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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว ร ะวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับทะเลอันดา
มันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและ
หลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง 

  

 

แผนที่อากาศ วันท่ี 12 ก.ย. 2563 เวลา 07.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่12 ก.ย. 2563 เวลา 12.00 น. 

 

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/


๒ 

2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านถ้ำพริก ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 104.5 
บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 100.5 
บ้านโป่งตะแบก  ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ ์ - 95.5 
บ้านน้ำพาย  ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 93.0 
บ้านซับมงคล ต.โป่งนก อ.เทพสถติ จ.ชัยภูม ิ - 92.0 
บ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 69.0 
บ้านหินประกาย ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก - 62.5 
บ้านไพรงาม ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก - 62.0 
บ้านทุ่งนาดี  ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณโุลก - 59.5 
บ้านบ่อโพธิ์ ต.บ่อโพธิ ์อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 58.5 
บ้านวังลาด ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ ์ - 54.0 
บ้านซับเปิป  ต.ซับเปิป อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ ์ - 52.5 
บ้านซำรู้ ต.ห้วยเฮีย้ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 52.5 
บ้านนาหนอง ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 48.5 

4.ค่าความชื้นในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแม่นำ้โขง) 

ภูมิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ก.ย. 63 ความชื้นในดิน [-] 12 ก.ย. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 60-80 60-80 ทรงตัว 

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

ใต ้ 40-60 60-80 เพิ่มขึ้น 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน้ำ 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พิจิตร สกษ. 78.2 
จ.นครพนม สกษ. 74.2 
จ.ศรีสะเกษ 63.8 
จ.พังงา (ตะกั่วป่า) 46.4 
จ.นครราชสีมา (ปากช่อง สกษ.) 44.2 
จ.บึงกาฬ 41.0 
จ.พิษณุโลก 35.2 
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5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานภีูเกต็ เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ ณ วันที่ 12 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 34,207 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 

10,783 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (45,598 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64)
น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 11,391 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 139.63 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 63.08 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 36,719 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ำ 

ปริมาตร 
น้ำในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ำใช้การได ้

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

ปริมาตร
น้ำรับได้อีก 
(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 4,541 34 741 8 20.28 14.35 6.00 6.00 8,921 
2.สิริกิติ์ 5,132 54 2,282 34 34.48 47.64 10.98 10.91 5,376 
3.จุฬาภรณ์ 58 36 21 17 0.80 2.74 0.00 0.00 123 
4.อุบลรัตน์ 463 19 -118 -6 3.76 2.45 0.30 0.30 4,177 
5.ลำปาว 773 39 673 36 1.21 1.19 2.23 2.23 1,677 
6.สิรินธร 1,241 63 410 36 7.18 0.65 0.00 0.00 725 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 61 6 58 6 0.00 0.14 1.30 1.30 899 
8.ศรีนครินทร์ 11,888 67 1,623 22 7.72 16.55 9.98 10.02 6,882 
9.วชิราลงกรณ์ 3,937 44 925 16 15.78 13.42 8.06 8.08 7,063 
10.ขุนด่านปราการชล 126 56 122 56 0.73 0.44 0.11 0.38 99 
11.รัชชประภา 2,837 50 1,486 35 4.31 4.63 4.01 3.13 3,307 
12.บางลาง 983 68 707 60 24.93 14.80 9.06 9.02 607 

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ำ 2,222 ล้าน ลบ.ม. (43%) ปริมาณน้ำใช้การ 1,839 ล้าน ลบ.ม. (39%) 
๖.3 แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 187.00 ล้าน ลบ.ม. (33%) 
๖.4 แหล่งน้ำในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 3,735 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปัจจุบัน 111.69 ล้าน ลบ.ม. 



๔ 

7. สถานการณ์น้ำในประเทศ ณ วันที่ 9 – 12 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร ์
9 

ก.ย. 
10 
ก.ย. 

11 
ก.ย. 

12 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.44 1.45 1.36 1.27 ลดลง -2.43 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.27 0.26 -0.11 -0.29 ลดลง -5.49 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 5.27 5.14 5.04 4.69 ลดลง -2.61 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 1.89 2.26 2.17 2.27 เพิ่มขึ้น -7.6 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 17.90 17.81 17.79 17.81 เพิ่มขึ้น -8.39 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.31 5.25 5.25 5.25 ทรงตัว -11.09 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 ทรงตัว -6.38 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.12 2.09 2.10 2.12 เพิ่มขึ้น -4.88 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 0.99 0.88 0.95 1.09 เพิ่มขึ้น -1.91 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.79 5.01 5.24 5.38 เพิ่มขึ้น -1.92 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.05 8.07 9.53 8.76 ลดลง -8.37 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.42 28.47 28.58 28.43 ลดลง -5.53 
X.274 แม่น้ำโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.46 19.07 18.90 19.85 เพิ่มขึ้น -4.33 
X.37A แม่น้ำตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 8.40 8.60 8.73 9.02 เพิ่มขึ้น -2.68 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ณ วันที่ 12 กันยายน 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง) 

สถาน ี
ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โน้ม 8 
ก.ย. 

9 
ก.ย. 

10 
ก.ย. 

11 
ก.ย. 

12 
ก.ย. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.87 2.89 3.57 3.81 3.29 -9.51 -0.28 0.42 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 7.08 7.23 7.30 7.14 7.46 -8.54 0.16 0.38 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 4.78 4.40 4.32 4.63 4.55 -7.65 0.23 -0.23 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 5.23 5.48 5.20 5.16 5.33 -6.67 0.13 0.10 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 4.81 5.10 5.16 5.03 5.03 -7.47 -0.13 0.22 ทรงตัว 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 5.44 5.34 5.50 5.60 5.54 -8.96 0.04 0.10 ลดลง 

*** ไม่มีสถานการณ ์
9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 12 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  

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

เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านแม่มอญ ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
บ้านป่ายางอาข่า ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 88.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.5 มิลลิเมตร 

*** สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว 

10. พืน้ที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 12 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
  เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดพังงา จึงได้ทำการเฝ้าระวัง

และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และจะทำการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไป 
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11. เหตุการณ์วิกฤตน้ำปัจจุบัน ณ วันที่ 12 กันยายน 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
จ.เชียงราย - วันนี้ (12 ก.ย.) ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีฝนตกหนักในพ้ืนที่ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สาย จ.เชียงราย เฉพาะ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ต.โป่งผา เจ้าหน้าที่วัดปริมาณน้ำฝนในช่วงเช้าเวลา 06.00 น. 
ภายใน 1 ชั่วโมง ได้ 110 มิลลิเมตร ซึ่งทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาดอยนางนอน ทะลักเข้าท่วมตามพื้นที่ลุ่มต่างๆ รวมทั้งริม
ถนนพหลโยธิน บริเวณเขตติดต่อ ต.โป่งผา และ ต.เวียงพางคำ ตั้งแต่หน้าที่ว่าการ อบต.โป่งผา สี่แยกสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
อ.แม่สาย ระดับน้ำเข้าท่วมถนนลึกประมาณ 30 เซนติเมตร 
12. สถานการณ์ภาวะน้ำท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ณ วันที่ 12 กันยายน 2563  (ปภ.) 

  ไม่มีสถานการณ ์
13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 12 – 18 กันยายน 2563)  
 ในช ่วงว ันท ี ่  12 - 15 ก.ย. 63 ร ่องมรส ุมจะเล ื ่อนลงมาพาดผ่านภาคเหน ือ ภาคกลางตอนบน และภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้
ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง 
โดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 17 ก.ย. 
63 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมี
ปริมาณฝนน้อยลง ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคตะวันออก 
และภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณทะเล
อันดามันคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากว่า 3 เมตร และบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 16 - 17 ก.ย. 63 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนผ่านประเทศ
ฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไป และในช่วงวันที่ 18 – 19 ก.ย. 
จะเคลื่อนลงเข้าใกล้อ่าวตังเกี๋ยและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมมากขึ้น
และมีฝนตกหนักบางแห่ง 

14. ความช่วยเหลอือุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
 ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม – 11 กันยายน 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     -     600   -     -     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 ี  124,500   -     1,000   1,445   30,132   -    
บึงกาฬ  12,000   -     -     -     -     -    

ภาค 5 ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    
ภาค 7 ราชบุร ี  371,520   -     -     1,597   4,380   2,810  
ภาค 8 นครศรีธรรมราช  221,940   -     -     -     -     -    

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   360   -     -     -    
  15 จังหวัด  776,040   156,000   19,088   8,644   52,749   43,960  



๖ 

15. ความช่วยเหลือภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 

 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน้ำ) 


