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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังคอนขางแรงปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน ทำใหบริเวณดังกลาวมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรง ในขณะที่ลมตะวันตกพัดพาความหนาวเย็นจาก
ประเทศเมียนมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ลักษณะเชนนี้ทำใหบริเวณดังกลาวมีอากาศหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 
องศาเซลเซียส สวนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำคางแข็งบางพ้ืนที่ ขอใหประชาชนบริเวณ
ดังกลาว ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นลงไวดวย 

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกำลังปานกลาง ทำใหภาคใตมีฝนฟาคะนองบาง
แหง สวนคล่ืนลมบริเวณอาวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนอง
คลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ขอใหชาวเรือบริเวณดังกลาวเดินเรือดวยความระมัดระวัง และควรหลีกเล่ียงการเดินเรือบริเวณที่มี
ฝนฟาคะนอง 

  

แผนที่อากาศ วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เวลา 01.00 น. 

 

ภาพถายดาวเทียม วนัที่ 7 ธ.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น. (วันน้ี) (กรมอุตนุิยมวิทยา) 

   

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชงิเขา 12 ชม. ที่ผานมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จดุตรวจวัด ระดับการเตอืน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
- - - 
- - - 
- - - 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

ภมูิภาค ความช้ืนในดิน [-] 1 พ.ย. 63 ความช้ืนในดิน [-] 28 พ.ย. 63 แนวโนม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 60-80 40-60 ลดลง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 40-60 ทรงตัว 
ตะวันออก 60-80 40-60 ลดลง 
ตะวันตก 40-60 40-60 ทรงตัว 

ใต 60-80 80-100 เพิ่มขึ้น 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถงึ ดินที่แหงสนิท และ 100 หมายถงึ ดินท่ีอิ่มนำ้ 

 

  

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ปตตานี 0.3 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีสรุาษฎรธานี เวลา 09.15 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง และภาคใตของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 44,042 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 62 (ปริมาตรน้ำใชการได 

20,500 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 43) ปรมิาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (45,784 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 65)
นอยกวาป 2562 จำนวน 1,742 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 26.75 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 44.45 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 26,937 ลาน ลบ.ม. 

 
 

อางเก็บน้ำ 

ปริมาตร 
น้ำในอาง 

ปริมาตร 
น้ำใชการได 

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอาง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

ปริมาตรน้ำ
รับไดอีก 
(ลาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ำ
ปจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ำเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ำใช
การ 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,636 42 1,836 19 2.25 0.68 6.50 6.50 7,826 
2.สิริกิติ์ 5,620 59 2,770 42 1.60 3.72 8.99 9.11 4,888 
3.จุฬาภรณ 157 96 120 94 0.03 0.13 0.00 0.00 24 
4.อุบลรัตน 1,586 65 1,005 54 1.73 0.00 0.30 0.30 3,054 
5.ลำปาว 980 49 880 47 0.00 1.07 0.11 0.11 1,470 
6.สิรินธร 1,734 88 902 80 0.00 0.00 2.02 2.08 232 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 739 77 736 77 0.00 0.00 1.73 1.73 221 
8.ศรีนครินทร 13,317 75 3,052 41 2.67 5.42 6.94 7.01 5,453 
9.วชิราลงกรณ 4,819 54 1,807 31 2.19 0.00 6.93 6.97 6,181 
10.ขุนดานปราการชล 221 99 217 99 0.11 0.07 0.53 0.28 4 
11.รัชชประภา 3,729 66 2,377 55 4.53 5.93 0.00 0.00 2,415 
12.บางลาง 1,054 72 778 66 8.01 11.49 1.03 0.00 536 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 4,161 ลาน ลบ.ม. (81%) ปริมาณน้ำใชการ 3,772 ลาน ลบ.ม. (79%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 316.00 ลาน ลบ.ม. (57%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ำรวม 6,848 ลาน ลบ.ม. 
6.5 อางเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แหง ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปจจุบัน 181.02 ลาน ลบ.ม. 
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7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 4 – 7 ธันวาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

ศุกร เสาร อาทิตย จันทร 

4 
ธ.ค. 

5 
ธ.ค. 

6 
ธ.ค. 

7 
ธ.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.47 1.34 1.42 1.34 ลดลง -2.36 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.74 -0.59 -0.61 -0.74 ลดลง -5.94 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 3.18 3.19 3.18 3.18 ทรงตัว -4.12 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 2.67 2.57 2.23 1.78 ลดลง -8.09 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 17.21 17.28 17.29 17.21 ลดลง -8.99 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.51 5.51 5.51 5.78 เพิ่มขึ้น -10.56 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 5.54 5.34 5.09 4.82 ลดลง -1.18 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.87 2.86 2.87 2.93 เพิ่มข้ึน -4.07 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 1.02 1.22 1.22 1.15 ลดลง -1.85 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 5.68 5.67 5.67 5.68 เพิ่มข้ึน -1.62 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 7.75 7.60 7.60 7.60 ทรงตัว -9.53 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 *** *** *** *** *** *** 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 21.99 20.00 19.68 19.42 ลดลง -4.76 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 10.54 11.60 11.93 11.70 ลดลง 0 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 3 
ธ.ค. 

4 
ธ.ค. 

5 
ธ.ค. 

6 
ธ.ค. 

7 
ธ.ค. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.06 2.03 2.02 2.02 2.06 -10.74 0.04 0.00 เพิ่มขึ้น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 4.62 4.70 4.78 4.62 4.46 -11.54 -0.32 -0.16 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 1.75 1.65 1.73 1.80 1.80 -10.4 0.07 0.05 ทรงตัว 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 1.62 1.67 1.65 1.61 1.56 -10.44 -0.09 -0.06 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 2.07 2.11 2.11 2.05 2.00 -10.5 -0.11 -0.07 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 2.81 2.66 2.76 2.75 2.66 -11.84 -0.10 -0.15 ลดลง 

*** ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
[เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) – 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 

เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - - 
***ไมมีสถานการณ 

10. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  

  เน่ืองจากในพื้นท่ีเสี่ยงดินถลม มีปริมาณน้ำฝนไมถึงเกณฑการเฝาระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไมมีฝนตก จึงไมมีพ้ืนที่
ติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลาก  
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11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันน้ี)] 
  ไมมีสถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวง ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563  (ปภ.) 

  จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ำปกคลุม
ประเทศมาเลเซีย สงผลใหบรเิวณภาคใตฝงตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ทําใหเกิดสถานการณน้ำทวมฉับพลัน  
น้ำไหลหลาก ดินสไลดและวาตภัย ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 – ปจจุบัน จํานวน 11 จ. (ชุมพรสุราษฎรธานีกระบี่ 
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุงสตูลสงขลา ปตตานียะลา นราธิวาส) 101 อ. 560 ต. 4,130 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 
555,194 ครวัเรือน มีผูเสียชีวิต 24 ราย (จ.สุราษฎรธานี อ.พระแสง ชาย 1 ราย สาเหตุจมน้ำ อ.พุนพิน หญิง 1 ราย สาเหตุ
จมน้ำ, จ.นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกียรติชาย 1 ราย สาเหตุจมน้ำ อ.นบพิตํา หญิง 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา อ.ฉวาง ชาย 
1 ราย สาเหตุจมน้ำ หญิง 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา ชาย 1 ราย สาเหตุไฟฟาช็อต อ.พระพรหม หญิง 1 ราย สาเหตุจมน้ำ 
ด.ช. 1 ราย สาเหตุจมน้ำ อ.นาบอน ชาย 1 ราย สาเหตุจมน้ำ อ.เมืองฯ ชาย 2 ราย หญิง 3 ราย ด.ญ. 1 ราย สาเหตุจมน้ำ 
อ.ปากพนัง ชาย 2 รายสาเหตุจมน้ำ อ.พรหมคีรีหญิง 1 ราย สาเหตุจมน้ำ อ.ลานสะกา ชาย 1 รายสาเหตุจมน้ำ อ.สิชล ชาย 
1 ราย สาเหตุจมน้ำ, จ.สงขลา อ.สทิงพระ หญิง 2 ราย สาเหตุจมน้ำ)  

 ปจจุบันยังคงมีน้ำทวมขัง 5 จ. 44 อ. 231 ต. 1,492 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 282,691 ครัวเรือน ศูนยชวยเหลือ
ผูประสบภัยภาคใตจํานวน 17 จุด 763 คน (สุราษฎรธานี 3 จุด ตรัง 13 จุด สงขลา 1 จุด) สถานการณอุทกภัยดังกลาว
อยูภายใตการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดติดตาม วิเคราะหและ
ประเมินสถานการณอยางใกลชิด ทั้งนี้ หากสถานการณมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น และสงผลใหเกิดความเสียหายเปนวงกวาง 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะไดเสนอใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติประกาศยกระดับ
การจัดการสาธารณภัยเปนการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3) ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ. 2558 ตอไป ยังคงมีสถานการณดังนี้ 

จังหวัด 
วันเกิดเหต ุ จำนวน 

รายชื่ออำเภอ 
ความเสยีหาย 

 อำเภอ ตำบล หมูบาน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 
ภาคใตรวม 5 จังหวัด 44 อําเภอ 231 ตําบล 1,492 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 282,691 ครัวเรือน 

1.สรุาษฎรธานี 
-ระดับน้ำลดลง 

30 พ.ย.63 
ถึงปจจุบัน 

8 71 523 กาญจนดิษฐ เคียนซา บาน
นาเดิม พุนพิน เวียงสระ 
พระแสง บานนาสาร  
เมืองฯ บานนาสาร  

19,822 2 - 

2.นครศรีธรรมราช 
-ระดับน้ำลดลง 

25 พ.ย. 63 
ถึงปจจุบัน 

18 83 608 เมืองฯ ลานสกา เชียรใหญ 
เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด 
ปากพนัง จุฬาภรณ หัวไทร 
สิชล นบพิตํา ทาศาลา ขน
อม นาบอน ทุงสง รอน
พิบูลย ทุงใหญ บางขัน พิ
ปูน ฉวาง พรหมคีรี พระ
พรหม ถ้ำพรรณา ชาง
กลาง 

184,750 19 - 

3.ตรัง 
-ระดับน้ำลดลง 

1 ธ.ค. 63 
ถึงปจจุบัน 

6 23 99 เ มืองฯ นาโยง 
หวยยอด รัษฎา วังวิเศษ 
กันตัง 

2,968 1 - 

4.พทัลุง 
-ระดับน้ำลดลง 

27 พ.ย. 63 
ถึงปจจุบัน 

5 22 99 ควนขนุน เ มืองฯ 
เขาชัยสน ปากพะยูน 
บางแกว 

46,284 - - 

5.สงขลา 
-ระดับน้ำลดลง 

25 พ.ย. 63 
ถึงปจจุบัน 

7 32 160 สะบายอย บางกล่ำ 
กระแสสินธุ สิงหนคร 

28,867 2 - 



๖ 

ระโนด ควนเนียง 
สทิงพระ 

หมายเหตุ เสียชีวิต จ.สุราษฎรธานี 2 ราย, จ.นครศรีธรรมราช 19 ราย, จ.ตรัง 1 ราย, จ.สงขลา 2 ราย กรณีผูเสียชีวิตรายอื่นอยูระหวางการ
ตรวจสอบสาเหตุการตาย 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2563)    
 ในชวงวันที่ 6 - 7 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน ลักษณะเชนนี้ทำใหบริเวณดังกลาวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส 
สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำคางแข็งบางพื้นที่ สวนในชวงวันที่ 8 - 12 ธ.ค. บริเวณ
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่แผปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังออนลง 
 สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกำลังปานกลาง ทำใหภาคใตมีฝนฟาคะนองบาง
แหง และคลื่นลมมีกำลังออนลง 

14. ความชวยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรนำ้ 
 ความชวยเหลือในพ้ืนที่ประสบปญหาอุทกภัย ตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม – 4 ธันวาคม 2563 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 
(ลิตร) 

น้ำดื่มบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชนท่ีไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 
เชียงราย  480   -     1,200   -     -     33,150  

ลำปาง  1,440   48,000   5,400   1,785   2,491   5,000  

ภาค 3 

เลย  -     12,000   4,768   982   3,791   500  

อุดรธานี  172,400   -     1,000   3,135   30,132   -    

บึงกาฬ  34,000   -     -     11,263   27,269   -    

ภาค 5 
ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    

นครราชสีมา  484,600   300,000   5,600   6,758   13,578   -    

ภาค 6 
ปราจีนบุรี  99,200   -     1,000   83   270   -    

ฉะเชิงเทรา  432   -     -     5   30   -    

ภาค 7 

ราชบุรี  1,588,260   -     -     1,689   4,480   5,466  

เพชรบุรี  103,680   -     -     250   980   1,300  

สพุรรณบุรี  591,300   -     -     748   1,770   2,987  

ภาค 8 

นครศรีธรรมราช 529,740   -     -     -     6,120   -    

สงขลา 50,220   1,300 5,200 - 

พัทลุง 144,180   2,892 7,439 3,500 

ภาค 9 

พิษณุโลก  5,760   -     -     -     700   -    

นาน  26,400   -     2,400   620   1,860   2,500  

สโุขทัย  -     -     3,600   -     -     -    

ภาค 10 
ชมุพร  800   -     -     35   120   -    
ภูเก็ต  8,000   -     -     980   4,225   -    
สรุาษฎรธานี  3,200   -    2,400     1,250   5,050   -    

ภาค 11 อุบลราชธานี  -     96,000   840   17   56   -    
  22 จังหวัด 3,844,092 456,000 28,568 33,792 115,561 54,903 

 

 

 

 



๗ 

15. ความชวยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันที ่4 สิงหาคม – 3 ธันวาคม 2563 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 
 

1.  กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 8 
2.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ สนับสนุนน้ำด่ืม ขนาดความจุ 600 มิลลิลิตร ใหกับประชาชน บานควนกรวด หมูที่ 5 ตำบล

ปรางหมู  อำเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1,200 ขวด (100 โหล)  
3.  ประโยชนที่ไดรับ           -           ไร                      -            ลบ.ม. 

                                -        ครัวเรือน             -             คน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 
 

1.  กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 8 
2.  กิจกรรมที่ดำเนินการ ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 น้ิว ชวยเหลืออุทกภัย 63 พ้ืนที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และ

นครศรธีรรมราช รวม 10  เครื่อง พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา จำนวน 7 เคร่ือง พื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 เครื่อง และพ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง 

3.  ประโยชนที่ไดรับ           -           ไร                      -            ลบ.ม. 
                                -        ครัวเรือน             -             คน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวกิฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันที่ 4 ธนัวาคม 2563 
 
1.  กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 10 
2.  กิจกรรมที่ดำเนินการ ลงสำรวจพื้นที่น้ำทวม หลังสถานีเฝาระวังและเตือนภัยพื้นท่ีเส่ียงภัยน้ำทวมฉับพลัน- ดินถลม (Early   
      Warning System) บานบางหยด ตำบลอปิน  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี  แจงเตือนสีแดง (อพยพหรือขนยาย 
      ส่ิงของไวท่ีปลอดภัย)  พรอมมอบน้ำดื่มชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผล กระทบจากน้ำทวม จำนวน 750 ขวด 
3. ประโยชนที่ไดรับ                  -           ไร                           -         ลบ.ม. 
                                           -        ครัวเรือน                  -         คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๑ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 
 

1.  กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 10 
2.  กจิกรรมที่ดำเนินการ ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำขนาด 12 น้ิว ณ บริเวณโรงพยาบาลหลังสวน อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
3.  ประโยชนที่ไดรับ           -           ไร                      -            ลบ.ม. 

                                -        ครัวเรือน             -             คน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัตกิาร 
                                                                                   ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ำ) 


