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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ และภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งภาคใต้
ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง เน่ืองจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกําลังแรง 
ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตํ่ายังคงปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยบริเวณด้าน
ตะวันตกของภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทํา
ให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลากในพ้ืนที่เสี่ยงภัยไว้ด้วย 
 สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันต้ังแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 63 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 8 มิ.ย. 2563 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายดาวเทียม วันท่ี 8 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้)(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพืน้ทีล่าดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผา่นมา (กรมทรัพยากรน้ํา) 

จุดตรวจวัด ระดบัการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านเขาพลู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง - 17.0 
บ้านฮากไม้เหนือ ต.ป๋าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน - 2.5 
บ้านสลักเพชรเหนือ ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งเกาะช้าง จ.ตราด - 2.0 
บ้านตาดน้ําพุ ต.คําด้วง อ.บ้านเผือ จ.อุดรธานี - 2.0 
บ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด - 1.0 
บ้านบางใหญ่ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง - 0.5 
บ้านนาจีนซ้ิว ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร - 0.5 
บ้านห้วยต่าง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย - 0.5 
บ้านปางเหนือ ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร - 0.5 
บ้านอุมดาเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน - 0.5 

4.ค่าความชื้นในดิน (กรมทรัพยากรน้ํา/คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง) 

ภูมิภาค ความชืน้ในดนิ [-] 1 พ.ค. 63 ความชืน้ในดนิ [-] 1 มิ.ย. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 0-20 20-40 เพ่ิมข้ึน 
กลาง 20-40 40-60 เพ่ิมข้ึน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20-40 40-60 เพ่ิมข้ึน 
ตะวันออก 20-40 40-60 เพ่ิมข้ึน 
ตะวันตก 0-20 40-60 เพ่ิมข้ึน 

ใต้ 20-40 60-80 เพ่ิมข้ึน 
หมายเหตุ : ความชื้นในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมน้ํา 

 

 

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ตราด 139.2 
จ.พังงา (ตะก่ัวป่า) 52.5 
จ.จันทบุรี 49.8 
จ.ภูเก็ต 44.0 
จ.เพชรบูรณ์ 38.7 
จ.นครสวรรค์ (ตากฟ้า สกษ.) 35.8 
จ.ชลบุรี (พัทยา) 28.8 
จ.กระบ่ี 28.8 
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5.เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 14.30 น. 

 
สถานีสุราษฎรธานี เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ของประเทศไทย 

6. สถานการณน์้ําในแหล่งเกบ็กกัน้าํ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และสทนช.) 
6.1 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 31,202 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 44 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้ 

7,916 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 17) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (37,128 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52)
น้อยกว่าปี 2562 จํานวน 5,927 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 24.57 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 61.11 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 39,725 ล้าน ลบ.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 4,130 31 330 3 1.09 1.02 8.00 8.00 9,332 
2.สิริกิต์ิ 3,380 36 530 8 8.35 4.14 10.51 10.51 7,128 
3.จุฬาภรณ์ 42 26 5 4 0.08 0.05 0.00 0.00 139 
4.อุบลรัตน์ 325 13 -256 -14 0.12 0.12 0.30 0.30 4,315 
5.ลําปาว 656 33 556 30 0.00 0.00 1.08 1.08 1,794 
6.สิรินธร 1,002 51 171 15 0.00 2.18 1.50 1.50 964 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 112 12 109 11 0.20 0.20 0.43 0.43 848 
8.ศรีนครินทร์ 12,255 69 1,990 27 3.32 0.00 12.01 12.02 6,515 
9.วชิราลงกรณ์ 3,996 45 984 17 0.60 2.96 12.04 12.02 7,004 
10.ขุนด่านปราการชล 27 12 22 10 0.33 0.31 0.00 0.00 198 
11.รัชชประภา 2,800 50 1,448 34 3.19 2.40 5.26 6.87 3,344 
12.บางลาง 982 68 706 60 4.57 2.84 3.99 4.03 608 
6.2 อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 350 แห่ง มีปรมิาณนํ้า 1,602 ล้าน ลบ.ม. (29%) ปรมิาณนํ้าใช้การ 1,271 ล้าน ลบ.ม. (25%) 
๖.3 แหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ ่6 แห่ง มปีริมาณนํ้ารวม 164.71 ล้าน ลบ.ม. (32%) 
๖.4 แหล่งนํ้าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 141,002 แห่ง มีปริมาณนํ้ารวม 1,615 ล้าน ลบ.ม. 
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7. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ 
5 

มิ.ย. 
6 

มิ.ย. 
7 

มิ.ย. 
8 

มิ.ย. 
P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.00 1.44 1.35 1.34 ลดลง -2.36 

W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.62 -0.70 -0.77 -0.80 ลดลง -6.00 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.30 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 ทรงตัว -8.38 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 1.28 0.99 1.37 1.44 เพ่ิมข้ึน -8.43 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 16.87 16.78 16.75 16.75 ทรงตัว -9.45 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.51 5.64 5.64 5.64 ทรงตัว -10.70 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 -0.12 -0.12 -0.07 -0.07 ทรงตัว -6.07 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.00 2.02 2.04 2.06 เพ่ิมข้ึน -4.94 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.85 0.85 0.97 0.95 ลดลง -2.05 
M.69 ลําเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 3.16 3.15 3.10 3.10 ทรงตัว -4.20 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.62 7.84 7.55 7.53 ลดลง -9.60 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.43 28.38 28.33 28.34 เพ่ิมข้ึน -5.62 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.70 18.89 18.90 18.98 เพ่ิมข้ึน -5.20 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 11.70 5.61 5.56 5.24 5.05 ลดลง -6.65 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง) 

สถานี 

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.) 

ระดับนํ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตล่ิง (ม.) 

ผลต่างของระดับนํ้า (ม.) 
แนว 

โน้ม 4 
มิ.ย. 

5 
มิ.ย. 

6 
มิ.ย. 

7 
มิ.ย. 

8 
มิ.ย. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.10 2.16 2.26 2.69 2.81 -9.99 0.55 0.71 เพ่ิมขึ้น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 3.96 4.32 4.40 4.40 4.36 -11.64 -0.04 0.40 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 1.30 1.32 1.52 1.69 1.75 -10.45 0.23 0.45 เพ่ิมขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 2.12 2.05 1.95 1.87 1.83 -10.17 -0.12 -0.29 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 2.46 2.45 2.37 2.37 2.31 -10.19 -0.06 -0.15 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 89.030 14.50 2.85 2.96 3.00 2.93 2.85 -11.65 -0.15 0.00 ลดลง 
*** ไม่มีสถานการณ์ 
9. สถานการณ์เตอืนภัย Early Warning ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 (กรมทรัพยากรนํ้า)  

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

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

10. พืน้ทีต่ดิตามและเฝ้าระวังสถานการณธ์รณพีบิตัภิยั ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เน่ืองจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกําลังแรง ลักษณะเช่นน้ีทําให้ประเทศไทย 

มีฝนตกต่อเน่ืองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงได้ทําการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากเป็นพิเศษ 
และจะทําการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อไป 
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11. เหตุการณวิ์กฤตน้าํปัจจุบนั ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 [เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (วันนี้)] 
ไม่มีสถานการณ์ 

12. สถานการณภ์าวะน้าํทว่ม และสถานการณฝ์นแล้ง/ฝนทิ้งช่วงณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563  (ปภ.)  

สถานการณ์อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม 
จากอิทธิพลความกดอากาศตํ่าปกคลุมภาคเหนือตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางที่พัดปกคลุม

ทะเลอันดามันและประเทศไทย ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ในห้วงวันที่ 30 พ.ค.- ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และดินสไลด์ 
มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 6 จ. (แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก เลย นครสวรรค์ สมุทรปราการ) 9 อ. 11 ต. 22 ม. บ้านเรือน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 144 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (จ.นครสวรรค์ สาเหตุนํ้าพัดพา) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ดังน้ี 

1) อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก 

จังหวดั วันเกดิเหต ุ
จํานวน 

รายช่ืออําเภอ 
ความเสียหาย 

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน บ้านเรือน เสียชีวติ บาดเจบ็ 

ภาคเหนือ รวม 3 จังหวัด 4 อําเภอ 5 ตําบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 59 ครัวเรือน 

1.แม่ฮ่องสอน 29 พ.ค. 63 

2 มิ.ย. 63 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

แม่สะเรียง 

เมืองฯ 

3 
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2.น่าน 2 มิ.ย. 63 1 1 2 ทุ่งช้าง -   

3.พิษณุโลก 30 พ.ค. 63 1 2 6 วังทอง 38   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 1 จังหวัด 2 อําเภอ 3 ตําบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 85 ครัวเรือน 

4.เลย 30 พ.ค. 63 2 3 3 นาแห้ว ด่านซ้าย 85   

ภาคกลาง รวม 2 จังหวัด 2 อําเภอ 2 ตําบล 3 หมู่บ้าน 

5.นครสวรรค์ 2 มิ.ย. 63 1 1 1 ไพศาลี - 1  

6.สมุทรปราการ 2 มิ.ย. 63 1 1 2 บางเสาธง -   

2) ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ 

จังหวดั วันเกดิเหต ุ
จํานวน 

รายช่ืออําเภอ 
ความเสียหาย 

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน บ้านเรือน เสียชีวติ บาดเจบ็ 

ภาคเหนือ รวม 1 จังหวัด 1 อําเภอ 1 ตําบล 4 หมู่บ้าน 

1.น่าน 2 มิ.ย. 63 1 1 1 เฉลิมพระเกียรติ    

4 มิ.ย. 63   3 เฉลิมพระเกียรติ    

สถานการณ์ภัยแล้ง 
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
มีสถานการณ์ทั้งหมด 29 จังหวัด 167 อําเภอ 883 ตําบล 5 เทศบาล 7,603 หมู่บ้าน/ชุมชนได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร 
มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี จันทบุรี ชลบุรี และจังหวัดสงขลา 
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 ยุติสถานการณ์ฯ ทั้งจังหวัด จํานวน 8 จังหวัด 34 อําเภอ 191 ตําบล 1,377 หมู่บ้าน ได้แก่ กาฬสินธ์ุ (1 อ. 4 ต. 
27 ม.) เพชรบูรณ์ (6 อ. 41 ต. 254 ม.) จ.นครพนม (3 อ. 11 ต. 64 ม.)  จ.สงขลา (1 อ. 11 ต. 58 ม.) จ.สุโขทัย (4 อ. 16 
ต. 91 ม.) จ.หนองคาย (8 อ. 40 ต. 358 ม.) พิษณุโลก (3 อ. 12 ต. 83 ม.) และ จ.สกลนคร (8 อ. 56 ต. 442 ม.) 

ยุติสถานการณ์ฯ บางพื้นที่จํานวน 1 จ. 3 อ. 11 ต. 74 ม. ได้แก่ จ.อุตรดิตถ์ (ยุติ 3 อ. 11 ต. 74 ม. ยังคงมีสถานการณ์ฯ 
2 อ. 4 ต. 33 ม.) 

 ยังคงเหลือสถานการณ์ฯ 21 จังหวัด 130 อําเภอ 681 ตําบล 4 เทศบาล 6,152 หมู่บ้าน/ชุมชน 

จังหวดั 
จํานวน 

รายช่ืออําเภอทีป่ระกาศเขตภัยพิบตัิฯ 
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน/

ชุมชน 
รวม 6 จงัหวัด 34 อําเภอ 163 ตําบล 1,491 หมู่บ้าน 

1.เชียงราย 15 77 667 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.) เชียงคํา (3 ต. 18 ม.) ดอกคําใต ้
(11 ต. 108 ม.) แม่ใจ (6 ต. 65 ม.) จุน (5 ต. 23 ม.) เมือง
ฯ (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 2 4 33 ลับแล (3 ต. 27 ม.) ท่าปลา (1 ต. 15 ม.)  
5.เชียงใหม่ 5 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.) 
6.ตาก 1 10 89 เมืองฯ (10 ต. 89 ม.) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืรวม 6 จังหวดั 54 อําเภอ 318 ตําบล 2 เทศบาล 3,069 หมู่บ้าน/ชุมชน 
7.บึงกาฬ 4 32 252 พรเจริญ (7 ต. 58 ม.) เมืองฯ (12 ต. 77 ม.)ปากคาด (6 ต. 

51 ม.) โซ่พิสัย (7 ต. 66 ม.) 
8.มหาสารคาม 7 48 590 แกดํา (1 ต. 3 ม.) โกสุมพิสัย (9 ต. 91 ม.)ชื่นชม (4 ต. 46 ม.) 

เชียงยืน (8 ต. 116 ม.) พยัคฆภูมิพิ สัย (14 ต. 198 ม.) 
ยางสีสุราช (7 ต. 91 ม.) นาดูน (5 ต. 45 ม.) 

9.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.) 

10.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.) 

11.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. 
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6 ม.) บําเหน็จณรงค์ (3 ต. 5 ม.) คอนสวรรค์ (1 ต. 2 ม.) 
เมืองฯ (10 ต. 34 ม.) 

12.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.) โพธิ์ศรีสุวรรณ (5 ต. 20 ม.) ขุขันธ์ (10 ต. 111 ม.) 
ปรางค์กู่ (1 ต. 10 ม.) 

ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก รวม 9 จงัหวัด 42 อําเภอ 200 ตําบล 2 เทศบาล 1,592 หมู่บ้าน/ชมุชน 
13. 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.) 

14.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.) 

15. ชัยนาท 4 16 158 วัดสิงห์ (4 ต. 24 ม.) หันคา (5 ต. 46 ม.) หนองมะโมง (4 ต. 
36 ม.) เนินมะขาม (3 ต. 47 ม.) 

16.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.)ห้วย
กระเจา (4 ต. 49 ม.) 

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

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

19.ปราจีนบุรี 2 4 11 ศรีมโหสถ (3 ต. 8 ม.) ศรีมหาโพธิ (1 ต. 3 ม.) 
20.จันทบุรี 6 31 217 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) โป่งน้ําร้อน (5 ต. 47 ม.) 

21.ชลบุรี 1 1 7 เกาะสีชัง (1 ต. 7 ม.) 
รวม 21 จังหวัด 130 681 6,152  

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 8 – 14 มิ.ย. 2563)  
ในช่วงวันที่ 8 - 11 มิ.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกําลังแรงขึ้น 

ประกอบกับหย่อมความกดอากาศตํ่าปกคลุมบริเวณอ่าวมะตะบันและมีแนวโน้มจะเคลื่อนไปยังอ่าวเบงกอลตอนบน ลักษณะ
เช่นน้ีจะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเน่ืองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะทางตะวันตกของประเทศ และภาคตะวันออก
ซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุม สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ในช่วงวันที่ 12 - 14 มิ.ย. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทําให้บริเวณประเทศ
ไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ และคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกําลังอ่อนลง 
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14. ความช่วยเหลอืภัยแล้งสะสมของกรมทรพัยากรน้ํา 

   ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ต้ังแต่วันที่  1 ตุลาคม 2562 – 8 มิถุนายน 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สบูน้าํ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน้าํ

สะอาด 
(ลติร) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 
อุปโภค-บริโภค พืน้ทีเ่กษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 

ลําปาง 492,200 1,323,165 172,276 460,908 2,056 
เชียงใหม่ 523,020 151,477 21,201 87,675 1,700 

แม่ฮ่องสอน - 118,938 9,248 60,986 - 
เชียงราย - 279,642 56,471 174,477 - 

กําแพงเพชร - 195,109 44,125 179,310 - 
ลําพูน 1,135,310 180,000 55 190 5,450 
พะเยา - 18,000 126 500 - 

 
 
ภาค 2 

นครสวรรค ์ 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 5,568,480 120,000 4,902 22,683 17,000 
ปทุมธานี 7,257,600 - 12,472 42,258 31,447 
เพชรบูรณ์ 81,000 - 2,063 9,076 - 
ชัยนาท - 108,000 - 30 - 

ภาค 3 
 

อุดรธานี 5,254,800 36,000 4,333 42,584 1,845 
หนองคาย 2,160,500 - 3,147 10,088 9,077 
สกลนคร 3,398,500 - 3,138 11,186 3,100 

หนองบัวลําภู - 54,000 325 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 1,590,000 1,086 4,394 - 
กาฬสินธ์ุ - 18,000 373 1,700 - 

ภาค 5 
นครราชสีมา 4,560,400 2,796,000 15,949 37,158 115 

บุรีรัมย์ 372,000 - 1,640 6,825 - 

ภาค 6 

ปราจีนบุรี 9,904,480 228,000 5,422 18,575 10,618 
ระยอง 2,122,450 5,286,800 2,694 8,094 3,851 
จันทบุรี 4,998,500 738,000 2,246 6,797 17,031 
ตราด 6,809,200 - 2,511 6,118 20,850 

สระแก้ว 137,600 - 830 2,490 - 

ภาค 7 
สุพรรณบุร ี 11,215,307 - 1,874 6,340 17,567 
ราชบุรี 1,323,540 36,000 160 546 1,030 
เพชรบุรี 257,580 - 500 1,350 300 
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ประจวบคีรขีันธ ์ 124,740 - 1,200 2,400 - 

ภาค 8 
นครศรีธรรมราช 4,889,160 - 8,315 7,220 23,600 

สตูล 187,920 - 260 800 3,200 
นราธิวาส 340,200 - 500 1,550 5,000 

ภาค 9 

อุตรดิตถ์ - 457,700 1,316 4,686 - 
พิษณุโลก 372,240 102,000 521 1,815 1,878 
พิจิตร 13,680 - - 80 - 
แพร่ 2,729,760 - 3,270 9,620 13,250 

สุโขทัย 505,920 282,000 1,168 4,336 1,500 
น่าน 590,880 - 9,563 38,060 1,775 

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

สุราษฎร์ธานี 1,099,200 1,488,000 988 4,170 3,372 

ภาค 11 
อํานาจเจริญ 216,900 - 395 1,646 600 
อุบลราชธานี 181,450 201,000 2,678 8,577 250 

  49 จังหวัด 99,799,057 17,319,831 426,210 1,372,705 209,762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

15. ความช่วยเหลอืภัยแล้งสะสมของกรมทรพัยากรน้ําบาดาล ต้ังแต่วันที่  1 ตุลาคม 2562 – 5 มถิุนายน 2563 

สํานักงาน 
ทรัพยากรนํ้า

บาดาล 

การแจกจ่ายนํ้า (ลิตร) 

เจาะบ่อนํ้า
บาดาล 
(บ่อ) 

เป่าล้างบ่อ
นํ้าบาดาล 

(บ่อ) 

ซ่อมแซม/
ติดต้ัง
เคร่ือง
สูบ/

เคร่ืองสูบ
ไฟฟ้า 

(คร้ัง/บ่อ) 

ซ่อมแซม
บํารุงระบบ
ประปา
บาดาล 
(แห่ง) 

รถบรรทุกนํ้า
แจกจ่ายนํ้า 

(ลิตร) 

รถปรับปรุง
คุณภาพนํ้า 

(ลิตร) 

นํ้าด่ืมบรรจุ
ขวด/

แกลลอน 
(ลิตร) 

เขต 1 
ลําปาง 

197,210 7,805 5,530 0 13 34 8 

เขต 2 
สุพรรณบรุ ี

478,000 15,000 80,700 19 13 40 10 

เขต 3 
สระบุร ี

128,183 5,500 33,570 17 69 31 44 

เขต 4 
ขอนแก่น 

580,000 7,000 3,550 24 69 52 3 

เขต 5 
นครราชสีมา 

2,609,230 218,250 186,475 13 49 33 5 

เขต 6 
ตรัง 

5,055,980 1,346,840 3,600 2 11 20 18 

ขต 7 
กําแพงเพชร 

120,000 8,253 18,675 4 34 51 34 

เขต 8 
ราชบุร ี

144,000 10 115,088 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 
อุบลราชธานี 

168,000 0 2,500 1 0 19 29 

เขต 12 
สงขลา 

120,000 2,500 5,000 2 22 27 19 

รวม 10,020,603 1,652,158 463,940 119 316 398 266 
รวมแจกจ่ายน้าํ 

(ลิตร) 12,136,701 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

ความช่วยเหลอืด้านการปอ้งกันและบรรเทาภาวะวิกฤตนิ้าํ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 

1. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 5 นครราชสีมา 
2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เจาะบ่อนํ้าบาดาล โครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบไฟฟ้าแบบจุ่มใต้นํ้า

ในพ้ืนที่หานํ้ายาก 
3. สถานที่ดําเนินการ บ้านหนองจาน หมู่ 4 ตําบลหนองหว้า อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา  
4. ประโยชน์ที่ได้รับ บ่อนํ้าบาดาลมีความลึก 82 เมตร ได้ปริมาณนํ้า 14 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง พ้ืนที่รับประโยชน์ 

98 ไร่ กลุ่มเกษตรกร 5 ครัวเรือน ได้ปริมาณนํ้าต้นทุน 30,240 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
ให้เกษตรกรมีนํ้าใช้ได้ทันท่วงที 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

ความช่วยเหลอืด้านการปอ้งกันและบรรเทาภาวะวิกฤตนิ้าํ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 

1. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 6 ตรัง 
2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เจาะบ่อนํ้าบาดาล โครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบไฟฟ้าแบบจุ่มใต้นํ้า

ในพ้ืนที่หานํ้ายาก 
3. สถานที่ดําเนินการ บ้านท่าไร่ หมู่ 1 ตําบลท่าไร่ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
4. ประโยชน์ที่ได้รับ บ่อนํ้าบาดาลมีความลึก 120 เมตร ได้ปริมาณนํ้า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  ช่วยให้เกษตรกรมี

นํ้าใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
 

  

 

 

 
 
 
 



๑๓ 

ความช่วยเหลอืด้านการปอ้งกันและบรรเทาภาวะวิกฤตนิ้าํ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 

1. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 7 กําแพงเพชร 
2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ การดําเนินงานก่อสร้างระบบเติมนํ้าใต้ดินระบบเติมนํ้าใต้ดินระดับต้ืน ผ่านบ่อวงคอนกรีต 

โครงการเติมนํ้าใต้ดินระดับต้ืนพ้ืนที่แอ่งพ้ืนที่เจ้าพระยาตอนบนและจังหวัดจันทบุรี-ตราด ประจําปีงบประมาณ 
2563  

3. สถานที่ดําเนินการ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  
4. ประโยชน์ที่ได้รับ ได้บ่อเติมนํ้าใต้ดินระดับต้ืนผ่านบ่อวงคอนกรีต รวม 500 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่    5 ตําบลใน

พ้ืนที่อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

ความช่วยเหลอืด้านการปอ้งกันและบรรเทาภาวะวิกฤตนิ้าํ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 

1. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 8 ราชบุรี 
2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เจาะบ่อนํ้าบาดาล โครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบไฟฟ้าแบบจุ่มใต้นํ้า

ในพ้ืนที่หานํ้ายาก 
3. สถานที่ดําเนินการ หมู่ 4 ตําบลเขาชะงุ้ม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
4. ประโยชน์ที่ได้รับ บ่อนํ้าบาดาลมีความลึก 62 เมตร ได้ปริมาณนํ้า 18 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง    ช่วยให้เกษตรกรมี

นํ้าใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

ความช่วยเหลอืด้านการปอ้งกันและบรรเทาภาวะวิกฤตนิ้าํ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 

1. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 9 ระยอง 
2. กิจกรรมท่ีดําเนินการ เจาะบ่อนํ้าบาดาล โครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พ้ืนที่ 

120 ไร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง) 
3. สถานที่ดําเนินการ บ้านหนองมะสังฆ์ หมู่ 3 ตําบลหนองปลิง อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร ี 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ บ่อนํ้าบาดาล จํานวน 2 บ่อ บ่อที่ 1 มีความลึก 60 เมตร ได้ปริมาณนํ้า             10 ลูกบาศก์

เมตรต่อช่ัวโมง บ่อที่ 2 มีความลึก 60 เมตร ได้ปริมาณนํ้า 8 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ช่วยให้เกษตรกรมีนํ้าใช้แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  
 

 

 

  

 
 

 

 
 



๑๖ 

ความช่วยเหลอืด้านการปอ้งกันและบรรเทาภาวะวิกฤตนิ้าํ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 
 

1. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี 
2. กิจกรรมที่ดําเนินการ ก่อสร้างจุดจ่ายนํ้าบาดาลเพ่ือประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ  
3. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข) ตําบลศรีประจันต์ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถให้บริการนํ้าแร่แก่ประชาชน ที่เดินทางผ่านถนนสายหลักอําเภอศรีประจันต์ บริเวณหน้า

โรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข) ได้ 
 

  

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

ความช่วยเหลอืด้านการปอ้งกันและบรรเทาภาวะวิกฤตนิ้าํ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 
 

1. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 3 สระบุรี 
2. กิจกรรมที่ดําเนินการ แจกจ่ายนํ้าบาดาลจากจุดบริการจุดจ่ายนํ้าบาดาล 
3. สถานที่ดําเนินการ สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 3 สระบุรี หมู่ 5 ตําบลโคกแย้ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถให้บริการน้ําด่ืมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยนํา

รถบรรทุกนํ้ามารับนํ้าจากจุดจ่ายนํ้า จํานวน 2,000 ลิตร และประชาชนนําขวดมาเติมนํ้าที่จุดจ่ายนํ้า สทบ.เขต 3 
สระบุรี จํานวน 2,115 ลิตร  
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 

ความช่วยเหลอืด้านการปอ้งกันและบรรเทาภาวะวิกฤตนิ้าํ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 
 

1. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 1 ลําปาง 
2. กิจกรรมที่ดําเนินการ ซ่อมแซมเคร่ืองสูบนํ้า และเป่าล้างบ่อนํ้าบาดาล 
3. สถานที่ดําเนินการ บ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ 2 ตําบลแมก่า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ เครื่องสูบนํ้าของบ่อนํ้าบาดาลได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา และบ่อนํ้าบาดาลได้รับการฟ้ืนฟูเป่า

ล้างให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ให้สามารถใช้
นํ้าประปาบาดาลในชีวิตประจําวันได้ต่อไป 
 
  

  

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรตันา 
                     รองอธบิดกีรมทรพัยากรน้ํา 
                                                                                   ประธานคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรนํ้า) 


