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วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 7.4 364.3 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 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 0.5 111.7 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 28.2 63.2 ตํา่กวา่ 7.4 326.5 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 7.0 36.9 ตํา่กวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 83.5 *** *** 2.6 364.3 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 79.3 56.4 ตํา่กวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 37.4 97.9 ตํา่กวา่ 3.0 253.5 หวัหนิ - 41.8 46.4 ตํา่กวา่

เชยีงราย สกษ. - 56.6 91.7 ตํา่กวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 140.6 55.5 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 46.7 120.5 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 - 81.8 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 ไมม่ฝีน 90.3 74.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 162.1 85.8 ตํา่กวา่

ลําปาง - 121.8 65.9 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 15.3 101.3 ตํา่กวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 109.6 114.7 ตํา่กวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 50.7 44.5 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 44.1 93.3 ตํา่กวา่ ฉวาง - 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 สงูกวา่ นครพนม สกษ. 0.5 66.1 116.4 ตํา่กวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 217.0 75.1 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 68.5 109.4 สงูกวา่ 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. 2.6 350.5 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. - 306.1 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 57 9 63 2 ตํา่กวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 40 9 80 3 ตํา่กวา่ ิ ส 2 0 364 3 72 8 สงกวา่

3 เมษายน 2559
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สงูสดุ  ของภาคกลาง 

หลม่สก ไมมฝน 57.9 63.2 ตากวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 40.9 80.3 ตากวา นราธวิาส 2.0 364.3 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 สงูกวา่ 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 ไมม่ฝีน 46.1 76.0 ตํา่กวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 4.8 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 ไมม่ฝีน 67.40 147.20 ตํา่กวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 13.7 57.3 ตํา่กวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 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 ี ไมม่ฝีน 0.1 89.9 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 10.4 88.3 ตํา่กวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 35.20 119.00 ตํา่กวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 33.7 81.3 ตํา่กวา่ ตรงั - 85.80 139.70 ตํา่กวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 60.3 103.7 ตํา่กวา่ สตลู 3.0 38.30 206.00 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 อรญัประเทศ 7.4 18.4

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 64.0 43.3 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน เม.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 สตลู 3.0 38.3

อุทยัธานี ไมม่ฝีน - 67.9 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 คอหงษ ์สกษ. 2.6 350.5

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 9.9 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 9.9 *** *** 4 นราธวิาส 2.0 364.3

บวัชุม ไมม่ฝีน 18.1 81.4 ตํา่กวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 39.9 118.0 ตํา่กวา่ 5 นครพนม สกษ. 0.5 66.1

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

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

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 88.9 101.8 สงูกวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 63.1 48.3 ตํา่กวา่ 2 หาดใหญ่ 1.2 1,251.8

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 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 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 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 7.4 18.4 85.7 ตํา่กวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ อรญัประเทศ 7.4 18.4

สมทุรสงคราม - 56.2 *** *** แหลมฉบงั - - 61.5 ตํา่กวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นราธวิาส 2.0 364.3

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 สงูกวา่ 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 - 326.5 185.4 สงูกวา่

นํารอ่ง - - 44.9 ตํา่กวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 0.3 48.3 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุวันนี้เทา่กับ 47.8 มม. ที ่อ.นาจะหลวย จ.อบุลราชธานี



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 363.58 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 5 2 - 7 -109.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 5 - 12 -62.00 

วนัท ี ่4  เมษายน  2559 ภาคกลาง 1 1 1 3 -9.00 

34,274 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -104.00 

49% ภาคตะวันออก 9 - - 9 -21.58 คงที่ 8 อ่าง

วนัท ี ่4  เมษายน  2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -58.00  ลดลง 28 อ่าง

38,775 รวมท ัง้ประเทศ 28 8 1 37 -363.58   เพิม่ขึน้ 1 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 5,513 41% 4,395 33% 595 4% 4,436 33% 636 5% -41.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,178 54% 4,011 42% 1,161 12% 4,068 43% 1,218 13% -57.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 128 48% 45 17% 23 9% 48 18% 26 10% -3.00 ลดลง

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

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 44 42% 24 23% 20 19% 25 24% 21 20% -1.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 68 40% 21 12% 15 9% 21 12% 15 9% - คงที่

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 352 37% 295 31% 252 27% 302 32% 259 28% -7.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 11,324 46% 8,818 36% 2,079 8% 8,927 36% 2,188 9% -109.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 39 29% 20 15% 13 10% 21 16% 14 10% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน                 สกลนคร 520 43 477 219 42% 150 29% 107 21% 150 29% 107 21% - คงที่

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 52 31% 56 34% 46 28% 56 34% 46 28% - คงที่

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 1,850 965 40% 580 24% - 0% 586 24% 5 0% -5.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 605 31% 449 23% 349 18% 474 24% 374 19% -25.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 118 38% 91 29% 68 22% 91 29% 68 22% - คงที่

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 26 24% 55 50% 54 49% 58 53% 57 52% -3.00 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% 70 25% 63 23% 75 27% 68 25% -5.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 67 55% 60 50% 57 47% 60 50% 57 47% - คงที่

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,051 53% 1,023 52% 192 10% 1,045 53% 214 11% -22.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 3,396 41% 2,650 32% 1,001 12% 2,714 33% 1,063 13% -62.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 355 37% 304 32% 301 31% 317 33% 314 33% -13.00 ลดลง

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

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 105 44% 58 24% 18 8% 54 23% 14 6% 4.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 510 38% 407 30% 347 26% 416 31% 356 26% -9.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,472 70% 12,183 69% 1,918 11% 12,219 69% 1,954 11% -36.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,461 50% 4,251 48% 1,239 14% 4,319 49% 1,307 15% -68.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 16,933 64% 16,434 62% 3,157 12% 16,538 62% 3,261 12% -104.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 66 29% 81 36% 77 34% 86 38% 82 37% -5.00 ลดลง

26 คลองสยีดั       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 95 23% 106 25% 76 18% 110 26% 80 19% -4.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 43 37% 28 24% 16 14% 29 25% 17 15% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 100 61% 117 71% 103 63% 121 74% 107 65% -4.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 188 76% 178 72% 158 64% 184 74% 164 66% -6.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 6 37% 9 52% 8 48% 9 53% 8.04 48% -0.14 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 7 35% 4 21% 3 16% 5 22% 3.67 17% -0.20 ลดลง

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 20 28% 28 39% 25 35% 29 41% 25.95 36% -0.98 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 12 29% 25 61% 22 54% 25 62% 21.80 54% -0.25 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 538 41% 576 44% 488 37% 597 45% 510 39% -21.58 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 342 48% 251 35% 184 26% 254 36% 187 26% -3.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 174 45% 74 19% 56 14% 76 19% 58 15% -2.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,277 76% 4,172 74% 2,820 50% 4,205 75% 2,853 51% -33.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,281 88% 893 61% 633 44% 913 63% 653 45% -20.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,074 74% 5,390 66% 3,693 45% 5,448 66% 3,751 46% -58.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 38,775 55% 34,274 49% 10,765 15% 34,639 49% 11,129 16% -363.58 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

29 มนีาคม 2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่4  เมษายน  2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

4 เมษายน 2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่4  เมษายน  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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อุตุฯเตื

ทําให้
มีลมต
ภาคต
ในที่โล
พยากร

37-4

37-3

37-4

จันทบุ
10-3

อุณหภู

33-3

อุณหภู
เขื่อนแ

ปัจจุบั
ใช้การ
กักเก็บ
ลงแม่น
รักษาร

โดยปิด
อย่างป
โคราช

เป็นอย

อ.โนน
ไปเป็น

เปิดเผ
ขณะที
ระหว่

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ตือนหลกีเลี่ยง
กรมอุตุนิย

บริเวณดังกล
ะวันออกเฉีย
ะวันออกมีฝน
ล่งแจ้งนานๆ ส
รณ์อากาศสําห

ภาคเหนือ 
1 องศาเซลเซี

ภาคตะวันอ
9 องศาเซลเซี

ภาคกลาง 
1 องศาเซลเซี

ภาคตะวัน
บุรี และตราดอ
0 กม./ชม.ทะ

ภาคใต้ (ฝั่
ภูมิสูงสุด 33-

ภาคใต้ (ฝั่ง
8 องศาเซลเซี

กรุงเทพมห
ภูมิสูงสุด 35-
แควน้อยบาํรุ

นายเฉลิมศั
ันเขื่อนแควน้
รได้ 252 ล้าน
บดังกล่าวมีระ
นํ้าแควน้อย 
ระบบนิเวศ ทั้

อย่างไรก็ต
ดการระบาย
ประหยัด และ
ชแล้งกระทบส

โคราชภัย 
ย่างมาก วอน 

สถานการณ
นไทย  ซึ่งขณะ
นจํานวนมาก 

นางสุกัญญ
ผยว่า มะขาม
ที่ ต้นมะขามเท
างเดือนธันว

า  กรมทรัพยากรน

งแดด กทม.ร้
ยมวิทยารายง
ล่าวมีอากาศ
งใต้พัดปกคลุ
นฟ้าคะนองบ
 สําหรับเกษตร
หรับประเทศไ
 มีอากาศร้อน
ซียส ลมตะวัน
ออกเฉียงเหนื
ซียส ลมตะวัน
 มีอากาศร้อน
ซียส ลมใต้ คว
ออก มีอากา
อุณหภูมิตํ่าสุด
ะเลมีคลื่นตํ่าก
ฝั่งตะวันออก
-36 องศาเซล
งตะวันตก) มีเ
ซียส ลมตะวัน
หานครและป
-39 องศาเซล
งแดน วิกฤติ 
ศักด์ิ ทักษาดิพ
น้อยฯ มีปริมา
นลูกบาศก์เม
ดับน้อยที่สุดต

 รวมถึงลุ่มเจ้
ั้งน้ี คาดว่าจะ

ตาม นายเฉลิม
ลงคลองต่าง

ะเกิดประโยชน
สวนมะขามเท
 แล้งกระทบ
 หน่วยงานช่ว
ณ์ภัยแล้ง ได้
ะน้ี ไม่สามารถ
 
ญา จงจอหอ 
เทศน้ัน ถือว่
ทศ จะสามาร
วาคม ถึงกลา

น้ํา  โทร.02-271

ร้อนทะลุ39อ
งานลักษณะอ
ศร้อนโดยท่ัว
ลุมภาคกลางต
างแห่ง ขอให้
รกรควรสวมใส
ไทยต้ังแต่เวลา
นถึงร้อนจัดกั
นตก ความเรว็
นือ มีอากาศร้อ
นออก ความเร็
นถึงร้อนจัด ก
วามเร็ว 10-3
ศร้อนในตอน
ด 25-27 อง
กว่า 1 เมตร 
ก) มีเมฆบาง
ลเซียส ลมตะวั
เมฆบางส่วน ก
นออก ความเร็
ริมณฑล มีเม

ลเซียส ลมใต้ 
 ปริมาณน้ํากั
พงษ์ ผู้อํานวย
าณนํ้ากักเก็บอ
ตร คิดเป็นร้อ
ต้ังแต่สร้างเขื่อ
าพระยา วันล
ะมีเพียงพอไปจ
มศักด์ิ ระบุว่า
ง ๆ ทั้งหมด 
น์ที่สุด  (ไอ เอ็
ทศยืนต้นตาย
สวนมะขามเ
วย 
้ส่งผลกระทบ
ถหานํ้ามาเติม

 อายุ 29 ปี เ
ว่าเป็นพืชเศร
ถเติบโตได้ดีบ
างเดือนเมษ

16000 ต่อ 644

งศาฯ 
อากาศทั่วไป
ไปและมีอา
ตอนล่าง ภาค
ห้ประชาชนดูแ
ส่เครื่องนุ่งห่ม
า 06:00 วัน
กับมีฟ้าหลัวใน
ว 10-30 กม
อนกับมีฟ้าหลั
ร็ว 10-30 กม
 กับมีฟ้าหลัวใ
30 กม./ชม. 
นกลางวัน โดย
งศาเซลเซียส 

 
ส่วน กับมีอ
วันออก ความ
 กับมีอากาศร้อ
ร็ว 10-30 กม
มฆบางส่วน กั
 ความเร็ว 10
กักเกบ็น้อยสดุ
ยการเขื่อนแคว
อยู่ทั้งหมด 2
อยละ 28 แล
อนมา เน่ืองจา
ละ 1 ล้านลูก
จนถึงเดือนกร
า ปัจจุบันทาง
 เพ่ือสํารองนํ้
อ็น เอ็น) 
ยอ้ือ 
เทศ ขาดนํ้ายื

บกับเกษตรก
มร่องสวนได้ ท

เกษตรกรผู้ปลู
รษฐกิจในพ้ืนท
บนดินเค็ม จึงท
ษายน ของทุก

45 E-mail: mekh

ปความกดอาก
กาศร้อนจัดใ
คตะวันออก แ
แลรักษาสุขภ
ให้เหมาะสมแ

นน้ี ถึง 06:00
นตอนกลางวั
./ชม. 
ลัวในตอนกลา
ม./ชม. 
ในตอนกลางวั
 
ยมีฝนฟ้าคะน
 อุณหภูมิสูงส

ากาศร้อนใน
มเร็ว 15-30 
อนในตอนกลา
ม./ชม.ทะเลมี
กับมีอากาศร้อ
-30 กม./ชม
ดตั้งแตส่รา้งม
วน้อยบํารุงแด
95 ล้านลูกบ
ละนํ้าตายอีก 
ากสถานการณ
กบาศก์เมตร 
รกฎาคม แน่น
งเขื่อนเอง ได้
้าไว้กินใช้ตล

ยืน ต้นเหี่ยวต

ร ในจังหวัดน
 ทําให้ต้องปล่อ

ลูกมะขามเทศ
ที่ เน่ืองจากบ
ทําให้ชาวบ้าน
กปี  แต่มาปี

hala@dwr.mail.g

กาศตํ่า เน่ือง
ในบางพ้ืนที่ 
และภาคตะวัน
ภาพเน่ืองจากส
และด่ืมนํ้าบ่อย
0 วันพรุ่งน้ี 
วัน อุณหภูมิตํ

างวัน อุณหภูมิ

วัน อุณหภูมิต

นองบางแห่ง 
สุด 34-39 อ

นตอนกลางวั
 กม./ชม. ทะเ
างวัน อุณหภูมิ
มีคลื่นตํ่ากว่า 1
อนในตอนกล
. 
มา วอนประช
ดน จังหวัดพิษ
บาศก์เมตร หรื
 43 ล้านลูกบ
ณ์ภัยแล้งที่เกิด
 เพ่ือให้ประช
นอน 
ด้งดการปล่อย
อดฤดูแล้ง จึ

ตายเป็นจําน

นครราชสีมา 
อยให้ต้นมะขา

ศ พ้ืนที่ บ้าน
บริเวณน้ีเป็นดิ
นนิยมปลูกกันอ
น้ีภัยแล้งรุน

go.th 

งจากความร้อ
 กับมีฟ้าหลัว
นออกเฉียงเห
สภาพอากาศ
ยๆขณะที่ดําเน

ตํ่าสุด 20-26

มิตํ่าสุด 21-2

ตํ่าสุด 25-27

 ร้อยละ 10 ข
องศาเซลเซียส

วัน อุณหภูมิ
เลมีคลื่นสูงปร
มิตํ่าสุด 22-2
1 เมตร 
างวัน อุณหภู

ชาชนประหยัด
ษณุโลก เปิดเผ
รือคิดเป็นร้อ
บาศก์เมตร ห
ดขึ้น เบ้ืองต้น
ชาชนมีนํ้าใช้ส

ยนํ้าเพ่ือสนับส
จึงอยากฝากใ

วนมากสร้าง

 โดยเฉพาะ 
ามเทศยืนต้น

ดอนสระจันท
ดินเค็ม ชาวบ
อย่างกว้างขว

นแรง  ทําให้
7/9 

อนปกคลุมป
วในตอนกลา

หนือตอนล่าง 
ศร้อน และคว
นินกิจกรรมใน

6 องศาเซลเซี

27 องศาเซลเ

7 องศาเซลเซ

ของพ้ืนที่ส่วน
ส ลมตะวันออ

ตํ่าสุด 23-2
ระมาณ 1 เมต
26 องศาเซล

ภูมิตํ่าสุด 25-

ด 
ผยกับ สํานักข
ยละ 31 โดย

หรือร้อยละ 3 
นทางเขื่อนยังด
สําหรับอุปโภ

สนุนด้านการ
ให้ประชาชนท

งความเดือดร้

 เกษตรกรผู้ป
แห้งเฉา ใบร่ว

ทร์ หมู่ 6 ต.ถ
บ้านจึงไม่นิยม
าง โดยมีฤดูเก็
นํ้าในร่องสว

ระเทศไทยต
างวัน ประก
 ลักษณะเช่นน
รหลีกเลี่ยงกิ
นระยะน้ี 

ซียส อุณหภูมิ

เซียส อุณหภูม

ซียส อุณหภูมิ

นมากบริเวณจ
อกเฉียงใต้ คว

27 องศาเซล
ตร 
เซียส อุณหภูม

-27 องศาเซ

ข่าว ไอ.เอ็น.เ
ยแบ่งเป็นปริม
 ซึ่งถือว่าปริม
ดําเนินการระบ
ภคบริโภค คว

รเกษตรกรรมไ
ทุกคนช่วยกัน

ร้อนให้กับเกษ

ลูกมะขามเท
วง บางต้นก็แ

ถนนโพธ์ิ อ.โน
มทํานาเหมือ
ก็บเกี่ยวช่วงห
วนของตนแห้

ตอนบน  
อบกับ 
น้ีทําให้ 
จกรรม 

มิสูงสุด  

มิสูงสุด 

มิสูงสุด  

จังหวัด
วามเร็ว 

ลเซียส  

มิสูงสุด 

ลเซียส 

อ็น. ว่า 
มาณนํ้า 
มาณนํ้า 
บายนํ้า
วบคู่กับ 

ไปแล้ว 
นใช้นํ้า 

ษตรกร 

ทศ เขต  
ห้งตาย

นนไทย 
อนที่อ่ืน  
น้าแล้ง 
ห้งขอด  



ศนู

ต้นมะ
ปลูกต้
ประม
เกษตร
ภาวะภ

เป็นระ

ต.สาม
ไปตรว
ลึกปร
ถนนไ
และต้น

มีประ
โดยถน
อย่างที
หลาย
จํานวน
"ตรัง"

หลายอ

ความแ
เกือบท
จากหน

มาต้ัง
ได้ควา
ไปยังอ
ความ
ประปา

90,0
ความช
ส่วนท้
และขา
สตูล ป

ของเก
ทั้งที่ใน
โดยเฉ

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

ขามเทศเริ่มเห
ต้นมะขามเท
าณ 250,00
รกรเป็นอย่างม
ภัยแล้งลาม"อ

ถนนลาดย
ะยะทางกว่า 1

ผู้สื่อข่าวได้
มตุ่ม อ.เสนา 
วจสอบ พบว่า
ะมาณ 2 เมต
ด้สไลด์ตัวลง
นไม้มาปักเอา

ด้าน นายธี
ชาชนสัญจรไ
นนได้เริ่มทรุด
ที่เห็น ส่วนสา
จุด จึงอยาก
น 5 จุดด้วยกั
"แล้งหนัก 10

ชาวบ้านต
อําเภอ เดือดร้

ชาวบ้านพ้ื
แห้งแล้งในพ้ืน
ทั้งหมด ส่วน
นองนํ้าต่าง ๆ

ขณะที่สวน
แต่เดือนมก
ามเดือดร้อนเป็
องค์การบริหา
เดือดร้อนเป็
าหมู่บ้าน  

สําหรับจัง
000 คน หรือ
ช่วยเหลือไปไ
้องถิ่นต่าง ๆ
าดแคลนแหล่

 ประกาศแล้งค
สถานการณ

กษตรกร หมู่ท
นช่วงเวลาน้ีเ
พาะสวนไม้ผ

า  กรมทรัพยากรน

หี่ยวแห้ง ใบร่
ทศ  ประมาณ
00 บาท แต่ปี
มาก และยังไม
อยุธยา" ถนน
างเลียบคลอง
100 เมตร เห
ด้รับแจ้งจากช
 เกิดการทรุดต
าที่เกิดเหตุเป็น
ตร เป็นระยะ
แตกแยก แล

าไว้เตือนประช
ธีรยุทธ พนาลี
ไปมาจํานวนม
ดตัวเมื่อช่วงเย
เหตุมาจากนํ้า
กให้หน่วยงาน
ัน รวมไปถึงยั

0 อําเภอ เดือ
ตรัง รวมตัวก
ร้อนหลายครัว
พ้ืนที่หมู่ที่ 10
นที่ หลังจากไ
นที่เหลือในก้
 มาใช้สําหรบั
นผลไม้ ทั้ง เง
ราคมที่ผ่าน
ป็นอย่างมาก 
ารส่วนตําบล
นอย่างมาก 

หวัดตรังขณ
อประมาณ 4
ได้แค่ 6 อําเ
 ไม่สามารถจ
งนํ้าดิบน่ันเอง
ครอบคลุมคร
ณ์ภัยแล้งที่เข้า
ที่ 6 ตําบลเก
เป็นช่วงของก
ลของ นายหา

น้ํา  โทร.02-271

ร่วงหมด และผ
ณ  1,000 ต้
ปีน้ีเพ่ิงเก็บผล
ม่มีหน่วยงานใ
นทรุดตัว-ลึก 
งชลประทาน 
หตุนํ้าในคลอง
ชาวบ้านใน อ.
ตัวลึกเป็นทา
นถนนลาดยา
ทางยาวกว่า 
ละไหลลงไปใ
ชาชนผู้ใช้เส้นท
ลี อายุ 40 ปี
มาก เพราะเป็
ย็นวันที่ 3 เม
าในคลองที่ลด
นที่รับผิดชอ
ยังมีสะพานข้า
อดร้อนขาด"น้
กว่า 100 คน
วเรือน วอนทา
0 ต.นาท่าม
ได้รับความเดือ
ก้นบ่อก็เป็นต
บอุปโภค ส่วนน
าะ ทุเรียน มั
มา ซึ่งเป็นช
 โดยเฉพาะบ้า
นาท่ามเหนือ

 จึงร้องเรียนอ

ณะน้ีภัยแล้งข
40,000 ครั
เภอ 21 ตําบ
จะดูแลความ
ง.  (เดลินิวส์) 
รบทั้ง 7 อําเภ
ามาเยือนขยา
กตรี (อ่านว่า
การผลัดใบ ร
าญ จังแดหวา

16000 ต่อ 644

ผลผลิตหมดล
ต้น  หากเป็น
ลผลิตขายได้เ
ใดเข้ามาดูแล
 2 เมตร 
 สายเสนา-ลา
งแห้งขอดจาก
.เสนา จ.พระ
งยาว ทําให้ก
างเลียบคลองช
 100 เมตร ห
ในคลองซึ่งมีส
ทาง 
ปี ชาวบ้านใน
ป็นทางลัดแล
ม.ย.ที่ผ่านมา 
ดลงจนแห้งขอ
บเร่งเข้ามา
มคลองที่เอียง
น้ํากิน-ใช้" 
น พากันเข้า
างการเร่งหาน
เหนือ อ.เมือ
อดร้อนขาดแ
ตะกอนสีแดง
นํ้าด่ืมบริโภคจ
มังคุด ก็ยืนต้น
ช่วงที่ข้าวกํา
านที่มีเด็ก คน
อแล้ว  แต่อบ
อยากให้อบต

ขยายวงกว้าง
รัวเรือน แต่ท
บล 165 หมู่
เดือดร้อนขอ
 
ภอแล้ว 
ายวงกว้างครอ
าเกด-ตรี) อํา
อฝนเพ่ือออก
า กํานันตําบล
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ลง ต้ังแต่กลาง
นช่วงฤดูเ ก็บ
เพียง 60,00
เยียวยาแต่อย

าดบัวหลวง ใน
สภาวะภัยแล้
นครศรีอยุธย

การสัญจรไปม
ชลประทาน ห

 หายไป 1 เลน
สภาพแห้งขอ

น อ.เสนา เปิด
ละยังเป็นเส้น
 ประมาณ 1

อดคลอง ทําให้
แก้ไข เน่ืองจ
งเพราะถนนท

พบสื่อมวลช
นํ้าด่ืม-นํ้าใช้ ให
อง จ.ตรัง ก
คลนน้ํากิน-นํ้
ขุ่น ไม่สามา
จะซื้อนํ้าถังใส่
นตายจํานวนม
ลังต้ังท้อง เ

นชรา และคน
บต.จะบรรทุก
ต.และหน่วยง

งครอบคลุมแ
ทางจังหวัดต
มู่บ้านหรือปร
องประชาชนใ

อบคลุมทั้งหวั
เภอเมือง จัง
กดอก แต่กลั
ลเกตรี กลับพ

hala@dwr.mail.g

งเดือนกุมภาพ
บเ ก่ียวปกติท
00 บาท หรือ
ย่างใด  (ไอ เอ็

น อ.เสนา จ.พ
้งที่คุกคามหนั

ยา ว่า ถนนเส้
มาผ่านเส้นทา
 หมู่ 10 ต.สา
น และเกิดกา
อดมานานหล

ดเผยว่า ถนน
ทางที่เกษตร
0 ซม. จนเมื่
ห้ไม่มีนํ้าอุ้มตัว
จากถนนเส้น
ทรุดด้วย.  (เด

ชนในจังหวัด 
ห้พอเพียง 
ว่า 100 คน

นํ้าใช้ เน่ืองจาก
ารถจะนํามา
สแ่ยกไว้ แต่ก็ต้
มาก รวมทั้งน
เน่ืองจากขา
พิการอาศัยอ

กนํ้านํามาส่งใ
งานที่เก่ียวข้อ

แล้ว 10 อําเ
รังยังประกา
ะมาณ 45,0
ในพ้ืนที่ได้อย่

วัดสตูล เกษตร
งหวัดสตูล ที่ ื
ับพบว่าสวนไ

พบว่าต้นลองก
go.th 

พันธ์ที่ผ่านมา 
ทุกปี  จะสาม
อไม่ถึงร้อยละ
อ็น เอ็น) 

พระนครศรีอย
นัก 
้นทางเสนา-ล
างดังกล่าวเป็น
มตุ่ม ความกว
ารทุดตัวลงอย
ลายเดือน ทํา

นเส้นน้ีเป็นถน
กรต้องใช้ในก
อกลางดึกก็เกิ
วถนนเอาไว้ ทั้
นน้ีนับต้ังแต่เ
ลินิวส์) 

 เพ่ือร้องเรีย

น ได้เข้าพบสื
กนํ้าในบ่อนํ้า
ด่ืมกินได้ตาม
ต้องเสียค่าใช้จ
นาข้าวที่ปลูกไ
ดแคลนนํ้าสํ
ยู่โดยที่ชาวบ้า
ห้ประมาณ 3
องเร่งให้ควา

เภอ โดยมีรา
ศเขตพ้ืนที่ป

000 ครัวเรือ
างทั่วถึง เน่ือ

รจังหวัดสตูลล
ยืนต้นตายแห
ไม้ผลของเกษ
กองได้ยืนต้นต
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 โดยในสวนข
มารถเก็บเ ก่ี
ะ 25 สร้างคว

ยุธยา เกิดการ

ลาดบัวหลวง ช
นไปอย่างยาก
ว้างขนาด 2 
ย่างต่อเน่ือง เ
ให้ชาวบ้านต้

นนที่เช่ือมต่อ
การขนย้ายพื
กิดการทรุดตั
ทัง้น้ี เช่ือว่าจะ
กิดภัยแล้ง ถ

ยนปัญหาควา

สื่อมวลชนเพื
ต้ืนที่ใช้ในชีวิต
มปกติ จนต้อ
จ่ายเพ่ิมขึ้น  
ไว้ ต้องทิ้งร้าง
สําหรับหล่อเ
านได้มีการร้อ
3– 5 วัน
มช่วยเหลือ โ

าษฎรได้รับค
ประสบภัยแล้
อนเท่าน้ัน ทํา
องจากรถบรร

ลงสํารวจควา
ห้งเหี่ยวเฉาค
ษตรกรหลาย
ตายคาที่โดยไม

องตนมีพ้ืนที่ 
ยวผลผลิตข
วามเดือดร้อน

รทรุดตัวลึก 2

 ช่วงหลัก กม.
กลําบาก จึงเดิ
เลน เกิดการท
พราะดินที่ติด
ต้องช่วยกันตั

กับ อ.ลาดบัว
ชผลทางการ

ตัวเพ่ิมอีกจนมี
มีการทรุดตัว
ถนนทรุดตัวไ

ามแห้งแล้งใ

พ่ือร้องเรียน
ตประจําวันแห
องไปตระเวน

งปล่อยให้ยืนต
เลี้ยงนาข้าว 
องขอความช่ว
นต่อครั้ง ทําให
 โดยเฉพาะอ

ความเดือดร้อ
ล้งเพ่ือเร่งสนั
าให้องค์กรปก
รทุกนํ้ามีไม่เพี

ามเสียหายสวน
คาต้น จํานวน
พ้ืนที่ในจังหวั
ม่มีโอกาสฟ้ืน

 13 ไร่ 
ขายได้ 
นให้กับ

2 เมตร 

ที่ 8-9  
ดินทาง 
ทรุดตัว
ดอยู่กับ
ัดก่ิงไม้ 

ัวหลวง  
เกษตร  
มีสภาพ 
เพ่ิมอีก
ไปแล้ว  

นพ้ืนที่ 

ปัญหา 
ห้งขอด
นหานํ้า 

ต้นตาย 
 ทําให้ 
ยเหลือ
ห้ได้รับ 
ยากได้ 

อนกว่า  
ับสนุน 
กครอง 
พียงพอ  

นไม้ผล
น 5 ไร่  
วัดสตูล 
นได้หลัง



ศนู

ประสบ
มีการผ

ทางรอ
เพ่ือค
ก็จะช่ว

พ้ืนที่ส
แล้งที่ข
ความช
ปลอด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นย์ป้องกันวิกฤติน้าํ

บภาวะภัยแล้
ผลัดใบออกจา

นายวิชาญ
อดของเกษต
วามอยู่รอดข
วยแก้ปัญหาให

ด้าน นายภ
สวนไม้ผลของ
ขณะน้ีขยายว
ช่วยเหลือเร่ง
ภัยในยามวิกฤ

 
 
 

า  กรมทรัพยากรน

ล้งที่วิกฤติอย่า
ากต้น เพ่ือลด
ญ แก้วมี หัวห
ตรกรสวนไม้
ของไม้ผล น
ห้สวนไม้ผลได้
ภัทรพนธ์ รัตน
งเกษตรกรในอ
วงกว้างครบ 
ด่วน โดยเฉพ
ฤติภัยแล้งน้ี แ

น้ํา  โทร.02-271

างหนักในเวล
การคลายนํ้าท

หน้ากลุ่มยุทธ
ม้ผลขอให้มีก
นอกจากน้ี ห
ด้ 
นพิเชฏฐชัย ผู้
อําเภอเมืองส
7 อําเภอแล้ว
พาะด้านเกษต
และแนะให้มีก

16000 ต่อ 644

ลาน้ี ในขณะที
ทางใบ หากใน
ศาสตร์และส

การตัดแต่งก่ิ
ลังการรดน้ํา

ผู้ว่าราชการจั
สตูล พร้อมส่ว
ว โดยให้ทุกอํ
ตรกําชับให้เก
การทําขุดลําค
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ที่ต้นเงาะและ
นสัปดาห์น้ีได้น
สารสนเทศ ส
งที่ เป็นโรค 
าจัดหาหญ้า

ังหวัดสตูล พ
นราชการที่เกี

อําเภอลงสํารว
กษตรจังหวัดชี
คลองไส้ไก่ ในแ

hala@dwr.mail.g

มังคุด ยังพอ
นํ้าก็พอมีโอกา
สนง.เกษตรจัง
 ก่ิงที่ไม่สมบู
แห้งมาปกค

ร้อมเจ้าหน้าท
ก่ียวข้อง เพ่ือใ
วจความเสียห
ช้ีแนะวิธีการต
แล้งน้ีเพ่ือรอน้

go.th 

มีโอกาสฟ้ืนจ
าสฟ้ืนกลับมาใ
งหวัดสตูล ก
รณ์ เพ่ือให้ต้
ลุมใต้โคลนต

ที่และส่วนที่เ
ให้กําลังใจแล
หายทั้งด้านเก
ตัดแต่งกิ่ง เพ่ื
นํ้าฝนจะได้หล
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จาการสํารวจค
ให้ผลผลิตได้ 
ล่าวว่า ภัยแล
ต้นไม้โปร่งเพื
ต้นเพ่ือป้องก

เก่ียวข้องลงติ
ละรับทราบปัญ
กษตร ปศุสัตว
อให้ไม้ผลทา

ล่อเลี้ยงพืชได้ 

ความเสียหาย
   
ล้งที่วิกฤติใน
พ่ือลดการคล
กันความช้ืนร

ดตามความเสี
ญหาสถานกา
ว์ และพ้ืนที่ต้
งการเกษตรอ

  (ไอ เอ็น เอ็น

ยพบว่า 

นขณะนี้ 
ลายนํ้า 
ระเหย 

สียหาย
ารณ์ภัย
้องการ 
อยู่รอด
น) 


