
  

   
 
 
 

รายงานการเฝาระวังติดตามสถานการณน้ำและความชวยเหลือ 
ศูนยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานทรัพยากรน้ำ) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
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 

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

รายงานฉบับที่ 360/2563         เวลา 08.00 น.     วนัที่ 8 กันยายน 2563 
เรียนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส. ทีป่รึกษา รมว.ทส. ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. อทบ. และหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมกำลังแรงพาดผานภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามนั และประเทศไทยเร่ิมมีกำลังแรงข้ึน ลกัษณะเชนนี้ทำใหบริเวณ
ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแหงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต ขอใหประชาชนบริเวณพื้นท่ีเส่ียงภัยของภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ระวังอันตรายจากฝนตก
หนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไวดวย 

  

แผนที่อากาศ วันที่ 8 ก.ย. 2563 เวลา 01.00 น. 
 

ภาพถายดาวเทียม วันที่ 8 ก.ย. 2563 เวลา 07.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตนุิยมวทิยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชงิเขา 12 ชม. ที่ผานมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จดุตรวจวัด ระดับการเตอืน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บานสันติสุข (บานกิ่วสะไต) ต.ปาตึง อ.แมจนั จ.เชยีงราย - 180.0 
บานน้ำพัน ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน - 177.0 
บานน้ำสอด ต.และ อ.ทุงชาง จ.นาน - 146.0 
บานปางมะโอ ต.ผาชางนอย อ.ปง จ.พะเยา - 135.0 
บานขุนน้ำพริก ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน - 130.0 
บานถ้ำเวียงแก ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน - 119.5 
บานหัวนา ต.พงษ อ.สันติสุข จ.นาน - 111.0 
บานน้ำลาว ต.แมลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา - 103.0 
บานแหน2 ต.ผาตอ อ.ทาวังผา จ.นาน - 95.5 
บานดอนงาม ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย - 95.0 
บานคะแนง ต.แมลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา - 93.0 
บานทบศอก ต.หมอกจำแป อ.เมอืงแมฮองสอน จ.แมฮองสอน - 85.0 
บานขุนหวยแมเปา ต.แมเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย - 82.5 
บานทุงทราย ต.เวยีง อ.เชียงของ จ.เชียงราย - 82.5 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

ภมูิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ส.ค. 63 ความช้ืนในดิน [-] 31 ส.ค. 63 แนวโนม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 40-60 60-80 เพิ่มขึ้น 

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

ใต 60-80 60-80 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถงึ ดินที่แหงสนิท และ 100 หมายถงึ ดินท่ีอิ่มนำ้ 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นาน (ทาวังผา) 106.0 
จ.บุรีรัมย (นางรอง) 94.4 
จ.ปราจีนบุรี (กบินทรบุรี) 41.6 
จ.อุดรธาน ี 41.0 
จ.กระบี่ 35.0 
จ.พังงา (ตะก่ัวปา) 34.9 
จ.สงขลา (หาดใหญ) 30.2 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานพีิษณุโลก เวลา 08.30 น. 

 
สถานขีอนแกน เวลา 08.30 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 33,990 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 48 (ปริมาตรน้ำใชการได 

10,569 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 22) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (44,297 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 62)
นอยกวาป 2562 จำนวน 10,306 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 105.09 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 75.96 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 36,936 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 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,516 34 716 7 11.61 15.54 6.00 6.00 8,946 
2.สิริกิติ์ 5,005 53 2,155 32 27.72 25.85 13.95 13.98 5,503 
3.จุฬาภรณ 55 34 18 14 0.49 0.61 1.08 1.08 126 
4.อุบลรัตน 460 19 -121 -7 2.45 1.14 0.30 0.30 4,180 
5.ลำปาว 775 39 675 36 2.96 6.49 2.23 2.23 1,675 
6.สิรินธร 1,235 63 403 36 0.92 0.00 0.27 0.28 731 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 69 7 66 7 0.15 0.15 1.30 1.30 891 
8.ศรีนครินทร 11,894 67 1,629 22 15.13 14.12 10.28 10.06 6,876 
9.วชิราลงกรณ 3,908 44 896 15 10.53 10.63 9.93 10.03 7,092 
10.ขุนดานปราการชล 124 55 120 55 1.00 1.38 0.38 0.39 101 
11.รัชชประภา 2,840 50 1,488 35 7.16 5.73 8.08 13.90 3,304 
12.บางลาง 963 66 687 58 11.49 13.50 9.20 9.06 627 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 2,190 ลาน ลบ.ม. (43%) ปริมาณน้ำใชการ 1,809 ลาน ลบ.ม. (38%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 181.00 ลาน ลบ.ม. (32%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ำรวม 3,616 ลาน ลบ.ม. 
6.5 อางเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แหง ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปจจุบัน 102.62 ลาน ลบ.ม. 
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7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 5 – 8 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
เสาร อาทิตย จันทร อังคาร 
5 

ก.ย. 
6 

ก.ย. 
7 

ก.ย. 
8 

ก.ย. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.34 1.26 1.25 1.23 ลดลง -2.47 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.41 -0.37 -0.40 -0.37 เพิ่มข้ึน -5.57 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 6.09 5.86 5.64 5.45 ลดลง -1.85 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 2.45 2.35 2.09 1.85 ลดลง -8.02 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 17.98 18.06 18.08 18.06 ลดลง -8.14 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.38 5.38 5.38 5.38 ทรงตัว -10.96 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 -0.40 -0.40 -0.39 -0.33 เพ่ิมข้ึน -6.33 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.45 2.35 2.24 2.17 ลดลง -4.83 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 1.12 0.99 1.00 1.02 เพิ่มข้ึน -1.98 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.87 4.83 4.88 4.84 ลดลง -2.46 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 8.18 8.58 8.90 8.32 ลดลง -8.81 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.75 28.75 28.45 28.40 ลดลง -5.56 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.71 18.70 18.70 21.25 เพิ่มข้ึน -2.93 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 7.26 7.73 8.15 8.24 เพิ่มข้ึน -3.46 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 8 กันยายน 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 4 
ก.ย. 

5 
ก.ย. 

6 
ก.ย. 

7 
ก.ย. 

8 
ก.ย. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 3.68 2.98 2.88 2.86 2.87 -9.93 -0.01 -0.81 เพิ่มขึ้น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 7.82 7.82 7.78 7.56 7.08 -8.92 -0.70 -0.74 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 4.96 4.94 4.92 4.89 4.78 -7.42 -0.14 -0.18 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 5.78 5.44 5.17 5.05 5.23 -6.77 0.06 -0.55 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 5.66 5.34 5.10 4.87 4.81 -7.69 -0.29 -0.85 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 6.64 6.34 5.97 5.68 5.44 -9.06 -0.53 -1.20 ลดลง 

*** ไมมีสถานการณ 
9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  

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

เตือนสีแดง (อพยพ) 
บานสันตสุิข (บานก่ิวสะไต) ตำบลปาตึง อำเภอแมจัน 
จังหวัดเชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 199.0 มลิลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บานน้ำสอด ตำบลและ อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 
บานน้ำพัน ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 
บานปางมะโอ ตำบลผาชางนอย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
บานขุนน้ำพริก ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 
บานถ้ำเวียงแก ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 
บานสันติสุข (บานกิ่วสะไต) ตำบลปาตึง อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
บานน้ำลาว ตำบลแมลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
บานน้ำกิใต ตำบลผาทอง อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
บานแหน 2 ตำบลผาตอ อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
บานหัวนา ตำบลพงษ อำเภอสันตสิุข จังหวัดนาน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 119.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 120.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 115.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 125.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 110.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 103.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร 
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บานนาหนุน 3 ตำบลผาตอ อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
บานน้ำไคร ตำบลยม อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
บานดอนงาม ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มลิลเิมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) 

บานงอบเหนอื ตำบลงอบ อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 
บานทบศอก ตำบลหมอกจำแป อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 
บานวังไผ ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 
บานน้ำกิใต ตำบลผาทอง อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
บานผาแตก ตำบลทาขาวเปลือก อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
บานน้ำตกพัฒนา ตำบลทุงกอ อำเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
บานขุนหวยแมเปา ตำบลแมเปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
บานสองแคว ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 
บานดอนงาม ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
บานผาใต ตำบลทาตอน อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
บานทุงทราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
บานก่ิวกาญจน ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
บานธารทอง ตำบลแมเงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 94.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.5 มิลลิเมตร 

*** ไมมีสถานการณ 

10. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 7 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
  เนื่องจากในพ้ืนที่เสี่ยงดินถลมมีฝนตกตอเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีภาคเหนือ จึงไดมีการเฝาระวังและติดตาม

สถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลากเปนพิเศษ และจะทำการแจงอาสาสมัครเครือขายในพ้ืนที่เสี่ยงตอไป 

11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

ไมมีสถานการณ 
12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวง ณ วันที่ 7 กันยายน 2563  (ปภ.) 

  สถานการณน้ำไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถลม และดินสไลด 
จากอิทธิพลรองมรสุมพาดผานภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัด

ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนของประเทศไทย และอาวไทย ในชวงวันท่ี 20 ส.ค. 63 – ปจจุบัน ทําใหเกิดสถานการณน้ำ
ทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถลม และดินสไลด จํานวน 19 จังหวัด (เชียงใหม แมฮองสอน นาน พะเยา ลำปาง 
แพร ลำพูน อุตรดิตถ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ ขอนแกน อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี สิงหบุรี นครราชสีมา) 
67 อำเภอ 231 ตำบล 1,029 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 23,309 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต 4 ราย (จ.นาน 1 ราย 
ลำปาง 2 ราย สุโขทัย 1 ราย) ไมมีผูไดรับบาดเจ็บ ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว อยูระหวางฟนฟูทุกจังหวัด 
13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 7 – 13 กันยายน 2563)  
 ในชวงวันที่ 7 - 11 ก.ย. 63 รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนบน และประเทศลาว เขาสูหยอมควากดาอากาศต่ำ
บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ประกอบ
กับมีลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใตและภาคตะวันออก ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยยังคงมีฝนฟาคะนอง 
และมีฝนตกหนักบางแหงในภาคตะวันออก และภาคใต 

ในชวงวันที่ 12 - 13 ก.ย. 63 รองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทย
ยังคงมีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแหง 

อนึ่ง พายุระดับ 5 (ไตฝุน) “ไหเฉิน” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟก คาดวาจะเคลื่อนข้ึนฝงบริเวณคาบสมุทรเกาหลีในวันที่ 
7 ก.ย. 63 โดยพายุนี้ไมสงผลกระทบตอประเทศไทย 

 
 
 
 
 



๖ 

14. ความชวยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
 ความชวยเหลือในพ้ืนที่ประสบปญหาอุทกภัย ตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 

หนวยงาน จังหวัด 

ปริมาณ
การ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ
การ

แจกจายน้ำ
สะอาด 
(ลิตร) 

น้ำดื่ม
บรรจุขวด 

(ขวด) 

ประโยชนที่ไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พื้นท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 
เชียงราย  -     -     600   -     -     33,150  
ลำปาง  -     48,000   5,000   1,785   2,491   5,000  

ภาค 3 

เลย  -     12,000   4,768   982   3,791   500  

อุดรธานี  124,500   -     1,000   1,445   30,132   -    
บึงกาฬ  12,000   -     -     -     -     -    

ภาค 5 ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    
ภาค 7 ราชบุร ี  371,520   -     -     1,597   4,380   2,810  
ภาค 8 นครศรีธรรมราช  217,080   -     -     -     -     -    

ภาค 9 

พิษณุโลก  5,760   -     -     -     700   -    

นาน  26,400   -     2,400   620   1,860   2,500  
สุโขทัย  -     -     3,600   -     -     -    

ภาค 10 
ชุมพร  800   -     -     35   120   -    
ภูเก็ต  8,000   -     -     980   4,225   -    
สุราษฎรธาน ี  3,200   -     -     1,200   5,050   -    

ภาค 11 อุบลราชธานี  -     96,000   360   -     -     -    
  15 จังหวัด  769,260   156,000   18,088   8,644   52,749   43,960  
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15. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันท่ี 4 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัตกิาร 
                                                                                   ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ำ) 


