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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที ่18 พฤษภาคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ถึงหนักมากอาจทําให้น้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นในระยะน้ี สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน
มีคลื่นสูง 2-4 เมตร ชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 18 พ.ค.2560 เวลา 01.00 น. 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 18 พ.ค. 2560 เวลา 07.00น. 

 
2.ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้)(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.กําแพงเพชร 248.9 
จ.สุโขทัย 180.7 
จ.สุโขทัย (ศรีสาํโรง สกษ.) 176.7 
จ.เพชรบูรณ์ 170.4 
จ.เลย (สกษ.) 149.7 
จ.พิจิตร (สกษ.) 133.6 
จ.เพชรบูรณ์ (หล่มสัก) 132.3 
จ.นครสวรรค ์ 95.2 
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3.เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีเชียงราย เวลา 08.30 น. 

 
สถานีกระบี่ เวลา 08.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4.สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 37,386 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้ 

13,859 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 29) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯเทียบกับปี 2559 (31,502 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 5,883 ล้านลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯจํานวน 97.33 ล้านลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 
99.81 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 33,372 ล้านลบ.ม.  

 
 

อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตร 
น้ําในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ําไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําระบาย 

 
ปริมาตรน้ํา
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ํา
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําใช้
การ 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,472 41 1,672 17 7.38 19.10 14.00 15.00 7,990 
2.สิริกิต์ิ 4,602 48 1,752 26 10.33 9.80 20.07 23.15 6,038 
3.จุฬาภรณ์ 82 50 45 35 0.08 0.20 0.00 0.00 125 
4.อุบลรัตน์ 1,068 44 487 26 4.89 7.16 1.24 1.20 1,363 
5.ลําปาว 536 27 436 23 12.16 8.27 0.46 0.47 1,914 
6.สิรินธร 978 22 147 13 1.26 1.22 7.95 7.94 988 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 198 21 195 20 1.37 0.00 2.60 2.60 762 
8.ศรีนครินทร์ 12,613 71 2,348 31 13.67 6.54 8.01 9.02 6,237 
9.วชิราลงกรณ 4,078 46 1,066 18 5.93 30.96 12.42 13.15 6,922 
10.ขุนด่านปราการชล 50 22 46 21 0.07 0.07 0.10 0.40 176 
11.รัชชประภา 4,311 76 2,959 69 6.95 4.83 15.71 13.60 2,309 
12.บางลาง 1,138 78 862 73 5.89 4.68 8.62 9.83 536 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
14 
พ.ค. 

15 
พ.ค. 

16 
พ.ค. 

17 
พ.ค. 

18 
พ.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.57 1.46 1.44 1.37 1.74 เพ่ิมข้ึน 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.16 0.15 0.17 0.28 0.43 เพ่ิมข้ึน 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 1.54 0.73 0.73 0.68 0.46 2.15 เพ่ิมข้ึน 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 2.80 2.78 2.91 3.18 4.02 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.77 15.80 15.95 16.03 16.07 เพ่ิมข้ึน 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 0.79 0.85 0.85 0.82 0.75 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 1.80 1.80 1.80 1.91 2.00 เพ่ิมข้ึน 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.89 0.91 0.92 1.07 0.99 ลดลง 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 1.89 1.92 1.98 2.09 *** *** 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 1.22 1.23 1.28 1.33 1.44 เพ่ิมข้ึน 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.82 9.32 8.64 7.82 8.02 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.18 29.57 29.26 29.23 29.25 เพ่ิมข้ึน 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.65 19.18 19.20 19.05 19.40 เพ่ิมข้ึน 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 7.89 7.42 7.15 7.16 7.21 เพ่ิมข้ึน 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.65 9.15 ทรงตัว 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 6.52 9.48 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 3.43 8.77 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 2.59 9.91 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 2.62 9.38 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 2.69 11.81 ทรงตัว 

6.สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560(ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 
บ้านท่าเริงรมย์ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
บ้านน้ําพุ ต.บ้านน้ําพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 

ระดับน้ํา 7.01 เมตร ระดับวิกฤต 7.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 392.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บ้านสวัสด์ิพัฒนา ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 
บ้านเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 
บ้านสงเปือย ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 
บ้านอุมุง ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 
บ้านสะโทย ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
บ้านปากยาง ต.น้ําแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย 
บ้านโนนโก ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านใหม่พัฒนา ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 
บ้านห้วยทรายคํา ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย 
บ้านห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 
บ้านกาํพ้ี ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  105.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  101.0  มิลลิเมต 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  111.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  107.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  129.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  100.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  98.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  188.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  100.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  98.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  114.0  มิลลิเมตร 
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บ้านน้ําพาน ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 
บ้านเขาอ่าง ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จนัทบุรี 
บ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 
บ้านหมากแข้ง ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 
บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 
บ้านปากหมาก ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 
บ้านนาน้อย ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย 
บ้านห้วยหินลับ ต.วังกวาง อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านท่าแพ ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 
บ้านโคกสว่าง ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 
บ้านน้ํามี ต.น้ําทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย 
บ้านผึ้ง ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
บ้านวังยาง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 
บ้านวังบอน ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านลาดแคใต้ ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ ์
บ้านซับเปิป ต.ซับเปิป อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านซับอีปุก ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านดงลึก ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านผางาม ต.ปวนผุ อ.หนองหิน จ.เลย 
บ้านแพะดอนมูล ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 
บ้านโนนสมบูรณ์ ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 
บ้านสันติสุข ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 
บ้านห้วยโท้ง ต.น้ําบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
บ้านเชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 
บ้านปางยาง ต.บา้นปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
บ้านป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 
บ้านโจะโหวะเหนือ ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านแม่กองวะ ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลําพูน 
บ้านหนองแห้ว ต.บ้านฝาย อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 
บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
บ้านแม่ตูบ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  97.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง  134.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 105.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 127.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 96.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 106.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 107.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 116.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 323.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.0มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 104.5มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 6.19 เมตร ระดับวิกฤต 7.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 103.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านโป่งน้ําร้อน ต.โป่งน้ําร้อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 
บ้านคลองห้วยนา ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านเพิ่ม ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 
บ้านห้วยสีดา ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย 
บ้านสวัสด์ิพัฒนา ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 
บ้านห้วยทอง ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
บ้านห้วยตาด ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
บ้านน้ําค้อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
บ้านตูบค้อ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
บ้านกลาง ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านซําม่วง ต.วังกวาง อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านบุ่งกุ่ม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
บ้านซําบุ่น ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านถํ้าพริก ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณโุลก 
บ้านหัวถนน ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 

ระดับน้ํา 2.65 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 92.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 93.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5  มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 3.55 เมตร ระดับวิกฤต 4.5 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 2.77 เมตร ระดับวิกฤต 5.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 91.5 มิลลิเมตร 



๕ 

บ้านซับฟาน ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านอีเลิศใหม่ ต.นาซํา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านแม่ลานคํา ต.ทต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
บ้านดอยเต่าใต้ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
บ.หนองบัวสามัคคี ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร 
บ้านแสนขัน ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 
บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 1.75 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 5.29 เมตร ระดับวิกฤต 6.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.5 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทางSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8.เหตกุารณ์วิกฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
 จ.กําแพงเพชร เกิดฝนตกอย่างหนักและต่อเน่ืองในเขตจังหวัดกําแพงเพชรทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมในเขตอําเภอ
พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร นํ้าได้ท่วมถนนหลายสายรอบตลาดเทศบาล โดยเฉพาะถนนในเขตเศรษฐกิจ ห้างร้านมีนํ้าท่วม
สูง 30 เซนติเมตร บางพ้ืนที่มีนํ้าไหลเข้าสู่บ้านเรือนและอาคารพาณิชย์บ้างแล้ว 

9.สถานการณ์อุทกภัย ภัยแล้ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม2560(ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 น้ําไหลหลากและล้นตลิ่ง ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 7 จังหวัด 14 อําเภอ 21 ตําบล 61 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับ
ผลกระทบ 853 หลัง (จ.กําแพงเพชร จ.อุตรดิตถ์ จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลก จ.เลย จ.อุดรธานี และจ.ลําพูน) 

10. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง (กรมทรัพยากรนํ้า) 
 การช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยกรมทรัพยากรนํ้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 15 พฤษภาคม2560 
โดยสูบทอยนํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติไปเติมในแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภคจํานวน 29 จังหวัด 78 จุด ปริมาณการสูบนํ้า 
17,051,330 ลบ.ม. และปริมาณแจกจ่ายนํ้า 1,262,877 ลิตรมีประชากรได้รับประโยชน์47,185 ครัวเรือน175,967 คน 

หน่วย
ดําเนินงาน 

จังหวัด 
จุดดําเนินการ 

(แห่ง) 
ปริมาณสูบน้ํา 

(ลบ.ม.) 
ปริมาณ

แจกจ่ายน้ํา 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ครัวเรือน ประชากร 

สทภ.1 

ลําปาง 1 - 22,314 370 1,130 
กําแพงเพชร 1 - 8,765.00 440.00 1,320.00 
เชียงราย 2 - 10,194 413 1,239 

แม่ฮ่องสอน 2 294,000 15,150 3,234 12,315 
เชียงใหม่ 1 - 12,857 350 1,050 

สทภ.2 

สระบุรี 2 353,160 258,000 3,125 10,263 
นครสวรรค์ 3 6,727,860 138,000 609 2,185 
อุทัยธานี 1 345,060 - 150 600 
สิงห์บุรี 1 189,540 - 70 400 

สทภ.3 
อุดรธานี 4 344,900 - 1,401 5,869 
นครพนม 1 78,750 - 330 1,500 
สกลนคร 1 362,880 - 722 2,583 

สทภ.4 

ขอนแก่น 12 828,540 - 5,447 18,421 
ชัยภูมิ 1 45,000 - 163 741 
ร้อยเอ็ด 1 25,000 - 165 660 

มหาสารคาม 1 102,060 - 387 972 
กาฬสินธ์ุ 1 36,000 - 141 485 

 
 
 



๖ 

หน่วย
ดําเนินงาน 

จังหวัด 
จุดดําเนินการ 

(แห่ง) 
ปริมาณสูบน้ํา 

(ลบ.ม.) 
ปริมาณ

แจกจ่ายน้ํา 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ครัวเรือน ประชากร 

สทภ.5 
นครราชสีมา 12 919,880 - 2,211 8,687 

บุรีรัมย์ 3 492,300 - 1,365 6,069 

สทภ.6 
สระแก้ว 9 2,083,560 - 15,704 60,931 
ปราจีนบุรี 5 1,357,440 - 3,265 10,306 
นครนายก 1 89,600 - 216 803 

สทภ.7 
ราชบุรี 6 1,798,740 - 2,100 5,760 

สุพรรณบุรี 1 69,660 - 200 800 

สทภ.9 
แพร่ 1 417,000 - 58 232 

อุตรดิตถ์ - - 797,597 2,868 13,527 

สทภ.11 
อํานาจเจริญ 1 34,000 - 220 1,010 

ยโสธร 2 32,400 - 1,127 4,674 
อุบลราชธานี 1 24,000 - 334 1,435 

รวม 29 จังหวัด 78 17,051,330 1,262,877 47,185 175,967 

11. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 18 – 23 พฤษภาคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 18-19 พ.ค. ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันออก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 
 ในช่วงวันที่ 20-23 พ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงเว้นแต่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ส่วนภาคใต้
ยังคงมีตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกําลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


