
ศนู

สภาว
ตอนบ
โดยทั่
กับมีล
25-2
โดยเฉ
ในระย
26-2

ระดับน
แม่นํ้าโ
5.51.
และ-1
มุกดาห
ระดับน
(ระดับ
ที่มา: 
จ .สงข
จ.สงข
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ะอากาศ..บริ
บนแล้ว คาดว่า
ัวไป ลักษณะ
ลมกระโชกแร
27 มีนาคม 2
ฉพาะในภาคต
ยะน้ีไว้ด้วย 
7 มีนาคม 25

น้ําในแม่น้ําโข
โขง ณ วันที่ 
. 2.73 1.81
13.38 เมตร
หาร  มีแนวโน
น้ําและคุณภา
บน้าต่ากว่าระด
 กรมชลปร
ลา สถานีคลอ
ลา วัดปริมาณ

า  กรมทรัพยากรน

เวณความกด
าจะแผ่ลงถึงภ
ะเช่นน้ีทําให้
รง ส่วนบริเว
2559 ลักษณ
ตะวันออกเฉีย
 สํา
559 ทําให้อ่า

ง ที่มาข้อมูล
24 มีนาคม

1 2.05 และ2
 ตามลําดับ แ
น้มระดับนํ้าเพิ
าพน้ําของลุ่มน
ดับตลิ่งต่าสุด
ระทาน) สถาน
องอู่ตะเภา อ .
ณนํ้าได้ 1.32

น้ํา  โทร.02-271

ดอากาศสูงกํา
ภาคตะวันออก
ห้ภาคตะวันอ
ณด้านตะวัน
ณะเช่นน้ีทําใ
ยงเหนือ และข
าหรับลมตะวั
าวไทยตอนลา่

ล  : สรุปสถาน
ม 2559 ที่ส
2.12 เมตร ต
แนวโน้มระดับ
พ่ิมขึ้น  สถานอี
น้ําสงขลา  ลุ่ม
) ระดับน้าในล
นีคลองลํา อ .
 .หาดใหญ่ จ .ส
 3.00 1.15

ศู

16000 ต่อ 644

ลังปานกลางจ
กเฉียงเหนือต
ออกเฉียงเหนื
ออกของภาค
ให้สภาพอาก
ขอให้ประชาช
วันออกเฉียง
าง มีคลื่นสูงป
สถานการณ์
กรมอตุุนิยม
อีสานรับมือ
จ.เพชรบูรณ
จ.จันทบรุ ี 
จ.สตูล  แลง้
สถานการณ์
การช่วยเหลื
จ.ชัยภูมิ  รว่
 
 
 
 
 
 
 

สถ
นการณ์นํ้าประ
ถานีเชียงแสน
ตามลําดับ เปรี
บนํ้าท่า  สถาน
อุบลราชธานี 
มน้าทะเลสาบ
ลาน้าส่วนใหญ
 .ศรีนครินทร์ 
สงขลา สถานี

5 0.15. 0.00

รายง
ศนูย์ป้องกันวิ

วันศุกรท์ี

45 E-mail: mekh

พ 
 
 
 

จากประเทศจี
อนของประเท

นือ มีพายุฤดู
คเหนือ ภาคต
กาศคลายคว
ชนระมัดระวัง
ใต้ที่ พัดปกค
ระมาณ 2 เม

ณน์้ํา 
มวิทยา  พยาก
'พายุ' 
ณ ์ แล้งคาดเห
 แลง้หนักขาด
งคกุคาม 2 อํ

ณน์้ําต่างประเ
ลือ 
วมบูรณาการส

ถานการณ์น
ะจําวัน : ศูนย์
น เชียงคาน ห
รียบเทียบกับต
นีเชียงแสน ส
 มีแนวโน้มระ
บสงขลา ปัจจุ
ญ่มีแนวโน้มท
 จ .พัทลุง สถา
นีคลองอู่ตะเภ
0 และ 4.18 ล

 

านสถานก
วกิฤติน้ํา กร
ที่ 25 มีนาค

hala@dwr.mail.g

จีน ได้แผ่ลงม
ทศไทยในเย็น
ร้อนเกิดขึ้นบ
ตะวันออก แ
ามร้อนลง โด
งอันตรายจาก
คลุมอ่าวไทย
ตร.. 

กรณ์ภาคเหนื

หลือนํ้าผลิตปร
แคลนนํ้าเพ่ือ
ําเภอ ชาวบ้าน
ทศ 

สร้างฝายชะล

น้ํา 
ย์ประมวลวิเค
หนองคาย นค
ตลิ่ง มีค่าเท่าก
สถานีเชียงคาน
ดับนํ้าลดลง  
จุบันสถานการ
ทรงตัว/ลดลง 
านีคลองนุ้ย อ
ภา อ .คลองหอ
ลบม/วินาที  

ารณ์น้าํ 
รมทรัพยากร
คม 2559 

go.th 

มาถึงประเทศ
นวันน้ี ในขณะ
บางพ้ืนที่ ซึ่ง
ละภาคกลาง
ดยอุณหภูมิจ
กฝนฟ้าคะนอ
 และภาคใต้

อ/ภาคตอ./ภ

ระปา 7 วัน 
การเกษตร 
นเดือดร้อน 

ลอนํ้า 

ราะห์สถานกา
ครพนม มุกดา
กับ -8.51 -1
น สถานีหนอ

   
รณ์น้าในลาน้
 สถานการณ์น
 อ เมือง  จ .พัท
อยโข่ง จ.สงขล

รน้ํา 
 

1/9 

จีนตอนใต้แล
ะที่ประเทศไท
งจะมีลักษณะ
ง จะได้รับผล
จะลดลงได้ 5
องและลมกระ
ต้จะมีกําลังแ

าคกลาง ร้อน

ารณ์นํ้า กรมช
าหาร และโขง
11.89 -9.47
งคาย สถานีน

น้าโดยทั่วไปยัง
นํ้าท่า (19 - 
ทลุง สถานีคล
ลา สถานีคล

ละประเทศเวีย
ทยยังคงมีอากา
ะของฝนฟ้าค
ลกระทบในช่ว
5-7 องศาเซล
ะโชกแรงที่จะ
แรงขึ้น ในช่ว

นระอุ! อุตุฯเตือ

ชลประทานระ
งเจียม  วัดได้ 
7 -10.89 -1
นครพนม และ

งคงอยู่ในภาว
 23 มี.ค. 2
ลองหวะ อ .หา
องอู่ตะเภา อ

ยดนาม
าศร้อน
คะนอง 
วงวันที่  
ลเซียส 
เกิดขึ้น 
วงวันที่  

อน

ะดับนํ้า
 3.29. 
10.75 
ะสถานี

วะปกติ 
2559)  
าดใหญ่  
 .สะเดา  



ศนู

สถานีต
ยกเว้น
ระดับน
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ตรวจวัดระดับน
นที่สถานีสะพา
นํ้าอยู่ในเกณฑ

า  กรมทรัพยากรน

น้ํา (CCTV) ณ
านมหาโพธ์ิ อ
ฑ์เฝ้าระวังนํ้าแ

น้ํา  โทร.02-271

ณ วันที่ 24 มีน
อ.เมือง จ.แพร
แล้ง  

16000 ต่อ 644

นาคม 2559 
ร่ สะพานนคร

45 E-mail: mekh

 การตรวจวัดร
รน่านพัฒนา อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hala@dwr.mail.g

ระดับนํ้าจากก
อ.เมือง จ.น่าน

go.th 

กล้อง (CCTV) 
น และสะพาน

2/9 

 ระดับนํ้าส่วนใ
นวัดพระรูป อ

ใหญ่อยู่ในเกณ
อ.เมือง จ.สุพร

ณฑ์ปกติ 
รรณบุรี 



ศนู

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

จ
จ
จ

จ.

จ
จ

จ
จ

จ.ปร

จ.ส
จ.นค

จ

า  กรมทรัพยากรน

จังหวัด 
.นครนายก 

จ.ปราจีนบุร ี
จ.สระแก้ว 
.ฉะเชิงเทรา 
จ.ชลบุร ี
จ.ระยอง 
จ.จันทบุร ี
จ.ตราด 

.สุพรรณบุรี 

.กาญจนบุร ี
จ.ราชบุร ี
จ.นครปฐม 
จ.เพชรบุรี 
ระจวบคีรีขันธ์ุ 
จ.ชุมพร 

สุราษฎรธานี 
ครศรีธรรมราช 
จ.พัทลุง 
จ.สงขลา 
จ.ปัตตาน ี
จ.ยะลา 

จ.นราธิวาส 
จ.ระนอง 
จ.พังงา 
จ.กระบี่ 
จ.ภูเก็ต 
จ.ตรัง 
จ.สตูล 

น้ํา  โทร.02-271

19 มี

 

 

16000 ต่อ 644

ปริมาณ

มี.ค.59 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

45 E-mail: mekh

 
ณน้ําฝนสูงสุ

 

 
 
 
 
 

20 มี.ค.59 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

hala@dwr.mail.g

ด (มม.) 

21 มี.ค.5

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

go.th 

59 22

3/9 

2 มี.ค.59 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2.8 

23 มี.ค.59

- 
- 

23.0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

36.0 
- 

0.2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



ศนู

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

2

2

า  กรมทรัพยากรน

3 มี.ค.59  เวล

24 มี.ค.59  เ

น้ํา  โทร.02-271

ลา 13:00 น. 

วลา 1:00 น. 

16000 ต่อ 644

แ

 

 

45 E-mail: mekh

แผนที่อากา
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hala@dwr.mail.g

าศ 

go.th 

23.มี.ค.59 
  

24 มี.ค.59

4/9 

  เวลา 19:00
   

9  เวลา 7:00 

 น. 
 

 น. 
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ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 8.5 352.7 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 *** *** 8.5 352.7 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 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 ตํา่กวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 29.8 60.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 257.5 79.7 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 68.6 32.7 สงูกวา่ นครพนม สกษ. - 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 8.5 114.0 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. - 29.0 24.9 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 31.7 33.8 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. 0.2 306.1 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 47 5 43 8 ตํา่กวา่ 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 

23 มีนาคม 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

24 มีนาคม 2559

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 ตํา่กวา่

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 ไมม่ฝีน 31.4 44.2 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 67.40 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 ี - 0.1 50.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 10.4 30.4 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา - 35.20 60.30 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 33.7 37.5 ตํา่กวา่ ตรงั - 85.80 83.40 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 35.7 69.3 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 35.30 122.00 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 สะเดา 8.5 114.0

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน - 22.5 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ม.ีค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ยะลา สกษ. 0.2 306.1

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 43.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 14.3

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 9.9 *** *** 4 อุม้ผาง ไมม่ฝีน 30.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 17.1 45.8 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 24.6 49.9 ตํา่กวา่ 5 อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 4.8

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 42.0 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 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 สะเดา 8.5 114.0

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 ไมม่ฝีน 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 ี - 76.2 71.9 ตํา่กวา่

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

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 40.4 ตํา่กวา่ ตราด - 318.7 115.3 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.

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 36.0 มม. ทีส่ํานักงานเกษตร อ.สะเดา จ.สงขลา



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 450.39 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -101.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 2 - 12 -99.00 

วนัท ี ่24  มนีาคม  2559 ภาคกลาง 2 1 - 3 -18.00 

34,967 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -119.00 

50% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -26.39 คงที่ 5 อ่าง

วนัท ี ่24  มนีาคม  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -87.00  ลดลง 32 อ่าง

39,577 รวมท ัง้ประเทศ 32 5 - 37 -450.39   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 5,587 42% 4,469 33% 669 5% 4,509 33% 709 5% -40.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,288 56% 4,114 43% 1,264 13% 4,166 44% 1,316 14% -52.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 136 51% 51 19% 29 11% 52 20% 30 11% -1.00 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 49 46% 26 25% 22 21% 26 25% 22 21% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 72 42% 22 13% 16 9% 22 13% 16 9% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 391 42% 308 33% 265 28% 315 34% 272 29% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,564 47% 9,017 36% 2,278 9% 9,118 37% 2,379 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 43 477 231 44% 152 29% 109 21% 153 29% 110 21% -1.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 56 34% 57 34% 47 28% 58 35% 48 29% -1.00 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 1,850 996 41% 597 25% 16 1% 609 25% 28 1% -12.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 676 34% 492 25% 392 20% 521 26% 421 21% -29.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 122 39% 94 30% 71 23% 96 31% 73 23% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 25 23% 58 53% 57 52% 61 55% 60 55% -3.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 61 43% 39 28% 32 23% 40 28% 33 23% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 120 44% 78 28% 71 26% 82 30% 75 27% -4.00 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 1,117 57% 1,039 53% 208 11% 1,084 55% 253 13% -45.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,594 43% 2,748 33% 1,098 13% 2,848 34% 1,197 14% -99.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 402 42% 331 34% 328 34% 348 36% 345 36% -17.00 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 1,300 559 41% 430 32% 370 27% 448 33% 388 29% -18.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,509 70% 12,262 69% 1,997 11% 12,315 69% 2,050 12% -53.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,575 52% 4,377 49% 1,365 15% 4,443 50% 1,431 16% -66.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,084 64% 16,639 63% 3,362 13% 16,758 63% 3,481 13% -119.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 74 33% 88 39% 84 38% 97 43% 93 42% -9.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 105 25% 112 27% 82 20% 115 27% 85 20% -3.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 43 37% 30 26% 18 15% 32 27% 20 17% -2.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 106 65% 125 76% 111 68% 131 80% 117 72% -6.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 193 78% 188 76% 168 68% 192 77% 172 69% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 37% 9 54% 8 50% 9 56% 8.49 51% -0.27 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 9 41% 5 23% 4 18% 5 24% 4.10 19% -0.28 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 20 28% 30 42% 27 38% 32 44% 28.62 40% -1.41 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 27% 25 63% 22 55% 26 64% 22.57 56% -0.43 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 567 43% 612 46% 525 40% 639 48% 551 42% -26.39 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 352 50% 259 36% 192 27% 266 37% 199 28% -7.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 186 48% 81 21% 63 16% 87 22% 69 18% -6.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,355 77% 4,252 75% 2,900 51% 4,307 76% 2,955 52% -55.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,316 91% 930 64% 670 46% 949 65% 689 47% -19.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,209 76% 5,522 67% 3,825 47% 5,609 68% 3,912 48% -87.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 39,577 56% 34,967 50% 11,458 16% 35,419 50% 11,908 17% -450.39 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

18 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่24  มนีาคม  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั
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ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

24 มนีาคม 2559
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สปัดาหก์่อน วนัที่
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ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ
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ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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เหนือ/

ได้แผ่ล
ในเย็น
บางพ้ื
และภ
โดยอุณ
จากฝน
จะมีกํา
พยากร

และเพ
10-3

ร้อยละ
ลมตะว

อุณหภู

34-3

อุณหภู

อุณหภู

อุณหภู
เพชรบ

ขุดบ่อ

กล่าวว
สระทั้ง
7 วันน
การขุด

อาศัยกิ
ก็เหือด
บรรทุ
ทําหนั

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

/ตอ./กลางรอ้
กรมอุตุนิย

ลงมาถึงประเ
นวันน้ี ในขณะ
้นที่ ซึ่งจะมีล
าคกลาง จะไ
ณหภูมิจะลด
นฟ้าคะนองแ
าลังแรงขึ้น ใน
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ
พชรบูรณ์ อุ
0 กม./ชม. 

ภาคตะวัน
ะ 10 ของพ้ืน
วันออกเฉียงใ

ภาคกลาง 
ภูมิตํ่าสุด 24-

ภาคตะวัน
9 องศาเซลเซี

ภาคใต้ (ฝั่
ภูมิสูงสุด 33-

ภาคใต้ (ฝั่
ภูมิสูงสุด 34-

กรุงเทพม
ภูมิสูงสุด 34-
บูรณแ์ลง้คาด

จ.เพชรบูร
บาดาลนํ้าลึก

สถานการณ
ว่า ปีน้ีแล้งหนั
งชาวบ้านและ
นํ้าก็คงจะแห้ง
ดบ่อบาดาลนํ้า

ด้าน นายสี
กินใช้และผลิต
ดแห้งเช่นเดีย
กนํ้าจากประ
ังสือขอไปยังก

 
 
 

า  กรมทรัพยากรน

อนระอุ! อุตุฯเ
ยมวิทยาพยา
ทศจีนตอนใต้
ะที่ประเทศไท
ลักษณะของ
ได้รับผลกระ
ลงได้ 5-7 อ

และลมกระโช
นช่วงวันที่ 26
หรับประเทศไ
 อากาศร้อน
ณหภูมิ ตํ่าสุด

นออกเฉียงเห
นที่ กับมีลมก
ต้ ความเร็ว 1
 อากาศร้อนถึ
-27 องศาเซล
นออก อากา
ซียส ลมใต้ คว
งตะวันออก)

-36 องศาเซล
ฝังตะวันตก) 
-37 องศาเซล
หานครและ

-38 องศาเซล
ดเหลือน้ําผลติ
รณ์ - แล้งหนั
เพ่ิมเติม เพ่ือจ
ณ์ภัยแล้งที่ จ

นักที่สุดในรอบ
ะพระคงได้รับ
งหมด ส่วนพร
าลึกเพ่ิมเติม เ
สีไพร ชุ่มเฟือ
ตประปาหมู่บ้
ยวกัน ทําให้ชา
ะปาหล่มสักม
กรมทรัพยากร

น้ํา  โทร.02-271

เตือนอีสานรบั
ากรณ์ลักษณ
ต้และประเทศ
ทยยังคงมีอาก
ฝนฟ้าคะนอ
ะทบในช่วงวัน
องศาเซลเซียส
ชกแรงที่จะเกิด
6-27 มีนาคม
ไทยต้ังแต่เวลา
นถึงร้อนจัดกับ
ด 19-27 อ

นือ อากาศร้
ระโชกแรงบา

10-30 กม./ช
ึงร้อนจัดกับมี
ลเซียส อุณหภู
ศร้อนกับมีฟ้
วามเร็ว 10-3
) มีเมฆเป็นส่
ลเซียส ลมตะวั
 มีเมฆเป็นส่ว
ลเซียส ลมตะวั
ปริมณฑล อ
ลเซียส ลมใต้ 
ตประปา7วัน 
ัก! สระในวัด
จะได้ดึงนํ้าขึน้

 จ.เพชรบูรณ์ 
บ 50 ปี จนทํา
บความเดือดร้
ระและเณรที่จํ
 เพ่ือจะได้ดึงนํ้
ย นายก อบต

บ้านเวลาน้ีอยู่ส
าวบ้านต่างเริ่

มาแจกจ่ายให้
รนํ้าบาดาลให้

16000 ต่อ 644

บมือ'พายุ' 
ณะอากาศทั่ว
ศเวียดนามตอ
กาศร้อนโดยทั่
งกับมีลมกระ
นที่ 25-27 
ส โดยเฉพาะ
ดขึ้นในระยะ
ม 2559 ทําให
า 06:00 วัน
บมีฟ้าหลัวใน
องศาเซลเซีย

อนถึงร้อนจัด
างแห่ง อุณหภู
ชม. 
มีฟ้าหลัวในตอ
ภูมิสูงสุด 38-
ฟ้าหลัวในตอ
30 กม./ชม. ท
ส่วนมาก กับมี
วันออกเฉียงใต
วนมากกับมีอ
วันตกเฉียงเหนื
อากาศร้อนกั
 ความเร็ว 10
 

ดนํ้าแห้งขอด 
นมาใช้ให้พอเพี
 ยังขยายวงก
าให้สระน้ําใน
ร้อน ที่ผ่านมา
จําวัดมีทั้งหมด
้ําขึ้นมาใช้ให้พ
ต.นาซํา กล่าว
สภาพแห้งขอ
รมร้องขอรับก
ห้ชาวบ้านต้ังแ
ห้ช่วยนําเคร่ือง

45 E-mail: mekh

วไป ว่า บริเ
อนบนแล้ว คา
ทั่วไป ลักษณะ
ะโชกแรง ส่ว
 มีนาคม 25
ในภาคตะวัน
น้ีไว้ด้วย สําห
ห้อ่าวไทยตอน

นน้ี ถึง 06:00
นตอนกลางวั
ยส อุณหภูมิ

ดหลายพ้ืนที่กั
ภูมิตํ่าสุด 21-

อนกลางวัน ส่
41 องศาเซล
อนกลางวัน อ
ทะเลมีคลื่นตํ่า
มีอากาศร้อน
ต้ ความเร็ว 1
อากาศร้อนใ
นือ ความเร็ว 
ับมีฟ้าหลัวใ
-30 กม./ชม

 คาดเหลือนํ้า
พียง 
กว้าง ล่าสุด พ
นวัดเกิดการแห
าสระลูกน้ีทาง
ด 31 รูป คงไ
พอเพียง 
วว่า ขณะนี้ภั
อดแล้ว นอกจ
การสนับสนุนน
แต่เช้ายังค่ําเป็
งจักรชุดใหญ่ม

hala@dwr.mail.g

วณความกด
าดว่าจะแผ่ลง
ะเช่นน้ีทําให้ภ
วนบริเวณด้า
59 ลักษณะ
นออกเฉียงเห
หรับลมตะวัน
นล่าง มีคลื่นสู
0 วันพรุ่งน้ี. 
ัน ส่วนมากบ
สูงสุด 37-4

กับมีฟ้าหลัวใ
-27 องศาเซล

วนมากบริเวณ
ลเซียส ลมใต้ ค
 อุณหภูมิ ตํ่าส
ากว่า 1 เมตร
นในตอนกลาง
15-30 กม./ช
ในตอนกลาง
 10-30 กม./
นตอนกลางว
. 

าผลิตประปา

พระไพฑูรย์ ปั
ห้งขอด เวลานี
ง อบต. ยังอา
ได้รับผลกระท

ัยแล้งเข้าขั้นวิ
ากน้ี ลํานํ้าพุง
นํ้ากินนํ้าใช้ ซึ
ป็นประจําทุก
มาขุดเจาะบ่อบ

go.th 

ดอากาศสูงกํ
งถึงภาคตะวัน
ภาคตะวันออก
านตะวันออก
ะเช่นน้ีทําให้ส
หนือ และขอใ
ออกเฉียงใต้ที
สงูประมาณ 2

บริเวณจังหวัด
41 องศาเซล

ในตอนกลางว
ลเซียส อุณหภ

ณจังหวัดนคร
 ความเร็ว 10
สุด 25-27 
ร 
งวัน อุณหภูมิ
ชม. ทะเลมีคลื
วัน อุณหภูมิ
/ชม. ทะเลมีค
วัน อุณหภูมิ

หล่อเลี้ยงหมู

 ปัญญาธโร เจ้
น้ีเหลือนํ้าติดก้
าศัยสูบนํ้าไป
ทบเวลานี้ต้องกิ

วิกฤตโดยแหล
งซึ่งไหลผ่านพื
ซึ่งรถบรรทุกน
กวัน หากฝนไ
บาดาลให้  (ไอ

7/9 

ํ าลังปานกล
นออกเฉียงเห
กเฉียงเหนือ มี
กของภาคเหน
สภาพอากาศ
ให้ประชาชนร
ที่พัดปกคลุมอ
2 เมตร 

ดลําปาง ตาก
ลเซียส ลมต

วัน โดยมีฝนฟ
ภูมิสูงสุด 39

รสวรรค์ อุทัยธ
-30 กม./ชม
 องศาเซลเซี

มิตํ่าสุด 22-2
ลื่นสูงประมาณ
มิตํ่าสุด 22-2
คลื่นตํ่ากว่า 1
ตํ่าสุด 27-2

มู่บ้านไม่ถึง 7

จ้าอาวาสวัดส
ก้นสระเพียงเล็
แจกชาวบ้าน
กินใช้อย่างปร

ล่งนํ้าดิบตามห
พ้ืนที่ ต.นาซํา 
นํ้า อบต. มี 2
ไม่ตกลงมาค
อ เอ็น เอ็น) 

างจากประเ
นือของประเท

 มีพายุฤดูร้อน
นือ ภาคตะวั
ศคลายความร้
ระมัดระวังอัน
อ่าวไทย และ

ก สุโขทัย อุต
ตะวันตก คว

ฟ้าคะนองบา
9-40 องศาเซ

ธานี และกาญ
. 
ยส อุณหภูมิ

26 องศาเซ
ณ 1 เมตร 
26 องศาเซล
 เมตร 
28 องศาเซล

7 วัน อยากให

สระแก้วธรรม
ล็กน้อย หากน
 แต่เวลาน้ีคง
ระหยัด จึงอย

หมู่บ้าน ซึ่งช
 ราว 10 กิโ

2 คัน โดยจ
งวิกฤติหนัก 

 

เทศจีน  
ทศไทย 
เกิดขึ้น
วันออก  
ร้อนลง  
นตราย 
ภาคใต้ 

ตรดิตถ ์ 
ามเร็ว  

างพ้ืนที่  
ซลเซียส 

ญจนบุรี 

มิสูงสุด  

ลเซียส  

ลเซียส  

ลเซียส  

ห้มีการ 

มมงคล  
นํ้าหมด
งไม่เกิน  
ากให้มี

าวบ้าน
โลเมตร 
จะว่ิงไป
 เวลาน้ี 
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จันทบุ

ขาดแค

เขื่อนข
ปัญหา
ของชา
ชาวบ้
โดยกา
ของชา
พ้ืนที่ป
ก็ได้มีก
ส่วนให

และอี
ให้กับพ
สตูลแ

อีกนาน

อ.ควน
2 อําเ
กล่าวว
ซึ่งไม่เ
และมี
ประกอ
ชัยภมิู

89 พ

กรมช
พันเอก
แบบพ
อย่างย
ส่วนท้
ให้ประ
งบประ

จัดการ
เน่ืองจ
หรือฝ

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

บุรแีล้งหนักขา
จ.จันทบุรี

คลนนํ้าเพ่ือกา
นายมณเฑี

ขนาดกลางท่ีก
าหนักชาวบ้าน
าวบ้านจึงมีค
านส่วนใหญ่ม
ารติดต้ังเครื่อง
าวบ้าน ซึ่งสถ
ประสบภัยแล้ง
การประกาศภั
หญ่จะเป็นพ้ืน

เรื่องของก
กส่วนหนึ่งก็ไ
พ่ีน้องชาวตําบ
แล้งคกุคาม2อํ

จังหวัดสตูล
น 

สถานการณ
นโดน จ.สตูล 
ภอ ได้แก่ อ.ค
ว่า กว่า 20 ปี
เคยประสบปัญ
ท่าทีว่าจะเดือ
อบกับประชา
มิร่วมบรูณากา

ชัยภูมิ ร่ว
รรษา แก้ภัยแ

นายชูศักดิ
ชลประทาน 
ก รณกร สาย
พอเพียงหรือฝ
ย่ังยืนตามแน
้องถิ่นและหน
ะชาชนในพ้ืน
ะมาณฝายละไ

นายชูศักด์ิ 
รนํ้า โดยเฉพ
จากเป็นที่สูงชั
ายคันแทนา

า  กรมทรัพยากรน

าดแคลนน้ําเพื
แล้งหนักประ
ารเกษตร เทศ
ฑียร วานิชศรี 
กําลังดําเนินก
นขาดแคลนน
ความสําคัญแ
มีอาชีพการเ
งสูบนํ้าและเดิ
ถานการณ์ภัย
งทั้งจังหวัด 1
ภัยแล้งทั้งตําบ
ที่สวนผลไมป้

การแก้ไขเบ้ือง
ได้มีการสูบน้
บลพลับพลา ต
อําเภอชาวบา้
ล สถานการณ

ณ์ภัยแล้งที่คุ
 ระดับนํ้าแห้ง
ควนโดน และ
ปีที่มีการสร้าง
ญหานํ้าเหือด
อดร้อนต่อเน่ื
กรในหมู่บ้านท
ารสรา้งฝายช
มมือจากหล
แล้งสร้างศูนย์
ด์ิ ตรีสาร ผู้ว
 พันเอก ยงยุ
ยสิญจน์ ผู้บังค
ฝายคันแทนน
วพระราชดํา
น่วยงานท่ีเก่ีย
นที่ เป็นแบบ
ไม่เกิน 3 - 5
 กล่าวว่าศูนย์
าะในพ้ืนที่ตํา

ชัน สร้างฝายธ
 เพ่ือเป็นต้น
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พือ่การเกษตร
ะกาศพ้ืนที่ปร
ศบาลตําบลพล
 นายกเทศมน
การก่อสร้างอ
นํ้าเพ่ือการเก
และมีความต้อ
พาะปลูกผลไ
ดินท่อระยะไก
แล้งในพื้นที่จั

10 อําเภอ แล้
บล หรือ 10 
ประมาณ 8,00
งต้นทางเทศบ
นํ้าจากแม่นํ้า
 ตามสวน  (ไอ
านเดือดร้อน 
ณ์ภัยแล้งคุกค

กคามในพ้ืนที
งขอดจนเห็นสั
 อ.เมือง ด้าน
งฝายโครงการ
ดแห้งเหมือนอ
องไปอีก ทั้งนี
ที่เพ่ิมขึ้นจึงทํ
ชะลอน้าํ 
ายหน่วยงาน
เรียนรู้ย่ังยืน 
ว่าราชการจั
ยุทธ สอนไม้
คับหน่วยพัฒน
า ซึ่งสํานักชล
ริ ณ บ้านหน
ยวข้อง รวมถึ
ที่สร้างง่าย ใ

5 หมื่น ก็สร้าง
์แห่งน้ี ได้รับค
าบลหนองแว
ธรรมดาทนแร
นแบบให้ อบต
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ร 
ระสบภัยแล้ง
ลับพลาเร่งจัด
นตรีเทศบาลต
ยู่ เพ่ือใช้ในก
ษตร ในการน
องการมาก เ
ไม้ขาย ในเบ้ื

กล สูบนํ้าจาก
จังหวัดจันทบุ ี
ล้ว และคาดว่
 หมู่บ้าน ซึ่งใน
00 ไร่ ที่ต้อง
บาลตําบลพล
จันทบุรี เอา
 เอ็น เอ็น) 

 
คาม 2 อําเภอ

ที่จังหวัดสตูล
สันทราย ชาวบ
น นายวีระศักดิ
รหมู่บ้านป้องก
อย่างปีน้ี โดย
น้ี ชาวบ้านเชื
าให้ไม่เพียงพ

นได้บูรณากา
 
จังหวัดชัยภูมิ
้ รองผู้ บังคับ
นาการเคลื่อน
ลประทานที่ 6
นองแวง ต.หน
ถึงประชาชนไ
 ใช้วัสดุที่มีอยู
ได้  
ความร่วมมือจ
ง ซึ่งเป็นพ้ืนท
รงนํ้าไม่ได้ สํา
ต.นางแดด น
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งทั้งจังหวัด 1
สร้างเขื่อนขน
ตําบลพลับพล
การเก็บกักนํ้า
นํามาบํารุงต้น

 เพราะในพ้ืนท
บ้ืองต้นทางเท
แม่นํ้าจันทบุรี
รี ณ เวลาน้ีถื
าอาจจะมีควา
นช่วงน้ีนํ้าในส
การนํ้า เช่น ส
ลับพลา ก็ได้มี
มาลงสู่คลอง

อ ชาวบ้านได้

 ล่าสุด ได้ส่ง
บ้านที่อยู่ใต้ฝ
ด์ิ แล๊ะสัน ชา
กันตนเองชาย
ยปัจจุบันชาว
ช่ือว่าสาเหตุข
อกับความต้อ

ารเข้ามาทํา 

มิ นายภัทรพ
บการกองกํา
นที่ 55 และห
6 จ.ขอนแก่น
นองแวง อ.หน
ได้เข้ามาศึกษ
ยู่ในท้องถิ่น แ

จากหลายหน่ว
ที่ต้นนํ้าชี แต่
านักชลประท
นําไปก่อสร้า
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10 อําเภอ แ
นาดกลางเก็บก
ลา จังหวัดจัน
 หลังสถานก
นไม้ หลังผลผ
ที่ตําบลพลับ
ทศบาลตําบล
รี ลงสู่แหล่งนํ้
ถือว่ารุนแรงก
ามรุนแรงมาก
สระ และน้ําใน
สวนมังคุด ทุเรี
มีการสูบนํ้าจ
งหนองตาพุฒ

ด้รับผลกระทบ

งผลกระทบให
ายซึ่งใช้นํ้าจา
วบ้านบ้านทุ่ง
ยแดน ปชด. ศ
บ้านที่อยู่ใต้ฝ
องความแห้ง

องการของชาว

 สร้างฝายชะ

พล ณ หนอง
าลังรักษาคว
หัวหน้าส่วนร
น ได้ออกแบบ
นองบัวแดง จ
ษาเรียนรู้ แล
และใช้แรงงา

วยงานได้บูรณ
ขาดแคลนนํ้า

ทานที่6 จ.ขอ
ง ก้ันลํานํ้าชี
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ล้ว และคาด
กักนํ้า  
ทบุรี ได้นําสื่อ
ารณ์ภัยแล้งใ
ผลิตในช่วงน้ีก
พลา มีพ้ืนที่ก
ลพลับพลา ไ
นํ้าสาธารณะ ก
ว่าทุกปี หลัง
กขึ้น และตอน
นบ่อก็ลดระดั
รียน ส่วน 
จากสระนํ้าเอ
ฒ และดูดจา

บมานานกว่า

ห้ฝายนํ้าบ้าน
ากแหล่งเก็บกั
งมะปลัง หมู่ 1
ศูนย์อํานวยก
ฝาย ได้รับคว
แล้งครั้งน้ี เกิ
วบ้าน  (ไอ เอ็

ะลอนํ้าคันแท

งคาย ผู้ อําน
ามสงบเรียบ
าชการที่เก่ียว
บ และนํามาส
 จ.ชัยภูมิ เพ่ือ
ะนําไปปรับใ
านในท้องถิ่นช

ณาการเข้ามาท
าในช่วงหน้าแ
นแก่น จึงออ

ชและลํานํ้าสา

8/9 

ว่าอาจจะมีค

อมวลชนลงพื้
นพ้ืนที่ตําบล
กําลังให้ผลผลิ
การเกษตรป
ด้เข้าไปแก้ไข

 ก่อนจะกระจา
จังหวัดจันทบ
นน้ีในเขตเทศ
ดับลงมาก ซึ่งพื

กชนลงมาเติ
กคลองหนอง

 4 เดือน คา

นทุ่งมะปลัง ห
กักป่าต้นนํ้าแห
1 ต.วังประจัน
ารร่วมกองบัญ
ามเดือดร้อน

กิดจากปริมาณ
น เอ็น) 

ทนา 89 ฝาย

นวยการสํานั
บร้อยจังหวัด
วข้อง ได้ร่วมก
สร้างไว้ที่ศูนย์
อเป็นตัวอย่าง
ช้ เพ่ือแก้ไขปั
ช่วยกันทํา ใน

ทํา เพ่ือให้เป็น
แล้ง ไม่มีฝาย
กแบบฝายชะ
าขาต่างๆ ใน

ความรุนแรงม

้นที่ไปดูการจั
พลับพลา กํา
ลิตความต้อง
ระมาณ 8,0
ขปัญหาเฉพา
ายนํ้าเข้าสู่สว
บุรี ได้มีการป
ศบาลตําบลพลั
พ้ืนที่ตําบลพลั

มในคลองพลั
งตาพุฒไปแจ

ดเดือดร้อนต่

หมู่ที่ 1 ต.วังป
ห่งน้ีได้รับผลก
น อ.ควนโดน 
ญชาการทหา
นมานานถึง 4
ณของน้ําฝนที

ย เฉลิมพระ

ักชลประทา
ดชัยภูมิ พร้อ
กันเปิดฝายชะ
ย์เรียนรู้เพ่ือสู้ภ
ให้ องค์กรป
ปัญหาขาดแค
นรูปแบบปร

นต้นแบบการ
ยที่จะเก็บกักน
ะลอนํ้าแบบพ
นตําบล เพ่ือร

มากขึ้น 

จัดสร้าง
ลังเป็น
การนํ้า 

000 ไร่ 
าะหน้า  
นผลไม้
ระกาศ
ลับพลา  
ลับพลา

ลับพลา  
จกจ่าย 

ต่อเน่ือง 

ประจัน  
กระทบ 
 จ.สตูล 
รสูงสุด 

4 เดือน  
ที่มีน้อย 

เกียรติ  

านที่ 6  
อมด้วย  
ะลอนํ้า
ภัยแล้ง
กครอง 
คลนนํ้า 
ะชารัฐ 

บริหาร
นํ้าไว้ได้ 
พอเพียง 
ราษฎร  



ศนู

มีนํ้าใช
นําไปป

พระเจ้
(ไอ เอ็

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ช้อย่างย่ังยืน 
ปรับใช้ต่อไป 

เบ้ืองต้นต้ัง
จ้าอยู่หัว เน่ือง
น เอ็น) 

 
 
 
 
 

า  กรมทรัพยากรน

 และจะใช้ที่นี
 
งเป้าหมายไว้
งในโอกาสทร

น้ํา  โทร.02-271

น่ีเป็นต้นแบบ

ว้ 89 ฝา
งเจริญพระชน
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บ หรือหนอง

าย และจะเร่
นมายุ 89 พ
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แวงโมเดล ใน

ร่งทําให้แล้วเส
พรรษา 5 ธัน

hala@dwr.mail.g

นการแก้ไขปั

สร็จก่อนที่ฝน
นวาคม 2559

go.th 

ญหานํ้าอย่าง

นจะมา เพ่ือเ
9 ถือเพ่ือทํา
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งย่ังยืน สําหร

เฉลิมพระเกีย
ความดีถวายพ

รับพ้ืนที่ตําบล

ยรติพระบาท
พระองค์ท่านอี

ลอ่ืน ๆ  

สมเด็จ 
อีกด้วย   


