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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันน้ี (19 ก.ย. 2563) พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) “โน
อึล” มีศูนย์กลางปกคลุมอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวโน้มจะอ่อนก าลังลง เป็นพายุระดับ 1 (หย่อมความกด
อากาศก าลังแรง) ในระยะต่อไป ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย 
ท าให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่กับมีลมแรง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน 
 ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบน และทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2 -4 
เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

 

แผนที่อากาศ วันที่ 19 ก.ย. 2563 เวลา 07.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที่ 19 ก.ย. 2563 เวลา 13.00 น. 

 

พายุดีเปรสชั่น 

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/
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี ) (กรมอุตุนิยมวทิยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพื นท่ีลาดเชิงเขา 12 ชม. ท่ีผ่านมา (กรมทรัพยากรน้ า) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านหนองปล้อง ต.กุดตาเพชร อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี - 144.5 
ที่ท าการน้ าตกนางรอง ต.หินต้ัง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก - 134.5 
บ้านซับสมบูรณ์ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ - 129.0 
บ้านซับแมก็ ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว - 127.5 
บ้านห้วยหิน ต.เขาแหลม อ.ชยับาดาล จ.ลพบุร ี - 122.0 
บ้านโคกแสมสาร ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุร ี - 118.5 
บ้านเขาขุยพัฒนา ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี - 117.0 
บ้านรังเต้ีย ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุร ี - 112.5 
บ้านโป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุร ี - 111.5 
บ้านพุฝรั่ง ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ - 111.5 
บ้านคลองห้วยนา ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ - 104.5 
บ้านหนองสองห้อง ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบรุ ี - 103.0 
บ้านช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก - 100.0 
บ้านซับตะแบก ต.ยางสาว อ.วิเชียรบรุี จ.เพชรบูรณ์ - 95.5 
บ้านซับสมบูรณ์ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว - 93.5 

4.ค่าความชื นในดิน (กรมทรัพยากรน้ า/คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

ภูมิภาค ความชื นในดิน [-] 1 ก.ย. 63 ความชื นในดิน [-] 19 ก.ย. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 60-80 60-80 ทรงตัว 

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

ใต้ 40-60 60-80 เพ่ิมขึ้น 
หมายเหตุ : ความชื้นในดิน 0 หมายถึง ดินที่แห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินที่อิ่มน้ า 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.เพชรบูรณ์ (อ.วิเชียรบุรี) 243.8 
จ.นครนายก 202.4 
จ.อุบลราชธานี (สกษ.) 200.8 
จ.นครสวรรค์ (ตากฟ้า สกษ.) 189.5 
จ.ลพบุรี (บัวชุม) 173.1 
จ.ศรีสะเกษ 170.7 
จ.สุรินทร์ 161.9 
จ.บุรีรัมย์ 157.2 
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5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันท่ี 19 กันยายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภมู ิเวลา 14.30 น. 

 
สถานีขอนแก่น เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามกีลุ่มเมฆฝนกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันท่ี 19 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ปริมาตรน้ าในอ่างฯ 34,860 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาตรน้ าใช้การได้ 

11,420 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24) ปริมาตรน้ าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (46,623 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66)
น้อยกว่าปี 2562 จ านวน 11,763 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ จ านวน 270.83 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบาย
จ านวน 46.21 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ าได้อีก 36,066 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ า 

ปรมิาตร 
น้ าในอ่าง 

ปรมิาตร 
น้ าใช้การได้ 

ปรมิาตร 
น้ าไหลลงอ่าง 

ปรมิาตร 
น้ าระบาย 

ปรมิาตรน้ า
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุที่ รนส.-

ปริมาตรน้ า
ปัจจุบัน) 

ปรมิาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ าใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,609 34 809 8 16.18 13.12 5.00 6.00 8,889 
2.สิริกิต์ิ 5,257 55 2,407 36 18.20 20.12 5.98 5.98 5,324 
3.จุฬาภรณ์ 68 42 31 24 1.18 2.19 0.00 0.00 119 
4.อุบลรัตน์ 478 20 -103 -6 3.83 2.48 0.30 0.30 4,170 
5.ล าปาว 768 39 668 36 5.26 3.01 1.32 2.22 1,679 
6.สิรินธร 1,372 70 540 48 93.82 11.74 0.00 0.00 712 
7.ป่าสักชลสิทธิ์ 69 7 66 7 3.93 0.15 0.00 1.31 893 
8.ศรีนครินทร์ 11,911 67 1,646 22 12.25 13.90 10.04 10.04 6,872 
9.วชิราลงกรณ์ 3,987 45 975 17 8.61 13.54 8.01 8.14 7,030 
10.ขุนด่านปราการชล 144 64 140 64 6.35 3.03 0.19 0.13 95 
11.รัชชประภา 2,927 52 1,576 37 50.38 33.23 0.04 2.64 3,304 
12.บางลาง 1,005 69 729 62 12.28 6.44 9.03 8.99 584 
6.2 อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ า 2,348 ล้าน ลบ.ม. (46%) ปริมาณน้ าใช้การ 1,963 ล้าน ลบ.ม. (41%) 
๖.3 แหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 213.00 ล้าน ลบ.ม. (38%) 
๖.4 แหล่งน้ าในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 3,854 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บน้ าขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ า ปริมาณน้ าปัจจุบัน 113.95 ล้าน ลบ.ม. 
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7. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันท่ี 16 – 19 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร์ 
16 
ก.ย. 

17 
ก.ย. 

18 
ก.ย. 

19 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.31 1.27 1.23 1.35 เพ่ิมขึ้น -2.35 
W.1C วัง เมือง ล าปาง 5.20 -0.38 0.25 -0.01 -0.48 ลดลง -5.68 
Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 7.30 4.60 4.61 4.47 4.58 เพ่ิมขึ้น -2.72 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 2.25 2.22 2.48 2.78 เพ่ิมขึ้น -7.09 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 17.77 17.63 17.60 17.79 เพ่ิมขึ้น -8.41 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.25 5.25 5.25 5.25 ทรงตัว -11.09 
M.6A มูล สตึก บุรรีัมย ์ 6.00 -0.38 -0.38 -0.38 0.23 เพ่ิมขึ้น -5.77 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.22 2.39 2.63 4.09 เพ่ิมขึ้น -2.91 

M.191 ล าตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.16 1.13 1.14 1.75 เพ่ิมขึ้น -1.25 
M.69 ล าเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 5.29 5.02 4.77 6.32 เพ่ิมขึ้น -0.98 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 10.94 9.85 9.63 9.23 ลดลง -7.9 

X.149 คลองกลาย นบพิต า นครศรีธรรมราช 33.96 28.42 28.44 28.39 28.45 เพ่ิมขึ้น -5.51 
X.274 แม่น้ าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.24 18.98 18.89 18.84 ลดลง -5.34 
X.37A แม่น้ าตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธานี 11.70 8.74 8.53 8.70 8.86 เพ่ิมขึ้น -2.84 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น ้าในพื นท่ีลุ่มน ้าโขง ณ วันท่ี 19 กันยายน 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

สถาน ี
ระดบั
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดบั
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดบัน า้ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน ้า (ม.) 
แนว 

โนม้ 15 
ก.ย. 

16 
ก.ย. 

17 
ก.ย. 

18 
ก.ย. 

19 
ก.ย. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 3.33 3.28 3.44 3.30 3.44 -9.36 0.00 0.11 เพิ่มข้ึน 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 7.98 7.88 7.80 7.70 7.76 -8.24 -0.04 -0.22 เพิ่มข้ึน 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 5.16 5.26 5.12 5.01 4.94 -7.26 -0.18 -0.22 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 5.03 5.07 5.08 5.06 5.03 -6.97 -0.05 0.00 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 4.87 4.85 4.85 4.86 4.95 -7.55 0.10 0.08 เพิ่มข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 5.52 5.42 5.51 5.61 6.98 -7.52 1.47 1.46 เพิ่มข้ึน 
*** ไม่มีสถานการณ์ 
9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 19 กันยายน 2563 (กรมทรพัยากรน้ า)  

[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 
การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านมหาวัน ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านโป่งน้ าร้อน ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ระดับน้ า 3.01 เมตร ระดับวิกฤต 3.90 เมตร 

 บ้านห้วยน้ านัก ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
 บ้านแม่ออกฮู ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 
 บ้านเจดีย์โคะ ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 

 บ้านปางเหนือ ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ระดับน้ า 2.26 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
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การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านผาลาด ต าบลแม่กุ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 

 บ้านพญาวัง ต าบลพญาวัง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบรูณ์ 

ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.5 มิลลิเมตร 

*** ส านักงานทรัพยากรน้ าภาคที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ว 

10. พื นท่ีติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 19 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
  เน่ืองจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน“โนอึล” ศูนย์กลางบริเวณจังหวัดมหาสารคาม ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเน่ือง 

ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มและ
น้ าป่าไหลลากได้ กรมทรัพยากรธรณี จึงได้จัดต้ังศูนย์ประสานงานและติดตามสถานการณ์ฉุกเฉิน (war room) จากพายุ
ระดับ ๓ (โซนร้อน) “โนอึล” เพื่อเฝ้าระวังตรวจสอบสถานการณ์ดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก และประสานงานอาสาสมัคร
เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเน่ืองผ่านหมายเลขโทรศัพท์    
๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๒-4 

11. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันท่ี 19 กันยายน 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 
จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กันยายน 2563 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดเส้นทางขึ้นลงเขาใหญ่ทั้งฝั่งปากช่อง 

และด่านเนินหอม ปราจีนบุรีชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  เน่ืองจากบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีฝนตก
หนักตลอดทั้งคืน จึงเกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางเส้นทาง กม.32 และมีก้อนหินร่วงหล่นลงมาบนถนน กม.28 เป็น
สาเหตุท าให้การจราจรติดขัด และพื้นที่บางแห่งมีป ริมาณน้ าเร่ิมท่วมขังเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ  (ที่มา : 
https://mgronline.com/) 

จ.ศรีสะเกษ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า 
สถานการณ์น้ าท่วมขังเส้นทาง และบ้านเรือนของชาวบ้าน มีพื้นที่ประสบภัยน้ าท่วมขังรวม 10 อ าเภอ 19 จุด โดยพื้นที่
ได้รับผลกระทบน้ าท่วมขัง ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าหักล้ม 7 ชุมชน ถนน 12 สาย (ถนน อปท.6 แห่ง ถนน ทล.6 แห่ง) ในพื้นที่
อ าเภอ ได้แก่ อ.เมืองศรีสะเกษ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ อ.กันทรลักษ์ อ.ไพรบึง อ.ราษีไศล อ.กันทรารมย์ อ.เบญจลักษ์ อ.ปรางค์กู่ 
อ.อุทุมพรพิสัย และ อ.ศรีรัตนะ ไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย และไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด (ที่มา : 
https://mgronline.com/) 

12. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วง ณ วันท่ี 19 กันยายน 2563  (ปภ.) 
  จากอิทธิพลของพายุ “โนอึล” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย ส่งผลท้า

ให้เกิดสถานการณ์น ้าท่วมฉับพลัน น ้าไหลหลาก วาตภัย และดินสไลด์ จ้านวน 10 จ. (ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา) 27 อ. 40 ต. 52 ม. 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 102 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

1. สถานการณ์น ้าท่วมฉับพลัน และน ้าไหลหลาก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 8 จ. (ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะ
เกษ จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา) 20 อ. 24 ต. 36 ม. 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 64 ครัวเรือน ไม่มี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

2. สถานการณ์วาตภัย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 7 จ. (อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ตราด และ
พังงา) 14 อ. 15 ต. 16 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 38 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2563)  
 ในช่วงวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) “โนอึล” ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ คาดว่าจะอ่อนก าลังลงและสลายตัวบริเวณภาคเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
และประเทศไทยมีก าลังแรง ส่งผลท าให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วน
คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามนั และอ่าวไทยมีก าลังแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 3-5 เมตร และอ่าวไทยคลื่นสูง 2-4 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 5 เมตร 
 ส่วนนช่วงวันที่ 21 - 25 กันยายน 2563 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย
จะมีก าลังอ่อนลง ท าให้ประเทศไทยมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง 



๖ 

14. ความช่วยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน ้า 
 ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม – 17 กันยายน 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน ้า 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน ้า

สะอาด 
(ลิตร) 

น ้าด่ืมบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

อุปโภค-บริโภค พื นที่เกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 
เชียงราย  480     -    1,200   -     -     33,150  
ล าปาง 1,440     48,000   5,400   1,785   2,491   5,000  

ภาค 3 
เลย  -     12,000   4,768   982   3,791   500  
อุดรธานี  124,500   -     1,000   1,445   30,132   -    
บึงกาฬ  24,000   -     -     -     -     -    

ภาค 5 ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    
ภาค 7 ราชบรุ ี  371,520   -     -     1,597   4,380   2,810  
ภาค 8 นครศรีธรรมราช 233,280   -     -     -     -     -    

ภาค 9 
พิษณุโลก  5,760   -     -     -     700   -    
น่าน  26,400   -     2,400   620   1,860   2,500  
สุโขทัย  -     -     3,600   -     -     -    

ภาค 10 
ชุมพร  800   -     -     35   120   -    
ภูเก็ต  8,000   -     -     980   4,225   -    
สุราษฎร์ธานี  3,200   -     -     1,200   5,050   -    

ภาค 11 อุบลราชธานี  -     96,000   360   -     -     -    
  15 จังหวัด  799,380   156,000   19,088   8,644   52,749   43,960  

 

 

 

  



๗ 

15. ความช่วยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม – 18 กันยายน 2563 

 
  



๘ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 19 กันยายน 2563 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ า            ส านักงาน   ทรัพยากรน้ าภาค 9 
๒. กิจกรรมที่ด าเนินการ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า ขนาด 10 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง ติดต้ังบริเวณ บ้านเนินพวงเหนือ หมู่ 20 

ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยสูบจากประตูกั้นน้ าคลองหนองโสนเข้าสู่คลองธรรมชาติส่งให้พื้นที่
การเกษตร เพื่อช่วยเหลือราษฎร จากวิกฤติภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ใช้ในพื้นที่การเกษตร 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ        1,000     ไร่                   -   ลิตร 
    100       ครัวเรือน           -         คน 
 

  
 

 

 

 
 



๙ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 19 กันยายน 2563 

 
๔. กรม    ทรัพยากรน้ า            ส านักงาน   ทรัพยากรน้ าภาค 9 
๕. กิจกรรมที่ด าเนินการ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า ขนาด 10 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง ติดต้ังบริเวณ หมู่ 2 ต าบลเนินปอ อ าเภอสาม

ง่าม จังหวัดพิจิตร โดยสูบจากคลองธรรมชาติเข้าสู่ประตูกั้นน้ าคลองตาตงส่งให้พื้นที่การเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรจาก
วิกฤติภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ใช้ในพื้นที่การเกษตร 

๖. ประโยชน์ที่ได้รับ        20,000     ไร่                 -       ลิตร 
     1,500     ครัวเรือน      3,500      คน 
 

  
 

 

 

 
 

 
  



๑๐ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 19 กันยายน 2563 

 
๗. กรม    ทรัพยากรน้ า            ส านักงาน   ทรัพยากรน้ าภาค 9 
๘. กิจกรรมที่ด าเนินการ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า ขนาด 12 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง ติดต้ังบริเวณ หมู่ 8 ต าบลบ้านนา อ าเภอว

ชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยสูบจากแม่น้ ายมเข้าคลองธรรมชาติ (บ้านรังนก- หนองคล้า) ให้เกษตรกร ต าบลบ้านนา และ
ต าบลวังโมกข์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรจากวิกฤติภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ใช้ในพื้นที่การเกษตร 

๙. ประโยชน์ที่ได้รับ        60,000     ไร่                 -       ลิตร 
        -       ครัวเรือน           -         คน 
 

  
 

 

 

 
 

 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
                                                                                   ประธานคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน้ า) 


