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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังคอนขางแรงปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน ในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนไดพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเขาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเชนนี้ทำใหภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว 
และบริเวณยอดดอยในภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำคางแข็งบางพ้ืนท่ี สวนบริเวณภาคกลางและภาค
ตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเชา ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาว ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไวดวย 

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกำลังออนลง ทำใหภาคใตมีฝนนอย สวนคล่ืนลม
บริเวณอาวไทยมีกำลังออนลง โดยมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอใหชาวเรือ
บริเวณดงักลาวเดินเรือดวยความระมัดระวัง 

  

แผนที่อากาศ วันที่ 9 ธ.ค. 2563 เวลา 01.00 น. 

 

ภาพถายดาวเทยีม วนัที่ 9 ธ.ค. 2563 เวลา 08.00 น. 



๒ 

2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น. (วันน้ี) (กรมอุตนุิยมวิทยา) 

   

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชงิเขา 12 ชม. ที่ผานมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จดุตรวจวัด ระดับการเตอืน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บานดินดอน ต.ทาดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช - 11.5 
บานคันเบ็ด ต.เขาแกว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช - 8.5 
บานทุงขาวหาง ต.ตะเคยีนปม อ.ทุงหัวชาง จ.ลำพูน - 8.5 
บานแซะ ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา - 5.5 
บานน้ำรอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช - 2.5 
บานธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา - 2.0 
บานหวยไฟ ต.แมขะนิง อ.เวียงสา จ.นาน - 1.0 
บานทาจีน ทต.น้ำนอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา - 1.0 

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.นครศรีธรรมราช 2.8 
จ.ยะลา (สกษ.) 1.6 
จ.สงขลา (หาดใหญ) 0.2 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 09.30 น. 

 
สถานีสรุาษฎรธานี เวลา 10.00 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง และภาคใตของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 43,978 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 62 (ปริมาตรน้ำใชการได 

20,436 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 43) ปรมิาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (45,657 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 64)
นอยกวาป 2562 จำนวน 1,679 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 25.68 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 41.58 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 26,999 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 5,624 42 1,824 19 0.00 2.13 6.50 6.50 7,838 
2.สิริกิติ์ 5,604 59 2,754 41 1.61 1.62 8.99 9.01 4,904 
3.จุฬาภรณ 157 96 120 94 0.13 0.13 0.00 0.00 24 
4.อุบลรัตน 1,580 65 999 54 0.00 0.00 0.30 0.30 3,060 
5.ลำปาว 976 49 876 47 0.00 0.00 0.11 0.11 1,474 
6.สิรินธร 1,723 88 892 79 0.00 0.00 2.06 2.02 243 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 734 76 731 76 0.00 0.00 2.17 1.73 226 
8.ศรีนครินทร 13,310 75 3,045 41 4.68 4.85 5.95 6.98 5,460 
9.วชิราลงกรณ 4,811 54 1,799 31 3.96 2.37 6.00 7.11 6,189 
10.ขุนดานปราการชล 221 99 216 99 0.02 0.07 0.08 0.43 4 
11.รัชชประภา 3,736 66 2,384 56 4.53 3.13 0.00 0.00 2,408 
12.บางลาง 1,066 73 790 67 6.73 7.65 1.08 1.09 524 

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 6 – 9 ธันวาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ 

6 
ธ.ค. 

7 
ธ.ค. 

8 
ธ.ค. 

9 
ธ.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.42 1.34 1.37 1.38 เพิ่มข้ึน -2.32 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.61 -0.74 -0.52 -0.55 ลดลง -5.75 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 3.18 3.18 3.18 3.18 ทรงตัว -4.12 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 2.23 1.78 1.33 1.25 ลดลง -8.62 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 17.29 17.21 17.04 16.86 ลดลง -9.34 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.51 5.78 5.78 5.58 ทรงตัว -10.76 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 5.09 4.82 4.56 4.28 ลดลง -1.72 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.87 2.93 3.11 3.44 เพิ่มข้ึน -3.56 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 1.22 1.15 1.17 1.18 เพิ่มข้ึน -1.82 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 5.67 5.68 5.68 5.69 เพิ่มข้ึน -1.61 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 7.60 7.60 7.60 7.60 ทรงตัว -9.53 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 *** *** *** *** *** *** 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 19.68 19.42 19.27 19.25 ลดลง -4.93 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 11.93 11.70 11.34 10.98 ลดลง -0.72 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 5 
ธ.ค. 

6 
ธ.ค. 

7 
ธ.ค. 

8 
ธ.ค. 

9 
ธ.ค. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.02 2.02 2.06 2.16 2.22 -10.58 0.16 0.20 เพิ่มขึ้น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 4.78 4.62 4.46 4.36 4.35 -11.65 -0.11 -0.43 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 1.73 1.80 1.80 1.68 1.55 -10.65 -0.25 -0.18 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 1.65 1.61 1.56 1.56 1.60 -10.4 0.04 -0.05 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 2.11 2.05 2.00 1.97 2.00 -10.5 0.00 -0.11 เพิ่มขึ้น 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 2.76 2.75 2.66 2.62 2.75 -11.75 0.09 -0.01 เพิ่มขึ้น 

*** ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 9 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 9 ธันวาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  

  เน่ืองจากในพื้นท่ีเสี่ยงดินถลม มีปริมาณน้ำฝนไมถึงเกณฑการเฝาระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไมมีฝนตก จึงไมมีพ้ืนที่
ติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลาก  

 
 



๕ 

11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันน้ี)] 
  ไมมีสถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวง ณ วันที่ 9 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 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต 29 ราย (จ.สุราษฎรธานี 2 ราย จ.นครศรีธรรมราช 21 ราย จ.ตรัง 1 ราย จ.สงขลา 2 ราย 
จ.พัทลุง 3 ราย)  

 ปจจุบันยังคงมีน้ำทวมขัง 5 จ. 32 อ. 147 ต. 951 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 254,521 ครัวเรือน ศูนยชวยเหลือ

ผูประสบภัยภาคใตจํานวน 20 จุด 939 คน (สุราษฎรธานี 5 จุด ตรงั 15 จุด) ยังคงมีสถานการณ ดังน้ี 

จังหวัด 
วันเกิดเหต ุ จำนวน 

รายชื่ออำเภอ 
ความเสยีหาย 

 อำเภอ ตำบล หมูบาน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคใตรวม 5 จังหวัด 32 อําเภอ 147 ตําบล 951 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 254,521 ครัวเรือน 

1.สรุาษฎรธานี 

-ระดับน้ำลดลง 

30 พ.ย.63 

ถึงปจจุบัน 

8 47 355 กาญจนดิษฐ เคียนซา บาน

นาเดิม พุนพิน เวียงสระ 

พระแสง บานนาสาร  

เมืองฯ บานนาสาร  

9,252 2 - 

2.นครศรีธรรมราช 

-ระดับน้ำลดลง 

25 พ.ย. 63 

ถึงปจจุบัน 

11 47 375 เมืองฯ พระพรหม เชียร

ใหญ ชะอวด เฉลิมพระ

เกียรติ จุฬาภรณ ปากพนัง 

หัวไทร รอนพิบูลย ทุงใหญ 

ถ้ำพรรณรา  

184,750 21 - 

3.ตรัง 

-ระดับน้ำลดลง 

คงมีเพียง อ.กันตัง 

ระดับน้ำเพ่ิมข้ึน 

1 ธ.ค. 63 

ถึงปจจุบัน 

4 19 90 เ มืองฯ หวยยอด รัษฎา 

วังวิเศษ กันตัง 

3,741 1 - 

4.พทัลุง 

-ระดับน้ำลดลง 

27 พ.ย. 63 

ถึงปจจุบัน 

5 9 29 ควนขนุน เ มืองฯ 

เขาชัยสน ปากพะยูน 

บางแกว 

46,284 3 - 

5.สงขลา 

-ระดับน้ำลดลง 

25 พ.ย. 63 

ถึงปจจุบัน 

4 25 102 กระแสสินธุ สิงหนคร 

ระโนด สทงิพระ 

10,494 2 - 

หมายเหตุ เสียชีวิต จ.สุราษฎรธานี 2 ราย, จ.นครศรีธรรมราช 21 ราย, จ.ตรัง 1 ราย, จ.สงขลา 2 ราย, จ.พัทลุง 3 ราย กรณีผูเสียชวิีตราย
อ่ืนอยูระหวางการตรวจสอบสาเหตุการตาย 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2563)    
 ในชวงวันท่ี 8 - 10 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังคอนขางแรงจากประเทศจีนยังคงแผปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนจากประเทศเมียนมาพัดปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเชนนี้ทำใหบริเวณ
ดังกลาวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมี
อากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำคางแข็งบางพื้นที่ สวนในชวงวันที่ 11 - 14 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศ
เย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังออนลง ทำใหประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศเย็นกับมีหมอกใน
ตอนเชาและมีหมอกหนาบางพ้ืนท่ี สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต ทำให
ภาคใตมฝีนเพ่ิมขึ้น 



๖ 

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 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 



๘ 

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ลงพ้ืนที่เยี่ยมผูประสบภัยนครศรีธรรมราช ย้ำ "คนไทยตองรักกัน" ปลื้ม
ประชาชนมาใหกำลังใจนายก วันท่ี 7 ธ.ค. 2563 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงทาอากาศ
ยานนครศรีธรรมราชเมื่อเวลา 08.16 น. โดยมี นายไกรศร วิศิษฎวงศ ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหนาสวน
ราชการที่เก่ียวของรวมตอนรับ และรายงานสถานการณอุทกภัย จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางตอไปตรวจติดตาม
สถานการณอุทกภัย และตรวจเยี่ยมใหกำลังใจ พรอมมอบสิ่งของผูประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนยศิลปาชีพ
บานเนินธัมมัง ต.แมเจาอยูหัว อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงฯ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายศักดา วิเชียรศิลป 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พรอมผูบริหารในพ้ืนที่ เขารวมการลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม และเตรียมการสนับสนุนขอมูลดาน
สถานการณน้ำดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 
 

1.  กรม    ทรัพยากรน้ำ           สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 11 
2.  กจิกรรมที่ดำเนินการ ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 น้ิว จำนวน 1 เครื่อง พรอมทอสงระยะทาง 400 เมตร สูบเพื่อเก็บ

กักแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเปนการเตรียมการแกไขปญหาภัยแลงของประชาชน บานไรสีสุก 
หมูที่ 9 ,บานคึมชาด หมูที่ 2  ตำบลไรสีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

3.  ประโยชนที่ไดรับ           -           ไร               21,000      ลบ.ม. 
                           289        ครัวเรือน          1,088      คน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัตกิาร 
                                                                                   ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ำ) 


