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สภาวะอากาศ   บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง 
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ 
ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยภาคเหนือ-ภาคอีสาน-ภาคกลาง-ภาคตอ.มีพายุฤดูร้อน 
กทม.32-38 องศา 
จ.กาฬสินธุ์  ชาวนากาฬสินธ์ุฝ่าวิกฤติแล้งเร่งสูบนํ้าย้ือชีวิตข้าว 
จ.สุรินทร์  แล้งโหมแรงแหล่งนํ้าประปาหมู่บ้านสุรินทร์แห้งขอด 230 ครอบครัว
ขาดน้ํา 
จ.อ่างทอง  ชาวนาอ่างทองต้ังท่อสูบนํ้าหลังภัยแล้งเริ่มคุกคาม 
จ.กาญจนบุรี  สํารวจพ้ืนที่เตรียมป้องกันภัยแล้งปี’60 เน้นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง  
อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ อ.บ่อพลอย  
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.สงขลา  เร่งขุดลอกคลอง 3 สาย อ.ระโนดรับมือแล้ง 
 

สถานการณน์้าํ 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์

สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม 
มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.19. 6.46 3.43 2.40 2.53 และ2.69 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ 
-9.61 -9.54 8.77 -10.10-9.47 และ-11.81 เมตร ตามลําดับ แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีหนองคาย สถานีนครพนม  
สถานีมุกดาหาร มีแนวโน้มระดับน้ําเพิ่มขึ้น  สถานีเชียงคาน  มีแนวโน้มระดับน้ําทรงตัว สถานีเชียงแสน  สถานีอุบลราชธานี 
 มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว สถานการณ์นํ้าท่า (4 มี.ค.- 8 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 5.70 - 0.00 3.70 21.50 และ 8.30 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพฤหัสบดทีี่ 9 มีนาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ . 
ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังน้ําแล้ง 
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ริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 3 มี.ค.59 4 มี.ค.59 5 มี.ค.59 6 มี.ค.59 7 มี.ค.59 

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

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

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

จ.สมุทรปราการ - - - - - 
จ.นครนายก - - - - - 
จ.ปราจีนบุร ี - - - - 2.7 
จ.สระแก้ว - - - - - 

จ.ฉะเชิงเทรา - - - - - 
จ.ชลบุร ี - - - - - 
จ.ระยอง 0.4 - 0.8 - 1.6 
จ.จันทบุร ี - - - - - 
จ.ตราด 2.0 30.5 0.5 - 0.8 

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

จ.ชุมพร - - - - - 
จ.สุราษฎร์ธานี - - 4.0 - 10.0 

จ.นครศรีธรรมราช 0.2 - - 1.0 8.8 
จ.พัทลุง - - - - - 
จ.สงขลา 1.6 - - - - 
จ.ปัตตาน ี - - - - - 
จ.ยะลา - - - - - 

จ.นราธิวาส 4.8 - - - - 
จ.ระนอง - - 1.6 - - 
จ.พังงา - - - - - 
จ.กระบี่ - - - - - 
จ.ภูเก็ต - - - - 1.4 
จ.ตรัง - - - - 2.1 
จ.สตูล 0.1 - 0.2 - - 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 มี.ค.60  เวลา 13:00 น. 7 มี.ค.60  เวลา 19:00 น. 

8 มี.ค.60  เวลา 1:00 น. 8.มี.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 96.7 1,913.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 0.6 88.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

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

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 96.7 116.1 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 11.1 16.8 ตํา่กวา่ 2.7 147.0 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 33.1 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 23.2 *** *** - 1,913.2 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 267.3 27.5 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 28.2 สงูกวา่ 2.1 490.6 หวัหนิ ไมม่ฝีน 243.9 53.9 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 72.4 35.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 480.9 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 37.9 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 9.7 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 10.9 39.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 1,910.5 35.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 17.8 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 17.5 49.7 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 895.0 51.0 สงูกวา่

ลําปาง - 80.4 22.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. 96.7 116.1 44.1 สงูกวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 358.2 102.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 13.1 สงูกวา่ สกลนคร 45.8 64.0 57.5 สงูกวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 511.9 116.9 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 27.6 สงูกวา่ นครพนม 1.3 26.1 60.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,116.3 79.7 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 32.7 สงูกวา่ นครพนม สกษ. 9.6 33.0 43.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 719.4 59.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 34.3 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 41.1 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 449.6 75.1 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 8.2 สงูกวา่ ขอนแกน่ ฝนเล็กนอ้ย 5.8 42.1 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 596.9 35.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 23.4 สงูกวา่ มหาสารคาม 15.0 21.5 51.8 ตํา่กวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 311.6 91.2 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 16.6 สงูกวา่ มกุดาหาร 1.1 2.0 38.8 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 658.6 49.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 42.7 24.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 4.0 33.8 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 834.5 *** ***

่ ส ั 0 6 7 0 43 8 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ 4 6 5 4 47 1 ตํา่กวา่ ิ ส 1 381 3 117 4 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

7 มีนาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

8 มีนาคม 2560

หลม่สก 0.6 7.0 43.8 ตากวา กาฬสนธุ ์ 4.6 5.4 47.1 ตากวา นราธวิาส - 1,381.3 117.4 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 12.3 15.5 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 1.5 51.3 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 43.9 12.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. 11.5 15.5 42.0 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 31.7 21.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด 11.7 18.3 41.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 42.6 26.7 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 0.1 0.9 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 16.2 36.7 ตํา่กวา่ 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 ฝนเล็กนอ้ย 453.00 98.30 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 20.9 สงูกวา่ นครราชสมีา - 6.1 37.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต 1.4 352.00 73.50 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 15.2 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 6.3 45.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 253.10 100.30 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 50.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 4.0 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา - 250.70 60.30 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.4 37.5 ตํา่กวา่ ตรงั 2.1 393.50 83.40 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 12.5 69.3 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 206.90 122.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 3.5 47.9 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 63.3 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 สกลนคร สกษ. 96.7 116.1

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 สกลนคร 45.8 64.0

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 มหาสารคาม 15.0 21.5

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.7 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 14.4 *** *** 4 รอ้ยเอ็ด 11.7 18.3

บวัชุม ไมม่ฝีน 4.0 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 10.0 49.9 ตํา่กวา่ 5 รอ้ยเอ็ด สกษ. 11.5 15.5

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 64.0 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 2.7 14.9 51.5 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ สกลนคร สกษ. 96.7 116.1

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.7 *** *** 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 123.8 49.6 สงูกวา่

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

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 7.3 20.2 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 138.8 52.4 สงูกวา่

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

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 47.7 29.0 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 125.1 58.8 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 36.4 10.6 สงูกวา่ ระยอง 1.6 110.1 70.3 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 42.1 25.0 ตํา่กวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 69.9 36.8 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 17.4 52.6 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี - 85.9 71.9 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 45.1 42.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 63.6 77.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด 0.8 147.0 115.3 สงูกวา่

นํารอ่ง - 60.6 32.5 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 60.3 70.9 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ - ไมม่ ี-



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 689.19 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -276.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -141.00 

วนัที ่8  มนีาคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -56.00 

43,725 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -148.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
62% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -40.19 คงที่ 2 อ่าง
วนัที ่7  มนีาคม  2559 ภาคใต ้ 3 - 1 4 -28.00  ลดลง 35 อ่าง

36,177 รวมท ัง้ประเทศ 35 2 1 38 -689.19   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

51%

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 4,577 34% 6,336 47% 2,536 19% 6,405 48% 2,605 19% -69.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,258 45% 5,807 61% 2,957 31% 5,963 63% 3,113 33% -156.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 55 21% 153 58% 141 53% 158 60% 146 55% -5.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 30 11% 85 32% 71 27% 91 35% 77 29% -6.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 27 25% 68 64% 65 61% 74 70% 71 67% -6.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 23 14% 148 87% 142 84% 150 88% 144 85% -2.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 327 35% 524 56% 481 51% 556 59% 513 55% -32.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,297 38% 13,121 53% 6,393 26% 13,397 54% 6,669 27% -276.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 24 18% 75 55% 68 50% 77 57% 70 51% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 162 31% 206 40% 161 31% 211 41% 166 32% -5.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 61 37% 55 33% 47 28% 56 34% 48 29% -1.00 ลดลง

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 60 37% 95 58% 58 35% 107 65% 70 43% -12.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 630 26% 1,455 60% 874 36% 1,510 62% 929 38% -55.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 578 29% 732 37% 632 32% 769 39% 669 34% -37.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 101 32% 92 29% 70 22% 95 30% 73 23% -3.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 69 45% 66 43% 65 42% 67 43% 66 43% -1.00 ลดลง

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 42 30% 62 44% 55 39% 63 45% 56 40% -1.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 83 30% 104 38% 97 35% 108 39% 101 37% -4.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 62 51% 58 48% 55 45% 58 48% 55 45% - คงที่

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,133 58% 1,301 66% 470 24% 1,321 67% 490 25% -20.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,005 36% 4,301 51% 2,652 32% 4,443 53% 2,793 33% -141.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 372 39% 505 53% 502 52% 549 57% 546 57% -44.00 ลดลง

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

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 60 25% 209 87% 169 70% 221 92% 181 75% -12.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 479 35% 799 59% 739 54% 855 63% 795 58% -56.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,412 70% 13,206 74% 2,941 17% 13,265 75% 3,000 17% -59.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,567 52% 5,002 56% 1,990 22% 5,091 57% 2,079 23% -89.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 16,979 64% 18,208 68% 4,931 19% 18,356 69% 5,079 19% -148.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 103 46% 118 53% 113 50% 125 56% 120 54% -7.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 118 28% 131 31% 101 24% 138 33% 108 26% -7.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 34 29% 78 67% 66 56% 79 68% 67 57% -1.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 140 85% 100 61% 86 53% 102 62% 88 54% -2.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 201 68% 145 49% 125 42% 152 52% 132 45% -7.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 58% 8 50% 8 45% 9 51% 7.79 47% -0.27 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 6 27% 12 55% 11 50% 12 56% 11.01 51% -0.27 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 35 44% 56 70% 53 67% 58 73% 55.36 70% -2.39 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 26 57% 24 53% 21 46% 24 53% 21.30 47% -0.25 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 201 68% 182 62% 214 73% 195.00 66% -13.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 673 40% 873 52% 766 46% 913 54% 806 48% -40.19 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 274 39% 340 48% 275 39% 346 49% 281 40% -6.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 90 23% 191 49% 173 44% 193 49% 175 45% -2.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,403 78% 4,850 86% 3,498 62% 4,888 87% 3,536 63% -38.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 977 67% 1,043 72% 767 53% 1,025 70% 749 52% 18.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,744 70% 6,424 78% 4,713 58% 6,452 79% 4,741 58% -28.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 36,177 51% 43,725 62% 20,194 28% 44,415 63% 20,883 29% -689.19 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 ่7  มนีาคม  2559

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

8 มนีาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

2 มนีาคม 2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่8  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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เหนือ-อีสาน-กลาง-ตอ.มีพายุฤดูร้อน กทม.32-38องศา 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบน 

มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
และภาคกลาง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ ทางตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง 
และลมกระโชกแรง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิตํ่าสุด  
15-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตอนบนของภาคอากาศเย็นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง  
ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธ์ 
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และสกลนคร อุณหภูมิตํ่าสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ 
บริเวณจังหวัดลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
เฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่  
ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
32-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 21-26 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง  
1-2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ 
อุณหภูมิตํ่าสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเรว็ 10-30 กม./ชม.  

 
ชาวนากาฬสินธุ์ฝ่าวิกฤติแล้งเร่งสูบน้ําย้ือชีวิตข้าว 

ภัยแล้งครอบคลุม จ.กาฬสินธ์ุ 18 อําเภอ เริ่มได้รับผลกระทบ ขณะชาวนาเร่งสูบนํ้าเข้าแปลงก่อนข้าวแห้งตาย 
ขณะที่สถานการณ์นํ้าในเขื่อนลําปาว ปัจจุบันมีนํ้าทั้งหมด 746 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 38 มีนํ้าใช้การอยู่ที่ร้อยละ 33   

จากการติดตามสภาพอากาศใน จ.กาฬสินธ์ุ พบว่าหลายท้องที่ใน 18 อําเภอ เริ่มได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะพ้ืนที่ 
นอกเขตชลประทาน จากการตรวจสอบพบสัตว์เลี้ยงเริ่มผอมโซ ขาดแคลนอาหาร ขณะที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ที่เป็นอาชีพหลัก  ก็ประสบกับความยากลําบากในการบริหารจัดการ เกษตรกรบางรายต้องลงทุนซื้อเคร่ืองสูบนํ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิง 
เพ่ือสูบนํ้าเข้าแปลงนาก่อนผลผลิตแห้งตาย ขณะที่สถานการณ์นํ้าในเขื่อนลําปาว ปัจจุบันมีนํ้าทั้งหมด 746 ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ 38 มีนํ้าใช้การอยู่ที่ร้อยละ 33   

ด้าน นายเสง่ียม ภูคงนํ้า อายุ 34 ปี ชาวบ้านหมู่ 12 บ้านดงเค็ง ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด กล่าวว่า จากภัยแล้ง 
ที่ประสบทุกปี ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และราคาจําหน่ายผลผลิตตกตํ่า ทําให้เริ่มแรกไม่กล้าเสี่ยงลงทุนทํานาปรัง 
หรือปลูกพืชชนิดอ่ืน เน่ืองจากไม่มั่นใจสถานการณ์นํ้า แต่เน่ืองจากตนเป็นลูกชาวนาโดยกําเนิด ถึงแม้จะเคยไปขายแรงงาน 
ที่กรุงเทพฯ และทํางานรับจ้างอย่างอ่ืน ก็ไม่มั่นคงเหมือนอาชีพทํานา เมื่อเห็นเพ่ือนชาวนาหลายรายงดทํานาปรัง จึงได้ตัดสินใจ 
เช่าที่นาคนอ่ืนทํานาปรัง รวมพ้ืนที่ 20 ไร่ เช่าไร่ละ 1,000 บาท โดยเป็นนาหว่านทั้งหมด ปัจจัยสําคัญในการทํานาปรังคือนํ้า  
หากมีไม่เพียงพอต้นข้าวก็จะแห้งเฉาตาย จึงจําเป็นต้องซื้อนํ้ามันมาสูบนํ้าสัปดาห์ละ 1,000 บาท เพ่ือหล่อเลี้ยงไม่ให้ต้นข้าว 
แห้งตาย เมื่อรวมกับค่าเช่า ค่าซื้อท่อส่งนํ้าและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ลงทุนไปตอนนี้แล้วประมาณ 40,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุน 
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ที่เสี่ยงมาก อย่างไรก็ตาม หากสามารถผ่านพ้นวิกฤติแล้งไปได้และต้นข้าวออกรวงดี จําหน่ายข้าวเปลือกที่กิโลกรัมละ 10 บาท  
ก็คาดว่าน่าจะมีกําไร  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
แล้งโหมแรงแหล่งน้ําประปาหมู่บ้านสุรินทร์แห้งขอด 230 ครอบครัวขาดน้ํา 

สระน้ําดิบผลิตประปาหมู่บ้านลําพุก ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ แห้งขอดดินแตกระแหง ไม่สามารถผลิตนํ้าประปาได้ 
ประชาชน 230 ครัวเรือน เดือดร้อนหนักขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค วันน้ี (8 มี.ค.) 

ภัยแล้งโหมแรงต่อเน่ือง สระน้ําดิบผลิตนํ้าประปาหมู่บ้านลําพุก อ.ปราสาท เมืองช้าง แห้งขอดดินก้นสระแตกระแหง 
ชาวบ้าน 230 หลังคาเรือนเดือดรอ้นหนักขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ด้าน อบต.ตาเบาวางท่อนํ้ายาวกว่า 2 กม.เพ่ือสูบนํ้าดิบมาใช้
ผลิตประปาแทนบรรเทาความเดือดร้อน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ จ.สุรินทร์ มีแนวโน้มรุนแรงอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดสระนํ้าแหล่งนํ้าดิบ 
ผลิตประปาหมู่บ้านลําพุก ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ แห้งขอดดินแตกระแหง ไม่สามารถผลิตนํ้าประปาได้ ส่งผลให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน จํานวน 230 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนหนักขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วนตําบลตาเบา  
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ต้องวางท่อสูบนํ้าดิบจากอ่างเก็บนํ้าลําพุก ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร นํามาผลิตนํ้าประปาทดแทน 
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน 

นางเนตรนภา เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาเบา กล่าวว่า ปีน้ีสภาวะภัยแล้งมาเร็วและมีแนวโน้มรุนแรง
กว่าทุกปี ส่งผลให้แหล่งนํ้าดิบที่ใช้ผลิตนํ้าประปาของหมู่บ้านแห้งขอดเร็วกว่าทุกปี เบ้ืองต้นองค์การบริหารส่วนตําบลตาเบา 
ไ ด้ ดํ า เ นินการวาง ท่อ นํ้ายาวก ว่า  2 กิ โล เมตร  เ พ่ือสูบ นํ้าจากอ่าง เก็บ นํ้ าลํ า พุกมาเ ป็น นํ้า ดิบใ ช้ผลิตประปาแทน  
พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับชาวบ้านให้ใช้นํ้าอย่างประหยัด เน่ืองจากคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นอีก  

อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่บ้านลําพุก หมู่ที่ 14 มีลักษณะสูงเป็นหลังเต่า ไม่สามารถกักเก็บนํ้าได้นาน อีกทั้งยังเคยเจาะบาดาล 
มาแล้วแต่ไม่พบนํ้าใต้ดิน จึงขอวอนหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าช่วยเหลือโดยการร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่แบบระยะยาว 
เพราะหมู่บ้านดังกล่าวประสบภัยแล้งซ้ําซากทุกปี  (ผู้จัดการ) 

 
ชาวนาอ่างทองตั้งท่อสูบน้ําหลังภัยแล้งเริ่มคุกคาม 

ชาวนาอ่างทอง รวมตัวกันต้ังท่อสูบนํ้าจากคลองชลประทานหวังช่วยต้นข้าวใกล้เก็บเก่ียวไม่ให้ยืนต้นตาย หลังภัยแล้ง 
เริ่มคุกคาม 

ชาวนา พ้ืนที่หมู่ 4, 5 และ 7 ต.ป่าง้ิว อ.เมือง จ.อ่างทอง ได้รวมตัวกันนําท่อสูบนํ้าขนาดใหญ่ต้ังเครื่องสูบนํ้า 
จากคลองชลประทาน บริเวณคลอง 3 ซ้าย หมู่ 7 ต.ป่าง้ิว เข้าสู่คลองตาลแถว หมู่ 4 หลังนํ้าในคลองชลประทานตํ่ากว่าระดับคลอง 
เพ่ือสูบนํ้าไปตามคลองและสูบต่อเข้าพ้ืนนา เน่ืองจากขณะน้ีภัยแล้งเริ่มคุกคาม ส่งผลให้ต้นข้าวในนากว่า 1,000 ไร่ ที่กําลัง 
ใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวในอีก 1 เดือน ต้องแห้งเหี่ยวเฉาตาย  

ด้าน นายชลอ เกตุโพธ์ิทอง อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่40 หมู่ 7 ต.ป่าง้ิว กล่าวว่า ตนเองได้เช่าพ้ืนที่ลงทุนปลูกข้าว  
จํานวน 25 ไร่ ปีน้ีพบว่าสถานการณ์ภัยแล้งมาเร็วกว่าปกติ ทําให้นํ้าในคลองชลประทานสาขาต่าง ๆ แห้งขอด บางคลองไม่มีนํ้า  
จนเกษตรกรเกรงว่าต้นข้าวที่ตนเองได้ลงทุนปลูกไว้จะต้องยืนต้นแห้งตาย เสี่ยงต่อการขาดทุน ชาวนาใน 3 หมู่บ้าน จึงรวมตัวกัน 
นําท่อสูบนํ้าต้ังเคร่ืองสูบดังกล่าว  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
สํารวจพื้นที่เตรียมป้องกันภัยแล้งปี’60 เน้นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ อ.บ่อพลอย  

นายศักด์ิ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคําสั่งให้ป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรี เร่งตรวจสอบพ้ืนที่ต่างๆ  
ถึงการใช้นํ้า แหล่งนํ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยแล้งซึ่งมีหลายอําเภอ อาทิ อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ อ.บ่อพลอย 
เป็นต้นว่าสามารถมีนํ้าเพียงพอหรือไม่ และเตรียมแผนงานรองรับภัยแล้งในปี 2560 ที่อาจจะเกิดขึ้น 

นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ปภ.ได้จัดการสํารวจในทุกพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการ
ภัยแล้งแล้ว โดยมีมาตรการเตรียมพร้อมรับมือ ซึ่งในเบ้ืองต้น จะได้มีการส่งมอบบ่อบาดาลที่ดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
จํานวน 30 บ่อให้กับพ้ืนที่เพ่ือบรรเทาภัยแล้ง และตรวจสอบบ่อนํ้าตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ส่วนการแจกภาชนะที่ใช้เก็บนํ้าน้ัน 
ได้ดําเนินการไปทุกพ้ืนที่แล้ว อีกทั้งซ่อมแซมภาชนะที่ชํารุดให้กับชาวบ้านด้วยหากมีการร้องขอ 
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ทั้งน้ีนอกจากการสํารวจและเตรียมการแล้ว ทางป้องกันภัยจังหวัดยังได้จัดทําแผนงานรองรับไว้ อาทิ การเตรียมพร้อม 
รถส่งนํ้าที่มีอยู่จํานวนกว่า 170 คันให้พร้อมใช้งานสนับสนุนนํ้าให้กับประชาชนได้ในทุกพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามได้ประสานงาน 
กับองค์กรเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ใกล้เคียงให้การช่วยเหลือและสนับสนุน อาทิ ปภ.เขตจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ
อําเภอที่เสี่ยงภัยแล้ง หรือ อบจ.กาญจนบุรี ซึ่งแต่ละส่วนงานได้เข้ามาช่วยเหลือและจัดแผนรับบรรเทาภัยให้กับประชาชนที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากภัยแล้ง 

อย่างไรก็ตาม ทางป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกพ้ืนที่จัดเตรียมนํ้าเพ่ืออุปโภค 
และบริโภคไว้ล่วงหน้า เพ่ือลดผลกระทบและเตรียมพร้อมไว้หากเกิดภาวะภัยแล้งในปีน้ี 

นายธีรยุทธ์กล่าวอีกว่า นอกจากปัญหาภัยแล้งแล้ว ทางป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรียังได้ขอความร่วมมือกับประชาชน 
ในทุกพ้ืนที่ไม่ให้เผาทําลายพืชไร่ หรือทําลายป่า เน่ืองจากอากาศที่แห้งแล้งจะทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก  
อีกทั้งการเผาถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย มีโทษตามกฎหมาย 

ป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบตรวจจับสัญญาณการเผาไหม้จากเหตุต่างๆ ได้ในทุกพ้ืนที่  
และสามารถแยกแยะได้ว่าสาเหตุจากการเกิดความร้อนหรือไฟน้ันเกิดจากอะไร ซึ่งตอนน้ีปัญหาการเผาป่าน้ันตรวจพบในพ้ืนที่  
อ.ทองผาภูมิและศรีสวัสด์ิมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยทาง ปภ.เองได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจหาสาเหตุและช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจถึง
กฎหมายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นกรณีเร่งด่วนแล้ว  (มติชน) 

 
สงขลาเร่งขุดลอกคลอง 3 สาย อ.ระโนดรับมือแล้ง 

หลายหน่วยงานใน จ.สงขลา เร่งขุดลอกคลอง 3 สายเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งในปีน้ี ในพ้ืนที่ อ.ระโนด จ.สงขลา  
พร้อมกับสั่งการให้ขุดลอกเพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักนํ้าใช้ในการเกษตรช่วงหน้าแล้ง 

หลายหน่วยงานใน จ.สงขลา เร่งเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งในปีน้ี โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา โดยในส่วน 
ของพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา ทางสํานักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดพัทลุง 
ได้เร่งขุดลอกลําตลองต่าง ๆ ทั้งคลองตะเครียะ ต.ตะเครียะ อ.ระโนด ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 25 เมตร คลองหัววัง-
ผักกูด ต.บ้านใหม่ ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร กว้าง 20 เมตร และคลองระโนด ต.ระโนด ซึ่งต้ืนเขินและกําจัดวัชพืช 
ขึ้นจากคลอง ซึ่งขณะน้ีแล้วเสร็จไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอําเภอระโนด กล่าวว่า ก่อนหน้าน้ี
นายกรัฐมนตรีได้ลงพ้ืนที่ อ.ระโนด และล่องเรือสํารวจคลองตะเครียะ พร้อมกับสั่งการให้ขุดลอกเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักนํ้า 
ใช้ในการเกษตรช่วงหน้าแล้ง และพัฒนาเป็นคลองโมเดลแห่งแรกใน อ.ระโนด ทั้งแก้ปัญหานํ้าท่วมในช่วงหน้านํ้าและรับมือภัยแล้ง
ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


