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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทำใหภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ และภาคตะวันออก มฝีนตกหนักบางแหง ขอใหประชาชน 
ที่อาศัยในพ้ืนที่เส่ียงภัยบริเวณดงักลาว ระวงัอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและ
น้ำปาไหลหลาก 

 

แผนที่อากาศ วันที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 01.00 น. 
 

ภาพถายดาวเทียม วันที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตนุิยมวทิยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชงิเขา 12 ชม. ที่ผานมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จดุตรวจวัด ระดับการเตอืน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บานแมกำปอง ต.หวยแกว กิ่ง อ.แมออน จ.เชียงใหม - 174.5 
บานขวงชมภ ูต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร - 173.5 
บานหวยไฟ ต.แมขะนิง อ.เวียงสา จ.นาน - 161.0 
บานผาคอ ต.บานปน อ.ลอง จ.แพร - 147.0 
บานสันติสุข ต.เวียงตา อ.ลอง จ.แพร - 146.0 
บานจำวาย ต.ไผโทน อ.รองกวาง จ.แพร - 143.5 
บานสวนปา ต.หวยโรง อ.รองกวาง จ.แพร - 141.0 
บานบอหอย ต.ยาบหัวนา อ.เวยีงสา จ.นาน - 134.0 
บานผาราง ต.ทุงศร ีอ.รองกวาง จ.แพร - 126.5 
บานปางสา ต.จอมจันทร อ.เวียงสา จ.นาน - 116.5 
บานยาบนาเลิม ต.แมขะนิง อ.เวียงสา จ.นาน - 116.5 
บานแมวอง ต.ออนเหนือ อ.แมออน จ.เชียงใหม - 113.0 
บานปาเหมี้ยง ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง - 110.5 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

ภมูิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ส.ค. 63 ความช้ืนในดิน [-] 18 ส.ค. 63 แนวโนม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 40-60 60-80 เพิ่มขึ้น 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 40-60 ทรงตัว 
ตะวันออก 40-60 60-80 เพิ่มขึ้น 
ตะวันตก 20-40 40-60 เพิ่มขึ้น 

ใต 60-80 60-80 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถงึ ดินที่แหงสนิท และ 100 หมายถงึ ดินท่ีอิ่มนำ้ 

 
 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.หนองคาย 85.4 
จ.บึงกาฬ 64.5 
จ.นาน (สกษ.) 59.4 
จ.ลำปาง 49.3 
จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง) 48.8 
จ.นครสวรรค 44.6 
จ.เพชรบูรณ (วิเชียรบุรี) 35.0 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีขอนแกน เวลา 08.15 น. 

 
สถานีเชียงราย 08.15 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 32,228 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 45 (ปริมาตรน้ำใชการได 

8,874 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 19) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (37,322 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 53)
นอยกวาป 2562 จำนวน 5,094 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 158.59 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 64.60 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 38,698 ลาน ลบ.ม. 

 
 

อางเก็บน้ำ 

ปริมาตร 
น้ำในอาง 

ปริมาตร 
น้ำใชการได 

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอาง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

ปริมาตรน้ำ
รับไดอีก 
(ลาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ำ
ปจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ำเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ำใช
การ 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,217 31 417 4 11.49 16.51 6.00 6.00 9,245 
2.สิริกิติ์ 4,117 43 1,267 19 73.94 65.29 10.84 11.02 6,391 
3.จุฬาภรณ 56 34 19 15 0.52 0.05 0.00 0.00 125 
4.อุบลรัตน 393 49 -188 -10 6.99 6.92 0.30 0.30 4,247 
5.ลำปาว 635 32 535 28 11.96 7.11 2.44 2.44 1,815 
6.สิรินธร 1,158 59 326 29 9.98 0.59 1.02 0.00 808 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 69 7 66 7 0.00 0.00 0.43 0.44 891 
8.ศรีนครินทร 11,852 67 1,587 21 5.38 6.89 10.08 10.08 6,918 
9.วชิราลงกรณ 3,780 43 768 13 10.52 10.40 10.01 9.89 7,220 
10.ขุนดานปราการชล 98 44 93 42 1.69 1.94 0.12 0.12 127 
11.รัชชประภา 2,918 52 1,566 37 1.26 0.83 7.06 2.96 3,226 
12.บางลาง 1,013 70 737 63 3.98 3.98 6.98 6.98 577 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 1,982 ลาน ลบ.ม. (39%) ปริมาณน้ำใชการ 1,601 ลาน ลบ.ม. (34%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 190.26 ลาน ลบ.ม. (34%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ำรวม 3,317 ลาน ลบ.ม. 
6.5 อางเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แหง ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปจจุบัน 87.25 ลาน ลบ.ม. 



๔ 

7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 18 – 21 สิงหาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร 
18 
ส.ค. 

19 
ส.ค. 

20 
ส.ค. 

21 
ส.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.40 1.35 1.35 1.35 ทรงตัว -2.35 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.37 0.40 0.23 0.28 เพิ่มข้ึน -4.92 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 ทรงตัว -8.38 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 2.66 2.81 2.55 2.02 ลดลง -7.85 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 16.96 17.16 17.31 17.38 เพิ่มข้ึน -8.82 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.38 5.38 5.38 5.38 ทรงตัว -10.96 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 ทรงตัว -6.36 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.43 2.45 2.66 2.87 เพิ่มข้ึน -4.13 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 1.04 1.09 1.12 1.05 ลดลง -1.95 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.68 4.90 5.00 4.52 ลดลง -2.78 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 9.34 8.63 8.57 8.13 ลดลง -9 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.34 28.33 28.33 28.31 ลดลง -5.65 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 19.15 19.25 19.85 18.94 ลดลง -5.24 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 7.03 6.60 6.27 6.03 ลดลง -5.67 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 17 
ส.ค. 

18 
ส.ค. 

19 
ส.ค. 

20 
ส.ค. 

21 
ส.ค. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 3.95 3.94 3.98 4.08 4.95 -7.85 0.97 1.00 เพิ่มขึ้น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 9.06 9.30 9.70 10.20 10.56 -5.44 0.86 1.50 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 6.38 6.72 6.96 7.27 7.99 -4.21 1.03 1.61 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 7.90 8.38 8.72 8.74 8.72 -3.28 0.00 0.82 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 7.34 7.88 8.28 8.40 8.38 -4.12 0.10 1.04 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 7.31 7.93 8.53 9.00 9.25 -5.25 0.72 1.94 เพิ่มขึ้น 

*** ไมมีสถานการณ 
9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  

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

เตือนสีแดง (อพยพ) 

บานผาคอ ตำบลบานปน อำเภอลอง จังหวัดแพร 
บานหวยไฟ ตำบลแมขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานสวนปา ตำบลหวยโรง อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
บานตาม ตำบลบอสวก อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
บานหัวนา ตำบลพงษ อำเภอสันตสิขุ จังหวัดนาน 
บานยาบนาเลมิ ตำบลแมขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวดันาน 
บานปางเปย ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองนาน จังหวดันาน 
บานวังแข ตำบลแมสา อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานมวงเจรญิราษฎร ตำบลบอสวก อำเภอเมืองนาน จังหวดันาน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 125.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 134.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 137.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 127.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 121.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 121.0 มลิลิเมตร 
ระดับน้ำ 4.43 เมตร ระดับวิกฤต 4.2 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 128.0 มลิลิเมตร 
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เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บานเทพประทับ ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
บานขวงชมภู ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร 
บานบอหอย ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานสันตสุิข ตำบลเวียงตา อำเภอลอง จังหวัดแพร 
บานปาเหมี้ยง ตำบลแจซอน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
บานแมกำปอง ตำบลหวยแกว อำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 
บานผาราง ตำบลทุงศรี อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
บานสบปาด ตำบลสบปาด อำเภอแมเมาะ จังหวดัลำปาง 
บานหวยไผ ตำบลบอเบี้ย อำเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 
บานจำวาย ตำบลไผโทน อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
บานโปรงศร ีตำบลบานฟา อำเภอบานหลวง จังหวัดนาน 
บานแมวอง ตำบลออนเหนือ อำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 
บานกอ ตำบลแมจริม อำเภอแมจริม จังหวัดนาน 
บานนาเคียน ตำบลจอมจันทร อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานปางสา ตำบลจอมจันทร อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานหัวตะกรา ตำบลบานปน อำเภอลอง จังหวัดแพร 
บานทอสมาน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร 
บานหวยหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปว จังหวัดนาน 
บานงอบเหนือ ตำบลงอบ อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 
บานน้ำมีด ตำบลเปอ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 
บานปาแดง ตำบลปาแดง อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
บานสันนาเคียน ตำบลสานนาหนองใหม อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานไผโทน ตำบลไผโทน อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
บานแมจอก ตำบลหัวทุง อำเภอลอง จังหวัดแพร 
บานหวยโรงนอก ตำบลหวยโรง อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
บานกิ่วกอก ตำบลน้ำปาย อำเภอแมจริม จังหวัดนาน 
บานตาม ตำบลบอสวก อำเภอเมอืงนาน จังหวัดนาน 
บานกอกวง ตำบลบอเกลือใต อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
บานดงสุระ ตำบลแมจั๊วะ อำเภอเดนชัย จังหวัดแพร 
บานน้ำไคร ตำบลยม อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
บานบุญแจม ตำบลน้ำเลา อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
บานมวงเจริญราษฎร ตำบลบอสวก อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
บานปางเปย ตำบลสะเนยีน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
บานแกนอุดร ตำบลน้ำแกน อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
บานหาดไร ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานแมหลวง ตำบลนาสัก อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง 
บานกอก ตำบลอวน อำเภอปว จังหวัดนาน 
บานกลาง ตำบลเชียงมวน อำเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
บานเก๋ียงพา ตำบลตาผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร 
บานปากกลาย ตำบลปาแดง อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
บานผาตูบ ตำบลผาสิงห อำเภอเมอืงนาน จังหวัดนาน 
บานแสนทอง ตำบลทต.เวียงตา อำเภอลอง จังหวัดแพร 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 131.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 111 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 103.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 123.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 103.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 106.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 108.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 123.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 105.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 111.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 111.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 108.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 104.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 103.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 113.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 110.5 มลิลิเมตร 
ระดับน้ำ 3.71 เมตร ระดับวิกฤต 5.0 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 98.0 มิลลิเมตร 
ระดับน้ำ 2.26 เมตร ระดับวิกฤต 4.5 เมตร 

เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) 

บานน้ำสอด ตำบลและ อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 
บานหวยไฟ ตำบลแมขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานสบปาด ตำบลสบปาด อำเภอแมเมาะ จังหวดัลำปาง 
บานปางสา ตำบลจอมจันทร อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานน้ำมีด ตำบลเปอ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 
บานผาราง ตำบลทุงศรี อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
บานหนองแหว ตำบลบานฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ 
บานจำวาย ตำบลไผโทน อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
บานโปรงศร ีตำบลบานฟา อำเภอบานหลวง จังหวัดนาน 
บานสวนปา ตำบลหวยโรง อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 93.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ระดับน้ำ 4.08 เมตร ระดับวิกฤต 7.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 



๖ 

บานงอมถ้ำ ตำบลทาแฝก อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 
บานหวยไผ ตำบลบอเบี้ย อำเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 
บานทาลอ ตำบลแงง อำเภอปว จงัหวัดนาน 
บานหัวตะกรา ตำบลบานปน อำเภอลอง จังหวัดแพร 
บานทอสมาน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร 
บานก่ิวจันทร ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 
บานเก๋ียงพา ตำบลตาผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร 
บานหวยหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปว จังหวัดนาน 
บานไผโทน ตำบลไผโทน อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
บานปาเลา ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร 
บานนายาบ ตำบลหัวเสือ อำเภอแมทะ จังหวัดลำปาง 
บานกิ่วกอก ตำบลน้ำปาย อำเภอแมจริม จังหวัดนาน 
บานแมหลวง ตำบลนาสัก อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง 
บานหวยเอียด ตำบลไผโทน อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
บานน้ำไคร ตำบลยม อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
บานแดนชุมพล ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร 
บานแมเก่ียม ตำบลหวยออ อำเภอลอง จังหวัดแพร 
บานแกนอุดร ตำบลน้ำแกน อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
บานหาดไร ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานกอก ตำบลอวน อำเภอปว จังหวัดนาน 
บานโคนปาหิน ตำบลแมปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร 
บานผาน้ำยอย ตำบลพญาแกว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 
บานฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานนาเปรื่อง ตำบลบอเกลือใต อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
บานชื่น ตำบลทุงศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานผาเวียง ตำบลภคูา อำเภอปว จังหวัดนาน 
บานปากกลาย ตำบลปาแดง อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
บานหวยน้ำอุน ตำบลอายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานบุญแจม ตำบลน้ำเลา อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
บานปงแทน ตำบลจางเหนือ อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง 
บานชมพู ตำบลอายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานสะเลียม ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
บานมวงเจริญราษฎร ตำบลบอสวก อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
บานปากลวย ตำบลบานเวยีง อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
บานปางเคาะ ตำบลไทรยอย อำเภอเดนชัย จังหวัดแพร 
บานหวยฮอมพัฒนา ตำบลบานเวียง อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
บานน้ำใส ตำบลฝายแกว อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
บานผาสิงห ตำบลผาสิงห อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
บานนาฝา ตำบลจอมพระ อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
บานหวยเย็น ตำบลปงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 
บานสะเนยีน ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
บานกิ่วมวง ตำบลดูพงษ อำเภอสนัติสุข จังหวัดนาน 
บานเข่ือนแกว ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
บานวังกอก ตำบลน้ำตก อำเภอนานอย จังหวัดนาน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 96.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 87.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 89.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 87.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ำ 2.75 เมตร ระดับวิกฤต 3.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 90.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 86.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 
 

***สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทีเ่กี่ยวของไดดำเนินการแจงอาสาสมัครและเครือขาย รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลว 

 

 

 



๗ 

 

10. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน และอาวไทย ประกอบกับมีหยอมความ 

กดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน จะทําใหประเทศไทยมีฝนตกหนักและตกตอเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่
เสี่ยงดินถลม ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดนาน เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลําภู
และหนองคาย ศูนยปฏิบัติการธรณพีิบัติภัย จึงไดทําการเฝาระวังและติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลาก
เปนพิเศษ และจะทําการแจงอาสาสมคัรเครอืขายในพื้นที่เสี่ยงภัยตอไป 

11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

- ไมมีสถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวงณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2563  (ปภ.) 

  สถานการณน้ำไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถลม และดินสไลด 
จากอิทธิพลรองมรสุมพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเล

จีนใต ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ในชวงวันท่ี 6 ส.ค. 63 - 
ปจจุบัน ทําใหเกิดสถานการณน้ำทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถลม และดินสไลด ปจจุบันสถานการณ
คลี่คลายแลวทุกจังหวัด ดังนี้ 

1) น้ำไหลหลาก มีพื้นที่ไดรับผลกระทบ 8 จังหวัด 14 อำเภอ 32 ตำบล 164 หมูบาน 1 เขตเทศบาล ประชาชน
ไดรบัผลกระทบ 858 ครัวเรือน ไมมผีูไดรบับาดเจ็บและเสียชีวิต 

 2) ดินสไลดมีพื้นที่ไดรับผลกระทบ 1 จังหวัด 3 อำเภอ 3 ตำบล 7 หมูบาน ไมมีผูไดรบับาดเจ็บและเสียชีวิต ปจจุบัน
สถานการณคลี่คลายแลวทุกจังหวัด 

 3) วาตภัย มีพ้ืนที่ไดรับผลกระทบ 2 จังหวัด 2 อำเภอ 2 ตำบล 3 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย 3 
หลัง รถยนต 1 คัน รถจักรยานยนต 1 คัน เสียชี วิต 2 ราย (จ.นครศรีธรรมราช ชาย 2 ราย สาเหตุเรือลม)ไมมี
ผูไดรับบาดเจ็บ ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลวทุกจังหวัด 
 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 20 – 26 ส.ค. 2563)  
ในชวงวันท่ี 20 - 23 ส.ค. 63 รองมรสุมพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขาสูหยอมความกด

อากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย 
ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยมีฝนตกตอเนื่องและ 

มีฝนตกหนักบางแหง สวนในชวงวันที่ 24 - 26 ส.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ
ประเทศไทย โดยรองมรสุมที่พาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีออนกำลังลง ทำใหประเทศไทยฝน
ลดลง 

อนึ่ง เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ (20 ส.ค. 63) พายุระดับ 3 (โซนรอน) “ฮีโกส” ที่ปกคลุมบริเวณเขตปกครองตนเอง
กวางสี ประเทศจีนไดออนกำลังลงเปนพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) แลว คาดวาจะสลายตัวเปนหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณ
ประเทศจีนตอนใตในวันนี้ พายุนี้ไมสงผลกระทบโดยตรงตอลักษณะอากาศของประเทศไทย 

ขอควรระวัง   ในชวงวันที่ 20 – 23 ส.ค. 63 ขอใหประชาชนในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน และน้ำปาไหลหลากในระยะนี้ไวดวย   

 

 

 

 

 



๘ 

 

14. ความชวยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรนำ้ 
 ความชวยเหลือในพ้ืนที่ประสบปญหาอุทกภัย ตั้งแตวันที่  1 – 20 สิงหาคม 2563 

หนวยงาน จังหวัด 

ปริมาณ
การ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ
การ

แจกจาย
น้ำสะอาด 

(ลิตร) 

น้ำดื่ม
บรรจุขวด 

(ขวด) 

ประโยชนท่ีไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พื้นท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 
เชียงราย - - 600 - - 33,150 
ลำปาง - - 1,200 135 491 5,000 

ภาค 3 
เลย - 12,000 4,768 982 3,791 500 
อุดรธานี 94,500 - 1,000 1,445 30,132 - 

ภาค 5 ศรีสะเกษ - - 360 - - - 
ภาค 7 ราชบุร ี 371,520 - - 1,597 4,380 2,810 
ภาค 8 นครศรีธรรมราช 207,360 - - - - - 

ภาค 9 
พิษณุโลก 2,400 - - - 700 - 
นาน 7,200 - - 620 1,860 2,500 

ภาค 10 
ชุมพร 800 - - 35 120 - 
ภูเก็ต 8,000 - - 980 4,225 - 
สุราษฎรธาน ี 3,200 - - 1,200 5,050 - 

ภาค 11 อุบลราชธานี - 96,000 360 - - - 
  13 จังหวัด 694,980 108,000 8,288 6,994 50,749 43,960 
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15. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 - 17 สิงหาคม 2563 

 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัติการ 



๑๐ 

                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ำ) 


