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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น.(กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพ้ืนที่ 
เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่่าจากความร้อนปกคลุมบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้
ยังคงพัดน่าความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ท่าให้
บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะนี้ ส่าหรับภาคใต้ มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม 
ท่าให้ภาคใต้มีฝนต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
 อนึ่ง พายุไซโคลน “อ่าพัน” (AMPHAN) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง ก่าลังการเคลื่อนไปทางทิศเหนือเข้าสู่อ่าวเบ
งกอลตอนบน และประเทศบังคลาเทศ 
 ส่วน พายุดีเปรสชัน “หว่องฟ้ง” (VONGFONG) บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ ได้อ่อนก่าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่่า
แล้ว โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย 

 
แผนที่อากาศ วันท่ี 17 พ.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่17 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น. 

 

พายุไซโคลน “AMPHAN” 

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.(เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี )(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

3.ปริมาณฝนสะสมของพื นที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรน้่า) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านเกาะจง  ต.ทับช้าง อ.นาทว ีจ.สงขลา - 43.0 
บ้านธาราวงศ์อารีย ์ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธาน ี - 25.5 
บ้านสระบัว ต.ล่าพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธาน ี - 20.0 
บ้านวังไทร ต.ทับช้าง อ.นาทว ีจ.สงขลา - 19.5 
บ้านเหนือคลอง ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี - 17.5 
บ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย - 15.5 
บ้านช่องช้าง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธาน ี - 14.5 
บ้านห้วยโต ้ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี ่ - 9.0 
บ้านสะเลียม ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน - 8.5 
บ้านยางแก้ว ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ - 8.0 
บ้านปอหู ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา - 7.5 
บ้านเทิดชาติ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณโุลก - 6.5 
บ้านโฮ๊ะ ต.ทุง่ต่าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - 6.5 
บ้านหินราว ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช - 5.0 
บ้านห้วยบอน ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา - 5.0 

4.ค่าความชื นในดิน (กรมทรพัยากรน้่า/คณะกรรมาธิการแม่น้า่โขง) 

ภูมิภาค ความชื นในดิน [-] 1 พ.ค. 63 ความชื นในดิน [-] 16 พ.ค. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 0-20 20-40 เพิ่มขึ้น 
กลาง 20-40 20-40 ทรงตัว 

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

ใต ้ 20-40 60-80 เพิ่มขึ้น 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน้่า 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ภูเก็ต 70.4 
จ.พังงา (อ.ตะกั่วป่า) 66.1 
จ.สงขลา (คอหงส์ สกษ.) 46.0 
จ.ปัตตานี 41.6 
จ.หนองคาย 20.0 
จ.ตรัง 18.9 
จ.ระนอง 17.4 
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5.เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานขีอนแก่น เวลา 14.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของ
ประเทศไทย 

6. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้่า และสทนช.) 
6.1 สภาพน้่าในอ่างเก็บน้่าขนาดใหญ่ปริมาตรน้่าในอ่างฯ 32,588 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 46 (ปริมาตรน้่าใช้การได้ 

9,291 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 20) ปริมาตรน้่าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (38,805 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55)
น้อยกว่าปี 2562 จ่านวน 6,217 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้่าไหลลงอ่างฯ จ่านวน 17.99 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้่าระบายจ่านวน 
82.23 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้่าได้อีก 38,338 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้่า 

ปริมาตร 
น้่าในอ่าง 

ปริมาตร 
น้่าใช้การได ้

ปริมาตร 
น้่าไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้่าระบาย 

ปริมาตร
น้่ารับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน่้า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้่าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้่าใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,332 32 532 6 0.00 0.20 8.50 8.50 9,130 
2.สิริกิติ์ 3,562 37 712 11 1.08 4.35 10.51 10.86 6,946 
3.จุฬาภรณ์ 40 25 3 3 0.07 0.07 0.00 0.00 141 
4.อุบลรัตน์ 334 14 -247 -13 0.12 0.12 0.30 0.30 4,306 
5.ล่าปาว 657 33 557 30 0.00 0.00 0.83 0.83 1,793 
6.สิรินธร 1,059 54 227 20 2.34 4.31 1.50 1.50 907 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 122 13 119 12 0.08 0.51 0.28 0.28 838 
8.ศรีนครินทร์ 12,620 71 2,355 31 1.66 3.49 18.08 17.98 6,150 
9.วชิราลงกรณ์ 4,334 49 1,322 23 0.20 0.00 17.07 17.09 6,666 
10.ขุนด่านปราการชล 31 14 26 12 0.20 0.22 0.40 0.40 194 
11.รัชชประภา 2,892 51 1,540 36 4.47 4.06 10.20 8.58 3,252 
12.บางลาง 987 68 711 60 2.36 3.69 3.99 3.99 603 

6.2 อ่างเก็บน้่าขนาดกลาง 350 แห่ง มีปริมาณน้่า 1,629 ล้าน ลบ.ม. (30%) ปริมาณน้่าใช้การ 1,298 ล้าน ลบ.ม. (26%) 
๖.3 แหล่งน้่าธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้่ารวม 165.74 ล้าน ลบ.ม. (32%) 
๖.4 แหล่งน้่าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 141,002 แห่ง มีปริมาณน้่ารวม 1,644 ล้าน ลบ.ม. 
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7. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย์ 

14 
พ.ค. 

15 
พ.ค. 

16 
พ.ค. 

17 
พ.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.54 1.39 1.38 1.37 ลดลง -2.33 
W.1C วัง เมือง ล่าปาง 5.20 -0.80 -0.79 -0.80 -0.81 ลดลง -6.01 
Y.16 ยม บางระก่า พิษณุโลก 7.30 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 ทรงตัว -8.38 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 1.29 1.19 1.19 1.14 ลดลง -8.73 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 16.88 16.84 16.86 16.83 ลดลง -9.37 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.64 5.64 5.64 5.64 ทรงตัว -10.7 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 ทรงตัว -6.33 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.03 2.05 2.05 2.04 ลดลง -4.96 

M.191 ล่าตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 0.94 0.92 0.90 0.82 ลดลง -2.18 
M.69 ล่าเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 2.83 2.83 2.83 2.83 ทรงตัว -4.47 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.86 7.43 7.43 7.42 ลดลง -9.71 

X.149 คลองกลาย นบพิต่า นครศรีธรรมราช 33.96 28.34 28.33 28.28 28.37 เพิ่มขึ้น -5.59 
X.274 แม่น้่าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 28.57 18.54 18.52 18.52 ทรงตัว -5.66 
X.37A แม่น้่าตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 5.13 4.77 4.74 4.88 เพิ่มขึ้น -6.82 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563(คณะกรรมาธิการแม่น้่าโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน า้ (ม.) 
แนว 

โน้ม 13 
พ.ค. 

14 
พ.ค. 

15 
พ.ค. 

16 
พ.ค. 

17 
พ.ค. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 2.20 2.20 1.94 1.94 1.87 -10.93 -0.07 -0.33 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 3.97 3.90 2.88 3.86 3.89 -12.11 1.01 -0.08 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 1.41 1.43 1.41 1.39 1.38 -10.82 -0.03 -0.03 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 1.55 1.43 1.36 1.32 1.27 -10.73 -0.09 -0.28 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 2.00 1.92 1.91 1.89 1.83 -10.67 -0.08 -0.17 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 2.47 2.42 2.35 2.30 2.24 -12.26 -0.11 -0.23 ลดลง 

*** ไม่มีสถานการณ ์
9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 (กรมทรัพยากรน่้า)  

[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 

*** ไม่มีสภานการณ ์

10. พื นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้่าฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพ้ืนที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพ้ืนที่

ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้่าป่าไหลหลาก 
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11. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 [เวลา 08.00 น.  - 15.00 น. (วันนี้)] 
ไม่มีสถานการณ ์

12. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วงณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 (ปภ.)  

สถานการณ์ภัยแล้ง 
ตั งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562มี
สถานการณ์ทั งหมด 29 จังหวัด 164 อ้าเภอ 867 ต้าบล 5 เทศบาล 7,477 หมู่บ้าน/ชุมชนได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร  กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ  ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี  ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี จันทบุรี ชลบุรี และจังหวัดสงขลา 

จังหวัด 
จ้านวน 

รายชื่ออ้าเภอท่ีประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน/

ชุมชน 
รวม 9 จังหวัด 48 อ้าเภอ 237 ต้าบล 1,940 หมู่บ้าน 

1.เชียงราย 15 77 652 ดอยหลวง (3 ต. 33 ม.) เวียงแก่น (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.) แม่จัน (9 ต. 63 ม.)
เวียงเชียงรุ้ง (3 ต. 37 ม.)เชียงแสน(6 ต. 47 ม.) แม่ฟ้าหลวง (4 ต. 
25 ม.) พญาเม็งราย(5 ต. 49 ม.) ป่าแดด (5 ต. 21 ม.)แม่สาย (1 
ต. 1 ม.) 

2. พะเยา 8 48 520 ภูกามยาว (3 ต. 41 ม.) เชียงค่า (3 ต. 18 ม.) ดอกค่าใต้ (11 ต. 
108 ม.) แม่ใจ (6 ต. 65 ม.) จุน (5 ต. 23 ม.) เมืองฯ (12 ต. 
172 ม.)  ภูซาง (5 ต. 59 ม.) เชียงม่วน (3 ต. 34 ม.) 

3.น่าน 2 7 60 นาน้อย ( 5 ต. 45 ม.) สองแคว (2 ต. 15 ม.) 
4.อุตรดิตถ์ 4 11 74 พิชัย (3 ต. 15 ม.) ท่าปลา (1 ต. 12 ม.) เมืองฯ (6 ต.45ม.) ตรอน 

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

ครีัมาศ (7 ต. 39 ม.) 
6.เพชรบูรณ์ 6 41 254 น้่าหนาว (4 ต. 28 ม.) เมืองฯ (6 ต. 22 ม.)ศรีเทพ (6 ต. 55 ม.) 

หนองไผ่ (10 ต. 53 ม.) หล่มเก่า (7 ต. 36 ม.) หล่มสัก (8 ต.60 
ม.) 

7.เชียงใหม่ 4 15 117 ฮอด (1 ต. 10 ม.) ดอยหล่อ (4 ต. 41 ม.) แม่แตง (1 ต. 1 ม.) 
ดอยเต่า (6 ต. 43 ม.) เวียงแหง (3 ต. 22 ม.) 

8.พิษณุโลก 3 12 83 บางระก่า (4 ต. 10 ม.) ชาติตระการ (4 ต. 34 ม.)  
วัดโบสถ์ (4 ต. 39 ม.) 

9.ตาก 1 10 89 เมืองฯ (10 ต. 89 ม.) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวม 10 จังหวัด 74 อ้าเภอ 429 ต้าบล 2 เทศบาล 3,960 หมู่บ้าน/ชุมชน 

10.หนองคาย 8 40 358 ท่าบ่อ (5 ต. 15 ม.) เฝ้าไร่ (5 ต. 73 ม.) รัตนวาปี (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.) 

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

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

13.สกลนคร 8 56 442 สว่างแดนดิน (11 ต. 42 ม.) พังโคน (3 ต. 11 ม.) วานรนิวาส (14 ต. 
169 ม.) พรรณนานิคม (6 ต. 32 ม.) เจริญศิลปื (5 ต. 28 ม.) ค่าตากล้า 
(4 ต. 41 ม.) บ้านม่วง (9 ต. 95 ม.) ส่องดาว (4 ต. 24 ม.) 
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14.กาฬสินธุ์ 1 4 27 ยางตลาด (4 ต. 27 ม.) 
15.มหาสารคาม 7 48 590 แกด่า (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.) 
ปักธงชัย (16 ต. 179 ม.) โชคชัย (9 ต. 64 ม.) เทพารักษ์ (4 ต. 36 ม.) 
โนนไทย (1 ต. 3 ม.) แก้งสนามนาง (5 ต. 50) เมืองฯ (4 ต. 20 ม.) 

17.บุรีรัมย์ 11 83 943 พลับพลาชัย (5 ต. 56 ม.) ประโคนชัย(16 ต. 175 ม.) โนนดินแดง  
(1 ต. 8 ม.)ละหานทราย (2 ต. 11 ม.) หนองหงส์ (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.) คูเมือง 
(5 ต. 8 ม.) 

18.ชัยภูมิ 16 61 326 บ้านเขว้า (3 ต. 3 ม.) คอนสาร (7 ต. 18 ม.)จัตุรัส (6 ต. 27 ม.) 
บ้านแท่น (2 ต. 4 ม.) เกษตรสมบูรณ์ (1 ต. 4 ม.) เนินสง่า (2 ต. 9 
ม.) ซับใหญ่ (3 ต. 29 ม.) ภูเขียว (2 ต. 3 ม.)หนองบัวระเหว (5 ต. 
51 ม.) แก้งคร้อ (5 ต. 17 ม.)เทพสถิต (5 ต. 92 ม.) ภักดีชุมพล 
(4 ต. 18 ม.) หนองบัวแดง (2 ต. 6 ม.) บ่าเหน็จณรงค์ (3 ต. 5 ม.) 
คอนสวรรค์ (1 ต. 2 ม.) เมืองฯ(10 ต. 34 ม.) 

19.ศรีสะเกษ 8 41 431 เมืองจันทร์ (3 ต. 52 ม.) ไพรบึง (4 ต. 31 ม) อุทุมพรพิสัย (12 ต. 
145 ม.) ห้วยทับทัน (4 ต. 47 ม.) กันทรารมย์ (1 ต. 2 ม.) โพธิ์ศรี
สุวรรณ (5 ต. 20 ม.) ขุขันธ์ (10 ต. 111 ม.) ปรางค์กู่ (1 ต. 10 ม.) 

ภาคกลาง และ ภาคตะวนัออก รวม 9 จังหวัด 41 อ้าเภอ 190 ต้าบล 2 เทศบาล 1,519 หมู่บ้าน/ชุมชน 
20. นครสวรรค์ 6 26 164 โกรกพระ (6 ต. 32 ม.) ท่าตะโก (5 ต. 23 ม.) ตาคลี (7 ต. 47 ม.)  

ไพศาลี (3 ต. 31 ม.) ตากฟ้า (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

หย่าง (9 ต. 53 ม.) หนองฉาง (10 ต. 97 ม.) สว่างอารมณ์ (5 ต. 
62 ม.) ลานสัก (6 ต. 84 ม.) ห้วยคต (3 ต. 31 ม.) บ้านไร่ (13 ต. 
136 ม.) 

22. ชัยนาท 4 16 153 วัดสิงห์ (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.) ท่าม่วง (2 ต. 14 
ม.) บ่อพลอย (4 ต. 9 ม.) หนองปรือ (1 ต. 6 ม.) ห้วยกระเจา (4 ต. 
49 ม.) 

24. สุพรรณบุรี 6 27 202 หนองหญ้าไซ (6 ต. 66 ม.) อู่ทอง (6 ต. 42 ม.) ดอนเจดีย์ (5 ต. 
32 ม.) เดิมบางนางบวช (5 ต. 33 ม.) เมืองฯ (2 ต. 13 ม.) สามชุก 
(3 ต. 16 ม.) 

25.ฉะเชิงเทรา 3 6 18 บ้านโพธิ์ (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 แก่งหางแมว (2 ต. 22 ม.) สอยดาว (5 ต. 18 ม.) เขาคิชกูฎ  

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

28.ชลบุรี 1 1 7 เกาะสีชัง (1 ต. 7 ม.) 
ภาคใต้ รวม 1 จังหวัด 1 อ้าเภอ 11 ต้าบล 1 เทศบาล 58 หมูบ่้าน/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 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 17 – 23 พ.ค. 2563)  
 ในช่วงวันที่ 17 - 23 พ.ค. 63 ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีก่าลังแรงขึ้น ท่าให้

ภาคใต้ และด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ในภาคใต้ ส่าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดา
มันและอ่าวไทยจะมีก่าลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 
เมตร 

อนึ่ง พายุไซโคลน “อ่าพัน” บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบน และ
ประเทศบังคลาเทศ 

14. ความช่วยเหลือภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน ้า 
   ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตั้งแตว่ันที่  1 ตุลาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563 

หน่วยงา
น 

จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน ้า 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน ้า

สะอาด 
(ลิตร) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
อุปโภค-บริโภค พื นที่เกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 

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

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

ก่าแพงเพชร - 178,384 44,125 179,310 - 
ล่าพูน 1,043,550 180,000 55 190 5,450 

 
 
ภาค 2 

นครสวรรค์ 10,570,500 138,000 7,395 14,613 10,200 
สิงห์บุรี 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 
เพชรบูรณ์ 81,000 - 2,063 9,076 - 
ชัยนาท - 108,000 - 30 - 

ภาค 3 
 

อุดรธานี 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 

หนองบัวล่าภู - 30,000 325 1,173 - 
เลย - 42,000 224 748 - 

บึงกาฬ - 6,000 201 716 - 

ภาค 4 

ชัยภูมิ  490,050   -     7,250   22,379   -    
ขอนแก่น  2,361,550   1,050,000   7,586   29,853   -    

มหาสารคาม  293,100  1,014,000.0
0   

 1,086   4,394   -    

กาฬสินธุ์  -     18,000   373   1,700   -    

ภาค 5 
นครราชสีมา  4,560,400   2,022,000   15,099   34,150   115  

บุรีรัมย์  372,000   -     1,640   6,825   -    
 



๘ 

ภาค 6 

ปราจีนบุรี 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 

สระแก้ว 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 
นครศรีธรรมรา

ช 
4,853,520 - 8,315 7,220 23,600 

สตูล 183,060 - 260 800 3,200 

ภาค 9 

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

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

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

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

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

ภาค 11 
อ่านาจเจริญ  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. ความช่วยเหลือภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ตั้งแตว่ันที่  1 ตุลาคม 2562 – 8 พฤษภาคม 2563 

ส ำนักงำน 
ทรัพยำกรน  ำ

บำดำล 

กำรแจกจ่ำยน  ำ (ลิตร) 

เจำะบ่อน  ำ
บำดำล 
(บ่อ) 

เป่ำล้ำงบ่อ
น  ำบำดำล 

(บ่อ) 

ซ่อมแซม/
ติดตั ง
เครื่อง
สูบ/

เครื่องสูบ
ไฟฟ้ำ 

(ครั ง/บ่อ) 

ซ่อมแซม
บ ำรุงระบบ

ประปำ
บำดำล 
(แห่ง) 

รถบรรทุกน  ำ
แจกจ่ำยน  ำ 

(ลิตร) 

รถปรับปรุง
คุณภำพน  ำ 

(ลิตร) 

น  ำดื่มบรรจุ
ขวด/

แกลลอน 
(ลิตร) 

เขต 1 
ล่าปาง 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 
สระบุร ี 120,183 5,500 25,455 17 69 31 44 

เขต 4 
ขอนแก่น 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 
ก่าแพงเพชร 120,000 8,253 14,534 4 34 51 34 

เขต 8 
ราชบุร ี 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 
รวมแจกจ่ายน ้า 

(ลิตร) 10,602,389 

 
 
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
                                                                                   ประธานคณะท่างานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน้่า) 


