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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกด
อากาศต่่าบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก่าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อ่าวไทยเริ่มมีก่าลังแรงขึ้น ท่าให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก่าลังแรงขึ้น โดย
ทะเลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตข้ึนมา มีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
 อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรงบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีก่าลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 2 
(พายุดีเปรสชัน) แล้ว มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางไต้หวัน โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

  

แผนที่อากาศ วันท่ี 8 ส.ค. 2563 เวลา 01.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่8 ส.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี ) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพื นที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรน้่า) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านน้่าพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน - 182.5 
บ้านสองพี่น้อง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย - 166.5 
บ้านป่ากว้าว ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย - 99.0 
บ้านดงเจรญิ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย - 89.0 
บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุร ี - 85.5 
บ้านห้วยเฮีย้ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย - 71.0 
บ้านแม่สรวย ต.แมส่รวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย - 68.5 
บ้านดอนแก้ว ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย - 61.0 
บ้านห้วยมะแกง ต.ป่าแดด อ.แมส่รวย จ.เชียงราย - 57.0 
บ้านห้วยเฮีย่น ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ - 55.5 
บ้านท่าปู ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ - 55.0 
บ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ - 54.5 
บ้านหนองเขียว ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย - 53.5 

4.ค่าความชื นในดิน (กรมทรพัยากรน้่า/คณะกรรมาธิการแม่น้า่โขง) 

ภูมิภาค ความชื นในดิน [-] 1 ส.ค. 63 ความชื นในดิน [-] 6 ส.ค. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 20-40 40-60 เพิ่มขึ้น 
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 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน้่า 

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นครพนม (สกษ.) 101.9 
จ.รอ้ยเอ็ด 72.9 
จ.เชียงราย (สกษ.) 72.0 
จ.ชัยภูมิ 70.6 
จ.น่าน (อ.ทุ่งช้าง) 36.3 
จ.พังงา (อ.ตะกั่วป่า) 34.5 
จ.ระนอง 31.7 
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5.เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานหีนองจอก (กทม.) เวลา 08.25 น. 

 
สถานขีอนแก่น เวลา 08.15 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณภาคกลาง ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

6. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้่า และสทนช.) 
6.1 สภาพน้่าในอ่างเก็บน้่าขนาดใหญ่ปริมาตรน้่าในอ่างฯ 31,085 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 44 (ปริมาตรน้่าใช้การได้ 

7,781 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16) ปริมาตรน้่าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (34,606 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49)
น้อยกว่าปี 2562 จ่านวน 3,521 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้่าไหลลงอ่างฯ จ่านวน 209.48 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้่าระบาย
จ่านวน 43.97 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้่าได้อีก 39,841 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้่า 

ปริมาตร 
น้่าในอ่าง 

ปริมาตร 
น้่าใช้การได ้

ปริมาตร 
น้่าไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้่าระบาย 

ปริมาตรน้่า
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน่้า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้่าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้่าใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,025 30 225 2 46.44 36.49 4.00 4.00 9,437 
2.สิริกิติ์ 3,632 38 782 12 55.49 86.60 3.00 0.00 6,876 
3.จุฬาภรณ์ 57 35 20 15 0.36 0.35 0.00 0.32 124 
4.อุบลรัตน์ 342 14 -239 -13 3.24 3.23 0.30 0.30 4,298 
5.ล่าปาว 567 29 467 25 2.60 3.91 3.43 3.43 1,883 
6.สิรินธร 1,100 56 269 24 2.64 0.00 2.07 2.07 866 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 85 9 82 9 0.00 0.00 1.04 0.43 875 
8.ศรีนครินทร์ 11,865 67 1,600 21 20.40 26.27 7.07 8.95 6,905 
9.วชิราลงกรณ์ 3,743 42 731 12 23.59 64.28 7.02 9.07 7,257 
10.ขุนด่านปราการชล 57 25 53 24 1.06 1.39 0.12 0.12 168 
11.รัชชประภา 2,835 50 1,483 35 6.96 10.33 3.02 2.79 3,309 
12.บางลาง 1,053 72 777 66 3.93 3.52 7.02 7.08 537 
6.2 อ่างเก็บน้่าขนาดกลาง 350 แห่ง มีปริมาณน้่า 1,810 ล้าน ลบ.ม. (33%) ปริมาณน้่าใช้การ 1,473 ล้าน ลบ.ม. (29%) 
๖.3 แหล่งน้่าธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้่ารวม 160.55 ล้าน ลบ.ม. (31%) 
๖.4 แหล่งน้่าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้่ารวม 2,782 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บน้่าขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้่า ปริมาณน้่าปัจจุบัน 73.84   
      ล้าน ลบ.ม. 
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7. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์
5 

ส.ค. 
6 

ส.ค. 
7 

ส.ค. 
8 

ส.ค. 
P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 2.25 2.01 1.80 1.63 ลดลง -2.07 

W.1C วัง เมือง ล่าปาง 5.20 -0.35 -0.45 -0.47 0.07 เพิ่มขึ้น -5.13 
Y.16 ยม บางระก่า พิษณุโลก 7.30 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 ทรงตัว -8.38 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 2.21 4.77 4.73 3.22 ลดลง -6.65 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 16.75 17.00 17.56 17.95 เพิ่มขึ้น -8.25 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.38 5.38 5.38 5.38 ทรงตัว -10.96 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 -0.39 -0.41 -0.41 -0.41 ทรงตัว -6.41 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.24 2.28 2.25 2.30 เพิ่มขึ้น -4.70 

M.191 ล่าตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 1.00 1.01 0.92 1.04 เพิ่มขึ้น -1.96 
M.69 ล่าเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.57 4.60 4.69 4.77 เพิ่มขึ้น -2.53 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 11.90 11.54 9.52 10.04 ลดลง -7.09 

X.149 คลองกลาย นบพิต่า นครศรีธรรมราช 33.96 28.36 28.38 28.36 28.37 เพิ่มขึ้น -5.59 
X.274 แม่น้่าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.63 18.65 18.64 18.64 ทรงตัว -5.54 
X.37A แม่น้่าตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 8.52 8.50 8.24 8.06 ลดลง -3.64 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้่าโขง) 

สถาน ี
ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน า้ (ม.) 
แนว 

โน้ม 4 
ส.ค. 

5 
ส.ค. 

6 
ส.ค. 

7 
ส.ค. 

8 
ส.ค. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 2.45 2.68 2.76 3.15 3.33 -9.47 0.57 0.88 เพิ่มขึ้น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 8.80 8.82 7.78 7.62 7.52 -8.48 -0.26 -1.28 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 4.20 5.80 6.18 5.45 5.05 -7.15 -1.13 0.85 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 5.41 6.11 6.77 7.60 7.90 -4.1 1.13 2.49 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 4.34 5.57 6.15 6.99 7.54 -4.96 1.39 3.20 เพิ่มขึ้น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 4.43 4.85 5.85 6.56 7.42 -7.08 1.57 2.99 เพิ่มขึ้น 
*** ไม่มีสถานการณ ์
9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้่า)  

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

เตือนสีแดง (อพยพ) บ้านนาหนุน 3 ตา่บลผาตอ อา่เภอท่าวังผา จังหวดันา่น ระดับน้่า 4.41 เมตร ระดับวิกฤต 4.00 เมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านกงษไีร ่(หมู่ 6) ตา่บลซึ้ง อา่เภอขลุง จังหวัดจนัทบุร ี ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 103.5.0 
มิลลเิมตร 

 บ้านห้วยเฮีย้ ตา่บลศรีถ้อย อ่าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 102.5 มลิลิเมตร 
 บ้านสงเปอืย ต่าบลธาตุ อ่าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 101.0 มลิลิเมตร 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านแม่สรวย ต่าบลแมส่รวย อ่าเภอแมส่รวย จังหวดัเชียงราย ระดับน้่า 3.61 เมตร ระดับวิกฤต 5.50 เมตร 
 บ้านป่ากว้าว ต่าบลป่าแดด อ่าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 91.0 มิลลิเมตร 

 บ้านดงเจรญิ ตา่บลปา่อ้อดอนชัย อา่เภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 82.5 มิลลิเมตร 

 บ้านเขื่อนแก้ว ต่าบลถืมตอง อา่เภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน ระดับน้่า 2.38 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
 บ้านห้วยปูลงิ ต่าบลม่อนจอง อา่เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่ ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.0 มิลลิเมตร 
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เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านกองขากหลวง ต่าบลสะเมิงใต้ อา่เภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม ่ ระดับน้่า 2.21 เมตร ระดับวิกฤต 3.50 เมตร 
 บ้านผาคอ ตา่บลบา้นปิน อา่เภอลอง จังหวดัแพร ่ ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 82.5 มิลลิเมตร 

*** ส่านักงานทรัพยากรน้า่ภาคที่เกี่ยวข้องได้ด่าเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว 

 

10. พื นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี) 
เนื่องจากในพ้ืนที่เสี่ยงดินถล่ม มีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 

จึงได้ท่าการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้่าป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และจะท่าการแจ้งอาสาสมัคร
เครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อไป 

11. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 [เวลา 15.00 น. (เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
  ไม่มีสถานการณ ์

12. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วงณ วันที่ 8 สิงหาคม 2563  (ปภ.) 

  สถานการณ์น ้าไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ 
จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณทะเล

จีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 6 ส.ค. 63 - 
ปัจจุบัน ท้าให้เกิดสถานการณ์น ้าท่วมฉับพลัน น ้าไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ ดังนี้ 

น ้าไหลหลาก มีพื นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด 5 อ้าเภอ 9 ต้าบล 46 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9 
ครัวเรือน ดังนี้ 

จังหวัด วันเกิดเหต ุ
จ้านวน 

รายชื่ออ้าเภอ 
ความเสียหาย 

อ้าเภอ ต้าบล 
หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคเหนือ รวม 2 จังหวัด 3 อ้าเภอ 7 ต้าบล 44 หมู่บ้าน ประชาชนได้รบัผลกระทบ 2 ครัวเรือน 
1.พะเยา 7 ส.ค. 63 1 5 40 เชียงค่า - - - 
2.น่าน 7 ส.ค. 63 2 2 4 สองแคว ท่าวังผา 2 - - 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 1 จังหวัด 1 อ้าเภอ 1 ต้าบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รบัผลกระทบ 1 ครัวเรือน 
3.เลย 6 ส.ค. 63 1 1 1 ด่านซา้ย 1 - - 

ภาคตะวันออก รวม 1 จังหวัด 1 อ้าเภอ 1 ต้าบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รบัผลกระทบ 6 ครัวเรือน 
4.ปราจีนบุรี 6 ส.ค. 63 1 1 1 นาดี 6 - - 

ดินสไลด์ มีพื นที่ได้รับผลกระทบ 1 จังหวัด 1 อ้าเภอ 1 ต้าบล 2 หมู่บ้าน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้ 

จังหวัด วันเกิดเหต ุ
จ้านวน 

รายชื่ออ้าเภอ 
ความเสียหาย 

อ้าเภอ ต้าบล 
หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคเหนือ รวม 1 จังหวัด 1 อ้าเภอ 1 ต้าบล 2 หมู่บ้าน 
1.น่าน 7 ส.ค. 63 1 1 2 สองแคว - - - 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 8 – 13 ส.ค. 2563)  
ในช่วงวันที่ 8 - 11 ส.ค. 63 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด

ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีก่าลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ท่าให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝน
ตกหนักบางแห่ง ส่าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีก่าลังแรง โดยทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณ
อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร  

ในช่วงวันที่ 12 - 13 ส.ค. 63 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยจะมีก่าลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ท่าให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝน
ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านรับลมของบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่าหรับ



๖ 

คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีก่าลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณอ่าวไทยมี
คลื่นสูง 1-2 เมตร 

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรงบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะมีก่าลังแรงขึ้น และมี
แนวโน้มจะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางไต้หวัน โดยไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

14. ความช่วยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน ้า 
 ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่วันที่  1 – 7 สิงหาคม 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน ้า 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน ้า

สะอาด 
(ลิตร) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
อุปโภค-บริโภค พื นที่เกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 ล่าปาง - - - - - 
ภาค 3 เลย - - - - - 
ภาค 7 ราชบุรี 371,520 - 1,597 4,380 2,810 
ภาค 8 นครศรีธรรมราช 166,860 - - - - 

ภาค 10 
ชุมพร 800 - 35 120 - 
ภูเก็ต 8,000 - 980 4,225 - 

สุราษฎร์ธานี 3,200 - 1,200 5,050 - 
ภาค 11 อุบลราชธานี - 96,000 - - - 

  8 จังหวัด 550,380 96,000 3,812 13,775 2,810 

15. ความช่วยเหลือภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ตั้งแตว่ันที่  1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 

ส ำนักงำน 
ทรัพยำกรน  ำ

บำดำล 

กำรแจกจ่ำยน  ำ (ลิตร) 

เจำะบ่อน  ำ
บำดำล (บ่อ) 

เป่ำล้ำงบ่อ
น  ำบำดำล 

(บ่อ) 

ซ่อมแซม/
ติดตั งเครื่อง
สูบ/เครื่อง
สูบไฟฟ้ำ 
(ครั ง/บ่อ) 

ซ่อมแซม
บ ำรุงระบบ

ประปำ
บำดำล 
(แห่ง) 

รถบรรทุกน  ำ
แจกจ่ำยน  ำ 

(ลิตร) 

รถปรับปรุง
คุณภำพน  ำ 

(ลิตร) 

น  ำดื่มบรรจุ
ขวด/

แกลลอน 
(ลิตร) 

เขต 1 
ล่าปาง 

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

เขต 2 
สุพรรณบุรี 

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 
ก่าแพงเพชร 

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

เขต 8 
ราชบุร ี

144,000 10 153,944 1 0 3 27 



๗ 

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 
อุบลราชธาน ี

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
น ้า (ลิตร) 13,788,936 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
                                                                                   ประธานคณะท่างานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน้่า) 


