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1. สภาวะอากาศ เวลา 07.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมี

ก าลังอ่อน ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนา 
ในบางพ้ืนที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเพ่ิมความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ส าหรับ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังอ่อน ท าให้ภาคใต้มีฝนน้อย 

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 15 - 18 ธ.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน 
อีกละลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะท าให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิลดลง 2 -3 
องศาเซลเซียส อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมี
ก าลังแรงข้ึน ท าให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนักบางแห่ง 

  

แผนที่อากาศ วันท่ี 12 ธ.ค. 2563 เวลา 01.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่12 ธ.ค. 2563 เวลา 07.00 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/
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เมื่อวาน) - 07.00 น. (วันนี ) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

   

3.ปริมาณฝนสะสมของพื นที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรน้ า) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

4.ค่าความชื นในดิน (กรมทรพัยากรน้ า/คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

ภูมิภาค ความชื นในดิน [-] 1 พ.ย. 63 ความชื นในดิน [-] 28 พ.ย. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 60-80 40-60 ลดลง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 40-60 ทรงตัว 
ตะวันออก 60-80 40-60 ลดลง 
ตะวันตก 40-60 40-60 ทรงตัว 

ใต ้ 60-80 80-100 เพิ่มขึ้น 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน้ า 

 

  

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ปัตตานี 9.7 
จ.นราธิวาส 9.2 
จ.ยะลา สกษ. 3.0 
จ.สตูล 3.0 
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5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 07.30 น. 

 
สถานสีทิงพระ จ.สงขลา เวลา 08.15 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย 

6. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ปริมาตรน้ าในอ่างฯ 43,869 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 62 (ปริมาตรน้ าใช้การได้ 

20,327 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43) ปริมาตรน้ าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (45,571 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64)
น้อยกว่าปี 2562 จ านวน 1,602 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ จ านวน 25.38 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบาย
จ านวน 50.81 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ าได้อีก 27,105 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ า 

ปริมาตร 
น้ าในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ าใช้การได ้

ปริมาตร 
น้ าไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ าระบาย 

ปริมาตรน้ า
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ าใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,606 42 1,806 19 0.62 0.72 6.50 6.50 7,850 
2.สิริกิติ์ 5,560 59 2,710 41 1.66 1.68 17.00 17.05 4,932 
3.จุฬาภรณ์ 157 96 120 94 0.00 0.03 0.00 0.00 24 
4.อุบลรัตน์ 1,580 65 999 54 1.73 1.73 0.30 0.30 3,060 
5.ล าปาว 972 49 872 46 0.00 0.00 0.11 0.11 1,476 
6.สิรินธร 1,723 88 892 79 2.52 4.52 0.00 2.00 243 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 722 75 719 75 0.00 0.00 2.17 2.17 234 
8.ศรีนครินทร์ 13,303 75 3,038 41 5.62 5.00 5.99 6.05 5,463 
9.วชิราลงกรณ์ 4,798 54 1,786 31 0.34 1.25 6.06 5.98 6,197 
10.ขุนด่านปราการชล 220 98 216 98 0.02 0.02 0.37 0.08 4 
11.รัชชประภา 3,741 66 2,390 56 3.13 1.73 0.00 0.00 2,405 
12.บางลาง 1,077 74 801 68 5.90 6.38 3.00 3.03 515 
6.2 อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ า 4,125 ล้าน ลบ.ม. (80%) ปริมาณน้ าใช้การ 3,737 ล้าน ลบ.ม. (79%) 
๖.3 แหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 279.00 ล้าน ลบ.ม. (53%) 
๖.4 แหล่งน้ าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 6,789 ล้าน ลบ.ม. (80%) 
6.5 อ่างเก็บน้ าขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ า ปริมาณน้ าปจัจุบนั 177.19 ล้าน ลบ.ม. (76%) 
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7. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์
9 

ธ.ค. 
10 
ธ.ค. 

11 
ธ.ค. 

12 
ธ.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.38 1.35 1.34 1.35 เพิ่มขึ้น -2.35 
W.1C วัง เมือง ล าปาง 5.20 -0.55 -0.77 -0.78 -0.78 ทรงตัว -5.98 
Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 7.30 3.18 3.18 3.18 3.18 ทรงตัว -4.12 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 1.25 1.21 1.18 1.46 เพิ่มขึ้น -8.41 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 16.86 16.73 16.60 16.61 เพิ่มขึ้น -9.59 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.58 5.58 5.58 5.38 ลดลง -10.96 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 4.28 3.98 3.65 3.30 ลดลง -2.70 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 3.44 3.67 3.59 2.86 ลดลง -4.14 

M.191 ล าตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 1.18 1.14 1.09 1.09 ทรงตัว -1.91 
M.69 ล าเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 5.69 5.70 5.70 5.71 เพิ่มขึ้น -1.59 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.60 7.60 7.60 7.60 ทรงตัว -9.53 

X.149 คลองกลาย นบพิต า นครศรีธรรมราช 33.96 *** *** *** *** *** *** 
X.274 แม่น้ าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.25 19.20 19.16 19.14 ลดลง -5.04 
X.37A แม่น้ าตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 10.98 10.66 10.41 10.19 ลดลง -1.51 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน า้ (ม.) 
แนว 

โน้ม 8 
ธ.ค. 

9 
ธ.ค. 

10 
ธ.ค. 

11 
ธ.ค. 

12 
ธ.ค. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 2.16 2.22 2.33 2.26 2.25 -10.55 3.04 3.3 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 4.36 4.35 4.47 4.49 4.48 -11.52 6.68 6.72 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 1.68 1.55 1.49 1.55 1.61 -10.59 3.73 3.66 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 1.56 1.60 1.60 1.57 1.55 -10.45 3.49 3.49 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 1.97 2.00 2.02 2.01 2.00 -10.5 3.49 3.48 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 2.62 2.75 2.85 2.88 2.66 -11.84 3.76 3.78 ลดลง 
*** ไม่มีสถานการณ ์

9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ า)  
[เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) – 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 
***ไม่มีสถานการณ ์

10. พื นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
  เนื่องจากในพ้ืนที่เสี่ยงดินถล่ม มีปริมาณน้ าฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพ้ืนที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพ้ืนที่

ติดตามสถานการณพิ์บัติภัยดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก  
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11. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) – 08.00 น. (วันน้ี)] 
  ไม่มีสถานการณ ์

12. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2563  (ปภ.) 
  จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุม

ประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ท าให้เกิดสถานการณ์น้ าท่วมฉับพลัน  
น้ าไหลหลาก ดินสไลด์และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน จ้านวน 11 จ. (ชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่ 
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุงสตูลสงขลา ปัตตานียะลา นราธิวาส) 101 อ. 584 ต. 4,216 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 
684,124 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 29 ราย (จ.สุราษฎร์ธานี 2 ราย จ.นครศรีธรรมราช 21 ราย จ.ตรัง 1 ราย จ.สงขลา 2 
ราย จ.พัทลุง 3 ราย)  

 ปัจจุบันยังคงมีน้ าท่วมขัง 5 จ. 31 อ. 136 ต. 880 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 253,753 ครัวเรือน ศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภาคใต้จ านวน 23 จุด 1,066 คน (สุราษฎร์ธานี 5 จุด ตรัง 18 จุด) ยังคงมีสถานการณ ์ดังนี้ 

จังหวัด 
วันเกิดเหต ุ จ านวน 

รายชื่ออ าเภอ 
ความเสยีหาย 

 อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 
ภาคใต้รวม 5 จังหวัด 31 อ าเภอ 136 ต าบล 880 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 253,753 ครัวเรือน 

1.สุราษฎร์ธาน ี
-ระดับน้ าลดลง 

30 พ.ย.63 
ถึงปัจจุบัน 

7 45 343 เคียนซา บ้านนาเดิม 
พุนพิน เวียงสระ พระแสง 
เมืองฯ บ้านนาสาร  

8,802 2 - 

2.นครศรีธรรมราช 
-ระดับน้ าลดลง 

25 พ.ย. 63 
ถึงปัจจุบัน 

11 50 366 เมืองฯ พระพรหม เชียร
ใหญ่ ชะอวด เฉลิมพระ
เกียรติ จุฬาภรณ์ ปากพนัง 
หัวไทร ร่อนพิบูลย์ ทุ่งใหญ่ 
ถ้ าพรรณรา  

184,750 21 - 

3.ตรัง 
-ระดับน้ าลดลง 

1 ธ.ค. 63 
ถึงปัจจุบัน 

4 16 73 เ มืองฯ ห้วยยอด วังวิเศษ 
กันตัง 

3,423 1 - 

4.พัทลุง 
-ระดับน้ าลดลง 

27 พ.ย. 63 
ถึงปัจจุบัน 

5 9 29 ควนขนุน เ มืองฯ 
เขาชัยสน ปากพะยูน 
บางแก้ว 

46,284 3 - 

5.สงขลา 
-ระดับน้ าลดลง 

25 พ.ย. 63 
ถึงปัจจุบัน 

4 16 69 กระแสสินธุ ์สิงหนคร 
ระโนด สทิงพระ 

10,494 2 - 

หมายเหตุ เสียชีวิต จ.สุราษฎร์ธานี 2 ราย, จ.นครศรีธรรมราช 21 ราย, จ.ตรัง 1 ราย, จ.สงขลา 2 ราย, จ.พัทลุง 3 ราย กรณีผูเ้สียชวีิตราย
อื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการตาย 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 11 –17 ธันวาคม 2563)    
 ในช่วงวันที่ 11 - 13 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก าลังอ่อนลง 
ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ 
ส าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังอ่อน ท าให้ภาคใต้มีฝนน้อย 
 ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 17 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนอีก
ละลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ท าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง 
และอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ าค้างแข็งบางพ้ืนที่ 
ส าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีก าลังแรงขึ้น ท าให้ภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตก
หนักบางแห่ง 
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14. ความช่วยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน ้า 
 ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม – 9 ธันวาคม 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน ้า 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน ้า

สะอาด 
(ลิตร) 

น ้าดื่มบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชนท์ี่ได้รบั 

อุปโภค-บริโภค พื นที่เกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 
เชียงราย  480   -     1,200   -     -     33,150  
ล าปาง  1,440   48,000   5,400   1,785   2,491   5,000  

ภาค 3 
เลย  -     12,000   4,768   982   3,791   500  
อุดรธานี  172,400   -     1,000   3,135   30,132   -    
บึงกาฬ  34,000   -     -     11,263   27,269   -    

ภาค 5 
ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    
นครราชสีมา  473,800   300,000   5,600   6,758   13,578   -    

ภาค 6 
ปราจีนบุรี  99,200   -     1,000   83   270   -    
ฉะเชิงเทรา  432   -     -     5   30   -    

ภาค 7 
ราชบุรี  1,588,260   -     -     1,689   4,480   5,466  
เพชรบุรี  103,680   -     -     250   980   1,300  
สุพรรณบุรี  591,300   -     -     748   1,770   2,987  

ภาค 8 
นครศรีธรรมราช 283,500   -     -     -     6,120   -    
สงขลา 806,760   2,160 8,395 13,300 
พัทลุง 160,380   2,892 7,439 3,500 

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  12,800   -    2,400     1,290   5,200  -    

ภาค 11 อุบลราชธานี  -     96,000   840   17   56   -    
  22 จังหวัด 4,369,392 456,000 29,568 34,692 118,906 67,703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๗ 

15. ความช่วยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม – 10 ธันวาคม 2563 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
                                                                                   ประธานคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ดา้นทรัพยากรน้ า) 
 


