
  

   
 
 
 

รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น า้และความช่วยเหลือ 
ศูนย์ปฏิบัตกิารทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านทรพัยากรน า้) 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า   
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6445 โทรสาร 0 2298 6629 www.dwr.go.th IDLine: mekhalawoc Email: mekhala@dwr.mail.go.th 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  
โทรศัพท์ 0 2666 7090  โทรสาร 0 2666 7100 www.dgr.go.th Email: itcenter@dgr.mail.go.th  

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
โทรศัพท์ 0 22656500 www.onep.go.th  Email: webmaster@onep.go.th 

รายงานฉบับที่ 451/2563         เวลา 15.00 น.     วันที่ 23 ตุลาคม 2563 
เรียนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส. ทีป่รึกษา รมว.ทส. ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. อทบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่ ว โมงข้างหน้า  บริ เวณความกดอากาศสู งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ท าให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดย
มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออก ส าหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกั บ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่าง ท าให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบาง
แห่ง ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร 

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “โซเดล” (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนาม
ตอนบนในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค.63 และจะอ่อนก าลังลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลท าให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งกับมีลมแรง 

 

แผนที่อากาศ วันท่ี 23 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่23 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 น. 

พายุไตฝุ้่น “โซเดล” 

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.(เมื่อวาน) - 07.00 น. (วันนี ) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

   

3.ปริมาณฝนสะสมของพื นที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรน  า) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านเจ็ดร้อยไร่ ต.แมเ่ล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค ์ - 174.0 
บ้านบางพรวด ต.ล าเลยีง อ.กระบรุี จ.ระนอง - 33.0 
บ้านช่องลม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบครีีขันธ ์ - 26.5 
บ้านไร่บน ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบครีีขันธ ์ - 19.0 
บ้านพญากองดี ต.ศรีถ้อย อ.แมส่รวย จ.เชียงราย - 10.5 
บ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก - 8.0 
บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 7.0 
บ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ - 5.5 
บ้านชมภูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก - 5.0 
บ้านโป่งเจ็ดหัว ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ ์ - 5.0 
บ้านห้วยใหญ่ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร - 5.0 
บ้านซับเปิป ต.ซับเปิป อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ ์ - 4.5 
บ้านบางเจริญ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ - 4.5 

4.ค่าความชื นในดิน (กรมทรพัยากรน  า/คณะกรรมาธิการแม่น  าโขง) 

ภูมิภาค ความชื นในดิน [-] 1 ต.ค. 63 ความชื นในดิน [-] 20 ต.ค. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 40-60 20-40 ลดลง 
กลาง 60-80 60-80 ทรงตัว 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 60-80 เพิ่มขึ น 
ตะวันออก 60-80 60-80 ทรงตัว 
ตะวันตก 60-80 60-80 ทรงตัว 

ใต ้ 60-80 60-80 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความชื นในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน  า 
 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สงขลา (อ.สะเดา) 95.2 
จ.พัทลุง (สกษ.) 52.0 
จ.ตรัง 42.1 
จ.สตูล 33.4 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 14.4 
จ.สุราษฎร์ธานี (พระแสง สอท.) 12.8 
จ.กระบี่ (เกาะลันตา) 9.1 
จ.ตาก (ดอยมูเซอ สกษ.) 8.0 
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5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูม ิเวลา 14.30 น. 

 
สถานสีรุาษฎร์ธานี เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย 

6. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน  า และสทนช.) 
6.1 สภาพน  าในอ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ปริมาตรน  าในอ่างฯ 42,378 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 60 (ปริมาตรน  าใช้การได้ 

18,835 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40) ปริมาตรน  าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (47,684 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67)
น้อยกว่าปี 2562 จ านวน 5,306 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน  าไหลลงอ่างฯ จ านวน 177.86 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน  าระบาย
จ านวน 36.86 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน  าได้อีก 28,548 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน  า 

ปริมาตร 
น  าในอ่าง 

ปริมาตร 
น  าใช้การได ้

ปริมาตร 
น  าไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น  าระบาย 

ปริมาตร
น  ารับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน  า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น  าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น  าใช้
การ 

วันนี  
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี  
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,382 40 1,582 16 19.27 19.12 1.00 1.00 8,080 
2.สิริกิติ์ 5,815 61 2,965 45 9.70 11.71 4.97 4.93 4,693 
3.จุฬาภรณ์ 154 94 117 92 1.70 2.54 1.04 1.04 27 
4.อุบลรัตน์ 1,244 51 663 36 24.55 19.23 0.30 0.30 3,396 
5.ล าปาว 933 47 833 44 3.76 1.79 1.20 1.20 1,517 
6.สิรินธร 1,707 87 876 77 8.25 13.54 10.00 10.00 259 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 641 67 638 67 10.07 8.69 0.44 0.00 319 
8.ศรีนครินทร์ 13,033 73 2,768 37 29.59 38.34 0.95 1.03 5,737 
9.วชิราลงกรณ์ 4,742 54 1,730 30 17.69 15.00 0.98 0.99 6,258 
10.ขุนด่านปราการชล 224 100 219 100 0.74 0.94 0.05 0.05 1 
11.รัชชประภา 3,522 62 2,170 51 11.26 15.89 2.79 2.06 2,622 
12.บางลาง 840 58 564 48 6.54 6.55 6.03 6.04 750 

6.2 อ่างเก็บน  าขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน  า 3,988 ล้าน ลบ.ม. (78%) ปริมาณน  าใช้การ 3,601 ล้าน ลบ.ม. (76%) 
๖.3 แหล่งน  าธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน  ารวม 299.00 ล้าน ลบ.ม. (54%) 
๖.4 แหล่งน  าในพื นที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน  ารวม 6,440 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บน  าขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน  า ปริมาณน  าปัจจุบัน 160.66 ล้าน ลบ.ม. 
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7. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
20 
ต.ค. 

21 
ต.ค. 

22 
ต.ค. 

23 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.43 1.38 1.45 1.35 ลดลง -2.35 
W.1C วัง เมือง ล าปาง 5.20 0.37 0.35 0.32 -0.42 ลดลง -5.62 
Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 7.30 5.06 4.92 4.80 4.69 ลดลง -2.61 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 2.17 2.03 2.09 1.84 ลดลง -8.03 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 19.37 19.40 19.49 19.45 ลดลง -6.75 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 10.52 10.37 10.42 10.31 ลดลง -6.03 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 5.81 5.81 5.82 5.83 เพิ่มขึ น -0.17 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 5.80 5.74 5.67 5.67 ทรงตัว -1.33 

M.191 ล าตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 3.49 3.49 3.38 3.23 ลดลง 0.23 
M.69 ล าเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 5.88 5.70 5.35 5.08 ลดลง -2.22 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.97 9.11 9.93 9.96 เพิ่มขึ น -7.17 

X.149 คลองกลาย นบพิต า นครศรีธรรมราช 33.96 28.41 28.40 28.39 28.38 ลดลง -5.58 
X.274 แม่น  าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.85 20.00 18.90 19.53 เพิ่มขึ น -4.65 
X.37A แม่น  าตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 10.66 10.63 10.54 10.41 ลดลง -1.29 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น  าโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน า้ (ม.) 
แนว 

โน้ม 19 
ต.ค. 

20 
ต.ค. 

21 
ต.ค. 

22 
ต.ค. 

23 
ต.ค. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 2.52 2.50 2.63 2.71 2.81 -9.99 0.18 0.29 เพิ่มขึ น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 6.16 5.78 5.96 6.00 5.98 -10.02 0.02 -0.18 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 3.52 3.38 3.05 2.99 3.03 -9.17 -0.02 -0.49 เพิ่มขึ น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 3.51 3.59 3.58 3.52 3.36 -8.64 -0.22 -0.15 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 4.39 4.60 4.62 4.58 4.50 -8.00 -0.12 0.11 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 9.45 9.59 9.40 9.35 9.31 -5.19 -0.09 -0.14 ลดลง 

*** ไม่มีสถานการณ ์

9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรน  า)  
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 

***ไม่มีสถานการณ ์
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10. พื นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
   เนื่องจากในพื นที่เสี่ยงดินถล่มมีฝนตกต่อเนื่องบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออก และตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงได้ท าการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน  าป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และ
จะท าการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพื นที่เสี่ยงภัยต่อไป 

11. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 [เวลา 08.00 - 15.00 น. (วันนี )] 
  ไม่มีสถานการณ ์

12. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วง ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563  (ปภ.) 
  สถานการณ์สาธารณภัย 

จากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) กอปรกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย 
ท าให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลท าให้เกิดสถานการณ์น  าท่วมฉับพลันน  าไหลหลาก ดินสไลด์และวาต
ภัย ตั งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน จ านวน 33 จังหวัด (อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
ชัยนาท สิงห์บุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ 
ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา) 128 อ าเภอ 452 ต าบล 1,891 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 63,928 ครัวเรือน  
มีผู้เสียชีวิต 3 ราย (จ.จันทบุรี สาเหตุน  าพัดพา จ.ตรัง สาเหตุน  าพัดพา จ.สุราษฎร์ธานี สาเหตุพลัดตกน  า) บาดเจ็บ 3 ราย 
(จ.สิงห์บุรี สาเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับ) 

น  าท่วมฉับพลัน และน  าไหลหลาก มีพื นที่ได้รับผลกระทบ 31 จังหวัด (อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ชัยนาท สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา) 117 
อ า เภอ 437 ต าบล 1,867 หมู่บ้ าน ประชาชนได้รั บผลกระทบ 63,869 ครั ว เรื อน มีผู้ เสี ยชี วิ ต 3 ราย 
(จ.จันทบุรีสาเหตุน  าพัดพา จ.ตรัง สาเหตุน  าพัดพา จ.สุราษฎร์ธานี สาเหตุพลัดตกน  า) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ปัจจุบันสถานการณ์ 
คลี่คลายแล้ว 14 จงัหวัด (ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ระยอง จันทบุร ีสมุทรสาคร สิงห์บุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา กระบี่ สงขลา 
สตูล สมุทรสงคราม บุรีรัมย์) ยังคงมีน  าท่วมขัง 17 จังหวัด (อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี 
ฉะเชิงเทราสุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช อุทัยธานี ชัยนาท นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ราชบุรี) 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 23 – 29 ตุลาคม 2563)  
 ในช่วงวันที่ 24 - 29 ต.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังค่อนข้างแรงประเทศจีนแผ่ลงมาปก
คลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในขณะที่พายุไต้ฝุ่น “โซเดล” (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้
ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค. 63 ลักษณะเช่นนี ท าให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิ
จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นและมีลมแรง โดยในช่วงวันที่ 25-29 ต.ค. 63 จะมีฝนบางแห่ง ในภาคเหนือ 
รวมทั งทางด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคระวันออกเฉียงเหนือ 
 ส าหรับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และ
อ่าวไทยตอนล่าง ท าให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง 
 
 
 
 
 
 
 
  



๖ 

14. ความช่วยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน ้า 

 ความช่วยเหลือในพื นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตั งแต่วันที่  1 สิงหาคม – 22 ตุลาคม 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน ้า 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ
การ

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  
อุดรธาน ี  158,400   -     1,000   3,135   30,132   -    
บึงกาฬ  34,000   -     -     -     -     -    

ภาค 5 
ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    
นครราชสมีา  428,600   -    4,400     346   841   -    

ภาค 7 
ราชบุร ี 1,519,320 - - 1,662 4,380 4,466 
เพชรบุร ี 103,680 - - - - 1,300 
สุพรรณบุร ี  56,700 -  - - - 2,000 

ภาค 8 นครศรีธรรมราช 306,180 - - - - - 

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   -    
สุราษฎร์ธาน ี  3,200   -     -     1,200   5,050   -    

ภาค 11 อุบลราชธาน ี  -     96,000   360   -     -     -    
  18 จังหวัด  2,652,960   156,000   23,488   10,745   53,590   48,916  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

15. ความช่วยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม - 22 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 



๘ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
วันที่ 23 กันยายน 2563 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน  า            ส านักงาน   ทรัพยากรน  าภาค 11 
๒. กิจกรรมที่ด าเนินการ ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรน  าบาดาล เขต 11 

แจกจ่ายน  าดื่ม จ านวน 480 ขวด ให้แก่ผู้ประสบภัยน  าท่วม ชุมชนวังแดง ชุมชนบูรพา 2 ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว
สวนสาธารณะห้วยม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ             -         ชุมชน                -           ลิตร 
      13       ครวัเรือน           52         คน 
 

  
 

 

 

 
 
 
   
 
 
  



๙ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
วันที่ 23 กันยายน 2563 

 
๔. กรม    ทรัพยากรน  า            ส านักงาน   ทรัพยากรน  าภาค 6 
๕. กิจกรรมที่ด าเนินการ ร่วมกับส านักงานเทศบาลต าบลท่าถ่าน ติดตั งเครื่องสูบน  าขนาด 3 นิ ว จ านวน 3 เครื่อง สูบทอย

น  าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกศูนย์สาธิตการตลาด ต าบลท่าลาด อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๖. ประโยชน์ที่ได้รับ             -         ชุมชน                -           ลิตร 

      -          ครวัเรือน            -       คน 
 

  
 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
วันที่ 23 กันยายน 2563 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน  า            ส านักงาน   ทรัพยากรน  าภาค 6 
๒. กิจกรรมที่ด าเนินการ  เข้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื นที่อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ณ ศูนย์อ านวยการ

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลต าบลกบินทร์บุรี ส่งมอบน  าดื่ม บรรจุขวด จ านวน 1 ,000 ขวด แจกจ่าย
ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยบริเวณ ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี   

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ           -          ไร่                -          ลบ.ม. 
     -           ครวัเรือน            -        คน 
 

  
 

 

 

 
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
                                                                                   ประธานคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน  า) 
 


