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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกด
อากาศตํ่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ 
ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออก และอ่าวไทย ลักษณะเช่นน้ีทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝน
ฟ้าคะนองบางพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมท้ัง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ระวังอันตรายจาก
ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะน้ีไว้ด้วย 
 อน่ึง พายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น) “ไห่เฉิน” คาดว่าจะเคล่ือนขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรเกาหลี ในวันน้ี (7 ก.ย. 63) โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย 

  
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 7 ก.ย. 2563 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายดาวเทียม วันท่ี 7 ก.ย. 2563 เวลา 13.00 น. 

 

พายุไต้ฝุ่น “ไห่เฉิน” 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพืน้ทีล่าดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผา่นมา (กรมทรัพยากรน้ํา) 

จุดตรวจวดั ระดบัการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านห้วยตม ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย - 72.0 
บ้านบ่อแก้ว ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ - 66.0 
บ้านแก่นอุดร ต.น้ําแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน - 63.5 
บ้านนาหนอง ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 57.5 
บ้านทุ่งพล้อ ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทัย - 53.0 
บ้านปางสา ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน - 52.0 
บ้านป่ารวก ต.บ่อโพธ์ิ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 51.5 
บ้านดูลาเปอร์ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน - 51.5 
บ้านดงสุระ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ - 50.5 
บ้านก่อก๋วง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน - 49.0 
บ้านห้วยคํา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน - 48.5 
บ้านกิ่วเคียน ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ - 46.5 
บ้านวังน้ําเย็น ต.เมืองลี อ.นาหม่ืน จ.น่าน - 44.5 
บ้านแม่แอบ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ - 40.5 

4.ค่าความชื้นในดิน (กรมทรัพยากรน้ํา/คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง) 

ภูมิภาค ความชืน้ในดนิ [-] 1 ส.ค. 63 ความชืน้ในดนิ [-] 31 ส.ค. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 40-60 60-80 เพ่ิมข้ึน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 40-60 ทรงตัว 
ตะวันออก 40-60 40-60 ทรงตัว 
ตะวันตก 20-40 40-60 เพ่ิมข้ึน 

ใต้ 60-80 60-80 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความชื้นในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมน้ํา 

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.บึงกาฬ 76.8 
จ.สระแก้ว 62.5 
จ.ปราจีนบุรี 41.6 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 35.0 
จ.ขอนแก่น 29.9 
จ.กาญจนบุร ี 24.1 
จ.น่าน (สกษ.) 22.8 
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5. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 14.30 น. 

 
สถานีขอนแก่น เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณน์้ําในแหล่งเกบ็กกัน้าํ ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และสทนช.) 
6.1 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 33,990 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้ 

10,569 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 22) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (44,297 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62)
น้อยกว่าปี 2562 จํานวน 10,306 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 105.09 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 75.96 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 36,936 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 4,516 34 716 7 11.61 15.54 6.00 6.00 8,946 
2.สิริกิต์ิ 5,005 53 2,155 32 27.72 25.85 13.95 13.98 5,503 
3.จุฬาภรณ์ 55 34 18 14 0.49 0.61 1.08 1.08 126 
4.อุบลรัตน์ 460 19 -121 -7 2.45 1.14 0.30 0.30 4,180 
5.ลําปาว 775 39 675 36 2.96 6.49 2.23 2.23 1,675 
6.สิรินธร 1,235 63 403 36 0.92 0.00 0.27 0.28 731 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 69 7 66 7 0.15 0.15 1.30 1.30 891 
8.ศรีนครินทร์ 11,894 67 1,629 22 15.13 14.12 10.28 10.06 6,876 
9.วชิราลงกรณ์ 3,908 44 896 15 10.53 10.63 9.93 10.03 7,092 
10.ขุนด่านปราการชล 124 55 120 55 1.00 1.38 0.38 0.39 101 
11.รัชชประภา 2,840 50 1,488 35 7.16 5.73 8.08 13.90 3,304 
12.บางลาง 963 66 687 58 11.49 13.50 9.20 9.06 627 
6.2 อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 412 แห่ง มีปรมิาณนํ้า 2,190 ล้าน ลบ.ม. (43%) ปรมิาณนํ้าใช้การ 1,809 ล้าน ลบ.ม. (38%) 
๖.3 แหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ ่6 แห่ง มปีริมาณนํ้ารวม 181.00 ล้าน ลบ.ม. (32%) 
๖.4 แหล่งนํ้าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณนํ้ารวม 3,616 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บนํ้าขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรนํ้า ปริมาณนํ้าปัจจุบัน 102.62 ลา้น ลบ.ม. 
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7. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ 
4 

ก.ย. 
5 

ก.ย. 
6 

ก.ย. 
7 

ก.ย. 
P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.27 1.34 1.26 1.25 ลดลง -2.45 

W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.41 -0.41 -0.37 -0.40 ลดลง -5.60 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.30 6.58 6.09 5.86 5.64 ลดลง -1.66 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 2.64 2.45 2.35 2.09 ลดลง -7.78 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 17.74 17.98 18.06 18.08 เพ่ิมข้ึน -8.12 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.38 5.38 5.38 5.38 ทรงตัว -10.96 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 ลดลง -6.39 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.58 2.45 2.35 2.24 ลดลง -4.76 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.29 1.12 0.99 1.00 เพ่ิมข้ึน -2.00 
M.69 ลําเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 4.79 4.87 4.83 4.88 เพ่ิมข้ึน -2.42 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.61 8.18 8.58 8.90 เพ่ิมข้ึน -8.23 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.45 28.75 28.75 28.45 ลดลง -5.51 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.87 18.71 18.70 18.70 ทรงตัว -5.48 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 11.70 6.91 7.26 7.73 8.15 เพ่ิมข้ึน -3.55 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง) 

สถานี 
ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.) 

ระดับนํ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตล่ิง (ม.) 

ผลต่างของระดับนํ้า (ม.) 
แนว 

โน้ม 3 
ก.ย. 

4 
ก.ย. 

5 
ก.ย. 

6 
ก.ย. 

7 
ก.ย. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 3.67 3.68 2.98 2.88 2.86 -9.94 -0.12 -0.81 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 7.83 7.82 7.82 7.78 7.56 -8.44 -0.26 -0.27 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 5.19 4.96 4.94 4.92 4.89 -7.31 -0.05 -0.30 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 6.17 5.78 5.44 5.17 5.05 -6.95 -0.39 -1.12 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 5.99 5.66 5.34 5.10 4.87 -7.63 -0.47 -1.12 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 89.030 14.50 7.01 6.64 6.34 5.97 5.68 -8.82 -0.66 -1.33 ลดลง 
*** ไม่มีสถานการณ์ 
9. สถานการณ์เตอืนภัย Early Warning ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรนํ้า)  

[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

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

10. พืน้ทีต่ดิตามและเฝ้าระวังสถานการณธ์รณพีบิตัภิยั ณ วันที ่7 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
  เน่ืองจากในพ้ืนที่เสี่ยงดินถล่มมีฝนตกต่อเน่ือง โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือ จึงได้มีการเฝ้าระวังและติดตาม

สถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และจะทําการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไป 

11. เหตกุารณ์วิกฤตน้าํปัจจุบนั ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
ไม่มีสถานการณ์ 
 



๕ 

12. สถานการณ์ภาวะน้ําทว่ม และสถานการณฝ์นแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ณ วันที่ 7 กนัยายน 2563  (ปภ.) 
  สถานการณ์น้ําไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ 
จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด

ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนของประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 20 ส.ค. 63 – ปัจจุบัน ทําให้เกิดสถานการณ์น้ํา
ท่วมฉับพลัน น้ําไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ จํานวน 18 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ลําปาง 
แพร่ ลําพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก นครพนม สกลนคร กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ปราจีนบุรี และสิงห์บุรี อํานาจเจริญ) 
66 อําเภอ 230 ตําบล 1,021 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,309 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 4 ราย (จ.น่าน 1 ราย 
ลําปาง 2 ราย สุโขทัย 1 ราย) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว อยู่ระหว่างฟื้นฟูทุกจังหวัด 
13. การคาดหมายลกัษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 7 – 13 กันยายน 2563)  
 ในช่วงวันที่ 7 - 11 ก.ย. 63 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และประเทศลาว เข้าสู่หย่อมควากดาอากาศตํ่า
บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ประกอบ
กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นน้ีทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง 
และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้ 

ในช่วงวันที่ 12 - 13 ก.ย. 63 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นน้ีทําให้ประเทศไทย
ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง 

อน่ึง พายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น) “ไห่เฉิน” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก คาดว่าจะเคล่ือนขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรเกาหลีในวันที่ 
7 ก.ย. 63 โดยพายุน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
14. ความช่วยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน้ํา 
 ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 

ปริมาณ
การ 
สบูน้าํ 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณ
การ

แจกจ่ายน้าํ
สะอาด 
(ลติร) 

น้ําดื่ม
บรรจุขวด 

(ขวด) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 
อุปโภค-บริโภค พืน้ทีเ่กษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 
เชียงราย  -     -     600   -     -     33,150  
ลําปาง  -     48,000   5,000   1,785   2,491   5,000  

ภาค 3 
เลย  -     12,000   4,768   982   3,791   500  
อุดรธานี  124,500   -     1,000   1,445   30,132   -    
บึงกาฬ  12,000   -     -     -     -     -    

ภาค 5 ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    
ภาค 7 ราชบุรี  371,520   -     -     1,597   4,380   2,810  
ภาค 8 นครศรีธรรมราช  217,080   -     -     -     -     -    

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   -    
สุราษฎร์ธานี  3,200   -     -     1,200   5,050   -    

ภาค 11 อุบลราชธานี  -     96,000   360   -     -     -    
  15 จังหวัด  769,260   156,000   18,088   8,644   52,749   43,960  



๖ 

15. ความช่วยเหลือภัยแลง้สะสมของกรมทรพัยากรน้ําบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สงิหาคม – 3 กันยายน 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรตันา 
                     รองอธบิดกีรมทรพัยากรน้ํา 
                                                                                   ประธานคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรนํ้า) 


