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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ช่ัวโมงขางหนา บริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง มีพายุฤดูรอนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝน
ฟาคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟาผาเกิดขึ้นได กับมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ในภาคเหนือ ขอใหประชาชนบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟาคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลกีเลี่ยงการอยูใตตนไมใหญ 
ใกลสิ่งปลูกสราง และปายโฆษณาที่ไมแข็งแรง สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการปองกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดตอ
ผลผลิตทางการเกษตรไวดวย สําหรับภาคใตมีฝนเพ่ิมขึ้น 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 14 เม.ย. 2563 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถายดาวเทียม วันท่ี 14 เม.ย. 2563 เวลา 07.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น. (เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

3. ปริมาณฝนสะสมของพืน้ทีล่าดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผานมา (กรมทรัพยากรน้ํา) 

จุดตรวจวัด ระดบัการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บานทุงผึง้ ต.ทุงผึ้ง อ.แจหม จ.ลําปาง - 59.0 
บานบอสี่เหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลําปาง - 51.5 
บานฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา - 41.5 
บานปาแดง ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย - 41.5 
บานสวนใหญ ต.ปาเต็ง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุร ี - 38.5 
บานเจดีย ต.ปาตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย - 38.0 
บานนากึ๋น ต.บอเกลอืเหนอื อ.บอเกลอื จ.นาน - 37.5 
บานปาสนั ต.ปงนอย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย - 37.5 
บานชอฟา ต.ทุงผึง้ อ.แจหม จ.ลาํปาง - 37.0 
บานหวยทรายคํา ต.บานตอม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา - 36.5 
บานทุงฮาง ต.ทุงผึง้ อ.แจหม จ.ลาํปาง - 35.5 
บานหวยขวาก ต.บอเกลอืเหนอื อ.บอเกลือ จ.นาน - 35.0 
บานหวยตมึ ต.บานพ้ี อ.บานหลวง จ.นาน - 34.5 
บานพุน้ํารอน ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี - 34.5 
บานไคร ต.ตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย - 34.0 

4. คาความชืน้ในดนิ (กรมทรัพยากรน้ํา/คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง) 

ภูมิภาค ความชืน้ในดนิ [-] 1 เม.ย. 63 ความชืน้ในดนิ [-] 13 เม.ย. 63 แนวโนม 
เหนือ 0-20 0-20 ทรงตัว 

กลาง 0-20 20-40 เพ่ิมขึ้น 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0-20 20-40 เพ่ิมขึ้น 

ตะวันออก 20-40 20-40 ทรงตัว 

ตะวันตก 0-20 0-20 ทรงตัว 

ใต 20-40 20-40 ทรงตัว 

หมายเหตุ : ความชื้นในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแหงสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมน้ํา 

  

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สุราษฎรธานี (พระแสง สอท.) 78.9 
จ.นครศรีธรรมราช 40.1 
จ.ระยอง 35.6 
จ.ชลบุรี 31.8 
จ.พะเยา 28.6 
จ.นาน (ทุงชาง) 23.4 
จ.นครปฐม 20.8 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 09.00 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ําในแหลงเกบ็กกัน้าํ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และ สทนช.) 
6.1 สภาพนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญปริมาตรนํ้าในอางฯ 35,233 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 50 (ปริมาตรนํ้าใชการได 

11,910 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 25) ปริมาตรนํ้าในอางฯ เทียบกับป 2562 (42,527 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 60)
นอยกวาป 2562 จํานวน 7,294 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอางฯ จํานวน 7.68 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 
79.64 ลาน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าไดอีก 35,693 ลาน ลบ.ม. 

 
 

อางเก็บน้ํา 

ปริมาตร 
น้ําในอาง 

ปริมาตร 
น้ําใชการได 

ปริมาตร 
น้ําไหลลงอาง 

ปริมาตร 
น้ําระบาย 

ปริมาตรน้ํา
รับไดอีก 
(ลาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ํา
ปจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ําเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ําใช
การ 

วันนี ้
(ลาน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ลาน ม.3) 

วันนี ้
(ลาน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,660 35 860 9 0.00 0.00 7.00 7.00 8,802 
2.สิริกิต์ิ 3,873 41 1,023 15 0.85 2.58 11.00 11.23 6,635 
3.จุฬาภรณ 39 24 2 1 0.10 0.04 0.00 0.00 142 
4.อุบลรัตน 362 15 -219 -12 0.11 0.11 0.30 0.30 4,278 
5.ลําปาว 737 37 637 34 0.00 0.00 3.75 4.07 1,713 
6.สิรินธร 1,156 59 324 29 0.00 0.00 3.22 3.11 810 
7.ปาสักชลสิทธิ์ 151 16 148 15 0.00 0.00 0.43 0.44 809 
8.ศรีนครินทร 13,255 75 2,990 40 1.00 2.07 18.98 17.93 5,515 
9.วชิราลงกรณ 4,969 56 1,957 33 0.00 0.00 19.03 17.92 6,031 
10.ขุนดานปราการชล 48 21 43 20 0.06 0.04 1.18 0.19 177 
11.รัชชประภา 3,083 55 1,731 40 0.41 2.87 3.70 8.71 3,061 
12.บางลาง 1,023 70 747 63 0.95 0.82 2.12 2.01 567 

6.2 อางเก็บนํ้าขนาดกลาง 350 แหง มีปรมิาณนํ้า 1,860 ลาน ลบ.ม. (34%) ปรมิาณนํ้าใชการ 1,528 ลาน ลบ.ม. (30%) 
๖.3 แหลงนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มปีริมาณนํ้ารวม 176.08 ลาน ลบ.ม. (34%) 
๖.4 แหลงนํ้าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 141,002 แหง มีปริมาณนํ้ารวม 1,815 ลาน ลบ.ม. 
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7. สถานการณน้ําในประเทศ ณ วันที่ 11 – 14 เมษายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แมน้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

เสาร อาทิตย จันทร อังคาร 

11 
เม.ย. 

12 
เม.ย. 

13 
เม.ย. 

14 
เม.ย. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.23 1.10 1.10 1.08 ลดลง -2.62 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.77 -0.80 -0.81 -0.82 ลดลง -6.02 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.30 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 ทรงตัว -8.36 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 1.12 1.02 1.08 1.25 เพ่ิมขึ้น -9.93 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 16.95 16.96 16.95 16.93 ลดลง -9.27 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.51 5.51 5.51 5.51 ทรงตัว -10.83 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย 6.00 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 ทรงตัว -6.51 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.00 2.00 2.00 1.99 ลดลง -5.01 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 *** *** *** *** *** *** 
M.69 ลําเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 2.75 2.75 2.75 2.75 ทรงตัว -4.55 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 7.43 7.43 7.43 7.43 ทรงตัว -9.7 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.50 28.30 28.28 28.27 ลดลง -5.69 
X.274 แมน้ําโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.52 18.52 18.51 18.51 ทรงตัว -5.67 
X.37A แมน้ําตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 4.28 4.25 4.25 4.25 ทรงตัว -6.51 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ําในพื้นที่ลุมน้ําโขง ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง) 

สถานี 

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับนํ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับนํ้า (ม.) 
แนว 

โนม 10 
เม.ย. 

11 
เม.ย. 

12 
เม.ย. 

13 
เม.ย. 

14 
เม.ย. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.14 2.25 2.44 2.34 2.39 -10.41 -0.05 0.25 เพ่ิมขึ้น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 3.97 3.76 3.62 3.62 3.59 -12.41 -0.03 -0.38 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 1.40 1.44 1.48 1.38 1.27 -10.93 -0.21 -0.13 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 1.56 1.51 1.32 1.24 1.22 -10.78 -0.10 -0.34 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 1.98 1.98 1.92 1.82 1.74 -10.76 -0.18 -0.24 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 89.030 14.50 2.30 2.37 2.40 2.35 2.27 -12.23 -0.13 -0.03 ลดลง 

*** ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณเตอืนภัย Early Warning ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 (กรมทรัพยากรนํ้า)  
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - - 
***ไมมีสถานการณ 

10. พืน้ทีต่ดิตามและเฝาระวังสถานการณธรณพีบิตัภิยั ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เน่ืองจากในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถลม มีปริมาณนํ้าฝนไมถึงเกณฑการเฝาระวัง ประกอบกับบางพ้ืนที่ไมมีฝนตก จึงไมมพ้ืีนที่

ติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและนํ้าปาไหลหลาก 
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11. เหตุการณวิกฤตน้าํปจจบุนั ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)]  
ไมมีสถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้าํทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนทิ้งชวง ณ วันที ่14 เมษายน 2563 (ปภ.)  
สถานการณภัยแลง 
ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงปจจุบัน มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแลง)ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562มี
สถานการณทั้งหมด 24 จังหวัด 145 อําเภอ 782 ตําบล 4 เทศบาล 6,824 หมูบาน/ชุมชน ไดแก จังหวัดเชียงราย 
พะเยา นาน อุตรดิตถ สุโขทัย เพชรบูรณ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ มหาสารคาม นครราชสีมา 
บุรีรัมย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และจังหวัดสงขลา 
ดังน้ี 

จังหวัด 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอที่ประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
อําเภอ ตําบล หมูบาน/ชุมชน 

รวม 6 จังหวัด 39 อําเภอ 200 ตําบล 1,651 หมูบาน 
1.เชียงราย 15 77 652 ดอยหลวง (3 ต. 33 ม.) เวียงแกน (4 ต. 41 ม.)เมืองฯ (7 ต. 53 ม.) 

เวียงชัย (2 ต. 18 ม.)เชียงของ (7 ต. 102 ม.)ขุนตาล (3 ต. 55 ม.) 
พาน (8 ต. 31 ม.) เทิง (10 ต. 76 ม.) แมจัน (9 ต. 63 ม.)เวียงเชียงรุง 
(3 ต. 37 ม.)เชียงแสน(6 ต. 47 ม.) แมฟาหลวง (4 ต. 25 ม.)  
พญาเม็งราย(5 ต. 49 ม.) ปาแดด (5 ต. 21 ม.)แมสาย (1 ต. 1 ม.) 

2. พะเยา 8 48 520 ภูกามยาว (3 ต. 41 ม.) เชียงคํา (3 ต. 18 ม.) ดอกคําใต (11 ต. 108 
ม.) แมใจ (6 ต. 65 ม.) จุน (5 ต. 23 ม.) เมืองฯ (12 ต. 172 ม.)  ภู
ซาง (5 ต. 59 ม.) เชียงมวน (3 ต. 34 ม.) 

3.นาน 2 7 60 นานอย ( 5 ต. 45 ม.) สองแคว (2 ต. 15 ม.) 
4.อุตรดิตถ 4 11 74 พิชัย (3 ต. 15 ม.) ทาปลา (1 ต. 12 ม.) เมืองฯ (6 ต.45ม.) ตรอน 

(1 ต. 2 ม.) 
5.สุโขทัย 4 16 91 เมืองฯ (4 ต. 36 ม.) ศรสีชนาลัย (3 ต. 7 ม.)ศรีสําโรง (2 ต. 9 ม.)  

ครีมาศ (7 ต. 39 ม.) 
6.เพชรบูรณ 6 41 254 นํ้าหนาว (4 ต. 28 ม.) เมืองฯ (6 ต. 22 ม.)ศรีเทพ (6 ต. 55 ม.) 

หนองไผ (10 ต. 53 ม.) หลมเกา (7 ต. 36 ม.) หลมสัก (8 ต.60 ม.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 10 จังหวัด 70 อําเภอ 403 ตําบล 2 เทศบาล 3,752 หมูบาน/ชุมชน 

7.หนองคาย 8 40 358 ทาบอ (5 ต. 15 ม.) เฝาไร (5 ต. 73 ม.)รัตนวาป (5 ต.37 ม.) สระใคร 
(3 ต. 41 ม.) เมืองฯ (4 ต. 12 ม.)โพนพิสัย (11 ต. 144 ม.) สังคม 
(5 ต. 25 ม.)โพธิ์ตาก (2 ต. 9 ม.) 

8.บึงกาฬ 4 32 252 พรเจริญ (7 ต. 58 ม.) เมืองฯ (12 ต. 77 ม.)ปากคาด (6 ต. 51 ม.) โซ
พิสัย (7 ต. 66 ม.) 

9.นครพนม 3 11 64 ปลาปาก (8 ต. 51 ม.)โพนสวรรค (2 ต. 5 ม.) ศรีสงคราม (1 ต. 8 ม.) 
10.สกลนคร 8 56 442 สวางแดนดิน (11 ต. 42 ม.) พังโคน (3 ต. 11 ม.)วานรนิวาส (14 ต. 169 ม.) 

พรรณนานิคม (6 ต. 32 ม.)เจริญศิลป (5 ต. 28 ม.) คําตากลา (4 ต. 41 ม.) 
บานมวง (9 ต. 95 ม.) สองดาว (4 ต. 24 ม.) 

11.กาฬสินธุ 1 4 27 ยางตลาด (4 ต. 27 ม.) 
12.มหาสารคาม 7 48 590 แกดํา (1 ต. 3 ม.) โกสุมพิสัย (9 ต. 91 ม.)ช่ืนชม (4 ต. 46 ม.) เชียงยืน    

(8 ต. 116 ม.)พยัคฆภูมิพิสัย (14 ต. 198 ม.) ยางสีสุราช (7 ต. 91 ม.) นา
ดูน (5 ต. 45 ม.) 

13.นครราชสีมา 7 49 507 โนนสูง (8 ต. 109 ม. 1 เทศบาล 13 ชุมชน)จักราช (6 ต. 53 ม.) ปกธงชัย 
(16 ต. 179 ม.)เทพารักษ (4 ต. 36 ม.) โชคชัย (9 ต. 64 ม.)โนนไทย (1ต. 3
ม.) แกงสนามนาง (5ต. 50ม.) 

14.บุรีรัมย 10 78 935 พลับพลาชัย (5 ต. 56 ม.) ประโคนชัย (16 ต. 175 ม.) โนนดินแดง 
(1 ต. 8 ม.) ละหานทราย (2 ต. 11 ม.) หนองหงส (7 ต. 98 ม.) 
นางรอง (14 ต. 133 ม. 1 เทศบาล 7 ชุมชน) เฉลิมพระเกียรติ (1 ต. 1 ม.) 
เมืองฯ (18 ต. 323 ม.) นาโพธิ์ (4 ต. 15 ม.) หนองกี่ (10 ต. 108 ม.) 
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15.ชัยภูมิ 16 61 322 บานเขวา (3 ต. 3 ม.) คอนสาร (7 ต. 18 ม.) จัตุรัส (6 ต. 27 ม.)  
บานแทน (2 ต. 4 ม.) เกษตรสมบูรณ (1 ต. 4 ม.) เนินสงา (2 ต. 9 ม.) 
ซับใหญ (3 ต. 29 ม.) ภูเขียว (2 ต. 3 ม.) หนองบัวระเหว (5 ต. 51 ม.) 
แกงครอ (5 ต. 17 ม.) เทพสถิต (5 ต. 92 ม.) ภักดีชุมพล (4 ต. 18 ม.) 
หนองบัวแดง (2 ต. 6 ม.) บําเหน็จณรงค (3 ต. 5 ม.) คอนสวรรค 
(1 ต. 2 ม.) เมืองฯ (10 ต. 34 ม.) 

16.ศรีสะเกษ 6 24 255 เมืองจันทร (3 ต. 52 ม.) ไพรบึง (3 ต. 29 ม) 
อุทุมพรพิสัย (3 ต. 24 ม.) หวยทับทัน (2 ต. 10 ม.) 
กันทรารมย (1 ต. 2 ม.) โพธิ์ศรีสุวรรณ (3 ต. 9 ม.) 

ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก รวม 7 จังหวัด 35 อําเภอ 168 ตําบล 1 เทศบาล 1,363 หมูบาน/ชุมชน 
17. นครสวรรค 6 26 164 โกรกพระ (6 ต. 32 ม.) ทาตะโก (5 ต. 23 ม.)ตาคลี (7 ต. 47 ม.)  

ไพศาลี (3 ต. 31 ม.)ตากฟา (1 ต. 7 ม.) พยุหะคีรี (4 ต. 24 ม.) 
18.อุทัยธานี 8 67 620 เมืองฯ (11 ต. 66 ม. 1 ท. 1 ช.) ทัพทัน (10 ต. 90 ม.)หนองขาหยาง 

(9 ต. 53 ม.) หนองฉาง(10 ต. 97 ม.)สวางอารมณ(5 ต. 62 ม.) ลานสัก
(6 ต. 84 ม.)หวยคต (3 ต. 31 ม.) บานไร (13 ต. 136 ม.) 

19. ชัยนาท 4 16 153 วัดสิงห (4 ต. 24 ม.) หันคา (5 ต. 46 ม.)หนองมะโมง (4 ต. 36 ม.) เนิน
มะขาม (3 ต. 47 ม.) 

20.กาญจนบุรี 6 22 195 พนมทวน (4 ต. 27 ม.) เลาขวัญ (7 ต. 90 ม.) ทามวง (2 ต. 14 ม.) 
บอพลอย (4 ต. 9 ม.) หนองปรอื (1 ต. 6 ม.) หวยกระเจา (4 ต. 49 ม.) 

21. สุพรรณบุรี 6 27 202 หนองหญาไซ (6 ต. 66 ม.) อูทอง (6 ต. 42 ม.) ดอนเจดีย (5 ต. 32 ม.) 
เดิมบางนางบวช (5 ต. 33 ม.) เมืองฯ (2 ต. 13 ม.) สามชุก (3 ต. 16 ม.) 

22.ฉะเชิงเทรา 3 6 18 บานโพธิ์ (1 ต. 3 ม.) แปลงยาว (4 ต. 13 ม.)บางปะกง (1 ต. 2 ม.) 
23.ปราจีนบุรี 2 4 11 ศรีมโหสถ (3 ต. 8 ม.) ศรีมหาโพธิ (1 ต. 3 ม.) 

ภาคใต รวม 1 จังหวัด 1 อําเภอ 11 ตําบล 1 เทศบาล 58 หมูบาน/ชุมชน 
24.สงขลา 1 11 58 ระโนด (11 ต. 1 เทศบาล 50 ม. 8 ชุมชน) 
รวม 24 จงัหวัด 145 782 6,824  

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันท่ี 13 – 19 เม.ย. 2563)  
  ในชวงวันที่ 13 - 14 เม. ย. 63 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูรอนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนองและมี

ลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีฟาผาเกิดขึ้นได กับมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ในบริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง สวนภาคใตมีฝน
เพ่ิมขึ้น สวนในชวงวันที่ 15 - 19 เม. ย. 63 ประเทศไทยตอนบนจะมีรอนโดยทั่วไป กับมีอากาศรอนจัดบางพ้ืนที่ สําหรับ
ภาคใตมีฝนลดลง 

14. ความชวยเหลอืภัยแลงสะสมของกรมทรพัยากรน้ํา 
   ความชวยเหลือในพ้ืนที่ประสบปญหาภัยแลง ต้ังแตวันที่  1 ตุลาคม 2562 - 13 เมษายน 2563 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สบูน้าํ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายน้าํ

สะอาด 
(ลติร) 

ประโยชนทีไ่ดรบั 

อุปโภค-บริโภค พืน้ทีเ่กษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 

ลําปาง 482,220 669,442 171,105 456,947 1,898 

เชียงใหม 347,310 88,541 21,201 87,675 1,700 

แมฮองสอน - 81,988 9,248 60,986 - 

เชียงราย - 210,592 56,471 174,477 - 

กําแพงเพชร - 135,976 44,125 179,310 - 

ลําพูน 893,890 180,000 55 190 5,450 

 นครสวรรค 10,389,060 132,000 7,395 14,613 10,200 



๗ 

 
ภาค 2 

สิงหบุร ี  1,843,560   -     150   600   -    

อุทัยธานี  5,108,400   54,000   764   2,780   -    

สระบุรี  4,449,600   120,000   3,307   18,092   17,000  

ปทุมธานี  4,503,600   -     10,882   37,154   26,447  

เพชรบูรณ  81,000   -     2,063   9,076   -    

ชัยนาท  -     90,000   -     30   -    

ภาค 3 

อุดรธานี 4,569,300 24,000 4,061 41,419 1,845 
หนองคาย 2,160,500 - 3,147 10,088 9,077 
สกลนคร 2,348,500 - 3,138 11,186 3,100 
หนองบัวลําภู - 30,000 325 1,173 - 
เลย - 42,000 224 748 - 

ภาค 4 

บึงกาฬ - 6,000 201 716 - 
ชัยภูม ิ 490,050 - 7,250 22,379 - 
ขอนแกน 2,324,350 888,000 7,586 29,853 - 
มหาสารคาม 293,100 156,000 1,086 4,394 - 
กาฬสินธุ - 18,000 373 1,700 - 

ภาค 5 
นครราชสีมา 4,508,400 2,022,000 15,099 34,150 115 
บุรีรัมย 372,000 - 1,640 6,825 - 

ภาค 6 

ปราจีนบุรี 9,856,780 - 5,195 17,693 10,618 
ระยอง 894,700 4,338,000 2,452 6,944 2,197 
จันทบุรี 2,903,000 240,000 1,865 5,615 13,100 
ตราด 6,782,200 - 2,511 6,118 20,850 
สระแกว 137,600 - 830 2,490 - 

ภาค 7 
สุพรรณบุร ี 3,055,367 - 1,323 4,200 14,641 
ราชบุรี 576,720 24,000 152 516 1,000 
เพชรบุร ี 157,140 - 500 1,350 300 

ภาค 8 
นครศรีธรรมราช 4,365,900 - 8,315 7,220 23,600 
สตูล 153,900 - 260 800 3,200 

ภาค 9 

อุตรดิตถ - 242,500 948 3,283 - 
พิษณุโลก 372,240 102,000 521 1,815 1,878 
พิจิตร 13,680 - - 80 - 
แพร 2,246,760 - 3,270 9,620 13,250 

สุโขทัย 349,440 282,000 1,168 4,336 1,500 
นาน 214,080 - 9,563 38,060 1,775 

ภาค 10 
ชุมพร - - - - - 
ภูเก็ต - - - - - 
สุราษฎรธานี 844,800 1,086,000 988 4,170 3,372 

ภาค 11 
อํานาจเจริญ 216,900 - 395 1,646 600 
อุบลราชธานี 165,700 201,000 2,678 8,577 250 

  46 จังหวัด 78,471,747 11,464,039 413,830 1,331,094 188,963 
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15. ความชวยเหลอืภัยแลงสะสมของกรมทรพัยากรน้ําบาดาล ต้ังแตวันที่  1 ตุลาคม 2562 - 10 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน 

ทรัพยากรน้ําบาดาล 

การแจกจายน้ํา (ลิตร) 

เจาะบอ   

น้ําบาดาล 

(บอ) 

เปาลางบอ

น้ําบาดาล 

(บอ) 

ซอมแซม/

ติดต้ัง 

เครื่อง

สูบ/

เครื่องสูบ

ไฟฟา 

(ครั้ง/บอ) 

ซอมแซม

บํารุงระบบ

ประปา

บาดาล 

(แหง) 

รถบรรทุกน้ํา

แจกจายน้ํา 

(ลิตร) 

รถปรับปรุง

คุณภาพน้ํา 

(ลิตร) 

น้ําด่ืมบรรจุ 

ขวด/แกลลอน 

(ลิตร) 

เขต 1 
ลําปาง 

194,000 7,805 3,270 0 3 13 8 

เขต 2 
สุพรรณบุร ี

264,000 6,000 75,100 19 7 35 4 

เขต 3 
สระบุร ี

108,183 5,500 18,855 17 69 31 43 

เขต 4 
ขอนแกน 

580,000 7,000 3,550 24 62 47 3 

เขต 5 
นครราชสีมา 1,418,230 31,250 186,020 13 45 33 5 
เขต 6 
ตรัง 2,947,880 1,036,400 3,600 2 11 20 18 
เขต 7 
กําแพงเพชร 120,000 8,253 10,363 4 34 51 34 
เขต 8 
ราชบุร ี 144,000 10 18,000 1 0 3 23 
เขต 9 
ระยอง 300,000 40,000 5,804 26 33 75 66 
เขต 10 
อุดรธานี 120,000 1,000 3,448 0 1 8 5 
เขต 11 
อุบลราชธาน ี 168,000 0 2,500 0 0 15 25 
เขต 12 
สงขลา 120,000 2,500 5,000 2 17 19 18 
รวม 6,484,293 1,145,718 335,510 119 282 350 252 

รวมแจกจายน้ํา 
(ลิตร) 

7,965,521 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันที่ 11 เมษายน 2563 

 
1. กรม    ทรัพยากรนํ้า            สํานักงาน   ทรัพยากรนํ้าภาค 1 

2. กิจกรรมที่ดําเนินการ นํารถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 3 คัน ชวยเหลือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บานแมวะ ม.3 ต.สันดอนแกว อ.แมทะ จ.ลําปาง ที่ประสบภัยแลงขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค 

3. ประโยชนที่ไดรับ           -      ไร              36,000     ลิตร 

    1,212         ครัวเรือน       3,976     คน 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันที่ 11 เมษายน 2563 

 
1. กรม    ทรัพยากรนํ้า            สํานักงาน   ทรัพยากรนํ้าภาค 1 

2. กิจกรรมที่ดําเนินการ นํารถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 3 คัน ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแลงนํ้า

อุปโภคบริโภค บานทาสมปอย ม.1 ต.ทุงฝาย อ.เมือง จ.ลําปาง เแจกจายนํ้าสะอาดใหแกประชาชนที่อาศัยอยูตาม

บานเรอืน 

3. ประโยชนที่ไดรับ           -      ไร              18,000     ลิตร 

    318         ครัวเรือน         800     คน 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันที่ 10 เมษายน 2563 

 
1. กรม    ทรัพยากรนํ้า            สํานักงาน   ทรัพยากรนํ้าภาค 3 

2. กิจกรรมที่ดําเนินการ ติดต้ังเครื่องสูบนํ้าขนาด 10 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือสูบทอยนํ้าจากโครงการฟนฟูอนุรักษ

แหลงนํ้าหนองหลวง เติมแหลงนํ้าระบบประปาหมูบานหนองยางช้ิน หมูที่ 6 ตําบลหนองหลวง อําเภอสวางแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 

3. ประโยชนที่ไดรับ           -      ไร                -       ลิตร 

    115         ครัวเรือน         474     คน 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรตันา 
                      รองอธบิดกีรมทรพัยากรน้าํ 
                                                                                    ประธานคณะทํางานศูนยปฏิบัติการ 
                                                                                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                               (ดานทรัพยากรนํ้า) 


