
  

 

 
 

รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นำ้และความช่วยเหลือ 
ศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรน้ำ) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ   
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6445 โทรสาร 0 2298 6629 www.dwr.go.th IDLine: mekhalawoc Email: mekhala@dwr.mail.go.th 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
โทรศัพท์ 0 2666 7090  โทรสาร 0 2666 7100 www.dgr.go.th Email: itcenter@dgr.mail.go.th  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
โทรศัพท์ 0 22656500 www.onep.go.th  Email: webmaster@onep.go.th 
กรมทรัพยากรธรณี 
โทรศัพท์ 0 26219500 www.dmr.go.th  Email: webmaster@dmr.mail.go.th 

รายงานฉบับที่ 448/2565 เวลา 15.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2565 
เรียน รมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส. ที่ปรึกษา รมว.ทส. ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. อทบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บางแห่ง ทั้งนี ้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมตอนบนของภาคเหนือและประเทศเมียนมา ในขณะที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังอ่อนลง สำหรับทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 
1-2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

 
แผนที่อากาศ วันท่ี 12 ส.ค. 2565 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่12 ส.ค. 2565 เวลา 14.00 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
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

     

3. ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

รหัสสถานี จุดตรวจวัด 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
STN0869 บ้านขุนต้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 237.0 
STN0033 บ้านนากึ๋นต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 216.0 
STN0068 บ้านสันติสุข ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 212.5 
STN0076 บ้านสว้าเหนือ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 206.5 
STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 199.0 
STN0627 บ้านสา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 193.5 
STN0855 บ้านนาหนุน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 185.5 
STN1530 บ้านน้ำแคะ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 180.0 
STN0350 บ้านหัวน้ำ ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 185.0 
STN1542 บ้านสลี* ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 160.5 

4. ค่าความชื้นในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแม่นำ้โขง) 

หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน้ำ 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.เชียงราย 217.3 
จ.น่าน (อ.ทุ่งช้าง) 175.2 
จ.นครพนม (สกษ.) 126.1 
จ.นครนายก 63.8 
จ.สระแก้ว 62.8 
จ.ปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี) 52.5 
จ.กาญจนบุรี (อ.ทองผาภูมิ) 48.1 

ภูมิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ก.ค. 65 ความชื้นในดิน [-] 6 ส.ค. 65 แนวโน้ม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 20-40 40-60 เพิ่มขึ้น 

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

ใต ้ 40-60 40-60 ทรงตัว 



๓ 

5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีวุรรณภูมิ เวลา 14.30 น. สถานขีอนแก่น เวลา 14.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 3 วัน (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 

   

12 สิงหาคม 2565 13 สิงหาคม 2565 14 สิงหาคม 2565 

7. สถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
7.1  ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 41,323 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 17,786 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 

ร้อยละ 38) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (35,922 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) มากกวาปี 2564 จำนวน 
5,401 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 389.01 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 151.87 ล้าน ลบ.ม. 
สามารถรับน้ำได้อีก 29,603 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ำ ความจุที ่
รนก.  

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาตร 
น้ำในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ำใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

ปริมาตร
น้ำรับได้

อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนก.-
ปริมาตรน้ำ
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ำ
เก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ำใช้
การ 

วันนี ้
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี ้
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 13,462 6,076 45 2,276 24 67.27 52.69 3.00 3.0  7,386  
2.สิริกิติ์ 9,510 4,297 45 1,447 22 41.30 41.72 5.01 9.02  5,213  
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3.จุฬาภรณ์ 164 93 56 56 44 0.43 0.01 1.34 0.81  71  
4.อุบลรัตน์ 2,431 1,002 41 421 23 26.01 23.69 16.01 15.95  1,429  
5.ลำปาว 1,980 1,074 54 974 52 14.21 24.36 5.17 5.12  906  
6.สิรินธร 1,966 1,301 66 469 41 12.28 40.01 11.63 10.38  665  
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 960 419 44 416 43 21.38 12.57 13.88 10.45  541  
8.ศรีนครินทร์ 17,745 13,877 78 3,612 48 44.44 57.13 20.05 19.97  3,868  
9.วชิราลงกรณ์ 8,860 5,133 58 2,121 36 68.80 68.45 15.03 15.03  3,727  
10.ขุนด่านปราการชล 224 116 52 111 51 7.69 5.60 0.19 19.95  108  
11.รัชชประภา 5,639 3,322 59 1,970 46 5.41 8.45 16.89 19.95  2,317  
12.บางลาง 1,454 846 58 569 48 3.09 3.03 12.20 12.20  608 

7.2 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ำ 3,551 ล้าน ลบ.ม. (69%) ปริมาณน้ำใช้การ 3,164 ล้าน ลบ.ม. (66%) 
7.3 แหล่งน้ำในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 5,583 ล้าน ลบ.ม. (66%) 
7.4 อ่างเก็บนำ้ขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ำปริมาณน้ำปัจจบุัน 158 ลา้น ลบ.ม. (67%) 

ภูมิภาค 
จำนวน  
(แห่ง) 

ปริมาณ
รวม 
(ล้าน 
ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 

เดือน ปัจจุบัน 

 ก.พ. 
2565 

 มี.ค. 
2565 

  เม.ย. 
2565 

  พ.ค. 
2565 

 มิ.ย. 
2565 

 ก.ค. 
2565 

 1 ส.ค. 
2565 

ร้อยละ 

เหนือ 17,249 1,103 712.06 673.51 592.16 544.02 609.69 573.06 651.49 65 

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

54,547 3,564 2,972.42 2,781.99 2,601.81 2,475.05 2,809.74 2,543.91 3,012.32 67 

กลาง 16,367 1,137 1,213.14 1,152.17 1,082.41 967.38 940.45 867.54 898.36 55 

ตะวันออก 7,804 635 774.23 740.39 690.32  610.15  588.09 534.23 659.98 60 

ตะวันตก 2,506 711 160.82 159.15 153.72  140.58  136.34 132.03 120.19 60 

ใต ้ 3,626 1,319 283.36 305.38 307.38  278.66  266.50 250.30 240.57 67 

รวม 102,099.00 8,470 6,116.04 5,812.59 5,427.80  5,015.83 5,350.80 4,901.08 5,582.91 66 

8. สถานการณ์น้ำในประเทศ ณ วันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2565 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง 

อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 
9 

ส.ค. 
10 
ส.ค. 

11 
ส.ค. 

12 
ส.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 2.09 2.45 2.30 2.20 ลดลง -1.5 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 1.26 1.29 1.32 1.51 เพิ่มขึ้น -3.69 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 5.41 5.78 6.06 6.22 เพิ่มขึ้น -1.08 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 5.27 6.38 7.34 7.77 เพิ่มขึ้น -2.1 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 19.54 20.12 20.83 21.14 เพิ่มขึ้น -5.06 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 9.83 10.25 10.55 11.01 เพิ่มขึ้น -5.33 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 7.95 5.67 5.70 5.72 5.74 เพิ่มขึ้น -0.26 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.50 1.85 1.71 1.81 1.71 ลดลง -5.29 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 4.75 4.86 5.01 5.11 เพิ่มขึ้น 1.61 

M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.41 4.51 4.75 4.78 เพิ่มขึ้น -2.52 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 9.07 8.47 10.24 9.45 ลดลง -7.68 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 27.81 27.80 27.79 27.78 ลดลง -6.18 
X.274 แม่น้ำโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.59 18.56 18.55 18.54 ลดลง -5.64 
X.37A แม่น้ำตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 7.45 7.16 6.87 6.60 ลดลง -5.1 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
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9. สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 (คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน้ำ (ม.) 

แนวโน้ม 
8 

ส.ค. 
9 

ส.ค. 
10 
ส.ค. 

11 
ส.ค. 

12 
ส.ค. 

3 วัน 
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 3.20 3.58 3.98 3.79 4.11 -8.69 0.13 0.91 เพิ่มขึ้น 

อ.เชยีงคาน จ.เลย  194.118 16.00 8.26 8.22 8.38 8.66 8.82 -7.18 0.44 0.56 เพิ่มขึ้น 

อ.เมอืง จ.หนองคาย 153.648 12.20 5.76 5.90 5.75 5.80 6.03 -6.17 0.28 0.27 เพิ่มขึ้น 

อ.เมอืง จ.นครพนม 132.680 12.00 6.42 6.73 6.65 6.45 6.70 -5.3 0.05 0.28 เพิ่มขึ้น 

อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 124.219 12.50 6.10 6.37 6.54 6.38 6.28 -6.22 -0.26 0.18 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 89.030 14.50 7.15 7.93 9.20 9.32 8.92 -5.58 -0.28 1.77 ลดลง 

***ไม่มีสถานการณ ์
10. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 (กรมทรัพยากรน้ำ)  

การแจ้งเตือน สถาน ี การแจ้งเตือน ช่วงเวลา 
เตือนสีแดง 
(อพยพ) 

บ้านนาหนุน 3 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวงัผา จังหวัดน่าน ค่าระดับน้ำ 5.00 เมตร 12 ส.ค. 65/12.50 น. 

 บ้านนาหนุน ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 164.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/03.49 น. 

 บ้านหนองเลา ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 144.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/03.32 น. 

 บ้านสา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 184.5 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/03.30 น. 

 บ้านห้วยไคร้ลานทอง ตำบลเวยีง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 161.5 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/02.48 น. 

 บ้านขุนต้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 140.5 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/02.54 น. 

 บ้านห้วยสะแตง ตำบลงอบ อำเภอทุ่งชา้ง จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 130.5 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/00.50 น. 

 บ้านงอบเหนือ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 99.0 มิลลิเมตร 11 ส.ค. 65/19.16 น. 

เตือนสีเหลือง 
(เตือนภัย) 

บ้านน้ำพร้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 104.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.38 น. 

 บ้านแม่แอบ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 104.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.27 น. 

 บ้านป่ายางอาข่า ตำบลแม่ฟา้หลวง อำเภอแม่ฟา้หลวง จังหวัด
เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 113.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.24 น. 

 บ้านดอยสะโงะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.20 น. 

 บ้านก่อก๋วง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบอ่เกลือ จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 101.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.21 น. 

 บ้านสบขาม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ค่าระดับน้ำ 4.62 เมตร ระดับวิกฤติ 6.00 เมตร 12 ส.ค. 65/07.20 น. 

 บ้านห้วยปูด ตำบลภูคา อำเภอปวั จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 98.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.19 น. 

 บ้านผาเด่ือ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแมฟ่้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 99.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.16 น. 

 บ้านปางสา ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จงัหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 102.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.14 น. 

 บ้านก๊อดยาว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมอืงเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.13 น. 

 บ้านเปียงกอก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 102.5 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.13 น. 

 บ้านต้นปล้อง ตำบลบญุเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 98.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.11 น. 

 บ้านน้ำกิใต้ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดนา่น ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/05.39 น. 

 บ้านห้วยต่าง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/05.24 น. 

 บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 102.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/05.15 น. 

 บ้านป่าแดงใหม่ ตำบลยางฮอม อำเภอขนุตาล จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 103.5 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/05.04 น. 

 บ้านผาใต้ ตำบลทา่ตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 100.5 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/05.02 น. 

 อช.ดอยผ้าห่มปก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่ ปริมาณฝนสะสม 110.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/04.50 น. 

 บา้นหลู้ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 98.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/04.26 น. 



๖ 

การแจ้งเตือน สถาน ี การแจ้งเตือน ช่วงเวลา 
เตือนสีเหลือง 
(เตือนภัย) 

บ้านห้วยขวาก ตำบลบอ่เกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 110.5 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/04.26 น. 

 บ้านบุ่งผำ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 101.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/04.22 น. 

 บ้านหัวดง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวดัเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 104.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/04.29 น. 

 บ้านบ่อทอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/04.18 น. 

 บา้นศรีดอนชัย ตำบลป่าแงะ อำเภอปา่แดด จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 99.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/04.00 น. 

 บ้านสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนา่น ค่าระดับน้ำ 3.00 เมตร ระดับวิกฤติ 4.00 เมตร 12 ส.ค. 65/03.50 น. 

 บ้านสบสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 98.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/03.46 น. 

 บ้านผาลาด ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 100.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/03.32 น. 

 บ้านผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวยีงแก่น จงัหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 105.5 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/03.31 น. 

 บ้านไคร้ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวดัเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 99.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/03.23 น. 

 บ้านเขื่อนแกว้ ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/03.16 น. 

 บ้านทุ่งโห้ง ตำบลเวยีง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 101.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/02.52 น. 

 บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดนา่น ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/02.51 น. 

 บา้นห้วยธน ูตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดนา่น ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/02.38 น. 

 บ้านต้าม ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 105.5 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/02.28 น. 

 บ้านปางต้นฆ้อง ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม ่ ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/02.18 น. 

 บ้านท่าล้อ ตำบลแงง อำเภอปวั จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 105.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/02.12 น. 

 บ้านวังวา้ ตำบลทา่วังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดนา่น ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 98.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/02.07 น. 

 บ้านห้วยท่าง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปวั จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 110.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/02.01 น. 

 บ้านผาแตก ตำบลทา่ข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 105.5 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/01.53 น. 

 บ้านถ้ำเวยีงแก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนา่น ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 98.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/01.50 น. 

 บ้านส้อ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/01.19 น. 

 บ้านภูคำ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 111.0 มลิลิเมตร 12 ส.ค. 65/00.47 น. 

 บ้านนาหนุน 3 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวงัผา จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 98.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/00.49 น. 

 บ้านแหน 2 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดนา่น ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 98.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/00.42 น. 

 บ้านสบมาง ตำบลภูฟา้ อำเภอบอ่เกลือ จังหวัดน่าน ค่าระดับน้ำ 4.68 เมตร ระดับวิกฤติ 5.00 เมตร 11 ส.ค. 65/23.26 น. 

 บ้านเต๋ยกิว๋เห็น ตำบลภูคา อำเภอปัว จงัหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 11 ส.ค. 65/23.18 น. 

 บ้านสกาดกลาง ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 101.0 มลิลิเมตร 11 ส.ค. 65/22.28 น. 

 บ้านน้ำแคะ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดนา่น ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 103.5 มลิลิเมตร 11 ส.ค. 65/22.03 น. 

 บ้านสว้านเหนอื ตำบลดงพญา อำเภอบอ่เกลือ จังหวัดน่าน  ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 99.0 มิลลิเมตร 11 ส.ค. 65/22.03 น. 

 บ้านบ่อหยวกใต้ ตำบลบอ่เกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 11 ส.ค. 65/21.42 น. 

 บ้านสลี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 11 ส.ค. 65/21.32 น. 

 บ้านห่างทางหลวง ตำบลภฟู้า อำเภอบอ่เกลือ จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 101.0 มลิลิเมตร 11 ส.ค. 65/21.19 น. 

 บ้านหัวนำ้ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 99.5 มิลลิเมตร 11 ส.ค. 65/21.03 น. 

 บ้านนากึ๋น ตำบลบอ่เกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 106.0 มลิลิเมตร 11 ส.ค. 65/21.01 น. 

 บ้านหนองปลา ตำบลพระธาต ุอำเภอเชยีงกลาง จังหวัดนา่น ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 105.5 มลิลิเมตร 11 ส.ค. 65/20.50 น. 

 บ้านสันติสุข ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวงัผา จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 97.5 มิลลิเมตร 11 ส.ค. 65/20.20 น. 

 บ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 110.0 มลิลิเมตร 11 ส.ค. 65/17.35 น. 

 บ้านสบปืน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 102.0 มลิลิเมตร 11 ส.ค. 65/17.22 น. 

เตือนสีเขียว 
(เฝ้าระวัง) 

บ้านน้ำสอด ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จงัหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 86.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/14.01 น. 

 บ้านหาดไร่ ตำบลนำ้มวบ อำเภอเวยีงสา จังหวัดนา่น ค่าระดับน้ำ 9.50 เมตร ระดับวิกฤติ 11.50 
เมตร 

12 ส.ค. 65/12.45 น. 

 บ้านแม่สรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแมส่รวย จังหวัดเชียงราย ค่าระดับน้ำ 3.50 เมตร ระดับวิกฤติ 5.40 เมตร 12 ส.ค. 65/07.40 น. 

 บ้านห้วยกลา้ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 82.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.36 น. 



๗ 

การแจ้งเตือน สถาน ี การแจ้งเตือน ช่วงเวลา 
เตือนสีเขียว 
(เฝ้าระวัง) 

บ้านห้วยเฮี่ยน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จงัหวัดเชียงใหม่ ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 85.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.33 น. 

 บ้านพญาไพรเล่ามา ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 85.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.29 น. 

 บ้านแม่สาย (บา้นถ้ำผาจม) ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

ค่าระดับน้ำ 2.02 เมตร ระดับวิกฤติ 2.90 เมตร 12 ส.ค. 65/07.08 น. 

 บ้านห้วยขมนอก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 84.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.06 น. 

 บ้านท่าป ูตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 83.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.02 น. 

 บ้านผาเวยีง ตำบลภูคา อำเภอปวั จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 83.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.01 น. 

 บ้านโป่งไฮ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 93.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.01 น. 

 บ้านสันต้นเปา ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 96.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.00 น. 

 บ้านจอมกิตติ ตำบลเวยีง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 86.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/07.00 น. 

 บ้านห้วยเอียน ตำบลหลา่ยงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 87.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/06.59 น. 

 บ้านน้ำดั้น ตำบลภูคา อำเภอปวั จังหวดัน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 86.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/06.57 น. 

 บ้านนางแลใน (บา้นลิไข่) ตำบลทต.นางแล อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 84.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/06.54 น. 

 บ้านร้องหัวฝาย ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 83.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/05.17 น. 

 บ้านป่าสักงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 83.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/05.17 น. 

 บ้านดอนงาม ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 83.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/05.15 น. 

 บ้านหนองบัวคำ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 83.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/05.10 น. 

 บ้านขวากใต้ ตำบลท่าขา้ม อำเภอเวยีงแก่น จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 83.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/05.03 น. 

 บา้นหัวฝาย ตำบลบา้นดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 88.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/04.46 น. 

 บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 82.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/04.44 น. 

 บ้านขุนหว้ยแม่เปา ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 85.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/04.49 น. 

 บ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 85.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/04.17 น. 

 บ้านผาแล ตำบลปอ อำเภอเวยีงแก่น จงัหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 85.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/03.49 น. 

 บ้านห้วยส้าน ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 84.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/03.22 น. 

 บ้านแม่ลาก ตำบลทา่ข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 84.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/03.18 น. 

 บ้านตีนตก ตำบลศิลาแลง อำเภอปวั จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 83.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/03.15 น. 

 บ้านน้ำเลียง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 83.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/02.55 น. 

 บ้านม่วงเจริญราษฎร ์ตำบลบอ่สวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 85.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/02.47 น. 

 บ้านห้วยยาโน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 95.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/02.47 น. 

 บ้านปางสา ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดนา่น ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 85.0 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/01.50 น. 

 บ้านวังไผ่ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 82.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/01.24 น. 

 บ้านห้วยธน ูตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดนา่น ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 88.5 มิลลิเมตร 12 ส.ค. 65/00.30 น. 

 บ้านนาเปรื่อง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 84.5 มิลลิเมตร 11 ส.ค. 65/23.32 น. 

 บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 103.5 มลิลิเมตร 11 ส.ค. 65/22.24 น. 

***สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทีเ่กี่ยวข้องได้ดำเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว 

 

 

 



๘ 

11. พืน้ที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ประกอบกับมีพ้ืนที่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดดิน

ถล่มล่วงหน้าโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน อุตรดิตถ์ ตาก แม่ฮ่องสอน 
พะเยา แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย อุบลราชธานี ภาค
ตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และภาคใต้ จังหวัดระนอง ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงได้ทำการเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และจะทำการแจ้ งอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยต่อไป 

12. เหตุการณ์วิกฤตน้ำปัจจุบัน ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
ไม่มีสถานการณ ์

13. สถานการณ์ภาวะน้ำท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 (ปภ.) 
อุทกภัย 

 สถานการณ์จาก พายุโซนร้อน “มู่หลาน” ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน บริเวณเมืองลางซอน  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ประกอบกับมีร่องมรสุม พาดผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ภาคเหนือตอนบนของไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 11 - 12 ส.ค. 65 มีพื้นที่เกิดสถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง 
และน้ำท่วมขัง ในพื้นที ่2 จ. 2 อ. 2 ต. 2 ม. (น่าน และนครพนม) ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

14. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 12 - 18 สิงหาคม 2565) 
  ในช่วงวันที่ 13 – 15 ส.ค. 65 ร่องมรสุมที่พาดผ่านเมียนมาตอนบน และลาวตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง ในช่วงวันที่ 16 – 18 ส.ค. 65 ร่องมรสุม
เลื่นลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มข้ึน 
 ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 
2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

15.ความช่วยเหลือภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
   ความช่วยเหลือในพื้นทีป่ระสบปัญหาภัยแลง้ ตั้งแต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 - ๑๑ สิงหาคม 2565 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน้ำสะอาด 

(ลิตร) 

น้ำดื่ม
บรรจุขวด 

(ขวด) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 
ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 

ลำปาง 408,000 2,237,020 7,940 167,678 447,852 2,100 
ลำพูน 352,500 - - - - 1,000 
เชียงใหม่ - 164,511 600 21,201 87,675 - 
แม่ฮ่องสอน - 162,180 - 9,248 60,986 - 
เชียงราย 201,800 480,871 960 57,671 179,277 - 
กำแพงเพชร - 159,705 - 44,125 179,310 - 

ภาค 2 
นครสวรรค์ 1,769,040 36,000 - 1,474 1,600 1,900 
เพชรบูรณ์ 217,080 - - 477 - 800 
สระบุรี - 96,000 - - 300 - 

ภาค 3 
อุดรธาน ี 3,496,600 132,000 - 5,505 17,749 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 - 



๙ 

ภาค ๕ 
นครราชสีมา 1,283,000 - - 4,226 15,841 4,800 
ศรีสะเกษ 42,000 - - 49 244 - 
บุรีรัมย์ 300,000 - - 1,035 4,095 - 

ภาค 6 

ปราจีนบุรี 1,808,000 - - 2,050 6,250 1,580 
จันทบุรี 3,358,800 - - 3,287 7,716 5,122 
ระยอง 77,600 - - 269 528 580 
สระแก้ว 969,600 - - 16,910 50,000 - 

ภาค ๗ 
กาญจนบุรี 12,960 - - 10 30 500 
ราชบุรี 68,040 - - 90 168 - 

ภาค 8 
นครศรีธรรมราช 453,600 - - 1,115 3,354 8,550 
ยะลา 228,420 - - 650 2,500 1,500 

ภาค 9 

น่าน - 40,250 - - 95 - 
อุตรดิตถ ์ 196,960 341,650 1,008 3,506 10,333 - 
พิษณุโลก 173,760 - 7,900 96 2,150 - 
สุโขทัย 159,000 - 620 200 570 2,000 
พิจิตร 52,560 - - 70 350 - 
แพร่ 3,503,440 - - 1,160 3,110 7,500 

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

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

 35 จังหวดั 23777040 4318187 19028 351880 1113626  50,925  
 
  



๑๐ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 5 
๒. กิจกรรมที่ดำเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำสำลายเติมสระน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้าน

ยางกระทุง หมูที่ 2 และบ้านหนองไทรงาม หมู่ที่ 18 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ            -         ไร่                     -          ลูกบาศก์เมตร 
                                       441       ครัวเรือน        1,366        คน 

 

 
 

      ข้อมูลจาก www.dwr.go.th  
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

  นายภาดล ถาวรกฤชรัตน ์
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                                  ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ 

       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรน้ำ) 

http://www.dwr.go.th/

