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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมกำลังแรงพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ลักษณะเชนนี้ทำใหมีฝนตกหนักบาง
พื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก กับมีฝนตกหนักมากบางแหงในภาคเหนือ 
ขอใหประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เส่ียงภัยบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึง
หนักมากซ่ึงทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากได 

 

แผนท่ีอากาศ วันที่ 23 ส.ค. 2563 เวลา 01.00 น. 
 

ภาพถายดาวเทียม วันที่ 23 ส.ค. 2563 เวลา 08.00 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.) 
บานหวยไคร ต.ดงคู อ.ศรสัีชนาลยั จ.สุโขทัย - 89.0 
บานหวยตม ต.บานตึก อ.ศรสัีชนาลัย จ.สุโขทยั - 83.5 
บานแมสุ ต.แมลาหลวง อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน - 82.5 
บานผาลาด ต.แมกุ อ.แมสอด จ.ตาก - 79.5 
บานหนองมวน (ดง) ต.หวยหอม อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน - 76.0 
บานชิน ต.ทุงศรีทอง อ.เวยีงสา จ.นาน - 75.0 
บานมวงเจริญราษฎร ต.บอสวก อ.เมืองนาน จ.นาน - 71.5 
บานมหาวัน ต.มหาวัน อ.แมสอด จ.ตาก - 69.0 
บานหวยมะกอก ต.สันติครี ีอ.แมลานอย จ.แมฮองสอน - 67.5 
บานทุงพลอ ต.ปาง้ิว อ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทัย - 66.5 
บานแมเหาะ ต.แมเหาะ อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน - 64.5 
บานบางเมาะ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎรธาน ี - 64.0 
บานปางเคาะ ต.ไทรยอย อ.เดนชยั จ.แพร - 64.0 
บานแมแดดนอย ต.แมแดด อ.กลัยานิวัฒนา จ.เชียงใหม - 63.5 

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 114.8 
จ.ตาก 48.5 
จ.ชลบุร ี 44.4 
จ.ลำปาง (เถิน) 44.0 
จ.พิษณุโลก 43.4 
จ.เชียงใหม 39.3 
จ.นาน 33.8 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานขีอนแกน 09.15 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 32,443 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 46 (ปริมาตรน้ำใชการได 

9,078 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 19) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (37,649 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 53)
นอยกวาป 2562 จำนวน 5,206 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 224.62 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 72.97 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 38,483 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 

ปรมิาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ำใช
การ 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,221 31 421 4 13.53 7.04 8.00 8.00 9,247 
2.สิริกิติ์ 4,251 45 1,401 21 110.62 60.60 20.94 15.19 6,346 
3.จุฬาภรณ 56 34 19 15 0.05 0.10 0.00 0.00 125 
4.อุบลรัตน 404 17 -177 -10 5.91 7.05 0.30 0.30 4,241 
5.ลำปาว 654 33 554 29 12.60 12.47 2.40 2.38 1,806 
6.สิรินธร 1,173 60 341 30 4.80 11.06 0.00 0.00 798 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 65 7 62 6 0.00 0.00 1.74 1.73 893 
8.ศรีนครินทร 11,846 67 1,581 21 11.23 7.21 10.02 9.98 6,921 
9.วชิราลงกรณ 3,784 43 772 13 15.22 10.70 10.07 10.18 7,220 
10.ขุนดานปราการชล 102 46 98 45 2.95 1.97 0.12 0.12 125 
11.รัชชประภา 2,915 52 1,564 36 4.11 0.77 2.57 4.13 3,230 
12.บางลาง 1,010 69 734 62 5.74 5.77 6.95 6.97 578 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 1,994 ลาน ลบ.ม. (39%) ปริมาณน้ำใชการ 1,614 ลาน ลบ.ม. (34%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 187.00 ลาน ลบ.ม. (33%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ำรวม 3,410 ลาน ลบ.ม. 
6.5 อางเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แหง ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปจจุบัน 88.57 ลาน ลบ.ม. 



๔ 

7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 20 – 23 สิงหาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พฤหัสบด ี ศุกร เสาร อาทิตย 

20 
ส.ค. 

21 
ส.ค. 

22 
ส.ค. 

23 
ส.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.35 1.35 1.43 1.77 เพิ่มข้ึน -1.93 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.23 0.28 1.17 0.59 ลดลง -4.61 
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 2.55 2.02 1.96 2.38 เพิ่มข้ึน -7.49 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 17.31 17.38 17.30 17.16 ลดลง -9.04 

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 -0.36 -0.36 -0.37 -0.36 เพ่ิมข้ึน -6.36 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.66 2.87 2.95 3.03 เพิ่มข้ึน -3.97 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 1.12 1.05 0.99 1.09 เพิ่มข้ึน -1.91 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 5.00 4.52 4.50 4.49 ลดลง -2.81 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 8.57 8.13 8.12 8.10 ลดลง -9.03 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.33 28.31 28.30 28.32 เพิ่มข้ึน -5.64 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 19.85 18.94 21.48 19.44 ลดลง -4.74 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 6.27 6.03 5.85 5.72 ลดลง -5.98 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 19 
ส.ค. 

20 
ส.ค. 

21 
ส.ค. 

22 
ส.ค. 

23 
ส.ค. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 3.98 4.08 4.95 4.83 4.75 -8.05 -0.20 0.77 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 9.70 10.20 10.56 11.23 10.70 -5.30 0.14 1.00 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 6.96 7.27 7.99 8.62 9.20 -3.00 1.21 2.24 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 8.72 8.74 8.72 8.88 9.01 -2.99 0.29 0.29 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 8.28 8.40 8.38 8.48 8.61 -3.89 0.23 0.33 เพิ่มขึ้น 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 8.53 9.00 9.25 9.29 9.35 -5.15 0.10 0.82 เพิ่มขึ้น 

*** ไมมีสถานการณ 
9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  

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

เตือนสีแดง (อพยพ) 
บานปากลวย ต.แมสะเรยีง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 
บานโกะไมหลู ต.ปาแป อ.แมสะเรยีง จ.แมฮองสอน 

ระดับน้ำ 3.12 เมตร ระดับวิกฤต 3.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 129.0 มลิลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บานฟากทา ต.แมสำ อ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทัย 
บานโปงตะแบก ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ 
บานหวยไคร ต.ดงคู อ.ศรสีัชนาลยั จ.สุโขทัย 
บานขวงบุก ต.หวยไร อ.เดนชัย จ.แพร 

ระดับน้ำ 8.23 เมตร ระดับวิกฤต 9.70 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 62.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) 

บานศักดิ์เฉลิมกิจ ต.เขาคอ อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 
บานหนองปาแขม ต.แมคง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 
บานชื่น ต.ทุงศรีทอง อ.เวียงสา จ.นาน 
บานผาลาด ต.แมกุ อ.แมสอด จ.ตาก 
บานดง ต.หวยหอม อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ำ 2.28 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 85.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 

***สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทีเ่กี่ยวของไดดำเนินการแจงอาสาสมัครและเครือขาย รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลว 
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10. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
 เนื่องจากในพ้ืนท่ีเสี่ยงดินถลม มีฝนตกตอเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดตาก แมฮองสอน นาน เชียงใหม ลําปาง 

แพร สุโขทัย และอุตรดิตถศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงไดทําการเฝาระวังและติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและ
นำ้ปาไหลหลากเปน พิเศษ และจะทําการแจงอาสาสมัครเครือขายในพื้นที่เสี่ยงภัยตอไป 

11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

  ไมมสีถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวงณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2563  (ปภ.) 

  สถานการณน้ำไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถลม และดินสไลด 
จากอิทธิพลรองมรสุมพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต

พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอาวไทย ในชวงวันที่ 20 ส.ค. 63 – ปจจุบัน ทําใหเกิดสถานการณ
น้ำทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถลม และดินสไลด ดังนี้ 

1) น้ำไหลหลาก มีพื้นที่ไดรับผลกระทบ 8 จังหวัด 25 อำเภอ 88 ตำบล 382 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 
3,858 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต 1 ราย (จ.นาน ชาย อายุ 62 ป สาเหตุน้ำพัดพา) ดังนี้ 

จังหวัด วันเกิดเหต ุ
จำนวน 

รายชื่ออาํเภอ 
ความเสียหาย 

อำเภอ ตำบล 
หมูบาน/
ชุมชน 

ครัวเรือ
น 

เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคเหนือ รวม 8 จังหวัด 25 อําเภอ 88 ตําบล 382 หมูบาน ประชาชนไดรบัผลกระทบ 3,858 ครัวเรือน ผูเสียชีวิต 1 ราย 

1.นาน 21 ส.ค. 63 6 18 83 
เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ 
เวียงสา ภูเพียง สันติสุข 
นานอย 

960 1 - 

2. แพร 21 ส.ค. 63 8 44 215 เมืองฯ รองกวาง สูงเมน 
สอง ลอง หนองมวงไข  
วังชิ้น เดนชัย 

1,585 - - 

3. เชียงใหม 21 ส.ค. 63 1 1 1 แมออน 10 - - 
4. ลำปาง 21 ส.ค. 63 1 1 5 เมืองปาน - - - 
5. พะเยา 21 ส.ค. 63 1 1 4 เชียงมวน 124 - - 
6.อุตรดิตถ 22 ส.ค. 63 3 14 60 เมืองฯ ทาปลา พิชัย 1,179 - - 
7.ลำพูน 22 ส.ค. 63 1 1 5 บานธิ - - - 
8.แมฮองสอน 22 ส.ค. 63 4 7 7 เมืองฯ ปางมะผา แมลา

นอย ขุนยวม 
- - - 

 
13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 22 – 28 ส.ค. 2563)  

ในชวงวันที่ 22 - 23 ส.ค. 63 รองมรสุมกำลังแรงพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขาสูหยอม
ความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ
ประเทศไทย ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากบางแหง
บริเวณภาคเหนือ 

สวนในชวงวันที่ 24 - 28 ส.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย สวนรอง
มรสุมที่พาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีออนกำลังลง ทำใหประเทศไทยฝนลดลง 

 
 
 
 



๖ 

14. ความชวยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรนำ้ 
 ความชวยเหลือในพ้ืนที่ประสบปญหาอุทกภัย ตั้งแตวันที่  1 – 21 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 ยอดสะสมวันท่ี 4 - 21 สิงหาคม 2563 

 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัตกิาร 
                                                                                   ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ำ) 


