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วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื - 352.7 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 - 312.5 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 4.5 33.1 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 83.5 *** *** - 352.7 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 73.3 27.5 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 37.4 28.2 สงูกวา่ - 253.5 หวัหนิ - 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 ตํา่กวา่ 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. ไมม่ฝีน 11.7 44.1 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 109.6 102.7 ตํา่กวา่

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 347.9 35.7 สงูกวา่

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

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. ไมม่ฝีน 305.9 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 47 5 43 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 30 6 47 1 ตํา่กวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 352 7 117 4 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

14 มีนาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

15 มีนาคม 2559

หลม่สก ไมมฝน 47.5 43.8 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 30.6 47.1 ตากวา นราธวิาส ไมมฝน 352.7 117.4 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 23.3 41.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

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

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 42.2 47.9 ตํา่กวา่ 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 - 20.10 67.90 ตํา่กวา่

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

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.1 20.9 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 38.0 37.1 ตํา่กวา่ 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. ไมม่ฝีน 10.4 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 35.20 60.30 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 33.7 37.5 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 85.80 83.40 ตํา่กวา่

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

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 26.7

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 48.7 46.4 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 32.8 70.9 ตํา่กวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 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 11.0 52.4 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ แมโ่จ ้สกษ. - -

สมทุรสงคราม - 55.8 *** *** แหลมฉบงั - 61.4 52.9 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นราธวิาส ไมม่ฝีน 352.7

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 55.8 29.0 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 82.6 58.8 ตํา่กวา่

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 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี - 76.2 71.9 ตํา่กวา่

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

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 312.5 115.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 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 414.36 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -100.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -88.00 

วนัท ี ่15  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -17.00 

35,642 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -115.00 

51% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -16.36 คงที่ 4 อ่าง

วนัท ี ่15  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -78.00  ลดลง 33 อ่าง

40,304 รวมท ัง้ประเทศ 33 4 - 37 -414.36   เพิม่ขึน้ - อ่าง

57%

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 5,667 42% 4,526 34% 726 5% 4,565 34% 765 6% -39.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,380 57% 4,191 44% 1,341 14% 4,241 45% 1,391 15% -50.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 146 55% 53 20% 31 12% 55 21% 33 12% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 45 17% 28 11% 14 5% 30 11% 16 6% -2.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 53 50% 27 25% 23 22% 27 25% 23 22% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 76 45% 22 13% 16 9% 23 14% 17 10% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 423 45% 318 34% 275 29% 324 35% 281 30% -6.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,790 48% 9,165 37% 2,426 10% 9,265 37% 2,526 10% -100.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 43 32% 23 17% 16 12% 24 18% 17 13% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 247 48% 155 30% 112 22% 161 31% 118 23% -6.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 59 36% 59 36% 49 30% 61 37% 51 31% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 79 48% 60 37% 23 14% 60 37% 23 14% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,034 43% 614 25% 33 1% 629 26% 48 2% -15.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 727 37% 536 27% 436 22% 568 29% 468 24% -32.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 127 40% 98 31% 75 24% 100 32% 77 25% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 26 24% 62 56% 61 55% 67 61% 66 60% -5.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 61 43% 41 29% 34 24% 42 30% 35 25% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 126 46% 82 30% 75 27% 83 30% 76 28% -1.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 71 59% 62 51% 59 49% 62 51% 59 49% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,179 60% 1,102 56% 271 14% 1,125 57% 294 15% -23.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,779 45% 2,894 35% 1,244 15% 2,983 36% 1,332 16% -88.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 437 46% 355 37% 352 37% 368 38% 365 38% -13.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 47 29% 30 19% 47 29% 30 19% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 109 45% 55 23% 15 6% 59 25% 19 8% -4.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 596 44% 457 34% 397 29% 474 35% 414 30% -17.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,556 71% 12,348 70% 2,083 12% 12,395 70% 2,130 12% -47.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,686 53% 4,479 51% 1,467 17% 4,547 51% 1,535 17% -68.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,242 65% 16,827 63% 3,550 13% 16,942 64% 3,665 14% -115.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 83 37% 98 44% 94 42% 100 45% 96 43% -2.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 112 27% 116 28% 86 20% 117 28% 87 21% -1.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 45 38% 32 27% 20 17% 33 28% 21 18% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 114 70% 133 81% 119 73% 138 84% 124 76% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 199 80% 194 78% 174 70% 199 80% 179 72% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 39% 9 57% 9 52% 10 58% 8.86 53% -0.18 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 10 46% 5 25% 4 20% 6 26% 4.65 22% -0.37 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 22 31% 32 45% 29 41% 34 48% 31.02 43% -1.55 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 28% 26 64% 23 57% 26 65% 23.00 57% -0.26 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 604 46% 646 49% 558 42% 662 50% 575 43% -16.36 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 362 51% 268 38% 201 28% 272 38% 205 29% -4.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 198 51% 88 23% 70 18% 90 23% 72 18% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,388 78% 4,340 77% 2,988 53% 4,396 78% 3,044 54% -56.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,345 93% 958 66% 698 48% 974 67% 714 49% -16.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,293 77% 5,654 69% 3,957 48% 5,732 70% 4,035 49% -78.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 40,304 57% 35,642 51% 12,132 17% 36,057 51% 12,547 18% -414.36 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

9 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่15  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

15 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่15  มนีาคม  2558
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ไทยตอ

บริเวณ
พัดนํา
พยากร

35-4

อุณหภู

37-4

อุณหภู

24-2
ประมา

35-3

อุณหภู
4 เขื่อ

เหลือ 

นํ้าใช้ก
20% 
นํ้าใช้ก
หรือคิ
เขื่อนแ

วันที่ 1
22 อํ
(1 อํา
(4 อํา
สระแก
ผู้ว่าฯส

และเก

สถานก
ทั้งน้ี จั
จํานว

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

อนบนรบัมือ'
กรมอุตุนิย

ณดังกล่าวมีอ
ความช้ืนจากท
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ 
0 องศาเซลเซี

ภาคตะวัน
ภูมิสูงสุด 36-

ภาคกลาง 
1 องศาเซลเซี

ภาคตะวันอ
ภูมิสูงสุด 33-

ภาคใต้ (ฝั่ง
7 องศาเซลเซี
าณ 1 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่ง
8 องศาเซลเซี

กรุงเทพมห
ภูมิสูงสุด 33-
อนหลกัน้าํลด

ปภ. ประก
 นํ้าใช้การได้ 2

ทางกรมชล
การได้ 733 ล
 ส่วนเขื่อนแค
การได้ 354 
ดเป็น 15% 
แม่กวงอุดมธา

ทางด้าน ก
14  มีนาคม
อําเภอ คือ อุต
าเภอ) ภาคตะ
เภอ) บุรีรัมย์ 
ก้ว (4 อําเภอ
สุโขทยัเกาะติ

ผู้ว่าราชกา
กษตรกร 

นายปิติ แ
การณ์ภัยแล้ง
จังหวัดสุโขทัย
น 103 คัน 

า  กรมทรัพยากรน

ร้อน' บางพื้น
ยมวิทยารายง
อากาศร้อนโด
ทะเลจีนใต้แล
หรับประเทศไ
 อากาศร้อนถึ
ซียส ลมตะวัน
ออกเฉียงเหนื
-40 องศาเซล
 อากาศร้อนถึ
ซียส ลมตะวัน
ออก อากาศร้
-40 องศาเซล
งตะวันออก) 
ซียส อุณหภู
 
งตะวันตก) มีเ
ซียส ลมตะวัน
หานครและป
-37 องศาเซล
ลงต่อเนื่อง-แ
กาศภัยพิบัติแ
2,712 ลูกบา
ลประทาน รา
ลูกบาศก์เมตร
ควน้อยฯ เหลื
 ลูกบาศก์เมต
 ในขณะที่เขื่
ารา เหลือปรมิ
กรมป้องกันแล
ม 2559 ล่า
ตรดิตถ์ (2 อํา
ะวันออกเฉียง
 (3 อําเภอ) ภ
) เพชรบุรี (3
ตดิภัยแล้ง25
ารจังหวัดสุโขท

ก้วสลับสี ผู้ว
 ดูพ้ืนที่ประส

ยได้จัดต้ังกองอ
 เครื่องสูบนํ้า

น้ํา  โทร.02-271

นที่อาจถึงขั้น
งานว่า ความ
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ละอ่าวไทยเข้า
ไทย 
ถึงร้อนจัด กับ
นตก ความเรว็
นือ อากาศร้อ
ลเซียส ลมตะวั
ถึงร้อนจัดกับมี
นออกเฉียงใต้ 
ร้อนถึงร้อนจัด
ลเซียส ลมตะวั
 มีเมฆบางส่ว
มิสูงสุด 32-3

เมฆบางส่วน ก
นออก ความเร็
ปริมณฑล อา
ลเซียส ลมตะวั
แล้ง15จว. 
แล้ว 15 จังห
าศก์เมตร 15
ยงานสภาพนํ้
ร หรือคิดเป็น
ลือปริมาตรนํ้า
ตร หรือคิดเป็
อนอ่ืน ๆ เช่น

มาตรนํ้าใช้การ
ละบรรเทาสา
าสุด 15 จังห
าเภอ) พะเยา
เหนือ 4 จังห
ภาคกลาง ภา
 อําเภอ) จันท
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ทัย เกาะติดส
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อํานวยการป้อ
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กดอากาศตํ่า
มีอากาศร้อน
าปกคลุมภาคต

บมีฟ้าหลัวในต
ว 10-25 กม
อนถึงร้อนจัด 
วันออกเฉียงเห
มีฟ้าหลัวในตอ
 ความเร็ว 10
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วันออกเฉียงใต
น กับมีอากา
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 กับมีอากาศร้อ
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กาศร้อนกับมี
วันออกเฉียงใต

หวัด ขณะสภ
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นํ้าในเขื่อนหลั
น 8% ด้านเข่ื
าใช้การได้ 27
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น เขื่อนอุบล
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าธารณภัย ได้
หวัด 60 อําเ
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หวัด 19 อํา
คตะวันออก ภ
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สถานการณ์ภัย

หวัดสุโขทัย 
ะนํ้าในแม่นํ้าย
องกันและบรร
23 เครื่อง ไว

45 E-mail: mekh
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จัดบางพ้ืนที่ 
ตะวันออก แล

ตอนกลางวัน 
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าศก์เมตร หรื
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วามร้อนปกค
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ละภาคใต้ ทําใ

 อุณหภูมิตํ่า
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 อุณหภูมิตํ่า
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นเล็กน้อยบาง
15-30 กม./ช
นกลางวัน 
วันออกเฉียงใ
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ตอนกลางวัน 
10-30 กม./ช

อน4 เขื่อนห

4 มีนาคม 25
ลือปริมาตรนํ้า
ก์เมตร หรือคิด
4 เขื่อน เหลือ
ปริมาตรนํ้าใช้
อคิดเป็น 6%
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 อําเภอ) สุโข
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 อําเภอ) 
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วัน อุณหภู
ม./ชม.  
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ใต้ ความเร็ว 1
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 1 เมตร  
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าใช้การได้ 1,
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ช้การได้ 36 ล

%   
ยเหลือผู้ประส
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มิตํ่าสุด  
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ะชาชน

ติดตาม
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ได้รับ
และอํ
อย่างต

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

าศพ้ืนที่ประส
นราชการและ
สนุนการทําฝ
ารเกษตรในพ้ืน

นายปิติ แก
 เช่น การทํา
วยประชาชนใ

พนมประกาศพื
นครพนม 

ข้าวที่เสียหาย
นายเดชา 

ะกาศพ้ืนที่ภัย
รกรที่ปลูกข้า
มเ พ่ือการอุป
นายสุคนธ์ ศรีน
ณะน้ี โดยเฉพา
ริเวณกว้าง ช่ว
ปตรวจสอบ นํ
งเพ่ิมกําลังกา
นคร อ.ปลาป
ารคามแล้งผุ

เกษตรจังห
สด 

นายสุรสิทธิ
กพืชในช่วงห
ฐบาล ซึ่งพืชที
นําให้เลี้ยงสัตว
พเสริมและรา

ทั้งน้ี ได้มีก
ครงการท่ีประส
การทํานาปรัง
รายได้ถึง 10,
น เอ็น) 
ร์ประกาศพื้น

สุรินทร์ ปร
นลิตร 

นายอรรถพ
ประชาชนขา
น (ภัยแล้ง) 
ความเดือดร
ําเภอสําโรงท
ต่อเน่ือง ประม

า  กรมทรัพยากรน

สบภัยแล้งแล้ว
ะทุกหน่วยงา
ฝนหลวง เพ่ือ
้นที่จังหวัดสุโข
ก้วสลับสี ผู้ว่า
แก้มลิงสอง
ในลุ่มนํ้ายมได้
พืน้ทีป่ระสบภั
 ประกาศพ้ืนท
ยจํานวนมาก 
 พลกล้า หัวห
ยแล้งแล้ว 2 
วที่เสียหายจํ

ปโภคบริ โภค
นา ผู้จัดการป
าะแม่นํ้าโขงที
วงกลางแม่นํ้า
นํารถขุดไปขุด
ารผลิตอีกเท่า
ปาก และ อ.น
ด400โครงก
หวัดมหาสาร

ธ์ิ สิงหพรพงศ
หน้าแล้ง ว่า ข
ที่สามารถปลูก
ว์ จําพวก ไก่พ
ยได้ในหน้าแล

การอนุมัติงบม
สบความสําเร็
ง เพียงลงทุน
000 บาท อี

นที่ประสบภัย
ระกาศพ้ืนที่ป

พร สิงหวิชัย 
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าราชการจังห
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 อําเภอ คือ 
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ที่ระดับลดลงอ
าเป็นระยะทา
ดเปิดทางนํ้า 
าตัว เพ่ือสํารอ
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การเสริมรายไ
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แล้งแล้ว1อํา
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16000 ต่อ 644
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 คือ ประชาช
้นที่จังหวัดสุโ

หวัดสุโขทัย ยั
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พิบัติแล้งแล้ว
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ซึงขณะน้ีกําลัง
ายให้ทางอง
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มัติงบกว่า 40

วัดมหาสารคา
นักงานเกษต
น้ีได้ คือ ข้าวโ
ย และได้มีกา

ก จํานวน 9 ล
ปลูกพืชใช้นํ้า
ด ไร่ละ 4,0
บ้านบางส่วนไ

าเภอ 
ล้งแล้ว 1 อําเ

รจังหวัดสุรินท
โภค บริโภค 
เภอจอมพระ
ละอยู่ระหว่
ที่ผ่านมา หน่ว
นํ้ากว่า 2 ล้าน

45 E-mail: mekh

84 หมู่บ้าน 2
ชนต้องไม่อดนํ้
โขทัยให้ดินมี

ังกล่าวว่า คว
นมครก เ พ่ือ
  (ไอ เอ็น เอ็น

ว 2 อําเภอ มี
เจ้าหน้าที่ช่วย
ะบรรเทาสา
ค์ และ อ.นาห
งรอกรมบัญชี
งค์กรปกคร
าเภอธาตุพนม
 ล่าสุด มีระดั
เมตร ซึ่งการป
นํ้าดิบขึ้นสู่กร
พอต่อความต

0,000 ครัวเรื

00 โครงการ 

าม เปิดเผยกับ
รฯ ได้มีการส
โพด ถั่วลิสง 
ารขออนุมัติงบ

ล้านบาท และ
าน้อยน้ัน อยู่ที
000 บาท แล
ได้นําผลิตผลท

เภอ ด้านผู้ว่า

ทร์ เปิดเผยว่
 โดยขณะน้ีได้
ะ ประกอบด้
างตรวจสอบ
วยงานต่างๆ
นลิตร 

hala@dwr.mail.g

25,199 ครัว
นํ้าตาย และกํ
มีความชุ่มช้ืน

วรมีการสร้างแ
อเก็บนํ้าไว้ เ
)  (ไอ เอ็น เอ็

 มีการเร่งสําร
ยเหลือ 
ธารณภัยจังห
หว้า โดยได้มี
ชีกลาง อนุมัติ
องส่วนท้อง
ม เปิดเผยว่า ป
ดับอยู่ที่ 2 
ประปาส่วนภูม
ระบวนการผลิ
ต้องการของป
รือน  (ไอ เอ็น

 หนุนปลูกพืช

บสํานักข่าว ไ
ส่งเสริมให้เกษ
 มันแกว ผักค
บกว่า 400 โ

ะครั้งต่อมาจํา
ที่อําเภอกันทร
ละสามารถนํ
ทางการเกษตร

าฯ สั่งเร่งแจก

า จากสถาน
ด้ประกาศเขต
ด้วย 4 หมู่ บ้า
บพ้ืนที่ประส
 ได้แจกจ่ายน

go.th 

เรือน ซึ่งสิ่งที่
าหนดว่าในป
น หล่อเลี้ยงป

แหล่งกักเก็บน
ป็นระยะ ห

อ็น) 

วจความเสียห

หวัดนครพนม
การเร่งสํารวจ
ติงบให้การช่ว
งถิ่น  เข้าไปใ
 ปัญหาภัยแล้ง

- 3 เ
มิภาคสาขาอํ
ลิตเพ่ือไม่ให้เ
ประชาชนในพื
 เอ็น) 

ชใช้นํ้าน้อยช่

ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึ
ษตรกรหันมา
ะน้า เห็ดหูหน
โครงการ เพ่ือ

านวน 6 ล้านบ
รวิชัย ซึ่งเกษต
นําผลผลิตไป
รไปแปรรูป ส

กจ่ายนํ้าอุปโภ

การณ์ภัยแล้ง
ตการให้ความ
าน ของตําบ
สบภัยแล้งอีก
นํ้าอุปโภคบริ
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ผู้ว่าราชการจั
ลายเดือนมีน
ประชาชน สั

นํ้าขนาดใหญ
ากทําได้เหมื

หายเบื้องต้น

ม เปิดเผยว่า
จความเสียหา
วยเหลือ ในส่ว
ให้การช่วยเ
งเริ่มคุกคามข
เมตร ทําให้บ
าเภอธาตุพนม
เกิดปัญหาต่อ
พ้ืนที่ 4 อํา

วงหน้าแล้ง ร

ถึงการแนะนํา
าปลูกพืชใช้นํ้
นู มะม่วง แล
อสนับสนุนโค

บาท รวมเงิน
ตรกรได้ทํากา
จําหน่ายได้ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม

ภคบริโภค ช่ว

งที่เกิดขึ้นในพ
มช่วยเหลือผู้ป
บลบุแกรง เบื
ก 2 อําเภอ
ริโภคช่วยเหลื

จังหวัดสุโขทัย
นาคมน้ี จะขอ
ัตว์เลี้ยงและ

ญ่ไว้ในพ้ืนที่ลุ่ม
มือนเช่นลุ่มน

น พบพ้ืนที่เกษ

 ขณะนี้ทางจ
ายเบ้ืองต้น พ
วนของการแจ
หลือเ บ้ืองต้
ยายวงกว้างต
างจุดเกิดหาด
ม ได้ระดมเจ้า
อการผลิตนํ้าป
าเภอ มี อ.ธา

 ระบุ ข้าวโพด

าเกษตรกรใน
้าน้อย ตามนโ
ละ มะนาว พร้
ครงการ ให้ชา

ทั้งสิ้น 15 ล้า
รปลูกข้าวโพด
70 - 75 ตัน
มให้กับสินค้าอี

วยเหลือราษฎ

พ้ืนที่จังหวัดส
ประสบภัยพิบั
บ้ืองต้น พบร
 คือ อําเภอ
ลือผู้ประสบภ

ยเน้นยํ้า
รับการ

ะพืชผล 

มนํ้ายม 
นํ้าโขง  

ษตรกร 

จังหวัด 
พบพ้ืนที่
จกจ่าย 
ต้นแล้ว  
ต่อเน่ือง
ดทราย 
าหน้าที่
ประปา 
าตุพนม  

ดฝักสด 

จังหวัด
โยบาย 
ร้อมกับ
าวบ้าน 

านบาท 
ดฝักสด 
นต่อไร่  
อีกด้วย   

ฎรกว่า 

สุรินทร ์ 
บัติกรณี
ราษฎร 
อท่าตูม  
ภัยแล้ง 



ศนู

สําหรบั
จํานวน
1,600
สวนผ

คุมเขม้

ก็คือ เ
นายมุ
ทําอย่
สวนผ
เรียกว่
ในช่วง
มีการ
กับหน
และอาํ
ภัยแล้

อาจเกิ

และค
แต่ในค

ถนนเลี
ผู้ใช้เส้
ว่าป้าย
ด้วย  
ยาว 5
ตามที่
ดินตลิ่
ทรุดตัว

เลียบค
เป็นทา
จันทบุ

จากพา

โดยช่ว
อําเภอ
ซึ่งจะท

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ด้าน ผู้ว่าร
บการอุปโภค 
น 11 อํา
0,000 ลูกบา
ลไม้ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ 
มป้องกันไม่ให้

นายยุทธน
 เรื่องของผลไ
รธาธีร์ รักชา
างไร ที่จะไม
ลไม้ ซึ่งในแต
าเริ่มจะเป็นม
งฤดูฝนต้องหั
ขึ้นราคาน้ําดื
น่วยของสภา
าเภอปรางค์กู่
้งทาํถ.ทีป่ทมุ

ภัยแล้งส่งผ
กิดอันตราย 

จากการสํ
ลองระพีพัฒ
คลอง 9 นํ้ายัง

จากการส
ลียบคลองชล
ส้นทาง ให้ควา
ยถูกลมพัด หรื
  ซึ่งวันน้ีตลิ่ง
50 เมตร ลึก 
ชาวบ้านเรียก
ิ่งริมถนนเกิด
ัวดังกล่าว  

ด้าน จ.ส.อ
คลองรังสิตปร
างยาวจึงเกิดท
บุรฝีนตกหนัก

จันทบุรี ฝ
ายุฤดูร้อนในช

ฝนที่ตกลง
วงเช้าน้ีมีฝนต
อนายายอาม โ
ทําให้เกษตรก

า  กรมทรัพยากรน

ราชการจังหวัด
 บริโภค โดยมี
เภอ ล่าสุด ได
าศก์เมตร ประ
ษ3อ.แล้งหนัก
 แล้งกระทบ

ห้พ่อค้าฉวยโอก
า วิริยะกิตติ 
ไม้ที่อําเภอศ
าติเจริญ รอง
ม่ให้สวนผลไม้
ต่ละปีสามารถ
มะเขือแล้ว เป็
ันไปใช้โดยกา
ด่ืม อันน้ีเป็น
ากาชาดไทย
 ขณะนี้กําลัง

มธานีเสี่ยงทรุด
ผลถนนใน จ.

ารวจแหล่งน้
ฒน์พบว่ามีระ
งคงแห้งขอดเ
อบถามไปยัง
ลประทานทุก
ามร่วมมือ เช่ือ
รือ ถูกเคลื่อน
ริมถนนรังสิต
 60 เมตร เนื
กร้องให้เปิดป
ดทรุดตัวสไลด์

อ.ไพโรจน์ แด
ระยูรศักด์ิและ
ทรุดตัวลง ซึ่งล
ส่งผลดตีอ่เกษ
นตกหนักหล
ช่วงน้ี 
งมาในหลายพื
กเป็นเวลานา

 โดยสํานักงาน
กรมีนํ้ากักเก็บ

น้ํา  โทร.02-271

ัดสุรินทร์ กล่า
มีอําเภอที่มีแห
ด้ทําการสูบนํ้
ะชาชนได้รับค
ักรัฐเร่งช่วย 

บสวนผลไม้ที่
กาสขึ้นราคาน
 ผู้ว่าราชการจ
รีรัตนะ อําเภ
งผู้ว่าราชการ
ม้ได้รับผลกระ
ถสร้างรายได้ปี
นเรื่องที่ต้องเน
ารซื้อนํ้าด่ืม วั
นเรื่องที่สําคัญ
ย ซึ่งมีรถผลิ
เร่งดําเนินการ
ดต่อเนื่อง 
ปทุมธานี เสี่ย

นํ้าบริเวณคล
ดับนํ้าเพ่ิมขึ้น
เช่นเดิม   
ง นายภาคภูม
กแห่ง ถือว่ามี
อฟังป้ายเตือน
ย้าย ออกนอก
ต - นครนาย
น่ืองจากคลอง
ประตูนํ้าปล่อย
ด์ลงคลอง แล

ดงโชติ เจ้าหน้
ะนํ้าได้เกิดแห้
ล่าสุดกรมชลป
ษตรกร 
ลายพ้ืนที่ของ

พ้ืนที่ของจังห
นกว่า 1 ช่ัวโม
นอุตุนิยมวิทย
บเพ่ือบํารุงผล

16000 ต่อ 644

าวว่า ปัจจุบัน
หล่งนํ้าสําหรับ
นํ้าในพ้ืนที่แล้ว
ความช่วยเหลื
 
อําเภอศรีรัต
นํ้าด่ืม  
จังหวัดศรีสะเ
ภอกันทรลัก
รจังหวัดศรีสะ
ะทบจากควา
ปีละไม่น้อยก
น้นยํ้าช่วยเหลื
วันน้ีเราจึงได้ใ
ญ และได้เน้น
ตนํ้าประปา
ร  (ไอ เอ็น เอ็

ยงทรุดต่อเน่ือ

องระบายนํ้า
นมาเล็กน้อย

มิ ผ่านสําแด
มีความเสี่ยงอ
นต่างๆ รวมถึ
กพ้ืนที่ ขอควา
ยกขาเข้า ใก
งรังสิตประยูร
ยนํ้าไหลเข้าค
ละประกอบกับ

น้าที่ทหารหัว
ห้งเกือบหมดค
ประทานได้เข้

งจังหวัดจันท

หวัดจันทบุรี ส
มง ในเขตอําเ
าจังหวัดจันท

ลผลิตแก้ปัญห
45 E-mail: mekh

นเจ้าหน้าที่ได้
บผลิตนํ้าประป
ว จํานวน 6 
อแล้วกว่า 6,

ตนะ อําเภอกั

เกษ ได้กล่าวถึ
ษ์ และอําเภ
ะเกษ เข้าไป
ามแห้งแล้ง โ
กว่า 1,000 
ลอืกันในเรื่องน
ให้ สํานักงาน
นในเรื่องการ
ผลิตนํ้าด่ืม 

อ็น) 

อง ด้าน จนท

า ต้ังแต่คลอ
ยหลังหน่วยง

ดง ผู้อํานวยก
าจเกิดอันตร

ถึงช่วยกันดูแล
ามอนุเคราะห์
ล้สะพานข้า
รศักด์ิได้มีการ
คลองระบายนํ้
บถนนสายน้ีมี

หน้าชุดปฎิบั
คลองดินริมตลิ
้ามาตรวจสอบ

บุรี ส่งผลดีต

 ส่งผลดีต่อเก
เภอเมือง อําเภ
บุรี วัดปริมาณ

หาภัยแล้งในพ้ื
hala@dwr.mail.g

ด้ทําการสูบนํ้า
ปามีปริมาณนํ้
 อําเภอ 13
000 ครัวเรือ

กันทรลักษ์ แ

ถึงสถานการณ
ภอขุนหาญ ซึ่
ดูแล ร่วมกับ
ดยเน้นการนํ

ล้านบาท โ
น้ี ส่วนเรื่องนํ้า
นพาณิชย์จังห
รทํานํ้าประป
 ไปบริการให

. เตือนเฝ้าระ

ง 5 อําเภอค
านราชการป

การสํานักงาน
ราย จากกรณี
ลรักษาป้าย ที
ห์ประชาชนผู้ใช
มคลอง 12 
รเปิดนํ้าเข้าค
นํ้า เมื่อคลองรั
มีรถบรรทุกห

ัติการพ้ืนที่อํา
ลิ่งจนแตกเมื่อ
บเพ่ือหาแนวท

ต่อเกษตรกร 

ษตรกรที่กําล
ภอแหลมสิงห์
ณนํ้าฝนที่ตกล
พ้ืนที่ได้ระดับห

go.th 

าไปเก็บกักภา
้ําในเกณฑ์น้อ
3 ตําบล 2
อน  (ไอ เอ็น เ

ละอําเภอขุน

ณ์ภัยแล้งของ
ซึงมีสวนผลไม
บส่วนราชการ
นําเอานํ้าผิวดิ
 โดยเฉพาะอย
้าด่ืมน้ันประช
วัดเข้าไปควบ
ปาสนามจาก
ห้กับประชาช

ะวังพ้ืนที่เลียบ

คลองหลวง ถึ
ประกาศงดสูบ

นทางหลวงช
ณีพ้ืนถนนทรุด
ที่แขวงทางหล
ช้ถนน ช่วยกัน
 ต.บึงนํ้ารักษ
คลองระบายนํ้
รังสิตประยูรศั
หนักว่ิงกันจําน

าเภอธัญบุรี ก
อประมาณ 1 
ทางแก้ไขต่อไป

 ด้านอุตุนิยม

ลังเร่งบํารุงผ
ห์ อําเภอขลุง 
ลงมาในครั้งน้ี
หน่ึง รวมทั้งส
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ายในแหล่งนํ้า
อย ต้องการให้
27 แห่ง 

 เอ็น) 

นหาญ ผู้ว่าฯ

ง จ.ศรีสะเกษ
ม้เป็นจํานวน
รที่เก่ียวข้องเ
ดินและนํ้าใต้ดิ
ย่างย่ิงขณะน้ีท
ชาชน ไม่ค่อยไ
บคุมและตรว
กหน่วยพัฒน
ชน ซึ่งเริ่มจ

บคลองทุกแห่

 ถึง คลอง 14
บนํ้าในคลอง

นบทปทุมธา
ดช่วงภัยแล้ง 
ลวงชนบทได้ติ
นจัดต้ังป้ายเห
ษ์ อ.ธัญบุรี จ
นํ้าต่างๆ ในพ้ื
ศักด์นํ้าได้ลดร
นวนมากจึงเป็

กล่าวว่าพ้ืนที่บ
 อาทิตย์ที่ผ่า
ปแล้ว  (ไอ เอ็

มวิทยาเตือนเ

ลผลิตในช่วง
 อําเภอท่าใหม
น้ีได้ประมาณ 2
สร้างความชุ่ม

าดิบที่ใช้ผลิตป
ห้สูบนํ้าเข้าสู่แห
 ปริมาณนํ้าที่ส

 สั่งพาณิชย์จ

ษ ว่า สิ่งที่สําคั
นมาก ตนได้ม
เข้าไปดูที่สวน
ดินมาใช้ในกา
ทุเรียนกําลังต
ได้เก็บกักนํ้าเอ
จสอบ ป้องกั
าการเคลื่อน
ากอําเภอขุ

ง ถือว่ามีควา

4 อําเภอหน
ง 11และคลอ

านี ทราบว่า 
 จึงขอให้ประ
ติดต้ังไว้ หากพ
หล่าน้ันให้คืนสู
จ.ปทุมธานี ไ
้นที่จังหวัดปท
ระดับลงลง จึ
ป็นสาเหตุทําใ

บริเวณน้ีเป็น ิ
านมาได้เกิดร
อ็น เอ็น) 

เฝ้าระวังผลก

งใกล้ถึงฤดูเก็
ม่ อําเภอเขาคิ
20 - 30 มิล
มช้ืน แก้ปัญห

ประปา
หล่งนํ้า 
สูบกว่า  

จังหวัด  

คัญที่สุด 
มอบให ้ 
นผลไม้ 
ารดูแล 
ตกดอก 
อาไว้ใช้ 
ันไม่ให้ 
นที่ 53  
นหาญ 

ามเสี่ยง

องเสือ  
อง 12  

 ขณะนี้ 
ะชาชน 
พบเห็น 
สู่สภาพ

 ได้ทรุด 
ทุมธานี 
จึงทําให้ 
ให้ถนน 

ริมตลิ่ง
รอยร้าว 

กระทบ 

บเก่ียว  
คิชฌกูฏ 
ลลิเมตร 
าไฟป่า 
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ที่เกิดขึ
ให้เฝ้า

คลี่คล
เกษต
เป็นสว
มะเขือ
บํารุงผ
สหรัฐป

เพ่ือให้

ว่าประ
ที่ต้ังอ
ให้แก่ป
5,000

และพ
ตามแน
อันเน่ือ

3,29
ที่เกิดขึ
เช่นกนั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ขึ้นก่อนหน้านี
ระวังอิทธิพลแ

ด้าน นายอํ
ายลงบ้าง ผล
รกรสวนผส
วนผสมผสานร
อ ที่ผ่านมาต้อ
ผลผลิตได้พอถึ
ประกาศภาว

รัฐบาลกล
ห้การช่วยเหลอื

สํานักข่าว
ะธานาธิบดีบา
ยู่ทางตอนใต้ 
ประชาชนใน
0 หลังได้รับค

ขณะที่สําน
ายุลูกเห็บในพ
นวชายฝั่งขอ
องมาจากระดั

ในเวลาเดี
5 คน และสั
ขึ้นมีความรุน
น มีผู้เสียชีวิตแ

 
 

า  กรมทรัพยากรน

น้ี อย่างไรก็ตา
และผลกระทบ
อํานวย สถาพ
ลผลิตในสวน
สมผสาน หลั
ระหว่างผลไม้
องสูบนํ้าบาด
ถึงฤดูเก็บเกี่ยว
ะฉุกเฉินน้าํท่
ลางสหรัฐป
อประชาชนเป็
วต่างประเท
ารัค โอบามา
 เป็นภาวะฉุก
พ้ืนที่ ซึ่งเดือ

ความเสียหาย 
นักงานอุตุนิย
พ้ืนที่ทางเหนื
งแม่นํ้ามิสซิส
ับนํ้าล้นตลิ่งได
ยวกัน กองกํ

สัตว์เลี้ยงเช่นส
แรงที่สุดนับต้ั
แล้ว 1 ศพ.  

น้ํา  โทร.02-271

าม สํานักงาน
บจากพายุฤดูร
ร เกษตรกรใน

นก็ชุ่มช้ืนหลัง
ลัง วัดทองทั่ว
้และพืชผักสว
าลมาหล่อเลี้
ว  (ไอ เอ็น เอ็
วมใหญ่รัฐลุย
ระกาศให้ส
ป็นไปอย่างรวด
ศรายงานจา
 ผู้นําสหรัฐล
กเฉินระดับปร
ดร้อนมานาน
 
ยมวิทยาแห่ง

นอของรัฐลุยเซี
สซิปปีตกอยู่ใ
ด้ จึงขอให้ปร
กําลังพิทักษ์ม
สุนัขและแมว
ต้ังแต่เฮอริเคน
(เดลินิวส์) 

16000 ต่อ 644

นอุตุนิยมวิทย
ร้อนที่อาจจะ
นตําบลคลอง
ก่อนหน้าน้ีแห
ว กล่าวว่า  
วนครัว สร้างร
้ยงต้นไม้ที่กํา
อ็น) 
ยเซียนา 
ถานการณ์น
ดเร็วขึ้น 
ากเมืองนิวอ
งนามในคําสั่ง
ระเทศ เพ่ือให้
นมากว่า 1 สั

งชาติของสห
ซียนา และภา
นความเสี่ยงเ
ะชาชนเพ่ิมคว

มาตุภูมิแห่งรัฐ
วอีกอย่างน้อย
น "แคทรีนา" 

45 E-mail: mekh

าจังหวัดจันท
เกิดขึ้นในช่วง
นารายณ์ เปิด
หล่งนํ้าที่ใช้สํ

 ตนทําสวนแ
รายได้เลี้ยงครอ
ลังให้ผลผลิต

นํ้าท่วมค ร้ังใ

ออร์ลีนส์ รัฐ
งเมื่อวันอาทิต
ห้รัฐบาลกลาง
สัปดาห์ และมี

หรัฐ ( เอ็นดับ
าคตะวันออกข
เผชิญกับพายุ
วามระมัดระวั
ัฐลุยเซียนา ร
ย 316 ตัว อ
 เมื่อปี 2548

hala@dwr.mail.g

ทบุรีได้แจ้งเตือ
 1 - 2 วันน้ี 
ดเผยว่า ตนรู้สึ
ําหรับรดผลไ
แบบครอบค
อบครัว ส่วนใ
 ฝนที่ตกลงม

ใหญ่ที่ รั ฐลุย

ลุยเซียนา ป
ตย์ ประกาศใ
งจัดสรรงบปร
มีผู้เสียชีวิตแล

บเบิลยูเอส )
ของรัฐอาร์คัน
ยุฝนฟ้าคะนอ
วังด้วยในระยะ
 รายงานเรื่อง
 ออกจากพ้ืนที
8 ด้านรัฐโอค

go.th 

อนประชาชน
  
สึกดีใจที่มีฝนต
ไม้แห้งขอด ข
รัวโดยการยึ
ใหญ่เป็นมะนา
มาครั้งน้ีทําให้

ยเซียนา  เ ป็น

ประเทศสหรั
ให้สถานการณ
ระมาณและค
ล้วอย่างน้อย

) ประกาศเตื
นซอซึ่งอยู่เหนื
งกําลังแรง ที
ะน้ี 
งการให้ความ
ที่ประสบอุทก
คลาโฮมารายง
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 และเกษตรก

ตกลงมาทําให้
ขณะที่ นางส
ยึดแนวทาง
าว ชมพู่ ฝรั่ง 
ห้เกิดความชุ่ม

นภาวะฉุกเ

รัฐอเมริกา เ
ณ์อุทกภัยครั้ง
วามช่วยเหลือ
 3 ศพ อีกทั้

อนเร่ืองการ
นือขึ้นไป นอก
ที่อาจก่อให้เกิ

มช่วยเหลือป
กภัย โดยยอม
งานการเกิดนํ้

กรในจังหวัดจั

ห้สถานการณ์ภ
าว วาทิณี ช่ืน
เกษตรทฤษ
 มังคุด กะเพร
มช้ืนและมีนํ้าส

ฉินระดับปร

เมื่อวันที่ 14
ใหญ่ในรัฐลุย
อที่จําเป็นในท
ั้งบ้านเรือนม

รเกิดพายุทอ
กจากนี้ พ้ืนที่ร
ดนํ้าท่วมเฉีย

ระชาชนอย่า
มรับว่า สถาน
นํ้าท่วมในหลา

จันทบุรี 

ภัยแล้ง
นเจริญ 
ษฎีใหม่  
รา พริก 
สําหรับ 

ระเทศ  

4 มี .ค .  
ยเซียนา 
ทุกด้าน
ากกว่า 

ร์นาโด 
ราบลุ่ม
ยบพลัน 

างน้อย  
นการณ์ 
ายพ้ืนที่


