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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนกลาง และคาดว่าจะเคลื่อน

ลงทะเลอันดามันในเย็นนี้ (25 ธ.ค. 63) ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก่าลังค่อนข้าง
แรง ท่าให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าว
ไทยมีก่าลังแรง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร 

ส่าหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีก่าลังอ่อน ท่าให้บริเวณ
ดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้่าค้างแข็งบางพื้นที่ 

  

แผนทีอ่ากาศ วันท่ี 25 ธ.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่25 ธ.ค. 2563 เวลา 13.00 น. 

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 (กรมทรัพยากรน้่า) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านเหนือ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎร์ธาน ี - 78.5 
บ้านโฉลกบ้านเก่า ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สรุาษฎร์ธาน ี - 76.5 
บ้านนาดอน ทต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี - 38.5 
บ้านเขาเหล็ก ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช - 33.0 
บ้านน้่ารอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช - 29.0 
บ้านน้่าร้อน ต.สีขดี อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช - 25.0 
บ้านห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.รอ่นพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช - 25.0 
บ้านห้วยทรายทอง ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช - 17.5 
บ้านห้วยหินลับ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช - 17.0 
บ้านนบ ต.กรุงชิง อ.นบพิต่า จ.นครศรีธรรมราช - 16.5 

4.ค่าความชื นในดิน (กรมทรพัยากรน้่า/คณะกรรมาธิการแม่น้า่โขง) 

ภูมิภาค ความชื นในดิน [-] 1 พ.ย. 63 ความชื นในดิน [-] 12 ธ.ค. 63 แนวโน้ม 
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 60-80 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน้่า 

 

  

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นครศรีธรรมราช (สกษ.) 65.0 
จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 48.4 
จ.ตรัง 21.9 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 11.6 
จ.สงขลา (คอหงษ์ สกษ.) 10.4 
จ.สตูล 8.2 



๓ 

5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานสีรุาษฎร์ธานี เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย 

6. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้่า และสทนช.) 
6.1 สภาพน้่าในอ่างเก็บน้่าขนาดใหญ่ปริมาตรน้่าในอ่างฯ 43,455 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 61 (ปริมาตรน้่าใช้การได้ 

19,913 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42) ปริมาตรน้่าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (44,664 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63)
น้อยกว่าปี 2562 จ่านวน 1,209 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้่าไหลลงอ่างฯ จ่านวน 31.31 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้่าระบาย
จ่านวน 75.37 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้่าได้อีก 27,471 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้่า 

ปริมาตร 
น้่าในอ่าง 

ปริมาตร 
น้่าใช้การได ้

ปริมาตร 
น้่าไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้่าระบาย 

ปริมาตรน้่า
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน่้า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้่าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้่าใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,514 41 1,714 18 0.00 0.76 6.50 6.50 7,948 
2.สิริกิติ์ 5,416 57 2,566 39 1.87 3.82 17.00 17.00 5,092 
3.จุฬาภรณ์ 150 91 113 89 0.00 0.00 1.04 0.00 31 
4.อุบลรัตน์ 1,548 64 967 52 2.54 0.00 4.08 2.00 3,092 
5.ล่าปาว 956 48 856 46 0.00 0.00 0.62 0.62 1,494 
6.สิรินธร 1,662 85 831 73 0.00 0.00 1.58 1.54 304 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 676 70 673 70 0.00 0.00 3.92 2.61 284 
8.ศรีนครินทร์ 13,244 75 2,979 40 3.16 0.00 7.00 6.97 5,526 
9.วชิราลงกรณ์ 4,726 53 1,714 29 2.31 2.29 6.99 6.98 6,274 
10.ขุนด่านปราการชล 205 91 200 91 0.01 0.02 1.23 1.24 20 
11.รัชชประภา 3,757 67 2,405 56 4.64 1.63 1.50 2.72 2,387 
12.บางลาง 1,320 91 1,043 89 13.55 14.35 12.42 9.10 270 
6.2 อ่างเก็บน้่าขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้่า 4,011 ล้าน ลบ.ม. (78%) ปริมาณน้่าใช้การ 3,622 ล้าน ลบ.ม. (76%) 
๖.3 แหล่งน้่าธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้่ารวม 293.00 ล้าน ลบ.ม. (50%) 
๖.4 แหล่งน้่าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้่ารวม 6,564 ล้าน ลบ.ม. (77%) 
6.5 อ่างเก็บน้่าขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้่า ปริมาณน้่าปจัจุบนั 173.72 ล้าน ลบ.ม. (74%) 
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7. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
22 
ธ.ค. 

23 
ธ.ค. 

24 
ธ.ค. 

25 
ธ.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.30 1.30 1.30 1.28 ลดลง -2.42 
W.1C วัง เมือง ล่าปาง 5.20 -0.32 -0.20 -0.10 -0.01 ลดลง -5.21 
Y.16 ยม บางระก่า พิษณุโลก 7.30 1.07 1.00 0.93 0.85 ลดลง -6.45 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 0.93 1.12 1.13 *** *** *** 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 16.33 16.31 16.29 16.27 ลดลง -9.93 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.58 5.38 5.25 5.25 ทรงตัว -11.09 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 0.86 0.84 0.86 0.74 ลดลง -5.26 
M.7 มลู เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.99 3.00 3.04 2.98 ลดลง -4.02 

M.191 ล่าตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.50 1.16 1.04 0.98 0.93 ลดลง -2.57 
M.69 ล่าเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 5.70 5.69 5.68 5.67 ลดลง -1.63 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.60 8.23 7.60 7.60 ทรงตัว -9.53 

X.149 คลองกลาย นบพิต่า นครศรีธรรมราช 33.96 28.63 28.58 28.55 28.80 เพิ่มขึ้น -5.16 
X.274 แม่น้่าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 20.28 19.92 19.71 20.76 เพิ่มขึ้น -3.42 
X.37A แม่น้่าตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 8.82 8.52 8.24 8.00 ลดลง -3.7 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้่าโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน า้ (ม.) 
แนว 

โน้ม 21 
ธ.ค. 

22 
ธ.ค. 

23 
ธ.ค. 

24 
ธ.ค. 

25 
ธ.ค. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 2.79 2.77 2.81 2.83 2.78 -10.02 -0.03 -0.01 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 5.24 5.16 5.30 5.38 5.42 -10.58 0.12 0.18 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 2.02 2.14 2.16 2.14 2.27 -9.93 0.11 0.25 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 1.70 1.63 1.63 1.73 1.78 -10.22 0.15 0.08 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 2.13 2.07 2.00 2.02 2.11 -10.39 0.11 -0.02 เพิ่มขึ้น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 2.55 2.56 2.54 2.50 2.50 -12 -0.04 -0.05 ทรงตัว 
*** ไม่มีสถานการณ ์

9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้่า)  
[เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) บ้านบางมาศ ต่าบลรับร่อ อ่าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 155.0 มิลลิเมตร 

 บ้านพันวาล 4 ต่าบลรับร่อ อ่าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 148.5 มิลลิเมตร 
 บ้านเนินส่าลี  ต่าบลสะพลี อ่าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 146.5 มลิลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านวังพุง ต่าบลหินแก้ว อ่าเภอทา่แซะ จังหวัดชุมพร ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 120.0 มลิลิเมตร 
 บ้านเสียบญวน ต่าบลวังใหม่ อ่าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 126.5 มลิลิเมตร 
 บ้านหนองต่าเสา ต่าบลถ้่าสิงห์ อ่าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 117.5 มลิลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านปากแพรก ต่าบลนากระตาม อ่าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 99.0 มิลลิเมตร 
 บ้านในง่วม ต่าบลบ้านนา อ่าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 76.0 มิลลิเมตร 

*** ส่านักงานทรัพยากรน้่าภาคที่เกี่ยวข้องได้ด่าเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว 
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10. พื นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
  เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่่าก่าลั งแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก่าลังแรงขึ้น ท่าให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ศูนย์
ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงได้มีการติดตามสถานการณ์ พิบัติภัยดินถล่มและน้่าป่าไหลหลากในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา เป็นพิเศษ 

11. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 [เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (วันน้ี)] 
  ไม่มีสถานการณ ์

12. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563  (ปภ.) 
  จากอิทธิพล มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีก้าลังแรง ท้าให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง 

ส่งผลให้บริเวณภาคใต้เกิดสถานการณ์น ้าท่วมฉับพลัน น ้าไหลหลาก ดินสไลด์และวาตภัย  ตั งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 63 - 
ปัจจุบัน จ้านวน 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 28 อ้าเภอ 165 ต้าบล 813 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
42,977 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย 1.จังหวัดยะลา (หญิง 1 ราย สาเหตุดินสไลด์ทับบ้าน) 2.จังหวัดนราธิวาส 
(ด.ช. 2 ราย สาเหตุจมน ้า) เปิดจุดอพยพ 2 จุด มีผู้อพยพ 247 คน (นราธิวาส 1 จุด ยะลา 1 จุด) 

  1. สถานการณ์น ้าท่วมฉับพลัน และน ้าไหลหลาก มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
16 อ้าเภอ 82 ต้าบล 478 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 31,648 ครัวเรือน ดังนี้ 

จังหวัด วันเกิดเหต ุ
จ่านวน 

รายชื่ออ่าเภอ 
ความเสยีหาย 

อ่าเภอ ต่าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 
ภาคใต้ รวม 3 จังหวัด 18 อ้าเภอ 88 ต้าบล 505 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 38,767 ครัวเรือน 

1.นราธิวาส 
-ปัจจุบันระดับน้่าลดลง 

16 ธ.ค. 63 13 73 449 แว้ง ศรีสาคร ระแงะ 
เจาะไอร้อง สุไหงปาด ี
บาเจาะ จะแนะ สุคริิน            
สุไหงโก-ลก เมืองฯ ยี่งอ 
รือเสาะ ตากใบ 

29,716 2 - 

2.ปัตตาน ี
-ปัจจุบันระดับน้่าลดลง 

18 ธ.ค. 63 2 8 28 เมืองฯ  หนองจิก 1,912 - - 

3.ยะลา 
-ปัจจุบันระดับน้่าลดลง 

18 ธ.ค. 63 1 1 1 รามัน 20 - - 

  2. ดินสไลด์ มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 1 จังหวัด (ยะลา) 1 อ่าเภอ 1 ต่าบล 1 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (หญิง อายุ 
75 ปี อ.เบตงจ.ยะลา สาเหตุดินสไดล์ทับบ้าน) 

 13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 25 – 31 ธันวาคม 2563)    
  ในช่วงวันที่ 25 – 29 ธ.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก่าลังปานกลางปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ท่าให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ แต่
ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้จะมีก่าลังอ่อนลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก่าลังปานกลาง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
 ส่วนในช่วงวันที่ 30 – 31 ธ.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกละลอกจะแผ่เสริมลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ท่าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมจะลดลง 4 -6 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่าหรับ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีก่าลังแรงขึ้น ท่าให้ภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้น และมีฝนตกหนักบาง
แห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก่าลังปานกลาง 
 
 



๖ 

14. ความช่วยเหลอือุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน ้า 
 ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม – 25 ธันวาคม 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน ้า 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน ้า

สะอาด 
(ลิตร) 

น ้าดื่มบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชนท์ี่ได้รบั 

อุปโภค-บริโภค พื นที่เกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 
เชียงราย  480   -     1,200   -     -     33,150  
ล่าปาง  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  473,800   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  
สุพรรณบุรี  591,300   -     -     748   1,770   2,987  

ภาค 8 
นครศรีธรรมราช  413,100   -     -     -     6,120   -    
สงขลา  1,317,060   -     -     2,160   8,395   13,300  
พัทลุง  196,020   -     -     2,892   7,439   3,500  

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  142,400   -     7,500   1,505   6,260   100  

ภาค 11 อุบลราชธานี  -     96,000   840   17   56   -    
  22 จังหวัด  5,174,532   456,000   33,668  34,907  119,966  67,803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

15. ความช่วยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 2563 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
  



๘ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
วันที่ 24 กันยายน 2563 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้่า            ส่านักงาน   ทรัพยากรน้่าภาค 9 
๒. กิจกรรมที่ด่าเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้่า ขนาด 8 นิ้ว จ่านวน 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณ บ้านน้่าโค้ง หมู่ 3 ต่าบลร้องเข็ม 

อ่าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยสูบจากล่าน้่าแม่ค่ามี เข้าสู่คลองธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ          350       ไร่                  -   ลิตร 
      80         ครวัเรือน         1,280    คน 
 

  
 

 

 

 
 
  



๙ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
วันที่ 24 กันยายน 2563 

 
๔. กรม    ทรัพยากรน้่า            ส่านักงาน   ทรัพยากรน้่าภาค 11 
๕. กิจกรรมที่ด่าเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้่า ขนาด 12 นิ้ว จ่านวน 1 เครื่อง พร้อมท่อส่งระยะทาง 600 เมตร สูบเพ่ือเก็บ

กักแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้่าอุปโภค บริโภค และเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประชาชน บ้านค่าสร้าง
บ่อ หมู่ที่ 4,5 ต่าบลน้่าปลีก อ่าเภอเมือง จังหวัดอ่านาจเจริญ 

๖. ประโยชน์ที่ได้รับ           -           ไร่                 28,000  ลบ.ม. 
     370       ครวัเรือน         1,100    คน 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
                                                                                   ประธานคณะท่างานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน้่า) 


