
  

   
 
 
 

รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นำ้และความช่วยเหลือ 
ศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรน้ำ) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ   
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6445 โทรสาร 0 2298 6629 www.dwr.go.th IDLine: mekhalawoc Email: mekhala@dwr.mail.go.th 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
โทรศัพท์ 0 2666 7090  โทรสาร 0 2666 7100 www.dgr.go.th Email: itcenter@dgr.mail.go.th 

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

รายงานฉบับที่ 480/2563         เวลา 08.00 น.     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 
เรียนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส. ทีป่รึกษา รมว.ทส. ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. อทบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่

ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศกัมพูชา ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณ
ดังกล่าวมีอากาศเย็น บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว กับมีฝนบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปก
คลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง อนึ่ง พายุโซนร้อน “อัสนี” (พายุระดับ 3) บริเวณ
ตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวัน มีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลง และไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

  

แผนที่อากาศ วันท่ี 7 พ.ย. 2563 เวลา 01.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่7 พ.ย. 2563 เวลา 04.00 น. 

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. (วันนี้) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

   

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านน้ำอ้อม ต.ยางสาว อ.วิเชียรบรุี จ.เพชรบูรณ ์ - 41.0 
บ้านแม่สรุิน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน - 13.0 
บ้านเมืองปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน - 9.0 
บ้านสันป่าสัก ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ - 7.5 
บ้านกิ่วเคียน ต.จริม  อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์ - 7.5 
บ้านเตรยีม ต.คุระ อ.ครุะบรุี จ.พังงา - 3.5 
บ้านห้วยทรายทอง ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช - 3.0 
บ้านขุนยวม  ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน - 3.0 
บ้านประตเูมือง ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน - 2.5 
บ้านน้ำตอน ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 2.5 
บ้านห้วยชมพู ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ - 2.0 
บ้านนาดอน ทต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธาน ี - 2.0 
บ้านพุบอน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร ่ จ.อุทัยธานี - 2.0 

4.ค่าความชื้นในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแม่นำ้โขง) 

ภูมิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 พ.ย. 63 ความชื้นในดิน [-] 7 พ.ย. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 60-80 60-80 ทรงตัว 

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

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
สนามบินดอนเมือง 15.8 
จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 7.9 
จ.พังงา (ตะกั่วป่า) 6.8 
จ.สตูล 6.2 
จ.สงขลา (หาดใหญ่) 5.2 
จ.กระบี่ 3.4 
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5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานขีอนแก่น เวลา 09.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของ
ประเทศไทย 
6. สถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 

6.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 44,030 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 62 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 
20,488 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (47,232 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67)
น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 3,202 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 139.73 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 35.30 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 26,896 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 5,583 41 1,783 18 46.10 39.62 3.00 3.00 7,922 
2.สิริกิติ์ 5,805 61 2,955 44 3.05 8.22 8.49 9.58 4,697 
3.จุฬาภรณ์ 155 94 118 93 0.53 0.53 1.04 1.04 26 
4.อุบลรัตน์ 1,527 63 946 51 19.22 19.09 0.30 0.30 3,130 
5.ลำปาว 984 50 884 47 2.93 5.18 0.19 0.44 1,468 
6.สิรินธร 1,758 89 926 82 0.89 6.27 0.00 0.00 208 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 751 78 748 78 4.62 6.00 0.00 0.00 214 
8.ศรีนครินทร์ 13,324 75 3,059 41 15.99 15.98 1.96 0.00 5,463 
9.วชิราลงกรณ์ 4,914 55 1,902 33 8.10 14.27 2.01 0.00 6,091 
10.ขุนด่านปราการชล 224 100 220 100 0.27 0.28 0.08 0.39 1 
11.รัชชประภา 3,649 65 2,298 54 4.86 7.27 1.78 2.80 2,498 
12.บางลาง 873 60 597 51 7.32 10.99 3.97 4.00 720 
6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ำ 4,106 ล้าน ลบ.ม. (80%) ปริมาณน้ำใช้การ 3,718 ล้าน ลบ.ม. (78%) 
๖.3 แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 334.00 ล้าน ลบ.ม. (60%) 
๖.4 แหล่งน้ำในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 6,910 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปัจจุบัน 172.39 ล้าน ลบ.ม. 
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7. สถานการณ์น้ำในประเทศ ณ วันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร ์
4 

พ.ย. 
5 

พ.ย. 
6 

พ.ย. 
7 

พ.ย. 
P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.35 1.69 1.50 1.40 ลดลง -2.3 

W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.11 0.02 0.24 0.10 ลดลง -5.1 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 4.45 4.76 4.52 4.38 ลดลง -2.92 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 1.46 1.53 1.54 1.35 ลดลง -8.52 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 18.49 18.55 18.59 18.50 ลดลง -7.7 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 6.97 6.81 6.74 6.43 ลดลง -9.91 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 6.31 6.40 6.47 6.55 ล้นตลิ่ง 0.55 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 6.08 6.12 6.13 6.10 ลดลง -0.9 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 2.84 2.76 2.67 2.59 ลดลง -0.41 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 5.16 5.11 5.09 5.11 เพิ่มขึ้น -2.19 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.91 8.31 8.25 8.01 ลดลง -9.12 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.39 28.39 28.38 28.37 ลดลง -5.59 
X.274 แม่น้ำโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.18 18.92 18.86 18.80 ลดลง -5.38 
X.37A แม่น้ำตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 8.36 8.36 8.06 7.64 ลดลง -4.06 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โน้ม 3 
พ.ย. 

4 
พ.ย. 

5 
พ.ย. 

6 
พ.ย. 

7 
พ.ย. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.38 2.69 2.80 2.75 2.76 -10.04 -0.04 0.38 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 5.50 5.40 5.36 5.37 5.44 -10.56 0.08 -0.06 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 3.07 2.73 2.48 2.44 2.40 -9.80 -0.08 -0.67 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 2.74 2.73 2.78 2.68 2.45 -9.55 -0.33 -0.29 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 3.32 3.24 3.21 3.15 3.02 -9.48 -0.19 -0.30 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 6.21 5.80 5.50 5.30 5.16 -9.34 -0.34 -1.05 ลดลง 
*** ไม่มีสถานการณ ์

9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
[เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น.(วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

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

*** ไม่มีสถานการณ ์
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10. พืน้ที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี) 
  เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โคน”ี (พายุระดับ ๓) บริเวณประเทศเวียดนาม (๖ พ.ย. ๖๓) ซึ่งจะทําให้ประเทศไทย

มีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง ในระหว่างวันที่ ๖-๘ พ.ย. ๖๓ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง และภาคตะวันออกศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงได้ทําการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและ
น้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และจะทําการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไป 

11. เหตุการณ์วิกฤตน้ำปัจจุบัน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 [เวลา 15.00 น. (เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
 ไม่มีสถานการณ ์

12. สถานการณ์ภาวะน้ำท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563  (ปภ.) 
  สถานการณ์สาธารณภัย 

จากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) กอปรกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย 
ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลทําให้เกิดสถานการณ์น้ ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลาก ดินสไลด์และ
วาตภัย ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน จํานวน 36 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครราชสีมา 
ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา) 158 อำเภอ 563 ตำบล 2,488 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 92,032 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 ราย (จ.จันทบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.ตรัง ชาย 1 สาเหตุน้ำพัด
พา จ.สุราษฎร์ธานี 3 ราย หญิง 1 ราย สาเหตุพลัดตกน้ำ ชาย 2 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.ปราจีนบุรี 4 ราย ชาย 1 ราย 
สาเหตุพลัดตกน้ำชาย 2 ราย หญิง 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.นครราชสีมา 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา ศรีสะเกษ ด.ช. 1 ราย 
สาเหตุพลัดตกน้ำ) บาดเจ็บ 4 ราย (จ.สิงห์บุรี 3 ราย สาเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับ จ.เชียงใหม่ 1 ราย สาเหตุต้นไม้ล้มทับ)  

น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำไหลหลาก มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 33 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ  
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้ว นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา) 134 อำเภอ 531 ตำบล 2,446 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
91,954 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 ราย (จ.จันทบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.ตรัง ชาย 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.สุ
ราษฎร์ธานี 3 ราย หญิง 1 ราย สาเหตุพลัดตกน้ำ ชาย 2 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.ปราจีนบุรี 4 ราย ชาย 1 ราย สาเหตุพลัด
ตกน้ำ ชาย 2 ราย หญิง 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.นครราชสีมา ชาย 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา ศรีสะเกษ ด.ช. 1 ราย สาเหตุ
พลัดตกน้ำ) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ปัจจุบันสถานการณ์ คลี่คลายแล้ว 31 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ ชัยภูมิ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร อุทัยธานี ชัยนาท ปทุมธานี สิงห์บุรี กาญจนบุรี 
ราชบุรี นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี 
สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี) ยังคงมีน้ำท่วมขัง 2 จังหวัด (นครราชสีมา สุพรรณบุรี) 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 6 – 12 พฤศจิกายน 2563)    
 ในช่วงวันที่ 6 – 8 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ประกอบกับพายุ “โคนี” ได้อ่อนกำลังลงแล้ว
เคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 6 พ.ย. 63 ทำให้บริเวณประเทศตอนบนมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง 
โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง 
เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ และมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณช่องแคบ
มะละกา 
 ส่วนในช่วงวันที่ 9 – 12 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจาก
ประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอุณภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมี
อากาศเย็นและมีลมแรง ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้
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ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 
เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
 อนึ่ง สำหรับพายุโซนร้อน “อัสนี” (พายุระดับ 3) บริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลง 
ในช่วงวันที่ 6-7 พ.ย. 63 โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ส่วนในช่วงวันที่ 10 -11 พ.ย. 63 จะมีหย่อมความกด
อากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศ 

14. ความช่วยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 

 ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม – 6 พฤศจิกายน 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 ี  172,400   -     1,000   3,135   30,132   -    
บึงกาฬ  34,000   -     -     11,263   27,269   -    

ภาค 5 
ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    
นครราชสมีา  484,600   288,000   5,600   6,758   13,578   -    

ภาค 6 
ปราจีนบุร ี  81,600   -     1,000   83   250   -    
ฉะเชิงเทรา  432   -     -     5   30   -    

ภาค 7 
ราชบุร ี  1,530,840   -     -     1,662   4,380   4,466  
เพชรบุร ี  103,680   -     -     250   980   1,300  
สุพรรณบุร ี  591,300   -     -     748   1,770   2,987  

ภาค 8 นครศรีธรรมราช  328,860   -     -     -     6,120   -    

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   56   -    
  20 จังหวัด  3,373,792   444,000   26,168   29,523   102,802   49,903  
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15. ความช่วยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม – 4 พฤศจิกายน 2563 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน้ำ) 


