
ศนู

สภาว
ภาคต
จังหวั
และอุ
ป้ายโฆ
ความร
และทะ

ระดับน
แม่นํ้าโ
4.18
10.26
นํ้าเพ่ิม
 
ระดับน
(ระดับ
ที่มา: 
จ .สงข
จ.สงข
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

วะอากาศ .บ
ะวันออกเฉียง
ัดหนองคาย 
บลราชธานี 
ฆษณา สิ่งก่อส
ร้อนปกคลุมป
ะเลจีนใต้แล้ว

น้ําในแม่น้ําโข
โขง ณ วันที่ 2
. 1.42 1.27
6 และ-12.3
มขึ้น สถานีเชีย

น้ําและคุณภา
บน้าต่ากว่าระ
 กรมชลปร
ลา สถานีคลอ
ลา วัดปริมาณ

า  กรมทรัพยากรน

ริ เวณประเท
งเหนือ และภ
 อุดรธานี บึง
 ขอให้ประชา
สร้างที่ไม่แข็ง
ประเทศไทยต
ว และจะแผ่ลง

ง ที่มาข้อมูล
28 เมษายน
7 1.74 และ

37 เมตร ตาม
ยงแสน มีแนว

าพน้ําของลุ่มน
ดับตลิ่งต่าสุด
ระทาน) สถาน
องอู่ตะเภา อ .
ณนํ้าได้ 0.00

น้ํา  โทร.02-271

ทศไทยตอน
ภาคกลาง โดย
งกาฬ สกลน
าชนบริเวณดั
งแรงในระยะนี
ตอนบน ส่วน
งมาปกคลุมภา

ส
ก
จ
จ
จ
จ
จ
จ
ส
ก
จ
เ
 
 
 

ล  : สรุปสถาน
น 2559 ที่ส
ะ2.13 เมตร
มลําดับ แนวโน
วโน้มระดับนํ้า

น้ําสงขลา  ลุ่ม
) ระดับน้าใน
นีคลองลํา อ .
 .หาดใหญ่ จ .ส
 2.18 0.85

ศู

16000 ต่อ 644

บนมีอากาศ
ยมีฝนฟ้าคะน
นคร นครพน
ังกล่าวระมัด
น้ีไว้ด้วย สํา
นความกดอาก
าคตะวันออก
สถานการณ์น้ํ
กรมอุตุนิยมวิ
จ.พิจิตร  แลง้
จ.พษิณุโลก  
จ.สุรนิทร์  เมื
จ.ศรสีะเกษ  
จ.ปทุมธานี  ภ
จ.พทัลงุ  แลง้
สถานการณ์น้ํ
การช่วยเหลือ
จ.นครพนม  
เดือดร้อน 
 
 
 

นการณ์นํ้าประ
สถานีเชียงแสน
 ตามลําดับ เ
น้มระดับนํ้าท
าทรงตัว สถานี

มน้าทะเลสาบ
ลาน้าส่วนใหญ
 .ศรีนครินทร์ 
สงขลา สถานี

5 11.60. 21.

รายง
ศนูย์ป้องกันวิ

วันศุกรท์ี

45 E-mail: mekh

พ 
 
 
 

ศร้อนโดยท่ัว
นองบางแห่งแ
ม มุกดาหาร

ดระวังอันตรา
าหรับลักษณะ
กาศสูงจากปร
เฉียงเหนือขอ

น้ํา 
ทยา  เตือนทุ
งหนักแม่นํ้ายม
 แล้งหนัก การ
องช้างแล้งหนั
แล้งทุเรียนผล
ภัยแล้งกระทบ
งนานเขาปู่เดือ
น้ําต่างประเทศ
อ 
 การไฟฟ้าส่ว

ะจําวัน : ศูนย์
น เชียงคาน ห
เปรียบเทียบกั
ท่า  สถานีเชีย
นีมุกดาหารแล

บสงขลา ปัจจุ
ญ่มีแนวโน้มล
 จ .พัทลุง สถา
นีคลองอู่ตะเภ
.50 และ 5.0

 

านสถานก
วกิฤติน้ํา กร
ที่ 29 เมษา

hala@dwr.mail.g

ไป และมีอา
ละลมกระโชก
ร กาฬสินธ์ุ ม
ายจากพายุลม
ะทางอุตุนิยม ิ
ระเทศจีนแผ่ล
องประเทศไทย

ทกุภาค"ร้อนจัด
มแห้งขอด เกษ
รประปาขาดแ
นักรอบ 30 ปี
ลผลิตน้อยกว่า
บชาวสวนถั่วฝั
อดร้อนกว่า 2
ศ 

วนภูมิภาค ม

สถาน
ย์ประมวลวิเค
 หนองคาย นค
กับตลิ่ง มีค่าเท
งคาน สถานีห
ละสถานีอุบลร

จุบันสถานการ
ลดลง/ทรงตัว 
านีคลองนุ้ย อ
ภา อ .คลองหอ
5 ลบม/วินาที

ารณ์น้าํ 
รมทรัพยากร
ยน 2559 

go.th 

ากาศร้อนจัด
กแรงกับมีลูก

 มหาสารคาม
มแรงที่จะเกิด
วิทยาที่สําคัญ
ลงมาปกคลุม
ยในวันน้ี 

ด" ภาคเหนือ-
ษตรกรพาฝูงว
แคลนน้ําดิบ อ
ป เร่งเจาะบ่อบ
าทุกปี 
ฝกัยาวผลผลติ
2 พันครัวเรือน

มอบถังนํ้าผู้ปร

นการณ์น้ํา 
ราะห์สถานกา
ครพนม มุกดา
ท่ากับ -10.2
หนองคายและ
ราชธานี มีแน

รณ์น้าในลาน้
 สถานการณ

 อ เมือง  จ .พัท
อยโข่ง จ.สงขล
  

รน้ํา 
 

1/9 

ดหลายพ้ืนที
กเห็บตกบางแ
ม ร้อยเอ็ด อํ
ดขึ้น และอยู
ญคือ ความกด
มประเทศเวีย

-ภาคอีสาน-ภ
วัวลงหากิน 
อบจ. เร่งต้ังเค
บาดาล 

ตออกน้อย 
น 

ระสบภัยแล้ง

 
ารณ์นํ้า กรมช
าหาร และโขง
20 -11.82 
ะสถานีนครพ
วโน้มระดับนํ้า

น้าโดยทั่วไปยัง
ณ์นํ้าท่า (24 
ทลุง สถานีคล
ลา สถานีคล

ที่บริ เวณภาค
แห่ง ส่วนมากบ
านาจเจริญ 

ยู่ห่างจากต้นไ
ดอากาศตํ่าเน่ื
ดนาม ประเท

ภาคกลาง"ฝนต

รื่องสูบนํ้าช่วย

ง เพ่ือบรรเท

ชลประทานระ
งเจียม  วัดได้ 
 -10.78 -11
นม มีแนวโน้ม
้าลดลง 

งคงอยู่ในภาว
 -28 เม.ย.2
ลองหวะ อ .หา
องอู่ตะเภา อ

คเหนือ  
บริเวณ
 ยโสธร  
ไม้ใหญ่  
องจาก 
ทศลาว 

ตก" 

ย 

าความ

ะดับนํ้า
 2.60. 
1.23 -
มระดับ

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 27 เมษ
อ.เมือง จ.แพร
แล้ง  

16000 ต่อ 644

ษายน 2559 
ร่ สะพานนคร

45 E-mail: mekh

 การตรวจวัด
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

23 เม

0
81

 

 0

15

69
9

16000 ต่อ 644

ปริมาณ

ม.ย.59 

- 
- 

0.5 
1.5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5.7 
- 
9.2 

9.4 

45 E-mail: mekh

ณน้ําฝนสูงสุ
 

 
 
 
 
 

24 เม.ย.59 

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

1.4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

60.8 
27.0 

- 
- 
- 

hala@dwr.mail.g

ด (มม.) 

25 เม.ย.

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

1.4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

60.8
27.0

- 
- 
- 

go.th 

59 26 

 

8 
0 

3/9 

 เม.ย.59 

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

0.2 
- 
- 

1.3 
- 

27 เม.ย.59

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

14.2 
- 
- 

2.4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



ศนู

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

27

2

า  กรมทรัพยากรน

7 เม.ย.59  เว

28 เม.ย.59  

น้ํา  โทร.02-271

วลา 13:00 น.

เวลา 1:00 น.

16000 ต่อ 644

แ

 

 

45 E-mail: mekh

แผนที่อากา
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hala@dwr.mail.g

าศ 

go.th 

27.เม.ย.59
  

28 เม.ย.59

4/9 

9  เวลา 19:00
   

9  เวลา 7:00

0 น. 
 

0 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 36.6 356.4 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 13.8 142.1 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 172.2 นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 36.6 123.2 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 28.4 63.2 ตํา่กวา่ - 356.4 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 7.0 36.9 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 84.8 *** *** 14.2 352.7 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 79.4 56.4 ตํา่กวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 40.3 97.9 ตํา่กวา่ - 253.5 หวัหนิ - 41.8 46.4 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 69.2 91.7 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 140.6 55.5 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 74.3 120.5 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 205.1 85.8 ตํา่กวา่

พะเยา - 52.5 89.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 157.4 80.0 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 124.7 102.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 166.9 83.1 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 85.8 65.9 ตํา่กวา่ เลย สกษ. - 123.2 85.5 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 89.1 73.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 34.8 44.7 ตํา่กวา่ หนองคาย - 81.8 83.4 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 233.0 107.0 ตํา่กวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 55.0 ตํา่กวา่ เลย - 73.5 102.7 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 212.5 102.1 ตํา่กวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 91.8 57.3 สงูกวา่ อุดรธานี - 90.3 74.1 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 163.3 85.8 ตํา่กวา่

ลําปาง - 116.5 65.9 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 57.3 101.3 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. 14.2 175.5 114.7 ตํา่กวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 50.7 44.5 ตํา่กวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 67.1 93.3 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 58.2 105.4 ตํา่กวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 34.0 82.1 ตํา่กวา่ นครพนม 0.2 114.4 101.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 264.2 116.3 ตํา่กวา่

นา่น ไมม่ฝีน 142.1 99.6 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 71.6 116.4 ตํา่กวา่ สงขลา - 218.7 75.1 ตํา่กวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 114.2 109.4 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 51.3 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 155.4 118.6 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. - 84.8 64.3 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 66.5 89.6 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 350.5 96.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 36.2 71.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 112.7 89.0 ตํา่กวา่ สะเดา 2.4 119.6 123.4 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 34.7 68.3 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 20.0 76.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 76.8 74.6 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 31.2 52.6 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 62.6 84.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 312.1 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 65 5 63 2 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ 36 6 83 8 80 3 ตํา่กวา่ ิ ส 352 7 72 8 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

27 เมษายน 2559

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่
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หลม่สก ไมมฝน 65.5 63.2 ตากวา กาฬสนธุ ์ 36.6 83.8 80.3 ตากวา นราธวิาส - 352.7 72.8 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 55.8 44.8 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 105.7 92.6 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 38.9 57.6 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. 26.4 106.8 85.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 48.4 66.2 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด 0.4 43.8 75.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 43.7 55.7 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 28.9 86.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 49.9 76.0 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 16.4 78.3 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 94.80 139.70 ตํา่กวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 28.2 52.8 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 9.1 67.9 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 135.70 204.60 ตํา่กวา่

อุม้ผาง 13.8 54.2 101.3 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 80.9 86.7 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 124.20 147.20 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.7 57.3 ตํา่กวา่ นครราชสมีา 6.3 54.1 72.2 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 65.80 142.90 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 55.5 38.0 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 17.9 93.3 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 253.50 154.00 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 8.2 89.9 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 14.9 88.3 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 37.20 119.00 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 79.3 81.3 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 165.60 139.70 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 67.3 103.7 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 61.20 206.00 ตํา่กวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ฝนเล็กนอ้ย 26.8 81.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 23.1 86.3 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 6.8 63.7 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 21.8 67.3 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 กาฬสนิธุ ์ 36.6 83.8

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 64.0 43.3 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 รอ้ยเอ็ด สกษ. 26.4 106.8

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 67.9 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 พระแสง สอท. 14.2 175.5

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน - *** *** 4 อุม้ผาง 13.8 54.2

บวัชุม ไมม่ฝีน 6.4 81.4 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 39.9 118.0 ตํา่กวา่ 5 นครราชสมีา 6.3 54.1

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 18.1 93.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 61.3 98.8 ตํา่กวา่ สรปุปรมิาณฝนนอ้ย

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 172.2 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 71.0 88.7 ตํา่กวา่ 1 ตะก ัว่ป่า 0.2 3,234.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 63.6 101.8 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 149.1 48.3 สงูกวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบรุี ไมม่ฝีน 88.9 49.1 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 104.8 74.1 ตํา่กวา่ 3 เกาะลนัตา 1.4 2,130.8

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 57.4 81.5 ตํา่กวา่ เกาะสชีงั - 55.1 77.3 ตํา่กวา่ 4 ฉวาง 1.5 1,818.4

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 24.9 59.7 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 111.5 64.0 ตํา่กวา่ 5 สะเดา 1.6 896.0

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 44.4 62.7 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 37.4 85.7 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ กาฬสนิธุ ์ 36.6 83.8

สมทุรสงคราม - - *** *** แหลมฉบงั - - 61.5 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตราด ไมม่ฝีน 356.4

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 64.1 78.5 ตํา่กวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 110.3 78.9 ตํา่กวา่

นครปฐม - 1.0 55.3 ตํา่กวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 115.4 81.6 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 121.8 68.4 ตํา่กวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 168.5 78.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 86.9 104.8 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 85.6 125.2 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 118.4 91.4 ตํา่กวา่ พล ิว้ สกษ. - 90.4 164.5 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 88.5 ตํา่กวา่ ตราด ไมม่ฝีน 356.4 185.4 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 44.9 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 0.3 48.3 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 37.8 มม. อ.หนองบัวระเหว จ.ชยัภมู ิ



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 399.91 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 4 3 - 7 -112.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 3 - 12 -53.00 

วนัท ี ่28  เมษายน  2559 ภาคกลาง 1 2 - 3 -9.00 

32,647 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -138.00 

46% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -26.91 คงที่ 8 อ่าง

วนัท ี ่28  เมษายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -61.00  ลดลง 28 อ่าง

36,814 รวมท ัง้ประเทศ 28 8 1 37 -399.91   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

52%

ความจุ ปรมิาณนํา้ ใชก้าร ปรมิาณนํา้ สถานการณ์

ภาค ที่ ทีใ่ชง้าน ไดจ้รงิ  + เพิม่ขีน้ ปรมิาณนํา้

อ่างเก็บนํา้ เขือ่น รนก. ไม่ได ้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้  - ลดลง ในอ่าง

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

ภาคเหนอื  (7)

1 ภูมพิล (2)                  ตาก 13,462 3,800 9,662 5,270 39% 4,228 31% 428 3% 4,273 32% 473 4% -45.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,832 51% 3,784 40% 934 10% 3,838 40% 988 10% -54.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 102 38% 35 13% 13 5% 38 14% 16 6% -3.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 35 13% 24 9% 10 4% 24 9% 10 4% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 38 36% 21 20% 17 16% 21 20% 17 16% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 54 32% 16 9% 10 6% 16 9% 10 6% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 281 30% 264 28% 221 24% 274 29% 231 25% -10.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 10,612 43% 8,372 34% 1,633 7% 8,484 34% 1,745 7% -112.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 34 25% 16 12% 9 7% 17 13% 10 7% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 212 41% 143 28% 100 19% 144 28% 101 19% -1.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)             สกลนคร 166 10 156 48 29% 47 28% 37 22% 50 30% 40 24% -3.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 75 46% 56 34% 19 12% 56 34% 19 12% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 893 37% 541 22% - 0% 550 23% - 0% - คงที่

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 482 24% 348 18% 248 13% 373 19% 273 14% -25.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 105 33% 80 25% 57 18% 83 26% 60 19% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 24 22% 37 34% 36 33% 43 39% 42 38% -6.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 59 42% 35 25% 28 20% 36 26% 29 21% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 117 43% 56 20% 49 18% 58 21% 51 19% -2.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 65 54% 58 48% 55 45% 58 48% 55 45% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 918 47% 950 48% 119 6% 961 49% 130 7% -11.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,032 36% 2,367 28% 757 9% 2,430 29% 810 10% -53.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 251 26% 260 27% 257 27% 269 28% 266 28% -9.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 44 28% 27 17% 44 28% 27 17% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 93 39% 56 23% 16 7% 56 23% 16 7% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 394 29% 360 26% 300 22% 369 27% 309 23% -9.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,355 70% 11,956 67% 1,691 10% 12,022 68% 1,757 10% -66.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,162 47% 3,965 45% 953 11% 4,037 46% 1,025 12% -72.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,517 62% 15,921 60% 2,644 10% 16,059 60% 2,782 10% -138.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุดา่นฯ          นครนายก 224 4.00 220 45 20% 67 30% 63 28% 69 31% 65 29% -2.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 84 20% 84 20% 54 13% 94 22% 64 15% -10.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 41 35% 24 21% 12 10% 25 21% 13 11% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 91 56% 93 57% 79 48% 100 61% 86 53% -7.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 176 71% 156 63% 136 55% 162 65% 142 57% -6.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 5 32% 8 46% 7 41% 8 47% 7.13 43% -0.27 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 6 28% 2 11% 1 7% 3 13% 1.80 8% -0.36 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 19 27% 22 31% 19 26% 23 33% 20.44 29% -1.59 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 10 25% 27 68% 24 61% 26 65% 23.09 58% 1.31 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 478 36% 483 37% 396 30% 510 39% 423 32% -26.91 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 313 44% 227 32% 160 23% 234 33% 167 24% -7.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 144 37% 66 17% 48 12% 70 18% 52 13% -4.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,138 73% 4,060 72% 2,708 48% 4,088 72% 2,736 49% -28.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,186 82% 792 54% 532 37% 814 56% 554 38% -22.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 5,781 71% 5,145 63% 3,448 42% 5,206 64% 3,509 43% -61.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 36,814 52% 32,647 46% 9,178 13% 33,057 47% 9,578 14% -399.91 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

22 เมษายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่28  เมษายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

28 เมษายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่28  เมษายน  2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
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ตก
 38%

ออก 
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34 28 26

60

37

63

-
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

เห
นือ

อีส
าน

กล
าง

ตะ
วัน
ตก

ตะ
วัน
ออ
ก ใต


% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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อุตุฯเตื

หลายพ
ตกบา
อํานาจ
จากต้น
เน่ืองจ
ประเท
พยากร

กับมีล
23-2

ร้อยละ
นครพ
อุณหภู

กับมีล
อุณหภู

ร้อยล
อุณหภู

24-2
ประมา

24-2
1 เมต

อุณหภู
แล้งหน

ลงเดิน

หลงเห
ไม่ต่าง
เลี้ยงวั

ในแม่น
เกษตร

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ตือนทกุภาค"ร
กรมอุตุนิย

พ้ืนที่บริเวณภ
งแห่ง ส่วนม
จเจริญ ยโสธร
นไม้ใหญ่ ป้าย
จากความร้อ
ทศลาวและทะ
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ
ลมกระโชกแร
9 องศาเซลเซี

ภาคตะวัน
ะ 20 ของพ้ืน
นม มุกดาหา
ภูมิสูงสุด 37-

ภาคกลาง 
ลมกระโชกแร
ภูมิสูงสุด 39-

ภาคตะวัน
ะ 10 ของพ้ื
ภูมิสูงสุด 35-

ภาคใต้ (ฝั่
9 องศาเซลเ
าณ 1 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่
7 องศาเซลเซ

ตร 
กรุงเทพม

ภูมิสูงสุด 36-
นกัแม่น้าํยมแ

จังหวัดพิจิ
นหาแหล่งนํ้าด้

ผู้สื่อข่าวร
หลืออยู่เลยจน
งกับทะเลทราย
ัวซึ่งพอประทั

โดยแต่ละวั
นํ้ายมที่เหลือ
รกรยังไม่ทราบ

 
 

า  กรมทรัพยากรน

ร้อนจัด" เหนื
มวิทยารายงา
ภาคเหนือ ภา
มากบริเวณห
ร และอุบลรา
ยโฆษณา สิ่งก่อ
นปกคลุมปร
ะเลจีนใต้แล้ว 
หรับประเทศไ
 อากาศร้อน
รงส่วนมากบริ
ซียส อุณหภูมิ
นออกเฉียงเหน
นที่ กับมีลมก
ร กาฬสินธ์ุ ม
-40 องศาเซล
 อากาศร้อนถึ
รง บริเวณจังห
-43 องศาเซล
นออก อากาศ
พ้ืนที่ ส่วนมา
-40 องศาเซล
งตะวันออก)
ซียส อุณหภูมิ

งตะวันตก) 
ซียส อุณหภูมิ

หานครและ
-39 องศาเซล
แห้งขอด เกษ
ตรแล้งหนัก 

ด้วยความยากล
ายงานสถาน
นเวลาผ่านไป
ยที่มีแต่ความ
ังความต้องกา
วันเกษตรกรต้
อยู่แหล่งสุดท
บว่าจะหาน้ําจ

น้ํา  โทร.02-271

นือ-อีสาน-กล
านลักษณะอา
คตะวันออกเ

หนองคาย อุด
าชธานี ขอให้ป
อสร้างที่ไม่แข็
ะเทศไทยตอ
 และจะแผ่ลง
ไทยต้ังแต่เวลา
นจัดโดยทั่วไป
ริเวณจังหวัด
สูงสุด 40-43
นือ อากาศร้อ

กระโชกแรงแล
มหาสารคาม ร้
ลเซียส ลมตะวั
ถึงร้อนจัดโดย
หวัดนครสวร
ลเซียส ลมตะวั
ศร้อน และมีอ
ากบริเวณจังห
ลเซียส ลมตะวั
) อากาศร้อน
มิสูงสุด 34-3

อากาศร้อนใ
มิสูงสุด 35-3

ปริมณฑล อ
ลเซียส ลมใต้ 
ษตรกรพาฝงูวั
 "แม่นํ้ายม" ป
ลําบาก 

นการณ์ภัยแล้
ปนานกว่า6เดื
แห้งแล้ง เหลื
ารนํ้าของวัวเนื
้องต้อนฝูงวัวก
ท้ายของหมู่บ้
จากไหน เพ่ือที

16000 ต่อ 644

าง"ฝนตก" 
ากาศทั่วไปว่า 
ฉียงเหนือ แล
ดรธานี บึงกา
ประชาชนบริ
ข็งแรงในระยะ
อนบน ส่วนค
มาปกคลุมภา
า 06:00 วัน
ป กับมีฟ้าหลั
แม่ฮ่องสอน 
3 องศาเซลเซี
อนถึงร้อนจัด
ละมีลูกเห็บต
 ร้อยเอ็ด อําน
วันออกเฉียงใต
ทั่วไป กับมีฟ้
รค์ อุทัยธานี
วันตกเฉียงใต้ 
อากาศร้อนจั
หวัดนครนา
วันออกเฉียงใต
นในตอนกลาง
39 องศาเซล

ในตอนกลางว
38 องศาเซล

อากาศร้อน กั
 ความเร็ว 10
วัวลงหากนิ 
ประสบปัญหา

ล้งในพ้ืนที่ จ.
ดือนแล้ว จนท
ลือเพียงนํ้าในแ
น่ืองจากนํ้ามีจํ
กว่า 50 ตัว อ
้าน พ้ืนที่ บ้า
ที่จะมาเลี้ยงฝู

45 E-mail: mekh

 บริเวณประเท
ละภาคกลาง โ
าฬ สกลนคร
เวณดังกล่าวร
ะน้ีไว้ด้วยสําห
ความกดอากา
าคตะวันออกเ
นน้ี ถึง 06:00
ลัวในตอนกล
 อุตรดิตถ์ ตา
ซียส ลมตะวัน
ดบางพื้นที่ แล
กบางแห่งส่ว
าจเจริญ ยโส
ต้ ความเร็ว 1
้าหลัวในตอน
 ลพบุรี สระบ
 ความเร็ว 10
จัดบางพ้ืนที่ ก
ยก ปราจีนบ
ต้ ความเร็ว 1
งวันโดยมีฝน
เซียส ลมตะว

วัน โดยมีฝน
เซียส ลมตะวั

กับมีฟ้าหลัวใ
-30 กม./ชม

าแห้งขอด รา

พิจิตร ว่า "แ
ท้องแม่นํ้ายม
แอ่งนํ้าขนาดเ
จาํนวนจํากัด ใ
 ออกจากคอกเ
นวังแดง ต.ส
งวัวดังกล่าว  

hala@dwr.mail.g

ทศไทยตอนบ
 โดยมีฝนฟ้าค
ร นครพนม ม
ระมัดระวังอัน
รับลักษณะท
าศสูงจากปร
ฉียงเหนือของ

0 วันพรุ่งน้ี 
างวัน โดยมี
าก กําแพงเพ
นตก ความเร็ว 
ละมีฟ้าหลัวใ
นมากบริเวณ
ธร และอุบลร

10-30 กม./ช
นกลางวันโดยม
บุรี และกาญ
0-30 กม./ชม
 กับมีฟ้าหลัวใ
บุรี และสระ
10-30 กม./ช
ฟ้าคะนองบา
วันออกเฉียงใ

ฟ้าคะนองบา
วันตก ความเ

ในตอนกลาง
. 

าวทะเลทราย

แม่นํ้ายม" ซึ่ง
มกลายเป็นผืน
ล็กที่ยังมีนํ้าอ

 ในช่วงหน้าแล้
เลี้ยงระยะทาง
สามง่าม อ.สา
  .(ไอ เอ็น เอ็น

go.th 

บนมีอากาศร้อ
ะนองบางแห่

 มุกดาหาร ก
นตรายจากพา
างอุตุนิยมวิท
ระเทศจีนแผ่ล
งประเทศไทยใ

ฝนฟ้าคะนอ
พชร พิษณุโล
 10-30 กม.
ในตอนกลางว

ณจังหวัดหนอง
ราชธานีอุณห
ชม. 
มีฝนฟ้าคะนอ

ญจนบุรีอุณหภู
ม. 
ในตอนกลาง
แก้วอุณหภูมิ
ชม. ทะเลมีคลื
างแห่ง ร้อยล
ใต้ ความเร็ว 

างแห่ง ร้อยล
เร็ว 10-30 ก

งวัน อุณหภูมิ

ย เกษตรกรบ้

งขณะนี้ยังคง
นทรายยาวตล
อยู่ เป็นแหล่งน
ลง้ 
งกว่า 5 กิโลเ
ามง่าม จ.พิจิต
น) 

7/9 

อนโดยทั่วไป แ
ห่งและลมกระ
กาฬสินธ์ุ มห
ายุลมแรงที่จะ
ยาที่สําคัญคือ
ลงมาปกคลุม
ในวันน้ี 

งบางแห่งร้อ
ก และเพชรบ
/ชม. 
วันโดยมีฝนฟ้
งคาย อุดรธา
ภูมิตํ่าสุด 25

องบางแห่ง ร้อ
ภูมิตํ่าสุด 27-

วัน โดยมีฝน
มิตํ่าสุด 26-2
ลื่นตํ่ากว่า 1 เ
ละ 10 ของพ้ื
 15-30 กม./

ละ 10 ของพื
กม./ชม. ทะเ

มิตํ่าสุด 28-2

้านวังแดง ต.

ประสบปัญห
ลอดทั้งแนว 
นํ้าสําคัญของ

เมตร เพ่ือนําวั
ตร ซึ่งหากแห

 และมีอากาศร
โชกแรงกับมีล
าสารคาม ร้อ
ะเกิดขึ้น และ
อ ความกดอา
มประเทศเวีย

ยละ 10 ขอ
บูรณ์อุณหภูมิ

ฟ้าคะนองเป็น
นี บึงกาฬ สก

5-28 องศาเซ

อยละ 10 ขอ
-29 องศาเซ

นฟ้าคะนองบ
29 องศาเซล
มตร 

พ้ืนที่ อุณหภูมิ
/ชม. ทะเลมีค

พ้ืนที่อุณหภูมิ
ลมีคลื่นสูงปร

29 องศาเซล

.สามง่าม ต้อ

หาแห้งขอด ไ
 สภาพของแม
เกษตรกรที่ใช้

วัวไปกินนํ้าใน
หล่งนํ้าแห่งน้ีห

ร้อนจัด
ลูกเห็บ
อยเอ็ด 
อยู่ห่าง
กาศตํ่า
ยดนาม  

องพ้ืนที่  
มิตํ่าสุด  

นแห่งๆ  
กลนคร 
ซลเซียส 

องพ้ืนที่ 
ลเซียส 

างแห่ง  
ลเซียส  

มิตํ่าสุด  
คลื่นสูง

มิตํ่าสุด  
ระมาณ  

ลเซียส  

นฝูงวัว 

 ไม่มีนํ้า 
ม่นํ้ายม 
ช้ในการ

แอ่งนํ้า
หมดลง 
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พษิณโุ

จ.พิษ
ทําให้
ขอควา

และบ
เพ่ือนํ
สําหรบั
เมืองช้

วันละก

เกษตร
ต่อสัต
แต่ละ
พบคน
บาดาล

บาดาล
เดือดร้
ช่วยเห
ศรีสะเ

เครื่อง

พร้อม
นายธว
ภัยแล้
นายส
จากนั้
ที่เป็นผ
ทุเรียน

และทุ
เครื่อง
มาให้ก
ในราค
ปทุมธ

ฝักถั่วลี

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

โลกแลง้หนัก 
ที่จังหวัดพิ

ณุโลก แม่นํ้า
ชาวบ้านขาด
ามช่วยเหลืออ

ล่าสุด นาย
รรเทาสาธารณ
าไปผลิตนํ้าป
บอุปโภคบริโภ
ชา้งแล้งหนักร

สุรินทร์ แล้
กว่า 6 ช่ัวโมง

ภัยแล้งหนั
รกรหยุดการท
ว์เลี้ยงวัวควา
ครั้งต้องเดินท

นเลี้ยงวัว ควา
ลใต้ดินที่ขุดลึก

นายสูตร ส
ล อีก 1,500
ร้อนนํ้าให้วัวค
หลือชาวบ้าน 
เกษแล้งทุเรีย

จังหวัดศรีส
ยนต์ดีเซลมาใ

ที่สวนทุเรี
ม ดร .กัลยาณ
วัชชัย น่ิมกิ่งร
้ง พร้อมเย่ียม
มคิด บัวใหญ
ั้น ได้ไปเยี่ยม
ผลผลิตล่าสุด
นที่มีการจัดกา

ผู้ว่าราชกา
เรียนออกผลผ
สูบนํ้าระบบพ
การช่วยเหลือ
คาที่สูงขึ้นกว่า
ธานีภัยแล้งกร

ภัยแล้งกระ
ลบี แกรน บา

า  กรมทรัพยากรน

 การประปาข
พิษณุโลก หลา
าวังทอง ซึ่ง
ดแคลนนํ้ากิน
อย่างเร่งด่วน  
ยมนต์ชัย วิวั
ณภัย กองช่าง
ประปาให้ชุมช
ภคจนเข้าขั้นวิ
รอบ30ปีเร่งเ
ล้งหนักรอบ 3
ง เพ่ือเลี้ยงวัวค
ักสุดในรอบ 3
ทํานาปรัง หัน
ายที่ออกหากิ
ทางไกลหลา
าย สู้ภัยแล้ง 
กกว่า 20 เมต
สร้อยระย้า อา
0 บาท เพ่ือโย
ควายกิน ต้อง
 เพราะตอนนีเ้
ยนผลผลิตน้อ
สะเกษ แล้งห
ใช้ในการสูบนํ้
รียนบ้านซําขี้
ณี ธรรมจารี
รัตน์ ผอ.ศูนย
มชมสวนทุเรี
ญ่ อายุ 46 ปี
มชมสวนทุเรีย
ให้กับพ่อค้าช
ารรูปแบบใหม
ารจังหวัดศรีส
ผลิตน้อยกว่าปี
พลังแสงอาทิต
อโดยเร่งด่วน
เดิมต่อไป  (ไอ
ระทบชาวสวน
ะทบหนัก ชา
งต้นแห้งตายด

น้ํา  โทร.02-271

ขาดแคลนน้ํา
ายพ้ืนที่ประส
แหล่งนํ้าดิบส
นนํ้าใช้หลาย
   
ัฒน์ธนาฒย์ 
ง อบจ.พิษณุโ
ชนในเขตบ้า
วิกฤติ  (ไอ เอ็น
เจาะบ่อบาดา
30 ปี พ้ืนที่ห
ควาย 
30 ปี ขยายวง
นปลูกพืชใช้นํ้
กินหญ้าตามทุ่
ยกิโลเมตร ซึ

 ด้วยการลงทุ
ตร ออกมาให้
ายุ 69 ปี ผู้เ
ยงสูบนํ้าบาดา
งจูงไปหาแห
เดือดร้อนหนัก
ยกว่าทุกปี 

หนักกระทบทุเ
นํ้าให้แก่เกษตร
ขี้ เหล็ก ต.พร
รี ย์ ที่ปรึกษา
ย์วิจัยพืชสวน
ยนเกรดพรีเมี

ป ซึ่งปลูกทุเรี
ยนสินสมุทรข
ชาวจันทบุรี ที
ม่คือ ปลูกต้นท
สะเกษ กล่าว
ปีที่แล้ว แต่ก็ไ
ตย์และเครื่อง
น และจัดหาต
อ เอ็น เอ็น) 
นถ่ัวฝักยาวผ
วสวนถั่วฝักย
ด้วยความร้อน

16000 ต่อ 644

ดบิ อบจ. เร่ง
สบปัญหาภัย
สําคัญในการ
ยครัวเรือน น

 นายกองค์กา
โลก นําเครื่อง
นทรัพย์ไพวัล
น เอ็น) 
าล 
หลายแห่ง ต่าง

งกว้างลุกลาม
นํ้าน้อยสู้ภัยแล
ทุ่งนา ต้องขาด
ซึ่งแหล่งหญ้า
นขุดเจาะบ่อ
้วัวควายได้กิน
เลี้ยงวัวควาย 
าล สําหรับเลี้ย
ล่งนํ้าให้วัวคว
ก ไม่มีนํ้าใช้เลี้

เรียน ผลผลิต
รกร  
ราน อ.ขุนหา
า ผวจ .ศรีสะ
นศรีสะเกษ แล
มี่ยม ในพ้ืนที่
ยนในพ้ืนที่ทั้
ของ นายสินส
ที่กว้านซื้อทุเรี
ทุเรียนที่ลําต้น
วว่า สวนทุเรีย
ไม่ใช่ว่าจะขา
สูบนํ้าเคร่ืองย
ตลาดจําหน่า

 
ผลผลิตออกน้
าวปทุมธานี 
น หลังผลผลิต
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งตัง้เคร่ืองสบู
แล้งอย่างหนั
รนําไปผลิตน
นายนรินทร์ เ

ารบริหารส่ว
งสูบนํ้าพร้อมอ
ลย์ ต.แก่งโส

งประสบปัญห

มในพ้ืนที่ จ.สุริ
ล้ง หลังนํ้าต้น
ดแคลนอาหา
าเลี้ยงวัวควาย
บาดาล พร้อ
นในแต่ละวัน ป
 กล่าวว่า ตนล
ยงวัวควาย จํา
วายด่ืมกินไป
ลีย้งวัวควาย แ

ตน้อยกว่าทุกปี

าญ จ .ศรีสะ
ะเกษ ด้านก
ละคณะเจ้าห
 อ.ขุนหาญโด
ั้งสิ้น 15 ไร่ 
สมุทร อาจศรี
รียนในราคาที่
นไม่สูงป้องกัน
ยนของเกษต
ดนํ้าอย่างรุนแ
ยนต์ดีเซลมาใ
ยทุเรียน จัด

้อย 
 เดือดร้อน ได้
ตออกน้อย ด้อ

hala@dwr.mail.g

บน้ําช่วย 
นัก โดยเฉพาะ
นํ้าประปาเพ่ื
 เตชะพันธ์รัต

นจังหวัดพิษ
อุปกรณ์ช่วยสู
ภา อ.วังทอง

หาขาดแคลนน

รินทร์ ทําให้พ้ื
นทุนเหลือน้อ
ารและแหล่งน
ยน้อยลงอย่า
มติดต้ังเครื่อง

 ประทังชีวิตให้
ลงทุนขุดเจาะ
านวน 10 ตัว
ปมาหลายกิโล
และทําการเกษ

ปี เตรียมใช้เค

เกษ นายธวั
ารท่องเที่ยว

หน้าที่เกษตรจั
ดยได้เย่ียมชม
 เมื่อปีที่แล้วส
รี อายุ 56 ปี
ีเป็นธรรม ส่ง
ความเสียหาย
รกรใน อ.ขุน
แรง ซึ่งตนจะไ
ใช้ในการสูบนํ้
ต้ังสหกรณ์ก

ด้รับผลกระทบ
อยคุณภาพ 

go.th 

ะที่บ้านทรัพย
ือการอุปโภ

ตนกุล กํานัน

ษณุโลก จึงได้
สูบนํ้าจากคลอ
ง ที่กําลังประ

นํ้า เกษตรกร

พ้ืนที่หลายแห่ง
อยใช้ได้เพียงอ
นํ้า ทําให้แต่ล
งต่อเน่ือง แห
งสูบนํ้าบาดา
ห้รอดพ้นแล้งวิ
ะนํ้าบาดาล 5
ว เพ่ิงเจาะมาไ
ลเมตร อยากใ
ษตรแล้ว  (ไอ 

ครื่องสูบนํ้าใช้

วัช สุระบาล 
ว นายชัยยง
จังหวัดศรีสะเ
มสวนทุเรียนท
สามารถขายท
 ซึ่งเมื่อสัปดา
งออกไปขายที
ยจากลมพายแุ
นหาญ อ.กันท
ได้ให้การช่วย

นํ้าให้แก่เกษตร
ารเกษตรทุเรี

บจากภาวะภัย
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ย์ไพรวัลย์ ต.
คบริโภคของ
ตําบลแก่งโส

้สั่งการให้เจ้า
องปากยาง เติ
ะสบปัญหาข

รขุดเจาะบ่อบ

ง ต่างประสบ
อุปโภคและบ
ละวันที่ปล่อย
หล่งนํ้าเหลือ
ล แบบมือโย
วิกฤติไปให้ได้ 

5,000 บาท 
ได้ 2 - 3 เด
ให้หน่วยงาน
 เอ็น เอ็น) 

้พลังแสงอาทิ

 ผู้ ว่าราชกา
ค์ เมธาสุรวิ
เกษ ได้ตรวจ
ที่มีระบบการ
ทุเรียนได้ถึง 
าห์ที่ผ่านมา 
ที่ประเทศบรูไ
และง่ายต่อกา
ทรลักษ์ และ 
ยเหลือการจัด
รกร ตลอดจน
รียน ให้สามา

ยแล้ง ขาดนํ้า

แก่งโสภา อ.
งชาวบ้านแห้
สภา จึงได้ปร

าหน้าที่ฝ่ายป้
ติมเข้าสู่แม่นํ้า
าดแคลนนํ้าป

บาดาล สูบนํ้า

บปัญหาขาดแค
ริโภค ส่งผลก
ยวัวควายออก
น้อยแห้งขอด
งโบราณ เพ่ือ
 
 และซื้อเครื่อง
ดือน ภัยแล้งก

นราชการที่เก่ี

ตย์และเครื่อง

รจังหวัดศรีส
ิทย์ นอภ .ขุ
ติดตามสถาน
รจัดการที่ดีขอ
 2,000,000
 สามารถขาย
ไน และเย่ียมช
รเก็บเกี่ยวผล
 อ.ศรีรัตนะ ข
หานํ้าโดยการ
นจัดสรรงบปร
ารถจําหน่ายท

ารดผลผลิต ส่

วังทอง  
ห้งขอด  
ระสาน 

ป้องกัน 
าวังทอง 
ประปา 

มือโยก  

คลนนํ้า 
กระทบ 
กหากิน 
ดคลอง  
อสูบนํ้า

งสูบนํ้า
กระทบ
ยวข้อง

งสูบนํ้า

สะเกษ  
นหาญ  
นการณ์ 
องสวน  
0 บาท 
ทุเรียน 
ชมสวน
ผลิต 

 ขาดนํ้า 
รนําเอา
ระมาณ
ทุเรียน 

ส่งผลให้



ศนู

แก่งกร
ได้น้อย

สถานก
ราคา 
ทําใหเ้
ล่าสุด
แก่ต้น
ช่วยมา
พทัลงุ

แห้งขอ

จ.พัทล
นํ้าประ
กําลังยื

โดยฝน
ปริมาณ
ต้องใช้
มีเพียง
ช่วยชา
การไฟ

จํานวน
อําเภอ
จํานวน

ก็ได้คํา
นํ้าจําน
ทั่วประ
จะผ่าน
ทุกราย

 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

นายสถาพ
ระจาน ได้รับผ
ย ขายไม่ได้รา

จากการสอ
การณ์ภัยแล้ง 
 รวมถึงอากา
เก็บผลผลิตขา
ก็พบว่าเจริญ
กล้วย เพ่ือกา
ากขึ้น รวมถึง
งแล้งนานเขาป

พัทลุง ประ
อด 

จากสภาพ
ลุง เน่ืองจากแ
ะปา รวมทั้งนํ้
ยืนต้นแห้งตาย

นายฉลอง
นที่ทิ้งช่วงมาน
ณนํ้าที่จะนําม
ช้รถนํ้าเร่งนําน
งแค่คันเดียวเท
าวบ้าน แต่ก็ยั
ฟฟ้าส่วนภูมิภ

นายกมลช
น 16 ถัง ให้ก
อนาหว้า จังห
น 6 ตําบล 5

ด้าน นายก
านึงถึงชีวิตคว
นวน 1,080
ะเทศ รวมทั้ง
นพ้นช่วงวิกฤติ
ย  (ไอ เอ็น เอ็

 
 

า  กรมทรัพยากรน

พร แก้วแจ่ม อ
ผลกระทบจา
าคา  
อบถาม นายส
 ทําให้การเจริ
าศร้อนยังทําใ
ายได้น้อย อีกท
ญเติบโตไม่เต็
ารเจริญเติบโต
หวังว่าฝนจะต
ปูเ่ดือดรอ้นก
ะสบภัยแล้งยา

ฝนทิ้งช่วงในพื
แหล่งนํ้าธรรม
นํ้าเพ่ือการเกษ
ย เน่ืองจากขา
 คงใหม่ นาย
นานหลายเดื
มาผลิตประป
นํ้าแจกจ่ายให
ท่าน้ัน และได้
ยังแจกจ่ายไมท่
ภาค มอบถังน้ํ
ชนก วิชัยสืบ 
กับ นายประม
หวัดนครพนม
4 หมู่บ้าน มีห
กมลชนก กล่
วามเป็นอยู่ขอ
0,000 ลิตร 
จังหวัดนครพ
ติภัยแล้ง ซึ่งได
อ็น) 

น้ํา  โทร.02-271

 อายุ 50 ปี เ
กภาวะภัยแล้

สถาพร เปิดเ
ริญเติบโตของ
ให้ยอดถ่ัวหงิ
ทั้งคุณภาพขอ
ต็มที่ ตนจึงหว
ต แต่หากยังไม
ตกลงมาบ้าง  
ว่า2พนัครัวเ
าวนาน ชาวบ้

พ้ืนที่จังหวัดพั
มชาติบนเทือ
ษตร โดยเฉพา
าดนํ้าเข้ามาหล
ยก อบต.เขา
อน ล่าสุดชา

ปาบนเทือกเข
ห้กับชาวบ้าน
ด้รถนํ้ามาจากห
ทั่วถึง  (ไอ เอ็
น้ําผู้ประสบภั
 รองผู้ว่าการ
มวล มุ่งมาตร
ม โดยจังหวัด
หัวหน้าส่วนรา
าวว่า การไฟ

องพ่ีน้องประช
 เพ่ือบรรเทาค
พนมด้วย จาก
ด้รับการสนับ

16000 ต่อ 644

เกษตรกรในพื
้ง ขาดน้ํารดผ

เผยว่า ตนปลู
ถั่วไม่ดี ดอกที
งิกงอ ปกติขา
องผลผลิตก็ไม่
วังจะแก้ปัญห
ม่มีนํ้าอีก ต้น

  (ไอ เอ็น เอ็น
เรือน 
บ้านเขาปู่กว่า 

พัทลุงนานกว่า
กเขาในเขตอุ
าะสวนผลไม้ 
ล่อเลี้ยง   
าปู่ อ.ศรีบรร
วบ้านในพ้ืนที

ขาบรรทัดน้อย
ที่เดือดร้อนต
หน่วยทหารพั
น เอ็น) 
ัยแล้ง ใน จ.น
รการไฟฟ้าส่ว
ร รองผู้ว่าราช
ดได้ประกาศใ
าชการ รัฐวิสา

ฟฟ้าส่วนภูมิภ
ชาชน ทั้งในช่ว
ความเดือดร้อ
กน้ันได้แจกจ่า
สนุนรถบรรทุ
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พ้ืนที่ หมู่ 6 ต
ผลผลิต ส่งผลใ

ลูกถั่วฝักยาวใ
ที่ออกมาก็ร่วง
ายส่งได้ราคา
ม่ดี สามารถเก็
หาด้วยการขุ
ถั่วและกล้วย

น) 

 2000 ครัวเ

า 3 เดือน ล่า
อุทยานแห่งชา
 มังคุด ทุเรียน

รพต กล่าวว่า
ที่กว่า 2,000
ยมาก จนทําใ
ตามหมู่บ้านต่า
พัฒนาที ่43 พั

นครพนม เพือ่
วนภูมิภาค ไ
ชการจังหวัดน
ให้อําเภอนาห
าหกิจ ผู้บริหา
าคแม้จะมีภา
วงเหตุการณ์ป
อนให้กับพ่ีน้อ
ายนํ้าจํานวน 6
ทุกนํ้าจากส่วน

hala@dwr.mail.g

ต.นพรัตน์ อ.
ให้ฝักถั่วลีบ แ

ในพ้ืนที่ 2 
ง ส่วนฝักถั่วที่
ากิโลกรัมละ 
บเกี่ยวคร้ังหนึ

ขุดดินเลนในร
ก็คงต้องตายแ

เรือนเดือดร้อน

าสุด ส่งผลกร
าติเขาปู่ - เขา
น เงาะ และล

า สภาพความ
0 ครอบครัว 
ให้ระบบประ
าง ๆ แต่ก็แจ
พัทลุง หรือ กร

อบรรเทาควา
ได้เดินทางมา
นครพนม เพ่ือ
หว้า และอําเ
ารท้องถิ่นและ
ารกิจหลักในก
ปกติ และช่วง
องประชาชน
60,000 ลิต
นราชการท้องถิ

go.th 

.หลองเสือ จ
 แกรน บางต้น

ไร่ หวังสร้
เจริญเติบโตก็
 80 บา
น่ึงได้เพียง 4 
ร่องสวนมาแ
แน่นอน ทั้งน้ี

นหนัก แหล่ง

ะทบแก่ชาวบ้
าย่า แห้งขอด
องกอง รวมถึ

มแห้งแล้งใน
 ได้รับความเดื
ปาหมู่บ้านใช้

จกจ่ายได้ไม่ทั่ว
รป.กลาง มาช

ามเดือดร้อน 
าเป็นประธาน
อมอบให้กับชา
เภอโพนสวรร
ะประชาชนร่ว
การส่งจ่ายพล
งที่เกิดภัยพิบัติ
นผู้ประสบภัย
ตร เพ่ือให้ประ
ถิ่นนํารถมาบ
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.ปทุมธานี ผู้
นแห้งตายด้วย

ร้างรายได้ แต
ก็ลีบ แกรน ไม
าท แต่ภัยแล้
 กิโลกรัม ส่วน
แปะที่โคนต้น
้ อยากให้ชลป

นํ้าอุทยานแห

บ้านในพ้ืนที่ ต
ด ไม่มีนํ้าต้นท
ถึงพืชสวนอ่ืน 

ปีน้ีรุนแรงกว
ดือดร้อนกันอ
ช้การไม่ได้ ล่า
ัวถึง เน่ืองจาก
ช่วยสนับสนุนอี

 
นมอบถังนํ้าข
าวบ้านที่บ้าน
รค์ เป็นพ้ืนที่
มเป็นสักขีพย
ลังงานไฟฟ้า 
ติต่าง ๆ กฟภ
แล้งใน 15 

ะชาชนได้ใช้อุ
รรทุกนํ้าไปส่ง

ปลูกถั่วฝักยา
ความร้อน เก็

ต่กลับต้องมา
ม่สวย เก็บขาย
ล้งส่งผลกระท
นกล้วยที่ปลูกเ
หวังให้ความ
ประทานปล่อ

ห่งชาติเขาปู่ -

ต.เขาปู่ อ.ศรีบ
ทุนนํ้าดิบในก
 ๆ กว่า 20,0

ว่าหลายปีที่ผ
อย่างหนัก เน่ื
าสุดทาง อบต
กรถของ อบต
อีก 1 คัน เพ่ือ

ขนาด 2,000
ท่าเรือ ตําบล
ประสบภัยแล
านจํานวนมา
 แต่ในขณะเดี
ภ. จึงได้ออกแ
จังหวัด 60 
ปโภคบริโภค
งถึงบ้านผู้ประ

าวพันธ์ุ 
ก็บเก่ียว

เจอกับ
ยก็ไม่ได้
ทบมาก 
เสริมไว้ 
มชุ่มช้ืน 
ยนํ้ามา

 เขาย่า 

บรรพต  
ารผลิต

000 ไร่ 

ผ่านมา  
องจาก
ต.เขาปู่  
ต.เขาปู่  
อขนนํ้า

0 ลิตร  
ลท่าเรือ 
ล้งแล้ว  
ก    
ดียวกัน  
จกจ่าย

 อําเภอ  
จนกว่า
ะสบภัย


