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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความ

กดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าว
ไทย ยังคงมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ 
ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับ
คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 
ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรงดการเดินเรือ ในระยะนี้ 

อนึ่ง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่า จะทวีกำลังแรงขึ้น
เป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) ในวันนี้ และมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วง
วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563 โดยจะมีผลกระทบต่อด้านตะวันออกและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้
บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มข้ึน 

 

แผนทีอ่ากาศ วันท่ี 12 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่12 ต.ค. 2563 เวลา 12.00 น. 

พายุโซนร้อน “จันทร์หอม” 

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

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านแหลมหิน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา - 147.0 
บ้านกะไหล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา - 127.5 
บ้านนาแฝก ต.นาเตย อ.ท้ายเหมอืง จ.พังงา - 105.0 
บ้านดอกแดง ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา - 80.5 
บ้านท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พงังา - 67.0 
บ้านบางหวาน ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต - 65.5 
บ้านช้างเขื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา - 62.0 
บ้านหล่อยูง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา - 60.5 
บ้านคลองแรด ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี ่ - 54.5 
บ้านสวนพริก ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา - 50.5 
บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ป่า จ.พังงา - 47.0 
บ้านบางกุ่ม ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา - 45.5 
บ้านห้วยใต้ ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี ่ - 43.0 

4.ค่าความชื้นในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแม่นำ้โขง) 

ภูมิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ต.ค. 63 ความชื้นในดิน [-] 12 ต.ค. 63 แนวโน้ม 
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 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน้ำ 
 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงา (ตะกั่วป่า) 132.4 
จ.ชลบุรี (สัตหีบ) 132.0 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 97.8 
จ.กระบี่ 89.3 
จ.ระยอง (ห้วยโป่ง สกษ.) 74.8 
จ.ตรัง 65.6 
จ.ระนอง 39.2 
จ.นครศรีธรรมราช (ฉวาง) 36.3 
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5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานสีทิงพระ จ.สงขลา เวลา 14.15 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณภาคกลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย 

6. สถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 39,877 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 56 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 

16,335 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (47,672 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67)
น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 7,795 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 269.35 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 45.59 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 31,054 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ำ 

ปริมาตร 
น้ำในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ำใช้การได ้

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 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,257 39 1,457 15 13.14 17.53 1.00 1.00 8,205 
2.สิริกิติ์ 5,772 61 2,922 44 8.89 14.67 6.21 3.86 4,736 
3.จุฬาภรณ์ 137 84 100 79 0.62 0.30 0.70 1.05 44 
4.อุบลรัตน์ 1,029 42 448 24 26.39 25.97 0.51 0.50 3,611 
5.ลำปาว 902 46 802 42 7.56 5.51 1.20 1.20 1,548 
6.สิรินธร 1,573 80 741 65 13.87 10.51 5.47 2.13 393 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 472 51 489 51 13.69 13.68 0.00 0.00 488 
8.ศรีนครินทร์ 12,539 71 2,274 30 50.96 59.99 2.01 3.01 6,231 
9.วชิราลงกรณ์ 4,531 51 1,519 26 23.49 21.83 2.02 3.01 6,469 
10.ขุนด่านปราการชล 216 97 212 96 2.07 2.17 2.03 2.03 9 
11.รัชชประภา 3,186 56 1,834 43 22.13 14.14 1.35 2.35 2,958 
12.บางลาง 888 61 612 52 5.44 5.82 13.58 12.77 702 
6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ำ 3,522 ล้าน ลบ.ม. (69%) ปริมาณน้ำใช้การ 3,135 ล้าน ลบ.ม. (66%) 
๖.3 แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 277.00 ล้าน ลบ.ม. (50%) 
๖.4 แหล่งน้ำในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 5,351 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปัจจุบัน 141.93 ล้าน ลบ.ม. 



๔ 

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

 
สถาน ี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย ์ จันทร์ 
9 

ต.ค. 
10 
ต.ค. 

11 
ต.ค. 

12 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.37 1.36 1.33 1.30 ลดลง -2.40 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.28 0.17 -0.20 -0.28 ลดลง -5.48 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 6.42 6.32 6.20 6.00 ลดลง -1.30 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 4.47 3.50 3.08 2.97 ลดลง -6.90 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 20.40 20.25 20.06 19.90 ลดลง -6.30 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 9.81 9.71 9.57 9.54 ลดลง -6.80 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 5.16 5.25 5.28 5.31 เพิ่มขึ้น -0.69 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 4.83 4.88 4.92 5.00 เพิ่มขึ้น -2.00 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 3.06 2.70 2.24 2.03 ลดลง -0.97 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.69 4.79 4.90 4.93 เพิ่มขึ้น -2.37 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.24 8.43 8.46 8.49 เพิ่มขึ้น -8.64 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.39 28.36 28.35 28.38 เพิ่มขึ้น -5.58 
X.274 แม่น้ำโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.18 19.02 18.96 18.89 ลดลง -5.29 
X.37A แม่น้ำตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 9.15 9.12 9.07 9.39 เพิ่มขึ้น -2.31 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โน้ม 8 
ต.ค. 

9 
ต.ค. 

10 
ต.ค. 

11 
ต.ค. 

12 
ต.ค. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 3.27 3.25 3.01 2.98 2.91 -9.89 -0.10 -0.36 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 7.35 7.38 7.43 7.42 7.06 -8.94 -0.37 -0.29 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 4.78 4.56 4.55 4.52 4.50 -7.7 -0.05 -0.28 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 5.01 4.79 4.65 4.50 4.41 -7.59 -0.24 -0.60 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 4.95 5.10 5.28 5.25 5.18 -7.32 -0.10 0.23 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 6.22 6.71 7.85 8.06 8.44 -6.06 0.59 2.22 เพิ่มขึ้น 
*** ไม่มีสถานการณ ์
9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  

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

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

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 
บ้านบางหยด ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บ้านใตโ้ตน ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

ระดับน้ำ 5.10 เมตร ระดับวิกฤต 6.20 เมตร 
ระดับน้ำ 4.46 เมตร ระดับวิกฤต 5.50 เมตร 

***สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทีเ่กี่ยวข้องได้ดำเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว 
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10. พืน้ที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากพายุระดับ ๒ (ดีเปรสชัน) “หลิ่นฟา” ได้อ่อนกําลังลงเป็นพายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต ่ำกําลังแรง) 

บริเวณเมืองอัตตะปือประเทศลาว ส่งผลให้ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง 
และภาคใต้ในบางพ้ืนที่มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงได้ทําการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และจะทําการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อไป  
11. เหตุการณ์วิกฤตน้ำปัจจุบัน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

  จ.บุรีรัมย ์- วันนี้ (12 ต.ค.) สถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลที่ไหลผ่าน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณหนุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงนี้ปริมาณน้ำเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยวันละ 5-10 เซนติเมตร จนเริ่มเอ่อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรที่อยู่ริมลำน้ำ
มูลแล้วหลายร้อยไร่ และคาดว่าอีก 4-5 วันน้ำเหนือจากจังหวัดนครราชสีมาจะไหลมาสมทบอีก ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำมูล
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเสี่ยงท่วมพ้ืนที่การเกษตร และบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ติดริมน้ำมูล 

12. สถานการณ์ภาวะน้ำท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563  (ปภ.) 
 สถานการณ์สาธารณภัย 
 จากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) กอปรกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำ

ให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต่
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน จำนวน 11 จังหวัด (นครราชสีมา สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี 
ชัยนาท ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) 35 อำเภอ 81 ตำบล 262 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,309 ครัวเรือน 
ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

น้ำไหลหลาก สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำไหลหลาก มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด (นครราชสีมา สระแก้ว 
ฉะเชิงเทรา จันทบุรีชลบุรีระยอง กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์) 31 อำเภอ 74 ตำบล 247 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 2,292 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 12 – 18 ตุลาคม 2563)  
 ในช่วงวันที่ 12 - 13 ต.ค. และ 16 - 18 ต.ค. ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาค
ตะวันออก ในขณะที่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ตลอดช่วง ทำให้
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทำให้มีฝนน้อยในระยะนี้ 
 อนึ่ง พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้น คาดว่าเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ย และเคลื่อน
ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 ในช่วงวันที่ 16 - 18 ต.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำ 
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางวันที่ 17 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

14. ความช่วยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 

 ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม – 12 ตุลาคม 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     -    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 
ศรีสะเกษ  -     -     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   -    
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  1,190,500   156,000   19,088   8,954   53,464   44,576  
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15. ความช่วยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม – 8 ตุลาคม 2563 
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน้ำ) 


