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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมก าลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ท าให้มีฝนตกหนักบาง
พ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก กบัมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ 

 

แผนที่อากาศ วันท่ี 22 ส.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่22 ส.ค. 2563 เวลา 13.00 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.) 
บ้านวังแข ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.นา่น - 259.0 
บ้านห้วยไฟ ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน - 239.0 
บ้านฮากฮาน ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน - 184.0 
บ้านยาบนาเลิม ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน - 172.5 
บ้านขุนฝาง ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ ์ - 128.0 
บ้านโคนป่าหิน ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร ่ - 120.5 
บ้านแม่สรุิน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน - 120.0 
บ้านลาดเรือ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณโุลก - 120.5 
บ้านท่อสมาน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ - 108.0 
บ้านปากกลาย ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร ่ - 105.5 
บ้านสะเลียม ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน - 104.5 
บ้านหัวตะกรา้ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร ่ - 102.0 
บ้านกิ่วเคียน ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์ - 96.5 
บ้านสันตสิุข ต.เวียงตา้ อ.ลอง จ.แพร่ - 95.5 

4.ค่าความชื นในดิน (กรมทรพัยากรน้ า/คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

ภูมิภาค ความชื นในดิน [-] 1 ส.ค. 63 ความชื นในดิน [-] 18 ส.ค. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 40-60 60-80 เพิ่มขึ้น 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 40-60 ทรงตัว 
ตะวันออก 40-60 60-80 เพิ่มขึ้น 
ตะวันตก 20-40 40-60 เพิ่มขึ้น 

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

 
 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.แพร่ 123.6 
จ.สงขลา (คอหงส์ สกษ.) 81.2 
จ.น่าน 56.4 
จ.จันทบุรี (อ.พลิ้ว สกษ.) 50.7 
จ.ล าปาง 49.1 
จ.เชียงใหม่ (ดอยอ่างขาง) 44.6 
จ.ตาก (อ.แม่สอด) 36.2 
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5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูม ิเวลา 14.30 น.  

สถานขีอนแก่น 14.45 น. 
จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ปริมาตรน้ าในอ่างฯ 32,443 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 46 (ปริมาตรน้ าใช้การได้ 

9,078 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 19) ปริมาตรน้ าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (37,649 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53)
น้อยกว่าปี 2562 จ านวน 5,206 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ จ านวน 224.62 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบาย
จ านวน 72.97 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ าได้อีก 38,483 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 4,221 31 421 4 13.53 7.04 8.00 8.00 9,247 
2.สิริกิติ์ 4,251 45 1,401 21 110.62 60.60 20.94 15.19 6,346 
3.จุฬาภรณ์ 56 34 19 15 0.05 0.10 0.00 0.00 125 
4.อุบลรัตน์ 404 17 -177 -10 5.91 7.05 0.30 0.30 4,241 
5.ล าปาว 654 33 554 29 12.60 12.47 2.40 2.38 1,806 
6.สิรินธร 1,173 60 341 30 4.80 11.06 0.00 0.00 798 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 65 7 62 6 0.00 0.00 1.74 1.73 893 
8.ศรีนครินทร์ 11,846 67 1,581 21 11.23 7.21 10.02 9.98 6,921 
9.วชิราลงกรณ์ 3,784 43 772 13 15.22 10.70 10.07 10.18 7,220 
10.ขุนด่านปราการชล 102 46 98 45 2.95 1.97 0.12 0.12 125 
11.รัชชประภา 2,915 52 1,564 36 4.11 0.77 2.57 4.13 3,230 
12.บางลาง 1,010 69 734 62 5.74 5.77 6.95 6.97 578 
6.2 อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ า 1,994 ล้าน ลบ.ม. (39%) ปริมาณน้ าใช้การ 1,614 ล้าน ลบ.ม. (34%) 
๖.3 แหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 187.00 ล้าน ลบ.ม. (33%) 
๖.4 แหล่งน้ าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 3,410 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บน้ าขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ า ปริมาณน้ าปัจจุบัน 88.57 ล้าน ลบ.ม. 
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7. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์
19 
ส.ค. 

20 
ส.ค. 

21 
ส.ค. 

22 
ส.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.35 1.35 1.35 1.43 เพิ่มขึ้น -2.27 
W.1C วัง เมือง ล าปาง 5.20 0.40 0.23 0.28 1.17 เพิ่มขึ้น -4.03 
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 2.81 2.55 2.02 1.96 ลดลง -7.91 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 17.16 17.31 17.38 17.30 ลดลง -8.90 

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 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 เพิ่มขึ้น -6.37 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.45 2.66 2.87 2.95 เพิ่มขึ้น -4.05 

M.191 ล าตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 1.09 1.12 1.05 0.99 ลดลง -2.01 
M.69 ล าเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.90 5.00 4.52 4.50 ลดลง -2.80 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.63 8.57 8.13 8.12 ลดลง -9.01 

X.149 คลองกลาย นบพิต า นครศรีธรรมราช 33.96 28.33 28.33 28.31 28.30 ลดลง -5.66 
X.274 แม่น้ าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.25 19.85 18.94 21.48 เพิ่มขึ้น -2.70 
X.37A แม่น้ าตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 6.60 6.27 6.03 5.85 ลดลง -5.85 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

สถาน ี
ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน า้ (ม.) 
แนว 

โน้ม 18 
ส.ค. 

19 
ส.ค. 

20 
ส.ค. 

21 
ส.ค. 

22 
ส.ค. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 3.94 3.98 4.08 4.95 4.83 -7.97 0.75 0.89 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 9.30 9.70 10.20 10.56 11.23 -4.77 1.03 1.93 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 6.72 6.96 7.27 7.99 8.62 -3.58 1.35 1.90 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 8.38 8.72 8.74 8.72 8.88 -3.12 0.14 0.50 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 7.88 8.28 8.40 8.38 8.48 -4.02 0.08 0.60 เพิ่มขึ้น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 7.93 8.53 9.00 9.25 9.29 -5.21 0.29 1.36 เพิ่มขึ้น 
*** ไม่มีสถานการณ ์
9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ า)  

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

เตือนสีแดง (อพยพ) บ้านห้วยโป้ ต าบลแมส่ิน อ าเภอศรีสัชนาลยั จังหวัด
สุโขทัย 

ระดับน้ า 5.17 เมตร ระดับวิกฤต 5.0 เมตร 

 บ้านศรีดอนไชย ต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร ่ ระดับน้ า 13.00 เมตร ระดับวิกฤต 11.00 เมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านปากรอง ต าบลชาตติระการ อ าเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก 

ระดับน้ า 4.05 เมตร ระดับวิกฤต 5.0 เมตร 

 บ้านห้วยน้ าอุ่น ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 98.0 มิลลิเมตร 

 บ้านไร่ ต าบลน้ าริด อ าเภอเมืองอุตรดติถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์

ระดับน้ า 6.13 เมตร ระดับวิกฤต 7.10 เมตร 

 
บ้านซ าผาก้าม ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 98.5 มิลลิเมตร 
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เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 90.0 มิลลิเมตร 

 บ้านป่ากล้วย ต าบลสถาน อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระดับน้ า 2.13 เมตร ระดับวิกฤต 3.0 เมตร 

 บ้านปากรอง ต าบลชาตติระการ อ าเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก 

ระดับน้ า 3.56 เมตร ระดับวิกฤต 5.0 เมตร 

 บ้านแม่โถใต้ ต าบลแมโ่ถ อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.0 มิลลิเมตร 

 บ้านข่วงบุก ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่ ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 82.5 มิลลิเมตร 

 บ้านน้ าพร้า ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ ์

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.5 มิลลิเมตร 

 บ้านแม่จอ ต าบลแม่โถ อ าเภอแมล่าน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.5 มิลลิเมตร 

 บ้านนากล่ า ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ ์

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.5 มิลลิเมตร 

 บ้านนาป่าแปก  ต าบลหมอกจ าแป๋ อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.0 มิลลิเมตร 

***ส านักงานทรัพยากรน้ าภาคทีเ่กี่ยวข้องได้ด าเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว 

10. พื นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
 กรมทรัพยากรธรณี ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน เชียงใหม่ ล าปาง 

แพร่ แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ส.ค. ๖๓ 

11. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
  จ.อุตรดิตถ์ - เวลา 11.30 วันที่ 22 สิงหาคม นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ 

เกตุจันทร์ ปภ.จ.อุตรดิตถ์ และนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอ าเภอท่าปลา ลงพื้นที่ส ารวจบ้านเรือนประชาชน บ้านนาต้น
โพธิ์ หมู่ 4 ต.น้ าหมัน อ.ท่าปลา ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย น้ าไหลหลาก จากพายุ โซนร้อน “ฮีโกส” ฝนตกตลอดทั้งคืนจน
เป็นเหตุให้อ าเภอท่าปลา ทั้งหมด 4 ต าบล ประกอบด้วย ต.น้ าหมัน ต.ร่วมจิต ต.จริม ต.หาดล้า กว่า 400 หลังคาเรือนถูก
น้ าไหลหลากท่วม (ที่มา : https://www.thairath.co.th/) 

  จ.ล้าปาง - ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดล าปาง เปิดเผยว่า จาก
สถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก น้ าล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน 3 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอเมืองปาน และอ าเภอแม่ทะ ส่งผลให้พ้ืนที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับ
ความเสียหายเป็นอย่างมาก และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง (ที่มา : https://mgronline.com/) 

   จ.แพร่ - เขตเทศบาลอ าเภอสูงเม่น บริเวณถ้ าเอราวัล แก่งหลวง ต.บ้านปิน อ.ลอง บริเวณเทศบาลหนองม่วงไข่ อ่าง
เก็บน้ าแม่ถาง ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง มีรายงานฝนตกหนักตลอดทั้งวัน ส่งผลให้น้ าในลุ่มน้ าแม่ค ามี อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
เขตติดต่อ อ.เวียงสา จ.น่าน มีปริมาณน้ ามากไหลบ่าเข้าท่วมทางหลวงหมายเลข 101 ช่วง กม.328+300 น้ าท่วมผิว
จราจรสูง 40 เซนติเมตร รถยนต์ขนาดเล็กผ่านไม่ได้ 

บ้านเรือนประชาชน และชุมชนหลายแห่งได้รับผลกระทบ บริเวณบ้านทุ่งป่าด า ต.ทุ่งกวาง มีระดับน้ าท่วมสูงกว่า 50 ซม. 
สร้างความล าบากมากในบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้แม่น้ ายม ซึ่งก าลังมีระดับสูง ขณะนี้น้ าเข้าท่วมบ้านประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ า
อย่างรวดเร็วไม่สามารถล าเลียงสิ่งของหนีน้ าได้ทัน (ที่มา : https://mgronline.com/) 

  จ.น่าน - ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน รายงานว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพ้ืนที่ 
ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลาก ส่งผลกระทบในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ 20 ต าบล 110 หมู่บ้าน 293 ครัวเรือน 
และท าให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพ้ืนที่ให้การช่วยเหลือประชาชน พร้อมเร่งส ารวจความเสียหาย
แล้ว 

ทั้งนี้ ระดับน้ าในแม่น้ าน่านยังอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อเวลา 02.00 น. วันนี้ (22 ส.ค.) วัดได้ 7.24 เมตร ซึ่งลดลงต่ ากว่า
เมื่อวานนี้  ขณะที่ยั งแจ้งเตือนให้ประชาชนพ้ืนที่ เสี่ ยงภัยเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิด  (ที่มา : 
https://mgronline.com/) 

 



๖ 

12. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วงณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563  (ปภ.) 

  สถานการณ์น ้าไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ 
จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 20 ส.ค. 63 – ปัจจุบัน ท้าให้เกิดสถานการณ์
น ้าท่วมฉับพลัน น ้าไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ ดังนี  

1) น้ าไหลหลาก มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด 15 อ าเภอ 48 ต าบล 189 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
1,413 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (จ.น่าน ชาย อายุ 62 ปี สาเหตุน้ าพัดพา) 

จังหวัด วันเกิดเหต ุ
จ้านวน 

รายชื่ออ้าเภอ 
ความเสียหาย 

อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคเหนือ รวม 5 จังหวัด 15 อ้าเภอ 48 ต้าบล 189 หมู่บ้าน ประชาชนได้รบัผลกระทบ 1,413 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 1 ราย 

1.นาน 21 ส.ค. 63 6 18 83 
เมื อ ง ฯ  เฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติ เวียงสา ภูเพียง 
สันติสุข นาน้อย 

960 1 - 

2. แพร ่ 21 ส.ค. 63 6 27 96 เมืองฯ ร้องกวาง สูง
เม่น สอง ลอง หนอง
ม่วงไข ่

443 - - 

3. เชียงใหม่ 21 ส.ค. 63 1 1 1 แม่ออน 10 - - 
4. ล้าปาง 21 ส.ค. 63 1 1 5 เมืองปาน - - - 
5. พะเยา 21 ส.ค. 63 1 1 4 เชียงม่วน - - - 
 
13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 22 – 28 ส.ค. 2563)  

ในช่วงวันที่ 22 - 23 ส.ค. 63 ร่องมรสุมก าลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อม
ความกดอากาศต่ าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ
ประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง
บริเวณภาคเหนือ 

ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 28 ส.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ส่วนร่อง
มรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอ่อนก าลังลง ท าให้ประเทศไทยฝนลดลง 

14. ความช่วยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน ้า 
 ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่วันที่  1 – 21 สิงหาคม 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 

ปริมาณ
การ 

สูบน ้า 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ
การ

แจกจ่าย
น ้าสะอาด 

(ลิตร) 

น ้าดื่ม
บรรจุขวด 

(ขวด) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
อุปโภค-บริโภค พื นที่เกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 
เชียงราย - - 600 - - 33,150 
ล าปาง - - 1,200 135 491 5,000 

ภาค 3 
เลย - 12,000 4,768 982 3,791 500 
อุดรธานี 94,500 - 1,000 1,445 30,132 - 

ภาค 5 ศรีสะเกษ - - 360 - - - 
ภาค 7 ราชบุรี 371,520 - - 1,597 4,380 2,810 



๗ 

ภาค 8 นครศรีธรรมราช 207,360 - - - - - 

ภาค 9 
พิษณุโลก 2,400 - - - 700 - 
น่าน 7,200 - - 620 1,860 2,500 

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

ภาค 11 อุบลราชธานี - 96,000 360 - - - 
  13 จังหวัด 694,980 108,000 8,288 6,994 50,749 43,960 

 

  



๘ 

15. ความช่วยเหลือภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 - 21 สิงหาคม 2563 

 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
                                                                                   ประธานคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน้ า) 


