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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชน
บริเวณประเทศไทยตอนบนระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ในตอนกลางวันมีแสงแดดจัด บริเวณพ้ืนราบของ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิตํ่าสุด 16-21 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว
ถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 5-15 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิตํ่าสุด 20-24 องศาเซลเซียส 
สําหรับภาคใต้มีฝนน้อย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 8 ม.ค. 2563 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถ่ายดาวเทียม วันท่ี 8 ม.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 

2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00 น. (เม่ือวาน) - 07.00 น. (วันนี)้ (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
 

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นครศรีธรรมราช (สกษ.) 10.3 
จ.พัทลุง (สกษ.) 1.8 
จ.นครศรีธรรมราช 0.9 
จ.นครศรีธรรมราช (ฉวาง) 0.5 
จ.สุราษฎร์ธานี (สกษ.) 0.1 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
               สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีภูเก็ต เวลา 08.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย 

4. สถานการณ์น้ําในแหล่งเก็บกักน้ํา ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และ สทนช.) 
        4.1 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 43,770 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 62 (ปริมาตรนํ้าใช้การ
ได้ 20,324 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (53,734 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
76) น้อยกว่าปี 2562 จํานวน 9,964 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 16.01 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 65.81 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 27,157 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตร 
น้ําในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําใช้การได้ 

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 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,501 41 1,701 18 1.51 0.00 7.00 7.00 7,961 
2.สิริกิต์ิ 4,762 50 1,912 29 2.33 2.44 9.01 9.12 5,746 
3.จุฬาภรณ์ 45 27 8 6 0.01 0.01 0.00 0.00 136 
4.อุบลรัตน์ 484 20 -97 -5 0.06 0.05 0.00 0.00 4,156 
5.ลําปาว 1,378 70 1,278 68 0.00 1.24 4.68 4.68 1,072 
6.สิรินธร 1,688 86 857 76 0.09 1.60 0.00 1.51 278 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 219 23 216 23 0.00 0.00 0.43 0.69 741 
8.ศรีนครินทร์ 14,929 84 4,664 62 3.76 6.28 12.01 11.98 3,841 
9.วชิราลงกรณ์ 6,895 78 3,883 66 0.51 0.52 13.05 13.08 4,105 
10.ขุนด่านปราการชล 150 67 145 66 0.00 0.00 1.60 1.61 75 
11.รัชชประภา 3,711 66 2,359 55 1.82 3.92 7.03 6.33 2,433 
12.บางลาง 1,080 74 804 68 3.66 3.04 2.13 1.97 510 
4.2 อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 350 แห่ง มีปรมิาณนํ้า 2,972 ล้าน ลบ.ม. (54%) ปรมิาณนํ้าใช้การ 2,649 ล้าน ลบ.ม. 53%) 
4.3 แหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ ่6 แห่ง มปีริมาณนํ้ารวม 293.43 ล้าน ลบ.ม. (57%) 
4.4 แหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดเล็ก 141,097 แห่ง มีปริมาณนํ้ารวม 2,342 ล้าน ลบ.ม. 
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5.สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่  5 - 8 มกราคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ 

5 
ม.ค. 

6 
ม.ค. 

7 
ม.ค. 

8 
ม.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.04 0.98 0.93 0.91 ลดลง -2.79 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.57 -0.56 -0.49 *** *** *** 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.30 *** *** *** *** *** *** 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 1.96 1.62 1.19 *** *** *** 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 17.50 17.46 17.36 17.18 ลดลง -9.02 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.71 5.71 5.71 5.87 เพ่ิมข้ึน -10.47 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 ลดลง -6.34 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.02 2.00 2.00 2.00 ทรงตัว -5.00 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.73 0.52 0.89 0.95 เพ่ิมข้ึน -2.05 
M.69 ลําเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 4.90 4.90 4.08 4.86 เพ่ิมข้ึน -2.44 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.17 7.59 7.59 7.60 เพ่ิมข้ึน -9.53 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.30 29.27 29.25 29.24 ลดลง -4.72 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.14 19.14 19.14 19.14 ทรงตัว -5.04 

X.119A 
ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

สุไหงโก-ลก นราธิวาส 8.20 4.62 4.51 4.42 4.34 ลดลง -3.86 

X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 11.70 4.89 4.87 4.84 4.82 ลดลง -6.88 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 (Mekong River Commission (MRC)) 

สถานี 

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.) 

ระดับนํ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตล่ิง (ม.) 

ผลต่างของระดับนํ้า (ม.) 
แนว 

โน้ม 4 ม.ค. 5 ม.ค. 6 ม.ค. 7 ม.ค. 8 ม.ค. 
3 วัน

ย้อนหลัง 
5 วัน

ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.89 2.47 1.73 1.90 2.02 -10.78 0.29 -0.87 เพิ่มข้ึน 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 4.60 4.76 4.62 4.70 4.95 -11.05 0.33 0.35 เพิ่มข้ึน 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 1.31 1.46 1.72 1.78 1.72 -10.48 0.00 0.41 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 1.04 1.04 1.02 1.05 1.13 -10.87 0.11 0.09 เพิ่มข้ึน 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 1.54 1.65 1.63 1.60 1.73 -10.77 0.10 0.19 เพิ่มข้ึน 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 89.030 14.50 2.07 2.06 2.10 2.10 2.08 -12.42 -0.02 0.01 ลดลง 

*** ไม่มีสถานการณ์ 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 (กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 
***ไม่มีสถานการณ์ 

7. พืน้ทีต่ดิตามและเฝ้าระวังสถานการณธ์รณพีบิตัภิยั ณ วันที ่8 มกราคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี) 
  เน่ืองจากในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณนํ้าฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพ้ืนที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพ้ืนที่
ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก 
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8. เหตุการณ์วิกฤตน้ําปัจจุบัน ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
  จ.นครราชสีมา - สถานการณ์ภัยแล้งโดยภาพรวมถือว่าหนักที่สุดในรอบ 10 ปี โดยพ้ืนที่ อ.โนนสูง และ อ.โนนไทย ขณะน้ี
ถือว่าสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงมากที่สุด ทางจังหวัดฯ จึงได้วางแนวทางแก้ไขหานํ้าให้กับประชาชน ด้วยการขอน้ําจากเขื่อน
ลําตะคอง วันละ 5 ล้าน ลบ.ม. ผันไปสู่ บึงพุดซา แล้วสูบต่อไปยัง อ่างลําเชียงไกร ระยะทาง กว่า 160 กิโลเมตร เพ่ือนํานํ้า
จากลําตะคองไปช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ อ.โนนสูงและ อ.โนนไทย บางส่วนได้มีนํ้าใช้ในการอุปโภค-บริโภค พร้อมจัด
กําลัง อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) และปลัดอําเภอ ให้นอนเฝ้าตามจุดทํานบก้ันนํ้าต่างๆ ตลอดลําตะคอง เพ่ือไม่ให้
ประชาชนต้นนํ้าลักลอบสูบนํ้าและปิดก้ันฝายกั้นนํ้าไว้โดยเด็ดขาด 

9. สถานการณ์ภาวะน้ําท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     และ สทนช.) 

สถานการณ์สาธารณภัย ปภ. 
สถานการณ์ภัยแล้ง 
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
จํานวน 14 จังหวัด 70 อําเภอ 422 ตําบล 3,800 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ จ.เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ จ.อุตรดิตถ์ 
นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธ์ุ นครราชสีมา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา และอุทัยธานี) ดังน้ี 

จังหวัด 
จํานวน 

รายช่ืออําเภอท่ีประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน/ชุมชน 

ภาคเหนือ รวม 4 จังหวัด 23 อําเภอ 127 ตําบล 980 หมู่บ้าน 
1.เชียงราย 14 76 651 ดอยหลวง (3 ต. 33 ม.) เวียงแก่น (4 ต. 41 ม.) เมืองฯ (7 ต. 48 ม.) 

เวียงชัย (2 ต. 18 ม.) แม่จัน (9 ต. 63 ม.)เชียงของ (7 ต. 102 ม.) 
ขุนตาล (3 ต. 55 ม.) เวียงเชียงรุ้ง (3 ต. 37 ม.) พาน (6 ต. 27 ม.) 
เทิง (10 ต. 76 ม.) เชียงแสน (6 ต. 47 ม.) แม่ฟ้าหลวง (4 ต. 25 ม.) 
พญาเม็งราย (5 ต. 40 ม.) ป่าแดด (5 ต. 21 ม.) 

2.น่าน 2 7 60 นาน้อย ( 5 ต. 45 ม.) สองแคว (2 ต. 15 ม.) 
3.เพชรบูรณ์ 6 41 254 นํ้าหนาว (4 ต. 28 ม.) เมืองฯ (6 ต. 22 ม.) ศรีเทพ (6 ต. 55 ม.) 

หนองไผ่ (10 ต. 53 ม.) หล่มเก่า (7 ต. 36 ม.) หล่มสัก (8 ต.60 ม.) 
4.อุตรดิตถ์ 1 3 15 พิชัย (3 ต. 15 ม.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 7 จังหวัด 31 อําเภอ 215 ตําบล 2,171 หมู่บ้าน 
5.นครพนม 1 8 51 ปลาปาก (8 ต. 51 ม.) 
6.มหาสารคาม 6 43 542 แกดํา (1 ต. 3 ม.) โกสุมพิสัย (9 ต. 91 ม.) ช่ืนชม (4 ต. 46 ม.) เชียงยืน 

(8 ต. 116 ม.) พยัคฆภูมิพิสัย (14 ต. 195 ม.) ยางสีสุราช (7 ต. 91 ม.) 
7.บึงกาฬ 4 32 252 พรเจริญ (7 ต. 58 ม.) เมืองฯ (12 ต. 77 ม.) ปากคาด (6 ต. 51 ม.) 

โซ่พิสัย (7 ต. 66 ม.) 
8.หนองคาย 8 40 358 ท่าบ่อ (5 ต. 15 ม.) เฝ้าไร่ (5 ต. 73 ม.) รัตนวาปี (5 ต. 37 ม.) สระใคร 

(3 ต. 41 ม.) เมืองฯ (4 ต. 12 ม.) โพนพิสัย (11 ต. 144 ม.) สังคม 
(5 ต. 25 ม.) โพธิ์ตาก (2 ต. 9 ม.) 
 

9.บุรีรัมย์ 6 45 488 พลับพลาชัย (5 ต. 56 ม.) ประโคนชัย (16 ต. 175 ม.) โนนดินแดง 
(1 ต. 8 ม.) ละหานทราย (2 ต. 11 ม.) หนองหงส์ ( 7 ต. 98 ม.) นางรอง 
(14ต. 133ม. 1 เทศบาล 7 ชุมชน) 

10.กาฬสินธุ์ 1 4 27 ยางตลาด (4 ต. 27 ม.) 
11.นครราชสีมา 5 43 453 โนนสูง (8 ต. 109 ม. 1 เทศบาล 13 ชุมชน) จักราช (6 ต. 53 ม.) 

ปักธงชัย (16 ต. 179 ม.) โชคชัย (9 ต. 63 ม.) เทพารักษ์ (4 ต. 36 ม.) 
ภาคกลาง รวม 3 จังหวัด 16 อําเภอ 80 ตําบล 649 หมู่บ้าน 

12.กาญจนบุรี 6 22 195 พนมทวน (4 ต. 27 ม.) เลาขวัญ (7 ต. 90 ม.) ท่าม่วง (2 ต. 14 ม.) 
บ่อพลอย (4 ต. 9 ม.) หนองปรือ (1 ต. 6 ม.) ห้วยกระเจา (4 ต. 49 
ม.) 
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13.ฉะเชิงเทรา 2 5 16 บ้านโพธิ์ (1 ต. 3 ม.) แปลงยาว (4 ต. 13 ม.) 
14.อุทัยธานี 8 53 438 เมืองฯ (8 ต. 48 ม.) ทัพทัน (10 ต. 87 ม.) หนองขาหย่าง (9 ต. 53 ม.) 

หนองฉาง (10 ต. 97 ม.) สว่างอารมณ์ (5 ต. 58 ม.) ลานสัก (6 ต. 84 
ม.) ห้วยคต (3 ต. 9 ม.) บ้านไร่ (2 ต. 2 ม.) 

รวม 14 จังหวัด 70 422 3,800  

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 7 – 13 มกราคม 2563) 
      การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 7 – 9 ม.ค. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วน
ในช่วงวันที่ 10 - 13 ม.ค. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา
เซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างและภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ความช่วยเหลือด้านการป้องกนัและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 6 มกราคม 2563 
 

๑. กรม....ทรัพยากรนํ้า..................สํานักงาน..........ทรัพยากรนํ้าภาค 5............................................................................. 
๒. กิจกรรมที่ดําเนินการ..........ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า ขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง สูบนํ้าจากลําสะแทด  เติมแหล่งนํ้า

ระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคจากภัยแล้ง ในเขตพ้ืนที่บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งสว่าง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ................................................................................................. 

๓. ประชาชนได้รับความเดือดร้อน..........88...........หลังคาเรือน..........292..........คน 

  
  

  
 
 
 
ที่มา : http://www.dwr.go.th/  
 
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

        นายภาดล ถาวรกฤชรัตน ์
                           อธิบดกีรมทรพัยากรน้าํ 
 


