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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก ยังคงมีอากาศเย็นใน
ตอนเชา กับมลีมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแล
รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงไวดวย 
 สำหรับภาคใตมีฝนฟาคะนองบางพื้นที่ สวนบริเวณอาวไทยตอนบนตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีขึ้นมา คลื่นสูง 2-3 เมตร สวน
บริเวณอาวไทยตอนลางต้ังแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป คลืน่สูง 2-4 เมตร ขอใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงของภาคใต
ฝงตะวันออกระวังอนัตรายจากคล่ืนที่ซัดเขาหาฝงไวดวย 
สวนชาวเรือควรเดินเรือดวยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝงจนถึงวันท่ี 24 ก.พ. 63 
 ฝุนละอองในระยะนี้ ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมีกำลังปานกลางถึงแรง ทำให
การสะสมของฝุนละออง/หมอกควันลดลง สวนภาคเหนืออากาศยกตัวไดไมดีในตอนเชาและลมออน ทำใหตอนเชามีการสะสมฝุน
ละออง/หมอกควัน คอนขางมาก 

 
แผนที่อากาศ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถายดาวเทยีม วันท่ี 20 ก.พ. 2563 เวลา 03.00 น. 

2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้)(กรมอตุุนยิมวิทยา) 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สงขลา (คอหงษ สกษ.) 0.6 
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3.เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีขอนแกน เวลา 14.00 น. 

 
สถานภีูเก็ต เวลา 14.00 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีเมฆฝนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตของประเทศไทย 

4.สถานการณน้ำในแหลงเก็บกักน้ำ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563(กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
4.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 40,073 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 56 (ปริมาตรน้ำใชการได 
16,686 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 35) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (48,921 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 69)
นอยกวาป 2562 จำนวน 8,848 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 8.54 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 
85.22 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 30,854 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 5,134 38 1,334 14 0.00 0.00 7.00 7.00 8,328 
2.สิริกิติ์ 4,366 46 1,516 23 1.68 1.45 9.49 9.27 6,142 
3.จุฬาภรณ 42 26 5 4 0.00 0.01 0.64 0.00 139 
4.อุบลรัตน 426 18 -155 -8 0.15 0.15 0.50 0.50 4,214 
5.ลำปาว 1,080 55 980 52 0.00 0.00 6.16 6.19 1,370 
6.สิรินธร 1,462 74 630 56 0.00 1.05 3.10 3.04 504 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 181 19 178 19 0.00 0.00 0.87 0.87 779 
8.ศรีนครินทร 14,232 80 3,967 53 0.70 0.00 16.94 16.96 4,538 
9.วชิราลงกรณ 6,106 69 3,094 53 0.00 0.00 20.05 20.05 4,894 
10.ขุนดานปราการชล 96 43 91 42 0.01 0.01 0.42 0.42 129 
11.รัชชประภา 3,473 62 2,122 49 2.07 1.86 6.98 6.77 2,671 
12.บางลาง 1,055 73 778 66 2.23 2.57 2.07 3.78 535 

4.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 350 แหง มีปริมาณน้ำ 2,440 ลาน ลบ.ม. (45%) ปริมาณน้ำใชการ 2,111 ลาน ลบ.ม. 42%) 
4.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 210.29 ลาน ลบ.ม. (41%) 
4.4 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดเล็ก 141,097 แหง มีปริมาณน้ำรวม 2,009 ลาน ลบ.ม. 



๓ 

5.สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ 2563(กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร 

18 
ก.พ. 

19 
ก.พ. 

20 
ก.พ. 

21 
ก.พ. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.06 1.04 1.02 1.02 ทรงตัว -2.68 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.64 -0.65 -0.66 -0.66 ทรงตัว -5.86 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 *** *** *** *** *** *** 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 0.94 1.15 1.19 *** *** *** 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 16.89 16.81 16.76 16.93 เพิ่มข้ึน -9.27 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.64 5.64 5.64 5.64 ทรงตวั -10.7 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 -0.45 -0.46 -0.47 -0.46 เพิ่มข้ึน -6.46 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 1.97 1.98 1.99 2.00 เพิ่มขึ้น -5 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 0.79 0.79 0.95 1.19 เพิ่มขึ้น -1.81 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 3.00 3.79 3.65 3.70 เพิ่มขึ้น -3.6 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 7.59 9.95 8.03 7.94 ลดลง -9.19 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 29.04 28.71 28.25 28.18 ลดลง -5.78 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 19.16 19.15 19.14 18.87 ลดลง -5.31 

X.119A 
ภาคใตฝง
ตะวันออก 

สุไหงโก-ลก นราธิวาส 8.20 4.57 4.89 4.55 4.34 ลดลง -3.86 

X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 4.64 4.61 4.55 4.62 เพิ่มข้ึน -7.08 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

สถานการณน้ำในพื้นที่ลุมน้ำโขงณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 (Mekong River Commission (MRC)) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 17 ก.พ. 18 ก.พ. 19 ก.พ. 20 ก.พ. 21 ก.พ. 
3 วัน

ยอนหลัง 
5 วัน

ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 1.86 1.83 1.81 1.83 1.83 -10.97 0.02 -0.03 ทรงตวั 

อ.เชยีงคาน จ.เลย  194.118 16.00 3.20 3.10 3.14 3.12 3.12 -12.88 -0.02 -0.08 ทรงตวั 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 0.76 0.73 0.68 0.66 0.69 -11.51 0.01 -0.07 เพิ่มขึน้ 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 0.80 0.76 0.75 0.76 0.72 -11.28 -0.03 -0.08 ลดลง 

อ.เมือง จ.มกุดาหาร 124.219 12.50 1.39 1.34 1.30 1.32 1.32 -11.18 0.02 -0.07 ทรงตวั 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 1.88 1.85 1.81 1.77 1.77 -12.73 -0.04 -0.11 ทรงตวั 

*** ไมมีสถานการณ 

6.สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ) 
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วนันี้)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - - 
***ไมมีสถานการณ 

7.พื้นที่ติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัยณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 (กรมทรัพยากรธรณี) 
  เนื่องจากในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถลม มีปริมาณน้ำฝนไมถึงเกณฑการเฝาระวัง ประกอบกับบางพ้ืนที่ไมมีฝนตก จึงไมมีพื้นที่
ติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลาก 
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8.เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

 ไมมีสถานการณ 

9.สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนทิ้งชวงณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     และ สทนช.) 

สถานการณสาธารณภัยปภ. 
สถานการณภัยแลง 
ต้ังแตวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงปจจุบัน มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแลง)ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562มี
สถานการณทั้งหมด 22 จังหวัด 128 อำเภอ 676 ตำบล 3 เทศบาล 5,849 หมูบาน/ชุมชนไดแก จังหวัดเชียงราย 
พะเยานาน อุตรดิตถสุโขทัยเพชรบูรณ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุมหาสารคามนครราชสีมา บุรีรัมย
นครสวรรคอุทัยธานีชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทราชัยภูมิและศรีสะเกษ ดังนี้ 

จังหวัด 
จำนวน 

รายชื่ออําเภอท่ีประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
อำเภอ ตำบล หมูบาน/ชุมชน 

รวม 6 จังหวัด 37อําเภอ 169ตําบล 1,211 หมูบาน 
1.เชียงราย 15 77 652 ดอยหลวง (3 ต. 33 ม.) เวียงแกน (4 ต. 41 ม.)เมืองฯ (7 ต. 53 ม.) 

เวียงชัย (2 ต. 18 ม.)เชียงของ (7 ต. 102 ม.)ขุนตาล (3 ต. 55 ม.) 
พาน (8 ต. 31 ม.) เทิง (10 ต. 76 ม.) แมจัน (9 ต. 63 ม.)เวียงเชียงรุง 
(3 ต. 37 ม.)เชียงแสน(6 ต. 47 ม.) แมฟาหลวง (4 ต. 25 ม.)  
พญาเม็งราย(5 ต. 49 ม.) ปาแดด (5 ต. 21 ม.)แมสาย (1 ต. 1 ม.) 

2. พะเยา 6 17 80 ภูกามยาว (1 ต. 2 ม.) เชียงคำ (3 ต. 18ม.)ดอกคำใต (5 ต. 24 ม.) แม
ใจ (1 ต. 3 ม.)จุน (5 ต. 23 ม.) เมืองฯ (2 ต. 10 ม.) 

3.นาน 2 7 60 นานอย ( 5 ต. 45 ม.) สองแคว (2 ต. 15 ม.) 
4.อุตรดิตถ 4 11 74 พิชัย (3 ต. 15 ม.) ทาปลา (1 ต. 12 ม.) เมืองฯ (6 ต.45ม.) ตรอน 

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

ครีีมาศ (7 ต. 39 ม.) 
6.เพชรบูรณ 6 41 254 น้ำหนาว (4 ต. 28 ม.) เมืองฯ (6 ต. 22 ม.)ศรีเทพ (6 ต. 55 ม.) 

หนองไผ (10 ต. 53 ม.) หลมเกา (7 ต. 36 ม.) หลมสัก (8 ต.60 ม.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 10 จังหวัด 58อําเภอ343ตําบล 2 เทศบาล3,287 หมูบาน/ชุมชน 

7.หนองคาย 8 40 358 ทาบอ (5 ต. 15 ม.) เฝาไร (5 ต. 73 ม.)รัตนวาป (5 ต.37 ม.) สระใคร 
(3 ต. 41 ม.) เมืองฯ (4 ต. 12 ม.)โพนพิสัย (11 ต. 144 ม.) สั งคม 
(5 ต. 25 ม.)โพธิ์ตาก (2 ต. 9 ม.) 

8.บึงกาฬ 4 32 252 พรเจริญ (7 ต. 58 ม.) เมืองฯ (12 ต. 77 ม.)ปากคาด (6 ต. 51 ม.) โซ
พิสัย (7 ต. 66 ม.) 

9.นครพนม 3 11 64 ปลาปาก (8 ต. 51 ม.)โพนสวรรค (2 ต. 5 ม.) ศรีสงคราม (1 ต. 8 ม.) 
10.สกลนคร 8 56 442 สวางแดนดิน (11 ต. 42 ม.) พังโคน (3 ต. 11 ม.)วานรนิวาส (14 ต. 169 ม.) 

พรรณนานิคม (6 ต. 32 ม.)เจริญศลิป (5 ต. 28 ม.) คำตากลา (4 ต. 41 ม.) 
บานมวง (9 ต. 95 ม.) สองดาว (4 ต. 24 ม.) 

11.กาฬสินธุ 1 4 27 ยางตลาด (4 ต. 27 ม.) 
12.มหาสารคาม 7 48 590 แกดำ (1 ต. 3 ม.) โกสุมพิสัย (9 ต. 91 ม.)ชื่นชม (4 ต. 46 ม.) เชียงยืน    

(8 ต. 116 ม.)พยัคฆภูมิพิสัย (14 ต. 198 ม.) ยางสีสุราช (7 ต. 91 ม.) นา
ดูน (5 ต. 45 ม.) 

13.นครราชสีมา 7 49 507 โนนสูง (8 ต. 109 ม. 1 เทศบาล 13 ชุมชน)จักราช (6 ต. 53 ม.) ปกธงชัย 
(16 ต. 179 ม.)เทพารักษ (4 ต. 36 ม.) โชคชัย (9 ต. 64 ม.)โนนไทย (1ต. 3
ม.) แกงสนามนาง (5ต. 50ม.) 

14.บุรีรัมย 8 64 812 พลั บพลาชั ย (5 ต. 56 ม.) ประโคนชั ย (16 ต. 175 ม.)โนนดิ นแดง (1 ต.  
8 ม.) ละหานทราย (2 ต. 11 ม.)หนองหงส (7 ต. 98 ม.) นางรอง (14 ต. 133 
ม. 1เทศบาล 7 ชุมชน) เฉลมพระเกียรติ (1 ต. 1 ม.) เมืองฯ (18 ต. 323 ม.) 



๕ 

15.ชัยภูมิ 11 37 195 บานเขวา (3 ต. 3 ม.) คอนสาร (7 ต. 18 ม.)จัตุรัส (2 ต. 2 ม.)  
บานแทน (2 ต. 4 ม.)เกษตรสมบูรณ (1 ต. 4 ม.) เนินสงา (2 ต. 9 ม.)
ซับใหญ (3 ต. 9 ม.) ภูเขียว (2 ต. 3 ม.)หนองบัวระเหว (5 ต. 42 ม.) 
แกงครอ (5 ต. 9 ม.)เทพสถติ (5 ต. 92 ม.) 

16.ศรีสะเกษ 1 2 40 เมืองจันทร (2 ต. 40 ม.) 
ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก รวม 6 จังหวัด 33อําเภอ 164ตําบล 1 เทศบาล 1,351 หมูบาน/ชุมชน 

17. นครสวรรค 6 26 164 โกรกพระ (6 ต. 32 ม.) ทาตะโก (5 ต. 23 ม.)ตาคลี (7 ต. 47 ม.)  
ไพศาลี (3 ต. 31 ม.)ตากฟา (1 ต. 7 ม.) พยุหะคีรี (4 ต. 24 ม.) 

18.อุทัยธาน ี 8 67 619 เมืองฯ (11 ต. 66 ม. 1 ท. 1 ช.) ทัพทัน (10 ต. 90 ม.)หนองขาหยาง 
(9 ต. 53 ม.) หนองฉาง(10 ต. 97 ม.)สวางอารมณ(5 ต. 61 ม.) ลานสัก
(6 ต. 84 ม.)หวยคต (3 ต. 31 ม.) บานไร (13 ต. 136 ม.) 

19. ชัยนาท 4 16 153 วัดสิงห (4 ต. 24 ม.) หันคา (5 ต. 46 ม.)หนองมะโมง (4 ต. 36 ม.) เนิน
มะขาม (3 ต. 47 ม.) 

20.กาญจนบุรี 6 22 195 พนมทวน (4 ต. 27 ม.) เลาขวัญ (7 ต. 90 ม.) ทามวง (2 ต. 14 ม.) 
บอพลอย (4 ต. 9 ม.) หนองปรือ (1 ต. 6 ม.) หวยกระเจา (4 ต. 49 ม.) 

21. สุพรรณบุรี 6 27 202 หนองหญาไซ (6 ต. 66 ม.) อูทอง (6 ต. 42 ม.) ดอนเจดีย (5 ต. 32 ม.) 
เดิมบางนางบวช (5 ต. 33 ม.) เมืองฯ (2 ต. 13 ม.) สามชุก (3 ต. 16 ม.) 

22.ฉะเชิงเทรา 3 6 18 บานโพธ์ิ (1 ต. 3 ม.) แปลงยาว (4 ต. 13 ม.)บางปะกง (1 ต. 2 ม.) 
รวม 22 จังหวัด 128 676 5,849  

10.การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ 2563) 

 ในชวงวันที่ 21 - 23 ก.พ. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกมีลมแรง สวนในชวงวันที่ 24 - 27 ก.พ. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงข้ึน 1-4 องศาเซลเซียส กับมี
หมอกในตอนเชา แตในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเชา 
 สำหรับภาคใตในชวงวันที่ 21 - 24 ก.พ. 63 คลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนลางตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมี
คลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตร หลังจากนั้น คลื่นลมออนลง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
 

11.ความชวยเหลือภัยแลงสะสมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค (กรมทรัพยากรน้ำ) 
   ความชวยเหลือในพื้นที่ประสบปญหาภัยแลง ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2562 - 17 กุมภาพันธ 2563 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการสูบน้ำ 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 

 
ประโยชนที่ไดรับ  

อุปโภค-บริโภค พื้นที่เกษตร 

(ลบ.ม.) (ลิตร) ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 

ลำปาง        381,020  281,396   167,578        446,452       1,604  
เชียงใหม          62,510  65,815     21,201          87,675       1,700  
แมฮองสอน                 -    60,376       9,248          60,986            -    
เชียงราย                 -    146,026     56,471        174,477            -    
กำแพงเพชร                 -    87,283     44,125        179,310            -    
ลำพูน        399,690  -            -                 -         4,750  

ภาค 2 

นครสวรรค      8,658,360  108,000       6,870           4,877      10,200  
สิงหบุร ี      1,594,080  -         150                -              -    
อุทัยธานี      4,125,600  54,000         764           2,780            -    
สระบุรี      3,229,200  -         872           5,183      17,000  
ปทุมธานี      2,073,600  -     10,882          37,154      26,447  



๖ 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการสูบน้ำ 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 

 
ประโยชนที่ไดรับ  

อุปโภค-บริโภค พื้นที่เกษตร 

(ลบ.ม.) (ลิตร) ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 3 
อุดรธานี      3,563,600  -       1,684          32,085       1,845  
หนองคาย        814,500  -       2,615           8,133       8,607  
สกลนคร      1,249,500  -       1,385           4,678       2,400  

ภาค 4 
ชัยภูม ิ        490,050  -       7,250          22,379            -   
ขอนแกน      1,535,200  108,000       3,035          12,188            -   
มหาสารคาม        293,100  -         865           3,421            -   

ภาค 5 
นครราชสีมา      2,856,200  546,000     12,408          23,942          115  
บุรีรัมย        171,000  -         607           2,445            -   

ภาค 6 
ปราจีนบุร ี      9,296,780  -       4,087          13,877      10,318  
ระยอง        351,150  1,302,000         290           1,203       1,450  

ภาค 7 
สุพรรณบุรี        878,040  -         631           2,100      10,170  
ราชบุร ี          64,800  -           60              220          800  

ภาค 8 นครรศรีธรรมราช        568,620  -         510           1,685       7,350  

ภาค 9 

อุตรดิตถ                 -   87,300         550           1,750            -   
พิษณุโลก        372,240  -         424           1,355       1,878  
พิจิตร          13,680  -            -                 80            -   
แพร      1,063,980  -       1,270           3,620       5,800  
สุโขทัย        228,960  -         212              650       1,500  
นาน          11,040  -       8,700          35,000          375  

ภาค 10 สุราษฎรธานี        136,640  -         698           2,820            -   

ภาค 11 
อำนาจเจริญ        216,900  -         395           1,646          600  
อุบลราชธานี          72,000  -         602           2,070          200  

  33 จังหวัด    44,772,040     2,846,176     366,439    1,176,241   115,109  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 
 

1. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 6 

2. กิจกรรมที่ดำเนินการ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมูที่ 6 บานทับนคร ตำบลปถวี 

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สูบน้ำจากคลองทัพนครที่ไดรับน้ำจากเข่ือนคีรีธารสงไปยังลำรางสาธารณะยาว

ประมาณ 50 กโิลเมตร    

3. ประโยชนที่ไดรับ        8,000   ไร                    -    ลิตร 

1,600     ครัวเรือน         4,500       คน 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 
 

4. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 3 

5. กจิกรรมที่ดำเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เคร่ือง สูบทอยน้ำจากอางเก็บน้ำหวยบังพวนไปยัง

หวยบังพวนชวยเหลือพื้นที่การเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง บานมะเขือและบานเกานอย ม.2,3,4,5,6 ต.

พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย    

6. ประโยชนที่ไดรับ       470    ไร                    -    ลิตร 

-            ครัวเรือน         120       คน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 
 

1. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 9 

2. กจิกรรมที่ดำเนินการ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพรอมเจาหนาที่ ลงพ้ืนที่แจกจายน้ำ ใหแกประชาชน ในพ้ืนที่ บานน้ำตก

สายรุง หมู 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทัย โดยสูบน้ำจากสระน้ำธรรมชาติ แจกจายประชาชน เพื่อใชใน

การอุปโภค บริโภค 

3. ประโยชนที่ไดรับ          -      ไร                    -    ลิตร 

245        ครัวเรือน         923       คน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 
 

1. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 4 

2. กิจกรรมที่ดำเนินการ ติดต้ังเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำจากลำหวยปาไปยังหนอง กรป.กลาง สำหรับผลิต

น้ำประปาหมูบาน บานบะแหบ ม.10 และบานสวนยา ม.14 ต.กาน เหลือง อ.แวงนอย จ.ขอนแกน     

3. ประโยชนที่ไดรับ           -          ไร                    -    ลิตร 

215       ครัวเรือน         945       คน 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 
 

1. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 4 

2. กิจกรรมท่ีดำเนินการ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจายน้ำสะอาดใหประชาชนที่

ขาดแคลน น้ำจากสภาวะภยัแลงตามประกาศจังหวัดขอนแกน ณ จุดจายน้ำ บานโสกมวง หมู 3 ตำบลหนองบัว และ

บานดอนดู หมู 4 ตำบล หนองบัว     

3. ประโยชนที่ไดรับ           -          ไร                12,000  ลิตร 

624       ครัวเรือน         1,650        คน 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 
 

1. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 11 

2. กิจกรรมท่ีดำเนินการ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำและอุปกรณเขาดำเนินการสูบน้ำ จากลำหวยตุงลุง มายังแหลงเก็บน้ำ 

ของเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี ระยะทางเดนิทอสงน้ำประมาณ ๗๐๐ เมตร เปาหมาย

เพื่อจะใชในการผลิตน้ำประปา สำหรับการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนในพ้ืนท่ีฯ โดยดำเนินการ ต้ังแตวันที่ ๒๐

กมุภาพันธ ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เปาหมายการสบูน้ำ ๔๐,๐๐๐ ลบ.เมตร     

3. ประโยชนที่ไดรับ           -          ไร                    -      ลิตร 

   -          ครวัเรือน            -             คน 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายภาดล ถาวรกฤชรัตน 
                         อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 


