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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมกำลังแรงพาดผานภาคกลางตอนลาง ภาคใตตอนบน และภาค
ตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ยังคงมีกำลังแรง ทำให
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกตอเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนลาง รวมท้ัง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต ขอใหประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกลาว ระวังอันตรายจากฝนที่
ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไวดวย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร ขอใหชาวเรือในบริเวณดังกลาวควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง และควรงดการ
เดินเรือ ในระยะ 1-2 วันนี้ 

พายุระดับ 3 (โซนรอน) “หลิ่นฟา” ไดเคล่ือนข้ึนฝงบริเวณเมืองกวางงาย ประเทศเวียดนามแลว พายุนี้มีแนวโนมออน
กำลังลงเปนพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) และพายุระดับ 1 (หยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) อยางรวดเร็ว ทำใหดาน
ตะวันออกและตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพ่ิมขึ้น 

 

แผนท่ีอากาศ วันที่ 11 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 

 

ภาพถายดาวเทียม วนัที่ 11 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 น. 

พายโุซนรอน “LINPA” 

พายโุซนรอน “จันทรหอม” 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตนุิยมวทิยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชงิเขา 12 ชม. ที่ผานมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จดุตรวจวัด ระดับการเตอืน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บานปะตงลาง (เขาสอยดาว) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ี - 82.0 
บานโปงกระทงิ ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี - 71.0 
บานหนองธง ต.หนองพันจันทร อ.บานคา จ.ราชบุรี - 70.5 
บานบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวปา จ.พังงา - 68.5 
บานทุงขมิ้น ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวปา จ.พังงา - 54.5 
บานหินส ีต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุร ี - 53.0 
บานนางแลใน (บานลไิข) ทต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย - 52.5 
บานเขาอาง ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จนัทบรุี - 51.0 
บานหวยผาก ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุร ี - 47.0 
บานพุน้ำรอน ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี - 47.0 
บานโปงเกตุ ต.ขุนชอง อ.แกงกางแมว จ.จันทบุร ี - 41.0 
บานทุงเจดีย ต.สวนผ้ึง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุ ี - 40.5 
บานหวยมวง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี - 40.0 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

ภมูิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ต.ค. 63 ความช้ืนในดิน [-] 10 ต.ค. 63 แนวโนม 
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 หมายถงึ ดินที่แหงสนิท และ 100 หมายถงึ ดินท่ีอิ่มนำ้ 
 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงา (ตะก่ัวปา) 85.0 
จ.จันทบุรี 51.5 
จ.ตรัง 47.8 
จ.ภูเกต็ (ศูนยฯ) 45.0 
จ.นราธิวาส 39.4 
จ.กระบี่ 37.8 
จ.ฉะเชิงเทรา 35.4 
จ.ระนอง 32.4 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีสรุาษฎรธานี เวลา 14.15 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนบริเวณภาคกลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 39,659 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 56 (ปริมาตรน้ำใชการได 

16,116 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 34) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (47,639 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 67)
นอยกวาป 2562 จำนวน 7,980 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 316.89 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 40.88 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 31,272 ลาน ลบ.ม. 

 
 

อางเก็บน้ำ 

ปริมาตร 
น้ำในอาง 

ปริมาตร 
น้ำใชการได 

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอาง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

ปริมาตรน้ำ
รับไดอีก 
(ลาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ำ
ปจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ำเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ำใช
การ 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,245 39 1,445 15 17.53 21.86 1.00 1.00 8,217 
2.สิริกิติ์ 5,770 61 2,920 44 14.67 12.76 3.86 3.99 4,738 
3.จุฬาภรณ 137 84 100 79 0.30 1.07 1.05 1.05 44 
4.อุบลรัตน 1,005 41 424 23 25.97 34.13 0.50 0.50 3,635 
5.ลำปาว 896 45 796 42 5.51 13.10 1.20 1.74 1,554 
6.สิรินธร 1,565 80 734 65 10.51 6.87 2.13 6.03 401 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 479 50 476 50 13.68 12.57 0.00 0.00 481 
8.ศรีนครินทร 12,489 70 2,224 30 59.99 59.57 3.01 3.03 6,281 
9.วชิราลงกรณ 4,510 51 1,498 26 21.83 29.51 3.01 3.01 6,490 
10.ขุนดานปราการชล 216 97 212 96 2.17 2.06 2.03 0.05 9 
11.รัชชประภา 3,165 56 1,814 42 14.14 9.23 2.35 2.54 2,979 
12.บางลาง 896 62 620 53 5.82 5.79 12.77 13.61 694 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 3,313 ลาน ลบ.ม. (64%) ปริมาณน้ำใชการ 2,924 ลาน ลบ.ม. (62%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 275.00 ลาน ลบ.ม. (49%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ำรวม 5,351 ลาน ลบ.ม. 
6.5 อางเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แหง ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปจจุบัน 141.93 ลาน ลบ.ม. 
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7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 8 – 11 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พฤหัส ศุกร เสาร อาทิตย 

8 
ต.ค. 

9 
ต.ค. 

10 
ต.ค. 

11 
ต.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.50 1.37 1.36 1.33 ลดลง -2.37 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.12 0.28 0.17 -0.20 ลดลง -5.40 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 6.47 6.42 6.32 6.20 ลดลง -1.10 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 5.00 4.47 3.50 3.08 ลดลง -6.79 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 20.49 20.40 20.25 20.06 ลดลง -6.14 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 9.84 9.81 9.71 9.57 ลดลง -6.77 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 4.99 5.16 5.25 5.28 เพิ่มข้ึน -0.72 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 4.77 4.83 4.88 4.92 เพิ่มข้ึน -2.08 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 3.20 3.06 2.70 2.24 ลดลง -0.76 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.69 4.69 4.79 4.90 เพิ่มข้ึน -2.4 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 8.24 8.24 8.43 8.46 เพิ่มข้ึน -8.67 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.43 28.39 28.36 28.35 ลดลง -5.61 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 19.90 19.18 19.02 18.96 ลดลง -5.22 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 9.13 9.15 9.12 9.07 ลดลง -2.63 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 7 
ต.ค. 

8 
ต.ค. 

9 
ต.ค. 

10 
ต.ค. 

11 
ต.ค. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 3.20 3.27 3.25 3.01 2.98 -9.82 -0.27 -0.22 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 7.48 7.35 7.38 7.43 7.42 -8.58 0.04 -0.06 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 4.98 4.78 4.56 4.55 4.52 -7.68 -0.04 -0.46 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 5.22 5.01 4.79 4.65 4.50 -7.5 -0.29 -0.72 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 4.96 4.95 5.10 5.28 5.25 -7.25 0.15 0.29 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 6.41 6.22 6.71 7.85 8.06 -6.44 1.35 1.65 เพิ่มขึ้น 

*** ไมมีสถานการณ 
9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  

[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วนันี้)] 
การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 

เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - - 

*** ไมมีสถานการณ 
 

10. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากมีฝนตกหนักอยางตอเนื่องในระยะ 2-3 วันนี้ ทำใหเกิดเหตุการณน้ำปาไหลหลากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะใน

พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถลมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต และคาดการณจากกรม
อุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนรอน “หลิ่นฟา” บริเวณทะเลจีนใตที่เคลื่อนตัวเขาใกลชายฝงประเทศเวียดนาม และจะเคลื่อนตัว
ไปทางทิศตะวันตกเขาใกลประเทศไทย ในระหวางวันที่ 12-14 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงไดทำ
การเฝาระวังและติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลากเปนพิเศษ และจะทำการแจงอาสาสมัครเครือขายใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอไป  
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11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

  จ.เพชรบุรี - ประกาศเตือนประชาชน ขนยายสิ่งของภายในบายวันนี้ หว่ันน้ำทวมฉับพลันพื้นท่ีตัวเมืองเพชรบุรี  
จากการระบายน้ำลงแมน้ำเพชรบุรี ซึ่งมีงานกอสรางสะพานทางรถไฟ จะทำใหระดับน้ำในแมน้ำเพชรบุรีสูงกวาปกติ 

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563  (ปภ.) 

 สถานการณสาธารณภัย 
 จากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) กอปรกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ทำ

ใหประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง สงผลทำใหเกิดสถานการณน้ำทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 – ปจจุบัน จำนวน 11 จังหวัด (นครราชสีมา สระแกว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง 
กาญจนบุรี ชัยนาท ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ) 31 อำเภอ 63 ตำบล 162 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 
1,075 ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2563)  
 รองมรสุมพาดผานภาคกลางตอนลาง ภาคใตตอนบน และภาคตะวันออก ตลอดชวง ในขณะที่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต
กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ทำใหบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาค
กลางตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ยังคงมีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแหง สำหรับภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความกดอากาศสงูจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุมในระยะนี้ 
 อนึ่ง พายุโซนรอน “หลิ่นฟา”บริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง คาดวาเคลื่อนตัวเขาใกลชายฝงประเทศเวียดนามตอนกลาง 
และเคลื่อนขึ้นฝงประเทศเวียดนามในชวงวันที่ 11-12 ตุลาคม 2563 

14. ความชวยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรนำ้ 

 ความชวยเหลือในพ้ืนที่ประสบปญหาอุทกภัย ตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2563 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 
(ลิตร) 

น้ำดื่มบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชนที่ไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พื้นท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

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 นครศรธีรรมราช 254,340   -     -     -     -     -    

ภาค 9 

พิษณุโลก  5,760   -     -     -     700   -    

นาน  26,400   -     2,400   620   1,860   2,500  

สุโขทัย  -     -     3,600   -     -     -    

ภาค 10 
ชุมพร  800   -     -     35   120   -    
ภูเก็ต  8,000   -     -     980   4,225   -    
สุราษฎรธาน ี  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  

 

 



๖ 

15. ความชวยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันที ่4 สิงหาคม – 8 ตุลาคม 2563 

 

 
 
 
 



๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัตกิาร 
                                                                                   ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ำ) 


