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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมกำลังออนพาดผานภาคเหนือตอนบน เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำ
บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำใหประเทศไทยตอนบนมีฝนฟาคะนองบางพ้ืนท่ีในระยะน้ี สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียง
ใตยังคงพัดปกคลมุทะเลอันดามันและภาคใต ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคตะวันออก อาวไทย และ
ภาคใต ลักษณะเชนนี้ทำใหบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต มีฝนตกหนักบางแหง ขอให
ประชาชนบริเวณดังกลาว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไวดวย 
 พายุระดับ 5 (ไตฝุน) “ไหเฉิน” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟก มีแนวโนมเคล่ือนตัวไปทางตอนใตของประเทศญี่ปุนและ
คาบสมุทรเกาหลี ในชวงวันที่ 6-7 ก.ย. 63 โดยพายุนี้ไมสงผลกระทบตอประเทศไทย 

  

แผนที่อากาศ วันที่ 6 ก.ย. 2563 เวลา 07.00 น. 
 

ภาพถายดาวเทยีม วันท่ี 6 ก.ย. 2563 เวลา 13.00 น. 

 

พายุไตฝุน “ไหเฉิน” 
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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.) 
บานหนองธง ต.หนองพันจันทร อ.บานคา จ.ราชบุรี - 143.5 
บานขุนฝาง ต.ขุนฝาง อ.เมอืงอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ - 101.0 
บานบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวปา จ.พังงา - 60.5 
บานน้ำตะ ต.น้ำหมัน อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ - 55.5 
บานก่ิวเคียน ต.จริม อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ - 54.0 
บานเขาเหล็ก ต.ขุนฝาง อ.ก่ิงนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช - 52.0 
บานฝางแลง ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ - 52.0 
บานใหมสามคัคี ต.หวยแย อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภูม ิ - 48.0 
บานน้ำล ีต.น้ำหมัน อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ - 47.5 
บานปากชอง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา - 41.5 
บานผาหม ีต.เวียงพางคำ อ.แมสาย จ.เชียงราย - 39.5 
บานธาราวงศอารีย ต.เพ่ิมพูนทรัพย อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธาน ี - 38.0 
บานหัวนา ต.นานกกก อ.ลบัแล จ.อุตรดิตถ - 38.0 
บานเหลา ทต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา - 37.5 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

ภมูิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ส.ค. 63 ความช้ืนในดิน [-] 31 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 40-60 ทรงตัว 
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.ปทุมธานี (สกษ.) 87.0 
จ.สุราษฎรธาน ี 83.3 
จ.ภูเกต็ (ศูนยฯ) 50.2 
จ.พังงา (ตะก่ัวปา) 34.8 
จ.กาญจนบุรี (ทองผาภูม)ิ 32.2 
จ.เพชรบูรณ (วิเชียรบุรี) 31.6 
จ.กระบี่ 25.2 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานขีอนแกน เวลา 14.30 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 6 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 33,968 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 48 (ปริมาตรน้ำใชการได 

10,548 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 22) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (43,864 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 62)
นอยกวาป 2562 จำนวน 9,896 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 110.53 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 80.93 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 36,958 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 4,510 34 710 7 15.54 12.94 6.00 6.00 8,952 
2.สิริกิติ์ 4,992 52 2,142 32 25.85 18.57 13.98 16.09 5,516 
3.จุฬาภรณ 56 34 19 15 0.61 0.57 1.08 1.08 125 
4.อุบลรัตน 459 19 -122 -7 1.14 1.14 0.30 0.30 4,181 
5.ลำปาว 775 39 675 36 6.49 2.94 2.23 2.23 1,675 
6.สิรินธร 1,235 63 403 36 0.00 0.00 0.28 0.29 731 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 70 7 67 7 0.15 0.00 1.30 1.31 890 
8.ศรีนครินทร 11,891 67 1,626 22 14.12 12.61 10.06 10.08 6,879 
9.วชิราลงกรณ 3,908 44 896 15 10.63 8.25 10.03 10.02 7,092 
10.ขุนดานปราการชล 124 55 119 54 1.38 2.42 0.39 0.38 101 
11.รัชชประภา 2,841 50 1,489 35 5.73 3.96 13.90 13.35 3,303 
12.บางลาง 961 66 685 58 13.50 7.05 9.06 9.08 629 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 2,183 ลาน ลบ.ม. (42%) ปริมาณน้ำใชการ 1,801 ลาน ลบ.ม. (38%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 181.00 ลาน ลบ.ม. (32%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ำรวม 3,616 ลาน ลบ.ม. 
6.5 อางเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แหง ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปจจุบัน 102.62 ลาน ลบ.ม. 
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7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 3 – 6 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พฤหัสบด ี ศุกร เสาร อาทิตย 

3 
ก.ย. 

4 
ก.ย. 

5 
ก.ย. 

6 
ก.ย. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.35 1.27 1.34 1.26 ลดลง -2.44 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.36 -0.41 -0.41 -0.37 เพิ่มข้ึน -5.57 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 6.35 6.58 6.09 5.86 ลดลง -1.44 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 2.02 2.64 2.45 2.35 ลดลง -7.52 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 17.74 17.74 17.98 18.06 เพิ่มข้ึน -8.14 

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 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 ทรงตัว -6.4 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.72 2.58 2.45 2.35 ลดลง -4.65 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 1.07 1.29 1.12 0.99 ลดลง -2.01 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.66 4.79 4.87 4.83 ลดลง -2.47 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 8.61 8.61 8.18 8.58 เพ่ิมขึ้น -8.55 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.60 28.45 28.75 28.75 ลดลง -5.21 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.86 18.87 18.71 18.70 ลดลง -5.48 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 6.54 6.91 7.26 7.73 เพิ่มข้ึน -3.97 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 6 กันยายน 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 2 
ก.ย. 

3 
ก.ย. 

4 
ก.ย. 

5 
ก.ย. 

6 
ก.ย. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 3.83 3.67 3.68 2.98 2.88 -9.92 -0.80 -0.95 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 7.90 7.83 7.82 7.82 7.78 -8.22 -0.04 -0.12 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 5.40 5.19 4.96 4.94 4.92 -7.28 -0.04 -0.48 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 6.54 6.17 5.78 5.44 5.17 -6.83 -0.61 -1.37 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 6.31 5.99 5.66 5.34 5.10 -7.4 -0.56 -1.21 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 7.42 7.01 6.64 6.34 5.97 -8.53 -0.67 -1.45 ลดลง 

*** ไมมีสถานการณ 
9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 6 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  

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

เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - - 
***ไมมีสถานการณ 

10. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 6 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
  ไมมีสถานการณ 

11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 6 กันยายน 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

ไมมีสถานการณ 
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12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวง ณ วันที่ 6 กันยายน 2563  (ปภ.) 
  สถานการณน้ำไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถลม และดินสไลด 
จากอิทธิพลรองมรสุมพาดผานภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัด

ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนของประเทศไทย และอาวไทย ในชวงวันท่ี 20 ส.ค. 63 – ปจจุบัน ทําใหเกิดสถานการณน้ำ
ทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถลม และดินสไลด จํานวน 18 จังหวัด (เชียงใหม แมฮองสอน นาน พะเยา ลำปาง 
แพร ลำพูน อุตรดิตถ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ ขอนแกน ปราจีนบุรี และสิงหบุรี อำนาจเจริญ) 
66 อำเภอ 230 ตำบล 1,021 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 23,309 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต 4 ราย (จ.นาน 1 ราย 
ลำปาง 2 ราย สุโขทัย 1 ราย) ไมมีผูไดรับบาดเจ็บ ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว อยูระหวางฟนฟูทุกจังหวัด 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 6 – 12 กันยายน 2563)  
   ในชวงวันที่ 6 - 9 ก.ย. 63 รองมรสุมกำลังออนพาดผานภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำหรับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมอาวไทย 
ภาคใตและภาคตะวันออก ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยยังคงมีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักบางแหงในภาคตะวันออก 
และภาคใต สวนในชวงวันที่ 10 - 12 ก.ย. 63 รองมรสุมกำลังออนยังคงพาดผานภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศ
ไทยยังคงมีฝนฟาคะนองเกิดขึ้น 

อนึ่ง พายุระดับ 5 (ไตฝุน) “ไหเฉิน” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟก มีแนวโนมเคลื่อนตัวไปทางตอนใตของประเทศญี่ปุนและ
คาบสมุทรเกาหลี ในชวงวันที่ 6 - 7 ก.ย. 63 โดยพายุนี้ไมสงผลกระทบตอประเทศไทย 

14. ความชวยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
 ความชวยเหลือในพ้ืนที่ประสบปญหาอุทกภัย ตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 

หนวยงาน จังหวัด 

ปริมาณ
การ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ
การ

แจกจายน้ำ
สะอาด 
(ลิตร) 

น้ำดื่ม
บรรจุขวด 

(ขวด) 

ประโยชนที่ไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พื้นท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 
เชียงราย  -     -     600   -     -     33,150  
ลำปาง  -     48,000   5,000   1,785   2,491   5,000  

ภาค 3 

เลย  -     12,000   4,768   982   3,791   500  

อุดรธานี  124,500   -     1,000   1,445   30,132   -    
บึงกาฬ  12,000   -     -     -     -     -    

ภาค 5 ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    
ภาค 7 ราชบุร ี  371,520   -     -     1,597   4,380   2,810  
ภาค 8 นครศรีธรรมราช  217,080   -     -     -     -     -    

ภาค 9 

พิษณุโลก  5,760   -     -     -     700   -    

นาน  26,400   -     2,400   620   1,860   2,500  
สุโขทัย  -     -     3,600   -     -     -    

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   -     -     -    
  15 จังหวัด  769,260   156,000   18,088   8,644   52,749   43,960  

 



๖ 

15. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันท่ี 4 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 
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  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัตกิาร 
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