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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมข้ึน กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต เน่ืองจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดา
มันและประเทศไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ขอให
ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต ระวังอันตรายจากฝนที่
ตกหนัก ซึ่งอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากได 
 สำหรับคล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

 
แผนที่อากาศ วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถายดาวเทียม วันท่ี 15 มิ.ย. 2563 เวลา 07.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้)(กรมอตุุนิยมวิทยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชงิเขา 12 ชม. ที่ผานมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บานบางหวาน ต.กมลา อ.กระทู จ.ภูเก็ต - 60.5 
บานมังเกาหลัง ต.เทอดไทย อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย - 58.0 
บานหวยหินลับ ต.ทุงใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช - 53.5 

บานไฮฮา ต.บานดานนาขาม อ.เมอืงอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ - 51.0 

บานหวยเกียงพา ต.บานดานนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ - 47.5 
บานดอนชัย ต.เมืองปาน อ.เมอืงปาน จ.ลำปาง - 46.0 
บานดอกแดง ต.บางไทร อ.ตะกั่วปา จ.พังงา - 45.0 
บานแพะแมแฝกใหม ต.เจดียแมครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม - 42.0 
บานผาชอ ต.แมสุก อ.แจหม จ.ลำปาง - 39.0 
บานสันตสุิข ต.เวียงตา อ.ลอง จ.แพร - 38.0 
บานใหมพัฒนา ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง - 37.0 
บานกะไหล ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุง จ.พังงา - 36.5 
บานหวยลาด ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุง จ.พังงา - 36.5 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

ภูมิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 มิ.ย. 63 ความชื้นในดิน [-] 13 มิ.ย. 63 แนวโนม 
เหนือ 0-20 20-40 เพิ่มขึ้น 
กลาง 20-40 20-40 ทรงตัว 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20-40 40-60 เพิ่มขึ้น 
ตะวันออก 20-40 40-60 เพิ่มขึ้น 
ตะวันตก 20-40 40-60 เพิ่มขึ้น 

ใต 40-60 60-80 เพิ่มขึ้น 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถงึ ดินที่แหงสนิท และ 100 หมายถงึ ดินท่ีอิ่มนำ้ 

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงา (ตะก่ัวปา) 116.4 
จ.ปราจีนบุรี 97.8 
จ.พระนครศรีอยุธยา 85.8 
จ.เพชรบูรณ (หลมสัก) 69.6 
จ.นครนายก 63.4 
จ.นครศรีธรรมราช (สกษ.) 52.2 
จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง) 49.8 
จ.ยโสธร 40.6 
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5.เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีขอนแกน เวลา 08.45 น. 

 
สถานีสรุาษฎรธานี เวลา 08.45 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใตของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 30,909 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 44 (ปริมาตรน้ำใชการได 

7,629 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 16) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (36,776 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 52)
นอยกวาป 2562 จำนวน 5,867 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 23.91 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 59.29 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 40,017 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 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,082 30 282 3 0.00 1.05 8.00 8.00 9,380 
2.สิริกิติ์ 3,341 35 491 7 8.35 3.96 11.86 11.63 7,167 
3.จุฬาภรณ 43 26 6 4 0.31 0.31 0.00 0.00 138 
4.อุบลรัตน 318 13 -263 -14 0.13 0.13 0.30 0.00 4,322 
5.ลำปาว 649 33 549 29 3.19 0.00 0.79 0.79 1,801 
6.สิรินธร 995 51 164 14 1.05 0.00 0.38 0.00 971 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 109 11 106 11 0.19 0.20 0.43 0.43 851 
8.ศรีนครินทร 12,192 69 1,927 26 1.13 2.34 10.04 10.01 6,578 
9.วชิราลงกรณ 3,939 44 927 16 1.10 1.12 10.06 10.09 7,061 
10.ขุนดานปราการชล 26 12 22 10 0.26 0.27 0.00 0.00 199 
11.รัชชประภา 2,773 49 1,421 33 2.76 2.10 7.21 7.74 3,371 
12.บางลาง 976 67 700 59 2.79 3.32 3.97 4.06 614 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 350 แหง มีปริมาณน้ำ 1,587 ลาน ลบ.ม. (29%) ปริมาณน้ำใชการ 1,254 ลาน ลบ.ม. (25%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 154.24 ลาน ลบ.ม. (30%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 141,022 แหง มีปริมาณน้ำรวม 1,660 ลาน ลบ.ม. 



๔ 

7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 12 – 15 มิถุนายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
ศุกร เสาร อาทิตย จันทร 

12 
มิ.ย. 

13 
มิ.ย. 

14 
มิ.ย. 

15 
มิ.ย. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.45 1.51 1.43 4.52 เพิ่มข้ึน 0.82 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.74 -0.81 -0.80 -0.80 ทรงตัว -6.00 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 ทรงตัว -8.38 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 1.10 0.99 1.05 1.29 เพิ่มข้ึน -8.58 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 16.75 16.74 16.75 16.65 ลดลง -9.55 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.51 5.51 5.51 5.51 ทรงตัว -10.83 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 -0.09 -0.10 -0.10 -0.05 ลดลง -6.05 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.07 2.09 2.08 2.10 เพิ่มข้ึน -4.90 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 0.76 0.76 0.80 0.92 เพิ่มข้ึน -2.08 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 3.00 3.00 3.00 3.00 ทรงตัว -4.30 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 8.08 7.46 7.43 7.43 ทรงตัว -9.70 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.32 28.29 28.28 28.39 เพิ่มข้ึน -5.57 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.70 18.76 16.60 18.60 ทรงตัว -5.58 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 5.02 4.90 4.81 4.86 เพิ่มข้ึน -6.84 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 11 
มิ.ย. 

12 
มิ.ย. 

13 
มิ.ย. 

14 
มิ.ย. 

15 
มิ.ย. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.31 2.44 2.36 2.45 2.70 -10.1 0.34 0.39 เพิ่มขึ้น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 4.56 4.67 4.70 4.50 4.48 -11.52 -0.22 -0.08 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 1.61 1.78 1.86 1.96 1.93 -10.27 0.07 0.32 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 1.98 1.92 1.87 1.83 1.87 -10.13 0.00 -0.11 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 2.37 2.42 2.34 2.27 2.31 -10.19 -0.03 -0.06 เพิ่มขึ้น 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 2.71 2.75 2.80 2.93 2.86 -11.64 0.06 0.15 ลดลง 

*** ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
[เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บานซับอีปุก ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ 
บานโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ 
บานโปงเจ็ดหัว ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ 
บานโปงตะแบก ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ 
บานซับเปป ต.ซับเปป อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ 
บานปารวก ต.บอโพธ์ิ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บานวังทอง ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ 
บานหวยหิน ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
บานคลองสะทอน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 
 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 104.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.0 มิลลิเมตร 
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เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) 

บานหวยหินลับ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ 
บานคลองหวยนา ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ 
บานคลองบน ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ 
บานวังทอง ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ 
บานวังลาด ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ 
บานโนนโก ต.บานโตก อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ 
บานวังไทรทองเหนือ ต.ซบัเปบ อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ 
บานน้ำพิ ต.ทุงชาง อ.ทุงชาง จ.นาน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 89.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 87.0 มิลลิเมตร 

***สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทีเ่กี่ยวของไดดำเนินการแจงอาสาสมัครและเครือขาย รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลว 

10. พืน้ที่ติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพบัิติภัย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกําลังแรงประกอบกับมีหยอมความกด

อากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยมีฝนตกตอเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแหง 
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใตศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงไดทําการ
เฝาระวังและติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลากเปนพิเศษ และจะทําการแจงอาสาสมัครเครือขายใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอไป 

11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
ไมมสีถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนทิ้งชวงณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2563  (ปภ.)  

สถานการณภัยแลง 
ต้ังแตวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงปจจุบัน มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแลง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
มีสถานการณทั้งหมด 29 จังหวัด 167 อำเภอ 883 ตำบล 5 เทศบาล 7,603 หมูบาน/ชุมชนไดแก จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม พะเยา นาน อุตรดิตถ สุโขทัย เพชรบูรณ ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร 
มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี จันทบุรี ชลบุรี และจังหวัดสงขลา 

 ยุติสถานการณฯ ทั้งจังหวัด จำนวน 14 จังหวัด 73 อําเภอ 375 ตําบล 2 เทศบาล 2,918 หมูบาน ไดแก 
กาฬสินธุ (1 อ. 4 ต. 27 ม.) เพชรบูรณ (6 อ. 41 ต. 254 ม.) จ.นครพนม (3 อ. 11 ต. 64 ม.)  จ.สงขลา (1 อ. 11 ต. 58 ม.) จ.
สุโขทัย (4 อ. 16 ต. 91 ม.) จ.หนองคาย (8 อ. 40 ต. 358 ม.) พิษณโุลก (3 อ. 12 ต. 83 ม.)  จ.สกลนคร (8 อ. 56 ต. 442 ม.) 
จ.เชียงราย (15 อ. 77 ต. 667 ม.) จ.นาน (3 อ. 9 ต. 65 ม.) จ.อุตรดิตถ (5 อ. 15 ต. 107 ม.) จ.นครวรรค (6 อ. 26 ต. 
164 ม.) จ.ปราจีนบุรี (2 อ. 4 ต. 11 ม.) และ จ. นครราชสีมา (8 อ. 53 ต. 1 เทศบาล 527 หมูบาน/ชุมชน) 

ยังคงเหลือสถานการณฯ 15 จังหวัด 94 อําเภอ 508 ตําบล 3 เทศบาล 4,685 หมูบาน/ชุมชน 

จังหวัด 
จำนวน 

รายชื่ออาํเภอที่ประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
อำเภอ ตำบล 

หมูบาน/
ชุมชน 

ภาคเหนือ  รวม 3 จังหวัด 14 อําเภอ 73 ตําบล 726 หมูบาน 
1. 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.) เมือง
ฯ (12 ต. 172 ม.)  ภูซาง (5 ต. 59 ม.) เชียงมวน (3 ต. 34 
ม.) 

2.เชียงใหม 5 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.) 

3.ตาก 1 10 89 เมืองฯ (10 ต. 89 ม.) 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 6 จังหวัด 54 อําเภอ 318 ตําบล 2 เทศบาล 3,069 หมูบาน/ชุมชน 
4.บึงกาฬ 4 32 252 พรเจริญ (7 ต. 58 ม.) เมืองฯ (12 ต. 77 ม.)ปากคาด (6 ต. 

51 ม.) โซพิสัย (7 ต. 66 ม.) 
5.มหาสารคาม 7 48 590 แกดำ (1 ต. 3 ม.) โกสุมพิสัย (9 ต. 91 ม.)ชื่นชม (4 ต. 46 ม.) 

เชียงยืน (8 ต. 116 ม.) พยัคฆภูมิพิสัย (14 ต. 198 ม.) 
ยางสีสุราช (7 ต. 91 ม.) นาดูน (5 ต. 45 ม.) 

6.บุรีรัมย 11 83 943 พลับพลาชัย (5 ต. 56 ม.) ประโคนชยั(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.) 

7.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.) 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.) 

8.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.) โพธ์ิศรีสุวรรณ (5 ต. 20 ม.) ขุขันธ (10 ต. 111 ม.) 
ปรางคกู (1 ต. 10 ม.) 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 7 จังหวัด 34 อําเภอ 170 ตําบล 2 เทศบาล 1,417 หมูบาน/ชุมชน 
9.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.) 

10. ชัยนาท 4 16 158 วัดสิงห (4 ต. 24 ม.) หันคา (5 ต. 46 ม.) หนองมะโมง (4 ต. 
36 ม.) เนินมะขาม (3 ต. 47 ม.) 

11.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.)หวย
กระเจา (4 ต. 49 ม.) 

12. 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.) 

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

14.จันทบุร ี 6 31 217 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) โปงน้ำรอน (5 ต. 47 ม.) 

15.ชลบุรี 1 1 7 เกาะสีชัง (1 ต. 7 ม.) 
รวม 15 จังหวัด 94 508 4,685  

 



๗ 

 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 14 – 20 มิ.ย. 2563)  
 ในชวงวันท่ี 14 - 16 มิ.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น 

ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวตอนบน ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยมีฝนเพิ่มข้ึน และมีฝนตก
หนักถึงหนักมากบางแหง สวนในชวงวันที่ 17 - 20 มิ.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดา
มันและประเทศไทย ทำใหดานรับมรสุมของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตก ยังคงมีฝนตกหนัก
บางแหง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยจะมีกำลังปานกลางตลอดชวง โดยทะเลอันดามันมีคล่ืนสูง 1-2 
เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (14 มิ.ย. 63) พายุโซนรอน “นูรี” บริเวณทะเลจีนใตตอนบน ไดเคลื่อนข้ึนฝงบริเวณ เมืองห
ยางเจียง มณฑลกวางตุง ประเทศจีน และไดออนกำลังลงเปนพายุดีเปรสชันแลว โดยจะออนกำลังลงเปนหยอมความกด
อากาศตำ่ในระยะตอไป 

14. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 

   ความชวยเหลือในพื้นที่ประสบปญหาภัยแลง ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2562 – 12 มิถุนายน 2563 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 
(ลิตร) 

ประโยชนที่ไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พื้นที่เกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 

ลำปาง 492,200 1,323,165 172,276 460,908 2,056 

เชียงใหม 523,020 151,477 21,201 87,675 1,700 

แมฮองสอน - 118,938 9,248 60,986 - 

เชียงราย - 279,642 56,471 174,477 - 

กำแพงเพชร - 195,109 44,125 179,310 - 

ลำพูน 1,135,310 180,000 55 190 5,450 

พะเยา - 18,000 126 500 - 

 
 

ภาค 2 

นครสวรรค 10,570,500 138,000 7,395 14,613 10,200 

สิงหบุร ี 1,843,560 - 150 600 - 

อุทัยธานี 5,108,400 180,000 951 3,450 - 

สระบุร ี 5,568,480 120,000 4,902 22,683 17,000 

ปทุมธานี 7,365,600 - 12,472 42,258 31,447 

เพชรบูรณ 81,000 - 2,063 9,076 - 
ชัยนาท - 108,000 - 30 - 

ภาค 3 
 

อุดรธานี 5,254,800 60,000 4,333 42,584 1,845 
หนองคาย 2,160,500 - 3,147 10,088 9,077 
สกลนคร 3,398,500 - 3,138 11,186 3,100 

หนองบัวลำภู - 54,000 325 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 - 
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มหาสารคาม 293,100 1,590,000 1,086 4,394 - 
กาฬสินธุ - 18,000 373 1,700 - 

ภาค 5 
นครราชสีมา 4,560,400 2,796,000 15,949 37,158 115 

บุรีรัมย 372,000 - 1,640 6,825 - 

ภาค 6 

ปราจีนบุร ี 9,904,480 228,000 5,422 18,575 10,618 
ระยอง 2,122,450 5,286,800 2,694 8,094 3,851 
จันทบุรี 4,998,500 738,000 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 11,215,307 - 1,874 6,340 17,567 

ราชบุร ี 1,323,540 36,000 160 546 1,030 
เพชรบุรี 257,580 - 500 1,350 300 

ภาค 8 

ประจวบคีรีขันธ 124,740 - 1,200 2,400 - 
นครศรีธรรมราช 4,889,160 - 8,315 7,220 23,600 

สตูล 187,920 - 260 800 3,200 
นราธิวาส 340,200 - 500 1,550 5,000 

ภาค 9 

อุตรดิตถ - 457,700 1,316 4,686 - 
พิษณุโลก 372,240 102,000 521 1,815 1,878 

พิจิตร 13,680 - - 80 - 
แพร 2,729,760 - 3,270 9,620 13,250 

สโุขทัย 505,920 282,000 1,168 4,336 1,500 
นาน 590,880 - 9,563 38,060 1,775 

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

สุราษฎรธาน ี 1,099,200 1,488,000 988 4,170 3,372 

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

  49 จังหวัด 99,907,057 17,343,831 426,210 1,372,705 209,762 

15. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 – 5 มิถุนายน 2563 

สำนักงาน 

ทรัพยากรน้ำ

บาดาล 

การแจกจายน้ำ (ลิตร) 

เจาะบอน้ำ

บาดาล 

(บอ) 

เปาลางบอ

น้ำบาดาล 

(บอ) 

ซอมแซม/

ติดตั้ง

เครื่อง

สูบ/

เครื่องสูบ

ไฟฟา 

(คร้ัง/บอ) 

ซอมแซม

บำรุงระบบ

ประปา

บาดาล 

(แหง) 

รถบรรทุกน้ำ

แจกจายน้ำ 

(ลิตร) 

รถปรับปรุง

คุณภาพน้ำ 

(ลิตร) 

นำ้ดื่มบรรจุ

ขวด/

แกลลอน 

(ลิตร) 

เขต 1 
ลำปาง 

197,210 7,805 5,530 0 13 34 8 

เขต 2 
สุพรรณบุร ี

478,000 15,000 80,700 19 13 40 10 

เขต 3 128,183 5,500 33,570 17 69 31 44 
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สระบุร ี
เขต 4 
ขอนแกน 

580,000 7,000 3,550 24 69 52 3 

เขต 5 
นครราชสีมา 

2,609,230 218,250 186,475 13 49 33 5 

เขต 6 
ตรงั 

5,055,980 1,346,840 3,600 2 11 20 18 

ขต 7 
กำแพงเพชร 

120,000 8,253 18,675 4 34 51 34 

เขต 8 
ราชบุรี 

144,000 10 115,088 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 19 29 

เขต 12 
สงขลา 

120,000 2,500 5,000 2 22 27 19 

รวม 10,020,603 1,652,158 463,940 119 316 398 266 
รวมแจกจายนำ้ 

(ลิตร) 
12,136,701 

 

 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ำ) 


