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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป ขอให้ประชาชนบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศร้อนที่เกิดข้ึนในระยะนี้ไว้ด้วย 
 อนึ่ง ในช่วงวันที่ 14-17 มี.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลท าให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศ
ร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ ท าให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ รวมทั้งอาจ
มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ 

 
แผนที่อากาศ วันท่ี 11 มี.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่11 มี.ค. 2563 เวลา 13.00 น. 

  2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น. (เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี ) (กรมอุตุนิยมวทิยา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สงขลา (หาดใหญ่) 15.4 
จ.พัทลุง (สกษ.) 1.0 

http://www.dwr.go.th/
mailto:mekhala@dwr.mail.go.th
http://www.dgr.go.th/
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3. ปริมาณฝนสะสมของพื นที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรน้ า) 

จดุตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านเขาพลู (ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง) - 129.5 
บ้านธารโต (ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา) - 17.0 
บ้านวังน้ าเขียว (ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี) - 2.0 
บ้านโคก (ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย) - 0.5 

4. ค่าความชื นในดิน (กรมทรพัยากรน้ า/คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

ภมิูภาค ความชื นในดิน [-] 1 มี.ค. 63 ความชื นในดิน [-] 10 มี.ค. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 0-20 0-20 ทรงตัว 
กลาง 0-20 0-20 ทรงตัว 

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

ใต ้ 20-40 20-40 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน้ า 
 

 5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 13.30 น. 
 

สถานสีทิงพระ สงขลา เวลา 14.15 น. 
จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย 
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6. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และ สทนช.) 
6.1 สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ปริมาตรน้ าในอ่างฯ 38,307 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 54 (ปริมาตรน้ าใช้การได้ 

14,951 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32) ปริมาตรน้ าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (46,608 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66)
น้อยกว่าปี 2562 จ านวน 8,301 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ จ านวน 8.93 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบายจ านวน 
85.35 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ าได้อีก 32,620 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ า 

ปริมาตร 
น้ าในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ าใช้การได ้

ปริมาตร 
น้ าไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ าระบาย 

ปริมาตรน้ า
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ าใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,974 37 1,174 12 0.00 0.00 7.00 7.00 8,488 
2.สิริกิติ์ 4,208 44 1,358 20 1.75 1.66 9.35 9.27 6,300 
3.จุฬาภรณ์ 40 24 3 2 0.00 0.01 0.00 0.00 141 
4.อุบลรัตน์ 394 16 -187 -10 0.14 0.24 0.40 0.50 4,246 
5.ล าปาว 943 48 843 45 0.00 0.00 6.02 6.04 1,507 
6.สิรินธร 1,344 68 513 45 0.00 0.00 3.03 3.09 622 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 166 17 163 17 0.00 0.00 0.43 0.43 794 
8.ศรีนครินทร์ 13,895 78 3,630 49 0.00 0.00 17.95 18.00 4,875 
9.วชิราลงกรณ์ 5,657 64 2,645 15 0.00 0.28 20.13 20.08 5,343 
10.ขุนด่านปราการชล 73 32 68 31 0.01 0.01 0.37 1.52 152 
11.รัชชประภา 3,337 59 1,986 46 4.73 3.03 10.78 11.73 2,807 
12.บางลาง 1,048 72 772 66 0.81 1.30 2.00 2.49 542 

6.2 อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 350 แห่ง มีปริมาณน้ า 2,198 ล้าน ลบ.ม. (40%) ปริมาณน้ าใช้การ 1,868 ล้าน ลบ.ม. (37%) 
๖.3 แหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 198.33 ล้าน ลบ.ม. (38%) 
๖.4 แหล่งน้ าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 141,097 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 1,938 ล้าน ลบ.ม. 
7. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 8 - 11 มีนาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ 

8 
มี.ค. 

9 
มี.ค. 

10 
มี.ค. 

11 
มี.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.13 1.08 1.08 1.03 ลดลง -2.67 
W.1C วัง เมือง ล าปาง 5.20 -0.70 -0.72 -0.73 -0.80 ลดลง -6.00 
Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 7.30 *** *** *** *** *** *** 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 1.24 1.23 1.18 1.11 ลดลง -8.76 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 16.99 17.02 17.01 17.00 ลดลง -9.2 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.64 5.51 5.51 5.51 ทรงตัว -10.83 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 ลดลง -6.49 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.01 2.02 2.01 2.02 เพิ่มขึ้น -4.98 

M.191 ล าตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 0.58 0.45 *** *** *** *** 
M.69 ล าเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 1.95 2.00 2.00 2.00 ทรงตัว -5.3 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.61 7.61 7.61 7.45 ลดลง -9.68 

X.149 คลองกลาย นบพิต า นครศรีธรรมราช 33.96 28.43 28.40 28.38 28.36 ลดลง -5.6 
X.274 แม่น้ าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.82 18.72 18.72 18.70 ลดลง -5.48 
X.37A แม่น้ าตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 4.89 4.72 4.50 4.43 ลดลง -7.27 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
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8. สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

สถาน ี
ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน า้ (ม.) 
แนว 

โน้ม 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค. 10 มี.ค. 11 มี.ค. 
3 วัน

ย้อนหลัง 
5 วัน

ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 1.81 1.79 1.79 1.80 1.79 -11.01 0.00 -0.02 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 2.92 2.98 3.00 2.97 2.94 -13.06 -0.06 0.02 ลดลง 

อ.เมอืง จ.หนองคาย 153.648 12.20 0.74 0.75 0.80 0.84 0.83 -11.37 0.03 0.09 ลดลง 

อ.เมอืง จ.นครพนม 132.680 12.00 0.91 0.91 0.85 0.81 0.79 -11.21 -0.06 -0.12 ลดลง 

อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 124.219 12.50 1.47 1.51 1.59 1.44 1.39 -11.11 -0.20 -0.08 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 1.84 1.89 1.93 1.94 1.90 -12.6 -0.03 0.06 ลดลง 

*** ไม่มีสถานการณ ์
9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ า)  

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

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

10. พื นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ าฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพ้ืนที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพ้ืนที่

ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก 

11. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 11 มีนคาม 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)]  
ไม่มีสถานการณ์ 

12. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 (ปภ.)  
สถานการณ์ภัยแล้ง 
ตั งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562มี
สถานการณ์ทั งหมด 23 จังหวัด 135 อ้าเภอ 703 ต้าบล 3 เทศบาล 6,001 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์  มหาสารคาม นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

จังหวัด 
จ้านวน 

รายชื่ออ้าเภอที่ประกาศเขตภัยพบิตัิฯ 
อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน/ชุมชน 

รวม 6 จังหวัด 37 อ้าเภอ 169 ต้าบล 1,211 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.) แม่ฟ้ าหลวง (4 ต. 25 ม.)  
พญาเม็งราย(5 ต. 49 ม.) ป่าแดด (5 ต. 21 ม.)แม่สาย (1 ต. 1 ม.) 

2. พะเยา 6 17 80 ภูกามยาว (1 ต. 2 ม.) เชียงค า (3 ต. 18ม.)ดอกค าใต้ (5 ต. 24 ม.) แม่
ใจ (1 ต. 3 ม.)จุน (5 ต. 23 ม.) เมืองฯ (2 ต. 10 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.)ศรีส าโรง (2 ต. 9 ม.)  

ครีัมาศ (7 ต. 39 ม.) 
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6.เพชรบูรณ์ 6 41 254 น้ าหนาว (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.) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวม 10 จังหวัด 64 อ้าเภอ 367 ต้าบล 2 เทศบาล 3,430 หมู่บ้าน/ชุมชน 
7.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.) 

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

9.นครพนม 3 11 64 ปลาปาก (8 ต. 51 ม.)โพนสวรรค์ (2 ต. 5 ม.) ศรีสงคราม (1 ต. 8 ม.) 
10.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.) ค าตากล้า (4 ต. 41 ม.) 
บ้านม่วง (9 ต. 95 ม.) ส่องดาว (4 ต. 24 ม.) 

11.กาฬสินธุ์ 1 4 27 ยางตลาด (4 ต. 27 ม.) 
12.มหาสารคาม 7 48 590 แกด า (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.) 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.) ปักธงชัย 
(16 ต. 179 ม.)เทพารักษ์ (4 ต. 36 ม.) โชคชัย (9 ต. 64 ม.)โนนไทย (1ต. 3
ม.) แก้งสนามนาง (5ต. 50ม.) 

14.บุรีรัมย์ 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.)หนองหงส์ (7 ต. 98 ม.) นางรอง (14 ต. 133 
ม. 1เทศบาล 7 ชุมชน) เฉลมพระเกียรติ (1 ต. 1 ม.) เมืองฯ (18 ต. 323 ม.) 

15.ชัยภูมิ 16 57 297 บ้านเขว้า (3 ต. 3 ม.) คอนสาร (7 ต. 18 ม.) จัตุรัส (2 ต. 2 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.) บ าเหน็จณรงค์ (3 ต. 5 ม.) คอนสวรรค์ 
(1 ต. 2 ม.) เมืองฯ (10 ต. 34 ม.) 

16.ศรีสะเกษ 2 6 81 เมืองจันทร์ (3 ต. 52 ม.) ไพรบึง (3 ต. 29 ม.) 
ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก รวม 7 จังหวัด 34 อ้าเภอ 167 ต้าบล 1 เทศบาล 1,360 หมู่บ้าน/ชุมชน 

17. 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.) 

18.อุทัยธานี 8 67 620 เมืองฯ (11 ต. 66 ม. 1 ท. 1 ช.) ทัพทัน (10 ต. 90 ม.)หนองขาหย่าง 
(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.) 

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

21. 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.) 

22.ฉะเชิงเทรา 3 6 18 บ้านโพธ์ิ (1 ต. 3 ม.) แปลงยาว (4 ต. 13 ม.)บางปะกง (1 ต. 2 ม.) 
23.ปราจีนบุรี 1 3 8 ศรีมโหสถ (3 ต. 8 ม.) 
รวม 23 จังหวัด 135 703 6,001  

13.  การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 11 – 17 มี.ค. 2563)  
  ในช่วงวันที่ 11 - 13 อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพ้ืนที่ ส่วนภาคใต้มีฝนน้อย ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 17 มี.ค. 63 บริเวณ

ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ รวมทั้ง
อาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ส่วนภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้น 

 



๖ 

14. ความช่วยเหลือภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน ้า 

   ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตั้งแตว่ันที่  1 ตุลาคม 2562 - 10 มีนาคม 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน ้า 
ปริมาณการ
แจกจ่ายน ้า

สะอาด 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 
อุปโภค-บริโภค พื นที่เกษตร 

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

ภาค 1 

ล าปาง 419,220 306,859 167,578 446,452 1,604 

เชียงใหม่ 149,910 70,908 21,201 87,675 1,700 

แม่ฮ่องสอน - 65,551 9,248 60,986 - 
เชียงราย - 161,039 56,471 174,477 - 
ก าแพงเพชร - 95,712 44,125 179,310 - 
ล าพูน 532,590 - - - 5,350 

ภาค 2 

นครสวรรค์ 9,478,620 132,000 7,120 6,363 10,200 

สิงห์บุรี 1,798,200 - 150 600 - 

อุทัยธานี 4,806,000 54,000 764 2,780 - 
สระบุรี 3,877,200 30,000 1,622 13,168 17,000 
ปทุมธานี 3,477,600 - 10,882 37,154 26,447 
เพชรบูรณ์ 81,000 - 2,063 9,076 - 

ชัยนาท - 18,000 - 30 - 

ภาค 3 
อุดรธานี 4,047,000 - 1,684 32,085 1,845 

หนองคาย 1,500,500 - 3,147 10,088 9,077 
สกลนคร 1,675,500 - 1,385 4,725 3,100 

ภาค 4 

ชัยภูมิ 490,050 - 7,250 22,379 - 
ขอนแก่น 1,888,050 372,000 5,906 22,588 - 

มหาสารคาม 293,100 - 865 3,421 - 

กาฬสินธุ์ - 18,000 373 1,700 - 

ภาค 5 
นครราชสีมา 3,817,800 1,056,000 13,981 29,617 115 
บุรีรัมย์ 171,000 - 607 2,445 - 

ภาค 6 

ปราจีนบุรี 9,831,180 - 5,195 17,693 10,618 
ระยอง 503,450 1,824,000 771 2,014 1,562 

จันทบุรี 867,600 240,000 1,825 5,215 11,100 

ตราด 1,458,000 - 210 840 4,250 

ภาค 7 
สุพรรณบุรี 1,817,640 - 1,143 3,500 12,020 
ราชบุรี 64,800 - 60 220 800 

ภาค 8 
นครรศรีธรรมราช 2,003,940 - 1,685 5,186 16,900 
สตูล 25,920 - 260 800 3,200 

ภาค 9 

อุตรดิตถ ์ - 100,500 550 1,750 - 
พิษณุโลก 372,240 42,000 424 1,355 1,878 
พิจิตร 13,680 - - 80 - 
แพร่ 1,455,060 - 1,270 3,620 5,800 



๗ 

 

ภาค 9 
สุโขทัย 277,440 282,000 1,168 4,336 1,500 
น่าน 21,600 - 8,700 35,000 375 

ภาค 10 
ชุมพร - - - - - 

ภูเก็ต - - - - - 

สุราษฎร์ธานี 363,200 - 784 3,230 3,372 

ภาค 11 
อ านาจเจริญ 216,900 - 395 1,646 600 
อุบลราชธานี 165,700 - 2,152 6,920 250 

  41 จังหวัด 58,269,070 4,964,569 386,126 1,252,399 152,763 

15. ความช่วยเหลือภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ตั้งแตว่ันที่  1 ตุลาคม 2562 - 6 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำน 
ทรัพยำกรน  ำบำดำล 

กำรแจกจ่ำยน  ำ (ลิตร) 

เจำะบ่อ   
น  ำบำดำล 
(ครั ง/บ่อ) 

เป่ำล้ำงบ่อ
น  ำบำดำล 
(ครั ง/บ่อ) 

ซ่อมแซม/
ติดตั ง 
เคร่ือง
สูบ/

เคร่ืองสูบ
ไฟฟ้ำ 

(ครั ง/บ่อ) 

ซ่อมแซม
บ ำรุงระบบ

ประปำ
บำดำล 
(แห่ง) 

รถบรรทุกน  ำ
จุดจ่ำยน  ำ 

(ลิตร) 

รถปรับปรุง
คุณภำพน  ำ 

(ลิตร) 

น  ำด่ืมบรรจุ 
ขวด/แกลลอน 

(ลิตร) 

เขต 1 ล าปาง 170,000 7,250 -  - 1 5 3 
เขต 2 สุพรรณบุร ี 264,000  - 6,000 19 7 35 4 

เขต 3 สระบรุ ี 115,700  - 3,236 14 60 24 37 
เขต 4 ขอนแก่น 580,000 4,000 2850 24 59 40 2 

เขต 5 นครราชสีมา 1,117,430 11,250 102,020 13 40 33 5 
เขต 6 ตรัง 1,132,200 703,260 5,500 1 8 18 9 

เขต 7 ก าแพงเพชร 120,000 8,235 3,550 4 31 50 34 
เขต 8 ราชบุร ี 144,000 10 500 1  - 3 23 
เขต 9 ระยอง 288,000 40,000 4,400 26 32 64 61 

เขต 10 อุดรธาน ี 120,000 1,000 1,000 - 1 8 5 
เขต 11 อุบลราชธาน ี 168,000 - 105 12 - 13 40 

เขต 12 สงขลา 120,000  - 5,000 2 16 18 17 
รวม 4,339,330 775,005 134,161 116 255 311 240 

รวมแจกจ่ายน ้า 
(ลิตร) 

5,248,496 



๘ 

ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 
 

๑. กรม    ทรัพยากรน้ า            ส านักงาน   ทรัพยากรน้ าภาค 1 
๒. กิจกรรมที่ด าเนินการ น ารถบรรทุกน้ าขนาด 6,000 ลิตร จ านวน 2 คัน ช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ า

อุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โดยได้รับการสนับสนุนน้ าสะอาดจากการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาล าปาง  

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ       -        ไร่               60,000    ลิตร 
  1,623        ครวัเรือน         4,331   คน 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 
ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน ้า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
วันที่ 10 มีนาคม 2563 

 
1. กรม    ทรัพยากรน้ า            ส านักงาน   ทรัพยากรน้ าภาค 7 
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ  ร่วมกับเทศบาลต าบลหลักเมือง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ าขนาด 12 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  ที่  
บ.คลองแค หมู่ที่ 3 ต าบลพงสวาย อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพ่ือการเกษตร โดยการสูบน้ าจากแม่น้ าแม่กลอง ลงคลองแคเพ่ือส่งไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม ต าบลพงสวาย หมู่ที่ 
3 , 7 , 8 และต าบลโคกหม้อ หมู่ที่ 3 อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ       800    ไร่                     -        ลิตร 

    60      ครวัเรือน           220   คน 
 

  
 

 

 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                      รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
                                                                                    ประธานคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                               (ด้านทรัพยากรน้ า) 


