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ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า   
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6445 โทรสาร 0 2298 6629 www.dwr.go.th IDLine: mekhalawoc Email: mekhala@dwr.mail.go.th 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  
โทรศัพท์ 0 2666 7090  โทรสาร 0 2666 7100 www.dgr.go.th Email: itcenter@dgr.mail.go.th 

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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รายงานฉบับที่ 373/2563         เวลา 15.00 น.     วันที่ 14 กันยายน 2563 
เรียนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส. ทีป่รึกษา รมว.ทส. ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. อทบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย 
ท าให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชน
บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย  

ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีก าลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า  
3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควร
งดออกจากฝั่งช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ 

   

        แผนที่อากาศ วันท่ี 14 ก.ย. 2563 เวลา 07.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่14 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/
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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.) 
บ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แมฮ่่องสอน - 56.0 
บ้านลานสาง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก - 52.5 
บ้านห้วยใหญ่ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร - 52.0 
บ้านนาหนอง ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 37.5 
บ้านปากแคลง ต.ปะเหลยีน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง - 31.5 
บ้านรุ่งเรือง ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร - 30.5 
บ้านวังกระทะ ต.วังกระทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา - 30.0 
บ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - 30.0 
บ้านห้วยห้า ต.แมส่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ - 28.5 
บ้านแม่กระต๋อม ต.ป่าสัก อ.วังช้ิน จ.แพร่ - 26.0 
บ้านน้ าแพ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดติถ์ - 24.0 
บ้านบางหยด ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธาน ี - 23.5 
บ้านเพชรนิยม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร - 22.5 
บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแมฮ่อ่งสอน จ.แม่ฮ่องสอน - 22.5 

4.ค่าความชื นในดิน (กรมทรพัยากรน้ า/คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

ภูมิภาค ความชื นในดิน [-] 1 ก.ย. 63 ความชื นในดิน [-] 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 ดินท่ีอิ่มน้ า 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นราธิวาส 69.7 
จ.ล าปาง (เถิน) 66.7 
จ.ตาก (อุ้มผาง) 65.0 
จ.กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) 37.5 
จ.ระยอง 19.0 
จ.ตราด 16.5 
จ.สุโขทัย 16.3 
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5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานขีอนแก่น เวลา 14.45 น. 

 
สถานสีทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา 14.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ปริมาตรน้ าในอ่างฯ 34,340 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาตรน้ าใช้การได้ 

10,912 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23) ปริมาตรน้ าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (45,970 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65)
น้อยกว่าปี 2562 จ านวน 11,630 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ จ านวน 130.16 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบาย
จ านวน 63.34 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ าได้อีก 36,587 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 4,563 34 763 6 17.10 17.12 6.00 6.00  8,899  
2.สิริกิติ์ 5,167 54 2,317 24 25.04 32.64 11.01 11.00  5,341  
3.จุฬาภรณ์ 61 37 24 15 1.16 1.76 0.00 0.00  120  
4.อุบลรัตน์ 466 19 -115 -5 3.78 2.45 0.30 0.30  4,174  
5.ล าปาว 773 39 673 34 4.64 1.24 2.23 2.23  1,677  
6.สิรินธร 1,239 63 408 21 0.92 0.00 0.27 0.27  727  
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 66 7 63 7 1.83 6.86 1.31 1.31  894  
8.ศรีนครินทร์ 11,894 67 1,629 9 14.72 14.83 10.02 9.96  6,876  
9.วชิราลงกรณ์ 3,953 45 941 11 13.44 20.48 8.08 8.00  7,047  
10.ขุนด่านปราการชล 129 58 125 56 2.74 1.00 0.38 0.44  96  
11.รัชชประภา 2,837 50 1,486 26 2.70 3.30 2.41 3.00  3,307  
12.บางลาง 1,005 69 729 50 20.99 19.25 9.32 8.98  585  
6.2 อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ า 2,241 ล้าน ลบ.ม. (44%) ปริมาณน้ าใช้การ 1,859 ล้าน ลบ.ม. (39%) 
๖.3 แหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 196.00 ล้าน ลบ.ม. (35%) 
๖.4 แหล่งน้ าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 3,735 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บน้ าขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ า ปริมาณน้ าปัจจุบัน 111.69 ล้าน ลบ.ม. 
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7. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 11 – 14 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ 
11 
ก.ย. 

12 
ก.ย. 

13 
ก.ย. 

14 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.36 1.27 1.24 1.35 เพิ่มขึ้น -2.35 
W.1C วัง เมือง ล าปาง 5.20 -0.11 -0.29 -0.39 -0.44 ลดลง -5.64 
Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 7.30 5.04 4.69 4.31 4.25 ลดลง -3.05 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 2.17 2.27 2.18 2.54 เพิ่มขึ้น -7.33 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 17.79 17.81 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 บุรีรัมย ์ 6.00 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 ทรงตัว -6.38 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.10 2.12 2.13 2.17 เพิ่มขึ้น -4.83 

M.191 ล าตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 0.95 1.09 1.11 1.12 เพิ่มขึ้น -1.88 
M.69 ล าเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 5.24 5.38 5.50 5.67 เพิ่มขึ้น -1.63 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 9.53 8.76 10.78 8.54 ลดลง -8.59 

X.149 คลองกลาย นบพิต า นครศรีธรรมราช 33.96 28.58 28.43 28.62 28.50 ลดลง -5.46 
X.274 แม่น้ าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.90 19.85 19.66 19.16 ลดลง -5.02 
X.37A แม่น้ าตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 8.73 9.02 9.07 9.07 ทรงตัว -2.63 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

สถาน ี
ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน า้ (ม.) 
แนว 

โน้ม 10 
ก.ย. 

11 
ก.ย. 

12 
ก.ย. 

13 
ก.ย. 

14 
ก.ย. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 3.57 3.81 3.29 3.28 3.33 -9.47 0.04 -0.24 เพิ่มขึ้น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 7.30 7.14 7.46 7.66 7.92 -8.08 0.46 0.62 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 4.32 4.63 4.55 4.65 4.91 -7.29 0.36 0.59 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 5.20 5.16 5.33 5.25 5.13 -6.87 -0.20 -0.07 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 5.16 5.03 5.03 5.05 4.96 -7.54 -0.07 -0.20 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 5.50 5.60 5.54 5.51 5.52 -8.98 -0.02 0.02 เพิ่มขึ้น 
*** ไม่มีสถานการณ ์
9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรน้ า)  

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

เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านนาตอง ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมอืงแพร่ จังหวัดแพร่ ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 94.0 มิลลิเมตร 
*** ส านักงานทรัพยากรน้ าภาคที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว 

10. พื นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
  เนื่องจากในพ้ืนที่เสี่ยงดินถล่มมีฝนตกต่อเนื่องในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ จึงได้ท าการเฝ้าระวังและ

ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และจะท าการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไป 

11. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
ไม่มีสถานการณ ์
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12. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วง ณ วันที่ 14 กันยายน 2563  (ปภ.) 
  ไม่มีสถานการณ ์

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 14 – 20 กันยายน 2563)  
 ในช่วงวันที่ 14 - 15 ก.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ท าให้
ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงมากว่า 3 เมตร 

ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 17 ก.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีก าลัง
แรงขึ้น ท าให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงบริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง และคาดว่าจะทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน
ในระยะต่อไป โดยในช่วงวันที่ 18 – 20 ก.ย. จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวตังเกี๋ยและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผล  
ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน 
และอ่าวไทยมีก าลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2 -3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 3 -5 เมตร  
และอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

14. ความช่วยเหลอือุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน ้า 
 ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน ้า 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน ้า

สะอาด 
(ลิตร) 

น ้าด่ืมบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

อุปโภค-บริโภค พื นที่เกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 
เชียงราย  480     -     600   -     -     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  
อุดรธาน ี  124,500   -     1,000   1,445   30,132   -    
บึงกาฬ  24,000   -     -     -     -     -    

ภาค 5 ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    
ภาค 7 ราชบุร ี  371,520   -     -     1,597   4,380   2,810  
ภาค 8 นครศรีธรรมราช 233,280   -     -     -     -     -    

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  799,380   156,000   19,088   8,644   52,749   43,960  

 

 

 

 

 

 



๖ 

15. ความช่วยเหลือภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 

 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
                                                                                   ประธานคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน้ า) 


