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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณดานตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก มีพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตราย
จากฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดข้ึน โดยหลีกเลี่ยงการอยูในที่โลงแจง ใตตนไมใหญ สิ่งปลูกสราง และปายโฆษณาที่ไม
แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการปองกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดตอผลผลิตทางการเกษตรไวดวย 

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

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

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

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.เลย (สกษ.) 12.9 
จ.ระยอง (หวยโปง สกษ.) 6.6 
จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง) 3.3 
จ.เพชรบูรณ (หลมสัก) 2.5 
จ.อำนาจเจริญ 1.4 
จ.เลย 0.2 
จ.นาน (ทาวังผา) 0.1 
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3. ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 12 ชม. ท่ีผานมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
ไมมสีถานการณ   

4. คาความช้ืนในดิน (กรมทรัพยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

ภูมิภาค ความช้ืนในดิน [-] 1 มี.ค. 63 ความช้ืนในดิน [-] 3 มี.ค. 63 แนวโนม 
เหนือ 0-20 0-20 ลดลง 
กลาง 0-20 0-20 ลดลง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20-40 20-40 ลดลง 
ตะวันออก 0-20 0-20 ลดลง 
ตะวันตก 0-20 0-20 ลดลง 

ใต 20-40 20-40 ลดลง 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแหงสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมน้ำ 

 
5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 14.45 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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6. สถานการณน้ำในแหลงเก็บกักน้ำ ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และ สทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 39,038 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 55 (ปริมาตรน้ำใชการได 

15,666 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 33) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (47,666 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 67)
นอยกวาป 2562 จำนวน 8,628 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 12.03 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 88.52 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 31,888 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 

วันน้ี 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันน้ี 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,040 38 1,240 13 0.00 0.00 7.00 7.00 8,403 
2.สิริกิติ์ 4,272 45 1,422 21 1.58 1.61 9.27 9.31 6,219 
3.จุฬาภรณ 41 25 4 3 0.01 0.01 0.00 0.00 140 
4.อุบลรัตน 411 17 -170 -9 0.22 0.22 0.50 0.50 4,227 
5.ลำปาว 990 50 890 47 0.00 0.00 6.22 6.13 1,444 
6.สิรินธร 1,395 71 564 50 1.43 0.00 3.05 3.41 559 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 172 18 169 18 0.00 0.00 0.44 0.43 785 
8.ศรีนครินทร 14,054 79 3,789 51 2.46 3.42 17.92 16.93 4,680 
9.วชิราลงกรณ 5,835 66 2,823 48 0.00 0.00 20.00 23.11 5,120 
10.ขุนดานปราการชล 81 36 76 35 0.01 0.01 1.56 1.54 141 
11.รชัชประภา 3,400 60 2,048 48 2.41 2.92 9.85 5.05 2,734 
12.บางลาง 1,052 72 776 66 1.80 1.43 2.08 2.17 536 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 350 แหง มีปริมาณน้ำ 2,293 ลาน ลบ.ม. (42%) ปริมาณน้ำใชการ 1,964 ลาน ลบ.ม. (40%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 196.90 ลาน ลบ.ม. (38%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน (141,097 แหง) มีปริมาณน้ำรวม 1,938 ลาน ลบ.ม. 

7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

เสาร อาทิตย จันทร อังคาร 

29 
ก.พ. 

1 
มี.ค. 

2 
มี.ค. 

3 
มี.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.30 1.13 1.03 1.00 ลดลง -2.70 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.66 -0.65 -0.65 -0.80 ลดลง -6.00 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 *** *** *** *** *** *** 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 1.09 1.07 1.00 1.07 เพ่ิมข้ึน -8.80 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 16.87 16.89 16.93 16.93 ทรงตัว -9.27 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.51 5.51 5.51 5.51 ทรงตัว -10.83 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย 6.00 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 ทรงตัว -6.47 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.02 2.02 2.03 2.04 เพ่ิมข้ึน -4.96 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 0.97 0.90 0.79 0.79 ลดลง -2.21 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 3.40 3.35 3.20 3.15 ลดลง -4.15 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 7.60 7.60 7.60 7.60 ทรงตัว -9.53 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 29.04 29.03 29.01 28.55 ลดลง -5.41 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.83 18.76 18.76 18.76 ทรงตัว -5.42 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธานี 11.70 4.42 4.42 4.41 4.40 ลดลง -3.80 
*** ยังไมไดรับรายงาน 



๔ 

8. สถานการณน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 28 ก.พ. 29 ก.พ. 1 มี.ค. 2 มี.ค. 23มี.ค. 
3 วัน

ยอนหลัง 
5 วัน

ยอนหลัง 

อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 1.84 1.82 1.84 1.84 1.83 -10.97 -0.01 -0.01 ลดลง 

อ.เชยีงคาน จ.เลย  194.118 16.00 3.04 3.04 3.02 3.04 3.06 -12.94 0.04 0.02 เพ่ิมขึน้ 

อ.เมอืง จ.หนองคาย 153.648 12.20 0.72 0.72 0.71 0.70 0.72 -11.48 0.01 0.00 ลดลง 

อ.เมอืง จ.นครพนม 132.680 12.00 0.70 0.71 0.71 0.72 0.70 -11.3 -0.01 0.00 เพ่ิมขึน้ 

อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 124.219 12.50 1.31 1.33 1.32 1.32 1.31 -11.19 -0.01 0.00 ทรงตวั 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 1.72 1.75 1.76 1.78 1.78 -12.72 0.02 0.06 ทรงตวั 

*** ไมมีสถานการณ 

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

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

10. พ้ืนท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัยณ วันท่ี 3 มีนาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม มีปริมาณน้ำฝนไมถึงเกณฑการเฝาระวัง ประกอบกับบางพ้ืนท่ีไมมีฝนตก จึงไมมีพ้ืนท่ี

ติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลาก 

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

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวง ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2563 (ปภ.)  
สถานการณภัยแลง 
ตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 ถึงปจจุบัน มีจังหวัดท่ีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแลง)ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562มี
สถานการณท้ังหมด 22 จังหวัด 133 อำเภอ 696 ตำบล 3 เทศบาล 5,952 หมูบาน/ชุมชนไดแก จังหวัดเชียงราย 
พะเยา นาน อุตรดิตถ สุโขทัย เพชรบูรณ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ มหาสารคาม นครราชสีมา 
บุรีรัมย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

จังหวัด 
จำนวน 

รายชื่ออําเภอท่ีประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
อำเภอ ตำบล หมูบาน/ชุมชน 

รวม 6 จังหวัด 37 อําเภอ 169 ตําบล 1,211 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.) แมฟ าหลวง (4 ต. 25 ม.)  
พญาเม็งราย(5 ต. 49 ม.) ปาแดด (5 ต. 21 ม.)แมสาย (1 ต. 1 ม.) 

2. พะเยา 6 17 80 ภูกามยาว (1 ต. 2 ม.) เชียงคำ (3 ต. 18ม.)ดอกคำใต (5 ต. 24 ม.) แม
ใจ (1 ต. 3 ม.)จุน (5 ต. 23 ม.) เมืองฯ (2 ต. 10 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.) 
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5.สุโขทัย 4 16 91 เมืองฯ (4 ต. 36 ม.) ศรสัีชนาลัย (3 ต. 7 ม.)ศรีสําโรง (2 ต. 9 ม.)  
ครีีมาศ (7 ต. 39 ม.) 

6.เพชรบูรณ 6 41 254 น้ำหนาว (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.) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวม 10 จังหวัด 63 อําเภอ 363 ตําบล 2 เทศบาล 3,389 หมูบาน/ชุมชน 
7.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.) 

8.บึงกาฬ 4 32 252 พรเจริญ (7 ต. 58 ม.) เมืองฯ (12 ต. 77 ม.)ปากคาด (6 ต. 51 ม.) โซ
พิสัย (7 ต. 66 ม.) 

9.นครพนม 3 11 64 ปลาปาก (8 ต. 51 ม.)โพนสวรรค (2 ต. 5 ม.) ศรีสงคราม (1 ต. 8 ม.) 
10.สกลนคร 8 56 442 สวางแดนดิน (11 ต. 42 ม.) พังโคน (3 ต. 11 ม.)วานรนิวาส (14 ต. 169 ม.) 

พรรณนานิคม (6 ต. 32 ม.)เจริญศิลป (5 ต. 28 ม.) คำตากลา (4 ต. 41 ม.) 
บานมวง (9 ต. 95 ม.) สองดาว (4 ต. 24 ม.) 

11.กาฬสินธุ 1 4 27 ยางตลาด (4 ต. 27 ม.) 
12.มหาสารคาม 7 48 590 แกดำ (1 ต. 3 ม.) โกสุมพิสัย (9 ต. 91 ม.)ช่ืนชม (4 ต. 46 ม.) เชียงยืน    

(8 ต. 116 ม.)พยัคฆภูมิพิสัย (14 ต. 198 ม.) ยางสีสุราช (7 ต. 91 ม.) นา
ดูน (5 ต. 45 ม.) 

13.นครราชสีมา 7 49 507 โนนสูง (8 ต. 109 ม. 1 เทศบาล 13 ชุมชน)จักราช (6 ต. 53 ม.) ปกธงชัย 
(16 ต. 179 ม.)เทพารักษ (4 ต. 36 ม.) โชคชัย (9 ต. 64 ม.)โนนไทย (1ต. 3
ม.) แกงสนามนาง (5ต. 50ม.) 

14.บุรีรัมย 8 64 812 พลั บพลาชั ย (5 ต. 56 ม.) ประโคนชั ย (16 ต. 175 ม.)โนนดิ นแดง (1 ต.  
8 ม.) ละหานทราย (2 ต. 11 ม.)หนองหงส (7 ต. 98 ม.) นางรอง (14 ต. 133 
ม. 1เทศบาล 7 ชุมชน) เฉลมพระเกียรติ (1 ต. 1 ม.) เมืองฯ (18 ต. 323 ม.) 

15.ชัยภูม ิ 16 57 297 บานเขวา (3 ต. 3 ม.) คอนสาร (7 ต. 18 ม.) จัตุรัส (2 ต. 2 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.) 

16.ศรีสะเกษ 1 2 40 เมืองจันทร (2 ต. 40 ม.) 
ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก รวม 6 จังหวัด 33 อําเภอ 164 ตําบล 1 เทศบาล 1,352 หมูบาน/ชุมชน 

17. 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.) 

18.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.) 

19. ชัยนาท 4 16 153 วัดสิงห (4 ต. 24 ม.) หันคา (5 ต. 46 ม.)หนองมะโมง (4 ต. 36 ม.) เนิน
มะขาม (3 ต. 47 ม.) 

20.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.) 

21. สุพรรณบุร ี 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.) 

22.ฉะเชิงเทรา 3 6 18 บานโพธ์ิ (1 ต. 3 ม.) แปลงยาว (4 ต. 13 ม.)บางปะกง (1 ต. 2 ม.) 
รวม 22 จังหวัด 133 696 5,952  

 
 
 
 



๖ 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันท่ี 3 – 9 มี.ค. 2563)  
  การคาดหมายลักษณะ ในชวงวันท่ี 3 - 5 มี.ค. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูรอนเกิดข้ึน โดยมีพายุฝนฟา

คะนองกับลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพ้ืนท่ี สำหรับภาคใตมีฝนเพ่ิมข้ึน หลังจากนั้นในชวงวันท่ี 6 - 9 มี.ค. 63 
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน 

14. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
   ความชวยเหลือในพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลง ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 - 3 มีนาคม 2563 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการสูบน้ำ 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 

 
ประโยชนท่ีไดรับ  

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 

(ลบ.ม.) (ลิตร) ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 

ลำปาง 419,220 306,859 - 167,578 446,452 

เชียงใหม 149,910 70,908 - 21,201 87,675 

แมฮองสอน - 65,551 - 9,248 60,986 

เชียงราย - 161,039 - 56,471 174,477 

กำแพงเพชร - 95,712 - 44,125 179,310 

ลำพูน 532,590 - - - - 

ภาค 2 

นครสวรรค 9,365,220 132,000 - 7,120 6,363 

สิงหบุรี 1,752,840 - - 150 - 

อุทัยธานี 4,654,800 54,000 - 764 2,780 

สระบุรี 3,823,200 6,000 - 922 5,368 

ปทุมธานี 3,261,600 - - 10,882 37,154 

เพชรบูรณ 68,040 - - 2,063 9,076 

ภาค 3 
อุดรธาน ี 3,901,500 - - 1,684 32,085 

หนองคาย 1,248,500 - - 3,147 10,088 

สกลนคร 1,521,500 - - 1,385 4,725 

ภาค 4 
ชัยภูมิ 490,050 - - 7,250 22,379 

ขอนแกน 1,840,250 318,000 - 5,718 21,753 

มหาสารคาม 293,100 - - 865 3,421 

ภาค 5 
นครราชสีมา 3,659,400 912,000 - 13,561 28,587 

บุรีรัมย 171,000 - - 607 2,445 

ภาค 6 

ปราจีนบรุี 9,645,580 - - 4,235 14,507 

ระยอง 413,950 1,422,000 - 771 2,014 

จันทบุรี 416,400 240,000 - 1,825 5,170 

ตราด 1,177,200 - - 210 840 

ภาค 7 
สุพรรณบุรี 1,339,740 - - 1,143 3,500 

ราชบุรี 64,800 - - 60 220 

ภาค 8 นครรศรีธรรมราช 1,351,080 - - 1,420 4,312 
 
 
 
 



๗ 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการสูบน้ำ 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 

 
ประโยชนท่ีไดรับ  

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 

(ลบ.ม.) (ลิตร) ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 9 

อุตรดิตถ - 96,100 - 550 1,750 

พิษณุโลก 372,240 42,000 2,160 424 1,355 

พิจิตร 13,680 - - - 80 

แพร 1,308,540 - - 1,270 3,620 

สุโขทัย 244,800 96,000 1,008 1,168 4,336 

นาน 17,760 - 600 8,700 35,000 

ภาค 10 สุราษฎรธาน ี 249,600 - - 784 3,230 

ภาค 11 
อำนาจเจริญ 216,900 - 100 395 1,646 

อุบลราชธานี 141,700 - - 2,152 6,920 

  36 จังหวัด 54,126,690 4,018,169 379,848 1,223,624 145,663 

 
15. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ 2563 

สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ

บาดาล 

การแจกจายน้ำ (ลิตร) 
เจาะบอน้ำ

บาดาล 
(คร้ัง/บอ) 

เปาลางบอน้ำ
บาดาล (คร้ัง/

บอ) 

ซอมแซม/
ติดต้ัง เคร่ือง
สูบ/เคร่ือง
สูบไฟฟา 
(คร้ัง/บอ) 

ซอมแซมบำรุง
ระบบประปา
บาดาล (แหง) 

รถบรรทุกน้ำ
จุดจายน้ำ 

(ลิตร) 

รถปรับปรุง
คุณภาพน้ำ 

(ลิตร) 

น้ำด่ืมบรรจุ 
ขวด/

แกลลอน 
(ลิตร) 

เขต 1 ลำปาง 170,000 7,250 - - 1 5 170,000 
เขต 2 สุพรรณบุร ี 264,000 - 6,000 16 7 6 264,000 
เขต 3 สระบุร ี 115,700 - 3,236 3 14 6 115,700 
เขต 4 ขอนแกน 574,000 4,000 100 4 9 17 574,000 
เขต 5 
นครราชสมีา 

1,117,430 11,250 102,020 13 34 12 1,117,430 

เขต 6 ตรัง 927,000 664,980 5,500  5 6 927,000 
เขต 7 
กำแพงเพชร 

120,000 8,235 3,550  13 34 120,000 

เขต 8 ราชบุร ี 144,000 10 500 1  1 144,000 
เขต 9 ระยอง 288,000 40,000 4,400 18 9 40 288,000 
เขต 10 อุดรธานี 108,000 - 500 - 1 4 108,000 
เขต 11 
อุบลราชธานี 

168,000 - 105 - - 10 168,000 

เขต 12 สงขลา 120,000 - 5,000 - 9 14 120,000 
รวม 4,116,130 735,725 130,911 55 102 155 4,116,130 

รวมแจกจายน้ำ 
(ลิตร) 

4,982,766  

  



๘ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 3 มีนาคม 2563 
 

๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 6 

๒. กิจกรรมท่ีดำเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-

บริโภค และพ้ืนท่ีเกษตรไมผลใน หมูท่ี 5 บานดอนสูง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

๓. ประโยชนท่ีไดรับ       4,250    ไร             1,177,200     ลบ.ม. 

210       ครัวเรือน        840         คน 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 2 มีนาคม 2563 
 

๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 6 

๒. กิจกรรมท่ีดำเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณสระน้ำหนองใหญ หมูท่ี 7 ลงสูคลอง

หนองแหน หมูท่ี 6 บานหนองเตา ตำบลไมเค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ชวยบรรเทาปญหาการขาด

แคลนน้ำของเกษตรไมผล 

๓. ประโยชนท่ีไดรับ      300     ไร                -       ลิตร 

-        ครัวเรือน          42       คน 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 2 มีนาคม 2563 
 

๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 6 

๒. กิจกรรมท่ีดำเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากหนองทานตะวัน เติมแหลงน้ำระบบ

ประปาหมูบาน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภัยแลง ในเขตพ้ืนท่ีบานหวาใต หมูท่ี 9,บานหวา

เหนือ หมูท่ี 5 และบานตะครอง หมูท่ี 15 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 

๓. ประโยชนท่ีไดรับ      -      ไร                -       ลิตร 

542       ครัวเรือน        2,498      คน 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 2 มีนาคม 2563 
 

๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 7 

๒. กิจกรรมท่ีดำเนินการ 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สูบน้ำจากคลองมะขามเฒา อูทอง เขาสู

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมหมูท่ี 2,3,7,8,10 ต.ไรรถ อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี 

2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากคลองชลประทาน เขาสูพ้ืนท่ีเกษตรกรรม หมูท่ี 1,4,7 

ต.ดอนมะสังข อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

๓. ประโยชนท่ีไดรับ      1,850    ไร               445,500 ลบ.ม. 

400    ครัวเรือน         1,000      คน 

  
 

 

 

 
 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                      รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                    ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัติการ 
                                                                                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                               (ดานทรัพยากรน้ำ) 


