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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทํา
ให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลากได้ 
 ทั้งน้ีเน่ืองจากร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุระดับ 3 (โซนร้อน 
ซินลากู) บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังแรง 
 สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 
ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วย
ความระมัดระวังและควรงดออกจากฝั่ง รวมทั้งหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
 อน่ึง พายุระดับ 3 (โซนร้อน ซินลากู) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามแล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองทันหวา 
ทางตอนใต้ของกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็ว
ประมาณ 15 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง คาดว่าพายุน้ีจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน ซินลากู) ในวันน้ี จากน้ันจะ
เคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาว และอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตํ่า (พายุระดับ 1) ในระยะต่อไป 

แผนท่ีอากาศ วันท่ี 2 ส.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันท่ี 2 ส.ค. 2563 เวลา 13.00 น. 

 

พายุโซนร้อน “SINLAKU” 

พายุโซนร้อน “HAGUPIT” 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้)(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพืน้ทีล่าดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผา่นมา (กรมทรัพยากรน้ํา) 

จุดตรวจวดั ระดบัการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านสงเปือย ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย - 170.0 
บ้านห้วยไผ่ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ - 126.0 
บ้านหัวนา ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน - 104.5 
บ้านนาเมืองทอง ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี - 98.5 
บ้านซําม่วง ต.วังกวาง อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ - 94.0 
บ้านนาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี - 93.0 
บ้านวังแคน ต.น้าํสวย อ.เมืองเลย จ.เลย - 90.5 
บ้านโคกหนองแห้ว ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย - 86.5 
บ้านโสมเย่ียม ต.โสมเย่ียม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี - 86.0 
บ้านเลยวังไสย์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย - 82.5 
บ้านน้ําใส ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน - 82.5 
บ้านผาเวียง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน - 81.0 
บ้านบ่อภาค ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก - 72.5 

4.ค่าความชื้นในดิน (กรมทรัพยากรน้ํา/คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง) 

ภูมิภาค ความชืน้ในดนิ [-] 1 ก.ค. 63 ความชืน้ในดนิ [-] 27 ก.ค. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 20-40 40-60 เพ่ิมข้ึน 

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

ใต้ 60-80 60-80 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความชื้นในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมน้ํา 

 

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ระนอง 129.4 
จ.หนองบัวลําภู 114.4 
จ.ยโสธร 107.7 
จ.อํานาจเจริญ 84.6 
จ.หนองคาย 84.2 
จ.ขอนแก่น 80.2 
จ.อุดรธานี 77.2 
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5.เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 14.30 น. 

 
สถานีสกลนคร เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณน์้ําในแหล่งเกบ็กกัน้าํ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และสทนช.) 
6.1 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 30,048 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 42 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้ 

6,766 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 14) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (33,926 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48)
น้อยกว่าปี 2562 จํานวน 3,877 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 81.32 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 60.51 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 40,878 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 3,929 29 129 1 10.42 9.08 4.00 4.00 9,533 
2.สิริกิต์ิ 3,214 34 364 5 8.61 8.52 14.78 12.00 7,294 
3.จุฬาภรณ์ 52 32 15 12 0.29 0.16 1.04 1.04 129 
4.อุบลรัตน์ 321 13 -260 -14 9.22 5.13 0.30 0.30 4,319 
5.ลําปาว 559 28 459 24 4.08 0.97 3.67 4.22 1,891 
6.สิรินธร 1,084 55 253 22 6.79 2.68 0.23 0.00 882 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 89 9 86 9 0.15 0.16 0.43 0.43 871 
8.ศรีนครินทร์ 11,846 67 1,581 21 3.51 3.13 10.09 9.16 6,924 
9.วชิราลงกรณ์ 3,575 40 563 10 3.80 2.83 9.99 9.07 7,425 
10.ขุนด่านปราการชล 55 24 50 23 0.19 0.22 0.12 0.12 170 
11.รัชชประภา 2,743 49 1,391 32 17.78 0.05 2.06 0.67 3,401 
12.บางลาง 1,064 73 787 67 6.46 6.89 4.00 3.97 526 
6.2 อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 350 แห่ง มีปรมิาณนํ้า 1,659 ล้าน ลบ.ม. (30%) ปรมิาณนํ้าใช้การ 1,318 ล้าน ลบ.ม. (26%) 
๖.3 แหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ ่6 แห่ง มปีริมาณนํ้ารวม 147.87 ล้าน ลบ.ม. (29%) 
๖.4 แหล่งนํ้าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 141,022 แห่ง มีปริมาณนํ้ารวม 1,889 ล้าน ลบ.ม. (38%) 
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7. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 30 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย์ 

30 
ก.ค. 

31 
ก.ค. 

1 
ส.ค. 

2 
ส.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.33 1.19 1.25 1.05 ลดลง -2.65 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.18 0.20 0.15 0.02 ลดลง -5.18 
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 1.45 1.31 1.43 1.25 ลดลง -8.62 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 16.53 16.59 16.63 16.66 เพ่ิมข้ึน -9.54 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.38 5.38 5.38 5.38 ทรงตัว -10.96 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 -0.44 -0.46 -0.46 -0.29 เพ่ิมข้ึน -6.29 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.10 2.17 2.20 2.27 เพ่ิมข้ึน -4.73 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.14 1.04 1.17 1.04 ลดลง -1.96 
M.69 ลําเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 4.97 5.02 4.95 4.96 เพ่ิมข้ึน -2.34 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 9.16 8.76 7.96 8.44 เพ่ิมข้ึน -8.69 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.47 28.38 28.40 28.48 เพ่ิมข้ึน -5.48 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.80 18.98 18.82 18.78 ลดลง -5.40 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 11.70 7.44 7.25 6.86 6.94 เพ่ิมข้ึน -4.76 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง) 

สถานี 
ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.) 

ระดับนํ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตล่ิง (ม.) 

ผลต่างของระดับนํ้า (ม.) 
แนว 

โน้ม 29 
ก.ค. 

30 
ก.ค. 

31 
ก.ค. 

1 
ส.ค. 

2 
ส.ค. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 3.23 3.28 3.30 3.49 2.99 -9.81 -0.31 -0.24 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 6.12 6.04 6.00 6.16 6.40 -9.60 0.40 0.28 เพ่ิมขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 3.50 3.25 3.09 3.03 3.15 -9.05 0.06 -0.35 เพ่ิมขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 3.48 3.47 3.38 3.37 3.33 -8.67 -0.05 -0.15 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 3.46 3.44 3.39 3.40 3.45 -9.05 0.06 -0.01 เพ่ิมขึ้น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 89.030 14.50 3.96 3.89 3.87 3.89 4.03 -10.47 0.16 0.07 เพ่ิมขึ้น 
*** ไม่มีสถานการณ์ 
9. สถานการณ์เตอืนภัย Early Warning ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 (กรมทรัพยากรนํ้า)  

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

เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บ้านป่ารวก ต.บ่อโพธ์ิ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านท่าฟ้าเหนือ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
บ้านเหล่ากอหก ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย 
บ้านเทอดชาติ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
บ้านบุ่งผํา ต.น้ํากุม่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านนาโพธิ์ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 
บ้านร้อง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
บ้านบ่อภาค ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
บ้านข่วงชมภู ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 
บ้านยาบนาเลิม ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน 
บ้านน้ํากุ่ม ต.น้ํากุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 6.34 เมตร ระดับวิกฤต 7.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 109.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 105.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 106.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 113.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 117.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.0 มิลลเิมตร 



๕ 

บ้านน้ํากิใต้ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลําปาง 
บ้านแม่กาไร่เดียว ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 
บ้านโป่งป่าต้ิว ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย 
บ้านแสะ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
บ้านท่าแพ ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 
บ้านถํ้าเวียงแก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 
บ้านผาสิงห์ ต.ผาสงิห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
บ้านลาดเรือ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
บ้านเลยวังไสย์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 
บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ต.บ่อสวก อ.มืองน่าน จ.น่าน 
บ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
บ้านน้ําพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 
บ้านนากล่ํา ต.น้ําไคร้ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 
บ้านปางเป๋ย ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 104.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 142.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 113.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 104.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 104.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 116 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 105 มิลลิเมตร 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 103.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านห้วยคอม ต.น้ําไผ่ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 
บ้านส่องสี ต.ห้วยมุ่น อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 
บ้านแม่ต๋อมใน ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
บ้านห้วยโป่งผาลาด ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
บ้านแม่เตาดิน ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
บ้านผาน้ําย้อย ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
บ้านดอยมด ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
บ้านกิ่วเคียน ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
บ้านกอก ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 
บ้านสันติสุข ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
บ้านบ่อโพธ์ิ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 
บ้านโป่งสามขา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านอีเลิศใหม่ ต.นาซํา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านกลาง ต.ปลาบา่ อ.ภูเรือ จ.เลย 
บ้านน้ําพร้า ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
บ้านหนองปลา ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
บ้านห้วยหินลับ ต.วังกวาง อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
บ้านน้ําหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
บ้านน้ําพริก ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านใหม่ราษฎร์บํารุง ต.สันโค้ง อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 
บ้านบุ่งผํา ต.น้ํากุม่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านห้วยตึม ต.บ้านพ้ี อ.บ้านหลวง จ.น่าน 
บ้านดงบัง ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 
บ้านห้วยทรายเหนือ ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านห้วยทรายคํา ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย 
บ้านชื่น ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน 
บ้านห้วยน้ําไซ ต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านกําพ้ี ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย 
บ้านน้ําไคร้ ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
บ้านเขื่อนแก้ว ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
บ้านนาหนอง ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
บ้านท่าแพ ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 
บ้านสะเลียม ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 
บ้านนาปอ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 87.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 90.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 90.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 94.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 90.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 3.26 เมตร ระดับวิกฤต 5.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 



๖ 

บ้านหนองแห้ว ต.บ้านฝาย อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 
บ้านก่อก๋วง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
บ้านตํ๊าใน ต.บ้านตํ๊า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
บ้านผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
บ้านสวนป่า ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
บ้านวังแข ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 87.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 87.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 90.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 3.28 เมตร ระดับวิกฤต 4.20 เมตร 

*** สํานักงานทรพัยากรน้ําภาคท่ีเกี่ยวข้องได้ดําเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้ว 

10. พืน้ทีต่ดิตามและเฝ้าระวังสถานการณธ์รณพีบิตัภิยั ณ วันที ่2 สิงหาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
ประกาศฉบับที่ 3/2563 ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและ

ประชาชนท่ัวไป พ้ืนที่จังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู 
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เฝ้าระวังภัยดินถล่มและ
นํ้าป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เน่ืองจากอิทธิพลของดีเปรสชันในบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรง ซึ่งจะทําให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มลงมาได้ 

11. เหตกุารณ์วิกฤตน้าํปัจจุบนั ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 [เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (วันนี้)] 
  จ.เลย - ได้เกิดฝนตกหนักตลอดคืนครอบคลุมทั้ง 14 อําเภอ หลายอําเภอเกิดเหตุนํ้าป่าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน

ประชาชน โดยเฉพาะ บ้านสงเปือย บ้านหวยพอด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน นํ้าป่าไหลหลากอย่างรุนแรง เข้าท่วมบ้านประชาชน 
เบ้ืองต้นเข้าท่วมไปแล้วกว่า 50 หลังคาเรือน และเส้นทาง บ้านธาตุ-ปากชม เกิดเหตุต้นไม้ใหญ่ล้มทับเส้นทาง ส่วนถนนเส้น 
นาแห้ว- ด่านซ้าย บริเวณภูเก้าง้อม ฝนตกชะหน้าดินทําดินสไลด์ลงปิดถนน บ้านนานกปีด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม นํ้าป่าได้
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เจ้าหน้าได้เร่งออกประกาศให้ประชาชน เก็บข้าวของไว้บนที่สูง ทางด้าน อําเภอเมืองเลย 
เกิดเหตุนํ้าป่าทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านสูบ 4 หมู่บ้าน กว่า 400 หลังคาเรือน ต.นํ้าสวย นํ้าป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน 
ประชาชนต้องพากันเร่งขนของไว้บนที่สูง 

12. สถานการณ์ภาวะน้ําทว่ม และสถานการณฝ์นแล้ง/ฝนทิ้งช่วงณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563  (ปภ.) 

  สถานการณ์ภัยแล้ง 
  ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
มีสถานการณ์ทั้งหมด 30 จังหวัด 168 อําเภอ 890 ตําบล 5 เทศบาล 7,654 หมู่บ้าน/ชุมชนได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่ พะเยา น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธ์ุ 
มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี จันทบุรี ชลบุรี สงขลา และจังหวัดมุกดาหาร 

 สถานการณ์ยุติแล้ว รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด 153 อําเภอ 795 ตําบล 4 เทศบาล 6,816 หมุ่บ้าน/ชมุชน 
 ยุติสถานการณ์ฯ ทั้งจังหวัด 28 จังหวัด 144 อําเภอ 762 ตําบล 4 เทศบาล 6,780 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ 

จ.กาฬสินธ์ุ (1 อ. 4 ต. 27 ม.) เพชรบูรณ์ (6 อ. 41 ต. 254 ม.) นครพนม (3 อ. 11 ต. 64 ม.) สงขลา (1 อ. 11 ต. 
1 เทศบาล 58 ม.) สุโขทัย (4 อ. 16 ต. 91 ม.) หนองคาย (8 อ. 40 ต. 358 ม.) พิษณุโลก (3 อ. 12 ต. 83 ม.) สกลนคร 
(8 อ. 56 ต. 442 ม.) เชียงราย (15 อ. 77 ต. 667 ม.) น่าน (3 อ. 9 ต. 65 ม.) อุตรดิตถ์ (5 อ. 15 ต. 107 ม.) นครสวรรค์ 
(6 อ. 26 ต. 164 ม.) ปราจีนบุรี (2 อ. 4 ต. 11 ม.) นครราชสีมา (8 อ. 53 ต. 1 เทศบาล 527 หมู่บ้าน/ชุมชน) ชลบุรี (1 อ. 
1 ต. 7 ม.) ตาก (1 อ. 10 ต. 89 ม.) ศรีสะเกษ (8 อ. 41 ต. 432 ม.) มุกดาหาร (1 อ. 1 ต. 7 ม.) จ.สุพรรณบุรี (6 อ. 33 ต. 
245 ม.) จ.ชัยนาท (4 อ. 16. ต. 158 ม.) จ.กาญจนบุรี (6 อ. 22 ต. 195 ม.) จ.บึงกาฬ (4 อ. 32 ต. 252 ม.)  
จ.จันทบุรี (6 อ. 31 ต. 217 ม.) และเชียงใหม่ (5 อ. 15 ต. 117 ม.) พะเยา (8 อ. 48 ต. 520 ม.) จ.ฉะเชิงเทรา (3 อ. 6 ต. 
18 ม.) จ.มหาสารคาม (7 อ. 48 ต. 590 ม.) และ จ.บุรีรัมย์ (11 อ. 83 ต. 1 เทศบาล 943 หมู่บ้าน/ชุมชน) 
  ยุติสถานการณ์ฯ บางพื้นที่ 1 จังหวัด 9 อ. 33 ต. 108 ม. ได้แก่ จ.ชัยภูมิ (9 อ. 33 ต. 108 ม. ยังคงมีสถานการณ์  
7 อ. 28 ต. 218 ม.) 
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ยังคงเหลือสถานการณ์ฯ 2 จังหวัด 15 อําเภอ 95 ตําบล 1 เทศบาล 838 หมู่บ้าน/ชุมชน 

จังหวดั 
จํานวน 

รายช่ืออําเภอทีป่ระกาศเขตภัยพิบตัิฯ 
อําเภอ ตําบล 

หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื รวม 1 จังหวัด 7 อําเภอ 28 ตําบล 218 หมู่บ้าน/ชุมชน 
1.ชัยภูมิ 7 28 218 คอนสาร (7 ต. 18 ม.) บ้านแท่น (2 ต. 4 ม.) หนองบัวระเหว 

(5 ต. 51 ม.) เทพสถิต (5 ต. 92 ม.) ภักดีชุมพล (4 ต. 18 ม.) 
หนองบัวแดง (2 ต.6 ม.)  

ภาคกลางและตะวนัออก รวม 1 จังหวัด 8 อําเภอ 67 ตําบล 1 เทศบาล 620 หมู่บ้าน/ชุมชน 
2.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.) 

รวม 2 จังหวัด 15 95 838  
13. การคาดหมายลกัษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 2 – 8 ส.ค. 2563)  

ในช่วงวันที่ 2 - 4 ส.ค. 63 ร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังแรง ลักษณะเช่นน้ีทําให้ประเทศไทยมีฝน
เพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น โดยทะเล
อันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร  

ในวันที่ 5 - 8 ส.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะเริ่มมีกําลังอ่อนลง 
ลักษณะเช่นน้ีทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปาน
กลาง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

อน่ึง พายุระดับ 3 ( โซนร้อน ซินลากู) บริเวณอ่าวตังเก๋ีย ) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามแล้ว โดยมีศูนย์กลาง
อยู่ที่เมืองทันหวา ทางตอนใต้ของกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย 
คาดว่าพายุน้ีจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน ซินลากู) ในวันน้ี จากน้ันจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาว และอ่อนกําลัง
ลงเป็นหย่อมความกดอากาศตํ่า (พายุระดับ 1) ในระยะต่อไป 

14. ความช่วยเหลือภัยแลง้สะสมของกรมทรพัยากรน้ํา 
   ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ต้ังแต่วันที่  1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฏาคม 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สบูน้าํ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน้าํ

สะอาด 
(ลติร) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 
อุปโภค-บริโภค พืน้ทีเ่กษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 

ลําปาง 492,200 1,556,946 172,276 460,908 2,056 
เชียงใหม่ 729,920 181,094 21,201 87,675 1,700 

แม่ฮ่องสอน - 146,460 9,248 60,986 - 
เชียงราย - 361,397 56,471 174,477 - 

กําแพงเพชร - 230,574 44,125 179,310 - 
ลําพูน 1,287,430 180,000 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 5,203,980 180,000 951 3,450 4,000 
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สระบุรี 5,676,480 120,000 4,902 22,683 17,000 
ปทุมธานี 7,797,600 - 12,472 42,258 31,447 
เพชรบูรณ์ 81,000 - 2,063 9,076 - 
ชัยนาท - 108,000 - 30 - 

ภาค 3 
 

อุดรธานี 5,978,800 60,000 4,333 42,584 1,845 
หนองคาย 2,160,500 - 3,147 10,088 9,077 
สกลนคร 4,267,000 - 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 5,120,400 3,252,000 18,670 44,655 115 

บุรีรัมย์ 372,000 - 1,640 6,825 - 

ภาค 6 

ปราจีนบุรี 9,988,480 228,000 5,548 19,205 11,631 
ระยอง 2,159,250 5,286,800 2,694 8,094 3,851 
จันทบุรี 5,291,300 738,000 2,246 6,797 17,031 
ตราด 6,809,200 - 2,511 6,118 20,850 

สระแก้ว 422,400 - 15,180 52,490 - 

ภาค 7 

สุพรรณบุร ี 11,931,347 - 1,874 6,340 17,567 
ราชบุรี 1,341,360 36,000 160 546 1,030 
เพชรบุรี 257,580 - 500 1,350 300 

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 518,400 - 500 1,550 5,000 

ภาค 9 

อุตรดิตถ์ - 462,100 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 610,080 - 9,563 38,060 1,775 

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

สุราษฎร์ธานี 1,099,200 1,548,000 988 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 104,918,717 18,272,371 444,107 1,432,732 215,485 
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15. ความช่วยเหลือภัยแลง้สะสมของกรมทรพัยากรน้ําบาดาล ต้ังแต่วันที่  1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 

สํานักงาน 
ทรัพยากรนํ้า

บาดาล 

การแจกจ่ายนํ้า (ลิตร) 

เจาะบ่อนํ้า
บาดาล (บ่อ) 

เป่าล้างบ่อ
นํ้าบาดาล 

(บ่อ) 

ซ่อมแซม/
ติดต้ังเคร่ือง
สูบ/เคร่ือง
สูบไฟฟ้า 
(คร้ัง/บ่อ) 

ซ่อมแซม
บํารุงระบบ
ประปา
บาดาล 
(แห่ง) 

รถบรรทุกนํ้า
แจกจ่ายนํ้า 

(ลิตร) 

รถปรับปรุง
คุณภาพนํ้า 

(ลิตร) 

นํ้าด่ืมบรรจุ
ขวด/

แกลลอน 
(ลิตร)

เขต 1 
ลําปาง 

208,210 9,805 7,030 0 16 47 13 

เขต 2 
สุพรรณบรุ ี

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

เขต 3 
สระบุร ี

134,183 5,500 47,970 17 69 31 45 

เขต 4 
ขอนแก่น 

580,000 7,000 7,300 24 69 52 3 

เขต 5 
นครราชสีมา 

2,756,230 302,250 186,650 13 49 33 5 

เขต 6 
ตรัง 

6,122,080 1,611,590 3,600 2 11 20 18 

เขต 7 
กําแพงเพชร 

120,000 8,253 31,379 4 34 51 34 

เขต 8 
ราชบุร ี

144,000 10 153,944 1 0 3 27 

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 1 19 33 

เขต 12 
สงขลา 120,000 2,500 5,000 2 22 27 19 

รวม 11,250,703 2,002,908 535,325 119 320 411 280 
รวมแจกจ่าย
น้ํา (ลิตร) 13,788,936 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรตันา 
                     รองอธบิดกีรมทรพัยากรน้ํา 
                                                                                   ประธานคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรนํ้า) 


