
  

 
 
 
 

รายงานการเฝาระวังติดตามสถานการณน้าํและความชวยเหลือ 
ศูนยปฏิบัตกิารทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานทรพัยากรน้าํ) 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา  
โทรศัพท 0 2271 6000 ตอ 6445 โทรสาร 0 2298 6629 www.dwr.go.thIDLine: mekhalawoc Email: mekhala@dwr.mail.go.th 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
โทรศัพท 0 2666 7090  โทรสาร 0 2666 7100www.dgr.go.thEmail: itcenter@dgr.mail.go.th 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
โทรศัพท 0 22656500 www.onep.go.th  Email: webmaster@onep.go.th 

รายงานฉบับท่ี 093/2563 เวลา 15.00 น. วันท่ี 27 เมษายน 2563 
เรียนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส. ทีป่รึกษา รมว.ทส. ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. อทบ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น.(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟาคะนองในหลายพ้ืนท่ี และลมกระโชกแรงบาง
แหง โดยเฉพาะภาคเหนือจะมีฝนตกหนักในบางพ้ืนท่ี เวนแตภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีฝนลดลง ขอใหประชาชนบริเวณ
ดังกลาวยังคงระวังอันตรายจากฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะนี้ สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการปองกันและระวัง
ความเสียหายท่ีจะเกิดตอผลผลิตทางการเกษตรไวดวย ท้ังนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลัง
คอนขางแรงจากประเทศจีนท่ียังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต ประกอบกับมีกระแสลมฝายตะวันตกพัด
เขามาปกคลุมภาคเหนือ แตยังคงทําใหมีฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงบางพ้ืนท่ี ในขณะท่ีลมตะวันออกพัดเขามาปกคลุม
ภาคเหนือ สําหรับภาคใตยังคงมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนัก และมีลมกระโชกแรงบางพ้ืนท่ี ขอใหประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซ่ึงอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากได สวนอาวไทยตอนลางตั้งแตจังหวัด 
สุราษฎรธานีลงไป จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอใหชาวเรือบริเวณดังกลาวเดินเรือดวยความระมัดระวังในระยะนี้ 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 27 เม.ย. 2563 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถายดาวเทียม วันท่ี 27 เม.ย. 2563 เวลา 13.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้)(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 12 ชม. ท่ีผานมา (กรมทรัพยากรนํ้า) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บานหวยละเบายา ต.สะเนียน อ.เมืองนาน จ.นาน - 158.5 
บานเขาพลู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง - 136.0 
บานแมเทินเหนือ ต.แมสิน อ.ศรีสชันาลัย จ.สโุขทัย - 116.0 
บานแมทุเลาใน ต.กลางดง อ.ทุงเสลี่ยม จ.สโุขทัย - 81.0 
บานหนองใหญ ต.สามรอยยอด อ.สามรอยยอด จ.ประจวบครีีขันธ - 78.0 
บานแมดอกแดง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม - 74.5 
บานแมแวน ต.บอสล ีอ.ฮอด จ.เชียงใหม - 74.5 
บานนาพูน ต.นาพูน อ.วังช้ิน จ.แพร - 74.0 
บานขวงชมภู ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร - 73.5 
บานแมแอบ ต.บานทับ อ.แมแจม จ.เชียงใหม - 72.5 
บานแมหวาน ต.ปาเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม - 70.5 
บานสุเมนเหนือ ต.แมสิน อ.ศีสัชนาลัย จ.สุโขทัย - 70.0 
บานลานสาง ต.แมทอ อ.เมืองตาก จ.ตาก - 69.5 
บานแมแสะ ต.ปาแป อ.แมแตง จ.เชียงใหม - 68.5 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรนํ้า/คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง) 

ภูมิภาค ความช้ืนในดิน [-] 1 เม.ย. 63 ความช้ืนในดิน [-] 27 เม.ย. 63 แนวโนม 
เหนือ 0-20 0-20 ทรงตัว 
กลาง 0-20 20-40 เพ่ิมข้ึน 

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

ใต 20-40 20-40 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแหงสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมนํ้า 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ลําปาง 82.3 
จ.ชัยนาท (สกษ.) 77.3 
จ.ชลบุร ี 71.1 
จ.นาน 67.8 
จ.ลําพูน 55.1 
จ.ดอยอางขาง 52.1 
จ.นราธิวาส 50.4 
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5.เรดารตรวจอากาศ ณ วันท่ี 27 เมษายน 2563(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีสรุาษฎรธานี เวลา 14.30 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใตของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ําในแหลงเก็บกักน้ํา ณ วันท่ี 27 เมษายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญปริมาตรน้ําในอางฯ 34,038 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 48 (ปริมาตรน้ําใชการได 

10,726 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 23) ปริมาตรน้ําในอางฯ เทียบกับป 2562 (40,917 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 58)
นอยกวาป 2562 จํานวน 6,879 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 19.69 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย
จํานวน 78.07 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 36,888 ลาน ลบ.ม. 

 
 

อางเก็บนํ้า 

ปริมาตร 
นํ้าในอาง 

ปริมาตร 
นํ้าใชการได 

ปริมาตร 
นํ้าไหลลงอาง 

ปริมาตร 
นํ้าระบาย 

ปริมาตรนํ้า
รับไดอีก 
(ลาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรนํ้า
ปจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
นํ้าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
นํ้าใช
การ 

วันน้ี 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันน้ี 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,540 34 740 8 0.00 1.35 7.00 7.00 8,922 
2.สิริกิติ์ 3,731 39 881 13 3.84 5.36 10.62 10.61 6,777 
3.จุฬาภรณ 38 23 1 1 0.01 0.07 0.00 0.00 143 
4.อุบลรัตน 351 14 -230 -12 0.19 0.19 0.36 0.36 4,289 
5.ลําปาว 689 35 589 31 0.00 0.00 0.45 0.45 1,761 
6.สิรินธร 1,092 56 261 23 0.00 0.48 3.54 3.55 874 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 136 14 133 14 0.00 0.00 0.87 0.87 824 
8.ศรีนครินทร 12,960 73 2,695 36 2.05 3.66 18.05 18.01 5,810 
9.วชิราลงกรณ 4,686 53 1,674 29 3.06 0.00 17.86 18.09 6,314 
10.ขุนดานปราการชล 38 17 33 15 0.06 0.05 1.14 1.14 187 
11.รชัชประภา 3,013 53 1,661 39 2.45 3.92 4.45 7.17 3,131 
12.บางลาง 1,009 69 733 62 1.91 2.39 3.98 4.01 581 

6.2 อางเก็บน้ําขนาดกลาง 350 แหง มีปริมาณน้ํา 1,719 ลาน ลบ.ม. (32%) ปริมาณน้ําใชการ 1,388 ลาน ลบ.ม. (28%) 
๖.3 แหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ํารวม 171.93 ลาน ลบ.ม. (33%) 
๖.4 แหลงน้ําในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 141,002 แหง มีปริมาณน้ํารวม 1,644 ลาน ลบ.ม. 
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7. สถานการณน้ําในประเทศ ณ วันท่ี 22 – 27 เมษายน 2563(กรมชลประทาน)  

 
สถานี แมนํ้า อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับนํ้า (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

พุธ พฤหัสบดี ศุกร จันทร 

22 
เม.ย. 

23 
เม.ย. 

24 
เม.ย. 

27 
เม.ย. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 0.83 0.77 0.77 1.04 เพ่ิมข้ึน -2.66 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.04 -0.43 -0.33 -0.48 ลดลง -5.68 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.30 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 ทรงตัว -8.36 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 1.15 1.09 1.06 1.30 เพ่ิมข้ึน -9.88 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 16.90 16.86 16.83 16.84 เพ่ิมข้ึน -9.36 

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 -0.49 -0.50 -0.49 -0.50 ลดลง -6.5 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.03 2.03 2.05 2.06 ทรงตัว -4.94 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 *** *** *** *** *** *** 
M.69 ลําเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 2.72 2.75 2.75 *** ทรงตัว *** 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 7.42 7.83 7.43 7.42  ลดลง -9.71 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.25 28.22 28.20 28.52 เพ่ิมข้ึน -5.44 
X.274 แมน้ําโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.46 18.46 18.46 18.44 ลดลง -5.74 
X.37A แมนํ้าตาป พระแสง สุราษฎรธานี 11.70 4.56 4.43 4.34 4.33 ลดลง -6.43 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําโขงณ วันท่ี 27 เมษายน 2563(คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ํา (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้าํ (ม.) 
แนว 

โนม 23 
เม.ย. 

24 
เม.ย. 

25 
เม.ย. 

26 
เม.ย. 

27 
เม.ย. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 2.05 2.13 2.06 2.25 2.34 -10.46 0.28 0.29 เพิ่มขึ้น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 3.86 3.80 3.74 3.94 4.40 -11.60 0.66 0.54 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 1.29 1.34 1.37 1.32 1.34 -10.86 -0.03 0.05 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 1.18 1.21 1.22 1.17 1.16 -10.84 -0.06 -0.02 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 1.66 1.72 1.72 1.71 1.68 -10.82 -0.04 0.02 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 1.99 2.04 2.12 2.20 2.17 -12.33 0.05 0.18 ลดลง 

*** ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 27 เมษายน 2563 (กรมทรัพยากรนํ้า)  
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 

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

10. พ้ืนท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัยณ วันท่ี 27 เมษายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม มีปริมาณน้ําฝนไมถึงเกณฑการเฝาระวัง ประกอบกับบางพ้ืนท่ีไมมีฝนตก จึงไมมีพ้ืนท่ี

ติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ําปาไหลหลาก 
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11. เหตุการณวิกฤตน้ําปจจุบัน ณ วันท่ี 27 เมษายน 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)]  
ไมมีสถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้ําทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวงณ วันท่ี 27 เมษายน 2563 (ปภ.)  
สถานการณภัยแลง 
ตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 ถึงปจจุบัน มีจังหวัดท่ีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแลง)ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562มี
สถานการณท้ังหมด 26 จังหวัด 152 อําเภอ 810 ตําบล 4 เทศบาล 7,082 หมูบาน/ชุมชนไดแก จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม พะเยา นาน อุตรดิตถ สุโขทัย เพชรบูรณ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ มหาสารคาม 
นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี 
และจังหวัดสงขลา ดังนี้ 

จังหวัด 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอที่ประกาศเขตภยัพบิตัิฯ 
อําเภอ ตําบล หมูบาน/ชุมชน 

รวม 7 จังหวัด 43 อําเภอ 212 ตาํบล 1,703 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 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.) เมืองฯ (12 ต. 172 ม.)  ภู
ซาง (5 ต. 59 ม.) เชียงมวน (3 ต. 34 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.) 
5.สุโขทัย 4 16 91 เมืองฯ (4 ต. 36 ม.) ศรสีชนาลัย (3 ต. 7 ม.)ศรีสําโรง (2 ต. 9 ม.)  

ครีมาศ (7 ต. 39 ม.) 
6.เพชรบูรณ 6 41 254 นํ้าหนาว (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.) 
7.เชียงใหม 4 12 95 ฮอด (1 ต. 10 ม.) ดอยหลอ (4 ต. 41 ม.) แมแตง (1 ต. 1 ม.) ดอยเตา 

(6 ต. 43 ม.) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวม 10 จังหวัด 72 อําเภอ 417 ตําบล 2 เทศบาล 3,893 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 10 78 935 พลับพลาชัย (5 ต. 56 ม.) ประโคนชัย(16 ต. 175 ม.) โนนดินแดง 
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(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.) หนองกี่ (10 ต. 108 ม.) 

15.ชัยภูมิ 16 61 322 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.) 

16.ศรีสะเกษ 8 38 396 เมืองจันทร (3 ต. 52 ม.) ไพรบึง (3 ต. 29 ม) อุทุมพรพิสัย (3 ต. 24 ม.) 
หวยทับทัน (2 ต. 10 ม.) กันทรารมย (1 ต. 2 ม.)โพธ์ิศรีสุวรรณ (3 ต. 
9 ม.) ขุขันธ (10 ต. 11 ม.) ปรางคกู (1 ต. 10 ม.) 

ภาคกลาง และ ภาคตะวนัออก รวม 8 จังหวัด 36 อําเภอ 170 ตําบล 1 เทศบาล 1,385 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.กาญจนบุร ี 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. 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.) 

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

23.ปราจีนบุรี 2 4 11 ศรีมโหสถ (3 ต. 8 ม.) ศรีมหาโพธิ (1 ต. 3 ม.) 

24.จันทบุรี 1 2 22 แกงหางแมว (2 ต. 22 ม.) 

ภาคใต รวม 1 จังหวัด 1 อําเภอ 11 ตําบล 1 เทศบาล 58 หมูบาน/ชุมชน 

25.สงขลา 1 11 58 ระโนด (11 ต. 1 เทศบาล 50 ม. 8 ชุมชน) 

รวม 26 จังหวัด 152 810 7,082  

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันท่ี 27 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563)  
คาดหมายลักษณะอากาศ ในวันท่ี 27-29 เม.ย. 63 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟาคะนองในหลายพ้ืนท่ี กับมีลม

กระโชกแรงบางพ้ืนท่ี โดยมีฝนตกหนักบางแหงในภาคเหนือ สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลง เนื่องจากบริเวณความ
กดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ประกอบกับมีกระแสลม
ฝายตะวันตกพัดเขามาปกคลุมภาคเหนือ สําหรับภาคใต มีฝนตกชุก ละมีฝนตกหนักบางแหง สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทย
ตอนลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เนื่องจากลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตยังคงมีกําลังแรง 

สวนชวงในวันท่ี 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนท่ีปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบนมีกําลังออนลง ทําใหมีลมใตและลมตะวันออกเฉียงใต พัดเขามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทําใหบริเวณดังกลาวยังคงมีฝนฟาคะนองบางพ้ืนท่ี สําหรับลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมอาวไทย
และภาคใตจะมีกําลังออนลง สงผลทําใหภาคใตมีฝนลดลง สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนลางจะมีกําลังออนลง 
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14. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ํา 
   ความชวยเหลือในพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลง ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 – 27 เมษายน 2563 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบนํ้า 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายนํ้าสะอาด 

(ลิตร) 

ประโยชนทีไ่ดรับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนที่เกษตร 
ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 

ลําปาง  487,020   984,990   172,151   460,418   1,944  
เชียงใหม  417,610   102,972   21,201   87,675   1,700  
แมฮองสอน  -     90,597   9,248   60,986   -    

เชียงราย  -     235,344   56,471   174,477   -    
กําแพงเพชร  -     163,049   44,125   179,310   -    

ลําพูน  980,990   180,000   55   190   5,450  

 
 

ภาค 2 

นครสวรรค  10,570,500   138,000   7,395   14,613   10,200  
สิงหบุรี  1,843,560   -     150   600   -    

อุทัยธาน ี  5,108,400   72,000   951   3,450   -    
สระบุรี  4,663,440   120,000   3,307   18,092   17,000  

ปทุมธาน ี  5,205,600   -     12,472   42,258   31,447  
เพชรบูรณ  81,000   -     2,063   9,076   -    
ชัยนาท  -     108,000   -     30   -    

ภาค 3 
 

อุดรธาน ี  4,758,300   24,000   4,061   41,419   1,845  
หนองคาย  2,160,500   -     3,147   10,088   9,077  
สกลนคร  2,768,500   -     3,138   11,186   3,100  
หนองบัวลําภู  -     30,000   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 1,020,000 7,586 29,853 - 
มหาสารคาม 293,100 396,000 1,086 4,394 - 
กาฬสินธุ - 18,000 373 1,700 - 

ภาค 5 
นครราชสีมา 4,560,400 2,022,000 15,099 34,150 115 
บุรีรัมย 372,000 - 1,640 6,825 - 

ภาค 6 

ปราจีนบุรี 9,888,280 228,000 5,422 18,575 10,618 
ระยอง 1,289,400 4,848,800 2,452 6,944 2,197 
จันทบุรี 3,519,200 240,000 2,107 6,241 16,480 
ตราด 6,809,200 - 2,511 6,118 20,850 
สระแกว 137,600 - 830 2,490 - 

ภาค 7 
สุพรรณบุรี 5,798,027 - 1,874 6,340 17,567 
ราชบุรี 696,600 24,000 152 516 1,000 
เพชรบุรี 257,580 - 500 1,350 300 

ภาค 8 
นครศรีธรรมราช 4,814,640 - 8,315 7,220 23,600 
สตูล 183,060 - 260 800 3,200 

ภาค 9 
อุตรดิตถ - 347,300 1,028 3,503 - 
พิษณุโลก 372,240 102,000 521 1,815 1,878 
พิจิตร 13,680 - - 80 - 
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แพร 2,398,260 - 3,270 9,620 13,250 

สุโขทัย 482,400 282,000 1,168 4,336 1,500 
นาน 345,120 - 9,563 38,060 1,775 

ภาค 10 
ชุมพร - - - - - 
ภูเก็ต - - - - - 
สุราษฎรธาน ี 1,054,400 1,398,000 988 4,170 3,372 

ภาค 11 
อํานาจเจริญ 216,900 - 395 1,646 600 
อุบลราชธาน ี 165,700 201,000 2,678 8,577 250 

  46จังหวัด 85,872,187 13,520,052 420,865 1,356,082 202,415 

15. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 – 24 เมษายน 2563 

สํานักงาน 
ทรัพยากรน้ําบาดาล 

การแจกจายน้ํา (ลิตร) 

เจาะบอน้ํา
บาดาล 
(บอ) 

เปาลางบอ
น้ําบาดาล 

(บอ) 

ซอมแซม/
ติดต้ัง
เคร่ือง
สูบ/

เคร่ืองสูบ
ไฟฟา 

(คร้ัง/บอ) 

ซอมแซม
บํารุงระบบ

ประปา
บาดาล 
(แหง) 

รถบรรทุกน้ํา
แจกจายน้ํา 

(ลิตร) 

รถปรับปรุง
คุณภาพน้ํา 

(ลิตร) 

น้ําด่ืมบรรจุ
ขวด/แกลลอน 

(ลิตร) 

เขต 1 
ลําปาง 

194,000 7,805 5,530 0 7 24 8 

เขต 2 
สุพรรณบุร ี

294,000 9,000 76,600 19 10 37 6 

เขต 3 
สระบุร ี

108,183 5,500 22,455 17 69 31 44 

เขต 4 
ขอนแกน 

580,000 7,000 3,550 24 64 48 3 

เขต 5 
นครราชสมีา 

1,842,230 78,250 186,020 13 49 33 5 

เขต 6 
ตรัง 

3,503,180 1,114,940 3,600 2 11 20 18 

เขต 7 
กําแพงเพชร 

120,000 8,253 12,141 4 34 51 34 

เขต 8 
ราชบุร ี

144,000 10 18,000 1 0 3 23 

เขต 9 
ระยอง 

300,000 40,000 5,804 26 35 80 67 

เขต 10 
อุดรธานี 

120,000 1,000 3,448 0 1 8 5 

เขต 11 
อุบลราชธานี 

168,000 0 2,500 1 0 16 26 

เขต 12 
สงขลา 

120,000 2,500 5,000 2 17 20 19 

รวม 7,493,593 1,274,258 344,648 119 297 371 258 
รวมแจกจายนํ้า 

(ลิตร) 9,112,499 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันท่ี 24 เมษายน 2563 

 
1. กรม    ทรัพยากรน้ํา            สํานักงาน   ทรัพยากรน้ําภาค 1 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ นํารถบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 2 คัน พรอมถังบรรจุน้ําขนาด 200 ลิตร จํานวน 

9 ถัง และขวดน้ําพลาสติก ลงพ้ืนท่ีชวยเหลือกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี บานสบปราบ ม.2 ต.สบปราบ และ บานนาปราบ 

ม.3 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลําปาง 

3. ประโยชนท่ีไดรับ           72    ไร                 1,200   ลิตร 

       -           ครวัเรือน             -         คน 
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ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 19 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 2 สุพรรณบุร ี

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เจาะบอน้ําบาดาล โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทานในพ้ืนท่ี

หาน้ํายาก 

3. สถานท่ีดําเนินการ บานชุมนุมทาพระ หมู 1, 8 ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอน้ําบาดาลมีความลึก 63 เมตร ไดปริมาณน้ํา 15 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 19 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 ตรัง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เจาะบอน้ําบาดาล โครงการสํารวจและพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือเสริมแหลงน้ําดิบภายใตโครงการ

ปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ป 2562/63 (704) 

3. สถานท่ีดําเนินการ บานทุงมน หมู 7 ตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอน้ําบาดาลมีความลึก 120 เมตร ไดปรมิาณน้ํา 10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 19 เมษายน 2563 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล, สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 7 

กําแพงเพชร 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ กอสรางระบบเติมน้ําใตดินระดับตื้นผานบอวงคอนกรีต จํานวน 240 แหง และระบบเติมน้ํา

บาดาลระดับตื้นผานหลังคารับน้ําฝน จํานวน 30 แหง โครงการกอสรางระบบเติมน้ําใตดินระดับตื้นในพ้ืนท่ีแอง

เจาพระยาตอนบน และจันทบุรี-ตราด ประจําปงบประมาณ 2563 

3. สถานท่ีดําเนินการ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอเติมน้ําความลึกประมาณ 5 -12 เมตร เพ่ือกักเก็บและรวบรวมน้ําท่ีไหลบาในชวงฤดูน้ําหลาก

ผานระบบกรวดทรายกรอง กอนระบายลงนําไปกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลระดับตื้น ชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ

บางระกํา ซ่ึงประสบปญหาการลดระดับของน้ําบาดาลอยางตอเนื่อง โดยมีสาเหตุจากการสูบน้ําบาดาลระดับต้ืน

ข้ึนมาใชในการเกษตรเปนบริเวณกวางมาอยางตอเนื่องยาวนานจนเสียสมดุล ทําใหเกษตรกรขาดแคลนน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค และทําการเกษตร โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง 

  

  

 

 

 

 



๑๓ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 22 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 2 สุพรรณบุร ี

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ แจกจายน้ําดื่มสะอาดจากรถปรับปรุงคุณภาพน้ําเคลื่อนท่ี 

3. สถานท่ีดําเนินการ บานการุง ตําบลการุง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

4. ประโยชนท่ีไดรับ ประชาชนผูประสบปญหาภัยแลง ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค 500 ครัวเรือนไดรับบริการน้ําดื่ม

ไปแลว จํานวน 30,000 ลิตร 

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 22 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 ตรัง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เจาะบอน้ําบาดาล โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรดวยพลังงานแสงอาทิตยในพ้ืนท่ี

หาน้ํายาก 

3. สถานท่ีดําเนินการ บานบางกด หมูท่ี 19 ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอน้ําบาดาลมีความลึก 99 เมตร ไดปริมาณน้ํา 12 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 23 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 ตรัง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เจาะบอน้ําบาดาล โครงการสํารวจและพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือเสริมแหลงน้ําดิบภายใตโครงการ

ปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ป 2562/63 (704) 

3. สถานท่ีดําเนินการ บานหนองเมน หมูท่ี 8 ตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอน้ําบาดาลมีความลึก 104 เมตร ไดปริมาณน้ํา 7 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ชวยเหลือประชาชน

ได 110 ครัวเรือน 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 24 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เปาลางบอน้ําบาดาล 

3. สถานท่ีดําเนินการ โครงการหลวงขุนวาง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอน้ําบาดาลไดรับการฟนฟูใหกลับมาใชงานได และชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

ผูประสบภัยแลง 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 24 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เปาลางบอน้ําบาดาล 

3. สถานท่ีดําเนินการ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก บานธารทอง ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอน้ําบาดาลไดรับการฟนฟูใหกลับมาใชงานได และชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

ผูประสบภัยแลง 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 24 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เปาลางบอน้ําบาดาล 

3. สถานท่ีดําเนินการ โครงการหลวงแมแฮ ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอน้ําบาดาลไดรับการฟนฟูใหกลับมาใชงานได และชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

ผูประสบภัยแลง 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 24 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ ซอมแซมเครื่องสูบน้ําและเปาลางบอน้ําบาดาล 

3. สถานท่ีดําเนินการ โครงการพัฒนาท่ีสูงแบบโครงการหลวงวาวี ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย         จังหวัดเชียงราย 

4. ประโยชนท่ีไดรับ เครื่องสูบน้ําของบอน้ําบาดาลไดรับการซอมแซม และบอน้ําบาดาลไดรับการฟนฟูใหกลับมาใชงาน

ไดตามปกติ และชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนผูประสบภัยแลง 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 24 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ ซอมแซมเครื่องสูบน้ําและเปาลางบอน้ําบาดาล 

3. สถานท่ีดําเนินการ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ดอยสะโงะ หมู 7 ตําบลศรีดอนมูล อําเภอ   เชียงแสน จังหวัด

เชียงราย 

4. ประโยชนท่ีไดรับ เครื่องสูบน้ําของบอน้ําบาดาลไดรับการซอมแซม และบอน้ําบาดาลไดรับการฟนฟูใหกลับมาใชงาน

ไดตามปกติ และชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนผูประสบภัยแลง 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 24 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ ซอมแซมตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา 

3. สถานท่ีดําเนินการ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา หมู 7 ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

4. ประโยชนท่ีไดรับ สามารถซอมแซมตูควบคุมเครื่องสูบน้ําของระบบประปาบาดาลใหกลับมาใชงานไดตามปกติ และ

ชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนผูประสบภัยแลง 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 24 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 3 สระบุรี 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ แจกจายน้ําบาดาลจากจุดบริการจุดจายน้ําบาดาล 

3. สถานท่ีดําเนินการ สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 3 สระบุรี หมู 5 ตําบลโคกแย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

4. ประโยชนท่ีไดรับ สามารถใหบริการน้ําดื่มชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากสถานการณภัยแลง จํานวน 

2,000 ลิตร  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 24 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 3 สระบุรี 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ ซอมแซมระบบประปาบาดาล ซอมตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา 

3. สถานท่ีดําเนินการ บานหอย หมู 1  ตําบลบานหอย อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

4. ประโยชนท่ีไดรับ ตูควบคุมเครื่องสูบน้ําของระบบประปาบาดาลไดรับการซอมแซมใหกลับมาใชงานไดตามปกติ และ

ชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนผูประสบภัยแลง ใหสามารถใชน้ําประปาในชีวิตประจําวันไดตอไป 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 24 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 4 ขอนแกน 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ ซอมแซมระบบเครื่องสูบน้ําแบบเทอรไบน 

3. สถานท่ีดําเนินการ บานเอราวัณ หมู 10  ตําบลผาอินทรแปลง อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

4. ประโยชนท่ีไดรับ ระบบเครื่องสูบน้ําแบบเทอรไบนไดรับการซอมแซมใหกลับมาใชงานไดตามปกติ และชวยบรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชนผูประสบภัยแลง ใหสามารถใชน้ําประปาในชีวิตประจําวันไดตอไป 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 24 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 4 ขอนแกน 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เปาลางบอน้ําบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบไฟฟา 

3. สถานท่ีดําเนินการ ศูนยวิจัยพืชไร (แปลงทดลองทาพระ) จุดท่ี 2 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

4. ประโยชนท่ีไดรับ บอน้ําบาดาลไดรับการฟนฟูใหกลับมาใชงานไดตามปกติ และชวยบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชนผูประสบภัยแลง 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วันท่ี 23 เมษายน 2563 

 
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 12 สงขลา 

2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ ซอมแซมเครื่องสูบน้ําแบบเทอรไบน 

3. สถานท่ีดําเนินการ บานวัดสน ตําบลวัดสน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

4. ประโยชนท่ีไดรับ เครื่องสูบน้ําแบบเทอรไบนของบอน้ําบาดาลไดรับการซอมแซมใหกลับมาใชงานไดตามปกติ และ

ชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนผูประสบภัยแลง ในพ้ืนท่ีโครงการน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร 

  

 

 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
                                                                                   ประธานคณะทํางานศูนยปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                            (ดานทรัพยากรน้ํา) 


