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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อม

ความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย
มียังคงมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาค
ตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณ
ดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณ
ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรงดการเดินเรือ 
ระยะ 1-2 วันนี้ 

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 10 – 14 ต.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้น และ
เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนาม และเข้าสู่อ่าวตังเก๋ีย ประเทศจีนในระยะต่อไป 

 

แผนทีอ่ากาศ วันท่ี 10 ต.ค. 2563 เวลา 01.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่10 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตุนยิมวิทยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านหุบกระพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบรุ ี - 132.5 
บ้านโป่งกระทิงล่าง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี - 104.0 
บ้านห้วยตะวาย  ต.ท่าไมร้วก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี - 103.5 
บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุร ี - 99.0 
บ้านหนองธง ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี - 96.0 
บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี - 82.5 
บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ป่า จ.พังงา - 82.0 
บ้านตามลู ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี - 79.5 
บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุร ี - 77.5 
บ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี - 77.5 
บ้านหนองจอก ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุร ี - 76.0 
บ้านวังไคร ้ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบรุ ี - 69.5 
บ้านห้วยน้ำใส ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี - 64.0 

4.ค่าความชื้นในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแม่นำ้โขง) 

ภูมิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ต.ค. 63 ความชื้นในดิน [-] 10 ต.ค. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 40-60 40-60 ทรงตัว 
กลาง 60-80 60-80 ทรงตัว 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 60-80 เพิ่มขึ้น 
ตะวันออก 60-80 60-80 ทรงตัว 
ตะวันตก 60-80 60-80 ทรงตัว 

ใต ้ 60-80 60-80 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน้ำ 
 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.เพชรบุรี 282.2 
จ.ชลบุรี (สัตหีบ) 244.4 
จ.ระยอง (ห้วยโป่ง สกษ.) 119.1 
จ.พังงา (ตะกั่วป่า) 90.2 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ สกษ.) 62.9 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์) 55.7 
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย 33.5 
จ.ตราด 31.8 
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5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานชุีมพร เวลา 09.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณภาคกลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย 

6. สถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรพัยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 39,120 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 55 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 

15,577 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (47,613 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67)
น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 8,493 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 301.29 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 38.60 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 31,806 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ำ 

ปริมาตร 
น้ำในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ำใช้การได ้

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

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

ปริมาตรน้ำ
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ำเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ำใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,208 39 1,408 15 33.55 19.37 1.26 3.00 8,254 
2.สิริกิติ์ 5,752 60 2,902 44 15.34 20.81 2.51 5.97 4,756 
3.จุฬาภรณ์ 138 84 101 79 1.07 1.07 1.05 1.04 43 
4.อุบลรัตน์ 948 39 367 20 35.44 44.73 0.49 0.50 3,692 
5.ลำปาว 881 45 781 42 11.12 16.62 1.18 1.18 1,569 
6.สิรินธร 1,557 79 726 64 6.95 9.35 6.10 6.00 409 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 454 47 451 47 10.34 5.90 0.00 0.00 506 
8.ศรีนครินทร์ 12,375 70 2,110 28 46.26 33.39 2.98 4.02 6,395 
9.วชิราลงกรณ์ 4,466 50 1,454 25 42.27 32.85 3.05 4.04 6,534 
10.ขุนด่านปราการชล 214 96 210 95 2.29 2.84 0.30 3.54 11 
11.รัชชประภา 3,147 56 1,796 42 5.98 8.32 1.86 2.93 2,997 
12.บางลาง 911 63 635 54 5.81 5.53 12.83 12.58 679 
6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ำ 3,269 ล้าน ลบ.ม. (64%) ปริมาณน้ำใช้การ 2,881 ล้าน ลบ.ม. (61%) 
๖.3 แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 270.00 ล้าน ลบ.ม. (48%) 
๖.4 แหล่งน้ำในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 5,351 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปัจจุบัน 141.93 ล้าน ลบ.ม. 
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7. สถานการณ์น้ำในประเทศ ณ วันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร ์
7 

ต.ค. 
8 

ต.ค. 
9 

ต.ค. 
10 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.50 1.50 1.37 1.36 ลดลง -2.34 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.25 0.12 0.28 0.17 ลดลง -5.03 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 6.53 6.47 6.42 6.32 ลดลง -0.98 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 5.26 5.00 4.47 3.50 เพิ่มขึ้น -6.37 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 20.24 20.49 20.40 20.25 เพิ่มขึ้น -5.95 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 9.48 9.84 9.81 9.71 ลดลง -6.63 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 4.84 4.99 5.16 5.25 เพิ่มขึ้น -0.75 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 4.71 4.77 4.83 4.88 เพิ่มขึ้น -2.12 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 3.30 3.20 3.06 2.70 ลดลง -0.3 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.60 4.69 4.69 4.79 เพิ่มขึ้น -2.51 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.60 8.24 8.24 8.43 เพิ่มขึ้น -8.7 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.36 28.43 28.39 28.36 ลดลง -5.6 
X.274 แม่น้ำโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 20.36 19.90 19.18 19.02 ลดลง -5.16 
X.37A แม่น้ำตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 8.98 9.13 9.15 9.12 ลดลง -2.58 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง) 

สถาน ี
ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โน้ม 6 
ต.ค. 

7 
ต.ค. 

8 
ต.ค. 

9 
ต.ค. 

10 
ต.ค. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 3.07 3.20 3.27 3.25 3.01 -9.79 -0.26 -0.06 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 7.68 7.48 7.35 7.38 7.43 -8.57 0.08 -0.25 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 5.31 4.98 4.78 4.56 4.55 -7.65 -0.23 -0.76 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 5.23 5.22 5.01 4.79 4.65 -7.35 -0.36 -0.58 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 5.08 4.96 4.95 5.10 5.28 -7.22 0.33 0.20 เพิ่มขึ้น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 6.59 6.41 6.22 6.71 7.85 -6.65 1.63 1.26 เพิ่มขึ้น 
*** ไม่มีสถานการณ ์
9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  

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

เตือนสีแดง (อพยพ) บ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร ี
บ้านหินแด้น ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบรุ ี

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 164.0 มลิลิเมตร 
ระดับน้ำ 3.52 เมตร ระดับวิกฤต 3.5 เมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บ้านห้วยตะวาย ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
บ้านนาคันหกั ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
บ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
บ้านหนองธง ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 
บ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 102.5 มลิลิเมตร 
ระดับน้ำ 7.2 เมตร ระดับวิกฤต 8.0 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 98.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ำ 4.03 เมตร ระดับวิกฤต 5.0 เมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านกุยบุรี ตำบลกุยบรุี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
บ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ ่อำเภอชะอำ จังหวดัเพชรบุร ี
บ้านท่าพลับ ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 
บ้านห้วยตะวาย ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

ระดับน้ำ 1.5 เมตร ระดับวิกฤต 3.0 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ระดับน้ำ 3.01 เมตร ระดับวิกฤต 5.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 90.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.0 มิลลิเมตร 



๕ 

ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
บ้านหนองจอก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 85.0 มิลลิเมตร 

*** สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว 
 

10. พืน้ที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากอิทธิพลของพายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรง) ปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบน ซึ่งทำให้มีฝนตก

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้
ตอนบน ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงได้ทำการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเป็น
พิเศษ และจะทำการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อไป 

11. เหตุการณ์วิกฤตน้ำปัจจุบัน ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 [เวลา 15.00 น. (เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

จ.เพชรบุรี - เมื่อวานนี้ (9 ต.ค.) จากอิทธิพลของพายุระดับ 1 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ทำให้เกิดฝนตกหนัก
ในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมทั้งภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย โดยเฉพาะที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้เกิดฝนตกหนัก
ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่ และบนถนนเพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ตั่งแต่
บริเวณ 3 แยกไฟฟ้า บริเวณ 4 แยกชะอำ และบริเวณริมถนนเพชรเกษมหน้าปั๊ม ปตท.ลุงเท่ง ขาล่องใต้ ระยะทางประมาณ 
1 กิโลเมตร ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบนถนนเลนซ้ายและเลนกลาง  

12. สถานการณ์ภาวะน้ำท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ณ วนัที่ 10 ตุลาคม 2563  (ปภ.) 
 สถานการณ์สาธารณภัย 
 น้ำไหลหลาก สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำไหลหลาก มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 3 จ. (นครราชสีมา สระแก้ว 

กาญจนบุรี) 14 อ. 30 ต. 79 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 463 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
จ.นครราชสีมา วันที่ 8 ต.ค. 63 เวลา 16.30 น. เกิดฝนตกต่อเนื่องในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทําให้น้ำไหลหลาก

เข้าท่วมในพื้นที่10 อ. 22 ต. 62 ม.ได้แก่อ.ปากช่องต.ปากช่อง (ม.3) ต.หมูสี (ม.1,4,5,6,11,12,14,16,17,18) ต.หนอง
สาหร่าย (ม.16) ต.วังกะทะ (ม.2) ต.วังไทร (ม.7) ต.หนองน้ำแดง (ม.8) ต.คลองม่วง ต.ขนงพระ (ม.1,2,3,5,14) อ.เมืองฯ ต.
หมื่นไวย (ม.2,4) อ.ปักธงชัย ต.สะแกราช (ม.5,15) อ.โนนสูง ต.จันอัด อ.ชุมพวง ต.ประสุข (ม.2,12,16)  ต.ท่าลาด (ม.
1,2,3,11,13) ต.โนนตูม (ม.4) ต.หนองหลัก อ.ห้วยแถลง ต.งิ้ว (ม.5,9) ต.หลุงตะคึยน (ม.10,14) อ.ทะเมนชัย ต.ไพล (ม.
2,3,4,8) อ.พิมาย ต.ดงใหญ่ (ม.1,2,17) ต.สัมฤทธิ์ (ม.2,5,7,8,12,14,15,16,19,23,24,26,27) ต.โบสถ์อ.จักราช ต.
หนองพลวง (ม.13) และอ.วังน้ำเขียว ต.ไทยสามัคคีมีฝนตกและมีขยะลงไปอุดตันท่อระบายน้ำส่งผลให้น้ำระบายไม่ทัน และได้
ขุดทางระบายน้ำออกจากพ้ืนที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้ว ประชาชนได้รับผลกระทบ444 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบ 1,950 ไร่ ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันฝนหยุดตกระดับน้ำทรงตัว 

จ.สระแก้ว วันที่ 9 ต.ค. 63 เวลา 12.15 น. เกิดฝนตกต่อเนื่องในพ้ืนที่ทําให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่3 อ. 6 ต. 13 
ม. ได้แก่อ.วังสมบูรณ์ต.วังใหม่ (ม.1,6) ต.วังสมบูรณ์ (ม.2,4,7,15) ต.วังทอง (ม.3) อ.คลองหาด  ต.คลองหาด (ม.3,9)  
ต.ไทยอุดม อ.วังน้ำเย็น ต.ทุ่งมหาเจริญ (ม.1,13,24) บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 7 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

 จ.กาญจนบุรี วันที่ 9 ต.ค. 63 เวลา 15.50 น. เกิดฝนตกต่อเนื่องในพ้ืนที่ทําให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพ้ืนที่อ.ท่ามะกา 
ต.หนองลาน (ม.1,3,6) ต.พระแท่น (ม.15) ประชาชนได้รับผลกระทบ 12 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบัน
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

 
 
 
 
 



๖ 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 9 - 15 ตลุาคม 2563)  
 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่ 9  – 10 ต.ค. 
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนจะเคลื่อนที่ลงสู่ทะเลอันดามันต่อไป ในขณะที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ มีฝนตกหนักบาง
แห่งกับมีลมแรง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่น
สูง 2-4 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร หลังจากนั้น
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมมีกำลังอ่อนลง ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 15 ต.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาค
กลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมในระยะนี้ 
 อนึ่ง ในช่วงวันที่ 10 – 14 ต.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้น 
และเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามสู่อ่าวตังเก๋ีย ประเทศจีนในระยะต่อไป 

14. ความช่วยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
 ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน้ำ

สะอาด 
(ลิตร) 

น้ำด่ืมบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนที่เกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

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  
อุดรธาน ี  152,500   -     1,000   1,445   30,132   -    
บึงกาฬ  24,000   -     -     -     -     -    

ภาค 5 
ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    
นครราชสมีา  142,800   -     -     310   715   -    

ภาค 7 ราชบุร ี  371,520   -     -     1,597   4,380   2,810  
ภาค 8 นครศรีธรรมราช 254,340   -     -     -     -     -    

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   -     -     -    
  15 จังหวัด  991,240   156,000   19,088   8,954   53,464   43,960  

 

 

 

 

 



๗ 

15. ความช่วยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม – 8 ตุลาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๘ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
วันที่ 8 กันยายน 2563 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 3 
๒. กิจกรรมที่ดำเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากลำห้วยเติมเข้าสระกักเก็บน้ำเพ่ือ

ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
๓. ประโยชน์ที่ได้รับ           -          ไร่                   -    ลิตร 

   133      ครวัเรือน         615     คน 
 

  
 

 

 

 
 
 
  



๙ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
วันที่ 7 กันยายน 2563 

 
๔. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 7 
๕. กิจกรรมที่ดำเนินการ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพ่ือเร่งระบายน้ำท่วมขังพ้ืนที่การเกษตร โดยเข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 

2 บ้านบางกระโด จำนวน 1 เครื่อง, หมู่ที่ 3 บ้านหนองอ้อ จำนวน 1 เครื่อง และหมู่ที่ 12 บ้านทุ่ง จำนวน 1 เครื่อง 
๖. ประโยชน์ที่ได้รับ           615          ไร่            43,740   ลบ.ม. 

   116      ครวัเรือน             -     คน 
 

  
 

 

 

 
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน้ำ) 


