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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น.(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา หยอมความกดอากาศตํ่าเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให
บริเวณดังกลาวมีอากาศรอนโดยท่ัวไปและมีอากาศรอนจัดบางพ้ืนท่ี ประกอบกับมีลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตยังคงพัด
นําความชื้นเขามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนลาง ทําใหบริเวณ
ดังกลาวมีพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงบางแหงในระยะนี้ ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวัง
อันตรายจากฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงไวดวย สําหรับลมตะวันออกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมภาคใตและอาวไทย ทํา
ใหภาคใตมีฝนตอเนื่อง สําหรับหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณอาวเบงกอลตอนลาง มีแนวโนมจะทวีกําลังแรงข้ึน 
และเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเขาสูอาวเบงกอลตอนบน 
 อนึ่งพายุโซนรอน “หวองฟง” (VONGFONG) บริเวณประเทศฟลิปปนส กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดย
พายุนี้ไมมีผลกระทบตอลักษณะอากาศของประเทศไทย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 16 พ.ค. 2563 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถายดาวเทียม วันท่ี 16 พ.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 

 

พายุโซนรอน “VONGFONG” 

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.) 
บานดินดอน ต.ทาดี อ.ลานสะกา จ.นครศรีธรรมราช   - 29.0 
บานเขาพลู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง - 14.5 
บานลาน ต.มอนปน อ.ฝาง จ.เชียงใหม - 12.0 
บานนาดอน ทต.ชางขวา อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี - 10.0 
บานเมืองนะ ทต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม - 5.0 
บานรอนนา อ.รอนพิบูลย ต.รอนพิบูลย  จ.นครศรีธรรมราช - 3.5 
บานเปยงกอก ต.โปงนํ้ารอน อ.ฝาง  จ.เชียงใหม - 3.5 
บานโปงกอนเสา ต.ทามะปราง อ.แกงคอย จ.สระบุร ี - 3.5 
บานไร  ต.ทุงหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา - 2.5 
บานใหมพรสวรรค ต.นาโบสถ อ.วังเจา จ.ตาก - 2.0 
บานคีรีวง ต.กําโลน อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช - 1.5 
บานตาม ต.บอสวก อ.เมืองนาน จ.นาน - 1.0 
บานกอกวง ต.บอเกลือใต อ.บอเกลือ จ.นาน - 0.5 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรนํ้า/คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง) 

ภูมิภาค ความช้ืนในดิน [-] 1 พ.ค. 63 ความช้ืนในดิน [-] 14 พ.ค. 63 แนวโนม 
เหนือ 0-20 20-40 เพ่ิมข้ึน 
กลาง 20-40 20-40 ทรงตัว 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
ตะวันออก 20-40 40-60 เพ่ิมข้ึน 
ตะวันตก 0-20 20-40 เพ่ิมข้ึน 

ใต 20-40 60-80 เพ่ิมข้ึน 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแหงสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมนํ้า 

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงา (ตะก่ัวปา) 46.8 
จ.ยะลา สกษ. 45.9 
จ.สุราษฎรธานี (พระแสง สอท.) 14.7 
จ.สงขลา (หาดใหญ) 9.4 
จ.ตาก (อุมผาง) 7.1 
จ.เชียงราย 5.2 
จ.ตราด 4.0 
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5.เรดารตรวจอากาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2563(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 80.30 น. 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 08.30 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ําในแหลงเก็บกักน้ํา ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญปริมาตรน้ําในอางฯ 32,735 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 46 (ปริมาตรน้ําใชการได 

9,438 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 20) ปริมาตรน้ําในอางฯ เทียบกับป 2562 (38,969 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 55)
นอยกวาป 2562 จํานวน 6,234 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 20.87 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย
จํานวน 78.54 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 38,191 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 4,355 32 555 6 0.00 1.38 8.50 8.50 9,107 
2.สิริกิติ์ 3,580 38 730 11 4.01 2.47 10.53 10.49 6,928 
3.จุฬาภรณ 40 24 3 2 0.10 0.07 0.00 0.00 141 
4.อุบลรัตน 336 14 -245 -13 0.12 0.12 0.30 0.30 4,304 
5.ลําปาว 664 34 564 30 0.00 0.00 0.83 0.83 1,786 
6.สิรินธร 1,057 54 225 20 0.38 2.34 1.50 1.50 909 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 123 13 120 13 0.51 0.00 0.28 0.28 837 
8.ศรีนครินทร 12,657 71 2,392 32 5.05 4.28 17.96 16.92 6,113 
9.วชิราลงกรณ 4,372 49 1,360 23 0.12 0.00 17.08 16.01 6,628 
10.ขุนดานปราการชล 31 14 27 12 0.22 0.26 0.40 0.40 194 
11.รชัชประภา 2,903 51 1,551 36 3.27 4.38 7.80 10.12 3,241 
12.บางลาง 989 68 713 61 4.18 4.20 4.03 4.06 601 

6.2 อางเก็บน้ําขนาดกลาง 350 แหง มีปริมาณน้ํา 1,631 ลาน ลบ.ม. (30%) ปริมาณน้ําใชการ 1,301 ลาน ลบ.ม. (26%) 
๖.3 แหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ํารวม 165.78 ลาน ลบ.ม. (32%) 
๖.4 แหลงน้ําในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 141,002 แหง มีปริมาณน้ํารวม 1,644 ลาน ลบ.ม. 
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7. สถานการณน้ําในประเทศ ณ วันท่ี 13 – 16 พฤษภาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แมนํ้า อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับนํ้า (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

13 
พ.ค. 

14 
พ.ค. 

15 
พ.ค. 

16 
พ.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.32 1.54 1.39 1.38 ลดลง -2.32 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.78 -0.80 -0.79 -0.80 ลดลง -6.0 
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 1.32 1.29 1.19 1.19 ทรงตัว -9.99 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 16.89 16.88 16.84 16.86 เพ่ิมข้ึน -9.34 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.64 5.64 5.64 5.64 ทรงตัว -10.7 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย 6.00 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 ทรงตัว -6.33 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.02 2.03 2.05 2.05 ทรงตัว -4.95 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 1.05 0.94 0.92 0.90 ลดลง -2.10 
M.69 ลําเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 2.84 2.83 2.83 2.83 ทรงตัว -4.47 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 7.43 7.86 7.43 7.43 ทรงตัว -9.7 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.35 28.34 28.33 28.28 ลดลง -5.68 
X.274 แมน้ําโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.73 28.57 18.54 18.52 ลดลง -5.66 
X.37A แมนํ้าตาป พระแสง สุราษฎรธานี 11.70 5.03 5.13 4.77 4.74 ลดลง -3.46 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2563(คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ํา (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้าํ (ม.) 
แนว 

โนม 12 
พ.ค. 

13 
พ.ค. 

14 
พ.ค. 

15 
พ.ค. 

16 
พ.ค. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 2.29 2.20 2.20 1.94 1.94 -10.86 -0.26 -0.35 ทรงตัว 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 3.98 3.97 3.90 2.88 3.86 -12.14 -0.04 -0.12 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 1.46 1.41 1.43 1.41 1.39 -10.81 -0.04 -0.07 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 1.65 1.55 1.43 1.36 1.32 -10.68 -0.11 -0.33 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 2.08 2.00 1.92 1.91 1.89 -10.61 -0.03 -0.19 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 2.44 2.47 2.42 2.35 2.30 -12.20 -0.12 -0.14 ลดลง 

*** ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 (กรมทรัพยากรนํ้า)  
[เวลา 15.00 น. (เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันน้ี)] 

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

10. พ้ืนท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม มีปริมาณน้ําฝนไมถึงเกณฑการเฝาระวัง ประกอบกับบางพ้ืนท่ีไมมีฝนตก จึงไมมีพ้ืนท่ี

ติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ําปาไหลหลาก 
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11. เหตุการณวิกฤตน้ําปจจุบัน ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2563[เวลา 15.00 น. (เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันน้ี)] 
ไมมีสถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้ําทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวงณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 (ปภ.)  

สถานการณภัยแลง 
ตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 ถึงปจจุบัน มีจังหวัดท่ีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแลง)ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562มี
สถานการณท้ังหมด 29 จังหวัด 164 อําเภอ 867 ตําบล 5 เทศบาล 7,477 หมูบาน/ชุมชนไดแก จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม พะเยา นาน อุตรดิตถ สุโขทัย เพชรบูรณ ตาก พิษณุโลก หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 
มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบรุี จันทบุรี ชลบรุ ีและจงัหวัดสงขลา 

จังหวัด 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอท่ีประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
อําเภอ ตําบล 

หมูบาน/
ชุมชน 

รวม 9 จังหวัด 48 อําเภอ 237 ตําบล 1,940 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 15 117 ฮอด (1 ต. 10 ม.) ดอยหลอ (4 ต. 41 ม.) แมแตง (1 ต. 1 ม.) 
ดอยเตา (6 ต. 43 ม.) เวียงแหง (3 ต. 22 ม.) 

8.พิษณุโลก 3 12 83 บางระกํา (4 ต. 10 ม.) ชาติตระการ (4 ต. 34 ม.)  
วัดโบสถ (4 ต. 39 ม.) 

9.ตาก 1 10 89 เมืองฯ (10 ต. 89 ม.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 10 จังหวัด 74 อําเภอ 429 ตําบล 2 เทศบาล 3,960 หมูบาน/ชุมชน 

10.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.) 

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

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

13.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.) 
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14.กาฬสินธุ 1 4 27 ยางตลาด (4 ต. 27 ม.) 
15.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.) 

16.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.) 

17.บุรีรัมย 11 83 943 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.) นาโพธ์ิ (4 ต. 15 ม.) หนองก่ี (10 ต. 108 ม.) คูเมือง 
(5 ต. 8 ม.) 

18.ชัยภูม ิ 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.) ภูเขียว (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.) 

19.ศรีสะเกษ 8 41 431 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 
20. 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.) 
21.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.) 

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

23.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.) 

24. 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.) 

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

26.ปราจีนบุรี 2 4 11 ศรีมโหสถ (3 ต. 8 ม.) ศรีมหาโพธิ (1 ต. 3 ม.) 
27.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)  

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

29.สงขลา 1 11 58 ระโนด (11 ต. 1 เทศบาล 50 ม. 8 ชุมชน) 
รวม 29 จังหวัด 164 867 7,477  
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13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันท่ี 15 – 21 พ.ค. 2563)  
 ในชวงวันท่ี 15 - 16 พ.ค. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอนถึงรอนจัด โดยมีพายุฝนฟาคะนองกับลม

กระโชกแรงเกิดข้ึนบางพ้ืนท่ี เนื่องจากลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตยังคงพัดนําความชื้นเขาปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ในชวงวันท่ี 17-21 พ.ค. 63 ลมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกําลังแรงข้ึน ทําให

บริเวณดังกลาวมีฝนเพ่ิมข้ึนกับมีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ีในภาคใต สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยจะมีกําลัง
แรงข้ึน โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร 

อนึ่ง หยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงท่ีปกคลุมบริเวณอาวเบงกอล จะทวีกําลังแรงข้ึนเปนพายุไซโคลน และจะเคลื่อน
ข้ึนฝงบริเวณประเทศอินเดียตอนบน 

14. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ํา 
   ความชวยเหลือในพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลง ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ํา 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายน้ํา

สะอาด 
(ลิตร) 

ประโยชนท่ีไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 

ลําปาง 487,020 1,215,867 172,151 460,418 2,056 
เชียงใหม 462,300 135,108 21,201 87,675 1,700 

แมฮองสอน - 104,557 9,248 60,986 - 
เชียงราย - 253,017 56,471 174,477 - 

กําแพงเพชร - 178,384 44,125 179,310 - 
ลําพูน 1,043,550 180,000 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 5,108,400 180,000 951 3,450 - 
สระบุรี 5,065,200 120,000 4,902 22,683 17,000 

ปทุมธานี 6,123,600 - 12,472 42,258 31,447 
เพชรบูรณ 81,000 - 2,063 9,076 - 
ชัยนาท - 108,000 - 30 - 

ภาค 3 
 

อุดรธาน ี 4,926,300 24,000 4,061 41,419 1,845 
หนองคาย 2,160,500 - 3,147 10,088 9,077 
สกลนคร 3,020,500 - 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   1,050,000   7,586   29,853   -    

มหาสารคาม  293,100  1,014,000.00    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   -    
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ภาค 6 

ปราจีนบรุี 9,904,480 228,000 5,422 18,575 10,618 
ระยอง 1,591,350 5,286,800 2,694 8,094 3,851 
จันทบุรี 4,213,500 528,000.00 2,246 6,797 17,031 
ตราด 6,809,200 - 2,511 6,118 20,850 

สระแกว 137,600 - 830 2,490 - 

ภาค 7 

สุพรรณบุรี 8,114,627 - 1,874 6,340 17,567 
ราชบุรี 732,240 36,000 160 546 1,000 
เพชรบุรี 257,580 - 500 1,350 300 

ประจวบคีรีขันธ 95,580 - 1,200 2,400 - 

ภาค 8 
นครศรีธรรมราช 4,853,520 - 8,315 7,220 23,600 

สตูล 183,060 - 260 800 3,200 

ภาค 9 

อุตรดิตถ  -     356,100   1,028   3,503   -    
พิษณุโลก  372,240   102,000   521   1,815   1,878  

พิจิตร  13,680   -     -     80   -    
แพร  2,545,260   -     3,270   9,620   13,250  

สุโขทัย  505,920   282,000   1,168   4,336   1,500  
นาน  463,680   -     9,563   38,060   1,775  

ภาค 10 
ชุมพร  -     -     -     -     -    
ภูเก็ต  -     -     -     -     -    

สุราษฎรธาน ี  1,099,200   1,452,000   988   4,170   3,372  

ภาค 11 
อํานาจเจริญ  216,900   -     395   1,646   600  
อุบลราชธานี  181,450   201,000   2,678   8,577   250  

  47 จังหวัด 91,567,977 15,386,833 424,049 1,364,809 204,732 
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15. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 – 8 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 9 31 8 

เขต 2 
สุพรรณบุรี 

372,000 13,500 77,900 19 12 39 8 

เขต 3 
สระบุรี 

120,183 5,500 25,455 17 69 31 44 

เขต 4 
ขอนแกน 

580,000 7,000 3,550 24 67 50 3 

เขต 5 
นครราชสีมา 

2,369,230 129,250 186,195 13 49 33 5 

เขต 6 
ตรัง 

4,159,280 1,210,810 3,600 2 11 20 18 

ขต 7 
กําแพงเพชร 

120,000 8,253 14,534 4 34 51 34 

เขต 8 
ราชบุรี 

144,000 10 76,552 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 6 

เขต 11 
อุบลราชธาน ี

168,000 0 2,500 1 0 16 26 

เขต 12 
สงขลา 

120,000 2,500 5,000 2 18 23 19 

รวม 8,766,693 1,425,628 410,068 119 305 385 261 
รวมแจกจายนํ้า 

(ลิตร) 
10,602,389 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ํา            สํานักงาน   ทรัพยากรน้ําภาค 4 

๒. กิจกรรมท่ีดําเนินการ นํารถบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร แจกจายน้ํา สะอาดใหประชาชนท่ีขาดแคลนน้ํา บ.หนองกอก 

ม.3 บ.หนองหนอง ม.8 บ.หนองวัด ม.11 บ.ศรีสวัสดิ์ ม.13 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

๓. ประโยชนท่ีไดรับ          -          ไร                 90,000    ลิตร (14 – 15 พ.ค.) 

   -      ครัวเรือน            -          คน 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

 
1. กรม    ทรัพยากรน้าํ            สํานักงาน   ทรัพยากรน้ําภาค 6 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือสูบเติมน้ําไปยังสระเก็บน้ําสาธารณะของ

หมูท่ี 5  บานดงจิก ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี เพ่ือชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค

บริโภคและพ้ืนท่ีเกษตรไมผล 

3. ประโยชนท่ีไดรับ       2,000      ไร                953,600 ลูกบาศกเมตร (12 มี.ค. - 13 พ.ค.) 

  40      ครัวเรือน          400        คน 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

 
1. กรม    ทรัพยากรน้ํา            สํานักงาน   ทรัพยากรน้ําภาค 5 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ นํารถบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 2 คัน เขาแจกจายน้ําดิบท่ีสูบจากบอพักน้ําบาดาล

ใหแกประชาชน หมูท่ี 7,8,9 และ 16 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 

3. ประโยชนท่ีไดรับ         -         ไร               390,000     ลิตร (7 พ.ค. - 13 พ.ค.) 

 500       ครัวเรือน        2,098  คน 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

 
1. กรม    ทรัพยากรน้ํา            สํานักงาน   ทรัพยากรน้ําภาค 6 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ นํารถบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร รับน้ําดิบจากสระเก็บกักน้ําสาธารณะชวยเติมน้ําเขาสระ

เก็บน้ําสําหรับเกษตรไมผลของเกษตรกร ตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี

3. ประโยชนท่ีไดรับ         -         ไร               288,000     ลิตร (30 เม.ย. - 13 พ.ค.) 

      -        ครัวเรือน         -     คน 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

 
1. กรม    ทรัพยากรน้ํา            สํานักงาน   ทรัพยากรน้ําภาค 7 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยสูบน้ําจากบอน้ําเอกชน ลงคลองสง

ตอไปยังสระเก็บน้ําดิบ เพ่ือใชในการผลิตประปาหมูบาน ชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบปญหาขาดแคลนน้ํา เทศบาลตําบล

ธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

3. ประโยชนท่ีไดรับ         -         ไร                     -       ลิตร 

  -            ครัวเรือน         -     คน 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
                                                                                   ประธานคณะทํางานศูนยปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ํา) 


