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วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื - 348.0 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 116.5 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 118.0 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี - 105.7 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 28.2 16.8 สงูกวา่ - 169.4 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 4.5 33.1 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 83.5 *** *** - 348.0 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 73.3 27.5 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 37.4 28.2 สงูกวา่ - 253.5 หวัหนิ ไมม่ฝีน 41.8 53.9 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 56.6 35.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 51.7 71.8 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 44.9 46.2 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 116.6 97.2 ตํา่กวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 49.8 30.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 99.2 42.3 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 46.2 33.5 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 164.9 80.8 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 40.6 18.8 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 57.4 35.6 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 89.1 24.0 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 34.8 14.2 สงูกวา่ หนองคาย - 81.8 39.8 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 233.0 89.7 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 19.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 34.5 39.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 212.5 35.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 79.5 17.8 สงูกวา่ อุดรธานี - 30.3 49.7 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 162.1 51.0 สงูกวา่

ลําปาง - 116.5 22.8 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 11.7 44.1 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 109.6 102.7 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 44.8 13.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 14.6 57.5 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 58.0 116.9 ตํา่กวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 33.3 27.6 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 29.8 60.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 257.5 79.7 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 68.6 32.7 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 21.7 43.1 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 217.0 59.7 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 68.5 34.3 สงูกวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 23.7 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 153.6 75.1 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 8.2 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 27.9 42.1 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 347.3 35.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 27.3 23.4 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 40.8 51.8 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 105.5 91.2 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 28.8 16.6 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 13.8 38.8 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 76.8 49.4 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 29.0 24.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 31.7 33.8 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. - 305.9 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 47 5 43 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 30 6 47 1 สงกวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 348 0 117 4 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

7 มีนาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

8 มีนาคม 2559

หลม่สก ไมมฝน 47.5 43.8 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 30.6 47.1 สงูกวา นราธวิาส ไมมฝน 348.0 117.4 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 53.6 15.5 สงูกวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 105.7 51.3 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 38.9 12.1 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 39.8 42.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 41.7 21.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 22.9 41.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 43.1 26.7 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 25.5 30.5 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 42.2 47.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 4.8 26.5 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 94.30 33.80 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 22.9 36.7 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน - 43.5 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 20.10 67.90 ตํา่กวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 30.4 47.9 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 31.4 44.2 สงูกวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 64.60 98.30 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.1 20.9 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 38.0 37.1 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 65.80 73.50 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 53.8 15.2 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 16.0 45.6 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 253.50 100.30 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 0.1 50.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 10.4 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 35.20 60.30 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 33.7 37.5 สงูกวา่ ตรงั - 85.80 83.40 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 35.7 69.3 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 32.50 122.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 15.2 47.9 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 15.1 44.6 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 6.8 33.1 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 17.8 28.1 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 14.3

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน - 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 30.4

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 4.8

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 9.9 *** *** 4 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 25.5

บวัชุม ไมม่ฝีน 17.1 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 24.6 49.9 ตํา่กวา่ 5 อุทยัธานี ไมม่ฝีน -

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 49.6 64.0 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 19.0  มคี. ตํา่กวา่ สรปุปรมิาณฝนนอ้ย

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 49.6 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 5.5 55.7 ตํา่กวา่ 1 ตะก ัว่ป่า 0.2 3,234.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 3.8 46.4 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 32.8 70.9 ตํา่กวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบุร ี - 54.8 18.9 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 102.9 47.5 สงูกวา่ 3 เกาะลนัตา 1.4 2,130.8

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 54.8 32.1 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 55.1 49.6 สงูกวา่ 4 ฉวาง 1.5 1,818.4

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 40.9 26.9 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 93.9 53.3 สงูกวา่ 5 สะเดา 1.6 896.0

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 40.9 20.2 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 4.9 52.4 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ แมโ่จ ้สกษ. - -

สมทุรสงคราม - 55.8 *** *** แหลมฉบงั - 61.4 52.9 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นราธวิาส ไมม่ฝีน 348.0

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 55.8 29.0 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 82.6 58.8 สงูกวา่

นครปฐม - 118.0 10.6 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 113.7 70.3 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 118.0 25.0 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 142.9 36.8 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 73.6 52.6 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 41.4 71.9 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 72.6 42.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 55.7 77.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 169.4 115.3 สงูกวา่

นํารอ่ง - - 32.5 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 0.3 70.9 ตํา่กวา่

สัญลักษณ ***ไมมีขอมูล  - ยังไมไดรับรายงาน/ไมมีขอมูล/ไมมีฝน
หมายเหต ุไดร้บัรายงานเพิม่เตมิโดยการบนัทกึของเจา้หนา้ทีเ่ป็นรายวนั ณ เวลา 07:00 น.

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ -ไมม่ ี-



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 346.94 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -95.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -71.00 

วนัท ี ่8  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -18.00 

36,119 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -98.00 

51% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -26.94 คงที่ 4 อ่าง

วนัท ี ่8  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -38.00  ลดลง 32 อ่าง

40,823 รวมท ัง้ประเทศ 32 4 1 37 -346.94   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

58%

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)

1 ภูมพิล (2)                  ตาก 13,462 3,800 9,662 5,727 43% 4,571 34% 771 6% 4,606 34% 806 6% -35.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,443 57% 4,250 45% 1,400 15% 4,301 45% 1,451 15% -51.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 151 57% 55 21% 33 12% 56 21% 34 13% -1.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 45 17% 30 11% 16 6% 30 11% 16 6% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 55 52% 27 25% 23 22% 28 26% 24 23% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 78 46% 23 14% 17 10% 23 14% 17 10% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 448 48% 325 35% 282 30% 332 35% 289 31% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,947 48% 9,281 38% 2,542 10% 9,376 38% 2,637 11% -95.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 45 33% 24 18% 17 13% 25 19% 18 13% -1.00 ลดลง

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 254 49% 161 31% 118 23% 163 31% 120 23% -2.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 59 36% 61 37% 51 31% 62 37% 52 31% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 80 49% 60 37% 23 14% 61 37% 24 15% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,052 43% 629 26% 48 2% 638 26% 57 2% -9.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 771 39% 573 29% 473 24% 604 31% 504 25% -31.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 131 42% 101 32% 78 25% 103 33% 80 25% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 27 25% 68 62% 67 61% 69 63% 68 62% -1.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 64 45% 42 30% 35 25% 43 30% 36 26% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 130 47% 83 30% 76 28% 83 30% 76 28% - คงที่

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 72 60% 62 51% 59 49% 63 52% 60 50% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,224 62% 1,129 57% 298 15% 1,150 58% 319 16% -21.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,909 47% 2,993 36% 1,343 16% 3,065 37% 1,414 17% -71.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 468 49% 370 39% 367 38% 386 40% 383 40% -16.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 51 32% 47 29% 30 19% 47 29% 30 19% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 110 46% 60 25% 20 8% 62 26% 22 9% -2.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 629 46% 477 35% 417 31% 495 36% 435 32% -18.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,600 71% 12,405 70% 2,140 12% 12,448 70% 2,183 12% -43.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,752 54% 4,557 51% 1,545 17% 4,612 52% 1,600 18% -55.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,352 65% 16,962 64% 3,685 14% 17,060 64% 3,783 14% -98.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 90 40% 101 45% 97 43% 109 49% 105 47% -8.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 117 28% 118 28% 88 21% 125 30% 95 23% -7.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 46 39% 34 29% 22 19% 35 30% 23 20% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 118 72% 139 85% 125 76% 143 87% 129 79% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 203 82% 200 81% 180 73% 205 83% 185 75% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 7 41% 10 58% 9 53% 10 60% 9.19 55% -0.32 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 11 50% 6 27% 5 22% 6 27% 4.84 23% -0.14 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 23 33% 34 48% 31 44% 36 51% 33.48 47% -2.18 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 12 30% 26 65% 23 58% 25 63% 22.40 56% 0.69 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 628 47% 668 50% 580 44% 695 53% 607 46% -26.94 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 371 52% 273 38% 206 29% 278 39% 211 30% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 209 53% 90 23% 72 18% 92 24% 74 19% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,416 78% 4,400 78% 3,048 54% 4,419 78% 3,067 54% -19.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,362 94% 976 67% 716 49% 988 68% 728 50% -12.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,358 78% 5,739 70% 4,042 49% 5,777 71% 4,080 50% -38.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 40,823 58% 36,119 51% 12,609 18% 36,467 52% 12,956 18% -346.94 ลดลง

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

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

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (23)

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

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

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 25 จังหวัด ไม่ม ี51 จังหวัด
รนก. หมายถงึ ระดบัเก็บกักของอ่าง

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่8  มนีาคม  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่
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 เอ็น) 
าดื่ม-น้ําใช้ 
ายแดนไทย -
ยขาดน้ํามานา
ที่อยู่ติดตามแน
ก เน่ืองจากว่
นทรลักษ์ จ.ศ
งมังกรหน้าบ้า
ณะเดียวกัน รถ
นการบรรเทาค
ก้ว เปิดเผยว่
านํ้าจากหมู่บ้า
ามาขายให้ใน

16000 ต่อ 644

เพ่ือช่วยเหลือ

ษตร เผย เร่งเ

บดีกรมฝนหล
จจัยดังกล่าวจ
น โดยเฉพาะ
ของเขื่อนลําต
วันออกเฉียงเห
ย่างรุนแรงจน
าวจะสามารถ

ณะน้ีภาคเหนือ

 
8 ระบุ 5เขื่อน
าที่ไหลเข้าเขือ่
การสํานักงาน
ากการทําฝน

 เน่ืองจากจะต้
นได้อย่างเต็ม
นก็จะเพิ่มขึ้น
อยู่ที่ 32 
5 เปอร์เซ็นต
67.573ล้าน
บน อําเภอคร
141 ล้านล
2 เปอร์เซ็น

2.404 ล้

- เขมร ขาดแ
านกว่า 3 เดือ
นวชายแดนไ
ว่าภาวะภัยแล้
ศรีสะเกษ ซึ่งเ
าน เพ่ือให้ น
ถดับเพลิงของ
ความเดือดร้อ
ว่า หมู่บ้านขอ
านใกล้เคียงที่
นราคาถังละ 
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อได้ เน่ืองจาก

เพ่ิมศักยภาพ

ลวงและการบิ
จะส่งผลดีต่อ
พ้ืนที่ภาคตะว
ตะคอง อุบล
หนือ รวมไปถ
นเป็นที่น่ากังว
ถช่วยบรรเทา
อของประเทศไ

นหลักในโครา
อนได้อย่างเต็ม
ชลประทานที
นหลวงในพ้ืน
ต้องรอให้ผิวดิ
มที่  โดยคาดว
นอย่างรวดเร็

เปอร์เซ็นต
ต์ จากความจุ
ลูกบาศก์เมต
รบุรี มีปริมาณ
ลูกบาศก์เมต
นต์ ของความจ
ล้านลูกบาศก์

แคลนน้ําด่ืมนํ้
อน 
ทย – กัม
ล้งได้แพร่ขยา
เป็นบ้านของ 
างกา ได้มีนํ้า
ง อบต.บึงมะ
อนไปได้ระยะห
องตนเองขาด
อยู่ห่างออกไป
 10 บาท ซึ่ง

hala@dwr.mail.g

กเคยทําการตั

พเขื่อนลําตะค

บินเกษตร เปิ
อการออกปฏิ
วันออกเฉียงเ
รัตน์ และเขื่
ถึงลุ่มแม่นํ้าเจ
ลอย่างย่ิง  
ความเดือดร้อ
ไทย ยังไม่มีค

าช มีปริมาณน
มที่ 
ที่ 8 เปิดเผ
นที่ ขณะนี้ปริ
ดินที่เหนือเขื่อ
ว่าภายใน 1-
ว ขณะที่สถา
ต์ โดยเขื่อนล
กักเก็บ 314
ตร คิดเป็น 6
ณนํ้าเหลือใช้ก
ร , เขื่อนล
จุกักเก็บ 275
เมตร คิดเป็น

้ําใช้อย่างหนั

มพูชา ด้าน อ
ายพ้ืนที่ไปอย
 นางกา วังศรี
าใช้ หลังจาก
ลู ก็ได้นําเอา
หน่ึง  
ดแคลนนํ้าด่ืม
ปประมาณ 5
เป็นถังขนาด

go.th 

ตักเตือนไปก่อ

คอง อุบลรัตน

ปดเผยกับ สํา
ฏิบัติการทําฝ
เหนือ และภา
อนป่าสักชล
จ้าพระยา 22

อนของประชา
วามช้ืนเพียงพ

นํ้ากักเก็บเฉลี่

ยว่า ภายหลัง
ริมาณฝนที่ต
อนน้ันเกิดกา
-2 วันน้ี ห
านการณ์ปริม
ลําตะคอง อํา
4.49 ล้านลูก
62.43 
การ 35.114
ลําแชะ อําเภ
5 ล้านลูกบา
น 47.81 

ัก เน่ืองจากว่

.กันทรลักษ์ จ
ย่างรวดเร็วมา
รีแก้ว อายุ 82
ที่ก่อนหน้าน้ี 
นํ้ามาเติมใส่ใ

มนํ้าใช้มานาน
5 กิโลเมตร มา
เล็กและใช้ด่ืม
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อนหน้าน้ีแล้ว

น์ และป่าสัก

นักข่าว ไอ.เอ็
นเทียม เพร
าคตะวันออก
สิทธ์ิ เพ่ือให้
2 จังหวัด แล

าชนและเกษต
พอ จึงทําให้ปั

ยอยู่ที่ 32 %

งจากในพ้ืนที่
ตกลงมานั้นยั
รอุ้มนํ้าจนอิ่ม

หากในพ้ืนที่เห
มาณนํ้าใช้กา
าเภอสีคิ้ว มีป
กบาศก์เมตร ,
เปอร์เซ็นต์ 

4 ล้านลูก
อครบุรี มีปริม
าศก์เมตร แล
เปอร์เซ็นต์

ว่าภาวะภัยแล้

 จ.ศรีสะเกษ 
าก โดยท่ีบ้าน
2 ปี ได้มีลูกห
้ นางกา ไม่มี
นโอ่งนํ้า ซึ่งเป็

น 3 เดือนแล้
าเติมใส่โอ่งไว้
มได้ประมาณ

ว โดยเฉพาะบ

กชลสิทธ์ิ หลัง

อ็น.เอ็น.ว่า ปั
าะอุณหภูมิที
 ทั้งน้ี กรมฝน
้มีนํ้ากักเก็บเ
ละกรุงเทพมห

ตรกรได้ในระด
จจัยการทําฝ

% ขณะนี้ปริม

จังหวัดนครร
ังไม่สามารถ
มตัว ซึ่งหลังจ
หนือเขื่อนต่าง
ารภายในเข่ือ
ปริมาณเหลือ
, เขื่อนลําพร
 ของความจุก
กบาศก์เมตร คิ
มาณนํ้าเหลือ
ะเขื่อนลําปล
์ ของความจุก

ล้งได้แพร่ขยา

 กําลังประสบ
นเลขที่ 219
หลานนําเอาร
นํ้าใช้ในการอ
ป็นโอ่งนํ้าขนา

ล้ว จึงต้องให้
ว้ให้ใช้ ส่วนนํ้า
ณ 3 วัน นํ้าก็จ

บริเวณ 

งปัจจัย 

ปัจจุบัน
ที่สูงขึ้น  
นหลวง 
เพ่ิมขึ้น 
หานคร  

ดับหน่ึง 
นเทียม 

มาณฝน 

าชสีมา  
ถที่จะมี 
จากน้ัน 
ง ๆ น้ัน  
อนหลัก  
ใช้การ  
ระเพลิง 
กักเก็บ  

 คิดเป็น  
อใช้การ  
ายมาศ 
กักเก็บ  

ายพ้ืนที่ 

บปัญหา 
 หมู่ 5  

รถไถนา 
อุปโภค
าดใหญ่ 

ลูกเขย 
าด่ืมน้ัน
จะหมด 



ศนู

ขณะน้ี
จากที่ใ
ให้กับช
นอภ.บ

หาทาง

ตําบล
ของเก
จากสถ
ทํานา 
แล้งหน

ไม่มีนํ้า

บ้านเข
อีกหมู่
หมู่ 2 

จ.สุพร
จากห
เครื่อง
ทั้งน้ีชา
เก่ียวข้

และบํ
ดังกล่
รับผิดช

สภ.ทุง่
พากัน

เพราะ
ปกติก็
ถ้าชลป
การสร้
น้ําในค

ขณะที

ริมฝั่งแ

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

น้ี อบต.บึงมะ
ใดมาใช้ในการ
ชาวบ้านอย่าง
บรรพตพิสัยล

นายอําเภ
งแก้ปัญหา 

นายชนาธิป
บางแก้ว ออก
กษตรกรในเ
ถานการณ์ภัย
 ทําไร่ นับหมื่น
นักสองพี่น้อง

ชาวบ้านฮือ
ากินใช้ อ้างมีห

ผู้สื่ อข่าวไ
ขาพนมนาง-ห
บ้านหน่ึงบุกเ
 ต.หนองบ่อ 

โดยนายบุ
รรณบุรี เล่าให้
มู่บ้านหนอง
ทุ่นแรงนานา
าวบ้านในพ้ืน
ข้องรีบเข้ามาต

โดยนายชั
ํารุงรักษา (ส
าวไม่มีประโย
ชอบเรื่องราวท

อบ่างไรก็ต
งคอก ว่ามีการ
ขึ้นรถยนต์กร

ด้านนาย
ะทางชลประท
ก็จะสามารถ
ประทานไม่มีง
ร้างความแตก
คลองอําเภอล

นํ้าในคลอง
ที่ คลองพระยา

ระดับนํ้าใน
แม่นํ้าเจ้าพระ

า  กรมทรัพยากรน

ลู นําเอานํ้าม
รบริโภค เน่ือง
งต่อเน่ือง  (ไอ
ลงพื้นที่ติดตา
อบรรพตพิสั

ป โคกมณี นา
กตรวจติดตา
เขตตําบลบา
แล้ง ที่ส่งผลก
นไร่ ที่บริเวณ
งส่อวุ่น สองห
อทุบทําลายป
หนังสือของเจ้
ไ ด้รับการร้อ
หนองยายทรัพ
ข้ามาทุบทําล

 
ญธรรม โสด

ห้ฟังว่าก่อนหน้
ยายทรัพย์ ต
าชนิด ช่วยกัน
ที่ซึ่งเห็นเหตุก
ตรวจสอบข้อเ
ยยงค์ หัวหน้

ส.บ.ค.บ.) สําน
ยชน์ และทํา
ที่เกิดขึ้นทั้งหม
ามเมื่อชาวบ้า
รทุบทําลายปร
ะบะขับหนีไป
วสัน ต์  กล่ า
ทานควรหมั่นต
ควบคุมปริม
งบประมาณ ก็
แยกให้ชาวบ้า
ลาดหลุมแก้ว
ง อ.ลาดหลุมแ
าบันลือ นํ้าใช้
นคลองต่าง ๆ
ะยา เพ่ือดันนํ้

น้ํา  โทร.02-271

มาเติมในโอ่งน
งจากอายุมาก
อ เอ็น เอ็น) 
ามภัยแล้ง 
ัย จังหวัดนค

ายอําเภอบรร
มสถานการณ
างแก้ว จากน
กระทบต่อกา

ณศาลาการเปรี
หมู่บ้านขัดแย้
ระตูก้ันนํ้า ใก

จา้หน้าที่ให้ทบุ
องเรียนจาก
พย์ ซึ่งอยู่ใกล้
ลายประตูกักเก

ดา ผช.ผู้ใหญ่
น้าน้ีมี นายชัย
ต.สระยายโสม
นทุบทําลายปร
การณ์ระบุว่า 
ท็จจริงดังกล่า

น้าคนงานอ้าง
นักชลประทา
าให้ชาวบ้านบ
มดแต่เพียงผูเ้
านในพ้ืนที่ขอด
ระตูนํ้า ซึ่งเป็น
ปทันที 
าว ว่า  การแ
ตรวจสอบปร

มาณนํ้าในคล
 ก็ขอให้แจ้งผู้น
านทั้ง 2 หมู่บ้
แห้งขอดหนัก
แก้ว จ.ปทุมธา
ช้ได้แค่สิ้นเดือน
 พ้ืนที่อําเภอ
้าเค็ม โดยราย

16000 ต่อ 644

นํ้า ใช้ได้ประ
กแล้ว สุขภาพ

ครสวรรค์ พร

รพตพิสัย จังห
ณ์ภัยแล้ง และ
น้ันจึงได้ร่วม
รประกอบอา
รียญวัดโบสถ์ 
ย้งเรื่องน้ํา 
กล้สํานักสงฆ์เข
บประตูนํ้าได้ เ
ชาวบ้านใน
้กับสํานักสงฆ์
ก็บนํ้าพังเสียห

บ้าน หมู่ 6 
ยยงค์ สีนวล หั
ม อ.อู่ทอง จ
ระตูระบายนํ้า
 พวกตนไม่กล้
าว 
งว่า มีหนังสือ
านหัววัง ให้นํ
บ่อป้ัน และช
เดียว 
ดูหนังสือสั่งกา
นทรัพย์สินขอ

ก้ ปัญหาขา
ระตูระบาย ข้า
ลองส่ง เพ่ือไ
นําชุมชนจัดห
บ้านอีกด้วย.  
ก 
านี แห้งขอดห
นน้ี  
ลาดหลุมแก้ว
ยงานสถานกา
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ะมาณ 10 วัน
ก็ไม่แข็งแรง จึ

ร้อมผู้ที่เกี่ยว

หวัดนครสวรร
ะสถานการณ์
ประชุมช้ีแจ
ชีพของราษฎ

 หมูที่ 1 ตําบล

ขาปรง ต.หน
 เอาเข้าจริงกลั
น พ้ืนที่ ประตู
ฆ์เขาปรง หมู่ 
หาย ภายหลัง

 ต.หนองบ่อ 
หัวหน้าชุดคุมค
.สุพรรณบุรี 
า หรือที่ชาวบ้
ล้าเข้าไปขัดขว

อสั่งการ และ
นําชาวบ้านหน
ชาวบ้านหนอ

ารดังกล่าว ป
องแผ่นดินจนไ

ดแคลน นํ้า
างคลองส่งทั้ง
ม่ให้ไหลออก
านํ้ามาให้ ดีก
(เดลินิวส์) 

หนักเน่ืองจาก

ว จ.ปทุมธานี 
ารณ์นํ้า ในโค

hala@dwr.mail.g

น หลังจากนํ้า
 จึงอยากวอนใ

วข้อง ลงพ้ืนท

รค์ พร้อมด้วย
ณ์นํ้าในแม่นํ้าปิ
จงราษฎรเพ่ือ
ฎรด้านการเกษ
ลบางแก้ว อํา

องบ่อ อ.สอง
ับไม่แสดงก่อน
ตูกักเก็บนํ้า  
 6ต.หนองบ่อ
งรีบเดินทางไป

 และนายสมั
คนงานสํานักช
 ซึ่งอยู่ท้ายคล
บ้านเรียกว่า หั
วางเกรงว่าจะ

ะรับคําสั่งจาก
นองยายทรัพ
งยายทรัพย์ที

รากฏว่านายช
ได้รับความเสีย

 โดย ทุบปร
ง 2 ฝั่ง ซ้ายข
กไปในที่ซึ่งไ
กว่าไปนําชาวบ

ชลประทานปิ

 นํ้าได้ลดระดั
ครงการส่งนํ้าแ

go.th 

าหมดแล้ว ตน
ให้ส่วนราชกา

ที่ติดตามสถา

ยปลัดอําเภอ ผ
ปิง หลังจากได
อหามาตรกา
ษตร จํานวนป
เภอบรรพตพิ

พ่ีน้อง จ.สุพร
นเผ่นหนี 
 คลองส่ง นํ้า
อ อ.สองพี่น้อง
ปตรวจสอบพบ

ย บุตรโชติ ส
ชลประทานหั
ลองส่งนํ้า เข้
หัวจรวด จนแ
ะถูกทําร้าย จึง

กนายสุเมธ ส
ย์ มาทุบประ
ที่อยู่ท้ายนํ้าไ

ชัยยงค์ปฏิเสธ
ย ทําให้กลุ่มน

ระ ตู นํ้ า น้ัน  เ
ขวาที่ชํารุด ห ื
ม่จําเป็นได้ 
บ้านไปทุบทรั

ปดประตูนํ้าริม

ดับลงไปมาก เ
และบํารุงรักษ

9/11 

นเองก็ยังไม่ท
ารที่เก่ียวข้องน

านการณ์ภัย

 ผู้ใหญ่บ้านหมู
ด้รับทราบปัญ
ารแก้ไขปัญห
ประมาณ 200
สัย  (ไอ เอ็น 

รรณบุรี หลังป

าชลประทา
ง จ.สุพรรณบุ
บนายวสันต์ วิ

สอบต.ต.หนอ
หัววัง นําชาวบ้
ข้ามาใช้ค้อนป
แนวสั้นกําแพง
งรีบแจ้งข่าวใ

 สุวรรณประเ
ะตูนํ้าดังกล่าว
ไม่มีนํ้าใช้ อีก

ธไม่ให้ดู ทําให้
นายชัยยงค์ที่ม

 เ ป็นการแก้
รือขาดหายไป

 ชาวบ้านท้า
ัพย์สินของทา

มฝั่งแม่นํ้าเจ้าพ

 เน่ืองจากชลป
ษาพระยาบันลื

ทราบว่าจะนํา
นําเอานํ้ามาแ

แล้ง พร้อมป

มูที่ 1 และห
ญหาความเดือ
หาความเดือ
0 ราย ซึ่งส่ว
 เอ็น) 

ประสบปัญหา

น  เส้น1L2R
บุรีว่า มีกลุ่มช
 วิสัยชนม์ ผู้ให

องบ่อ อ.สอง
บ้านมากกว่า 1
ปอนด์ และอุ
งได้รับความเสี
ห้สื่อ และหน่

สริฐ หน.ฝ่าย
วทิ้ง เน่ืองจาก
กทั้งยังบอกว่า

ห้ชาวบ้านแจ้ง
มาก่อเหตุเห็น

ปัญหาที่ ไม่
ปให้มีสภาพส
ยคลองก็จะมี
างราชการ ทั้ง

พระยาเพ่ือดัน

ประทานปิดป
ลือ ในพ้ืนที่ระ

าเอานํ้า 
จกจ่าย

ประชุม 

หมู่ที่ 4 
อดร้อน 
อดร้อน 
วนใหญ่ 

แล้งจัด

R5L2L 
าวบ้าน 
หญ่บ้าน 

งพ่ีน้อง  
10 คน 
ปกรณ์ 
สียหาย 
น่วยงาน

ยส่งนํ้า 
กประตู
าจะขอ

งตํารวจ 
ท่าไม่ดี 

ถูกจุ ด  
สมบูรณ์
มีนํ้าใช้  
งยังเป็น

นนํ้าเค็ม 

ระตูนํ้า 
ะดับนํ้า
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เฝ้าระ
ในพ้ืนท

ในคลอ
นํ้าจะแ

เมื่อว่า
และให
ก็จะเอ
เมืองค

คาดอีก

ในลําค
สําหรับ
การผลิ
ซึ่งคาด
อีกครัง้

เป็นคว
อย่างแ
ประชา
แก้ปัญ
แหลง่

ต่อเน่ือ

ไหลล
มีปริม
ให้ควา
หัวหน้
อันเกิด
นํ้าเพ่ือ
เป็นวง
รับสถ
เมื่อเกิ
อย่างป
(ไอ เอ็
ทหารส

เป็นปร

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ะวังฤดูแล้งเฉลี
ที่ ตํ่ากว่าระดั

ด้านแม่นํ้า
องขุดใหม่เขต
แห้ง บางส่วน

ด้าน นายบ
างจากงานก็จ
ห้หลาน ๆ เล่
อามาเผากินกนั
คอนแล้งหนัก

กองทัพภ
ก 1 เดือด ขา

พันเอก อธิ
คลองสายต่าง 
บการผลิตปร
ลิตสําหรับจําห
ดว่าภายอีก 1
ง เช่นเดียวกับ

โดย พันเอ
วามห่วงใยจา
แน่นอน โดยปั
าชนที่ได้รับเดื

ญหาภัยแล้งใน
เกบ็น้ําในพังง

ภัยแล้งในจ
อง ด้าน ปภ.เต

ปีน้ีปัญหาภ
งทะเลอย่าง
าณลดลงไม่ส
ามช่วยเหลือป
น้าสํานักงานป
ดจากการที่มีป
ออุปโภคบริโ
งกว้าง ซึ่งเกิ
านการณ์ดัง

กิดภัยแล้ง เช่น
ประหยัด ได้รั
น เอ็น) 
ส่งรถน้าํช่วย

เจ้าหน้าทีท่
ระจําทุกปี  

า  กรมทรัพยากรน

ลี่ย +0.70 เ
ับเฝ้าระวัง 1
เจ้าพระยา แ
ตพ้ืนที่ อําเภอ
ที่เป็นคลองแอ
บัวเรียน ชะภู
จะพาเพ่ือน ๆ
ล่นนํ้า โดยอยู่ใ
นริมคลอง แล
คาดอีก1เดือ
าค 4 ส่งทห
าดนํ้ากิน - ใช้ 
ธิวัฒน์ เฟ่ืองสัง
 ๆ ในพ้ืนที่ อ
ะปาของเทศบ
หน่ายให้กับป
1 เดือน ข้างห
บตลอด 4  ปีที
อก อธิวัฒน์ ร
กกองทัพบก 
ปัจจุบัน ทางก
ดือดร้อนอย่าง
ระยะยาวอีกด
งาลดต่อเนื่อง
จังหวัดพังงาค
ตรียมช่วยเหลื
ภัยแล้ง ในจังห
รวดเร็ว จน
สามารถส่งนํ้
ประชาชนที่ได้ร
ป้องกันและบ
ปริมาณฝนน้อ
โภค และพืชพ
ดขึ้นระหว่าง
กล่าว โดยทํ
น การช่วยเห
รับความเดือด

เหลือชาวบา้น
ทหารส่งรถนํ้า

น้ํา  โทร.02-271

มตร จากระด
.11 เมตร ซึ่ง

และด้านแม่นํ้า
อลาดลุมแก้ว
อนย่อย นํ้าจะ
ธร อายุ 42 

 ๆ และหลาน
ในสายตาเพ่ือ

ละส่วนหน่ึงกจ็
นขาดน้าํกนิใ

หารลงพ้ืนที่ส
 
ังข์ หัวหน้ากอ
.ลานสกา จ.น
บาลนครนคร
ระชาชนในเข
หน้าปัญหากา
ที่ผ่านมา 

 ระบุว่า การล
 และคณะรักษ
กองทัพภาคที่
งเต็มที่ นอกจ
ด้วย  (ไอ เอ็น
งปภ.เร่งช่วย 
ค่อนข้างจะรุ
ลอืแจกนํ้า ทํา
หวัดพังงา ค่อ
เห็นเนินทรา
้าให้ชาวบ้าน
รับความเดือด
บรรเทาสาธา
อย หรือฝนไม่
พันธ์ุไม้ต่าง ๆ
งเดือนธันวาค
ทําการประช
หลือแจกจ่ายน
ดร้อนจากภัย

นจันทบรุ ี
ช่วยเหลือ น.ร

16000 ต่อ 644

ดับนํ้าทะเลป
งปิดรับนํ้า  
าท่าจีน กรณีท
 ที่รับนํ้ามาจ
ะต้ืนเขิน เห็นก
 ปี ชาวขอ
มาหาปลาที่บ
อดูแลความป
จะเก็บไว้ทําอา
ใช ้
สํารวจระดับ

องกิจการพลเ ื
นครศรีธรรมรา
ศรีธรรมราช 
ขตตัวเมือง แล
ารขาดแคลนน

ลงพ้ืนที่สํารว
ษาความสงบแ
 4 ได้จัดเตรีย
ากน้ี ได้ลงพ้ืน

น เอ็น) 
 
นแรงกว่าปีที
ฝนเทียม 
อนข้างจะรุนแ
าย ขณะที่แห
นได้ ซึ่งขณะนี
ดร้อน โดยสูบน
ารณภัยจังหวั
ม่ตกเป็นระยะ
 ๆ ขาดน้ําไม่ส
คม ถึงเดือนพ
าสัมพันธ์แจ้
นํ้า การทําฝน
แล้ง สามารถ

ร. - ครู - ชาว
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านกลาง ระด

ที่ไม่มีฝนตกแ
ากคลองพระ
ก้นคลอง ทั้งนี
นแก่น เปิดเผ
บริเวณประตู
ปลอดภัย บริเ
าหารมื้อเย็นที่

บนํ้าในลําคล

รือน มณฑลท
าช ซึ่งเป็นแห
 ซึ่งต้ังอยู่ริมค
ละชานเมืองน
นํ้าสําหรับกา

จแหล่งนํ้าใน
แห่งชาติ (คส
ยมกําลังพล ย
นที่สํารวจว่าพื

ที่ผ่าน ๆ มา 

แรงกว่าปีที่ผ่าน
หล่งนํ้าที่ผลิต
น้ีทางองค์การ
นํ้าใส่รถเพ่ือไว
วัดพังงา เปิด
เวลานาน แล
สามารถเจริญ
พฤษภาคม ข
งหน่วยงานที
นเทียม ฯลฯ 
ถโทรศัพท์ขอ

วบ้านใน อ.ขล

hala@dwr.mail.g

ดับนํ้าเฉล่ีย -

และงดรับนํ้า 
ะยาบันลือ แล
น้ี มีประชาชน
ผยว่า ตนเองม
ตูระบายนํ้า เ
เวณน้ีมีปลาห
ทีบ้่านต่อไป  (ไ

ลองสายต่าง

ทหารบกที่ 41
ล่งนํ้าสายหลั
ลองท่าใหญ่ ต
ครศรีธรรมรา
รอุปโภคบริโ

นครั้งน้ี ก็เพ่ือ
ช.) เบ้ืองต้นป

 ยานพาหนะ แ
พ้ืนที่ไหนบ้างเ

 เน่ืองจากฝนท

น ๆ มา เน่ือง
ตประปาหมู่บ
รบริหารส่วน
ว้แจกจ่ายนํ้าใ
เผยว่า ภัยแล
ละครอบคลุมพื
ญเติบโตได้ตา
ของทุกปี ดังน
ที่ เกี่ยวข้องทั้
 นอกจากน้ี ยั
ความช่วยเหลื

ลุง จ.จันทบุรี 

go.th 

0.41 จากระ

 คาดว่านํ้าจะ
ละอีกหลายค
นพาครอบครัว
มีอาชีพรับจ้า
น่ืองจากน้ําล

หลายชนิด ซึ่ง
ไอ เอ็น เอ็น) 

 ๆ ในพ้ืนที่ 

1 (มทบ.41)
ักที่ไหลผ่านตั

 ต.ท่าดี อ.ลาน
าช กว่า 80,0
ภคในพ้ืนที่ จ

อวางแผน หา
ประเมินว่านํ้า
 และ อุปกรณ์
เหมาะสําหรับ

ทิ้งช่วง ทําให้

งจากฝนทิ้งช่ว
บ้าน ในพ้ืนที
นตําบลบางม่ว
ให้กับชาวบ้าน
ล้ง หมายถึงค
พ้ืนที่เป็นบริเว
ามปกติ เกิดค
น้ันทางจังหวั
ทั้งหมดเตรียม
ยังได้ฝากถึงป
ลือได้ทางสาย

 ได้รับความเดื
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ะดับนํ้าทะเลป

หมดภายในเดื
ลองในเขตพ้ืน
มาหาปลากนั

างเข้ามาหางา
ลดระดับลงม
งจะใช้วิถีหว่า
 

 อ .ลานสกา

) นํากําลังลงพ
ัวเมืองและเป็
นสกา โดยมีก
000 ครัวเรือน
จ.นครศรีธรรม

ามาตรการ ใ
สําหรับอุปโภ
์ต่าง ๆ สําหรั
บการสร้างฝาย

ห้แหล่งกักเก็บ

วง ประกอบกั
ที่ ม.7 บ้านบ
วง ก็ได้มีการ
น ด้าน นางกุล
ความแห้งแล้
วณกว้าง ทําใ
ความเสียหา
วัดจึงได้มีการ
มการช่วยเห
ประชาชนในพ้ื
ยด่วน 1784

ดือดร้อนจากปั

ปานกลาง ระ

ดือนมีนาคม 
นที่ อ.ลาดหล

นจํานวนมาก  
านทําใน จ.ปท
ากจึงหาปลา
นแห่ เมื่อได้ป

 แก้ปัญหาภั

พ้ืนที่สํารวจระ
ปนแหล่งนํ้าดิบ
การสูบนํ้าเข้าสู
น ตลอด 24 
มราช จะเริ่ม

นการรับมือภ
ภคบริโภคจะมี
ับให้ความช่ว
ยมีชีวิตเพ่ือชะ

บนํ้ามีปริมาณ

ับแหล่งนํ้าธร
บางสัก อ.ตะ
รเตรียมความ
ลธารินท์ โรจน
ล้งของลมฟ้าอ
ห้เกิดการขาด
ยและส่งผลก
รเตรียมความ
ลือประชาช

พ้ืนที่ให้ช่วยกัน
4 ตลอด 24 

ปัญหาภัยแล้ง

ะดับนํ้า 

 โดยน้ํา 
ลุมแก้ว  
 
ทุมธานี  
าได้ง่าย 
ปลามา 

ภัยแล้ง  

ะดับนํ้า
บสําคัญ
สู่ระบบ
 ช่ัวโมง 
เกิดขึ้น 

ภัยแล้ง 
มีปัญหา
ยเหลือ
ะลอนํ้า

ณลดลง

รมชาติ
ะก่ัวป่า  
มพร้อม 
นสุรสีห์ 
อากาศ  
ดแคลน
กระทบ 
มพร้อม 
นทันที 
ันใช้นํ้า 
 ช่ัวโมง   

ซ้ําซาก
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ได้จัดส
บ้านนํ้
มารอรั
นํ้ามาห
ระดับอ
ที่อยู่ใก
ในพ้ืน
ด้าน ร
มาเร็ว
ที่ได้มกี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

น.อ.สุทธิศั
ส่งรถบรรทุกน
้าแดง อย่างเร
รับ สร้างความ
หลายวัน ทั้ง
อนุบาล ถึงปร
กล้กับโรงเรีย
ที่ หมู่ที่ 6 

 ร.ต.ท.สมบัติ 
กว่าทุกครั้ง ท
การนํ้าจืดเพ่ือ

 
 
 

า  กรมทรัพยากรน

ศักด์ิ ช่วยเมือ
นํ้า จํานวน 1
ร่งด่วน โดยมีค
มดีใจให้กับนัก
น้ี โรงเรียนตํ
ระถมศึกษาปทีี
นด้วย เน่ืองจ

ตําบลบาง
 จรูญไชย ผู้ช

 ทําให้พ้ืนที่ที่เป็
อใช้ในการอุปโ

น้ํา  โทร.02-271

องปักษ์ ผู้ช่ว
1 คัน ที่มีนํ้
คณะครูอาจาร
กเรียน ครูอา
ํารวจตระเวน
ที่ 6 มีครูทั้งห
จากพ้ืนที่ดังกล
งชัน อําเภอข
ช่วยครูใหญ่โร
ป็นดินเค็มอยู่
โภคบริโภค แล

16000 ต่อ 644

ยหัวหน้ากอ
นํ้าจืด 7,000
รย์ และนักเรี
จารย์ ที่จะได้
นชายแดนบ้า
หมด 12 คน น
ล่าวเป็นพ้ืนที่
ขลุง จังหวัดจั
รงเรียนตํารว
แล้วทําการเพ
ละใช้ในการเก
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องกิจการพลเ
 ลิตร เดิน
ยนให้การต้อน

ด้มีนํ้าจืดในกา
านนํ้าแดง มีนั
นอกจากน้ี ทา
ที่ที่ทางจังหวัด
ันทบุรี ได้รับ
จตระเวนชาย
พาะปลูกค่อน
กษตรของทาง

hala@dwr.mail.g

เรือน กองบัญ
ทางนํานํ้าเข้า
นรับ พร้อมกับ
รอุปโภคบริโภ

นักเรียนทั้งหม
างกองทัพเรือ 
ดได้ประกาศให
ความเดือดร้
ยแดนบ้านนํ้า

นข้างยาก ในส
งโรงเรียน  (ไอ

go.th 

ญชาการป้อง
าไปช่วยเหลือ
บนําภาชนะ เ
ภค และน้ําเพื
มด 99 
 ยังได้จัดรถบ
ห้เป็นพ้ืนที่ปร
้อนจากปัญห
าแดง ระบุว่า
ส่วนน้ีต้องขอข
อ เอ็น เอ็น) 
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งกันชายแดน
อโรงเรียนตําร
 เช่น โอ่งนํ้า ก
พ่ือการเกษตร
คน เปิดการเ
รรทุกนํ้าเข้าไ
ระสบภัยพิบัติ
หาภัยแล้งซ้ําซ
า ภัยแล้งเกิดข
ขอบคุณกองทั

นจันทบุรีและ
วจตระเวนชา
าละมัง และถั

ร หลังต้องขาด
เรียนการสอน
ไปช่วยเหลือช
ติแล้ง ทําให้ช
ซากเป็นประจ
ขึ้นทุกปี ปีน้ีภ
ทัพเรือเป็นอย่

ะตราด  
ายแดน 
ถังใส่นํ้า
ดแคลน
นต้ังแต่ 
าวบ้าน
าวบ้าน 
จําทุกปี  
ภัยแล้ง 
ย่างมาก 


