
  

 
 
 
 

รายงานการเฝาระวังติดตามสถานการณน้าํและความชวยเหลือ 
ศูนยปฏิบัตกิารทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานทรพัยากรน้าํ) 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา  
โทรศัพท 0 2271 6000 ตอ 6445 โทรสาร 0 2298 6629 www.dwr.go.thIDLine: mekhalawoc Email: mekhala@dwr.mail.go.th 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
โทรศัพท 0 2666 7090  โทรสาร 0 2666 7100www.dgr.go.thEmail: itcenter@dgr.mail.go.th 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
โทรศัพท 0 22656500 www.onep.go.th  Email: webmaster@onep.go.th 

รายงานฉบับท่ี 105/2563 เวลา 15.00 น. วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563 
เรียนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส. ทีป่รึกษา รมว.ทส. ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. อทบ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น.(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา หยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําใหมี
อากาศรอนโดยท่ัวไป ในขณะท่ีมีลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดนําความชื้นเขามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน 
ทําใหบริเวณดังกลาวยังคงมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนได สําหรับภาคใต ยังคงมีฝนตกตอเนื่อง เนื่องจากลมตะวันออกยังคงพัด
ปกคลุม ขอใหประชาชนระวังอันตรายจากฝนท่ีตกสะสมในระยะนี้ 
 อนึ่ง หยอมความกดอากาศต่ําท่ีปกคลุมบริเวณหัวเกาะสุมาตรา มีแนวโนมจะทวีกําลังแรงข้ึนในชวงวันท่ี 3-5 
พฤษภาคม 2563 และเคลื่อนตัวเขาสูอาวเบงกอลตอนบน ซ่ึงจะสงผลทําใหคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกําลังแรงข้ึน 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 3 พ.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถายดาวเทียม วันท่ี 3 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น. 

 

http://www.dwr.go.th/
mailto:mekhala@dwr.mail.go.th
http://www.dgr.go.th/
mailto:itcenter@dgr.mail.go.th
http://www.onep.go.th/
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้)(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 12 ชม. ท่ีผานมา (กรมทรัพยากรนํ้า) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
ต.โพนสูง อ.ดานซาย จ.เลย - 154.5 
ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง - 78.5 
ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย - 62.5 
ต.แมสรวย อ.เมสรวย จ.เชียงราย - 60.0 
ต.ปาออดอน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย - 57.0 
ทต.เวียงสรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย - 53.5 
ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย - 53.5 
ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม - 50.5 
ต.ตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย - 50.0 
ต.แมยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย - 48.5 
ต.แมสาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม - 47.0 
ทต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม - 45.5 
ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวปา จ.พังงา - 44.0 
ต.บานดู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย - 43.5 
ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา - 42.5 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรนํ้า/คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง) 

ภูมิภาค ความช้ืนในดิน [-] 1 เม.ย. 63 ความช้ืนในดิน [-] 1 พ.ค. 63 แนวโนม 
เหนือ 0-20 0-20 ทรงตัว 
กลาง 0-20 20-40 เพ่ิมข้ึน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
ตะวันออก 20-40 20-40 ทรงตัว 
ตะวันตก 0-20 20-40 เพ่ิมข้ึน 

ใต 20-40 20-40 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแหงสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมนํ้า 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงา (ตะก่ัวปา) 85.0 
จ.สตูล 64.0 
จ.เชียงใหม (ดอยอางขาง) 28.7 
จ.เชียงราย 16.0 
จ.กระบี่ 15.8 
จ.รอยเอ็ด สกษ. 14.5 
จ.นครราชสีมา (ปากชอง สกษ.) 12.1 
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5.เรดารตรวจอากาศ ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 14.30 น. 

 
สถานีขอนแกน เวลา 14.30 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใตของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ําในแหลงเก็บกักน้ํา ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญปริมาตรน้ําในอางฯ 33,614 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 47 (ปริมาตรน้ําใชการได 

10,307 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 22) ปริมาตรน้ําในอางฯ เทียบกับป 2562 (40,211 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 57)
นอยกวาป 2562 จํานวน 6,598 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 22.75 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย
จํานวน 87.71 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 37,312 ลาน ลบ.ม. 

 
 

อางเก็บนํ้า 

ปริมาตร 
นํ้าในอาง 

ปริมาตร 
นํ้าใชการได 

ปริมาตร 
นํ้าไหลลงอาง 

ปริมาตร 
นํ้าระบาย 

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

ปริมาตรนํ้า
ปจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
นํ้าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
นํ้าใช
การ 

วันน้ี 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันน้ี 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,495 33 695 7 0.00 2.52 11.00 7.00 8,967 
2.สิริกิติ์ 3,690 39 840 13 5.79 5.30 12.50 10.50 6,818 
3.จุฬาภรณ 38 23 1 1 0.01 0.19 0.00 0.00 143 
4.อุบลรัตน 346 14 -235 -13 1.19 0.11 0.30 0.30 4,294 
5.ลําปาว 682 34 582 31 0.00 0.00 0.36 0.36 1,768 
6.สิรินธร 1,076 55 245 22 0.00 0.36 1.50 1.50 890 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 127 13 124 13 0.00 0.00 0.61 0.88 833 
8.ศรีนครินทร 12,854 72 2,589 35 6.00 9.10 17.59 17.99 5,916 
9.วชิราลงกรณ 4,588 52 1,576 27 0.55 0.56 18.05 18.10 6,412 
10.ขุนดานปราการชล 36 16 32 15 0.01 0.01 0.20 0.20 189 
11.รชัชประภา 2,970 53 1,619 38 1.89 1.85 10.16 8.90 3,174 
12.บางลาง 996 69 720 61 3.67 3.26 3.97 4.00 594 

6.2 อางเก็บน้ําขนาดกลาง 350 แหง มีปริมาณน้ํา 1,699 ลาน ลบ.ม. (31%) ปริมาณน้ําใชการ 1,369 ลาน ลบ.ม. (27%) 
๖.3 แหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ํารวม 169.05 ลาน ลบ.ม. (33%) 
๖.4 แหลงน้ําในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 141,002 แหง มีปริมาณน้ํารวม 1,644 ลาน ลบ.ม. 
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7. สถานการณน้ําในประเทศ ณ วันท่ี 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แมนํ้า อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับนํ้า (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย 

30 
เม.ย. 

1 
พ.ค. 

2 
พ.ค. 

3 
พ.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.44 1.37 1.44 1.56 เพ่ิมข้ึน -2.14 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.56 -0.46 -0.16 -0.49 ลดลง -5.69 
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 1.02 1.61 1.43 1.32 ลดลง -9.86 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 16.95 16.92 16.93 17.05 เพ่ิมข้ึน -9.15 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.64 5.64 5.87 5.87 ทรงตัว -10.47 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย 6.00 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 เพ่ิมข้ึน -6.51 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.02 2.02 2.02 2.03 เพ่ิมข้ึน -4.97 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 0.76 0.64 0.78 0.77 ลดลง -2.23 
M.69 ลําเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 2.79 2.79 2.78 2.78 ทรงตัว -4.52 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 7.42 7.42 7.42 7.42  ทรงตัว -9.71 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.70 28.47 28.46 28.40 ลดลง -5.56 
X.274 แมน้ําโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.55 18.55 18.54 18.56 เพ่ิมข้ึน -5.62 
X.37A แมนํ้าตาป พระแสง สุราษฎรธานี 11.70 4.35 4.37 4.40 4.39 ลดลง -3.81 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563(คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ํา (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้าํ (ม.) 
แนว 

โนม 29 
เม.ย. 

30 
เม.ย. 

1 
พ.ค. 

2 
พ.ค. 

3 
พ.ค. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 2.34 2.46 2.73 2.61 2.33 -10.47 -0.40 -0.01 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 4.32 4.48 4.64 4.48 4.58 -11.42 -0.06 0.26 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 1.74 1.74 1.71 1.82 1.84 -10.36 0.13 0.10 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 1.08 1.07 1.20 1.32 1.34 -10.66 0.14 0.26 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 1.60 1.59 1.67 1.78 1.84 -10.66 0.17 0.24 เพิ่มขึ้น 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 2.08 2.04 2.02 2.04 2.14 -12.36 0.12 0.06 เพิ่มขึ้น 

*** ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563 (กรมทรัพยากรนํ้า)  
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - - 
*** ไมมีสภานการณ 

10. พ้ืนท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม มีปริมาณน้ําฝนไมถึงเกณฑการเฝาระวัง ประกอบกับบางพ้ืนท่ีไมมีฝนตก จึงไมมีพ้ืนท่ี

ติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ําปาไหลหลาก 
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11. เหตุการณวิกฤตน้ําปจจุบัน ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)]  
ไมมีสถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้ําทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวงณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563 (ปภ.)  

สถานการณภัยแลง 

ตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 ถึงปจจุบัน มีจังหวัดท่ีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ภัยแลง)ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562มี
สถานการณท้ังหมด 27 จังหวัด 158 อําเภอ 836 ตําบล 5 เทศบาล 7,262 หมูบาน/ชุมชนไดแก จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม พะเยา นาน อุตรดิตถ สุโขทัย เพชรบูรณ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ มหาสารคาม 
นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี 
และจังหวัดสงขลา ดังนี้ 

จังหวัด 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอท่ีประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
อําเภอ ตําบล 

หมูบาน/
ชุมชน 

รวม 7 จังหวัด 43 อําเภอ 212 ตําบล 1,746 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.)  ภูซาง (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.) 

7.เชียงใหม 4 12 95 ฮอด (1 ต. 10 ม.) ดอยหลอ (4 ต. 41 ม.) แมแตง (1 ต. 1 ม.) 
ดอยเตา (6 ต. 43 ม.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 10 จังหวัด 73 อําเภอ 423 ตําบล 2 เทศบาล 3,939 หมูบาน/ชุมชน 
8.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.) โพธ์ิตาก (2 ต. 9 ม.) 

9.บึงกาฬ 4 32 252 พรเจริญ (7 ต. 58 ม.) เมืองฯ (12 ต. 77 ม.)ปากคาด (6 ต. 51 
ม.) โซพิสัย (7 ต. 66 ม.) 

10.นครพนม 3 11 64 ปลาปาก (8 ต. 51 ม.)โพนสวรรค (2 ต. 5 ม.) ศรีสงคราม (1 ต. 8 
ม.) 

11.สกลนคร 8 56 442 สวางแดนดิน (11 ต. 42 ม.) พังโคน (3 ต. 11 ม.) วานรนิวาส (14 ต. 
169 ม.) พรรณนานิคม (6 ต. 32 ม.) เจรญิศิลป (5 ต. 28 ม.) คําตากลา 
(4 ต. 41 ม.) บานมวง (9 ต. 95 ม.) สองดาว (4 ต. 24 ม.) 

12.กาฬสินธุ 1 4 27 ยางตลาด (4 ต. 27 ม.) 
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13.มหาสารคาม 7 48 590 แกดํา (1 ต. 3 ม.) โกสุมพิสัย (9 ต. 91 ม.)ช่ืนชม (4 ต. 46 ม.) เชียง
ยืน    (8 ต. 116 ม.)พยัคฆภูมิพิสัย (14 ต. 198 ม.) ยางสีสุราช (7 ต. 
91 ม.) นาดูน (5 ต. 45 ม.) 

14.นครราชสีมา 8 53 527 โนนสูง (8 ต. 109 ม. 1 เทศบาล 13 ชุมชน) จักราช (6 ต. 53 ม.) 
ปกธงชัย (16 ต. 179 ม.) โชคชัย (9 ต. 64 ม.) เทพารักษ (4 ต. 36 ม.) 
โนนไทย (1 ต. 3 ม.) แกงสนามนาง (5 ต. 50) เมืองฯ (4 ต. 20 ม.) 

15.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.) เมือง
ฯ (18 ต. 323 ม.)นาโพธ์ิ (4 ต. 15 ม.) หนองก่ี (10 ต. 108 ม.) 

16.ชัยภูมิ 16 61 326 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.) ภเูขียว (2 ต. 3 ม.)หนองบัวระเหว (5 
ต. 51 ม.) แกงครอ (5 ต. 17 ม.)เทพสถิต (5 ต. 92 ม.) ภักดีชุม
พล (4 ต. 18 ม.) หนองบัวแดง (2 ต. 6 ม.) บําเหน็จณรงค (3 ต. 
5 ม.) คอนสวรรค (1 ต. 2 ม.) เมืองฯ(10 ต. 34 ม.) 

17.ศรีสะเกษ 8 40 418 เมืองจันทร (3 ต. 52 ม.) ไพรบึง (4 ต. 31 ม) อุทุมพรพิสัย (12 ต. 
145 ม.) หวยทับทัน (4 ต. 47 ม.) กันทรารมย (1 ต. 2 ม.) โพธ์ิศรี
สุวรรณ (5 ต. 20 ม.) ขุขันธ (10 ต. 111 ม.) ปรางคกู (1 ต. 10 ม.) 

ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก รวม 9 จังหวัด 41 อําเภอ 190 ตําบล 2 เทศบาล 1,519 หมูบาน/ชุมชน 
18. 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.) 
19.อุทัยธานี 8 67 620 เมืองฯ (11 ต. 66 ม. 1 ท. 1 ช.) ทัพทัน (10 ต. 90 ม.) หนองขา

หยาง (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.) 

20. ชัยนาท 4 16 153 วัดสิงห (4 ต. 24 ม.) หันคา (5 ต. 46 ม.) หนองมะโมง (4 ต. 36 
ม.) เนินมะขาม (3 ต. 47 ม.) 

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

22. 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.) 

23.ฉะเชิงเทรา 3 6 18 บานโพธ์ิ (1 ต. 3 ม.) แปลงยาว (4 ต. 13 ม.)บางปะกง (1 ต. 2 
ม.) 

24.ปราจีนบุรี 2 4 11 ศรีมโหสถ (3 ต. 8 ม.) ศรีมหาโพธิ (1 ต. 3 ม.) 
25.จันทบุรี 5 21 149 แกงหางแมว (2 ต. 22 ม.) สอยดาว (5 ต. 18 ม.) เขาคิชกูฎ  

(3 ต. 18 ม.) นายายอาม (5 ต. 32 ม.) ทาใหม (6 ต. 1 เทศบาล 
56 ม. 3 ชุมชน)  

26.ชลบุร ี 1 1 7 เกาะสีชัง (1 ต. 7 ม.) 
ภาคใต รวม 1 จังหวัด 1 อําเภอ 11 ตําบล 1 เทศบาล 58 หมูบาน/ชุมชน 

27.สงขลา 1 11 58 ระโนด (11 ต. 1 เทศบาล 50 ม. 8 ชุมชน) 
รวม 27 จังหวัด 158 836 7,262  
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13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันท่ี 3 – 9 พ.ค. 2563)  
ในชวงวันท่ี 3 - 9 พ.ค. 63 หยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทําให

บริเวณดังกลาวมีอากาศรอนถึงรอนจัด ประกอบกับลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมี
กําลังออนลง จึงมีฝนลดลง สําหรับลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกําลังออน แตยังคงมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึน 

หยอมความกดอากาศต่ําบริเวณหัวเกาะสุมาตราจะมีกําลังแรงข้ึน ในชวงวันท่ี 4 – 9 พ.ค. 63 และมีแนวโนมเคลื่อนตัว
เขาสูอาวเบงกอลตอนบน สงผลทําใหภาคใตฝงตะวันตกมีฝนตกตอเนื่อง สวนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังแรงข้ึน 
โดยทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร 

14. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ํา 
   ความชวยเหลือในพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลง ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 – 1 พฤษภาคม 2563 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ํา 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายน้ํา

สะอาด 
(ลิตร) 

ประโยชนท่ีไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 

ลําปาง 487,020 1,111,990 172,151 460,418 2,046 
เชียงใหม 435,100 118,584 21,201 87,675 1,700 
แมฮองสอน - 97,614 9,248 60,986 - 
เชียงราย - 242,674 56,471 174,477 - 
กําแพงเพชร - 170,886 44,125 179,310 - 
ลําพูน 1,010,110 180,000 55 190 5,450 

 
 

ภาค 2 

นครสวรรค 10,570,500 138,000 7,395 14,613 10,200 
สิงหบุรี 1,843,560 - 150 600 - 
อุทัยธานี 5,108,400 126,000 951 3,450 - 
สระบุรี 4,663,440 120,000 3,307 18,092 17,000 
ปทุมธานี 5,205,600 - 12,472 42,258 31,447 
เพชรบูรณ 81,000 - 2,063 9,076 - 
ชัยนาท - 108,000 - 30 - 

ภาค 3 
 

อุดรธาน ี 4,842,300 24,000 4,061 41,419 1,845 
หนองคาย 2,160,500 - 3,147 10,088 9,077 
สกลนคร 2,894,500 - 3,138 11,186 3,100 
หนองบัวลําภ ู - 30,000 325 1,173 - 
เลย - 42,000 224 748 - 
บึงกาฬ - 6,000 201 716 - 

ภาค 4 
ชัยภูมิ 490,050 - 7,250 22,379 - 
ขอนแกน 2,361,550 1,020,000 7,586 29,853 - 

 มหาสารคาม 293,100 480,000 1,086 4,394 - 
กาฬสินธุ - 18,000 373 1,700 - 

ภาค 5 
นครราชสีมา 4,560,400 2,022,000 15,099 34,150 115 
บุรีรัมย 372,000 - 1,640 6,825 - 

ภาค 6 
ปราจีนบรุี 9,888,280 228,000 5,422 18,575 10,618 
ระยอง 1,289,400 4,848,800 2,452 6,944 2,197 



๘ 

 
จันทบุรี 3,519,200 240,000 2,107 6,241 16,480 
ตราด 6,809,200 - 2,511 6,118 20,850 
สระแกว 137,600 - 830 2,490 - 

ภาค 7 
สุพรรณบุรี 5,798,027 - 1,874 6,340 17,567 
ราชบุรี 696,600 24,000 152 516 1,000 
เพชรบุรี 257,580 - 500 1,350 300 

ภาค 8 
นครศรีธรรมราช 4,853,520 - 8,315 7,220 23,600 
สตูล 183,060 - 260 800 3,200 

ภาค 9 

อุตรดิตถ - 347,300 1,028 3,503 - 
พิษณุโลก 372,240 102,000 521 1,815 1,878 
พิจิตร 13,680 - - 80 - 
แพร 2,398,260 - 3,270 9,620 13,250 

สุโขทัย 482,400 282,000 1,168 4,336 1,500 
นาน 345,120 - 9,563 38,060 1,775 

ภาค 10 
ชุมพร - - - - - 
ภูเก็ต - - - - - 
สุราษฎรธาน ี 1,054,400 1,398,000 988 4,170 3,372 

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

  46จังหวัด 86,167,677 13,822,848 420,865 1,356,082 202,517 

15. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 – 1 พฤษภาคม 2563 

สํานักงาน 
ทรัพยากรนํ้า

บาดาล 

การแจกจายนํ้า (ลิตร) 

เจาะบอนํ้า
บาดาล 
(บอ) 

เปาลางบอ
นํ้าบาดาล 

(บอ) 

ซอมแซม/
ติดตั้ง
เคร่ือง
สูบ/

เคร่ืองสูบ
ไฟฟา 

(คร้ัง/บอ) 

ซอมแซม
บํารุงระบบ

ประปา
บาดาล 
(แหง) 

รถบรรทุกนํ้า
แจกจายนํ้า 

(ลิตร) 

รถปรับปรุง
คุณภาพนํ้า 

(ลิตร) 

นํ้าดื่มบรรจุ
ขวด/

แกลลอน 
(ลิตร) 

เขต 1 
ลําปาง 

194,000 7,805 5,530 0 7 24 8 

เขต 2 
สุพรรณบุรี 

330,000 11,500 77,600 19 11 39 8 

เขต 3 
สระบุรี 

108,183 5,500 24,255 17 69 31 44 

เขต 4 
ขอนแกน 

580,000 7,000 3,550 24 64 50 3 

เขต 5 
นครราชสีมา 

2,152,230 104,250 186,170 13 49 33 5 

เขต 6 
ตรัง 

3,869,180 1,157,760 3,600 2 11 20 18 

เขต 7 
กําแพงเพชร 

120,000 8,253 13,458 4 34 51 34 
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เขต 8 
ราชบุรี 

144,000 10 18,000 1 0 3 23 

เขต 9 
ระยอง 

300,000 40,000 5,804 26 35 80 67 

เขต 10 
อุดรธาน ี

120,000 1,000 3,448 0 1 8 5 

เขต 11 
อุบลราชธาน ี

168,000 0 2,500 1 0 16 26 

เขต 12 
สงขลา 

120,000 2,500 5,000 2 17 20 19 

รวม 8,205,593 1,345,578 348,915 119 298 375 260 
รวมแจกจายนํ้า 

(ลิตร) 
9,900,086 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ํา            สํานักงาน   ทรัพยากรน้ําภาค 1 

๒. กิจกรรมท่ีดําเนินการ นํารถบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน พรอมถังบรรจุน้ําขนาด 200 ลิตร จํานวน 

10 ถัง และขวดน้ําพลาสติก ลงพ้ืนท่ีชวยเหลือกลุมเกษตรกร ม.5 และ ม.7 ต.นาสัก ท่ีไดรับความเดือดรอนพ้ืนท่ีไมผล

เสี่ยงยืนตนตาย  

๓. ประโยชนท่ีไดรับ             10        ไร               18,000 ลิตร 

-         ครัวเรือน         -     คน 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 25 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 ตรัง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เจาะบอน้ําบาดาล โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรดวยเครื่องสูบไฟฟาแบบจุมใตน้ําใน

พ้ืนท่ีหาน้ํายาก 

3. สถานท่ีดําเนินการ บานทุงใน หมู 8 ตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอน้ําบาดาลมีความลึก 122 เมตร ไดปริมาณน้ํา 8 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 26 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 ตรัง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เจาะบอน้ําบาดาล โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรดวยเครื่องสูบไฟฟาแบบจุมใตน้ํา

ในพ้ืนท่ีหาน้ํายาก 

3. สถานท่ีดําเนินการ บานทายทะเล หมู 12 ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอน้ําบาดาลมีความลึก 140 เมตร ไดปริมาณน้ํา 12 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 29 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 ตรัง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เจาะบอน้ําบาดาล โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรดวยเครื่องสูบไฟฟาแบบจุมใตน้ํา

ในพ้ืนท่ีหาน้ํายาก 

3. สถานท่ีดําเนินการ บานใสหินตั้ง หมู 4 ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอน้ําบาดาลมีความลึก 120 เมตร ไดปริมาณน้ํา 6 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 30 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 ตรัง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เจาะบอน้ําบาดาล โครงการสํารวจและพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือเสริมแหลงน้ําดิบภายใตโครงการ

ปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ป 2562/63 (704) 

3. สถานท่ีดําเนินการ บานหนองทองหลอ หมู 9 ตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอน้ําบาดาลมีความลึก 192 เมตร ไดปริมาณน้ํา 10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 29 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 3 สระบุรี 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ แจกจายน้ําบาดาลจากจุดบริการจุดจายน้ําบาดาล 

3. สถานท่ีดําเนินการ สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 3 สระบุรี หมู 5 ตําบลโคกแย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

4. ประโยชนท่ีไดรับ สามารถใหบริการน้ําดื่มชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากสถานการณภัยแลง จํานวน 

1,800 ลิตร  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 29 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 4 ขอนแกน 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เปาลางบอน้ําบาดาล 

3. สถานท่ีดําเนินการ โรงพยาบาลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอน้ําบาดาลไดรับการฟนฟูใหกลับมาใชงานไดตามปกติ และชวยบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชนผูประสบภัยแลง 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 29 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 ตรัง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ แจกจายน้ําบาดาลจากจุดบริการจุดจายน้ําบาดาล 

3. สถานท่ีดําเนินการ สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 ตรัง หมู 6 ตําบลบานควน อําเภอเมือง     จังหวัดตรัง 

4. ประโยชนท่ีไดรับ สามารถใหบริการน้ําดื่มชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากสถานการณภัยแลง จํานวน 

366,000 ลิตร  

 

  

 

  

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
                                                                                   ประธานคณะทํางานศูนยปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ํา) 


