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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุนุิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ภาคเหนือมีอากาศรอนถึงรอนจัด โดยมีฝนฟาคะนอง และลมกระโชกแรงบางพ้ืนที่ 
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ระวังอันตรายจากฝนฟาคะนองที่เกิดขึ้นในระยะน้ีไวดวย 

 
แผนที่อากาศ วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถายดาวเทียม วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น. (เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ปริมาณฝนสะสมของพื้นที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผานมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บานเขาพลู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง - 19.0 
บานสลักเพชรเหนือ ต.เกาะชางใต อ.กิ่งเกาะชาง จ.ตราด - 4.5 

4. คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

ภูมิภาค ความช้ืนในดิน [-] 1 มี.ค. 63 ความช้ืนในดิน [-] 13 มี.ค. 63 แนวโนม 
เหนือ 0-20 0-20 ทรงตัว 
กลาง 0-20 0-20 ทรงตวั 

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

ใต 20-40 20-40 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความชื้นในดิน 0 หมายถึง ดินที่แหงสนิท และ 100 หมายถึง ดินที่อิ่มน้ำ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ตราด 63.3 
จ.นครนายก 12.2 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานขีอนแกน เวลา 08.45 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนบรเิวณภาคกลาง ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรพัยากรน้ำ และ สทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 37,815 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 53 (ปริมาตรน้ำใชการได 

14,466 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 31) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (45,920 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 65)
นอยกวาป 2562 จำนวน 8,105 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 27.82 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 92.91 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 33,111 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 4,930 37 1,130 12 0.00 0.00 7.00 7.00 8,532 
2.สิริกิติ์ 4,149 44 1,299 20 1.21 1.25 2.41 12.13 6,359 
3.จุฬาภรณ 40 24 3 2 0.06 0.01 0.17 0.00 141 
4.อุบลรัตน 387 16 -194 -10 0.00 0.15 0.40 0.40 4,253 
5.ลำปาว 906 46 806 43 0.99 0.00 5.90 5.93 1,544 
6.สิรินธร 1,312 67 481 42 0.00 0.00 3.08 3.12 654 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 173 18 170 18 10.78 0.00 0.44 0.44 787 
8.ศรีนครินทร 13,798 78 3,533 47 2.67 1.61 17.93 18.19 4,972 
9.วชิราลงกรณ 5,538 63 2,526 43 0.00 0.00 20.03 19.84 5,462 
10.ขุนดานปราการชล 69 31 64 29 0.69 0.37 1.35 1.53 156 
11.รัชชประภา 3,284 58 1,932 45 3.87 5.01 11.18 16.25 2,860 
12.บางลาง 1,047 72 771 65 1.80 0.84 2.08 2.04 543 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 350 แหง มีปริมาณน้ำ 2,147 ลาน ลบ.ม. (39%) ปริมาณน้ำใชการ 1,817 ลาน ลบ.ม. (36%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 194.80 ลาน ลบ.ม. (38%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 141,097 แหง มีปริมาณน้ำรวม 1,938 ลาน ลบ.ม. 
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7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 14 - 17 มีนาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

เสาร อาทิตย จันทร อังคาร 

14 
มี.ค. 

15 
มี.ค. 

16 
มี.ค. 

16 
มี.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.25 1.27 1.34 1.08 ลดลง -2.62 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.87 -0.87 -0.86 -0.86 ทรงตัว -6.06 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 *** *** *** *** *** *** 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 1.03 1.03 1.01 1.19 เพิ่มข้ึน -8.68 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 16.91 16.87 16.83 16.87 เพิ่มข้ึน -9.33 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.51 5.51 5.51 5.51 ทรงตัว -10.83 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 -0.47 -0.45 -0.45 -0.46 ลดลง -6.46 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.04 2.03 2.03 2.03 ทรงตัว -4.97 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 *** *** *** 0.89 *** -2.11 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 2.00 2.00 1.95 1.95 *** -5.35 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 7.44 7.44 7.44 7.44 ทรงตัว -9.69 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.34 28.34 28.30 28.27 ลดลง -5.69 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.65 18.64 18.64 18.64 ทรงตัว -5.54 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 4.37 4.37 4.35 4.34 ลดลง -7.36 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 13 มี.ค. 14 มี.ค. 15 มี.ค. 16 มี.ค. 17 มี.ค. 
3 วัน

ยอนหลัง 
5 วัน

ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 1.86 1.93 1.93 2.01 2.04 -10.76 0.11 0.18 เพิ่มขึ้น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 2.92 2.90 2.87 2.86 2.86 -13.14 -0.01 -0.06 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 0.79 0.78 0.75 0.74 0.72 -11.48 -0.03 -0.07 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 0.87 0.91 0.93 0.93 0.89 -11.11 -0.04 0.02 ทรงตัว 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 1.38 1.47 1.47 1.47 1.46 -11.04 -0.01 0.08 ทรงตัว 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 1.84 1.84 1.87 1.90 1.91 -12.59 0.04 0.07 เพิ่มขึ้น 

*** ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
[เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) – 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - - 
***ไมมีสถานการณ 
 

10. พืน้ที่ติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพบัิติภัย ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม มีปริมาณน้ำฝนไมถึงเกณฑการเฝาระวัง ประกอบกับบางพ้ืนที่ไมมฝีนตก จึงไมมีพ้ืนท่ี

ติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลาก 

 
 
 
 



๕ 

11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันท่ี 17 มีนคาม 2563 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)]  
ไมมสีถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนทิ้งชวง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 (ปภ.)  
สถานการณภัยแลง 
ต้ังแตวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงปจจุบัน มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแลง)ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562มี
สถานการณทั้งหมด 23 จังหวัด 139 อำเภอ 714 ตำบล 3 เทศบาล 6,065 หมูบาน/ชุมชน ไดแก จังหวัดเชียงราย 
พะเยา นาน อุตรดิตถ สุโขทัย เพชรบูรณ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ มหาสารคาม นครราชสีมา 
บุรีรัมย ชัยภูมิ ศรสีะเกษ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุร ีกาญจนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

จังหวัด 
จำนวน 

รายชื่ออําเภอท่ีประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
อำเภอ ตำบล หมูบาน/ชุมชน 

รวม 6 จังหวัด 37 อําเภอ 169 ตําบล 1,211 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 6 17 80 ภูกามยาว (1 ต. 2 ม.) เชียงคำ (3 ต. 18ม.)ดอกคำใต (5 ต. 24 ม.) แม
ใจ (1 ต. 3 ม.)จุน (5 ต. 23 ม.) เมืองฯ (2 ต. 10 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.) ศรสัีชนาลัย (3 ต. 7 ม.)ศรีสําโรง (2 ต. 9 ม.)  

ครีีมาศ (7 ต. 39 ม.) 
6.เพชรบูรณ 6 41 254 น้ำหนาว (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.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 10 จังหวัด 67 อําเภอ 377 ตําบล 2 เทศบาล 3,491 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.) สั งคม 
(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.) 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.)เจริญศลิป (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.)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.) ปกธงชัย 
(16 ต. 179 ม.)เทพารักษ (4 ต. 36 ม.) โชคชัย (9 ต. 64 ม.)โนนไทย (1ต. 3
ม.) แกงสนามนาง (5ต. 50ม.) 

14.บุรีรัมย 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.)หนองหงส (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 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.) 



๖ 

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 5 12 117 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.) 

ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก รวม 7 จังหวัด 35 อําเภอ 168 ตําบล 1 เทศบาล 1,363 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.อุทัยธาน ี 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.กาญจนบุรี 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 34 11 ศรีมโหสถ (3 ต. 8 ม.) ศรีมหาโพธิ (1 ต. 3 ม.) 

รวม 23 จังหวัด 139 714 6,065  

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 15 – 21 มี.ค. 2563)  
  ในชวงวันท่ี 15 - 17 มี.ค. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟาคะนองเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟาคะนองกับลม

กระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมทั้งอาจมีฟาผาเกิดขึ้นได สวนภาคใตมีฝนเพิ่มขึ้น สวนในชวงวันท่ี 18 - 21 มี.ค. 63 
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟาคะนองลดลง และอุณหภูมิสูงข้ึน กับมีอากาศรอนในตอนกลางวันและมีอากาศรอนจัดบางพ้ืนที่ 
สวนภาคใตมีฝนลดลง 
14. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
   ความชวยเหลือในพื้นที่ประสบปญหาภัยแลง ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563 

หนวยงาน จังหวัด 

ปริมาณการ 
สูบน้ำ 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 

 
ประโยชนที่ไดรับ  

อุปโภค-บริโภค พื้นที่เกษตร 

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

ภาค 1 

ลำปาง 441,820 457,162 169,450 451,681 1,604 

เชียงใหม 220,710 76,220 21,201 87,675 1,700 

แมฮองสอน - 70,697 9,248 60,986 - 

เชียงราย - 176,452 56,471 174,477 - 

กำแพงเพชร - 110,068 44,125 179,310 - 

ลำพูน 685,590 - - - 5,350 

ภาค 2 

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

สิงหบุร ี 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 



๗ 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 

 
ประโยชนที่ไดรับ  

อุปโภค-บริโภค พื้นที่เกษตร 

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

ภาค 2 
เพชรบูรณ 81,000 - 2,063 9,076 - 
ชัยนาท - 18,000 - 30 - 

ภาค 3 
อุดรธานี 4,179,000 - 1,684 32,085 1,845 
หนองคาย 1,752,500 - 3,147 10,088 9,077 
สกลนคร 1,841,500 - 1,750 5,850 3,100 

ภาค 4 

ชัยภูม ิ 490,050 - 7,250 22,379 - 
ขอนแกน 1,940,250 468,000 6,769 26,494 - 
มหาสารคาม 293,100 - 865 3,421 - 
กาฬสินธุ - 18,000 373 1,700 - 

ภาค 5 
นครราชสีมา 3,914,400 1,056,000 14,417 31,729 115 
บุรีรัมย 231,000 - 1,149 4,943 - 

ภาค 6 

ปราจีนบุร ี 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 
ราชบุร ี 360,180 - 957 2700 2900 

ภาค 8 
นครศรีธรรมราช 3,039,120 - 1,705 5,293 17,200 
สตูล 59,940 - 260 800 3,200 

ภาค 9 

อุตรดิตถ - 104,900 550 1,750 - 
พิษณุโลก 372,240 42,000 424 1,355 1,878 
พิจิตร 13,680 - - 80 - 
แพร 1,621,560 - 3,270 9,620 13,250 

สุโขทัย 309,120 282,000 1,168 4,336 1,500 
นาน 24,960 - 8,700 35,000 375 

ภาค 10 
ชุมพร 800 - 35 120 - 
ภูเก็ต 8000 - 980 4225 - 
สุราษฎรธาน ี 366,400 - 1984 8,280 3,372 

ภาค 11 
อำนาจเจริญ 216,900 - 395 1,646 600 
อุบลราชธานี 165,700 96000 2,152 6,920 250 

  41 จังหวัด 60,545,010 5,255,499 392,224 1,273,376 160,513 

 
 
 
 
 



๘ 

15. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงาน 

ทรัพยากรน้ำบาดาล 

การแจกจายน้ำ (ลิตร) 

เจาะบอ   

น้ำบาดาล 

(บอ) 

เปาลางบอ

น้ำบาดาล 

(บอ) 

ซอมแซม/

ติดตั้ง 

เครื่อง

สูบ/

เครื่องสูบ

ไฟฟา 

(คร้ัง/บอ) 

ซอมแซม

บำรุงระบบ

ประปา

บาดาล 

(แหง) 

รถบรรทุกน้ำ

แจกจายน้ำ 

(ลิตร) 

รถปรับปรุง

คุณภาพน้ำ 

(ลิตร) 

น้ำดื่มบรรจุ 

ขวด/แกลลอน 

(ลิตร) 

เขต 1 ลำปาง 194,000 7,805 2,100 - 3 13 8 

เขต 2 สุพรรณบุร ี 264,000 - 6,000 19 7 35 4 
เขต 3 สระบรุ ี 108,183 5,500 5,253 17 69 31 43 
เขต 4 ขอนแกน 580,000 4,000 2,850 24 60 42 2 

เขต 5 นครราชสีมา 1,117,430 11,250 122,020 13 44 33 5 
เขต 6 ตรัง 1,348,200 744,510 5,500 1 8 18 9 
เขต 7 กำแพงเพชร 120,000 8,235 3,550 4 33 50 34 
เขต 8 ราชบุรี 144,000 10 500 1 - 3 23 
เขต 9 ระยอง 288,000 40,000 5,400 26 33 66 62 
เขต 10 อุดรธาน ี 120,000 1,000 1,000 - 1 8 5 
เขต 11 อุบลราชธานี 168,000 - 105 12 - 13 40 
เขต 12 สงขลา 120,000 - 5,000 2 16 18 18 
รวม 4,571,813 822,310 159,278 119 274 330 253 
รวมแจกจายน้ำ 
(ลิตร) 

5,553,401 



๙ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 
 

๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 4 

๒. กจิกรรมที่ดำเนินการ    นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน แจกจายน้ำสะอาดใหประชาชนที่ขาดแคลน

น้ำจากสภาวะภัยแลงตามประกาศจังหวัดขอนแกน ณ จุดจายน้ำ บ.หนองไผ ม.1,21 บ.โคกสูง ม.2 บ.โคกกลาง ม.6  

บ.หนองดินก่ี ม.14 บ.หนองแวง ม.18 ต.กุดกวาง อ.หนองเรือ และ บ.บูรณะ ม.3 บ.หนองไฮ ม.5,12 ต.โพนเพ็ก  

อ.มัญจาคีรี 

๓. ประโยชนที่ไดรับ           -           ไร                72,000   ลิตร 

       -          ครวัเรอืน              -      คน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๐ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 
 

๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 5 

๒. กิจกรรมท่ีดำเนินการ    ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เคร่ือง สูบน้ำจากแมน้ำมูล เติมแหลงน้ำระบบ

ประปาหมูบาน เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภัยแลงในเขตพื้นที่บานหนองจอก หมูที่ 16 ตำบล

ประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  

๓. ประโยชนที่ไดรับ           -           ไร               -           ลิตร 

       98        ครัวเรอืน           370     คน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 
 

๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 3 

๒. กจิกรรมที่ดำเนินการ    นำรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เเจกจายน้ำสะอาดเพื่อการ อุปโภค-บริโภค ใหกับ

วัดภูฆองทอง บานถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทนั อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู   

๓. ประโยชนที่ไดรับ           -           ไร               12,000    ลิตร 

       -          ครวัเรอืน           -         คน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 
 

๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 10 

๒. กิจกรรมที่ดำเนินการ    นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000  ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจายน้ำสะอาดใหกับประชาชนที่ขาด

แคลนน้ำจากสภาวะวิกฤตภัยแลงในพื้นที่ ตำบลทาขนอน อำเภอคีรรีัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี   

๓. ประโยชนที่ไดรับ           -           ไร               90,000    ลิตร 

       -          ครวัเรอืน           -         คน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                      รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                    ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบตัิการ 
                                                                                     ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
                                                                                               (ดานทรัพยากรน้ำ) 


