
  

   
 
 
 

รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น า้และความช่วยเหลือ 
ศูนย์ปฏิบัตกิารทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านทรพัยากรน า้) 
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ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า   
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6445 โทรสาร 0 2298 6629 www.dwr.go.thIDLine: mekhalawoc Email: mekhala@dwr.mail.go.th 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  
โทรศัพท์ 0 2666 7090  โทรสาร 0 2666 7100www.dgr.go.thEmail: itcenter@dgr.mail.go.th  

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
โทรศัพท์ 0 22656500 www.onep.go.th  Email: webmaster@onep.go.th 

รายงานฉบับที่ 241/2563 เวลา 08.00 น. วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 
เรียนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส. ทีป่รึกษา รมว.ทส. ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. อทบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ท าให้
ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยในระยะนี้ ส่วนภาคใต้มีกระแสลมตะวันออกระดับสูงพัดเข้ามาปกคลุม ท าให้บริเวณดังกล่าว
ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง 

 

แผนที่อากาศ วันท่ี 11 ก.ค. 2563 เวลา 01.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่11 ก.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 

 

http://www.dwr.go.th/
mailto:mekhala@dwr.mail.go.th
http://www.dgr.go.th/
mailto:itcenter@dgr.mail.go.th
http://www.onep.go.th/
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี )(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพื นที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรน้ า) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านเขาเหล็ก ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช - 31.0 
บ้านเขายายเทีย่ง  ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสมีา - 21.0 
บ้านวังสงวน ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ ์ - 14.0 
บ้านมุงเหนือ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก - 14.0 
บ้านเผี่ยนบน ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช - 13.5 
บ้านไมโครเวฟ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แมฮ่่องสอน - 13.0 
บ้านห้วยบอน ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา - 11.5 
บ้านโนนเสาธง ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ ์ - 11.5 
บ้านวังเจริญรัตน์ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ - 10.0 
บ้านน้ าฉา ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช - 9.0 
บ้านหนองผักบุ้ง ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบรูณ ์ - 8.0 
บ้านสา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา - 8.0 
บ้านคลองบน ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ ์ - 7.5 

4.ค่าความชื นในดิน (กรมทรพัยากรน้ า/คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

ภูมิภาค ความชื นในดิน [-] 1 มิ.ย. 63 ความชื นในดิน [-] 10 ก.ค. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 0-20 20-40 เพิ่มขึ้น 
กลาง 20-40 40-60 เพิ่มขึ้น 

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

ใต ้ 40-60 60-80 เพิ่มขึ้น 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน้ า 

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ สกษ.) 55.1 
จ.พิจิตร (สกษ.) 50.4 
จ.ภูเกต็ (ศูนยฯ์) 38.7 
จ.ล าปาง (อ.เถิน) 31.0 
จ.ฉะเชิงเทรา 28.3 
จ.พังงา (อ.ตะกั่วป่า) 26.6 
จ.ขอนแก่น (ท่าพระ สกษ.) 17.1 
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5.เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีวุรรณภูมิ เวลา 07.30 น. 

 
สถานขีอนแก่น เวลา 08.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย 

6. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ปริมาตรน้ าในอ่างฯ 30,402 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 43 (ปริมาตรน้ าใช้การได้ 

7,123 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 15) ปริมาตรน้ าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (35,188 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50)
น้อยกว่าปี 2562 จ านวน 4,786 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ จ านวน 44.81 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบาย
จ านวน 69.79 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ าได้อีก 40,525 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ า 

ปริมาตร 
น้ าในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ าใช้การได ้

ปริมาตร 
น้ าไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ าระบาย 

ปริมาตรน้ า
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ าใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 3,954 29 154 2 0.00 4.20 5.00 5.00 9,508 
2.สิริกิติ์ 3,308 35 458 7 13.68 12.24 20.00 19.95 7,200 
3.จุฬาภรณ์ 48 29 11 9 0.00 1.08 0.01 0.00 133 
4.อุบลรัตน์ 317 13 -264 -14 0.11 0.11 0.30 0.30 4,323 
5.ล าปาว 646 33 546 29 0.34 0.15 2.82 2.65 1,804 
6.สิรินธร 1,025 52 194 17 0.67 0.00 0.00 0.00 941 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 100 10 97 10 0.00 0.00 1.30 1.30 860 
8.ศรีนครินทร์ 11,986 68 1,721 23 5.77 11.20 11.02 10.97 6,784 
9.วชิราลงกรณ์ 3,768 43 756 13 2.31 6.81 11.07 10.95 7,232 
10.ขุนด่านปราการชล 47 21 43 20 0.62 0.86 0.12 0.12 178 
11.รัชชประภา 2,729 48 1,377 32 3.31 2.71 4.18 3.58 3,415 
12.บางลาง 978 67 701 60 7.68 8.14 4.05 4.10 612 
6.2 อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 350 แห่ง มีปริมาณน้ า 1,659 ล้าน ลบ.ม. (30%) ปริมาณน้ าใช้การ 1,322 ล้าน ลบ.ม. (26%) 
๖.3 แหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 161.69 ล้าน ลบ.ม. (31%) 
๖.4 แหล่งน้ าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 141,022 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 1,660 ล้าน ลบ.ม. (33%) 
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7. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 8 – 11 กรกฏาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์
8 

ก.ค. 
9 

ก.ค. 
10 
ก.ค. 

11 
ก.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.00 1.58 1.51 1.43 ลดลง -2.27 
W.1C วัง เมือง ล าปาง 5.20 0.12 0.44 -0.07 -0.25 ลดลง -5.45 
Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 7.30 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 ทรงตัว -8.38 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 1.33 1.65 2.04 2.35 เพิ่มขึ้น -7.52 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 16.53 16.56 16.57 16.71 เพิ่มขึ้น -9.49 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.51 5.38 5.38 5.38 ทรงตัว -10.96 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 ลดลง -6.42 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.12 2.06 2.11 2.12 เพิ่มขึ้น -4.88 

M.191 ล าตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 *** *** 0.72 0.42 ลดลง -2.58 
M.69 ล าเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.61 4.62 4.62 4.60 ลดลง -2.70 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.52 7.73 7.66 8.15 เพิ่มขึ้น -8.98 

X.149 คลองกลาย นบพิต า นครศรีธรรมราช 33.96 28.36 28.38 28.38 28.35 ลดลง -5.61 
X.274 แม่น้ าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.68 18.66 18.65 18.65 ทรงตัว -5.53 
X.37A แม่น้ าตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 4.94 5.09 5.55 5.81 เพิ่มขึ้น -5.89 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

สถาน ี
ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน า้ (ม.) 
แนว 

โน้ม 7 
ก.ค. 

8 
ก.ค. 

9 
ก.ค. 

10 
ก.ค. 

11 
ก.ค. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 2.62 2.55 2.56 2.77 2.83 -9.97 0.27 0.21 เพิ่มขึ้น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 5.26 5.36 5.56 5.54 5.62 -10.38 0.06 0.36 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 2.81 2.60 2.44 2.55 2.60 -9.60 0.16 -0.21 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 4.61 4.51 4.43 4.13 3.78 -8.22 -0.65 -0.83 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 4.58 4.50 4.45 4.25 4.00 -8.5 -0.45 -0.58 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 4.59 4.95 4.88 4.79 4.64 -9.86 -0.24 0.05 ลดลง 
*** ไม่มีสถานการณ ์
9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ า)  

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

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

10. พื นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
 เนื่องจากในพ้ืนที่เสี่ยงดินถล่ม มีปริมาณน้ าฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพ้ืนที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพ้ืนที่

ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก 
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11. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 [เวลา 15.00 น. (เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
  ไม่มีสถานการณ ์

12. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วงณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2563  (ปภ.) 

  สถานการณ์ภัยแล้ง 
  ตั งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

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

 สถานการณ์ยุติแล้ว รวมทั งสิ น 26 จังหวัด 126 อ้าเภอ 631 ต้าบล 3 เทศบาล 5,175 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ 
จ.กาฬสินธุ์ (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.) และ จ.ฉะเชิงเทรา (3 อ. 
6 ต. 18 ม.) 

ยังคงเหลือสถานการณ์ฯ 4 จังหวัด 42 อ้าเภอ 259 ต้าบล 2 เทศบาล 2,479 หมู่บ้าน/ชุมชน 

จังหวัด 
จ้านวน 

รายชื่ออ้าเภอที่ประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
อ้าเภอ ต้าบล 

หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 3 จังหวัด 34 อ าเภอ 192 ต าบล 1 เทศบาล 1,859 หมู่บ้าน/ชุมชน 
1.มหาสารคาม 7 48 590 แกด า (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.) 

2.บุรีรัมย์ 11 83 943 พลับพลาชัย (5 ต. 56 ม.) ประโคนชยั(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.) 

3.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. 
6 ม.) บ าเหน็จณรงค์ (3 ต. 5 ม.) คอนสวรรค์ (1 ต. 2 ม.) 
เมืองฯ (10 ต. 34 ม.) 

ภาคกลาง รวม 1 จังหวัด 8 อ้าเภอ 67 ต้าบล 1 เทศบาล 620 หมู่บ้าน/ชุมชน 
4.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 
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(3 ต. 31 ม.) บ้านไร่ (13 ต. 136 ม.) 
รวม 4 จังหวัด 42 259 2,479  

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 11 – 16 ก.ค. 2563)  
 ในวันที่ 11 ก.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ท าให้

บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย ส่วนภาคใต้ยังคงมีต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องมีลมตะวันออก ในระดับสูง
พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต ้

ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 16 ก.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกลังแรงขึ้น
เล็กน้อย ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ท าให้
ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

14. ความช่วยเหลือภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน ้า 
   ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตั้งแตว่ันที่  1 ตุลาคม 2562 – 10 กรกฏาคม 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน ้า 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน ้า

สะอาด 
(ลิตร) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
อุปโภค-บริโภค พื นที่เกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 

ล าปาง  492,200   1,470,354   172,276   460,908   2,056  
เชียงใหม่  631,020   169,772   21,201   87,675   1,700  

แม่ฮ่องสอน  -     135,579   9,248   60,986   -    
เชียงราย  -     329,429   56,471   174,477   -    

ก าแพงเพชร  -     217,281   44,125   179,310   -    
ล าพูน  1,210,630   180,000   55   190   5,450  
พะเยา  -     18,000   126   500   -    

 
 

ภาค 2 

นครสวรรค์  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  5,676,480   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  5,632,800   60,000   4,333   42,584   1,845  
หนองคาย  2,160,500   -     3,147   10,088   9,077  
สกลนคร  3,847,000   -     3,138   11,186   3,100  

หนองบัวล าภู  -     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   -    
กาฬสินธุ์  -     18,000   373   1,700   -    
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ภาค 5 
นครราชสีมา  4,640,400   3,252,000   15,949   37,158   115  

บุรีรัมย์  372,000   -     1,640   6,825   -    

ภาค 6 

ปราจีนบุรี  9,976,480   228,000   5,422   18,575   10,618  
ระยอง  2,159,250   5,286,800   2,694   8,094   3,851  
จันทบุรี  5,032,100   738,000   2,246   6,797   17,031  
ตราด  6,809,200   -     2,511   6,118   20,850  

สระแก้ว  299,200   -     830   2,490   -    

ภาค 7 

สุพรรณบุรี  11,369,387   -     1,874   6,340   17,567  
ราชบุรี  1,323,540   36,000   160   546   1,030  
เพชรบุรี  257,580   -     500   1,350   300  

ประจวบคีรีขันธ ์ 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 602,880 - 9,563 38,060 1,775 

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

สุราษฎร์ธานี  1,099,200   1,518,000   988   4,170   3,372  

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

  49 จังหวัด 102,394,137 18,088,315 426,910 1,374,605 210,472 
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15. ความช่วยเหลือภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ตั้งแตว่ันที่  1 ตุลาคม 2562 – 3 กรกฎาคม 2563 
 

 
 
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
                                                                                   ประธานคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน้ า) 

ส ำนักทรัพยำกร      
น  ำบำดำล 

กำรแจกจ่ำยน  ำ (ลิตร) 

เจำะบ่อ   
น  ำบำดำล 

(บ่อ) 

เป่ำล้ำงบ่อ
น  ำบำดำล 

(บ่อ) 

ซ่อมแซม/
ติดตั ง 
เคร่ือง
สูบ/

เคร่ืองสูบ
ไฟฟ้ำ 
(บ่อ) 

ซ่อมแซมบ ำรุง
ระบบประปำ

บำดำล 
 (แห่ง) 

 

รถบรรทุกน  ำ
แจกจ่ำยน  ำ 

(ลิตร) 

รถปรับปรุง
คุณภำพน  ำ 

(ลิตร) 

น  ำด่ืมบรรจุ 
ขวด/แกลลอน 

(ลิตร) 

เขต 1 ล ำปำง 207,210 9,805 7,030 0 16 42 13 

เขต 2 สุพรรณบุร ี 478,000 15,000 80,700 19 13 40 10 

เขต 3 สระบรุ ี 130,183 5,500 39,970 17 69 31 44 

เขต 4 ขอนแก่น 580,000 7,000 7,300 24 69 52 3 

เขต 5 
นครรำชสมีำ 2,698,230 270,250 186,650 13 49 33 5 

เขต 6 ตรัง 5,787,480 1,492,090 3,600 2 11 20 18 
เขต 7 

ก ำแพงเพชร 120,000 8,253 24,683 4 34 51 34 

เขต 8 รำชบุร ี 144,000 10 115,088 1 0 3 26 

เขต 9 ระยอง 300,000 40,000 5,804 26 35 80 67 

เขต 10 อุดรธำน ี 120,000 1,000 3,448 0 1 8 6 
เขต 11 

อุบลรำชธำน ี 168,000 0 2,500 1 1 19 30 

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

รวม 10,853,103 1,851,408 481,773 119 320 406 275 

รวมแจกจ่ำยน  ำ 
(ลิตร) 

 
13,186,284 

     


