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สภาวะอากาศ   บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง 
กับลมกระโชกแรงไว้ด้วย . 

สถานการณ์น้ํา 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ฯ  มอบถุงยังชีพช่วยนํ้าท่วม 
ที่ระนอง 
จ.ลพบุรี  แล้งกระทบ 8 หมู่บ้านนาข้าวกว่า 1 หมื่นไร่ 
จ.อ่างทอง  แล้ง นอภ.วิเศษชัยชาญขอบ่อทรายส่งนํ้า 
จ.จันทบุรี  ส่อแล้งหลังนํ้าเขื่อนพลวงลด 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.ลพบุรี  ชลประทานเร่งปล่อยนํ้าช่วยชาวนาลพบุรีสู้ภัยแล้ง 
 

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 
22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม 
มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 2.92. 6.32 2.93 2.12 2.18 และ2.37 

เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -9.88 -9.68 9.27 -10.38 -9.82 และ-12.13 เมตร ตามลําดับ  
แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับนํ้า
เพ่ิมขึ้น สถานีเชียงแสน มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาต่ํากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  สถานการณ์นํ้าท่า (18 ก.พ.- 22 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 7.73 2.41 0.45 6.00 16.50 และ 9.50 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
วันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้นสถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานการณ์เฝ้าระวังนํ้าแล้ง 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 17 ก.พ.59 18 ก.พ.59 19 ก.พ.59 20 ก.พ.59 21 ก.พ.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 ี - - - - - 
จ.สระแก้ว - - - - - 

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

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

จ.ชุมพร - 1.0 - - - 
จ.สุราษฎร์ธานี - - - 0.4 - 

จ.นครศรีธรรมราช - 12.2 - 24.5 - 
จ.พัทลุง - 30.6 - - - 
จ.สงขลา - 16.5 - - - 
จ.ปัตตาน ี - 31.5 1.3 - - 
จ.ยะลา - 15.6 - - - 

จ.นราธิวาส - 63.2 - - - 
จ.ระนอง - -  - - 
จ.พังงา - 0.1 - - - 
จ.กระบี่ - - - 1.3 - 
จ.ภูเก็ต - -  - - 
จ.ตรัง - 4.1 - - - 
จ.สตูล - 0.2 - - - 
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แผนท่ีอากาศ 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 ก.พ.60  เวลา 13:00 น. 21 ก.พ.60  เวลา 19:00 น. 

22 ก.พ.60  เวลา 1:00 น. 22.ก.พ 60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื - 1,904.6 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 88.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 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 ไมม่ฝีน 11.1 6.0 สงูกวา่ - 123.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 168.8 3.9 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 23.2 *** *** - 1,904.6 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 267.3 17.3 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 74.5 13.8 สงูกวา่ - 476.7 หวัหนิ ไมม่ฝีน 242.2 15.3 สงูกวา่

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

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 76.2 15.3 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 629.0 44.7 สงูกวา่

พะเยา - 63.0 9.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 766.4 48.7 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 37.9 9.0 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 626.0 54.4 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 36.8 6.5 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 8.9 16.3 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 323.3 12.3 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 9.9 6.5 สงูกวา่ หนองคาย - 5.2 17.3 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,904.6 68.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 7.6 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 10.8 16.1 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 1,904.0 19.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 27.4 8.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 5.7 22.0 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 792.8 33.3 สงูกวา่

ลําปาง ไมม่ฝีน 80.4 8.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 4.9 17.2 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 347.0 42.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 36.7 4.9 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2.8 29.3 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 496.9 39.0 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 27.1 8.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 1.8 31.0 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,105.9 14.6 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 43.8 11.9 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2.0 27.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 710.0 48.6 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 41.3 8.7 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 13.2 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 442.2 24.4 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 88.3 11.5 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1.4 21.4 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 577.9 17.5 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 40.3 14.5 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 6.4 15.0 ตํา่กวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 300.8 29.1 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 44.6 6.9 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 0.9 17.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 647.3 32.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 42.7 5.5 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 2.7 17.3 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 800.3 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 5 7 17 1 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 0 8 13 4 ตํา่กวา่ ิ ส 1 349 0 53 7 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

21 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

22 กุมภาพันธ์ 2560

หลม่สก ไมมฝน 5.7 17.1 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 0.8 13.4 ตากวา นราธวิาส - 1,349.0 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 22.1 13.5 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 0.8 15.4 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 57.3 16.1 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4 11.6 ตํา่กวา่ ระนอง ฝนเล็กนอ้ย 476.70 12.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 11.7 13.1 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 0.5 18.8 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 160.10 35.90 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6 9.1 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 4.5 16.1 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 405.40 43.40 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 69.9 12.5 สงูกวา่ นครราชสมีา - 6.1 16.1 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 328.20 23.90 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.5 2.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 6.0 11.5 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 226.40 27.20 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 4.9 12.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 4.0 15.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 250.70 18.00 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 9.4 14.8 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 389.70 20.80 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 6.2 22.6 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 206.40 45.80 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 2.9 19.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

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

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 38.6 11.9 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 48.6 21.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 21.4

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 11.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.พ. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 7.6

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8 18.8 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 0.4

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 5.7 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 14.4 *** *** 4 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 0.8

บวัชุม ไมม่ฝีน 4.0 9.1 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 10.0 15.8 ตํา่กวา่ 5 อุทยัธานี ไมม่ฝีน 17.8

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.2 28.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 12.2 24.9 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ พะเยา - 63.0

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 54.0 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 9.7 27.5 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 1,904.6

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 20.0 16.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 18.5 14.5 ตํา่กวา่

สพุรรณบุร ี - 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 ไมม่ฝีน 97.4 14.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 7.3 40.8 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 64.7 27.6 สงูกวา่

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

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 47.7 18.2 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 98.2 19.4 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 35.7 7.8 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 107.1 36.5 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 42.1 26.2 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 66.8 50.6 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 17.4 31.4 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 70.8 36.4 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 45.1 20.0 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 63.6 55.2 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 9.0 ตํา่กวา่ ตราด - 42.3 86.0 ตํา่กวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 22.8 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 59.7 14.5 สงูกวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ - ไมม่ ี-



                                                                                     

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 673.04 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 7 - - 7 -275.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -150.00 

วนัที ่22  กุมภาพนัธ ์ 2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -62.00 

45,299 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -118.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
64% ภาคตะวันออก 10 - - 10 -33.04 คงที่ 2 อ่าง
วนัที ่22  กุมภาพนัธ ์ 2559 ภาคใต ้ 3 - 1 4 -35.00  ลดลง 35 อ่าง

36,984 รวมท ัง้ประเทศ 35 2 1 38 -673.04   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 4,655 35% 6,502 48% 2,702 20% 6,573 49% 2,773 21% -71.00 ลดลง

สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,378 46% 6,163 65% 3,313 35% 6,328 67% 3,478 37% -165.00 ลดลง

แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 58 22% 164 62% 152 57% 167 63% 155 58% -3.00 ลดลง

แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 30 11% 95 36% 81 31% 97 37% 83 32% -2.00 ลดลง

กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 29 27% 83 78% 80 75% 85 80% 82 77% -2.00 ลดลง

กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 24 14% 152 89% 146 86% 154 91% 148 87% -2.00 ลดลง

แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 342 36% 600 64% 557 59% 630 67% 587 63% -30.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,516 39% 13,759 56% 7,031 28% 14,034 57% 7,306 30% -275.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 26 19% 78 57% 71 52% 80 59% 73 54% -2.00 ลดลง

น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 170 33% 215 41% 170 33% 218 42% 173 33% -3.00 ลดลง

น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 64 39% 56 34% 48 29% 56 34% 48 29% - คงที่

จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 62 38% 117 71% 80 49% 126 77% 89 54% -9.00 ลดลง

อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 656 27% 1,592 65% 1,011 42% 1,656 68% 1,075 44% -64.00 ลดลง

ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 654 33% 813 41% 713 36% 849 43% 749 38% -36.00 ลดลง

ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 108 34% 100 32% 78 25% 102 32% 80 25% -2.00 ลดลง

ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 72 46% 67 43% 66 43% 67 43% 66 43% - คงที่

มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 43 30% 65 46% 58 41% 66 47% 59 42% -1.00 ลดลง

ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 84 31% 112 41% 105 38% 116 42% 109 40% -4.00 ลดลง

ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 63 52% 59 49% 56 46% 60 50% 57 47% -1.00 ลดลง

สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,179 60% 1,358 69% 527 27% 1,386 70% 555 28% -28.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 3,181 38% 4,632 55% 2,983 36% 4,783 57% 3,133 37% -150.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 406 42% 593 62% 590 61% 636 66% 633 66% -43.00 ลดลง

ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 47 29% 106 66% 89 56% 119 74% 102 64% -13.00 ลดลง

กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 63 26% 236 98% 196 82% 242 101% 202 84% -6.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 516 38% 935 69% 875 64% 997 73% 937 69% -62.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,515 71% 13,328 75% 3,063 17% 13,380 75% 3,115 18% -52.00 ลดลง

วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,691 53% 5,189 59% 2,177 25% 5,255 59% 2,243 25% -66.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 17,206 65% 18,517 70% 5,240 20% 18,635 70% 5,358 20% -118.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 116 52% 133 59% 128 57% 141 63% 136 61% -8.00 ลดลง

คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 138 33% 149 35% 119 28% 156 37% 126 30% -7.00 ลดลง

บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 37 32% 81 69% 69 59% 83 71% 71 61% -2.00 ลดลง

หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 149 91% 103 63% 89 55% 105 64% 91 56% -2.00 ลดลง

ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 212 72% 157 53% 137 46% 162 55% 142 48% -5.00 ลดลง

มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 10 62% 8 51% 8 46% 9 52% 7.98 48% -0.29 ลดลง

หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 6 28% 12 56% 11 52% 12 58% 11.32 53% -0.27 ลดลง

ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 39 50% 60 76% 57 72% 63 79% 59.62 75% -2.21 ลดลง

คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 26 58% 24 54% 21 47% 25 54% 21.72 48% -0.27 ลดลง

นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 - 0% 223 76% 204 69% 229 78% 210.00 71% -6.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 735 44% 951 57% 844 50% 984 59% 877 52% -33.04 ลดลง

ภาคใต ้(4)

แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 284 40% 352 50% 287 40% 358 50% 293 41% -6.00 ลดลง

ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 97 25% 197 50% 179 46% 198 51% 180 46% -1.00 ลดลง

รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,443 79% 4,937 88% 3,585 64% 4,977 88% 3,625 64% -40.00 ลดลง

บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 1,006 69% 1,020 70% 744 51% 1,008 69% 732 50% 12.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,830 71% 6,506 79% 4,795 59% 6,541 80% 4,830 59% -35.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 36,984 52% 45,299 64% 21,768 31% 45,973 65% 22,441 32% -673.04 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

16 กุมภาพนัธ ์2560

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่22  กมุภาพนัธ ์ 2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา ควรใชนํ้า้อยา่งระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

22 กุมภาพนัธ ์2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่22  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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พระองค์โสมฯมอบถุงยังชีพช่วยน้ําท่วมที่ระนอง 
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่พระภิกษุสงฆ์ - ชาวบ้าน ใน จ.ระนอง ที่ประสบภัยนํ้าท่วม 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายอภัย จันทนจุลกะ  

รองประธานมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่พระภิกษุสงฆ์  
ใน จ.ระนอง จากน้ันเดินทาง พร้อมด้วย นายจุตพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  
ไปยังพ้ืนที่หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ซึ่งเป็นอีกหน่ึงพ้ืนที่ของจังหวัดระนองที่ต้องประสบกับปัญหาเรื่องอุทกภัย 
ในช่วงที่ผ่านมา โดยพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ห่างไกล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เริ่มจากเข้าดูความคืบหน้า 
การสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับประชาชนที่บ้านเสียหายทั้งหลัง โดยทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบท่ี 25 ซึ่งมีความ
คืบหน้าไปมาก จากนั้นได้ทําการมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้นที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจํานวน  
40 ครอบครัว และมอบให้กับทางองการบริหารส่วนตําบลบ้านนาอีกจํานวน 150 ชุด เพ่ือไปมอบให้กับผู้ประสบภัยและผู้พิการ 
ที่เหลือ  

ซึ่งทางพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีความห่วงใยทั้งประชาชนผู้ประสบภัย 
พระภิกษุสงฆ์และผู้พิการที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ลพบุรีแล้งกระทบ8หมู่บ้านนาข้าวกว่า1หม่ืนไร่ 
จ.ลพบุรี ภัยแล้งเริ่มกระทบชาวนา 8 หมู่บ้านนาข้าวกว่า 1 หมื่นไร่ ได้รับผลกระทบ หลังขาดนํ้ามากว่า 2 อาทิตย์โดยไม่มี

นํ้าสูบเข้านาเลย 
สําหรับสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ของจังหวัดลพบุรี เริ่มส่งผลกระทบให้กับชาวนาในพ้ืนที่ 8 หมู่บ้าน ของตําบลมหาสอน 

อําเภอบ้านหมี่ ซึ่งอยู่ติดกลับคลองชลประทานคลอง9 ได้รับมาจากชลประทานช่องแค สํานักงานชลประทานที่ 10 โดยมีชาวนา 
ที่อยู่ใกล้คลองชลประทานทํานาปรังกันจํานวนมากกว่า 10,000 ไร่ และข้าวมีอายุประมาณ 1 เดือน แต่ขณะนี้ข้าวที่ปลูก 
กําลังได้รับผลกระทบยืนต้นตาย เน่ืองจากขาดนํ้ามานานกว่า 2 อาทิตย์แล้ว โดยไม่มีนํ้าสูบเข้านาเลยซึ่งชาวนาที่ต้ังเครื่องสูบนํ้า 
พร้อมรอชลประทานปล่อยนํ้าลงมาให้บอกว่า นาข้าวของตนเองอยู่ในพ้ืนที่ของชลประทาน ซึ่งทางชลประทานอนุญาตให้นาข้าว 
ที่อยู่ติดกับชลประทานไม่เกิน 300 เมตร สามารถทํานาปรังได้ ทําให้ชาวนาในตําบลมหาสอนต่างพากันทํานาปรังกันเกือบเต็มพ้ืนที่ 
ทําให้นํ้าที่ชลประทานส่งมาให้มีไม่เพียงพอ และชาวนาที่อยู่ต้นนํ้าก็จะสูบนํ้าไปหมดทําให้นํ้ามาไม่ถึงด้านล่าง จึงวอนขอชลประทาน
ปล่อยนํ้าเพ่ิมมาให้ชาวนาเพ่ิมก่อนที่ข้าวจะตายและเสียหายทั้งหมดในอีกไม่นานนี้ เน่ืองจากช่วงน้ีข้าวขาดน้ําแดดก็แรงขึ้นย่ิงทําให้
เป็นการเผาต้นข้าวให้ตายเร็วขึ้น พร้อมวอนเพ่ือนชาวนาที่อยู่ต้นนํ้าให้ปล่อยนํ้าลงมาสู่ต้นคลองก่อนแล้วค่อยสูบนํ้าพร้อมกับเป็นการ
ช่วยให้นาข้าวแปลงอ่ืนๆรอดด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

อ่างทองแล้งนอภ.วิเศษชัยชาญขอบ่อทรายส่งน้ํา 
ชาวนาอ่างทอง เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง ขณะชลประทานจัดสรรนํ้าไม่ทั่วถึง ด้านนายอําเภอวิเศษชัยชาญเร่งประสาน 

บ่อทรายช่วย 
สถานการณ์ภัยแล้งขาดแคลนน้ําขยายวงกว้างขึ้นหลังเกษตรกรอ่างทองลงมือทํานาปรังเกินกว่าแผนของชลประทาน  

ล่าสุดพบชาวนาหลายพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้าหล่อเลี้ยงต้นข้าว ชลประทานต้องจ่ายนํ้าสลับแบ่งปันให้เกษตรกรสูบไปใช้ ขณะที่ชาวนา
ปลายคลองชลประทานเร่ิมได้รับผลกระทบเน่ืองจากสูบนํ้าไม่ทัน จนเกิดการแย่งชิงนํ้า หลายคนต้องหาแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
เพ่ือสู้กับวิกฤติภัยแล้ง  

ด้าน นายปริญญา เขมชิต นายอําเภอวิเศษชัยชาญ ได้ประสานไปยังบ่อทรายทวีทรัพย์ (2559) จํากัด หมู่ 2  
ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพ่ือขอให้ชาวนาที่อยู่โดยรอบใกล้เคียงบ่อทราย สูบนํ้าไปใช้ เพราะนํ้าที่ส่งมา 
ตามคลองชลประทานนั้นมาไม่ถึง เบ้ืองต้น เจ้าของบ่อทรายอนุญาตให้ชาวนาได้สูบนํ้าได้อย่างเต็มที่ จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต  
โดย นายชูเกรียติ แสงนาค อายุ 41 ปี ชาวนาใน ต.บางจักร กล่าวว่า ช่วงน้ีนํ้าที่ชลประทานปล่อยมา ไม่ค่อยถึงชาวนา 
ที่อยู่ปลายคลองชลประทาน ล่าสุดได้แจ้งไปทางชลประทานแล้วให้ช่วยส่งนํ้าให้ถึงชาวนาที่อยู่ปลายคลองในช่วงเวรการจ่ายนํ้า 
แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงอยู่ดี  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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จันทบุรีส่อแล้งหลังน้ําเขื่อนพลวงลด 
จังหวัดจันทบุรี ส่อแล้ง หลังปริมาณนํ้าในเขื่อนพลวงลดลง ปภ. เร่งบริหารจัดการ ยันไม่ขาดแคลนสามารถปล่อยนํ้า 

เลี้ยงพืชผลทางการเกษตรได้ 
จากการสํารวจปริมาณนํ้าในเขื่อน 4 แห่งหลักของ จ.จันทบุรี พบมีนํ้าสําหรับรองรับปัญหาภัยแล้งแต่ละจุดแตกต่างกัน  

โดยเขื่อนพลวง มีปริมาณนํ้าคิดเป็นร้อยละ 35 สาเหตุมาจากเขื่อนได้ปล่อยนํ้าออกเพ่ือซ่อมแซมประตูระบายนํ้า คาดว่า 
นํ้าที่เหลืออยู่จะเพียงพอกับการใช้เพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน ของ อ.เขาคิชฌกูฏ, มะขาม และ ขลุง ได้อย่างเพียงพอ  
ส่วนปริมาณนํ้าเขื่อนคีรีธารคิดเป็นร้อยละ 82.44, อ่างเก็บนํ้าสันทรายคิดเป็นร้อยละ 74.31 และ อ่างเก็บนํ้าคลองพระพุทธ  
คิดเป็นร้อยละ 89  

ด้าน นายวิสุทธ์ิ ประกอบความดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ยังสามารถคุมสถานการณ์
ได้เมื่อดูจากนํ้าในเขื่อนหลัก ถือว่ามีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา ยกเว้นเขื่อนพลวงที่เดียว จากการประสานในพ้ืนที่เขื่อนพลวง 
โดยเฉพาะ อ.เขาคิชฌกูฏ สามารถปล่อยนํ้าเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรได้ ยกเว้นในเขต อ.มะขาม ตรงนี้จะต้องใช้วิธีการสูบขึ้นมา 
ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้า เบ้ืองต้นกลุ่มผู้ใช้นํ้าได้ระดมทุน ช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังแล้ว ขณะที่จังหวัดก็จะใช้เงินช่วยด้วย แต่ต้องมีการ
ประกาศภัยแล้งก่อน สําหรับพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งถือว่ามีจํานวนมาก ขณะนี้ได้มีการก้ันฝายในทุกจุดที่เป็นคลองเพ่ือเก็บนํ้า
ไว้ใช้ แต่ก็ยังมีจุดที่ น่าเป็นห่วงอยู่ คือ ต.บางชัน อ.ขลุง เพราะเป็นพ้ืนที่ทะเล เสี่ยงเกิดปัญหาเรื่องนํ้าอุปโภค - บริโภค  
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ส่งรถบรรทุกนํ้าให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรทุกนํ้าไปช่วยแจกให้กับประชาชน  

ขณะท่ี อ.สอยดาว ขณะน้ีได้มีการแจ้งเตือนให้งประชาชนเก็บกักนํ้า และใช้นํ้าอย่างประหยัด โดยเฉพาะการใช้นํ้าร่วมกัน
ระหว่างเกษตรกร กับนํ้าเพ่ือทําการประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าปีน้ีชาวบ้านจะไม่ขาดแคลนน้ํากินนํ้าใช้
แน่นอน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชลประทานเร่งปล่อยน้ําช่วยชาวนาลพบุรีสู้ภัยแล้ง 

ชลประทาน 10 จ.ลพบุรี เร่งปล่อยนํ้าช่วยชาวนา อ.บ้านหมี่ หลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพ่ือให้ข้าวนาปรัง 
ได้รับนํ้าทุกแปลงไม่ยืนต้นตาย  

นายสุรศักด์ิ รังรองธานินทร์ ผู้อํานวยการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาช่องแค เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งใน อ.บ้านหมี่ 
จ.ลพบุรี ซึ่งสร้างผลกระทบให้กับนาข้าวของชาวนา 8 หมู่บ้าน ของ ต.มหาสอน น้ัน อยู่นอกแผน (เป้าหมาย) ของการทํานาปรัง  
แต่ก็ได้มีเกษตรกรบางส่วนเพาะปลูกข้าวนาปรัง โดยสูบนํ้าจากคลองระบายนํ้าชัยนาท - ป่าสัก 3 (แม่นํ้าบางขาม) เน่ืองจาก 
เป็นพ้ืนที่ปลายคลองส่งนํ้า 9 ขวา ซึ่งขณะน้ีทางชลประทานได้แก้ปัญหาช่วยเหลือชาวนา ด้วยการส่งนํ้าแบบหมุนเวียนในคลอง 
9 ขวา พร้อมจัดเวรให้ชาวนาได้สูบนํ้าเข้านากัน โดยแบ่งให้ต้นคลองสูบ 2 วัน ปลายคลอง 2 วัน สลับกัน เพ่ือให้ข้าวนาปรัง 
ได้รับนํ้าทุกแปลงไม่ยืนต้นตาย  

สําหรับแผนในการทํานาปรังในพ้ืนที่บริเวณโดยรอบของคลอง 9 ขวา ชัยนาท - ป่าสัก ซึ่งรับนํ้าจากชลประทานช่องแค  
ในพ้ืนที่ดังกล่าวชลประทานเองก็ได้เร่งทําการช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรัง อายุอยู่ระหว่าง 1 - 2 เดือน และได้รับผลกระทบ
ขาดน้ําอยู่ในขณะนี้ ให้สามารถรับนํ้าได้ครบทุกแปลง ต้นข้าวไม่ ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตามทางชลประทาน 
ต้องขอความร่วมมือกับทางชาวนาว่าห้ามทํานาแปลงใหม่เพ่ิมขึ้นมาอีก เน่ืองจากว่านํ้าที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการทํานาเพ่ิมอีกแล้ว 
หากชาวนายังด้ือที่จะทํานาเพ่ิมก็จะทําให้นํ้าไม่เพียงพอ และจะทําให้ต้นข้าวในแปลงนาได้รับความเสียหายกันหมดทุกแปลง 
จึงขอให้ ทุกคนช่วยกันประคับประคองข้าวนาปรังที่ปลูกแล้วให้ได้อยู่รอดทุกแปลงต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


