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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอำกำศหนำวเย็น กับมีหมอกในตอนเช้ำ โดยภำคเหนือ
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่้ำสุด 11-21 องศำเซลเซียส ส้ำหรับยอดดอยและยอดภูมีอำกำศหนำวถึงหนำว
จัด อุณหภูมิต่้ำสุด 3-15 องศำเซลเซียส ส่วนภำคกลำง ภำคตะวันออกและภำคใต้มีฝนเล็กน้อยบำงแห่ง ขอให้ประชำชน
บริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภำพเนื่องจำกสภำพอำกำศที่หนำวเย็น และระวังกำรสัญจรผ่ำน
บริเวณท่ีมีหมอกไว้ด้วย 

 
แผนที่อำกำศ วันท่ี 5 ก.พ. 2563 เวลำ 07.00 น. 

 
ภำพถ่ำยดำวเทียม วันที ่5 ก.พ. 2563 เวลำ 13.00 น. 

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

 
 

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นรำธิวำส 1.0 

http://www.dwr.go.th/
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 03. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนชัียนำท เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนสีทิงพระ จ.สงขลำ เวลำ 14.30 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีเมฆฝนบริเวณภำคใตข้องประเทศไทย 

4. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน ้ำ และ สทนช.) 
        4.1 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 41,492 ล้ำนลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 59 (ปริมำตรน ้ำใช้กำร
ได้ 18,089 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2562 (50,766 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72) 
น้อยกว่ำปี 2562 จ้ำนวน 9,274 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 11.58 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำย
จ้ำนวน 75.59 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 29,434 ล้ำน ลบ.ม. 

 
 

อ่ำงเก็บน ้ำ 

ปริมำตร 
น ้ำในอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำใช้กำรได ้

ปริมำตร 
น ้ำไหลลงอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำระบำย 

 
ปริมำตรน ้ำ
รับได้อีก 
(ล้ำน ม.3) 
(ควำมจุท่ี รนส.-

ปริมำตรน ้ำ
ปัจจุบัน) 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำเก็บ

กัก 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำใช้
กำร 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,273 39 1,473 15 0.00 3.49 7.00 7.00 8,189 
2.สิริกิติ์ 4,506 47 1,656 25 1.03 1.13 9.01 9.11 6,002 
3.จุฬำภรณ์ 44 27 7 5 0.01 0.01 0.00 0.00 137 
4.อุบลรัตน์ 442 18 -139 -8 0.00 0.12 0.50 0.50 4,198 
5.ล้ำปำว 1,193 60 1,093 58 0.01 0.01 5.47 5.48 1,257 
6.สิรินธร 1,563 79 731 64 0.00 0.00 3.01 3.00 403 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 193 20 190 20 0.00 0.00 0.26 0.26 767 
8.ศรีนครินทร์ 14,530 82 4,265 57 2.40 3.08 14.07 13.87 4,240 
9.วชิรำลงกรณ์ 6,433 73 3,421 59 1.11 1.00 16.12 16.02 4,567 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 115 51 110 50 0.01 0.01 0.53 1.92 110 
11.รัชชประภำ 3,563 63 2,211 52 3.35 0.64 5.60 6.99 2,581 
12.บำงลำง 1,045 72 768 65 1.29 1.83 3.42 3.51 545 
4.2 อ่ำงเก็บน ้ำขนำดกลำง 350 แห่ง มีปริมำณน ้ำ 2,628 ล้ำน ลบ.ม. (48%) ปริมำณน ้ำใช้กำร 2,301 ล้ำน ลบ.ม. 46%) 
4.3 แหล่งน ้ำธรรมชำติขนำดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมำณน ้ำรวม 240.87 ล้ำน ลบ.ม. (47%) 
4.4 แหล่งน ้ำธรรมชำติขนำดเล็ก 141,097 แห่ง มีปริมำณน ้ำรวม 2,009 ล้ำน ลบ.ม. 
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5.สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่  2 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 (กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ 

2 
ก.พ. 

3 
ก.พ. 

4 
ก.พ. 

5 
ก.พ. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.15 1.37 1.42 1.32 ลดลง -2.38 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 -0.53 -0.56 -0.57 -0.57 ทรงตัว -5.77 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 7.30 *** *** *** *** *** *** 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 9.87 1.12 1.15 1.14 1.07 ลดลง -8.8 
C.2 เจ้ำพระยำ เมือง นครสวรรค ์ 26.20 16.95 16.95 16.96 16.97 เพิ่มขึ น -9.23 

C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 5.51 5.51 5.51 5.64 เพิ่มขึ น -10.7 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 -0.52 -0.53 -0.54 -0.19 เพิ่มขึ น -6.19 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 2.10 2.04 2.01 2.02 เพิ่มขึ น -4.98 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 0.85 0.80 0.47 *** *** *** 
M.69 ล้ำเซบก ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำน ี 7.30 4.20 4.19 4.05 4.17 เพิ่มขึ น -3.13 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 7.58 7.59 7.59 7.59 ทรงตัว -9.54 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 28.96 28.96 28.95 28.95 ทรงตัว -5.01 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 24.18 18.83 18.82 18.81 18.75 ลดลง -5.43 

X.119A 
ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 8.20 3.89 3.90 3.83 3.83 ทรงตัว -4.37 

X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 11.70 4.54 4.53 4.52 4.51 ลดลง -7.19 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (Mekong River Commission (MRC)) 

สถาน ี

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน า้ (ม.) 
แนว 

โน้ม 1 ก.พ. 2 ก.พ. 3 ก.พ. 4 ก.พ. 5 ก.พ. 
3 วัน

ย้อนหลัง 
5 วัน

ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 357.110 12.80 1.85 1.83 1.87 1.86 1.84 -10.96 -0.03 -0.01 ลดลง 

อ.เชียงคำน จ.เลย  194.118 16.00 3.33 3.35 3.33 3.31 3.41 -12.59 0.08 0.08 ลดลง 

อ.เมอืง จ.หนองคำย 153.648 12.20 0.80 0.86 0.89 0.82 0.82 -11.38 -0.07 0.02 ลดลง 

อ.เมอืง จ.นครพนม 132.680 12.00 0.80 0.83 0.83 0.77 0.77 -11.23 -0.06 -0.03 ลดลง 

อ.เมอืง จ.มกุดำหำร 124.219 12.50 1.40 1.43 1.42 1.40 1.36 -11.14 -0.06 -0.04 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 89.030 14.50 1.86 1.88 1.89 1.88 1.87 -12.63 -0.02 0.01 ลดลง 

*** ไม่มีสถำนกำรณ ์

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 
***ไม่มีสถำนกำรณ ์

7. พื นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (กรมทรัพยำกรธรณี) 
  เนื่องจำกในพื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมำณน ้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์กำรเฝ้ำระวัง ประกอบกับบำงพื นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื นที่
ติดตำมสถำนกำรณ์พิบัติภัยดินถล่มและน ้ำป่ำไหลหลำก 
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8. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
   ไม่มีสถำนกำรณ ์

9. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
     และ สทนช.) 

สถานการณ์สาธารณภัย ปภ. 
สถานการณ์ภัยแล้ง 
ตั งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
มีสถานการณ์ทั งหมด 20 จังหวัด 116 อ้าเภอ 637 ต้าบล 3 เทศบาล 5,614 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย 
พะเยำ น่ำน อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ หนองคำย บึงกำฬ นครพนม สกลนคร กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม นครรำชสีมำ 
บุรีรัมย์ นครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท สุพรรณบุรี กำญจนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรำ ดังนี  

จังหวัด 
จ้านวน 

รายชื่ออ้าเภอที่ประกาศเขตภัยพบิตัิฯ 
อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน/ชุมชน 

รวม 6 จังหวัด 37 อ้าเภอ 169 ต้าบล 1,211 หมู่บ้าน 
1.เชียงราย 15 77 652 ดอยหลวง (3 ต. 33 ม.) เวียงแก่น (4 ต. 41 ม.) เมืองฯ (7 ต. 48 ม.) 

เวียงชัย (2 ต. 18 ม.) เชียงของ (7 ต. 102 ม.) ขุนตำล (3 ต. 55 ม.) 
พำน (6 ต. 27 ม.) เทิง (10 ต. 76 ม.) แม่จัน (9 ต. 63 ม.) เวียงเชียงรุ้ง 
(3 ต. 37 ม.) เชียงแสน (6 ต. 47 ม.) แม่ฟ้ำหลวง (4 ต. 25 ม.)  
พญำเม็งรำย (5 ต. 40 ม.) ป่ำแดด (5 ต. 21 ม.) 

2. พะเยา 6 17 80 ภูกำมยำว (1 ต. 2 ม.) เชียงค้ำ (3 ต. 18ม.) ดอกค้ำใต้ (5 ต. 24 ม.) 
แม่ใจ (1 ต. 3 ม.) จุน (5 ต. 23 ม.) เมอืงฯ (2 ต. 10 ม.) 

3.น่าน 2 7 60 นำน้อย ( 5 ต. 45 ม.) สองแคว (2 ต. 15 ม.) 
4.อุตรดิตถ์ 4 11 74 พิชัย (3 ต. 15 ม.) ท่ำปลำ (1 ต. 12 ม.) เมืองฯ (6 ต. 45ม.) ตรอน 

(1 ต. 2 ม.) 
5.สุโขทัย 4 16 91 เมืองฯ (4 ต. 36 ม.) ศรสีัชนำลัย (3 ต. 7 ม.)  ศรีส้ำโรง (2 ต. 9 ม.)  

ครีัมำศ (7 ต. 39 ม.) 
6.เพชรบูรณ์ 6 41 254 น ้ำหนำว (4 ต. 28 ม.) เมืองฯ (6 ต. 22 ม.) ศรีเทพ (6 ต. 55 ม.) 

หนองไผ่ (10 ต. 53 ม.) หล่มเก่ำ (7 ต. 36 ม.) หล่มสัก (8 ต.60 ม.) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวม 8 จังหวัด 46 อ้าเภอ 304 ต้าบล 2 เทศบาล 3,052 หมู่บ้าน/ชุมชน 

7.หนองคาย 8 40 358 ท่ำบ่อ (5 ต. 15 ม.) เฝ้ำไร่ (5 ต. 73 ม.) รัตนวำปี (5 ต. 37 ม.) สระใคร 
(3 ต. 41 ม.) เมืองฯ (4 ต. 12 ม.) โพนพิสัย (11 ต. 144 ม.) สังคม 
(5 ต. 25 ม.) โพธิ์ตำก (2 ต. 9 ม.) 

8.บึงกาฬ 4 32 252 พรเจริญ (7 ต. 58 ม.) เมืองฯ (12 ต. 77 ม.) ปำกคำด (6 ต. 51 ม.) 
โซ่พิสัย (7 ต. 66 ม.) 

9.นครพนม 1 11 64 ปลำปำก (8 ต. 51 ม.) โพนสวรรค์ (2 ต. 5 ม.) ศรีสงครำม (1 ต. 8 ม.) 
10.สกลนคร 8 56 442 สว่ำงแดนดิน (11 ต. 42 ม.) พังโคน (3 ต. 11 ม.) วำนรนิวำส (14 ต. 169 ม.) 

พรรณนำนิคม (6 ต. 32 ม.) เจริญศิลปื (5 ต. 28 ม.) ค้ำตำกล้ำ (4 ต. 41 ม.) 
บ้ำนม่วง (9 ต. 95 ม.) ส่องดำว (4 ต. 24 ม.) 

11.กาฬสินธุ์ 1 4 27 ยำงตลำด (4 ต. 27 ม.) 
12.มหาสารคาม 7 48 590 แกด้ำ (1 ต. 3 ม.) โกสุมพิสัย (9 ต. 91 ม.) ชื่นชม (4 ต. 46 ม.) เชียงยืน    

(8 ต. 116 ม.) พยัคฆภูมิพิสัย (14 ต. 195 ม.) ยำงสีสุรำช (7 ต. 91 ม.)
พยัคฆภูมิพิสัย (3 ม.) นำดูน (5 ต. 45 ม.) 

13.นครราชสีมา 7 49 507 โนนสูง (8 ต. 109 ม. 1 เทศบำล 13 ชุมชน) จักรำช (6 ต. 53 ม.) ปักธงชัย 
(16 ต. 179 ม.) เทพำรักษ์ (4 ต. 36 ม.) โชคชัย (9 ต. 64 ม.) โนนไทย      
(1ต. 3ม.) แก้งสนำมนำง (5ต. 50ม.) 

14.บุรีรัมย์ 8 64 812 พลั บพลำชั ย (5 ต. 56 ม.) ประโคนชั ย (16 ต. 175 ม.) โนนดิ นแดง (1 ต.  
8 ม.) ละหำนทรำย (2 ต. 11 ม.) หนองหงส์ (7 ต. 98 ม.) นำงรอง (14 ต. 133 
ม. 1 เทศบำล 7 ชุมชน) เฉลมพระเกียรติ (1 ต. 1 ม.) เมืองฯ (18 ต. 323 ม.) 



๕ 

ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก รวม 6 จังหวัด 33 อ้าเภอ 164 ต้าบล 1,351 หมู่บ้าน 
15. นครสวรรค์ 6 26 164 โกรกพระ (6 ต. 32 ม.) ท่ำตะโก (5 ต. 23 ม.) ตำคลี (7 ต. 47 ม.)  

ไพศำลี (3 ต. 31 ม.) ตำกฟ้ำ (1 ต. 7 ม.) พยุหะคีรี (4 ต. 24 ม.) 
16.อุทัยธานี 8 68 619 เมืองฯ (8 ต. 48 ม.) ทัพทัน (10 ต. 90 ม.) หนองขำหย่ำง (9 ต. 53 ม.) 

หนองฉำง(10 ต. 97 ม.) สว่ำงอำรมณ์(5 ต. 61 ม.) ลำนสัก(6 ต. 84 ม.) 
ห้วยคต (3 ต. 9 ม.) บ้ำนไร่ (7 ต. 60 ม.) 

17. ชัยนาท 4 16 153 วัดสิงห์ (4 ต. 24 ม.) หันคำ (5 ต. 46 ม.) หนองมะโมง (4 ต. 36 ม.) 
เนินมะขำม (3 ต. 47 ม.) 

18.กาญจนบุรี 6 22 195 พนมทวน (4 ต. 27 ม.) เลำขวัญ (7 ต. 90 ม.) ท่ำม่วง (2 ต. 14 ม.) 
บ่อพลอย (4 ต. 9 ม.) หนองปรือ (1 ต. 6 ม.) ห้วยกระเจำ (4 ต. 49 ม.) 

19. สุพรรณบุรี 6 27 202 หนองหญ้ำไซ (6 ต. 66 ม.) อู่ทอง (6 ต. 42 ม.) ดอนเจดีย์ (5 ต. 32 ม.) 
เดิมบำงนำงบวช (5 ต. 33 ม.) เมืองฯ (2 ต. 13 ม.) สำมชุก (3 ต. 16 ม.) 

20.ฉะเชิงเทรา 3 6 18 บ้ำนโพธ์ิ (1 ต. 3 ม.) แปลงยำว (4 ต. 13 ม.) บำงปะกง (1 ต. 2 ม.) 
รวม 20 จังหวัด 116 637 5,614  

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันท่ี 5 – 11 กุมภำพันธ ์2563) 
      ในช่วงวันที่ 5 - 7 ก.พ. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้ำ กับมีอำกำศเย็นถึงหนำวในภำคเหนือและ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอำกำศหนำวถึงหนำวจัด อุณหภูมิต่้ำสุด 5 - 15 องศำเซลเซียส  
ส่วนบริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้มีฝนบำงแห่ง  
   ส่วนในช่วงวันที่ 8 - 11 ก.พ. 63 ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีอำกำศเย็นถึงหนำวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะ
ลดลง 2 - 4 องศำเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอำกำศหนำวถึงหนำวจัด อุณหภูมิต่้ำสุด 3 - 14 องศำเซลเซียส 
โดยมีฝนฟ้ำคะนองบำงแห่งในภำคเหนือตอนบน และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส้ำหรับภำคใต้มีฝนเพ่ิมขึ น ส่วนบริเวณอ่ำว
ไทยตอนล่ำงตั งแต่จังหวัดนครศรีธรรมรำชลงไปมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 

๑. กรม    ทรัพยำกรน ้ำ            ส้ำนักงำน   ทรัพยำกรน ้ำภำค 7 
๒. กิจกรรมที่ด้ำเนินกำร ติดตั งเครื่องสูบน ้ ำแบบหอยโข่ง ขนำด 12 นิ ว จ้ำนวน 1 เครื่อง บริเวณพื นที่หมู่ที่  8  

ต้ำบลกระเสียว อ้ำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือช่วยเหลือประชำชนในพื นที่หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,8 และหมู่ที ่10 
เนื่องจำกในพื นที่ดังกล่ำวได้เกิดวิกฤตภัยแล้งขำดแคลนน ้ำใช้ในกำรเกษตร  

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ     3,000          ไร่                       -            ลบ.ม. 
                         310             ครัวเรือน               -            คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

 



๗ 

ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 

1.  กรม    ทรัพยำกรน ้ำ            ส้ำนักงำน   ทรัพยำกรน ้ำภำค 10 
2.  กิจกรรมที่ด้ำเนินกำร ติดตั งเครื่องสูบน ้ำขนำด 12 นิ ว พร้อมท่อส่งน ้ำ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพื นที่ต้ำบลช้ำงขวำ    

          ต้ำบลทุ่งกง อ้ำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  เพ่ือแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำด้ำนเกษตรกรรมของเกษตรกร 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับ     10,533       ไร่                       -             ลบ.ม. 

                         663          ครัวเรือน             217         คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 



๘ 

ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
 

๕. กรม    ทรัพยำกรน ้ำ            ส้ำนักงำน   ทรัพยำกรน ้ำภำค 11 
๖. กิจกรรมที่ด้ำเนินกำร น้ำเครื่องสูบน ้ำเข้ำด้ำเนินกำรสูบน ้ำ โดยสูบน ้ำจำกแหล่งน ้ำห้วยเรือไปเติมให้กับแหล่งผลิต

น ้ำประปำ เพ่ือใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค ของประชำชนในเขตพื นที่ บ้ำนสร้ำงถ่อ หมู่ ๒,๑๕ ต้ำบลสร้ำงถ่อ อ้ำเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลรำชธำนี ขณะนี อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร   

๗. ประโยชน์ที่ได้รับ     -                  ไร่                       -            ลบ.ม. 
                         -                ครัวเรือน               -            คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

        นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ 
                           อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
 


