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สภาวะอากาศ   ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง
เกิดขึ้นหลายพ้ืนที่ 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  ชี้ภาคเหนือ-ภาคอีสาน-ภาคกลางวันร้อน เตือนภาคอีสานล่าง-
ภาคตอ.ระวังพายุ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  .เตือน 61 จ.ระวังพายุฤดูร้อน 14-19 มี.ค. 
จ.พิษณุโลก  แล้งกระทบไร่ถั่วฝักยาว ชาวบ้านวังขี้เหล็ก 
จ.บึงกาฬ แล้ง นํ้าโขงแห้ง เกิดสันดอนทรายกลางน้ํา กระทบเรือรับจ้างไทยลาว 
เดือดร้อน ว่ิงอ้อมเกาะ 
จ.นครสวรรค์  แล้งจัด ถึงขั้นนาข้าวแห้งตายยกแปลงแล้ว 
จ.นครศรีธรรมราช  เมืองคอนเตรียมรับมือภัยแล้งไฟป่าหมอกควัน 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 
สถานการณ์น้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์

สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง ณ วันที่  15 มีนาคม   2560  ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย  นครพนม 
มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.34  .  6.32 3.00 2.27 2.64  และ2.98  เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -
9.39   - -9.44 - . 10.11 9.28  และ-11.50  เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า  สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย มีแนวโน้ม
ระดับน้ําเพิ่มขึ้น สถานีเชียงแสน สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว สถานการณ์นํ้าท่า (11 มี.ค.- 15 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 4.60 16.50 และ 7.90 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
วันพฤหัสบดทีี่ 16 มีนาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ . 
ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังน้ําแล้ง 
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ริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 10 มี.ค.59 11 มี.ค.59 12 มี.ค.59 13 มี.ค.59 14 มี.ค.59 

จ.นครสวรรค ์ 50.5 - - - - 
จ.ชัยนาท - - - - - 

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

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

จ.สมุทรปราการ - - - - - 
จ.นครนายก - - - - - 
จ.ปราจีนบุร ี - - - - - 
จ.สระแก้ว - - 5.8 - 5.0 

จ.ฉะเชิงเทรา - - - - - 
จ.ชลบุร ี - - - - - 
จ.ระยอง - - - - - 
จ.จันทบุร ี - - - - - 
จ.ตราด - - - - - 

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

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

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

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

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 มี.ค.60  เวลา 13:00 น. 14 มี.ค.60  เวลา 19:00 น. 

15 มี.ค.60  เวลา 1:00 น. 15.มี.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 17.0 1,913.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 88.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 17.0 86.4 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 1.2 169.4 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 11.1 16.8 ตํา่กวา่ - 143.9 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 33.1 สงูกวา่

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

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 28.2 สงูกวา่ - 490.6 หวัหนิ - 243.9 53.9 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 72.4 35.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 478.5 71.8 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 46.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 702.2 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 41.4 33.5 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 749.4 80.8 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 18.8 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 27.0 35.6 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 341.8 24.0 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 14.2 ตํา่กวา่ หนองคาย - 5.2 39.8 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,913.2 89.7 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 19.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 38.2 39.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 1,910.5 35.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 17.8 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 44.0 49.7 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 895.0 51.0 สงูกวา่

ลําปาง - 80.4 22.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 169.4 44.1 สงูกวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 358.2 102.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 13.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 108.3 57.5 สงูกวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 511.9 116.9 สงูกวา่

แพร่ - 27.1 27.6 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 27.8 60.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,116.3 79.7 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 32.7 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 37.6 43.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 719.4 59.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 34.3 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 42.7 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 449.6 75.1 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 8.2 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 9.7 42.1 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 596.9 35.7 สงูกวา่

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

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 16.6 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 34.7 38.8 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 658.6 49.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 43.2 24.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 6.8 33.8 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 834.5 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 7 0 43 8 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 16 6 47 1 ตํา่กวา่ ิ ส 1 381 3 117 4 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

15 มีนาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

14 มีนาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สก ไมมฝน 7.0 43.8 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 16.6 47.1 ตากวา นราธวิาส - 1,381.3 117.4 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 15.5 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 34.9 51.3 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 43.9 12.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 15.5 42.0 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 31.7 21.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 18.3 41.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 42.6 26.7 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 1.2 2.1 30.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 61.1 47.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4 26.5 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 490.60 33.80 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 47.0 36.7 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 9.4 43.5 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 221.80 67.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 14.5 47.9 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 4.5 44.2 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 453.00 98.30 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 20.9 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 9.0 37.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 363.60 73.50 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 15.2 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 11.3 45.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 258.70 100.30 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 9.0 50.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 4.0 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 285.10 60.30 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.9 37.5 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 393.50 83.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 0.3 12.8 69.3 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 206.70 122.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 18.7 47.9 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 80.6 44.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 47.8 33.1 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 48.6 28.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ปทุมธาน ีสกษ. 17.0 25.2

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 11.0 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 1.2 2.1

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ปากชอ่ง สกษ. 0.3 12.8

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.7 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 14.4 *** *** 4 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 8.8 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 10.0 49.9 ตํา่กวา่ 5 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 14.5

ปทุมธาน ีสกษ. 17.0 25.2 64.0 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 14.9 51.5 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ปทุมธาน ีสกษ. 17.0 25.2

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 55.4 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 28.3 55.7 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,913.2

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 25.7 46.4 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 20.5 70.9 ตํา่กวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 14.0 18.9 ตํา่กวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 59.6 47.5 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 14.1 32.1 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 124.1 49.6 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4 26.9 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 124.2 53.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 13.5 20.2 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 143.9 52.4 สงูกวา่

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

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 47.7 29.0 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 125.4 58.8 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 36.4 10.6 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 110.1 70.3 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 42.1 25.0 ตํา่กวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 70.2 36.8 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 17.4 52.6 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 85.9 71.9 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 45.1 42.1 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 70.8 77.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง - 19.3 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 42.3 115.3 ตํา่กวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 32.5 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 60.3 70.9 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 21.0 มม. ที ่อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 720.43 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -283.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 - 1 12 -159.00 

วนัที ่15  มนีาคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -46.00 

42,883 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -140.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
60% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -35.43 คงที่ 2 อ่าง
วนัที ่15  มนีาคม  2559 ภาคใต ้ 4 - - 4 -57.00  ลดลง 35 อ่าง

35,721 รวมท ัง้ประเทศ 35 2 1 38 -720.43   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 4,533 34% 6,254 46% 2,454 18% 6,324 47% 2,524 19% -70.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,199 44% 5,614 59% 2,764 29% 5,776 61% 2,926 31% -162.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 53 20% 145 55% 133 50% 152 57% 140 53% -7.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 29 11% 77 29% 63 24% 83 32% 69 26% -6.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 61 58% 58 55% 67 63% 64 60% -6.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 22 13% 147 86% 141 83% 147 86% 141 83% - คงที่

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 319 34% 486 52% 443 47% 518 55% 475 51% -32.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,182 37% 12,784 52% 6,056 25% 13,067 53% 6,339 26% -283.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 23 17% 73 54% 66 49% 74 54% 67 49% -1.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 156 30% 198 38% 153 29% 205 39% 160 31% -7.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 59 36% 56 34% 48 29% 55 33% 47 28% 1.00 เพิม่ขึน้

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 60 37% 84 51% 47 29% 92 56% 55 34% -8.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 617 25% 1,388 57% 807 33% 1,446 59% 865 36% -58.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 542 27% 688 35% 588 30% 727 37% 627 32% -39.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 98 31% 89 28% 67 21% 92 29% 70 22% -3.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 63 41% 65 42% 64 41% 66 43% 65 42% -1.00 ลดลง

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

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 83 30% 99 36% 92 33% 103 37% 96 35% -4.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 62 51% 57 47% 54 45% 58 48% 55 45% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,108 56% 1,259 64% 428 22% 1,296 66% 465 24% -37.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,912 35% 4,117 49% 2,468 29% 4,277 51% 2,627 31% -159.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 357 37% 462 48% 459 48% 498 52% 495 52% -36.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 47 29% 85 53% 68 43% 85 53% 68 43% - คงที่

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 55 23% 197 82% 157 65% 207 86% 167 70% -10.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 459 34% 744 55% 684 50% 790 58% 730 54% -46.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,362 70% 13,140 74% 2,875 16% 13,195 74% 2,930 17% -55.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,490 51% 4,906 55% 1,894 21% 4,991 56% 1,979 22% -85.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 16,852 63% 18,046 68% 4,769 18% 18,186 68% 4,909 18% -140.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 98 44% 112 50% 107 48% 118 53% 113 50% -6.00 ลดลง

คลองสยีดั    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 116 28% 122 29% 92 22% 129 31% 99 24% -7.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 33 28% 76 65% 64 55% 77 66% 65 56% -1.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 134 82% 97 59% 83 51% 100 61% 86 53% -3.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 195 66% 139 47% 119 40% 144 49% 124 42% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 9 57% 8 48% 7 43% 8 49% 7.48 45% -0.27 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 5 25% 11 53% 10 48% 12 55% 10.67 50% -0.41 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 33 41% 53 67% 50 63% 56 70% 52.59 66% -2.50 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 26 57% 24 52% 21 46% 24 53% 21.04 46% -0.25 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 190 64% 171 58% 200 68% 181.00 61% -10.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 650 39% 832 50% 725 43% 868 52% 760 45% -35.43 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 268 38% 331 47% 266 37% 340 48% 275 39% -9.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 88 23% 190 49% 172 44% 191 49% 173 44% -1.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,349 77% 4,800 85% 3,448 61% 4,843 86% 3,491 62% -43.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 961 66% 1,040 72% 764 53% 1,044 72% 768 53% -4.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,666 69% 6,361 78% 4,650 57% 6,418 78% 4,707 57% -57.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 35,721 50% 42,883 60% 19,352 27% 43,605 61% 20,072 28% -720.43 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

9 มนีาคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่15  มนีาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

15 มนีาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่15  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



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 7/9 

เหนือ-อีสานกลางวันร้อน เตือนอีสานล่าง-ตอ.ระวังพายุ 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป  24 ช่ัวโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

กับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างและภาคตะวันออกจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นหลายพ้ืนที่  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06.00 วันน้ี ถึง 06.00 วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพ้ืนที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลม
กระโชกแรง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และพิจิตร อุณหภูมิตํ่าสุด 19-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีพายุ 
ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี  
กาฬสินธ์ุ สกลนคร และนครพนม อุณหภูมิตํ่าสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพ้ืนที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง 
และลมกระโชกแรง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรี  

อุณหภูมิ ตํ่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว  
10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  
ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี และตราด  

อุณหภูมิ ตํ่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว  
10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 20-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่ งตะวันตก)  มีเมฆบางส่วน กับมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิ ตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 
ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้  
ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
 

ปภ.เตือน61จว.ระวังพายุฤดูร้อน14-19มี.ค. 
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 61 จังหวัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือ พายุฤดูร้อน ระวังอันตราย

จากพายุฤดูร้อน 14-19 มี.ค. น้ี 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จะเกิดพายุฤดูร้อน ต้ังแต่วันน้ีถึง 19 มีนาคม 

ในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงประสาน 61 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 15 จังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคกลาง 19 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือ พายุฤดูร้อน 
พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ติดตามพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อม ทั้งปฏิบัติ
ตามคําเตือนอย่างเคร่งครัด 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงอาจทําให้ภาวะหมอกควัน 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือคลี่คลายลงบ้างแต่หาก ยังมีการเผาในพ้ืนที่ อาจส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมเพ่ิมขึ้น จึงขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวัง 
อย่างเข้มงวด เน่ืองจากมีจุดความร้อนกระจายอยู่ในหลายจังหวัด  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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แล้งกระทบไร่ถ่ัวฝักยาว ชาวบ้านวังขี้เหล็ก พิษณุโลก 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ทํานาและทําสวนในพื้นที่  

ชาวบ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยนายสมนึก คงพ่วง อายุ 67 ปี และนางละเอียด คงพ่วง อายุ 62 ปี  
2 สามีภรรยาชาวเกษตรกร ที่ทําเกษตรแบบผสมผสานและทฤษฎีใหม่กําลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีร้อนจัด 
และความแห้งแล้ง 

นายสมนึก กล่าวว่า ไร่ถั่วฝักยาวที่ตนปลูกไว้ กําลังแห้งตายผลผลิตที่จากเดิมเก็บได้วันละ 30-40 กิโลกรัม เหลือเพียง  
10-20 กิโลกรัม ซ้ํายังได้เจอพวงแมลงและเพลี้ย ทําให้ผลผลิตตกตํ่า ในขณะท่ีราคารับซื้อก็ถูกลงจากเดิม 8-10 บาท  
เหลือกิโลกรัมละ 3 บาท ซึ่งช่วงน้ีต้องพยายามรดน้ําเพ่ือให้ถั่วฝักยาวไม่แห้งตายเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัดทําให้ดินไม่อุ้มนํ้า 
ต้องหมั่นมาคอยรดนํ้าทุกวันทั้งที่ปกติ 2 -3 วันรดครั้ง นอกจากน้ีสวนมะเขือพวงที่ปลูกไว้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันไม่ค่อยออก
ผลผลิต และนาข้าวที่ปลูกไว้ 30 ไร่ที่เตรียมเก็บเก่ียวก็ได้ข้าวน้อยลงครึ่งต่อครึ่งทั้งน้ีมาจากสภาพอากาศท่ีร้อนและแล้งจัด  
แต่อย่างไรยังโชคดีที่ตนยึดหลักดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่เดือดร้อนมากนัก 

นายสมนึก กล่าวอีกว่า สําหรับการทํานานั้นหลังเก่ียวข้าวงวดนี้ตนก็จะพักแปลงนาช่ัวคราวก่อนที่จะเริ่มทําใหม่ 
ในเดือนเมษายน ที่ทางชลประทานจะเร่ิมปล่อยนํ้ามาในแม่นํ้ายมสายเก่าจากน้ันจะดึงนํ้ามาเก็บไว้ให้เพียงพอต่อการทํานา  
ที่เริ่มทํานาต้ังแต่เดือนเมษายนเพราะเป็นนโยบายที่ภาครัฐอยากให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาทํานาเพราะหลังจากเก็บเก่ียว 
ในช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม ก็จะเข้าสู่หน้าฝน พ้ืนที่ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จะเป็นพ้ืนที่รับนํ้าป้องกันปัญหานํ้าท่วม 
ในหลายพ้ืนที่ และหากเก็บเก่ียวก่อนก็จะไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมนาข้าวอีก ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มปลูกในเดือนเมษายนแต่อยากขอให้
ชลประทานปล่อยนํ้าให้เพียงพอต่อการทํานาด้วย.  (เดลินิวส์) 

 
บึงกาฬ แล้ง น้ําโขงแห้ง เกิดสันดอนทรายกลางน้ํา กระทบเรือรับจ้างไทยลาว เดือดร้อน ว่ิงอ้อมเกาะ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาน้ี น้ําในแม่นํ้าโขงที่บริเวณหน้าด่านจุดผ่อนปรนบ้านห้วยคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ลดลงตํ่ามาก
จนเกิดสันดอนทราย กลางนํ้ายาวกว่า 3 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือรับส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าระหว่างไทย – 
ลาว ซึ่งตรงข้ามกับบ้านทวาย แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว ประชาชนของทั้งสองฝั่งอาศัยเรือโดยสารขนาดเล็กข้ามฝากข้ามไปมา 
หาสู่กันและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สําคัญแห่งหน่ึงของจังหวัดบึงกาฬ ต้องว่ิงอ้อมสันดอนทราย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
การเดินเรือไกลขึ้นจากเดิมถึง 3 เท่า สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของเรือทั้งชาวไทยและชาว สปป.ลาว แต่ก็ยังดีที่ราคานํ้ามัน 
ไม่แพง ขณะที่ราคาค่าโดยสารยังเท่าเดิมคือคนละ 40 บาท ถ้าจะข้ึนราคาก็กลัวชาวบ้านทั้งสองฝั่งเดือดร้อน จึงเก็บราคาน้ี 
ไปพลางก่อน  (มติชน) 

 
“นครสวรรค์” แล้งจัด ถึงขั้นนาข้าวแห้งตายยกแปลงแล้ว 

เมืองปากนํ้าโพแล้งแล้ว 7 อําเภอ เฉพาะลาดยาว พบนาข้าวแห้งตายยกแปลงแล้ว เกษตรกรบางรายหันไปปลูกถั่วเขียว 
หนีแล้ง ยังเฉา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะน้ีพ้ืนที่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ กําลังประสบต่อปัญหาขาดแคลนนํ้าในการทําการเกษตร  
ทําให้ต้นข้าวที่กําลังงอกเงย ต้องยืนต้นแห้งตายไปไม่ตํ่ากว่า 2,000 ไร่แล้ว 

โดยเฉพาะแปลงนาของ นางปราณีต ศรีวิจิตร ในพ้ืนที่หมู่ 9 ต.สร้อยละคร ซึ่งมีการปลูกข้าวไปแล้วกว่า 5 ไร่ ปรากฏว่า 
ต้นข้าวที่มีอายุกว่า 3 เดือน ส่วนใหญ่กําลังแห้งตาย เน่ืองจากขาดนํ้า เพราะคลองสาธารณะ และแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ 
เริ่มแห้งขอด อีกทั้งยังต้องประสบต่อปัญหาแมลงบั่ว ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืช เข้าทําลายต้นข้าวเสยีหายด้วย 

สําหรับจังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้า และเร่ิมประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว รวม 7 อําเภอได้แก่ อ.เมืองนครสวรรค์ 
อ.เก้าเลี้ยว อ.โกรกพระ อ.ชุมแสง อ.บรรพตพิสัย อ.แม่วงก์ และ อ.ลาดยาว มีพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบแล้วกว่า  
1 แสนไร่ 

และแม้ว่าเกษตรกรบางส่วนจะเปลี่ยนจากการทํานาไปทําไร่ถั่วเขียวที่ใช้นํ้าน้อยแล้ว ก็ยังประสบต่อปัญหาขาดแคลนนํ้า  
จนไร่ถั่วเขียวเหี่ยวแห้งเฉาตายได้รับความเสียหายไปทั้งไร่ด้วย  (ผู้จัดการ) 
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เมืองคอนเตรียมรับมือภัยแล้งไฟป่าหมอกควัน 
เมืองคอนได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2560 พ้ืนที่เสี่ยง15 อําเภอ 

100 ตําบล 
นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2560 เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2560 ซึ่งจากการคาดการณ์พบว่าในปีน้ีประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ร้อนจัดและภัยแล้ง 
มีแนวโน้มรุนแรง เบ้ืองต้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจําปี 2560  
เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหน่วยปฏิบัติ 
และหน่วยสนับสนุน เพ่ือให้สามารถดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม ,เพ่ือร่วมกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว โดยได้จัดต้ัง 
ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจําปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราชข้ึน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ช้ัน 4 
อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งน้ีในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง 
ถึงระดับสูง ในพ้ืนที่ 15 อําเภอ รวม 100 ตําบล 767 หมู่ บ้าน ราษฎรในพ้ืนที่ เสี่ยง 77,978 ครัวเรือน ขณะที่ พ้ืนที่ 
ทางการเกษตรที่อยู่ในระดับพ้ืนที่เสี่ยง ด้านการเกษตร นาข้าว 29,000 ไร่ ,พืชไร่ 9,000 ไร่ และพืชสวน 50,000 ไร่ 

ส่วนสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างปี พ.ศ.2557-2559 พบว่าเกิดเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่
อําเภอชะอวด จํานวนทั้งสิ้น 232 ครั้ง พ้ืนที่ได้รับความเสียหาย จํานวน 16,813 ไร่ โดยห้วงเวลาที่เกิดภัยอยู่ในช่วงระหว่างเดือน
มีนาคม-เดือนกันยายน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


