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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศตํ่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเน่ือง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝน
ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 
เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมี
ฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง 

  

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 13 ก.ย. 2563 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถ่ายดาวเทียม วันท่ี 13 ก.ย. 2563 เวลา 06.00 น. 
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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.) 
ท่ีทําการน้ําตกนางรอง ต.หินต้ัง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก - 192.0 
บ้านหน้าเขา ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช - 61.0 
บ้านซับชมพู ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ - 53.5 
บ้านเปียงกอก ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ - 38.0 
บ้านไทรงาม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา - 38.0 
บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ - 36.5 
บ้านแม่ฉางข้าว ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย - 35.0 
บ้านผาทอง ต.วังทอง อ.ภัคดีชุมพล จ.ชัยภูมิ - 34.0 
บ้านแม่ก๊ะ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ - 30.0 
บ้านห้วยข้าวก่ําเหนือ ต.ห้วยข้าวก่ํา อ.จุน จ.พะเยา - 29.0 
บ้านคําแสนสุข ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี - 27.5 
บ้านห้วยชมพู ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ - 27.0 
บ้านแม่สายนาเลา ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ - 27.0 
บ้านหมาก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี - 26.5 

4.ค่าความชื้นในดิน (กรมทรัพยากรน้ํา/คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง) 

ภูมิภาค ความชืน้ในดนิ [-] 1 ก.ย. 63 ความชืน้ในดนิ [-] 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 เพ่ิมข้ึน 

ใต้ 40-60 60-80 เพ่ิมข้ึน 
หมายเหตุ : ความชื้นในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมน้ํา 

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงา (ตะก่ัวป่า) 90.4 
จ.นครนายก 61.3 
จ.ภูเก็ต 57.8 
จ.ชัยภูมิ 40.2 
จ.ตรัง 34.3 
จ.สุราษฎร์ธานี 29.5 
จ.ชุมพร (สวี สกษ.) 29.0 
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5. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีขอนแก่น เวลา 08.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย 

6. สถานการณน์้ําในแหล่งเกบ็กกัน้าํ ณ วันที่ 12 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และสทนช.) 
6.1 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 34,207 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้ 

10,783 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (45,598 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64)
น้อยกว่าปี 2562 จํานวน 11,391 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 139.63 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 63.08 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 36,719 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตร 
น้ําในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําใช้การได้ 

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 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,541 34 741 8 20.28 14.35 6.00 6.00 8,921 
2.สิริกิต์ิ 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 อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 412 แห่ง มีปรมิาณนํ้า 2,222 ล้าน ลบ.ม. (43%) ปรมิาณนํ้าใช้การ 1,839 ล้าน ลบ.ม. (39%) 
๖.3 แหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ ่6 แห่ง มปีริมาณนํ้ารวม 187.00 ล้าน ลบ.ม. (33%) 
๖.4 แหล่งนํ้าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณนํ้ารวม 3,735 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บนํ้าขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรนํ้า ปริมาณนํ้าปัจจุบัน 111.69 ลา้น ลบ.ม. 
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7. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 10 – 13 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย์ 

10 
ก.ย. 

11 
ก.ย. 

12 
ก.ย. 

13 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.45 1.36 1.27 1.24 ลดลง -2.46 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.26 -0.11 -0.29 -0.39 ลดลง -5.59 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.30 5.14 5.04 4.69 4.31 ลดลง -2.99 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 2.26 2.17 2.27 2.18 ลดลง -7.69 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 17.81 17.79 17.81 17.81 ทรงตัว -8.39 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.25 5.25 5.25 5.25 ทรงตัว -11.09 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 ทรงตัว -6.38 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.09 2.10 2.12 2.13 เพ่ิมข้ึน -4.87 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.88 0.95 1.09 1.11 เพ่ิมข้ึน -1.89 
M.69 ลําเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 5.01 5.24 5.38 5.50 เพ่ิมข้ึน -1.80 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.07 9.53 8.76 10.78 เพ่ิมข้ึน -6.35 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.47 28.58 28.43 28.62 เพ่ิมข้ึน -5.34 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.07 18.90 19.85 19.66 ลดลง -4.52 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 11.70 8.60 8.73 9.02 9.07 เพ่ิมข้ึน -2.63 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง) 

สถานี 
ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับนํ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับนํ้า (ม.) 
แนว 

โน้ม 9 
ก.ย. 

10 
ก.ย. 

11 
ก.ย. 

12 
ก.ย. 

13 
ก.ย. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.89 3.57 3.81 3.29 3.28 -9.52 -0.53 0.39 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 7.23 7.30 7.14 7.46 7.66 -8.34 0.52 0.43 เพ่ิมขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 4.40 4.32 4.63 4.55 4.65 -7.55 0.02 0.25 เพ่ิมขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 5.48 5.20 5.16 5.33 5.25 -6.75 0.09 -0.23 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 5.10 5.16 5.03 5.03 5.05 -7.45 0.02 -0.05 เพ่ิมขึ้น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 89.030 14.50 5.34 5.50 5.60 5.54 5.51 -8.99 -0.09 0.17 ลดลง 

*** ไม่มีสถานการณ์ 
9. สถานการณ์เตอืนภัย Early Warning ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรนํ้า)  

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

เตือนสีแดง (อพยพ) บ้านในหนด ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 
บ้านนาแฝก ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 148.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 170.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านหล่อยูง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 
บ้านแหลมหิน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 117.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 121.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านท่าข้าม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

ระดับน้ํา 3.04 เมตร ระดับวิกฤต 4.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.0 มิลลิเมตร 

*** สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคท่ีเกี่ยวข้องได้ดําเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้ว 

10. พืน้ทีต่ดิตามและเฝ้าระวังสถานการณธ์รณพีบิตัภิยั ณ วันที ่12 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
  เน่ืองจากในพ้ืนที่เสี่ยงดินถล่มมีฝนตกต่อเน่ืองในพ้ืนที่ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดพังงา จึงได้ทําการเฝ้าระวัง

และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และจะทําการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไป 
 



๕ 

11. เหตกุารณ์วิกฤตน้าํปัจจุบนั ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
ไม่มีสถานการณ์ 

12. สถานการณ์ภาวะน้ําทว่ม และสถานการณฝ์นแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ณ วันที่ 13 กันยายน 2563  (ปภ.) 
  น้ําไหลหลาก 
  จ.พังงา วันที่ 12 ก.ย. 63 เวลา 18.30 น. เกิดฝนตกหนักนํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่ 3 อําเภอ 8 ตําบล 29 หมู่บ้าน 

ได้แก่ อ.ตะก่ัวทุ่ง ต.โคกกลอย (ม.1,2,3,4,9,12,13) ต.ท่าอยู่ (ม.1,2) ต.หล่อยูง (ม.1,3,4,10) อ.ตะก่ัวป่า ต.บางม่วง (ม.7) 
อ.ท้ายเหมือง ต.นาเตย (ม.5,8,) ต.บางทอง (ม.2,3) ต.ทุ่งมะพร้าว (ม.2,7) ต.ท้ายเหมือง (ม.1,2,3,4,5,7,8,9) 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 292 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 
13. การคาดหมายลกัษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 13 – 19 กันยายน 2563)  
 ในช่วงวันที่ 13 - 15 ก.ย. 63 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะ
ที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ลักษณะเช่นน้ีทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝน
ตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังค่อนข้างแรง โดยคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น
สูงมากว่า 3 เมตร 
 ในช่วงวันที่ 16 - 17 ก.ย. 63 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาว ลักษณะเช่นน้ี
ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนน้อยลง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าว
ไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งน้ีเน่ืองจากหย่อมความกดอากาศตํ่ากําลัง
แรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคล่ือนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง และคาดว่าจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็น
พายุดีเปรสชันในระยะต่อไป โดยในช่วงวันที่ 18 – 19 ก.ย. จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวตังเก๋ียและชายฝั่งประเทศเวียดนาม
ตอนบน ส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดา
มัน และอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากว่า 
3 เมตร และอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

14. ความช่วยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน้ํา 
 ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ํา 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน้ํา

สะอาด 
(ลิตร) 

น้ําด่ืมบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 

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

ภาค 11 อุบลราชธานี  -     96,000   360   -     -     -    
  15 จังหวัด  776,040   156,000   19,088   8,644   52,749   43,960  
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15. ความช่วยเหลือภัยแลง้สะสมของกรมทรพัยากรน้ําบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สงิหาคม – 11 กันยายน 2563 

 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรตันา 
                     รองอธบิดกีรมทรพัยากรน้ํา 
                                                                                   ประธานคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรนํ้า) 


