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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 - 318.7 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 4.5 33.1 ตํา่กวา่

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

เชยีงราย ไมม่ฝีน 37.4 28.2 ตํา่กวา่ - 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 - 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 ไมม่ฝีน 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 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 ตํา่กวา่

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 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 13.8 38.8 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 76.8 49.4 สงูกวา่

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

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

21 มีนาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

22 มีนาคม 2559

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

หลม่สก ไมมฝน 47.5 43.8 ตากวา 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 ตํา่กวา่ 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 ไมม่ฝีน 20.10 67.90 ตํา่กวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 30.4 47.9 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 31.4 44.2 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 67.40 98.30 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.1 20.9 ตํา่กวา่ นครราชสมีา - 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 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 42.0 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 ตํา่กวา่ 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 พะเยา - 49.8

สมทุรสงคราม - 55.8 *** *** แหลมฉบงั - - 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 ตํา่กวา่

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

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 73.6 52.6 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 76.2 71.9 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 72.6 42.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 90.4 77.4 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 318.7 115.3 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 32.5 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

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 431.41 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -101.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -82.00 

วนัท ี ่22  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -16.00 

35,134 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -125.00 

50% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -23.41 คงที่ 5 อ่าง

วนัท ี ่22  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -84.00  ลดลง 32 อ่าง

39,727 รวมท ัง้ประเทศ 32 5 - 37 -431.41   เพิม่ขึน้ - อ่าง

56%

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 5,601 42% 4,482 33% 682 5% 4,521 34% 721 5% -39.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,312 56% 4,131 43% 1,281 13% 4,182 44% 1,332 14% -51.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 139 52% 51 19% 29 11% 53 20% 31 12% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 41 16% 27 10% 13 5% 28 11% 14 5% -1.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 52 49% 26 25% 22 21% 27 25% 23 22% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 73 43% 22 13% 16 9% 22 13% 16 9% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 398 42% 310 33% 267 28% 317 34% 274 29% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,616 47% 9,049 37% 2,310 9% 9,150 37% 2,411 10% -101.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 42 31% 22 16% 15 11% 23 17% 16 12% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 235 45% 153 29% 110 21% 153 29% 110 21% - คงที่

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 57 34% 57 34% 47 28% 59 36% 49 30% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 79 48% 59 36% 22 13% 59 36% 22 13% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,007 41% 602 25% 21 1% 613 25% 32 1% -11.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 688 35% 500 25% 400 20% 531 27% 431 22% -31.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 124 39% 94 30% 71 23% 98 31% 75 24% -4.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 25 23% 59 54% 58 53% 62 56% 61 55% -3.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 61 43% 40 28% 33 23% 41 29% 34 24% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 121 44% 79 29% 72 26% 82 30% 75 27% -3.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 69 57% 61 50% 58 48% 61 50% 58 48% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,129 57% 1,072 55% 241 12% 1,098 56% 267 14% -26.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,637 44% 2,798 34% 1,148 14% 2,881 35% 1,230 15% -82.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 407 42% 337 35% 334 35% 352 37% 349 36% -15.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 46 29% 29 18% 46 29% 29 18% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 107 45% 53 22% 13 5% 54 23% 14 6% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 564 41% 436 32% 376 28% 452 33% 392 29% -16.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,509 70% 12,282 69% 2,017 11% 12,338 70% 2,073 12% -56.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,594 52% 4,397 50% 1,385 16% 4,466 50% 1,454 16% -69.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,103 64% 16,679 63% 3,402 13% 16,804 63% 3,527 13% -125.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 76 34% 90 40% 86 38% 97 43% 93 42% -7.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 107 25% 113 27% 83 20% 115 27% 85 20% -2.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 43 37% 31 26% 19 16% 32 27% 20 17% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 107 65% 127 78% 113 69% 133 81% 119 73% -6.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 195 79% 189 76% 169 68% 194 78% 174 70% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 37% 9 54% 8 50% 9 56% 8.64 52% -0.33 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 9 42% 5 23% 4 18% 5 24% 4.21 20% -0.33 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 20 28% 31 43% 28 39% 32 45% 29.14 41% -1.49 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 27% 25 63% 22 56% 26 64% 22.66 57% -0.26 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 575 44% 620 47% 532 40% 643 49% 556 42% -23.41 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 353 50% 262 37% 195 27% 267 38% 200 28% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 187 48% 83 21% 65 17% 88 23% 70 18% -5.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,369 77% 4,272 76% 2,920 52% 4,327 77% 2,975 53% -55.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,323 91% 936 64% 676 46% 955 66% 695 48% -19.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,232 76% 5,553 68% 3,856 47% 5,637 69% 3,940 48% -84.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 39,727 56% 35,134 50% 11,624 16% 35,566 50% 12,056 17% -431.41 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

16 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่22  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

22 มนีาคม 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่22  มนีาคม  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต 
11%

ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 

70,520 ลานลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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ความร

ลักษณ
และภ
จากปร
โดยทั่
โดยฝน
ทําให้ส
ในระย
พยากร

และเ
10-2

21-2

อุณหภู

34-4

สูงสุด 

34-3

สูงสุด 
ชาวบ้

ที่ลําหว้

ขอรับบ
การเก

เดือดร้
นํ้าจาก
ด้วยกร
และยา
พิษณโุ

เร่งหา

ภัยแล้
ส่วนภู

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ร้อนปกคลุมทั
กรมอุตุนิย

ณะเช่นน้ีทําให้
าคตะวันออก
ระเทศจีนจะแ
ัวไป ลักษณ
นฟ้าคะนองกบั
สภาพอากาศ
ยะน้ีไว้ด้วย 
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ
พชรบูรณ์ อุณ
5 กม./ชม. 

ภาคตะวัน
7 องศาเซลเซี

ภาคกลาง 
ภูมิตํ่าสุด 24-

ภาคตะวัน
1 องศาเซลเซี

ภาคใต้ (ฝั่ง
 32-36 องศ

ภาคใต้ (ฝัง่
9 องศาเซลเซี

กรุงเทพมห
 35-38 องศ
้านร่วมใจทํา

ชาวบ้านห้
วยไฮ แหล่งนํ้

เด็กๆ และ
บริจาคมาทํา
ษตรก่อนที่นํ้า

นายศรี อิน
ร้อนมานานกว
กหมู่บ้านอ่ืนม
ระสอบทราย
างรถยนต์เพ่ือ
โลกแล้งแม่น้ํ

จังหวัดพิษ
แหล่งนํ้าสํารอ

การประปา
้ง แม่นํ้าแควน
มิภาคสาขาน

า  กรมทรัพยากรน

ทั่วไทย มี'พา
ยมวิทยารายง
ห้บริเวณดังกล
กตอนบน กับม
แผ่ลงมาปกค
ะเช่นน้ีทําให
บมีลมกระโชก
คลายความร้

หรับประเทศไ
  อากาศร้อน
ณหภูมิ ตํ่าสุด

นออกเฉียง
ซียส อุณหภูมิ
  อากาศร้อนถึ
-26 องศาเซล
ออก  อากาศ
ซียส ลมใต้ คว
งตะวันออก) 
าเซลเซียส ลม
งตะวันตก)  มี
ซียส ลมตะวัน
หานครและปริ
าเซลเซียสลม
ฝายกั้นน้ํา เก็

ห้วยไฮ ต.ฝาย
นํ้าแห่งเดียวใน
ะชาวบ้าน บ้า
ฝายก้ันนํ้าที่ล
าจะแห้งเหือด
นทร์ภูธรอาย
ว่า 30 ปีแล้ว
มาใช้ด่ืม คาด
และยางรถยน
อนํามาใช้ทําฝา
้าแควน้อยแห้

ษณุโลก รายงา
อง 
าส่วนภูมิภาคส
น้อยซึ่งเป็นแห
ครไทย จะต้อ

น้ํา  โทร.02-271

ยุฤดูร้อน'24
งานลักษณะ
ล่าวมีอากาศร้
มีฟ้าหลัวในต
ลุมภาคตะวัน
ห้ภาคตะวันอ
กแรงได้บางพ้ืน
ร้อนลง และข

ไทยต้ังแต่เวลา
นถึงร้อนจัดกั
ด 19-26 อ

เหนือ   อาก
สูงสุด 40-41
ถึงร้อนจัดกับม
ลเซียส อุณหภู
ศร้อนถึงร้อนจั
วามเร็ว 10-3
  มีเมฆบางส่ว
มตะวันออกเฉี
มีเมฆบางส่วน 
นออก ความเร็
ริมณฑล  อาก

มใต้ ความเร็ว 
ก็บใช้แล้งนี้-ก
ยแก้ว อ.ภูเพี
นหมู่บ้าน ก่อน
นห้วยไฮ ต.ฝ
ลําห้วยไฮ ซึ่งเ
หมดจนไม่มีใ
ยุ 54 ปี ผู้ให
 ซึ่งปีน้ีภัยแล้
ดว่าอีก 2 เดือ
นต์ที่ลําห้วยเป็
ายก้ันนํ้า ซึ่งต้ั
ห้งกระทบประ
านสถานการณ

สาขานครไทย
หล่งนํ้าดิบกําล
องหานํ้าดิบแห

16000 ต่อ 644

4-26มี.ค. 
อากาศทั่วไป
ร้อนโดยท่ัวไป
ตอนกลางวัน 
นออกเฉียงเห
ออกเฉียงเห
นที่ในระยะแร
อให้ประชาช

า 06:00 วัน
กับมีฟ้าหลัวใ
งศาเซลเซีย

กาศร้อนถึ ง
1 องศาเซลเซี
มีฟ้าหลัวในต
ภูมิสูงสุด 36-
จัดกับมีฟ้าหลั
30 กม./ชม.ท
วน กับมีอากา
ฉียงใต้ ความเ
 กับมีอากาศร้
ร็ว 10-30 กม
กาศร้อนกับมี
 10-30 กม./
ก่อนแห้งเหือด
ียง จ.น่าน ร

นจะแห้งเหือดใ
ฝายแก้ว อ.ภูเ
เป็นแหล่งนํ้าธ
ช้ 

หญ่บ้านห้วยไ
้งมาเร็วกว่าทุ
อนข้างหน้านํ้
ป็นจุดๆ เพ่ือก
ต้ังใจจะทํา 7 
ะปา 
ณ์ภัยแล้งวิกฤ

ย จังหวัดพิษณ
ลังจะหมดลง 
ห่งใหม่ ภายใน

45 E-mail: mekh

ปความกดอา
ป กับมีอากาศ
 อน่ึง ในช่ว
นือของประเท
นือ ภาคตะ
รก โดยอุณหภู
ชนระมัดระวัง

นน้ี ถึง 06:00
นตอนกลางว

ยส  อุณหภูมิ

ร้ อนจัดหล
ซียสลมตะวันอ
อนกลางวันส่
41 องศาเซล
ลัวในตอนกลา
ทะเลมีคลื่นตํ่า
าศร้อนในตอ
ร็ว 15-30 ก
ร้อนในตอนกล
ม./ชม.ทะเลมี
มีฟ้าหลัวในตอ
/ชม. 
ด 
ร่วมใจนํากระ
ในไม่ช้า 
เพียง จ.น่าน 
ธรรมชาติแห่ง

ไฮ หมู่ 14 ก
กปีนํ้าในลําห้

นํ้าในลําห้วยจ
กักเก็บนํ้าไว้ใช
จุดเพ่ือที่จะได้

ฤติหนัก แม่นํ้า

ณุโลก รายงาน
 ทําให้เกิดผล
น 3 - 4 วัน

hala@dwr.mail.g

กาศตํ่าเน่ือง
ศร้อนจัดในภา
วงวันที่ 24-2
ทศไทยและท
วันออก และ
ภูมิจะลดลง 5
อันตรายจาก

0 วันพรุ่งน้ี. 
วันส่วนมากบ
สูงสุด  36-4

าย พ้ืนที่ กับม
ออกเฉียงใต้ ค
วนมากบริเวณ

ลเซียสลมใต้ ค
างวันอุณหภูมิ
กว่า 1 เมตร 
นกลางวันอุณ
กม./ชม.ทะเลมี
ลางวันอุณหภูมิ
มีคลื่นตํ่ากว่า 1
อนกลางวันอุณ

ะสอบทราย ย

 ร่วมแรงร่วมใ
งเดียวในหมู่บ้

กล่าวว่า ชาวบ
ห้วยไฮลดลงเห
จะแห้งสนิท จึ
ช้ แต่ขณะนี้ยั
ด้กักเก็บนํ้าไว้ใ

าแควน้อยแห้

นสถานการณ์ว
ลกระทบกับผู้ใ
ัน เบ้ืองต้นได้

go.th 

งจากความร้อ
าคเหนือ ภาค
26 มีนาคม 2
ทะเลจีนใต้ ใน
ะภาคกลาง 

5-7 องศาเซล
กฝนฟ้าคะนอ

บริเวณจังหวัด
41 องศาเซล

มี ฟ้าหลั ว ใน
ความเร็ว 10-
ณจังหวัดนคร
ความเร็ว 10-
มิตํ่าสุด 25-2
 
ณหภูมิตํ่าสุด 2
มีคลื่นสูงประม
มิตํ่าสุด 20-2
1 เมตร 
ณหภูมิตํ่าสุด 

 ยางรถยนต์ ท

ใจนํากระสอบ
บ้านเพ่ือกักเก็

บ้านห้วยไฮ 
หลือใช้ได้ไม่ถึง
 จึงได้ระดมทุน
ยังขาดงบประ
ใช้ในยามแล้งใ

ห้ง กปภ.สาขา

ว่า ขณะนี้ อํา
ใช้นํ้าหลายร้อ
้แจ้งกับผู้ใช้นํ้

7/9 

อนปกคลุมป
คตะวันออกเฉี
2559 บริเวณ
นขณะที่ประเท
 มีพายุฤดูร้อ
เซียสในภาคต
งและลมกระ

ดลําปาง ตาก
ลเซียสลมต

นตอนกลางว
-30 กม./ชม. 
รสวรรค์ อุทัยธ
30 กม./ชม. 

27 องศาเซลเ

22-27 องศา
มาณ 1 เมตร
26 องศาเซล

 27-28 องศ

 ที่ได้รับบริจา

บทรายและย
ก็บนํ้าไว้ใช้ในค

 119 ครัวเรื
ง 10 เปอร์เซ็
นระดมแรงช่
มาณจึงได้ขอ
ให้ได้นานที่สุด

านครไทย ขา

าเภอนครไทย 
อยครัวเรือน  
้ําว่า ระยะน้ีอ

ระเทศไทยต
ฉียงเหนือ ภา
ณความกดอา
ทศไทยมีอากา
อนเกิดขึ้นบา
ตะวันออกเฉีย
โชกแรงที่จะ

ก สุโขทัย อุต
ะวันตก  คว

วันอุณหภูมิ
 
ธานี และกาญ
 
เซียส อุณหภูมิ

าเซลเซียส อุ
 
เซียส อุณหภูม

าเซลเซียส อุ

าค มาทําฝาย

างรถยนต์ที่ต
ครัวเรือนและ

อน ประสบภ
ซ็นต์ ชาวบ้าน
วยกันทําฝาย
เปิดรับบริจาค
ด.  (เดลินิวส์)

าดนํ้าดิบผลิตป

 กําลังประสบ
  โดยทางการป
อาจประสบปัญ

อนบน  
คกลาง 
กาศสูง 
าศร้อน
งพ้ืนที่  

ยงเหนือ 
เกิดขึ้น 

ตรดิตถ ์ 
ามเร็ว  

ตํ่ าสุ ด  

ญจนบุรี

มิสูงสุด  

ณหภูมิ

มิสูงสุด 

ณหภูมิ

ยก้ันนํ้า 

ตระเวน
ะใช้เพ่ือ

ภัยแล้ง
ต้องซื้อ
ยก้ันนํ้า 
คทราย
) 

ประปา  

บปัญหา
ประปา
ญหานํ้า 
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ไม่ไหล
เปิดเผ
มาหลา
ที่รับนํ้
นครพ

ได้รับ
ได้รับผ
ซึ่งส่วน
ทางธร
ภายใน
ซบเซา

จากภั
จากปก
ทําเพร
อย่างแ
โคราช

60,00

ในพ้ืนท
จากเดิ
, ขาม
60,1
และข
31.11
จะมีป
ทางจัง
จัดงบ
ที่จะมี
สุรินท

ด้วยกา

(ภัยแล
คือ อ.
ที่รายง
และ อํ
ในแหล
ต้องกา

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ล หรือไหลอ่อ
ผยว่า ที่ผ่านม
ายวันแล้วเช่น
้ํามาจากอ่างเก

พนมแลง้จัดชา
จ.นครพน

ผลกระทบข
ผลกระทบ 5
นมากเป็นนา
รรมชาติที่สํา
นอุทยานแห่ง
า นอกจากนี้ยั

นางน้อย ส
ัยแล้ง ทําให้
กติในช่วงฤดูที
ราะไม่มีอาชีพ
แน่นอน  (เดลิ
ชประกาศพื้นท

โคราช สถ
00 ครัวเรือน

นายสุเทพ 
ที่ ที่ยังคงทวีค
ดิม 10 อําเภอ
มสะแกแสง, ค
45 ครัวเรือน
ขนาดกลางใ
1 เปอร์เซ็นต์ 
ริมาณนํ้าที่น้อ
งหวัดได้มีการ
เร่งด่วนเป็น
กําหนดให้แล้ว
ร์ประกาศพืน้

สุรินทร์ ปร
ารดําเนินการส

สถานการณ
ล้ง)แล้ว จําน
.จอมพระ แล
งานว่าเกิดภัย
อําเภอเขวาสิน
ล่งนํ้าดิบที่ใช้
ารให้สูบนํ้าเข้

า  กรมทรัพยากรน

อน และจําเป็
มา ชาวบ้านอ
นกัน ส่วนแหล
ก็บนํ้าแก่งเจด็
าวบ้านอ่วม น
นม ได้ประกา
าดแคลนน้ํา

5 ตําบล 40 ห
ข้าว ขณะเดี
คัญในพ้ืนที่ 
ชาติภูลังกา ก
ังส่งผลให้พ่อค

 สมบูรณ์ อายุ
ห้ นํ้าตกแห้งข
ที่มีนํ้าตกจะสว
พอ่ืน หากอน
ินิวส์) 
ที่ประสบภัยแ
ถานการณ์แ

น เร่งให้การช่ว
 รื่นถวิล หัวห
ความรุนแรงอ
อ เพ่ิมขึ้น 1 อํ
คง, บัวใหญ่, 
น มีพ้ืนที่ทาง
นพ้ืนที่ จ .นค
 ของความจุกั
อยกว่า 58.8
รจัดงบประมา
นจํานวนเงินก
้วเสร็จภายสิน้
นที่ภัยแล้งแล้
ระกาศพ้ืนที่ "
สูบนํ้าไปเก็บกั
ณ์ภัยแล้งในพื

นวน 2 อําเภอ
ละ อ.ท่าตูม 
ยแล้ง และอยู่
นรินทร์ ทั้งน้ี 
ช้ผลิตนํ้าประป
ข้าสู่แหล่งนํ้า 

น้ํา  โทร.02-271

นจะต้องจ่าย
อําเภอนครไท
ล่งนํ้าดิบแห่งให
ดคต โดยคาดก
 น้ําตกแห้ง-นัก
าศพ้ืนที่ประส
าในการอุปโภ
หมู่บ้าน มีเกษ
ยวกันปัญหา

 อ.บ้านแพง ซึ
 กําลังประสบปั
ค้าแม่ค้าที่จําห
40 ปี อาชีพ
ขอดในช่วงวั
วยงามมาก สา
นาคตมีการพั

แล้ง11อําเภอ
แล้งลุกลามต
วยเหลือประช
หน้าสํานักงาน
อย่างต่อเน่ือง 
อําเภอ รวมทัง้
 แก้งสนามน
การเกษตรเสี
ครราชสีมา 
กักเก็บ 1,169
80 ล้านลูกบ
าณดําเนินการ
กว่า 1.5 ล้า
นเดือนเมษายน
ว 2 อําเภอ 
"ภัยแล้ง" แล้ว
กักในแหล่งนํ้า
พ้ืนที่ จ.สุรินท
อ 111 ตําบ

 และยังมีอําเภ
ระหว่างให้อํา

 จ.สุรินทร์ ได้ด
ปาเพ่ือการอุป
 จํานวน 11 

16000 ต่อ 644

ยนํ้าเป็นเวลา 
ทย ได้รับทรา
หม่ ที่จะนํามา
การณ์ว่าจะสา
กท่องเที่ยวหา
สบภัยพิบัติแ
ภค บริโภค 
ษตรกรได้รับ
าภัยแล้งไม่เพี
 ซึ่งมีแหล่งท่อ
ปัญหาน้ําแห้ง
หน่ายอาหารข
พแม่ค้า กล่าว
ันหยุดจึงไม่ม
ามารถขายอา
ัฒนาทําฝาย

อ 
ต่อเ น่ือง ล่า
ชาชน ในเรื่องข
นป้องกันและ
 โดยล่าสุด จัง
งสิ้น 11 อําเภ
นาง, บัวลาย 
สียหายกว่า 4
 ล่าสุดมีปริม
9.20 ล้านลกู
าศก์เมตร สํา
รขุดเจาะบ่อบ
านบาท ดําเนิ
น น้ีเช่นกัน  (

 
ว 2 อําเภอ จ
าดิบที่ใช้ผลิตน
ทร์ ล่าสุด ได้
บล 114 หมู่บ
ภอที่ไม่ได้ปร
าเภอตรวจสอ
ดําเนินการให้
ปโภคบริโภค
 อําเภอ โดยห
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 ด้าน นายสม
าบปัญหาแล้ว
าใช้สําหรับผลิ
ามารถติดต้ังท
าย 
แล้งแล้ว 2 อ
 และทําการเ
ผลกระทบ 1

พียงกระทบพ้ืน
องเที่ยวนํ้าตก
งขอดทําให้ไม
ขาดรายได้เพร
วว่าสําหรับใน
มีประชาชน
าหารได้วันละ 
กักนํ้า มีนํ้าต

สุดประกาศ
ของนํ้าอุปโภค
บรรเทาสาธา
งหวัดนครราช
ภอ ประกอบด้
 และ สูงเนิน ม
4.6 แสนไร่ ข
มาณนํ้าที่ เห
กบาศก์เมตร ซึ
าหรับแนวทาง
บาดาลพ้ืนที่ทั้
นินการเป่าล้
(ไอ เอ็น เอ็น) 

จ่อคิวอีก 3 อํ
นํ้าประปาเพ่ือ
มีการประกา
บ้าน ราษฎร
ะกาศฯ อีกจํ
อบข้อเท็จจริง
ห้ความช่วยเหลื
 มีอําเภอที่มี
หน่วยงานที่เกี

hala@dwr.mail.g

มเกียรติ นงนุ
ว ทั้งน้ี การป
ลิตนํ้าอุปโภค-
ท่อลอยแล้วเส

อําเภอ ได้แก
เกษตร รวม 
1,687 ราย พื
นที่การเกษต
กขึ้นช่ือ ประก
ม่มีนํ้าตกไหลล
ราะไม่มีนักท่อ
นช่วงน้ีถือว่านั
 นักท่องเท่ีย
 1-2 พันบาท
ตกไหลตลอดปี

พ้ืนที่ประสบ
คบริโภค 
ารณภัยจังหวั
ชสีมา ได้มีการ
ด้วย อ.โนนสูง
 มีพ้ืนที่ได้รับค
ขณะที่สถานก
ลือใช้การอยู
ซึ่งหากเทียบป
งการช่วยเหลื
ทั้ง 32 อําเภอ
้างบ่อบาดาล
 

ําเภอ เร่งบรร
การอุปโภคบ ิ
ศเขตการให้ค
ได้รับความเ

จํานวน 15 อ
ง อีกจํานวน 
ลือผู้ประสบภั
แหล่งนํ้าสําห
ก่ียวข้องได้ดํา

go.th 

นุช ผู้จัดการป
ประปาได้หยุ
บริโภค คือ นํ้
ร็จภายในวันนี

ก่ อ.นาหว้า 
 6 ตําบล 5

 พ้ืนที่การเกษ
ตรเท่าน้ัน ยังส
กอบด้วย นํ้า
ลงมาจากเทือ
องเที่ยวต้องหนั
นักท่องเที่ยวซ
ยวมาเที่ยวช
ทแต่ช่วงน้ีบาง
ปีเช่ือว่าจะทํ

บภัยแล้งแล้

ัดนครราชสีม
รประกาศเป็น
, โนนไทย, ด่า

ความเดือดร้อน
การณ์ปริมาณ
ยู่ที่ 344.48
ปริมาณนํ้าใช้ก
ลือประชาชน 
อ รวมทั้งสิ้น 
ลในพ้ืนที่ 10

รทุกนํ้าช่วยเห
ริโภค 
ความช่วยเหลื
ดือดร้อน 12
อําเภอ จากทั้
3 อําเภอ คือ

ภัยแล้งแล้ว ด้ว
หรับผลิตนํ้าป
าเนินการสูบนํ้
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ประปาส่วนภูมิ
ดจ่ายนํ้าในช่
นํ้าในห้วยคูบ ต
น้ี  (ไอ เอ็น เอ็

 และ อ.โพน
54 หมู่บ้าน แ
ษตรได้รับผลก
ส่งผลกระทบ
ตกตาดโพธ์ิ 

อกเขาภูลังกา 
นไปทําอาชีพอื
ซบเซามาก ห
ม ทําให้ไม่ส
วันแทบจะขา
ําให้การท่อง

ล้ว 11 อําเภ

มา เปิดเผยถึง
นพ้ืนที่ประสบ
านขุนทด, เทพ
นทั้งสิ้น 63 ต
ณนํ้าภายในอ่า
8 ล้านลูกบ
การกับช่วงเดีย
 ในเรื่องของน
 80 บ่อบาดา
0 อําเภอ รว

หลือผู้ประสบ

ลือผู้ประสบภ
2,728 ครัวเ
ทั้งหมด 17 อ
อ อําเภอรัตน
วยการดําเนิน
ประปามีปริมา
นํ้าในพ้ืนที่แล้ว

มิภาคสาขาน
ช่วงเวลา 22.
 ตําบลหนองก
อ็น) 

นสวรรค์ มีชา
แยกเป็น อ,น
กระทบ 10,4
บต่อแหล่งท่อ
 และน้ําตกตา
 ทําให้การท่อ
อ่ืน 
หลังได้รับผลก
สามารถขายข
ายไม่ได้เลย แ
เที่ยวกลับมา

ภอ เ ดือดร้อ

งสถานการณ์ภ
บภัยพิบัติแล้ว
พารักษ์, พระ
ตําบล 674 ห
างเก็บนํ้าขนา
าศก์เมตร คิ
ยวกันของปีที่
นํ้าอุปโภคบริโ
าล อีกทั้งยังได
วมทั้งสิ้น 22

ภัยพิบัติกรณี

ภัยพิบัติกรณี
เรือน 14,68
อําเภอ โดยมี
บุรี, อําเภ

นการสูบนํ้าไป
าณนํ้าในเกณ
ว จํานวน 6 

ครไทย 
.00 น.  
กระท้าว 

าวบ้าน 
นาหว้า 
487 ไร่  
องเที่ยว 
าดขาม  
องเที่ยว 

กระทบ 
ของได้  
ต่ก็ต้อง
าคึกคัก 

อนกว่า  

ภัยแล้ง 
เพ่ิมขึ้น
ทองคํา
หมู่บ้าน 
าดใหญ่ 
คิดเป็น  
ผ่านมา 
โภคน้ัน 
ด้มีการ 

29 บ่อ  

ฉุกเฉิน

ฉุกเฉิน 
89 คน  
อําเภอ 
อสังขะ  
เก็บกัก

ณฑ์น้อย 
 อําเภอ 



ศนู

ขณะที
ผู้ประส
เพชรบ

ล่าสุด 

พร้อม
ในรอบ
ขุดลอ
ฤดูแล้ง
หากสา
บริโภค
เร่งจ่า

อําเภอ
1.5 ลิ
เพ่ือเป็

เน่ืองจ
ได้ กร
จึงได้ร่

 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ที่หน่วยงานท่ีเ
สบภัยแล้งตาม
บูรณเ์ตรยีมล

เพชรบูรณ ์
 พบปัญหาขา

นายชาญชั
 ร.ท.ยุทธศักดิ
บ 15 ปี ทําใ
ก ด้าน นายช
งเพ่ือเก็บนํ้าใ
ามารถดําเนิน
ค หรือการเกษ
ยน้ําดื่มช่วยภั

นายวิศิษฐ์ 
อสองพ่ีน้อง ร
ลิตร มาแจกจ่
ปนการช่วยเหลื

ด้าน นายพิ
จากคลองนํ้าท
ระทั่งทางชลป
วมกับผู้ใหญบ้่

 

 
 
 
 
 

า  กรมทรัพยากรน

เก่ียวข้อง ได้แ
มที่ได้รับการร้
อกลําน้ําพงุแ
 กองพันทหาร
ดแคลนน้ําแล้
ชัย ศรศรีวิชัย
ด์ิ สิงคราช หั
ให้นํ้าเหือดแ

ชาญชัย กล่าว
ใช้สําหรับการ
นการในช่วงน้ีไ
ษตร ในช่วงฤด
ภัยแลง้ บรรเท
 อนันต์วรปัญ

 ร.อ.ไพโรจน์ 
ายให้ชาวบ้าน
ลอื และเพ่ือบ
พิษณุ ศรีธนาน
ทิ้ง ร.5 น้ันมี
ประทานสุพร
บ้านประสานง

น้ํา  โทร.02-271

แก่ หน่วยงาน
ร้องขออย่างต่อ
แก้วิกฤต ิ
รช่างที ่8  ลง
ลว้ 
ย นายอําเภอ
ัวหน้าชุดปฏิบ
แห้งตลอดสา
ว่า ก่อนหน้านี
อุปโภคบริโภ
ได้จะส่งผลดี เ
ดูแล้งได้อีกด้ว
ทาทกุข์ชาวสุ
ญา นายอําเภ
 ล้ําเลิศ หน.ช
นหัวสะแก ห
บรรเทาความเ
นันท์ กํานัน ต
มีวัชพืชขึ้นปก
รรณบุรี ได้ย่ื
งานไปยังหน่ว

16000 ต่อ 644

นจังหวัด หน่วย
อเน่ือง ประม

พ้ืนที่สํารวจลํ

อหล่มเก่า จ
บัติการมวลชน
ย มีสันดอนดิ
น้ี ได้มีการแจ้
ค โดยเวลาน้ี

 เพราะนอกจา
วย  (ไอ เอ็น เ
สพุรรณ 
ภอสองพ่ีน้อง 
ชุดทหารกอง
มู่ 5 ต.เนินพ
ดือดร้อนให้กับ

 ต.เนินพระปร
กคลุม ทําให้ร
นมือเข้ามาใ
ยงานต่างๆเพื
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ยงานทหาร อํ
าณ 527 เทีย่

ลาํนํ้าพุง หลังเ

.เพชรบูรณ์ 
น กองพันทห
ดินและมูลดิน
จ้งเตือนชาวบ้า
้พบว่าเริ่มมีปั
ากจะทําให้นํ้า
เอ็น) 

 จ.สุพรรณบุรี
รักษาความส

พระปรางค์ อ.
ับชาวบ้านไว้ดื
รางค์ เปิดเผย
ระดับนํ้าในคล
ให้การช่วยเห
พ่ือให้การสนับ

hala@dwr.mail.g

อําเภอ องค์กร
ยว ปริมาณนํ้า

เจอสภาวะแล้

 และ นางวา
ารช่างที่ 8  ล
นทับถมในลํา
านว่าจะเกิดวิ
ญหามากขึ้น 
ไหลสะดวกแ

รี นางยุณัฐนาถ
สงบอําเภอสอ
สองพี่น้อง ค
ด่ืมกิน 
ว่า หลังจากช
ลองต้ืนเขิน ส
หลือในการขุด
สนุน..  (เดลินิ

go.th 

รปกครองส่วน
า 3,118,50

้งจัดในรอบ 1

สนา ธีรนิติ 
ลงพ้ืนที่สํารวจ
านํ้าจนต้ืนเขิ
กฤติเรื่องนํ้า โ
 แต่ยังไม่ถึงขั้น
ล้ว ยังเป็นแห

ถ จันทะเสน 
องพ่ีน้อง พร้อ
รอบครัวละ 1

ชาวบ้านหัวสะ
สถานีไม่สามา
ดลอกวัชพืชท
นิวส์) 
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นท้องถิ่น ได้แ
00 ลิตร  (ไอ 

15 ปี เตรียมแ

 นายกเทศมน
จลํานํ้าพุง หลั
ขิน ร่องนํ้าคับ
 โดยขอความร
ั้นวิกฤติ ส่วนก
หล่งเก็บกักนํ้าไ

 ปลัดอําเภอฯ
อมคณะได้นํ้า
18 ขวด หรือ

ะแกต้องประส
ารถสูบนํ้าดิบ
ที่ขึ้นปกคลุม

แจกจ่ายนํ้าช่ว
 เอ็น เอ็น) 

แผนขุดลอกลํ

นตรีตําบลห
ลังเจอสภาวะ
บแคบ เพ่ือวา
ร่วมมือให้งดป
การขุดลอกลํ
ไว้ใช้เพ่ือการอ

 หน.ศูนย์ดําร
าด่ืมบรรจุขวด
อประมาณ 2

สบกับปัญหาภ
บผลิตเป็นนํ้าป
 แต่ยังไม่แล้

ยเหลือ

ํานํ้าพุง 

ล่มเก่า  
แล้งจัด 
างแผน 
ปลูกพืช
านํ้าพุง 
อุปโภค

รงธรรม
ดขนาด  
7 ลิตร 

ภัยแล้ง 
ประปา 
้วเสร็จ  


