88.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั 0.7 86.4 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั

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

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

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 23.2 *** *** 28.7 1,911.0 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 267.3 17.3 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 13.8 สงูกวา่ 41.2 487.7 หวัหนิ 1.7 243.9 15.3 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 72.4 13.2 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ 2.4 480.9 21.8 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 15.3 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 27.8 657.5 44.7 สงูกวา่

พะเยา - 63.0 9.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 58.4 825.2 48.7 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 37.9 9.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 28.7 658.6 54.4 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 6.5 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 9.7 16.3 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี 16.0 339.3 12.3 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 6.5 สงูกวา่ หนองคาย - 5.2 17.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 3.1 1,911.0 68.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 7.6 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.9 16.1 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 1.7 1,907.9 19.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 8.9 สงูกวา่ อุดรธานี - 17.5 22.0 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 28.0 828.8 33.3 สงูกวา่

ลําปาง - 80.4 8.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 19.4 17.2 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. 2.0 354.0 42.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 4.9 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 18.2 29.3 ตํา่กวา่ ฉวาง 11.4 510.3 39.0 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 8.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 24.8 31.0 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. 5.2 1,111.1 14.6 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 11.9 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 23.4 27.1 ตํา่กวา่ สงขลา 5.2 719.4 48.6 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 8.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 41.1 *** *** หาดใหญ่ 1.4 448.2 24.4 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 11.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 5.8 21.4 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 4.4 590.9 17.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 14.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 6.5 15.0 ตํา่กวา่ สะเดา 5.4 310.3 29.1 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 6.9 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.9 17.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี 1.9 655.3 32.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 42.7 5.5 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 4.0 17.3 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 3.4 819.3 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 6 4 17 1 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 13 4 ตํา่กวา่ ิ ส 1 0 1 377 7 53 7 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

27 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

28 กุมภาพันธ์ 2560

หลม่สก ไมมฝน 6.4 17.1 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 0.8 13.4 ตากวา นราธวิาส 1.0 1,377.7 53.7 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 8.2 สงูกวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 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 - 61.1 16.1 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4 11.6 ตํา่กวา่ ระนอง 9.9 487.70 12.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 16.2 13.1 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 9.4 18.8 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า 10.3 212.40 35.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6 9.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 4.5 16.1 ตํา่กวา่ กระบี่ 41.2 449.40 43.40 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 12.5 สงูกวา่ นครราชสมีา - 6.1 16.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต 21.8 350.40 23.90 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 2.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 6.3 11.5 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 22.4 253.10 27.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 4.9 12.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 4.4 15.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา 4.2 255.10 18.00 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.4 14.8 ตํา่กวา่ ตรงั 0.2 389.90 20.80 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 12.5 22.6 ตํา่กวา่ สตลู 0.2 206.60 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 สว ีสกษ. 58.4 825.2

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 11.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 กระบี่ 41.2 449.4

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 18.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 เกาะสมยุ 28.7 658.6

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.7 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 14.4 *** *** 4 สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 28.0 828.8

บวัชุม ไมม่ฝีน 4.0 9.1 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 10.0 15.8 ตํา่กวา่ 5 ชุมพร 27.8 657.5

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 28.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 12.2 24.9 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ กระบี่ 41.2 449.4

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.7 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 28.3 27.5 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช 3.1 1,911.0

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 25.7 16.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 20.5 14.5 ตํา่กวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 14.0 6.9 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 59.6 14.3 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 6.9 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 123.8 15.7 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4 14.9 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 125.0 19.4 สงูกวา่

นครปฐม 0.7 36.4 7.8 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 108.1 36.5 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 42.1 26.2 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 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. ไมม่ฝีน 70.7 55.2 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 9.0 ตํา่กวา่ ตราด - 113.2 86.0 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 22.8 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี 0.6 60.3 14.5 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 65.0 มม. ที ่อ.ทุง่ตะโก จ.ชมุพร และอ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 648.03 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -267.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -137.00 

วนัที ่28  กุมภาพนัธ ์ 2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -54.00 

44,651 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -121.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
63% ภาคตะวันออก 7 1 2 10 -28.03 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่28  กุมภาพนัธ ์ 2559 ภาคใต ้ 3 - 1 4 -41.00  ลดลง 31 อ่าง

36,640 รวมท ัง้ประเทศ 31 4 3 38 -648.03   เพิม่ขึน้ 3 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 4,622 34% 6,431 48% 2,631 20% 6,502 48% 2,702 20% -71.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,326 45% 6,013 63% 3,163 33% 6,163 65% 3,313 35% -150.00 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% 77 73% 74 70% 83 78% 80 75% -6.00 ลดลง

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

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 336 36% 569 61% 526 56% 600 64% 557 59% -31.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,423 38% 13,492 55% 6,764 27% 13,759 56% 7,031 28% -267.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 26 19% 77 57% 70 51% 78 57% 71 52% -1.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 165 32% 213 41% 168 32% 215 41% 170 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% 111 68% 74 45% 117 71% 80 49% -6.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 645 27% 1,533 63% 952 39% 1,592 65% 1,011 42% -59.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 620 31% 780 39% 680 34% 813 41% 713 36% -33.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 105 33% 96 31% 74 24% 100 32% 78 25% -4.00 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% 1,330 68% 499 25% 1,358 69% 527 27% -28.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,105 37% 4,495 54% 2,846 34% 4,633 55% 2,983 36% -137.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 392 41% 566 59% 563 59% 593 62% 590 61% -27.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 47 29% 90 56% 73 46% 106 66% 89 56% -16.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 62 26% 225 94% 185 77% 236 98% 196 82% -11.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 501 37% 881 65% 821 60% 935 69% 875 64% -54.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,468 70% 13,283 75% 3,018 17% 13,328 75% 3,063 17% -45.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,644 52% 5,113 58% 2,101 24% 5,189 59% 2,177 25% -76.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,112 64% 18,396 69% 5,119 19% 18,517 70% 5,240 20% -121.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 110 49% 126 56% 121 54% 133 59% 128 57% -7.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 129 31% 141 34% 111 26% 149 35% 119 28% -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% 103 63% 89 55% 103 63% 89 55% - คงที่

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 207 70% 154 52% 134 45% 157 53% 137 46% -3.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 60% 9 52% 8 47% 8 51% 7.69 46% 0.19 เพิม่ขึน้

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 6 27% 12 56% 11 52% 12 56% 11.05 52% 0.03 เพิม่ขึน้

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 38 48% 59 75% 56 71% 60 76% 57.42 72% -1.18 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 25 56% 24 54% 21 47% 24 54% 21.45 47% -0.07 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 215 73% 196 66% 223 76% 204.00 69% -8.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 708 42% 923 55% 816 49% 951 57% 844 50% -28.03 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 280 39% 347 49% 282 40% 352 50% 287 40% -5.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 92 24% 194 50% 176 45% 197 50% 179 46% -3.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,425 78% 4,903 87% 3,551 63% 4,937 88% 3,585 64% -34.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 994 68% 1,021 70% 745 51% 1,020 70% 744 51% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,791 71% 6,465 79% 4,754 58% 6,506 79% 4,795 59% -41.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 36,640 52% 44,651 63% 21,120 30% 45,300 64% 21,768 31% -648.03 ลดลง

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

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

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (28)

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

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

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 26 จังหวัด ไม่ม ี50 จังหวัด                             ลําดบัของเขือ่นตามปรมิาณนํา้ใชก้ารได้

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

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

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่28  กุมภาพนัธ ์ 2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

28 กุมภาพนัธ ์2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

22 กุมภาพนัธ ์2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่28  กมุภาพนัธ ์ 2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%
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 38%
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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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เหนือ-อีสานหนาวเย็น ระวังลมแรงใต้มีฝนเพิ่ม 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป 24 ช่ัวโมงข้างหน้าว่า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยังคงมีอากาศเย็นโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส และมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณทางตะวันตก
ของภาคกลาง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สําหรับภาคใต้มีฝนตกเพ่ิมขึ้นและมีฝนหนัก
บางแห่ง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 
ในระยะน้ี  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06.00 วันน้ี ถึง 06.00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 15-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
33-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 5-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว  
10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศา อุณหภูมิ ตํ่าสุด 17-21 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี 
และกาญจนบุรี อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว  
10-30 กม./ชม.  

ภาคตะ วั น ออก  มี เ ม ฆบ า ง ส่ ว น  กั บ มี ล ม แ ร ง  อุ ณห ภู มิ ตํ่ า สุ ด  21-25 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  อุ ณห ภู มิ สู ง สุ ด  
33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิตํ่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ต้ังแต่จังหวัด
ชุมพรขึ้นมา 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 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี  
ตรัง และสตูล อุณหภูมิ ตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีลมแรง อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
 

ลุ่มเจ้าพระยาวิฤกติชลฯพิจิตรวอนหยุดทํานาปรัง 
ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาเร่ิมวิฤกติหนักทั้งเรื่องปริมาณนํ้าที่ใช้ช่วยเหลือพ้ืนที่ทางด้านการเกษตร อีกทั้งปริมาณนํ้าเค็มก็หนุนขึ้นสูง 

ชลประทานพิจิตรวอนชาวนาหยุดทํานาปรัง 
นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผู้ อํานวยการโครงการชลประทานพิจิตร เปิดเผยว่า ขณะน้ีกรมชลประทานแจ้งมาว่า 

ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาเกิดภาวะวิกฤติหนักทั้งเรื่องปริมาณนํ้าที่ใช้ช่วยเหลือพ้ืนที่ทางด้านการเกษตร อีกทั้งปริมาณน้ําเค็มก็หนุนขึ้นสูง  
จึงทําให้นํ้าจืดที่จะใช้ผลิตนํ้าประปาไม่พอเพียง ดังน้ันชลประทานจังหวัดพิจิตร จึงอยากจะขอความร่วมมือมายังเกษตรกร 
ที่อยู่ในเขต อ.เมือง อ.ตะพานหิน อ.บางมูลนาก ที่ทํานาปรังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่นํ้าน่านที่ได้เคยอาศัยนํ้าจากแม่นํ้าน่านด้วยการใช้
เครื่องสูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้าจาก 39 สถานี จํานวน 74 เคร่ือง สูบนํ้าไปเพ่ือทํานํ้าประปาและเพ่ือการทํานาปรังครอบคลุม 
พ้ืนที่ 95,950 ไร่ พืชผัก 780 ไร่ รวมท้ังสิ้น 96,730 ไร่ โดยในช่วงระหว่างวันที่ 27 ก.พ. ถึง 2 มี.ค. 2560 ขอให้ 
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้นํ้าในพ้ืนที่ดังกล่าวน้ี ขอให้งดการสูบนํ้าอย่างสิ้นเชิง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการบริหารจัดการนํ้าในภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือจะได้ช่วยชาวลุ่มนํ้าเจ้าพระยาให้ได้มีนํ้าประปาไว้อุปโภค บริโภค แต่ระบบสูบนํ้าเพ่ือนําไปทําประปาหมู่บ้านยังคงสามารถสูบนํ้า
ไปทํานํ้าประปาได้ตามปกติ จึงขอความร่วมมือมายังกลุ่มเกษตรกรลุ่มนํ้าน่านพิจิตรให้หยุดสูบนํ้าจากแม่น้ําน่านเป็นเวลา4วัน 
เพ่ือช่วยลุ่มนํ้าเจ้าพระยาให้ผ่านพ้นวิกฤติดังกล่าว  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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ชป.5ห่วงอุดรฯแล้งซํ้าซากยันน้ํากักเก็บดีกว่าปี59 
สํานักงานชลประทานที่ 5 ห่วง จ . อุดรธานี แล้งซ้ํ าซาก จับตาต่อเน่ือง ยันปริมาณนํ้ากักเก็บดีกว่าปี 2559  

คาดว่าสถานการณ์แล้งของปีน้ีจะไม่รุนแรง 
นายสถิต โพธ์ิดี ผู้อํานวยการส่วนบริหารและจัดการนํ้าและบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 5 (ผจบ.ชป.5) รับผิดชอบ

พ้ืนที่ในเขตชลประทานของ จ.อุดรธานี, หนองคาย, เลย, หนองบัวลําภู, สกลนคร และ บึงกาฬ เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 
ว่า ขณะน้ีปริมาณน้ําตามแหล่งกักเก็บต่าง ๆ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมา จึงคาดว่าสถานการณ์แล้งของปีน้ีจะไม่รุนแรง 
เท่ากับปี 2559  

จากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่ได้รับรายงานว่ามีจุดใดประสบปัญหาขาดแคลนนํ้า แต่อาจมีแหล่งสํารองนํ้าตามธรรมชาติ
นอกเขตชลประทานบางแห่งที่ลดระดับลงจนแห้งขอด ซึ่งส่วนน้ีหากเกษตรกรมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนรถนํ้า  
หรือเคร่ืองสูบก็สามารถแจ้งมาได้ทันที โดยกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมเพ่ือให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ นอกจากน้ี  
นายสถิต ระบุว่า เมื่อสํารวจยอดรวมของพื้นที่การเกษตร พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรทําการเพาะปลูกตามกรอบที่รัฐกําหนดไว้  
จึงเช่ือว่าจะไม่ประสบปัญหาด้านการจัดสรรนํ้าอย่างแน่นอน ยกเว้น การจัดส่งนํ้าไปยังพ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่อาจยุ่งยาก 
โดยเฉพาะ จ.อุดรธานี เน่ืองจากเป็นจุดที่ประสบภัยแล้งซ้ําซาก ซึ่งส่วนน้ีหลายฝ่ายยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง 
สําหรับหามาตรการช่วยเหลือต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ผส.ชป.7 ห่วง 3 จ.ขาดน้ําช่วงหน้าแล้ง 
ผส.ชป.7 ห่วง 3 จังหวัด ขาดแคลนน้ําช่วงฤดูแล้ง หลายฝ่ายยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ 

ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม เผยภาพรวมชาวบ้านทําการเกษตรตามกรอบที่รัฐกําหนด 
นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 7 (ผส.ชป.7) รับผิดชอบพ้ืนที่ จ.อุบลราชธานี, ยโสธร, 

อํานาจเจริญ, มุกดาหาร และ นครพนม เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ปัจจุบันในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานชลประทาน
ที่ 7 ยังไม่มีจุดใดประสบภัยแล้ง แต่หลายฝ่ายยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 
ซึ่งถือเป็นระยะเวลาปกติที่มักจะเกิดปัญหาดังกล่าว เบ้ืองต้นไม่พบการทําเกษตรเกินจากกรอบที่รัฐกําหนด ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่
หันไปปลูกพืชใช้นํ้าน้อย จึงคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะไม่รุนแรงมากนัก อีกทั้งยังยืนว่าปีน้ี จะมีนํ้าใช้ในการอุปโภค - บริโภค  
อย่างเพียงพอ  

นายสมชาย กล่าวต่อว่า แม้ภาพรวมราษฎรจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง แต่ก็ยังมีจุดเสี่ยงที่อาจประสบภาวะ 
ขาดแคลนนํ้าสําหรับทําการเกษตรอยู่ 3 แห่ง คือ จ.ยโสธร, อํานาจเจริญ รวมถึง อุบลราชธานี บางส่วน เน้นบริเวณ 
นอกเขตชลประทาน จึงอยากฝากเตือนให้ประชาชนช่วยกันประหยัดนํ้า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
แล้งลามชัยนาท! ชาวนา อ.วัดสิงห์ต้องทิ้งนากว่าหม่ืนไร่ เหตุแหล่งน้ําแห้งเป็นโคลน ไม่พอใช้เพาะปลูก 

จากการลงสํารวจพ้ืนที่การเกษตรใน ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ทําให้พบว่าสภาพความแห้งแล้งกําลังลุกลาม 
ขยายวงกว้าง จนเกษตรกรต้องทิ้งร้างพ้ืนที่จํานวนกว่า 10,000 ไร่ เน่ืองจากไม่มีนํ้าเพียงพอในการเพาะปลูก โดยแหล่งนํ้า
ธรรมชาติต่างๆ เริ่มแห้งขอดจนเหลือท้องบึงที่เป็นนํ้าโคลน พอเหลือให้สัตว์เลี้ยงได้ลงด่ืมกินและนอนแช่คลายร้อนเท่าน้ัน 

นางสุภาพ ชาวนาในพ้ืนที่เปิดเผยว่า ในปีน้ีอากาศร้อนและความแห้งแล้งมาเร็ว ทําให้นํ้าในหนองบึงและแก้มลิงต่างๆ  
แห้งเหือดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชาวบ้านเริ่มกังวลว่าในช่วงเดือนเมษายนที่จะเป็นช่วงที่ร้อนและแล้งที่สุด พ้ืนที่แถบนี้อาจจะต้อง
เผชิญกับสภาวะภัยแล้งที่รุนแรงได้ไม่น้อยกว่าปี 2559 ที่ชาวบ้านต้องพ่ึงพานํ้าด่ืมและนํ้าใช้จากทางราชการที่นํามาแจกจ่าย  
เพราะแหล่งนํ้าในพ้ืนที่แห้งขอดจนหมดสิ้น 

“ปี 59 ที่ผ่านมาต้องซื้อนํ้าด่ืมบรรจุถังจากร้านค้า ที่สั่งมาจากนอกพ้ืนที่ในราคาถังละ 12 บาท ส่วนนํ้าใช้คนที่มีรถ 
และถังนํ้าก็ต้องขับไปบรรทุกจากจุดแจกจ่ายนํ้าที่ทางอําเภอจัดไว้ให้ ส่วนคนที่ไม่มีรถก็ต้องนําถังไปทยอยขนจากจุดแจกจ่ายนํ้า 
ของทางราชการที่นําถังขนาดใหญ่มาต้ังไว้ให้ ซึ่งถือว่าค่อนข้างลําบาก ส่วนการเพาะปลูกน้ันแทบจะทําไม่ได้เลยเพราะไม่มีนํ้า
เพียงพอ ซึ่งในปีน้ีความแห้งแล้วมาเร็วและดูท่าแล้วจะรุนแรงไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว ชาวบ้านหลายๆ คนก็เริ่มปรึกษากันที่จะรวบรวม
เงินจ้างผู้รับเหมามาขุดเจาะน้ําบาดาลไว้ใช้ร่วมกัน เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้งน้ีด้วย” นางสุภาพกล่าว  (มติชน) 
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จันทบุรีภัยแล้งเริ่มวิกฤติน้ําในฝายท่าระม้าแห้ง 
ปัญหาภัยแล้งเริ่มวิกฤติ หลังปริมาณน้ําในฝายท่าระม้า อ.มะขาม แห้งขอด เห็นสันดอนทรายสามารถเดินข้ามไป 

อีกฟากหน่ึงได้ และแม่นํ้าจันทบุรี มีปริมาณนํ้าลดระดับลง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวน 
ชาวบ้านในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ที่อยู่ท้ายฝายบ้านท่าระม้าได้รับผลกระทบอย่างหนัก  

หลังปริมาณนํ้าในฝายท่าระม้าแห้งขอด เห็นสันดอนทรายสามารถเดินข้ามไปอีกฟากหน่ึงได้ และแม่นํ้าจันทบุรี มีปริมาณนํ้า 
ลดระดับลง จนฝายยางบ้านท่าระม้า ต้องมีการพองลมยางเพ่ือกักเก็บนํ้าไว้ใช้เพ่ือการเกษตร และใช้ในการผลิตนํ้าประปา  
เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งของจังหวัดจันทบุรี แต่ทั้งน้ีและทั้งน้ันปริมาณนํ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนเริ่มได้รับผลกระทบ
ออกเป็นวงกว้าง เพราะทางชลประทานได้มีการปิดฝายอยู่ และยังไม่มีการปล่อยนํ้าลงมา ประกอบกับน้ําในเขื่อนสะพานหิน 
ก็ยังไม่ปล่อยลงมาเช่นกัน จึงทําให้เกษตรกรชาวสวนอยากให้ชลประทานจังหวัดจันทบุรี ได้มีการเปิดฝาย และปล่อยนํ้าลงมา
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนอย่างเร่งด่วน เพราะหากปล่อยไว้อาจจะทําให้ผลผลิตที่ปลูกไว้จะได้รับผลกระทบมากย่ิงขึ้น 

นายชัยศรี ฉิมกลีบ อายุ 48 ปี กล่าวว่า หลังจากฝายท่าระม้ามีนํ้าแห้งขอด ทําให้ตนเองมีนํ้าไม่พอใช้ หลังที่ชลประทาน 
ได้มีการปิดฝาย และน้ําสะพานหินก็ไม่ปล่อยมาทําให้ฝายบ้านท่าระม้าก็เลยแห้งขอดอย่างที่เห็นทําให้นํ้าไม่พอ ทั้งน้ี หากทางจังหวัด
ระยองไม่ดูดนํ้าไปใช้ทางอุตสาหกรรมนํ้าก็พอใช้ ทําให้ในปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่ท้ายฝายบ้านท่าระม้าได้รับผลกระทบหลายครัวเรือน
(ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ก.ฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ปฏิบัติภารกิจรับมือภัยแล้ง  เร่งเติมน้ําในเขื่อนลําตะคองและเขื่อนศรีนครินทร์ 
ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยถึงการปฏิบัติการฝนหลวงรับมือภัยแล้งว่า  

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยหน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดนครสวรรค์ ดําเนินการปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณพ้ืนที่ลุ่ม 
รับนํ้าเขื่อนลําตะคอง และ ลุ่มรับนํ้าเขื่อนศรีนครินทร์ เพ่ือเติมนํ้าในเขื่อนบริเวณดังกล่าวให้มากข้ึน เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าเก็บกัก 
เพ่ือการอุปโภค-บริโภคที่น้อยในช่วงฤดูแล้ง 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดนครสวรรค์ มีการปฏิบัติภารกิจ 2 ภารกิจ 4 เที่ยวบิน คือ ปฏิบัติการฝนหลวง
เติมนํ้าในบริเวณ เขื่อนลําตะคอง – เขื่อนลําพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา และปฏิบัติการฝนหลวงเติมนํ้าในบริเวณ เขื่อนลําแซะ-
เขื่อนลํามูลบน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในภารกิจดังกล่าว มีการใช้สารฝนหลวง 3.4 ตัน ผลการปฏิบัติภารกิจพบว่า มีปริมาณ 
ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มรับนํ้าเขื่อนลําตะคอง เขื่อนลํามูลบนและเขื่อนลําแซะ 

ส่วนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา เวลา 14.15 น. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดนครสวรรค์  
มีการปฏิบัติภารกิจ 2 ภารกิจ 4 เที่ยวบิน อีกเช่นกัน คือ ปฏิบัติการฝนหลวงเติมนํ้าในบริเวณลุ่มรับนํ้าเขื่อนลําตะคอง  
จังหวัดนครราชสีมา และบริเวณลุ่มรับนํ้าเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยในภารกิจน้ี มีการใช้สารฝนหลวง 3.4 ตัน 
และผลการปฏิบัติภารกิจพบว่า มีปริมาณฝนตกเล็กน้อย ในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มรับนํ้าเขื่อนลําตะคองและลุ่มรับนํ้าเขื่อนศรีนครินทร์  
และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดนครสวรรค์ มีการปฏิบัติภารกิจ 
1 ภารกิจ คือ ปฏิบัติการฝนหลวงเติมนํ้าในบริเวณลุ่มรับนํ้าเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้ใช้สารฝนหลวง 2 ตัน  
ผลการปฏิบัติการพบว่า มีฝนตกเล็กน้อย-ปานกลางในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มรับนํ้าเขื่อนศรีนครินทร์ 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการฝนหลวงเติมนํ้าในเขื่อนโดยหน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จะปฏิบัติภารกิจการปฏิบัติการ 
ฝนหลวงเมื่อมีสภาพอากาศเอ้ืออํานวยทันที ทั้งน้ี สําหรับการปฏิบัติการ ฝนหลวงสู้ภัยแล้งอย่างเต็มรูปแบบทั่วประเทศในปีน้ี  
จะเริ่มปฏิบัติการต้ังแต่วันที่ 3 มีนาคม เป็นต้นไป โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารฝนหลวงเพ่ิมเติมได้ที่ เพจ Facebook  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือเว็บไซต์ www.royalrain.go.th  (มติชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


