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วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 3.0 364.3 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1.4 121.8 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

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

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี - 111.7 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 28.2 63.2 ตํา่กวา่ - 319.2 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 7.0 36.9 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง 0.5 84.0 *** *** - 364.3 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 79.3 56.4 ตํา่กวา่

เชยีงราย 0.5 37.9 97.9 ตํา่กวา่ 3.0 253.5 หวัหนิ ไมม่ฝีน 41.8 46.4 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 56.6 91.7 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 140.6 55.5 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง 0.2 46.9 120.5 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 205.1 85.8 สงูกวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 50.3 89.2 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 157.4 80.0 ตํา่กวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 46.2 102.5 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 164.9 83.1 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 45.1 65.9 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 98.2 85.5 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 89.1 73.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 34.8 44.7 สงูกวา่ หนองคาย - 85.0 83.4 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 233.0 107.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 55.0 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 50.3 102.7 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 212.5 102.1 ตํา่กวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 79.5 57.3 สงูกวา่ อุดรธานี - 90.3 74.1 ตํา่กวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 163.3 85.8 ตํา่กวา่

ลําปาง - 121.8 65.9 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 15.3 101.3 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 159.9 114.7 ตํา่กวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 50.7 44.5 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 44.1 93.3 ตํา่กวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 58.0 105.4 ตํา่กวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 34.0 82.1 ตํา่กวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 41.5 101.1 ตํา่กวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 259.0 116.3 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 68.6 99.6 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 66.1 116.4 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 217.0 75.1 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 68.5 109.4 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 37.6 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 153.6 118.6 ตํา่กวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 84.8 64.3 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 35.5 89.6 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 350.5 96.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 29.4 71.0 ตํา่กวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 111.7 89.0 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 114.0 123.4 ตํา่กวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 34.7 68.3 ตํา่กวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 16.1 76.4 ตํา่กวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 76.8 74.6 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 31.2 52.6 ตํา่กวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 53.9 84.5 ตํา่กวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 306.1 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 57 9 63 2 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 40 9 80 3 ตํา่กวา่ ิ ส ไมม่ฝีน 364 3 72 8 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 
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รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
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หลม่สก ไมมฝน 57.9 63.2 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 40.9 80.3 ตากวา นราธวิาส ไมมฝน 364.3 72.8 สงูกวา

แมส่อด ไมม่ฝีน 55.8 44.8 สงูกวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 105.7 92.6 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 38.9 57.6 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 80.0 85.6 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 41.7 66.2 ตํา่กวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 36.7 75.9 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 43.3 55.7 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 26.7 86.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ 1.4 47.5 76.0 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 8.9 78.3 ตํา่กวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 94.30 139.70 ตํา่กวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 28.2 52.8 ตํา่กวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน - 67.9 ตํา่กวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 74.40 204.60 ตํา่กวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 40.4 101.3 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 31.4 86.7 ตํา่กวา่ กระบี่ 3.0 81.50 147.20 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.7 57.3 ตํา่กวา่ นครราชสมีา - 38.0 72.2 ตํา่กวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 65.80 142.90 ตํา่กวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 55.5 38.0 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 16.0 93.3 ตํา่กวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 253.50 154.00 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 0.1 89.9 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 88.3 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 37.20 119.00 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 33.7 81.3 ตํา่กวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 85.80 139.70 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 60.3 103.7 ตํา่กวา่ สตลู ไมม่ฝีน 42.10 206.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 23.6 81.6 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 15.1 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 กระบี่ 3.0 81.5

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 64.0 43.3 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 เพชรบูรณ์ 1.4 47.5

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 67.9 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ดอยอา่งขาง 0.5 84.0

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 9.9 *** *** 4 เชยีงราย 0.5 37.9

บวัชุม ไมม่ฝีน 18.1 81.4 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 39.9 118.0 ตํา่กวา่ 5 ทุง่ชา้ง 0.2 46.9

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 172.2 93.2 สงูกวา่ กบนิทรบ์รุ ี ไมม่ฝีน 27.3 เมย. ตํา่กวา่ สรปุปรมิาณฝนนอ้ย

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 172.2 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 5.5 88.7 ตํา่กวา่ 1 ตะก ัว่ป่า 0.2 3,234.1

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 54.8 101.8 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 63.1 48.3 ตํา่กวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบุร ี - 88.9 49.1 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 104.3 74.1 สงูกวา่ 3 เกาะลนัตา 1.4 2,130.8

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

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 44.4 59.7 ตํา่กวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 111.5 64.0 สงูกวา่ 5 สะเดา 1.6 896.0

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 44.4 62.7 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 18.4 85.7 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ กระบี่ 3.0 81.5

สมทุรสงคราม - 56.2 *** *** แหลมฉบงั - - 61.5 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นราธวิาส ไมม่ฝีน 364.3

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 56.2 78.5 ตํา่กวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 110.3 78.9 ตํา่กวา่

นครปฐม - 119.8 55.3 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 115.4 81.6 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 119.8 68.4 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 167.0 78.2 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 118.4 104.8 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 79.4 125.2 ตํา่กวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 118.4 91.4 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 98.1 164.5 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 88.5 ตํา่กวา่ ตราด - 319.2 185.4 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.

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้ - ไมม่ ี-



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 390.43 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -108.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -66.00 

วนัท ี ่7  เมษายน  2559 ภาคกลาง 1 1 1 3 -12.00 

34,068 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -113.00 

48% ภาคตะวันออก 8 - 1 9 -22.44 คงที่ 3 อ่าง

วนัท ี ่7  เมษายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -69.00  ลดลง 32 อ่าง

38,527 รวมท ัง้ประเทศ 32 3 2 37 -390.43   เพิม่ขึน้ 2 อ่าง

55%

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 5,487 41% 4,375 32% 575 4% 4,416 33% 616 5% -41.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,140 54% 3,982 42% 1,132 12% 4,038 42% 1,188 12% -56.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 124 47% 45 17% 23 9% 47 18% 25 9% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 41 16% 27 10% 13 5% 27 10% 13 5% - คงที่

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 45 42% 24 23% 20 19% 25 24% 21 20% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 67 39% 20 12% 14 8% 21 12% 15 9% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 346 37% 292 31% 249 27% 299 32% 256 27% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,250 46% 8,765 35% 2,026 8% 8,873 36% 2,134 9% -108.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 38 28% 19 14% 12 9% 20 15% 13 10% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 219 42% 149 29% 106 20% 150 29% 107 21% -1.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 52 31% 55 33% 45 27% 56 34% 46 28% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 79 48% 58 35% 21 13% 59 36% 22 13% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 956 39% 576 24% - 0% 582 24% 1 0% -1.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 590 30% 436 22% 336 17% 461 23% 361 18% -25.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 116 37% 89 28% 66 21% 91 29% 68 22% -2.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 26 24% 52 47% 51 46% 57 52% 56 51% -5.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 60 43% 38 27% 31 22% 38 27% 31 22% - คงที่

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 115 42% 68 25% 61 22% 73 27% 66 24% -5.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 67 55% 59 49% 56 46% 60 50% 57 47% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,031 52% 1,014 52% 183 9% 1,037 53% 206 10% -23.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,349 40% 2,613 31% 968 12% 2,685 32% 1,034 12% -66.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 340 35% 297 31% 294 31% 310 32% 307 32% -13.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 50 31% 45 28% 28 18% 45 28% 28 18% - คงที่

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 104 43% 58 24% 18 8% 57 24% 17 7% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 494 36% 400 29% 340 25% 412 30% 352 26% -12.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,442 70% 12,157 69% 1,892 11% 12,202 69% 1,937 11% -45.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,423 50% 4,218 48% 1,206 14% 4,286 48% 1,274 14% -68.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,865 63% 16,375 62% 3,098 12% 16,488 62% 3,211 12% -113.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 64 29% 78 35% 74 33% 86 38% 82 37% -8.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 94 22% 106 25% 76 18% 108 26% 78 19% -2.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 42 36% 28 24% 16 14% 29 25% 17 15% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 98 60% 114 70% 100 61% 119 73% 105 64% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 187 75% 176 71% 156 63% 181 73% 161 65% -5.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 36% 8 51% 8 47% 9 53% 8.02 48% -0.25 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 7 33% 4 20% 3 15% 5 21% 3.56 17% -0.28 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 19 27% 27 38% 24 34% 29 40% 25.64 36% -1.33 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 11 28% 25 63% 22 55% 25 62% 21.72 54% 0.42 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 530 40% 567 43% 480 36% 590 45% 502 38% -22.44 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 339 48% 251 35% 184 26% 253 36% 186 26% -2.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 170 43% 73 19% 55 14% 75 19% 57 15% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,260 76% 4,144 73% 2,792 50% 4,187 74% 2,835 50% -43.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,270 87% 881 61% 621 43% 903 62% 643 44% -22.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,039 74% 5,349 65% 3,652 45% 5,418 66% 3,721 45% -69.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 38,527 55% 34,068 48% 10,564 15% 34,465 49% 10,954 16% -390.43 ลดลง

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

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

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (23)

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

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

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

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่7  เมษายน  2558

% 

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

7 เมษายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

1 เมษายน 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่7  เมษายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต 
11%

ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 

70,520 ลานลบ.ม..(100%)

35 31 29
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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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เหนือ/

ตอนบ
ในบริเ
และภา
และคว
พยากร

เพชรบ
39-4

ชัย ภูมิ
22-2

และพ
ลมใต้ 

จันทบ
ความเ

ส่วนม
ความเ

ส่วนม
ความเ

สูงสุด 
แล้งแล

ขณะ ป

ใช้การ
ใช้การ
เหลือป
เหลือป
ทั้ง 4 
ในขณ
ออกม

508 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

/อีสาน/กลาง
กรมอุตุนิย

บน ทําให้บริ
เวณภาคเหนื
าคใต้ ลักษณะ
วรหลีกเลี่ยงกิ
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ 
บูรณ์ พิษณุโล
2 องศาเซลเซี

ภาคตะวัน
มิ  ศรีสะ เกษ
8 องศาเซลเซี

ภาคกลาง 
ระนครศรีอยุธ
 ความเร็ว 10

ภาคตะวัน
บุรี และตราด
เร็ว 10-30 ก

ภาคใต้ (ฝั่ง
ากทางตอนล่
เร็ว 15-30 ก

ภาคใต้ (ฝั่ง
ากบริเวณจัง
เร็ว 10-30 ก

กรุงเทพมห
 39 องศาเซล
ล้ว 26จ..11

กรมชลปร
 ปภ. ประกาศ

กรมชลปร
รได้ 588 ล้าน
รได้ 1,161 
ปริมาตรนํ้าใช้
ปริมาตรนํ้าใ
 เขื่อนเหลือป

ณะที่เขื่อนอ่ืน
าใช้แล้ว) เขื่อ

ขณะที่ ปภ
ตําบล 4,032

 
 

า  กรมทรัพยากรน

งร้อนจัด ใต้มี
ยมวิทยาพยาก
ริ เวณดังกล่า
นือ ภาคตะวัน
ะเช่นน้ีทําใหบ้
กิจกรรมในที่โล
หรับประเทศไ
 มีอากาศร้อน
ลก และกําแ
ซียส ลมตะวัน
ออกเฉียงเหนื

ษ  นครราชสี
ซียส อุณหภูมิ
 มีอากาศร้อน
ธยา กับมีฟ้าห

0-30 กม./ชม
ออก มีอากาศ
ด อุณหภูมิตํ่
กม./ชม. ทะเล
งตะวันออก) ม
างของภาคอุณ
กม./ชม. ทะเล
งตะวันตก) มี
งหวัดตรัง แล
กม./ชม. ทะเล
หานครและปริ
ลเซียส ลมใต้ 
17 อ.-น้ํา 4 เ
ระทาน รายง
แล้งแล้ว 26 
ะทาน รายงา
นลูกบาศก์เม
 ล้านลูกบาศ
ช้การได้ 251
ใช้การได้ 29
ริมาตรนํ้าใช้ก
 ๆ เช่น เขื่อ
นแม่กวงอุดม

ภ. ประกาศเข
2 หมู่บ้าน  (ไ

น้ํา  โทร.02-271

ฝนกทม.อุณห
กรณ์ลักษณะ
าวมีอากาศร้
นออกเฉียงเห
บริเวณดังกล่าว
ล่งแจ้งนานๆ 
ไทยต้ังแต่เวลา
นโดยท่ัวไปแล
แพงเพชร กับ
นตก ความเรว็
นือ มีอากาศร
สีมา  สุ รินทร
สูงสุด 40-42

นโดยทั่วไปแล
หลัวในตอนกล
ม. 
ศร้อนในตอน
าสุด 23-28
ลมีคลื่นตํ่ากว่า
มีเมฆบางส่วน
ณหภูมิตํ่าสุด 
ลมีคลื่นสูงประ
มีเมฆบางส่วน
ละสตูล อุณห
ลมีคลื่นตํ่ากว่า
ริมณฑล มีอาก
 ความเร็ว 10
เขือนหลกัลด
งานสภาพนํ้า
 จังหวัด 
านสภาพน้ําใน
ตร หรือคิดเป็

ศก์เมตร หรือ
1 ล้านลูกบาศ
98 ล้านลูกบ
การได้ 2,30
อนอุบลรัตน์ 
ธารา เหลือป

ขตให้ความช่ว
ไอ เอ็น เอ็น) 

16000 ต่อ 644

หภูมิ39องศา
ะอากาศทั่วไป
ร้อนโดยทั่วไ
หนือ และภาค
วมีฝนฟ้าคะน

 และด่ืมนํ้าบ่อ
า 06.00 วัน
ละมีอากาศร้อ
บมีฟ้าหลัวใน
ว 10-30 กม
ร้อนโดยทั่วไป
ร์  บุรี รั ม ย์  แ
2 องศาเซลเซี
ละมีอากาศร้อ
ลางวัน อุณหภ

นกลางวัน โดย
8 องศาเซลเ
า 1 เมตร 
น กับมีอากาศ
 23-28 องศ
ะมาณ 1 เมต
 กับมีอากาศ
หภูมิตํ่าสุด 2
า 1 เมตร 
กาศร้อนและมี

0-30 กม./ชม
 
4 เขื่อนหลัก

นเขื่อนหลัก ๆ
ป็น 6% (ลดล
คิดเป็น 17%
ศก์เมตร หรือ
าศก์เมตร ห
9 ล้านลูกบา

 ปริมาตรนํ้าใ
ริมาตรนํ้าใช้ก
วยเหลือผู้ประ
 

45 E-mail: mekh

า 
ปว่า หย่อมคว
ไปกับมี ฟ้าห
คกลาง ประก
นองบางแห่ง ข
อยๆ ขณะที่ดํา
นน้ี ถึง 06.00
อนจัดบริเวณจั
ตอนกลางวัน
./ชม. 
ปและมีอากา
และอุบลรา
ซียส ลมตะวัน
อนจัดบริเวณจั
ภูมิตํ่าสุด 25

ยมีฝนฟ้าคะน
เซียส อุณหภู

ศร้อนในตอนก
ศาเซลเซียส อุ
ร 
ร้อนในตอนก

23-28 องศา

มีฟ้าหลัวในตอ
ม. 

ก นํ้าลดลงต่อ

ๆ วันที่ 5 เมษ
ลงกว่าเมื่อวาน
% (ลดลงกว่
คิดเป็น 28%
รือคิดเป็น 3

าศก์เมตร หรือ
ใช้การ -2 ล้า
การได้ 13 ล้า
ะสบภัยพิบัติก

hala@dwr.mail.g

วามกดอากา
หลัวในตอนก
กอบกับมีลมต
ขอให้ประชาช
าเนินกิจกรรมใ
0 วันพรุ่งน้ี. 
จังหวัดแม่ฮ่อง
น อุณหภูมิตํ่า

ศร้อนจัดบริเ
ชธานี  กับมี

นออกเฉียงใต้ ค
จังหวัดนครสว

5-27 องศาเซ

นองบางแห่ง ร้
ภูมิสูงสุด 34

กลางวัน โดย
ณหภูมิสูงสุด 

กลางวัน โดยมี
าเซลเซียส อุ

อนกลางวัน อุ

อเน่ือง เหลือ

ษายน 2559
น 7 ล้านลูกบ
าเมื่อวาน 1
% (ลดลงกว่า
31% (ลดลง
อคิดเป็น 13
านลูกบาศก์เ
านลูกบาศก์เม
กรณีฉุกเฉิน (

go.th 

ศตํ่าเน่ืองจาก
กลางวัน แล
ตะวันออกเฉี
นดูแลรักษาสุ
ในระยะนี้ 

งสอน เชียงให
าสุด 21-28

เวณจังหวัดเล
มี ฟ้าหลัว ในต
 ความเร็ว 10
วรรค์ อุทัยธา
ลเซียส อุณห

 ร้อยละ 10 ข
4-41 องศาเ

มีฝนฟ้าคะนอ
 33-36 องศ

มีฝนฟ้าคะนอ
ณหภูมิสูงสุด

ณหภูมิตํ่าสุด 

อ ด้ 2,309 

9 ประกอบด้ว
บาศก์เมตร) ด้
0 ล้านลูกบา
เมื่อวาน 1 ล้
กว่าเมื่อวาน
%(ลดลงกว่า
เมตร หรือคิ
ตร หรือคิดเป็
(ภัยแล้ง) ปัจจ

7/9 

กความร้อนป
ละมีอากาศร้
ฉียงใต้พัดปกค
สขุภาพเน่ืองจา

หม่ ลําปาง ตา
8 องศาเซลเซี

ลย หนองคาย
ตอนกลาง วั
-30 กม./ชม
านี ลพบุรี สุพ
ภูมิสูงสุด 40

ของพ้ืนที่ ส่วน
ซลเซียส ลม

องบางแห่ง ร้อ
ศาเซลเซียส ล

องบางแห่ง ร้อ
ด 34-39 อง

 26-29 องศ

 ล้านลูกบาศ

วย เขื่อนภูมิพ
ด้านเขื่อนสิริกิ
าศก์เมตร) ส่
ล้านลูกบาศก์
 3 ล้านลูกบ
เมื่อวาน 21 
ดเป็น 0% (
ป็น 5% 
จุบันมี 26 จั

ปกคลุมประเท
ร้อนจัดหลา
คลุมภาคตะวั
ากสภาพอาก

าก อุตรดิตถ์ 
ซียส อุณหภูมิ

ย สกลนคร ร้
ัน  อุณหภูมิ
. 

พรรณบุรี กาญ
0-42 องศาเซ

นมากบริเวณจ
มตะวันออกเ

อยละ 10 ขอ
ลมตะวันออกเ

อยละ 10 ขอ
งศาเซลเซียส

ศาเซลเซียส อุ

ก์เมตร หรือ

พล เหลือปริม
กิต์ิ เหลือปริม
วนเข่ือนแคว
เมตร) เขื่อนป
บาศก์เมตร) ถ
 ล้านลูกบาศก
มีการนํานํ้าก

ังหวัด 117 

ทศไทย
ยพ้ืนที่ 
วันออก  
าศร้อน 

 สุโขทัย 
มิสูงสุด  

้อยเอ็ด 
ตํ่ าสุด  

ญจนบุรี 
ซลเซียส 

จังหวัด
ฉียงใต้  

องพ้ืนที ่
เฉียงใต้ 

องพ้ืนที่ 
ส ลมใต้  

ณหภูมิ

 13%  

าตรนํ้า 
าตรนํ้า 
วน้อยฯ  
ป่าสักฯ 
ถ้ารวม 
ก์เมตร) 
ก้นอ่าง 

 อําเภอ 
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แล้งหน

จะเหลื

สระน้าํ
ซึ่งมีป
กล่าวว
ยังเค็ม
เน่ืองจ
มีสระน
นํ้าได้แ
มาเก็บ
จะเหลื
หมดล
อ.เขาส

แล้งเกื

จ.ตรา
ต.ทุ่งน
ร่วมแ
ของป
กําลังไ
จากสํา
สาธาร

อําเภอ
มีปัญห
ในการ
ทางจัง
ประชา
พงังาแ

นักท่อ

ในหลา
ย่านเข
บ้านบ
เน่ืองจ
แปรง
และแป
ต้ังแต่ป

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

นักชาวบ้าน 
ชาวบ้ านใ

ลอืพอใช้แค่ 1
ชาวบ้านดอ

าของหมู่บ้านเ
ระชาชนอาศั
ว่า เน่ืองจาก 
ม จึงใช้ได้เฉพ
จากฝนทิ้งช่วง
นํ้าสาธารณะอ
แห้งขอดหมดแ
บไว้ในบ่อผลิต
ลือพอใช้แค่ 1
งได้รับความเ
สมิงแล้งหนัก

อําเภอเขา
กือบทั้งจังหวัด

นายชาญน
ด นายสมคิด 
นนทรี อ.เขา
ละพาไปยังพื
ระชาชน โดย
ได้รับผลกระท
านักงาน ปภ.
รณะในระยะ 2

นายชาญน
อและได้สั่งให
หาคล้ายกันคื
รแก้ปัญหากา
งหวัดได้ประก
าชนให้เต็มที่  
แล้งลามท่องเ

จ.พังงา วิก
งเที่ยวโวย ชา

ปัญหาภัยแ
ายหมู่บ้านต้ัง
ขาหลัก บ้านบ
างเนียง หมู่ที่
จากปริมาณน้
ฟัน รดนํ้าต้น
ปรงฟัน เดือด
ปลายเดือนมีน

า  กรมทรัพยากรน

 อ.โนนไทยงด
ใน  อ . โนนไ

1 เดือน ประก
อนทะยิง หมู่ 
เพ่ือทําการสบู
ัยอยู่ประมาณ
 อ.โนนไทย ถู
พาะนํ้าที่อยู่บน
งมานาน ส่งผ
อยู่ 2 สระ มีพื
แล้ว ส่วนสระ
ตประปาของห
1 เดือนเท่า
ดือดร้อนกันทั้
กผู้ว่าฯตราดล
สมิง แล้งหนั
แล้ว 

นะ เอ่ียมแสง 
 สัมมา หัวหน้
สมิง จ.ตราด
พ้ืนที่สระนํ้าส
ยสถานการณ์
ทบอย่างหนัก
เขต 17 จ.จั
2 - 3 กม. เพื
นะ กล่าวว่า ภั
ห้ทางอําเภอเ
คือ นํ้าแห้งใน
ารทดนํ้าจาก
กาศพ้ืนที่ภัยแ
  (ไอ เอ็น เอ็น
เที่ยวเขาหลกั
กฤติภัยแล้งปี
าวบ้านเดือดร้
แล้งในพ้ืนที่ จั
แต่ชาวบ้านท

บางหลาโอน ห
ที่ 3 ต.คึกคัก
นํ้าประปาที่ใช
นไม้ นักท่อง
ร้อนมาก ๆ ทั
นาคม จนถึงข

น้ํา  โทร.02-271

ดเล่นสงกราน
ทย  จ .นครร
าศงดเล่นสงก
 8 ต.โนนไ
บนํ้าดิบที่เหลือ
ณ 80 หลั
ถูกประกาศให้
นดินเท่าน้ัน ซึ
ผลให้ต้องประ
พ้ืนที่ 10 ไร่ กั
ขนาด 10 ไร

หมู่บ้าน และผ
น้ัน ขณะน้ีจึง

ทัง้หมู่บ้าน  (ไอ
ลงพืน้ทีช่่วย 
นักโดยเฉพาะ

 ผู้ว่าราชการ 
น้าฝ่ายจัดสรรน
ด มี นายกฤษ
สาธารณะที่อ

ณ์ภัยแล้งอําเภ
ก และหากไม่
ันทบุรี นําเครื

พ่ือให้ประชาช
ภัยแล้งของ จ
เข้าช่วยเหลือ
นพ้ืนที่ที่เป็น
แหล่งที่มีนํ้า

แล้งเป็นรายห
น) 
กน้ําประปาเค็
น้ีส่อเค้ารุนแ
้อน 

 จังหวัดพังงา 
ทุ่งมะพร้าว ห
หมู่ที่ 7 และเ
ก อ.ตะกั่วป่า ซึ
ช้มีรสเค็ม ทํา
เที่ยวชาวต่า
ทั้งน้ี ชาวบ้านใ
ขณะน้ี เน่ืองจา

16000 ต่อ 644

นต์ 
ราชสีมา  ปร
กรานต์ 
ไทย อ.โนนไท
ออยู่เพียงเล็กน
ลังคาเรือน ด้า
ห้เป็นพ้ืนที่ปร
 ซึ่งหลายหมู่บ้
ะสบกับปัญห

 กับ 6 ไร่ และ
ร่ ก็มีนํ้าเหลืออ
ผลัดเวรพากัน
งไม่อนุญาตให
อ เอ็น เอ็น) 

พ้ืนที่ทางการ

 จ.ตราด พร้อ
นํ้าโครงการชล
ษณะ อยู่สุข 
อยู่ในสภาพแ
ภอเขาสมิงโด
ม่ได้รับนํ้าจะท
รื่องสูบนํ้าระย
นสูบนํ้าไปใช้ไ
.ตราด เรียกไ
อประชาชนใ
ที่เก็บนํ้าขนา
ลงมายังพ้ืนที
มู่บ้าน ซึ่งวันน

คม็ 
รง และมาเร็

 ปีน้ีส่อเค้ารุน
มู่ที่ 3 ตําบ
ป็นแหล่งท่อง

 ซึ่งมีหมู่บ้านเข
าให้ชาวบ้านไ
งชาติ ช่ือ มิ
ในบ้านบางเนี
ากในพ้ืนที่มีฝ
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ระสบปัญห

ทย จ.นครราช
น้อย ให้เข้ามา
าน นายสุรสิท
ระสบภัยแล้งท
บ้านขุดสระเก็
าขาดแคลนน

ะมีบ่อเก็บนํ้าดิ
อยู่เพียงเล็กน้
มานอนเฝ้าเค
ห้ชาวบ้านนําน

รเกษตรกรรม

อม นายฐิตินัน
ลประทานตรา
 นายอําเภอ
แห้ง ต้องใช้ร
ยเฉพาะพ้ืนที

ทําให้ต้นตายใ
ยะไกลมาสูบน
ได้ ซึ่งได้ต้ังเค ื
ได้ว่าเกือบจะ
ห้สามารถมีน
าดเล็ก ทาง 
ที่เกษตรกรรม
น้ีก็ประกาศเกื

วกว่าทุกปีที่ผ

นแรง และมาเ
บลทุ่งมะพร้า
งเที่ยว ที่มีโรง
ขาหลักโฮมเพ
ไม่สามารถนํ
สเตอร์จอห์น

นียง ต.คึกคัก อ
ฝนทิ้งช่วงมาห

hala@dwr.mail.g

าแหล่ ง นํ้ าธ

ชสีมา ต่างพา
ารวมไว้ในสระ
ทธ์ิ ธัญญนนท์
ทั้งอําเภอ แล
ก็บนํ้าฝนไว้ใช้
นํ้าอุปโภคบริโ
ดิบผลิตประปา
น้อยเท่าน้ัน ชา
ครื่องสูบนํ้าเป็
นํ้าไปใช้ทํากา

ม ผู้ว่าฯ ตรา

นท์ อุดมสุข ห
าด เดินทางไป
เขาสมิง นาย
รถแบคโฮขุด
ที่ทางการเกษ
ในเวลาไม่ก่ีวัน
นํ้าให้ทดนํ้าไป
รื่องสูบอยู่ที่บ้
ะทั้งจังหวัดแล้
นํ้าอุปโภคบริ
 จ.ตราด จึงไ
มของประชา
กือบทั้งจังหวั

ผ่านมา คุกคา

เร็วกว่าทุกปีที
ว อําเภอท้าย
แรมระดับห้า

พลส เป็นหมู่บ้
ามาอุปโภคบ
น ได้บอกกับ
 อ.ตะก่ัวป่า กล
หลายเดือน ซึ่ง
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ธรรมชาติแห

กันมานอนเฝ้
ะขนาดเล็ก สํา
ท์ อายุ 51 
ะไม่มีลํานํ้าส

ช้ช่วงหน้าแล้ง
โภคเป็นจําน
า 1 แห่ง พ้ืนที
าวบ้านจึงนําเค
ปนระยะเวลา 
ารเกษตรหรือ

ด เร่งแก้ไขท

 หน.สํานักงาน
ปตรวจพ้ืนที่ป
ยณรงค์ศักด์ิ 
ดร่องนําเพ่ือ
ษตรกรรม เช่
น ซึ่งทาง ปภ
ปได้ 2 - 
บ้านชากกลาง 
ล้ว และทางจั
ริโภคได้ ซึ่งปั
ได้ร่วมกับ ป
ชนที่ขาด ซึ่ง
ัดแล้ว เพ่ือนํ้า

ามแหล่งท่องเ

ที่ผ่านมา จนส
ยเหมือง มีชาว
าดาว ร้านค้า 
บ้านหรูช้ันเดีย
บริโภคได้เลย
ผู้สื่อข่าวว่าต้
ล่าวว่า ปัญหา
งนํ้าประปาที่น
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ห้งขอด  คาด

ฝ้าเครื่องสูบนํ้
าหรับผลิตนํ้า
ปี ผู้ใหญ่บ้า

ายหลักไหลผ่
ง แต่ขณะน้ีหล
วนมาก ทั้งน้ี
ที่ 4 ไร่ แต่ขณ
ครื่องสูบนํ้าม
 7 วันแล้ว ค
อเล่นสงกรานต

ทดนํ้าเข้าพ้ืนที

นป้องกันและ
ระสบภัยแล้งท
 พ่วงเกษ นา
ปล่อยนํ้าไปย
น สวนผลไม้
ภ.ตราด ประส

3 กม. เพ่ือน
 ต.ทุงนนทรี  
ังหวัดได้พยา
ญหาที่อําเภอ
ภ.ตราด และ
งสามารถช่วย
าเงินงบประม

เที่ยวย่านเขา

ส่งผลกระทบ
วบ้านอาศัยก
 ร้านอาหาร ต้ั
ยวกว่า 80 ห
 ไม่ว่าจะนําม
ต้องซื้อนํ้ามา
านํ้าประปามีร
นํามาอาบ เหมื

ด ว่า นํ้ า ดิบที่

้ํา ที่ติดต้ังอยู่บ
ประปาใช้ในห
านดอนทะยิง
ผ่าน รวมทั้งนํ้
ลายสระได้แห

น้ี หมู่บ้านดอน
ณะน้ีสระขนา
าติดต้ังเพ่ือสูบ

 คาดว่านํ้าดิบท
ต์ เพราะจะทํ

ที่ พร้อมระบุ

บรรเทาสาธา
ที่บ้านตรอกก
ายก อบต.ทุ่ง
ยังพ้ืนที่การเ
้ และสวนยา
สานนํ้าเครื่อง
นํานํ้าส่งไปยัง
 
ยามแก้ปัญห
อเขาสมิงแล
ะชลประทาน
ยได้ระดับหน่ึ
มาณเข้ามาช่ว

หลัก นํ้าประ

ต่อการใช้นํ้าป
ว่า 30 ครั

ต้ังอยู่เป็นจํานว
หลัง ได้รับผลก
มาอาบนํ้า ล้า
าใช้สําหรับล้า
รสชาติเค็มเกิด
มือนกับอาบนํ้

ที่ สูบ ไ ด้ 

บริเวณ 
หมู่บ้าน 
 หมู่ 8  
้าใต้ดิน 
ห้งขอด 
นทะยิง  
ด 6 ไร่ 
บนํ้าดิบ
ที่สูบได้ 

ทําให้นํ้า 

ขณะน้ี 

ารณภัย  
กระสังข์ 
งนนทรี  
เกษตร 
งพารา  
งสูบนํ้า 
งลําราง

าในทุก
ะบ่อไร ่ 
นตราด  
นึง ทั้งน้ี  
ยเหลือ

ปาเค็ม 

ประปา 
รัวเรือน  
วนมาก 
กระทบ 
างหน้า  
างหน้า  
ดขึ้นมา
นํ้าทะเล 



ศนู

เพราะ
นอกจ
เร่งช่วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ะตอนอาบเสร็
ากน้ี ยังสร้าง
ยเหลือ  (ไอ เ

 

า  กรมทรัพยากรน

ร็จแล้วยังรู้สึก
ความเสียหาย

 เอ็น เอ็น) 

น้ํา  โทร.02-271

กเหนียวตัว เว
ยให้เครื่องใช้ไ

16000 ต่อ 644

วลาจะแปรงฟั
ไฟฟ้าที่ผลิตนํ้
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ฟันก็แปรงไม่ไ
นํ้าประปาในบ้

hala@dwr.mail.g

ได้เน่ืองจากนํ้
้านพังจากนํ้า

go.th 

้าประปามีรส
ทะเลที่มีรสช
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ชาติเค็ม ต้อง
าติเค็ม ฝากห

งซื้อนํ้าด่ืมมาใ
หน่วยงานที่เก่ี

ใช้แทน 
ยวข้อง


