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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมกำลังแรงพาดผานภาคใตตอนบน และภาคตะวันออก เขาสูหยอมความ
กดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาว
ไทย ยังคงมีกำลังแรง ทำใหประเทศไทยยังคงมีฝนตกตอเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต 
ขอใหประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เส่ียงภัยบริเวณดังกลาว ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไวดวย สำหรับ
คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคล่ืนสูงมากกวา 3 เมตร 
ขอใหชาวเรือในบริเวณดังกลาวควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง และควรงดการเดินเรือในระยะนี้ 

 พายุระดับ 3 (พายุโซนรอน) “นังกา บริเวณอาวตังเก๋ีย กำลังเคล่ือนตัวทางทิศตะวันตก คาดวาจะเคล่ือนผานอาว
ตังเก๋ียเขาสูบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในวันนี้ (14 ตุลาคม 2563) โดยจะมีผลกระทบตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ทำใหบริเวณดังกลาวมีฝนเพิ่มข้ึน 

 

แผนที่อากาศ วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 01.00 น. 

 

ภาพถายดาวเทียม วนัที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 

พายโุซนรอน “นังกา” 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น. (วันน้ี) (กรมอุตนุิยมวิทยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชงิเขา 12 ชม. ที่ผานมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จดุตรวจวัด ระดับการเตอืน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บานถ้ำพริก ต.บานแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 46.0 
บานทาขาม ต.วังนกแอน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก - 39.5 
บานหวยกอก ต.หวยเฮ้ีย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 38.5 
บานพญากองด ีต.ศรีถอย อ.แมสรวย จ.เชยีงราย - 38.0 
บานทับขอน ต.ปากทรง อ.พะโตะ จ.ชุมพร - 34.5 
บานหาดสมแปน ต.หาดสมแปน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง - 34.0 
บานน้ำตก ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง - 31.0 
บานเหนือ ต.บานใต อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธาน ี - 29.5 
บานหนองธง ต.หนองพันจันทร อ.บานคา จ.ราชบุรี - 28.5 
บานแกงไฮ ต.หนองกะทาว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 27.5 
บานดาน ต.ละอุนใต อ.ละอุน จ.ระนอง - 26.5 
บานแกงลาด ต.หวยเฮ้ีย อ.นครไทย จ.พิษณโุลก - 25.5 
บานหวยใต ต.ทับปริก อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบี ่ - 25.5 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

ภมูิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ต.ค. 63 ความช้ืนในดิน [-] 12 ต.ค. 63 แนวโนม 
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 60-80 ทรงตัว 

ใต 60-80 60-80 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถงึ ดินที่แหงสนิท และ 100 หมายถงึ ดินท่ีอิ่มนำ้ 
 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ตรัง 51.1 
จ.เพชรบุรี (หนองพลับ สกษ.) 46.7 
จ.ประจวบคีรีขันธ 41.0 
จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง) 39.3 
จ.ระนอง 33.5 
จ.สมุทรปราการ (นำรอง) 27.7 
จ.สงขลา (หาดใหญ) 24.0 
จ.ภูเกต็ (ศูนยฯ) 24.0 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีสรุาษฎรธานี เวลา 09.00 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนบริเวณภาคกลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 40,085 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 57 (ปริมาตรน้ำใชการได 

16,542 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 35) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (47,704 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 67)
นอยกวาป 2562 จำนวน 7,619 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 258.52 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 42.58 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 30,841 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 5,264 39 1,464 15 8.72 13.14 1.00 1.00  8,198  
2.สิริกิติ์ 5,784 61 2,934 44 18.70 8.89 5.83 6.21  4,724  
3.จุฬาภรณ 137 84 100 79 0.45 0.62 0.52 0.70  44  
4.อุบลรัตน 1,054 43 473 26 26.80 26.39 0.50 0.51  3,586  
5.ลำปาว 906 46 806 43 5.64 7.56 1.20 1.20  1,544  
6.สิรินธร 1,585 81 754 66 17.00 13.87 3.51 5.47  381  
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 502 52 499 52 10.64 13.69 0.44 0.00  458  
8.ศรีนครินทร 12,573 71 2,308 31 39.27 50.96 2.02 2.01  6,197  
9.วชิราลงกรณ 4,547 51 1,535 26 18.33 23.49 2.02 2.02  6,453  
10.ขุนดานปราการชล 216 97 212 96 1.35 2.07 1.32 2.03  9 
11.รัชชประภา 3,231 57 1,879 44 46.78 22.13 1.43 1.35  2,913  
12.บางลาง 880 61 604 51 5.87 5.44 13.56 13.58  710 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 3,539 ลาน ลบ.ม. (69%) ปริมาณน้ำใชการ 3,152 ลาน ลบ.ม. (66%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 278.00 ลาน ลบ.ม. (50%) 
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 11 – 14 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ 

11 
ต.ค. 

12 
ต.ค. 

13 
ต.ค. 

14 
ต.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.33 1.30 1.35 1.32 ลดลง -2.38 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.20 -0.28 0.32 0.24 ลดลง -4.96 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 6.20 6.00 5.52 5.57 เพิ่มข้ึน -1.73 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 3.08 2.97 2.45 2.15 ลดลง -7.72 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 20.06 19.90 19.54 19.23 ลดลง -6.97 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 9.57 9.54 9.12 8.41 ลดลง -7.93 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 5.28 5.31 5.43 5.52 เพิ่มข้ึน -0.48 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 4.92 5.00 5.15 5.36 เพิ่มข้ึน -1.64 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 2.24 2.03 1.69 1.54 ลดลง -1.46 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.90 4.93 5.30 5.51 เพิ่มข้ึน -1.79 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 8.46 8.49 8.43 8.40 ลดลง -8.73 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.35 28.38 28.42 28.40 ลดลง -5.56 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.96 18.89 19.10 18.92 ลดลง -5.26 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 9.07 9.39 9.76 9.99 เพิ่มข้ึน -1.71 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 10 
ต.ค. 

11 
ต.ค. 

12 
ต.ค. 

13 
ต.ค. 

14 
ต.ค. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 3.01 2.98 2.91 2.73 2.73 -10.07 -0.18 -0.28 ทรงตัว 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 7.43 7.42 7.06 6.63 6.80 -9.2 -0.26 -0.63 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 4.55 4.52 4.50 4.22 3.77 -8.43 -0.73 -0.78 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 4.65 4.50 4.41 4.27 4.05 -7.95 -0.36 -0.60 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 5.28 5.25 5.18 5.11 4.91 -7.59 -0.27 -0.37 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 7.85 8.06 8.44 9.12 9.11 -5.39 0.67 1.26 ลดลง 

*** ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
[เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) บานบางหยด ต.อิปน อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี ระดับน้ำ 6.00 เมตร ระดับวิกฤต 6.20 เมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บานหูแร ต.ทุงตำเสา อ.หาดใหญ จ.สงขลา ระดับน้ำ 3.01 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 

เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - - 

***สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทีเ่กี่ยวของไดดำเนินการแจงอาสาสมัครและเครือขาย รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลว 
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10. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากพายุระดับ ๓ (พายุโซนรอน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใตตอนบน กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ผานอาว

ตังเก๋ียเขาสูบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยจะสงผลกระทบตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใตซึ่งจะทําใหมีฝนตกอยางตอเนื่อง ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงไดทําการเฝา
ระวังและติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลากเปนพิเศษ และจะทําการแจงอาสาสมัครเครือขายในพื้นที่
เสี่ยงภัยตอไป 
11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

  ไมมีเหตุการณวิกฤติน้ำ 

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563  (ปภ.) 

 สถานการณสาธารณภัย 
 จากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) กอปรกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ทำ

ใหประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง สงผลทำใหเกิดสถานการณน้ำทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต
วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 – ปจจุบัน จำนวน 15 จังหวัด (นครราชสีมา สระแกว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี 
ชัยนาท ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล) 52 อำเภอ 126 ตำบล 394 หมูบาน ประชาชนไดรับ
ผลกระทบ 11,149 ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต 

น้ำทวมฉับพลัน และน้ำไหลหลาก มีพ้ืนที่ไดรับผลกระทบ 13 จังหวัด (นครราชสีมา สระแกว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี 
ระยอง กาญจนบุรี ราชบุร ีเพชรบุร ีประจวบคีรีขันธ พังงา ตรัง สตูล) 45 อำเภอ 116 ตำบล 376 หมูบาน ประชาชนไดรับ
ผลกระทบ 11,325 ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว 8 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ระยอง 
จันทบุรี ชลบุรีประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สระแกว กาญจนบุรี) ยังคงมีน้ำทวมขัง 5 จังหวัด (นครราชสีมา ราชบุรี พังงา ตรัง 
สตูล) 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 13 – 19 ตุลาคม 2563)  
 ในชวงวันที่ 14 - 15 ต.ค. รองมรสุมจะเลื่อนข้ึนไปพาดผานภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ มรสุม
ตะวันตกเฉียงใตกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย มีฝนเพ่ิมมากขึ้น และ 16 - 19 ต.ค. รอง
มรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผานภาคกลางตอนลาง ภาคใตตอนบน และภาคตะวันออก ในขณะท่ี มรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลัง
แรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทำใหภาคตะวันออก และภาคใต ยังคงมีฝนฟา
คะนองและมีฝนตกหนักบางแหง สำหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได
แผลงมาปกคลุมทำใหมีฝนนอยในระยะนี้ 
 อนึ่ง พายุระดับ 3 (พายุโซนรอน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใตตอนบน คาดวาเคลื่อนตัวเขาสูอาวตังเกี๋ย และเคลื่อนขึ้น
ฝงประเทศเวียดนามตอนบนในชวงวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 แลวจะออนกำลังลง และในชวงวันที่ 16 - 19 ต.ค. จะมี
หยอมความกดอากาศต่ำในบริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง มีแนวโนมจะเคลื่อนตัวเขาสูชายฝงประเทศเวียดนามตอนกลาง
ในชวงวันที่ 17 - 18 ต.ค. 2563 
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14. ความชวยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรนำ้ 

 ความชวยเหลือในพ้ืนที่ประสบปญหาอุทกภัย ตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม – 12 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 
ศรสีะเกษ  -     -     360   -     -     -    

นครราชสมีา  142,800   -     -     310   715   -    
ภาค 7 ราชบุร ี 554,580 - - 1,597 4,380 3,426 
ภาค 8 นครศรีธรรมราช 270,540 - - - - - 

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 อุบลราชธานี  -     96,000   360   -     -     -    
  15 จังหวัด  1,190,500   156,000   19,088   8,954   53,464   44,576  
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15. ความชวยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันที ่4 สิงหาคม – 8 ตุลาคม 2563 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันที่ 13 กันยายน 2563 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 11 

๒. กิจกรรมที่ดำเนินการ ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พรอมทอสงระยะทาง 820 เมตร โดยสูบน้ำ

จากหวยขาวสารไปเติมยังหนองซกมก ซ่ึงเปนแหลงน้ำระบบประปา เพื่อเก็บกกัแกไขปญหาภัยแลงของประชาชนฯ ใน

พ้ืนที่บานโนนยาง หมู 1,2 บานดงเจริญ หมู 16 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอบุลราชธาน ี

๓. ประโยชนที่ไดรับ           -          ไร                 5,000     ลบ.ม. 

   484      ครัวเรือน             -     คน 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัตกิาร 
                                                                                   ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ำ) 


