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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ�อากาศ 24 ชั่วโมงขGางหนGา ร�องมรสุมพาดผ�านภาคกลางตอนล�างและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตGกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใตG และอ�าวไทย ทำใหGประเทศไทยมีฝนตกต�อเนื่อง โดยมีฝนตก
หนักมากบางแห�งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใตGตะวันตก ขอใหGประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล�าวระวังอันตราย
จากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซ่ึงอาจทำใหGเกิดน้ำท�วมฉับพลันและน้ำปXาไหลหลากไดG 
 สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต�จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ]า
คะนองคลื่นสูงมากกว�า 3 เมตร ส�วนอ�าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ]าคะนองคลื่นสูงมากกว�า 
2 เมตร ขอใหGชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ�าวไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ]าคะนอง 
และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝ^_งจนถึงวันท่ี 12 ก.ค. 64 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 11 ก.ค. 2564 เวลา ๐1.00 น. 

 
ภาพถ�ายดาวเทียม วันท่ี 11 ก.ค. 2564 เวลา 08.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

3. ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 12 ชม. ท่ีผ�านมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บGานโปXงสามสิบ ต.ระบำ อ.ลานสกั จ.อุทัยธานี - 117.0 
บGานโปXงเกตุ ต.ขุนซ�อง อ.แก�งหางแมว จ.จันทบุร ี - 90.0 
บGานกกเชียง ต.หGวยขมิ้น อ.ด�านชGาง จ.สุพรรณบุร ี - 89.5 
บGานว�านเหลือง ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุร ี - 87.5 
บGานเขาอ�าง ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี - 87.5 
บGานตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุร ี - 85.0 
บGานกกเต็น ต.หGวยขมิ้น อ.ด�านชGาง จ.สุพรรณบุร ี - 82.5 
บGานหGวยไทรงาม ต.ลำเลยีง อ.กระบุรี จ.ระนอง - 81.0 
บGานท�าพลับ ต.ด�านมะขามเตี้ย อ.ด�านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุร ี - 80.0 
บGานท�าเดื่อ ต.นิคมกระเสียว อ.ด�านชGาง จ.สุพรรณบุร ี - 78.5 

4. ค�าความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแม�น้ำโขง) 

ภูมิภาค ความช้ืนในดิน [-] 1 ก.ค. 64 ความช้ืนในดิน [-] 6 ก.ค. 64 แนวโนGม 
เหนือ 20-40 0-20 ลดลง 
กลาง 20-40 20-40 ทรงตัว 

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

ใตG 40-60 60-80 เพ่ิมข้ึน 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแหGงสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมน้ำ 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ระนอง 140.6 
จ.ชุมพร 82.2 
กรุงเทพฯ (บางนา สกษ.) 81.3 
จ.ชุมพร (สวี สกษ.) 72.2 
จ.สมุทรปราการ (สกษ.) 60.5 
จ.จันทบุรี (พลิ้ว สกษ.) 58.8 
จ.ตราด 52.7 
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5. เรดาร�ตรวจอากาศ ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2564 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น.  สถานีสรุาษฎร�ธานี เวลา 09.15 น. 
จากเรดาร�ตรวจอากาศจะพบว�ามีกลุ�มเมฆฝนบริเวณท่ัวทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณ�น้ำในแหล�งเก็บกักน้ำ ณ วันท่ี 10 กรกฏาคม 2564 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอ�างเก็บน้ำขนาดใหญ� ปริมาตรน้ำในอ�างฯ 31,134 ลGาน ลบ.ม. คิดเปnนรGอยละ 44 (ปริมาตรน้ำใชGการไดG 

7,592 ลGาน ลบ.ม. คิดเปnนรGอยละ 16) ปริมาตรน้ำในอ�างฯ เทียบกับปo 2563 (30,404 ลGาน ลบ.ม. คิดเปnนรGอยละ 43) 
มากกว�าปo 2563 จำนวน 730 ลGาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ�างฯ จำนวน 107.14 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 
88.36 ลGาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดGอีก 39,792 ลGาน ลบ.ม. 

 
 

อ�างเก็บน้ำ 

ปริมาตร 
น้ำในอ�าง 

ปริมาตร 
น้ำใชGการไดG 

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอ�าง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

ปริมาตร
น้ำรับไดGอีก 
(ลGาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ำ
ป̂จจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลGาน ม.3) 

% 
น้ำเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลGาน ม.3) 

% 
น้ำใชG
การ 

วันน้ี 
(ลGาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลGาน ม.3) 

วันน้ี 
(ลGาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลGาน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,009 30 209 2 8.99 0.13 8.50 8.50  9,453  
2.สิริกิติ์ 3,168 33 318 5 14.75 13.29 18.16 18.00  7,340  
3.จุฬาภรณ� 102 62 65 51 1.45 1.62 1.06 0.70  79  
4.อุบลรัตน� 823 34 242 13 8.15 0.40 5.09 5.10  3,817  
5.ลำปาว 707 36 607 32 7.55 3.78 1.81 1.38  1,743  
6.สิรินธร 1,175 60 343 30 0.00 0.73 0.00 0.00  791  
7.ปXาสักชลสิทธ์ิ 64 7 61 6 0.55 0.60 0.44 0.44  896  
8.ศรีนครินทร� 11,027 62 762 10 4.43 1.14 14.06 13.97  7,743  
9.วชิราลงกรณ� 3,533 40 521 9 14.80 6.05 9.92 10.00  7,467  
10.ขุนด�านปราการชล 43 19 38 17 2.87 1.72 0.06 0.08  182  
11.รัชชประภา 3,228 57 1,876 44 19.36 23.10 6.12 7.33  2,916  
12.บางลาง 885 61 609 52 2.33 3.10 10.04 10.02  705 

6.2 อ�างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห�ง มีปริมาณน้ำ 2,338 ลGาน ลบ.ม. (45%) ปริมาณน้ำใชGการ 1,952 ลGาน ลบ.ม. (41%) 
๖.3 แหล�งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ� 7 แห�ง มีปริมาณน้ำรวม 176.00 ลGาน ลบ.ม. (30%) 
๖.4 แหล�งน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แห�ง มีปริมาณน้ำรวม 3,842 ลGาน ลบ.ม. (45%) 
6.5 อ�างเก็บนำ้ขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห�ง ภายใตGการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำปริมาณน้ำป^จจบุัน 118.34 ลGานลบ.ม. (50%) 
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7. สถานการณ�น้ำในประเทศ ณ วันท่ี 8 – 11 กรกฎาคม 2564 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แม�น้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโน)ม 
เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

พฤหัสบด ี ศุกร� เสาร� อาทิตย� 
8 

ก.ค. 
9 

ก.ค. 
10 
ก.ค. 

11 
ก.ค. 

P.1 ปvง เมือง เชียงใหม� 3.70 1.51 1.58 1.58 1.40 ลดลง -2.30 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.56 0.50 0.41 0.28 ลดลง -4.92 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 -0.15 -0.17 -0.15 -0.20 ลดลง -7.50 
N.7A น�าน เมือง พิจิตร 9.87 3.53 3.40 3.15 2.83 ลดลง -7.04 
C.2 เจGาพระยา เมือง นครสวรรค� 26.20 17.69 17.63 17.53 17.48 ลดลง -8.72 

C.13 เจGาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.59 5.59 5.59 5.59 ทรงตัว -10.75 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย� 6.00 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 ทรงตัว -6.13 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.16 2.13 2.12 2.09 ลดลง -4.91 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.50 1.59 1.70 1.61 1.67 เพ่ิมข้ึน -1.83 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 4.84 4.86 4.94 4.98 เพ่ิมข้ึน -2.32 
X.64 คลองท�าแซะ ท�าแซะ ชุมพร 17.13 8.09 8.08 7.71 9.49 ลดลง -7.64 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 27.50 27.55 27.65 27.55 ลดลง -6.41 
X.274 แม�น้ำโก-ลก แวGง นราธิวาส 24.18 18.90 18.90 19.10 18.95 ลดลง -5.23 
X.37A แม�น้ำตาปo พระแสง สุราษฎร�ธานี 11.70 6.05 6.36 6.87 7.72 เพ่ิมข้ึน -3.98 

*** ยังไม�ไดGรับรายงาน 

8. สถานการณ�น้ำในพ้ืนท่ีลุ�มน้ำโขง ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2564 (คณะกรรมาธิการแม�น้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อ)างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต�างของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โน)ม 7 
ก.ค. 

8 
ก.ค. 

9 
ก.ค. 

10 
ก.ค. 

11 
ก.ค. 

3 วัน
ย)อนหลัง 

5 วัน
ย)อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 2.58 2.77 2.81 2.76 2.62 -10.18 -0.19 0.04 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 6.91 6.67 6.45 6.60 6.63 -9.37 0.18 -0.28 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 3.65 3.78 3.77 3.62 3.55 -8.65 -0.22 -0.10 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 3.91 3.95 4.27 4.59 4.68 -7.32 0.41 0.77 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 4.07 4.02 4.12 4.43 4.76 -7.74 0.64 0.69 เพิ่มขึ้น 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 4.61 4.44 4.45 4.71 4.92 -9.58 0.47 0.31 เพิ่มขึ้น 

*** ไม�มีสถานการณ� 

9. สถานการณ�เตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2564 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
[เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันน้ี)] 

การแจ)งเตือน สถานี การแจ)งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 
บGานหาดตุ�น ต.ปากจ่ัน อ.กระบุรี จ.ระนอง 
บGานหGวยไทรงาม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 
บGานหินใหญ� ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 145.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 145.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 147.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บGานโปXงสามสิบ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
บGานบางพรวด ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 
บGานหGวยคลุม ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
บGานปลายคลองวัน ต.ปากจ่ัน อ.กระบุรี จ.ระนอง 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 108.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 118.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 118.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ
าระวัง) 
บGานเขาอ�าง ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
บGานท�าเดื่อ ต.นิคมกระเสียว อ.ด�านชGาง จ.สุพรรณบุรี 
บGานกกเชียง ต.หGวยขมิ้น อ.ด�านชGาง จ.สุพรรณบุร ี

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 100.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 86.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.0 มิลลิเมตร 
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บGานกลาง* ต.บGานนา อ.กะเปอร� จ.ระนอง 
บGานบึงหล�ม ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
บGานรังแตน ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 
บGานปากแพรก ต.ละอุ�นเหนือ อ.ละอุ�น จ.ระนอง 
บGานทุ�งตาพล ต.บางแกGว อ.ละอุ�น จ.ระนอง 
บGานโรงกลวง ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 

ระดับน้ำ 1.68 เมตร ระดับวิกฤติ 2.55 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 100.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 103.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 100.5 มิลลิเมตร 

***สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคท่ีเก่ียวขGองไดGดำเนินการแจGงอาสาสมัครและเครือข�าย รวมถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวขGองในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลGว 

10. พ้ืนท่ีติดตามและเฝ
าระวังสถานการณ�ธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2564 (กรมทรัพยากรธรณี)  
    เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล�มมีฝนตกต�อเนื่อง โดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือ จังหวัดตาก แม�ฮ�องสอน เชียงใหม� 

เชียงราย น�าน อุตรดิตถ� พิษณุโลก เพชรบูรณ� นครสวรรค� ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ชัยภูมิ ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และภาคใตG จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ศูนย�
ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงไดGทำการเฝ]าระวังและติดตามสถานการณ�ธรณีพิบัติภัยดินถล�มและน้ำปXาไหลหลากเปnนพิเศษ และ
จะทำการแจGงอาสาสมัครเครือข�ายในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยต�อไป 

11. เหตุการณ�วิกฤตน้ำปQจจุบัน ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2564 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันน้ี)] 
  ไม�มีสถานการณ� 

12. สถานการณ�ภาวะน้ำท�วม และสถานการณ�ฝนแล)ง/ฝนท้ิงช�วง ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2564 (ปภ.) 
น้ำปRาไหลหลาก 
จ.ระนอง วันท่ี 10 ก.ค. 64 เวลา 09.25 น. เกิดฝนตกหนักน้ำปXาไหลหลากเขGาท�วมบGานเรือนประชาชนในพ้ืนท่ี อ.เมืองฯ 

ต.บางนอน (ม.1) ต.บางริ้น (ม.2) อ.กระบุรี ต.น้ำจืด (ม.1,2,3,9) ต.ลำเลียง (ม.7) ต.ปากจั่น (ม.7) ประชาชนได)รับ
ผลกระทบ 27 ครัวเรือน ไม�มีผู)บาดเจ็บและเสียชีวิต 

ดินสไลด� 
จ.ระนอง วันท่ี 10 ก.ค. 64 เวลา 10.00 น. เกิดเหตุดินสไลด�ปvดทับเสGนทางในพ้ืนท่ี อ.ละอุ�น ต.บางแกGว (ม.5) อ.เมืองฯ 

ต.บางนอน (ม.1) ประชาชนไม�สามารถสัญจรผ�านไปมาได) ไม�มีผู)บาดเจ็บและเสีนชีวิต ปQจจุบันสามารถเปVดใช)เส)นทาง
สัญจรผ�านได) 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข)างหน)า (ระหว�างวันท่ี 10 – 16 กรกฏาคม 2564)  
 ในช�วงวันท่ี 10 – 11 ก.ค. 64 ร�องมรสุมพาดผ�านภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตGกำลังค�อนขGางแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ�าวไทย ลักษณะเช�นนี้ทำใหGประเทศไทยมีฝน
เพ่ิมข้ึนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห�ง 
 ส�วนในช�วงวันที่ 12 - 16 ก.ค. 64 ร�องมรสุมที่พาดผ�านประเทศไทยมีกำลังอ�อนลง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตG
กำลังค�อนขGางแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ�าวไทยมีกำลังอ�อนลง ลักษณะเช�นนี้ทำใหGบริเวณประเทศ
ไทยมีฝนลดลง แต�ยังคงมีฝนตกหนักบางแห�งในภาคตะวันออก และภาคใตG 
 ในช�วงวันท่ี 10 – 12 ก.ค. 64 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ�าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงข้ึน โดยทะเลอันดามัน
ตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ]าคะนองคลื่นสูงมากกว�า 3 เมตร ทะเลอันดามันตอนล�างและอ�าวไทยตอนบนมี
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ]าคะนองคลื่นสูงมากกว�า 2 เมตร ส�วนในช�วงวันที่ 13 - 16 ก.ค. 64 คลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันและอ�าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ]าคะนอง คลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร 
 
 
 
 
 



๖ 

14. ความช�วยเหลือภัยแล)งสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
   ความช�วยเหลือในพื้นทีป่ระสบป^ญหาภัยแลGง ตั้งแต�วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 – 8 กรกฏาคม 2564 

หน�วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ�ายน้ำสะอาด 

(ลิตร) 

น้ำดื่ม
บรรจุขวด 

(ขวด) 

ประโยชน�ท่ีได)รับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 
ครัวเรือน ประชากร  (ไร�) 

ภาค 1 ลำปาง  352,300   3,649,956   -     171,680   461,548   2,611  
เชียงใหม�  -     165,941   -     21,201   87,675   -    

แม�ฮ�องสอน  -     143,940   -     9,248   60,986   -    
เชียงราย  -     868,621   600   56,846   175,602   -    

กำแพงเพชร  -     160,589   -     44,125   179,310   -    
พะเยา  273,700   -     -     500   1,350   -    
ลำพูน  2,134,900   -     -     -     -     4,700  

ภาค 2 อุทัยธานี  77,760   -     -     -     -     4,000  
นครสวรรค�  1,572,480   30,000   -     14,672   11,929   8,800  
เพชรบูรณ�  16,200   -     -     1,200   4,800   -    

ภาค 3 สกลนคร  3,566,200   -     -     4,142   15,131   2,383  
อุดรธานี  4,487,000   -     1,500   4,311   19,925   1,390  

หนองคาย  588,400   -     -     370   1,442   5,800  
เลย  -     72,000   -     76   1,079   -    

หนองบัวลำภู  -     -     1,000   -     -     -    
ภาค 4 ขอนแก�น  1,198,350   -     -     1,653   6,286   -    

มหาสารคาม  120,300   -     -     469   1,876   -    
ภาค 5 บุรีรัมย�  292,000   -     -     1,970   5,249   -    

นครราชสีมา  599,500   -     -     2,218   7,464   -    
ภาค 6 สระแกGว  272,000   -     -     14,350   50,000   -    

ปราจีนบุรี  4,066,300   -     -     1,022   3,486   6,150  
จันทบุรี  4,364,400   -     -     2,230   6,415   8,000  
ระยอง  247,300   -     -     478   1,378   700  
ตราด  346,800   -     -     2,310   5,285   16,800  

ภาค 7 สุพรรณบุรี  10,310,460   -     -     1,310   4,298   3,545  
ราชบุรี  317,520   12,000   -     121   393   724  

ภาค 8 นครศรีธรรมราช  8,527,680   -     -     1,800   5,488   18,500  
ภาค 9 พิจิตร  1,689,720   -     -     7,714   21,984   82,500  

แพร�  2,226,720   -     -     1,503   4,505   6,600  
พิษณุโลก  1,506,600   -     6,757   195   515   1,623  
สุโขทัย  268,320   -     2,388   306  1,124   -    
น�าน  -     -     1,500   -     -     -    

อุตรดิตถ�  115,500   826,850   1,008   4,760   15,250   2,000  
ภาค 10 สุราษฎร�ธานี  556,800   164,000   -     180   640   1,100  
ภาค 11 อุบลราชธานี  125,300   -     -     1,274   4,241   -    

อำนาจเจริญ  208,550   -     600   1,790   6,326   -    
 36 จังหวัด 50,429,060 6,093,897  15,353   376,024   1,172,980   177,926  

 
  



๗ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2564 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 9 
๒. กิจกรรมที่ดำเนินการ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร พรGอมเจGาหนGาที่ลงพื้นที่ช�วยเหลือประชาชนจาก

สถานการณ�ภัยแลGงฝนทิ้งช�วง ในพื้นที่บGานหลักรGอย หมู�ที่ 7 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ� โดยแจกจ�ายน้ำ
สะอาดใหGประชาชนใชGในการอุปโภค บริโภค 

๓. ประโยชน�ท่ีไดGรับ           -           ไร�                   -   ลิตร 
                                       479       ครัวเรือน        1,413     คน 

 

  
 

 

 

 
 
  



๘ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2564 

 
1. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 9 
2. กิจกรรมท่ีดำเนินการ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร พรGอมเจGาหนGาท่ี  ลงพ้ืนท่ีช�วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี

บGานม�วงตาล หมู�ท่ี 3 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ� โดยนำน้ำจากระบบประปาของ อบต.บGานหมGอ เติมเขGา
ระบบประปาบGานม�วงตาล และจุดจ�ายน้ำหมู�บGาน เพ่ือใชGในการอุปโภค บริโภค 

3. ประโยชน�ท่ีไดGรับ           -           ไร�                   -   ลิตร 
                                       435       ครัวเรือน        1,411     คน 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนย�ปฏิบัติการ 

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม 
           (ดGานทรัพยากรน้ำ) 


