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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลังปาน
กลาง ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ท าให้ประเทศ
ไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
 ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมี
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตร 

 
แผนที่อากาศ วันท่ี 23 ก.ค. 2565 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่23 ก.ค. 2565 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/
mailto:webmaster@onep.go.th
http://www.dmr.go.th/
mailto:webmaster@dmr.mail.go.th


๒ 

2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี ) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

     

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

รหัสสถานี จุดตรวจวัด 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
STN0902 บ้านน้ าพร้า ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 154.0 
STN1178 บ้านมุงเหนือ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 137.0 
STN1459 บ้านดอยฮางใน ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 115.5 
STN0214 บ้านใสเขือ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 95.5 
STN0391 บ้านจอมกิตติ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 95.0 
STN1039 บ้านฝางแล้ง ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 93.0 
STN0899 บ้านทุ่งนาดี ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 91.5 
STN1602 บ้านด่าน ต.น้ าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 89.5 
STN0313 บ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 79.5 
STN0390 บ้านวังลาว ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 77.5 

4. ค่าความชื นในดิน (กรมทรพัยากรน้ า/คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน้ า 

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.หนองคาย 84.4 
จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 74.5 
จ.นครศรีธรรมราช (สกษ.) 67.1 
จ.ระนอง 54.0 
จ.น่าน 46.4 
จ.เชียงใหม่ 45.7 
จ.กรุงเทพมหานคร (น าร่อง) 45.3 

ภูมิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ก.ค. 65 ความชื้นในดิน [-] 19 ก.ค. 65 แนวโน้ม 
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 

ใต ้ 40-60 40-60 ทรงตัว 
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5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. สถานขีอนแก่น เวลา 14.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 3 วัน (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)) 

   

23 กรกฎาคม 2565 24 กรกฎาคม 2565 25 กรกฎาคม 2565 

7. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และสทนช.) 
7.1  ปริมาตรน้ าในอ่างฯ 39,115 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 (ปริมาตรน้ าใช้การได้ 15,577 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 

ร้อยละ 33) ปริมาตรน้ าในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (31,958 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45) มากกวาปี 2564 จ านวน 
7,157 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ จ านวน ๒70.63 ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบาย จ านวน 116.24 ล้าน ลบ.ม. 
สามารถรับน้ าได้อีก 31,811 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ า 
ความจุที่ 

รนก.  
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาตร 
น้ าในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ าใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ าไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ าระบาย 

ปริมาตรน้ า
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนก.-
ปริมาตรน้ า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ าใช้
การ 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 13,462 5,574 41 1,774 18 21.19 13.98 4.00 9.00  7,888  
2.สิริกิติ์ 9,510 3,868 41 1,018 15 42.66 36.42 5.95 14.00  5,642  
3.จุฬาภรณ์ 164 87 53 50 39 4.09 3.04 0.00 0.00  77  
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4.อุบลรัตน์ 2,431 969 40 388 21 29.10 19.03 14.94 11.39  1,462  
5.ล าปาว 1,980 904 46 804 43 6.85 12.48 2.37 2.36  1,076  
6.สิรินธร 1,966 1,158 59 326 29 6.82 23.08 8.17 1.59  808  
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 960 253 26 250 26 17.69 17.57 5.21 2.66  707  
8.ศรีนครินทร์ 17,745 13,802 78 3,537 47 14.21 14.73 20.03 20.02  3,943  
9.วชิราลงกรณ์ 8,860 4,779 54 1,767 30 39.51 23.59 14.85 15.03  4,081  
10.ขุนด่านปราการชล 224 62 28 58 26 2.99 3.55 0.10 0.10  162  
11.รัชชประภา 5,639 3,386 60 2,035 47 14.26 11.86 8.60 4.88  2,253  
12.บางลาง 1,454 950 65 674 57 3.20 4.23 12.13 11.05  504 
7.2 อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ า 3,235 ล้าน ลบ.ม. (63%) ปริมาณน้ าใช้การ 2,839 ล้าน ลบ.ม. (60%) 
7.3 แหล่งน้ าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 5,๓๐๑ ล้าน ลบ.ม. (62%) 
7.4 อ่างเก็บน้ าขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ าปริมาณน้ าปัจจบุัน 15๓ ล้าน ลบ.ม. (65%) 

ภูมิภาค 
จ้านวน  
(แห่ง) 

ปริมาณ
รวม 
(ล้าน 
ลบ.ม.) 

ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) 

เดือน ปัจจุบัน 

 ม.ค. 
2565 

 ก.พ. 
2565 

 มี.ค. 
2565 

  เม.ย. 
2565 

  พ.ค. 
2565 

 มิ.ย. 
2565 

 ๒๑ ก.ค. 
2565 

ร้อยละ 

เหนือ 17,249 1,103 793.78 712.06 673.51 592.16 544.02 609.69 601.๘๓ 61 

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

54,547 3,564 3,420.03 2,972.42 2,781.99 2,601.81 2,475.05 2,809.74 2,8๖๘.๗๑ 6๔ 

กลาง 16,367 1,137 1,399.90 1,213.14 1,152.17 1,082.41 967.38 940.45 82๕.3๑ 4๘ 

ตะวันออก 7,804 635 917.34 774.23 740.39 690.32  610.15  588.09 633.45 58 

ตะวันตก 2,506 711 178.08 160.82 159.15 153.72  140.58  136.34 122.60 60 

ใต ้ 3,626 1,319 295.23 283.36 305.38 307.38  278.66  266.50 248.66 70 

รวม 102,099.00 8,470 7,004.36 6,116.04 5,812.59 5,427.80  5,015.83 5,350.80 5,300.56 62 

8. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2565 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง 

พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์
20 
ก.ค. 

21 
ก.ค. 

22 
ก.ค. 

23 
ก.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.31 1.45 1.48 1.62 เพิ่มขึ้น -2.08 
W.1C วัง เมือง ล าปาง 5.20 0.32 0.46 0.52 0.67 เพิ่มขึ้น -4.53 
Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 7.30 4.82 5.15 5.44 5.57 เพิ่มขึ้น -1.73 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 2.37 2.39 2.66 3.66 เพิ่มขึ้น -6.21 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 18.80 18.53 18.44 18.76 ลดลง -7.44 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 7.55 6.77 7.00 8.00 เพิ่มขึ้น -8.34 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 7.95 4.45 4.69 4.95 5.09 เพิ่มขึ้น -0.91 

M.191 ล าตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.50 2.07 2.22 2.52 2.69 เพิ่มขึ้น -4.31 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 3.89 4.13 4.52 4.56 เพิ่มขึ้น 1.06 

M.69 ล าเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.18 4.15 4.69 4.76 เพิ่มขึ้น -2.54 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 9.46 10.13 11.68 9.69 ลดลง -7.44 

X.149 คลองกลาย นบพิต า นครศรีธรรมราช 33.96 27.97 27.93 27.87 28.12 เพิ่มขึ้น -5.84 
X.274 แม่น้ าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.60 18.60 18.59 18.56 ลดลง -5.62 
X.37A แม่น้ าตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 8.86 8.66 9.02 9.11 เพิ่มขึ้น -2.59 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
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9. สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 (คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

สถาน ี
ระดบั
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดบั
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดบัน ้า (ม.) เปรยีบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตา่งของระดบัน ้า (ม.) 

แนวโน้ม 
19 
ก.ค. 

20 
ก.ค. 

21 
ก.ค. 

22 
ก.ค. 

23 
ก.ค. 

3 วัน 
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 4.13 3.86 4.50 3.86 3.85 -8.95 -0.65 -0.28 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 8.94 8.82 8.78 9.33 9.50 -6.5 0.72 0.56 เพิ่มขึ้น 

อ.เมอืง จ.หนองคาย 153.648 12.20 6.62 6.26 6.12 6.21 6.75 -5.45 0.63 0.13 เพิ่มขึ้น 

อ.เมอืง จ.นครพนม 132.680 12.00 6.51 6.62 6.49 6.31 6.26 -5.74 -0.23 -0.25 ลดลง 

อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 124.219 12.50 6.23 6.34 6.32 6.20 6.14 -6.36 -0.18 -0.09 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 89.030 14.50 7.34 7.36 7.14 7.71 7.61 -6.89 0.47 0.27 ลดลง 

***ไม่มีสถานการณ ์
10. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 (กรมทรัพยากรน้ า)  

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน ช่วงเวลา 
เตือนสีแดง 
(อพยพ) 

- - - 

เตือนสีเหลือง 
(เตือนภัย) 

บ้านหนองแหว้ ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ค่าระดับน้ า 6.10 เมตร ระดับวิกฤติ 7.00 เมตร 23 ก.ค. 65/11.53 น. 
บ้านดอยชมภู ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแมล่าว จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 105.0 มลิลิเมตร 23 ก.ค. 65/11.17 น. 
บ้านทุ่งนาดี ต าบลวังยาง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 23 ก.ค. 65/05.22 น. 
บ้านมุงเหนือ ต าบลบา้นมุง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 111.5 มิลลิเมตร 23 ก.ค. 65/04.02 น. 

บ้านน้ าพร้า ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 110.5 มิลลิเมตร 23 ก.ค. 65/02.13 น. 

เตือนสีเขียว 
(เฝ้าระวัง) 

บ้านแม่มอญ ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.5 มิลลิเมตร 23 ก.ค. 65/11.58 น. 

บ้านศรีวังมูล ต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ค่าระดับน้ า 4.08 เมตร ระดับวิกฤติ 5.50 เมตร 23 ก.ค. 65/11.32 น. 
บ้านชมภูเหนือ ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ค่าระดับน้ า 4.05 เมตร ระดับวิกฤติ 7.00 เมตร 23 ก.ค. 65/07.43 น. 
บ้านจอมกิตติ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 23 ก.ค. 65/06.03 น. 
บ้านฝางแล้ง ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.5 มิลลิเมตร 23 ก.ค. 65/04.18 น. 
บ้านป่ากล้วย ต าบลสถาน อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ค่าระดับน้ า 2.29 เมตร ระดับวิกฤติ 4.50 เมตร 23 ก.ค. 65/03.55 น. 
บ้านดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.0 มิลลิเมตร 22 ก.ค. 65/22.43 น. 
บ้านท่าข้าม ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ค่าระดับน้ า 3.06 เมตร ระดับวิกฤติ 4.00 เมตร 22 ก.ค. 65/21.41 น. 
บ้านหว้ยมุ่น ต าบลหว้ยมุ่น อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ ์ ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.5 มิลลิเมตร 22 ก.ค. 65/20.42 น. 

***ส านักงานทรัพยากรน้ าภาคทีเ่กี่ยวข้องได้ด าเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว 

11. พื นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ประกอบกับมีพ้ืนที่คาดการณ์ปริมาณน้ าฝนที่อาจก่อให้เกิดดินถล่ม

ล่วงหน้าโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน ล าพูน ล าปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงได้ท าการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และจะท าการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อไป 

12. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 [เวลา 08.00 - 15.00 น. (วันนี้)] 
ไม่มีสถานการณ ์

13. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 (ปภ.) 
อุทกภัย 
สถานการณจากรองมรสุมก าลังแรงพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตก าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ท าใหประเทศไทยมีฝนตก



๖ 

หนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาค
ตะวันออก และภาคใต ในระหวาง วันที่ 20 - 23 ก.ค. 65 สงผลใหมีสถาการณในพื นที่ 9 จ. (ล าปาง เพชรบูรณ 
พิษณุโลก ชัยภูมิ ขอนแกน ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี) 12 อ. 17 ต. 30 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 
362 ครัวเรือน มีผเูสียชีวิต 2 ราย (ชลบุร)ี 

14. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 23 – 29 กรกฎาคม 2565) 
  ในวันที่ 23 ก.ค. 65 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประกอบกับมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ก าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท าให้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังปานกลางโดยทะเลอันดามัน
ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 
เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

  ในช่วงวันที่ 24 – 29 ก.ค. 65 ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีก าลังอ่อนลง 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ท าให้ประเทศไทยมีฝนลดลง 
ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีก าลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

15. ความช่วยเหลือภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน ้า 
   ความช่วยเหลือในพื้นทีป่ระสบปัญหาภัยแลง้ ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 – 22 กรกฎาคม 2565 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน ้า 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน ้า

สะอาด 
(ลิตร) 

น ้าด่ืมบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

อุปโภค-บริโภค พื นที่เกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 

ล าปาง  393,000   2,186,747   7,940   167,678   447,852   2,100  
ล าพูน  331,000   -     -     -     -     1,000  
เชียงใหม ่  -     160,614   600   21,201   87,675   -    
แม่ฮ่องสอน  -     157,602   -     9,248   60,986   -    
เชียงราย  165,000   467,947   960   57,671   179,277   -    
ก าแพงเพชร  -     156,247   -     44,125   179,310   -    

ภาค 2 
นครสวรรค ์  1,769,040   36,000   -     1,474   1,600   1,900  
เพชรบูรณ ์  217,080   -     -     477   -     800  
สระบรุ ี  -     96,000   -     -     300   -    

ภาค 3 
อุดรธาน ี  3,444,600   120,000   -     5,465   17,599   1,270  
เลย  48,000   -     -     445   1,377   2,000  
สกลนคร  1,067,000   -     -     135   135   6,500  

ภาค 4 
ขอนแก่น  1,469,880   -     -     2,543   9,673   -    
มหาสารคาม  476,180   -     -     1,720   5,559   -    

ภาค ๕ 
นครราชสมีา  1,283,000   -     -     4,226   15,841   4,800  
บุรีรัมภ ์  300,000   -     -     1,035   4,095   -    

ภาค 6 

ปราจีนบุร ี  1,808,000   -     -     2,050   6,250   1,580  
จันทบุร ี  3,358,800   -     -     3,287   7,716   5,122  
ระยอง  77,600   -     -     269   528   580  
สระแก้ว  627,200   -     -     16,910   50,000   -    

ภาค ๗ 
กาญจนบุร ี  12,960   -     -     10   30   500  
ราชบุร ี  68,040   -     -     90   168   -    

ภาค 8 
นครศรีธรรมราช  424,440   -     -     1,115   3,354   8,550  
ยะลา  228,420   -     -     650   2,500   1,500  



๗ 

ภาค 9 

น่าน  -     36,550   -     -     95   -    
อุตรดิตถ ์  163,120   324,300   1,008   3,506   10,333   -    
พิษณุโลก  173,760   -     7,060   96   2,150   -    
สุโขทัย  60,000   -     620   200   570   2,000  
พิจิตร  44,880   -     -     70   350   -    
แพร่  3,456,640   -     -     1,160   3,110   7,500  

ภาค 10 สุราษฎร์ธาน ี  1,308,800   468,000   -     150   688   3,100  

ภาค 11 
อ านาจเจรญิ  188,900   -     -     3,401   9,011   83  
ยโสธร  34,320   -     -     523   1,700   20  
อุบลราชธาน ี  51,200   -     -     861   3,400   20  

 34 จังหวัด  23,050,860   4,210,007   18,188   351,791   1,113,232   50,925  
 

  



๘ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ า            ส านักงาน   ทรัพยากรน้ าภาค 5 
๒. กิจกรรมที่ด าเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ า ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง สูบน้ าจากล าห้วยหว้าเติมสระน้ าดิบส าหรับ

ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างแก้ว หมูที่ 11 ต าบลอ่ีหล่ า อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ           -           ไร่                   -   ลิตร 
     49         ครวัเรือน         244     คน 
 

  
 

 

 

 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

  นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ 
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
                                                                                                  ประธานคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการ 

       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรน้ า) 


