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

ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ท าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย 

ส าหรับร่องมรสุมก าลังอ่อนพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย และ
ภาคใต้ ส่งผลท าให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในระยะนี้ 

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “โคน”ี (พายุระดับ 5) บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง
ในวันที่ 2 พ.ย. 2563 และมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าอ่าวตังเก๋ีย และใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 4 - 5 
พ.ย. 2563 

  

แผนที่อากาศ วันท่ี 2 พ.ย. 2563 เวลา 07.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่2 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. 

พายไุตฝุ้่น “GONI” 

พายโุซนร้อน “ATSANI” 

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 (กรมทรัพยากรน้ า) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านหนองธง ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี - 138.0 
บ้านบางหวาน ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต - 50.5 
บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ป่า จ.พังงา - 39.5 
บ้านหัวเขาท่ากอ ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร - 31.0 
บ้านคลองนูน ต.ปังหวาน อ.พะโตะ๊ จ.ชุมพร - 30.5 
บ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง - 30.0 
บ้านหนองหว้า ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง - 26.5 
บ้านโคกสง่า ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา - 23.0 
บ้านเทพนิมิตร ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สรุาษฎร์ธาน ี - 15.0 
บ้านกลาง ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรงั - 12.0 
บ้านเขาหัวควาย ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน ี - 11.0 
บ้านไทรงาม ต.ท่าขนอน อ.คีรรีัฐนิคม จ.สรุาษฎร์ธาน ี - 9.5 
บ้านเขาหลัก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธาน ี - 8.5 

4.ค่าความชื นในดิน (กรมทรพัยากรน้ า/คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

ภูมิภาค ความชื นในดิน [-] 1 ต.ค. 63 ความชื นในดิน [-] 29 ต.ค. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 40-60 20-40 ลดลง 
กลาง 60-80 60-80 ทรงตัว 

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

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สระแก้ว (อรัญประเทศ) 39.0 
จ.ภูเก็ต 22.6 
จ.สตูล 13.0 
จ.สุราษฎร์ธาน ี 11.4 
จ.ฉะเชิงเทรา 10.4 
จ.ระนอง 3.8 
จ.พังงา (ตะกั่วป่า) 2.6 
จ.สงขลา (สะเดา) 2.1 



๓ 

5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูม ิเวลา 14.30 น. 

 
สถานสีรุาษฎร์ธานี เวลา 14.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย 

6. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ปริมาตรน้ าในอ่างฯ 43,581 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 61 (ปริมาตรน้ าใช้การได้ 

20,039 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42) ปริมาตรน้ าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (47,369 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67)
น้อยกว่าปี 2562 จ านวน 3,787 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ จ านวน 210.04 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบาย
จ านวน 41.95 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ าได้อีก 27,438 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ า 

ปริมาตร 
น้ าในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ าใช้การได ้

ปริมาตร 
น้ าไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ าระบาย 

ปริมาตรน้ า
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(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 5,464 41 1,664 17 5.40 7.41 5.00 7.00 7,998 
2.สิริกิติ์ 5,819 61 2,969 45 10.22 5.63 9.53 9.07 4,689 
3.จุฬาภรณ์ 156 95 119 94 1.17 1.81 1.04 1.04 25 
4.อุบลรัตน์ 1,441 59 860 46 29.76 29.39 0.30 0.30 3,199 
5.ล าปาว 970 49 870 46 7.80 5.77 1.17 1.17 1,480 
6.สิรินธร 1,744 89 913 80 11.92 84.37 0.33 0.00 222 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 730 76 727 76 8.75 12.85 0.00 0.00 230 
8.ศรีนครินทร์ 13,241 75 2,976 40 25.09 30.46 2.00 4.02 5,529 
9.วชิราลงกรณ์ 4,879 55 1,867 32 13.52 16.31 2.02 2.02 6,121 
10.ขุนด่านปราการชล 224 100 219 100 0.50 0.73 0.41 0.69 1 
11.รัชชประภา 3,634 64 2,283 53 13.37 12.09 2.02 3.48 2,510 
12.บางลาง 849 58 573 49 6.50 6.09 4.01 3.98 741 
6.2 อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ า 4,077 ล้าน ลบ.ม. (79%) ปริมาณน้ าใช้การ 3,688 ล้าน ลบ.ม. (78%) 
๖.3 แหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 327.00 ล้าน ลบ.ม. (59%) 
๖.4 แหล่งน้ าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 6,701 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บน้ าขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ า ปริมาณน้ าปัจจุบัน 166.24 ล้าน ลบ.ม. 
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7. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ 
30 
ต.ค. 

31 
ต.ค. 

1 
พ.ย. 

2 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.40 1.42 1.40 1.38 ลดลง -2.32 
W.1C วัง เมือง ล าปาง 5.20 0.32 0.35 0.24 0.06 ลดลง -5.14 
Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 7.30 4.11 4.34 4.41 4.32 ลดลง -2.98 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 1.49 1.49 1.65 1.66 เพิ่มขึ้น -8.21 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 18.07 18.20 18.23 18.20 ลดลง -8 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.93 5.93 5.99 6.15 เพิ่มขึ้น -10.19 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 5.98 6.04 6.11 6.16 เพิ่มขึ้น 0.16 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 5.77 5.88 5.97 6.00 เพิ่มขึน้ -1 

M.191 ล าตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 1.68 2.18 2.30 2.58 เพิ่มขึ้น -0.42 
M.69 ล าเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 5.37 5.55 5.45 5.20 ลดลง -2.1 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.64 8.65 9.20 10.03 เพิ่มขึ้น -7.1 

X.149 คลองกลาย นบพิต า นครศรีธรรมราช 33.96 28.38 28.38 28.37 28.37 ทรงตัว -5.59 
X.274 แม่น้ าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.21 20.61 19.08 18.90 ลดลง -5.28 
X.37A แม่น้ าตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 8.92 8.73 8.64 8.50 ลดลง -3.2 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน า้ (ม.) 
แนว 

โน้ม 29 
ต.ค. 

30 
ต.ค. 

31 
ต.ค. 

1 
พ.ย. 

2 
พ.ย. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 2.32 2.30 2.30 2.29 2.29 -10.51 -0.01 -0.03 ทรงตัว 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 5.58 5.60 6.00 6.12 5.91 -10.09 -0.09 0.33 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 3.06 2.86 2.62 2.89 3.15 -9.05 0.53 0.09 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 2.67 2.76 2.76 2.82 2.81 -9.19 0.05 0.14 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 3.34 3.35 3.47 3.53 3.46 -9.04 -0.01 0.12 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 7.03 7.10 7.17 7.08 6.55 -7.95 -0.62 -0.48 ลดลง 
*** ไม่มีสถานการณ ์

9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (กรมทรัพยากรน้ า)  
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

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

*** ไม่มีสถานการณ ์
10. พื นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  

    เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้
ส่งผลท าให้ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงได้ท าการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และ
จะท าการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อไป 
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11. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 
 ไม่มีสถานการณ ์

12. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  (ปภ.) 
  สถานการณ์สาธารณภัย 

จากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) กอปรกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย 
ท าให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลท าให้เกิดสถานการณ์น้ าท่วมฉับพลันน้ าไหลหลาก ดินสไลด์และ
วาตภัย ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน จ้านวน 34 จังหวัด (อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
นครสวรรค ์ชัยนาท สิงห์บุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา 
กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา) 153 อ าเภอ 548 ต าบล 2,343 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 91,644 ครัวเรือน  
มีผู้เสียชีวิต 7 ราย (จ.จันทบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุน้ าพัดพา จ.ตรัง ชาย 1 สาเหตุน้ าพัดพา จ.สุราษฎร์ธานี 3 ราย  
หญิง 1 ราย สาเหตุพลัดตกน้ า ชาย 2 ราย สาเหตุน้ าพัดพา จ.ปราจีนบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุพลัดตกน้ า) บาดเจ็บ 3 ราย  
(จ.สิงห์บุรี สาเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับ)  

น้ าท่วมฉับพลัน และน้ าไหลหลาก มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 32 จังหวัด (อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้ว นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง 
สตูล สงขลา) 132 อ้าเภอ 522 ต้าบล 2,314 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 91,607 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต  
7 ราย (จ.จันทบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุน้ าพัดพา จ.ตรัง ชาย 1 ราย สาเหตุน้ าพัดพา จ.สุราษฎร์ธานี 2 ราย หญิง 1 ราย 
สาเหตุพลัดตกน้ า ชาย 1 ราย สาเหตุน้ าพัดพา จ.ปราจีนบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุพลัดตกน้ า) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ปัจจุบัน
สถานการณ์ คลี่คลายแล้ว 28 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง 
สมุทรสาคร อุทัยธานี ชัยนาท ปทุมธานี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง สงขลา สตูล สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี) ยังคงมีน้ าท่วมขัง 4 จังหวัด ( นครราชสีมา 
ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี) 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 2 – 8 พฤศจิกายน 2563)    
 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ตลอดช่วง ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นและมีลมแรง โดยในช่วงวันที่ 5 - 7 
พ.ย. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งกับมีลมแรง เนื่องจาก พายุโซนร้อน “โคนี” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเล
จีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในช่วงวันที่ 4 - 5 พ.ย. 2563 และจะอ่อน
ก าลังลงในระยะต่อไป ท าให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส าหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้
ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้จะมีก าลังแรงขึ้น ท าให้ภาคใต้
ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง  
 ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีก าลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร 
 อนึ่ง พายุโซนร้อน “อัสนี” (พายุระดับ 3) บริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่   
6 พ.ย. 63 และจะเคลื่อนเข้าใกล้อ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 7-8 พ.ย. 63 โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย 
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14. ความช่วยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน ้า 

 ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม – 2 พฤศจิกายน 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  
อุดรธาน ี  172,400   -     1,000   3,135   30,132   -    
บึงกาฬ  34,000   -     -     -     -     -    

ภาค 5 
ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    
นครราชสมีา  484,600   156,000   5,600   346   841   -    

ภาค 6 
ปราจีนบุร ี 81,600     -     1,000   -     -     -    
ฉะเชิงเทรา 432 - - 5 30 - 

ภาค 7 
ราชบุร ี  1,530,840   -     -     1,662   4,380   4,466  
เพชรบุร ี  103,680   -     -     -     -     1,300  
สุพรรณบุร ี  362,880   -     -     748   -     2,987  

ภาค 8 นครศรีธรรมราช  328,860   -     -     -     -     -    

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   840   17   -     -    
  20 จังหวัด  3,145,372   312,000   26,168   11,515   53,620   49,903  
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15. ความช่วยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม - 27 ตุลาคม 2563 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
                                                                                   ประธานคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน้ า) 


