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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใตมกีำลังออนลง ทำใหประเทศไทยมีฝนนอยในระยะนี้ 
 ในชวงวันที่ 27-29 กันยายน 2563 รองมรสุมจะเล่ือนลงมาพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบกับหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใตจะเคลื่อนตัวเขาสูแนวรองมรสุมปก
คลุมภาคตะวันออก ภาคกลางตอนลาง และอาวไทยตอนบน สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอาวไทยจะมีกำลังแรงข้ึน ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยยังคงมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บางแหง สำหรับคล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามัน และอาวไทยจะมีกำลังแรงข้ึน โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
บริเวณอาวไทยคล่ืนสูง 1-2 เมตร สวนบริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร 

6  

แผนที่อากาศ วันที่ 26 ก.ย. 2563 เวลา 01.00 น. 

 

ภาพถายดาวเทยีม วนัที่ 26 ก.ย. 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.) 
บานลำโชค ต.บานแกง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย - 136.5 
บานแมกิ๊ด ต.ทุงงาม อ.เสรมิงาม จ.ลำปาง - 85.5 
บานปากคะยาง ต.บานแกง อ.ศรสัีชนาลัย จ.สุโขทัย - 66.0 
บานหนาวัด ต.ในเตา อ.หวยยอด จ.ตรัง - 58.5 
บานทาจีน ทต.น้ำนอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา - 44.0 
บานซับปาพลู ต.ปาออ อ.ลานสกั จ.อุทยัธานี - 43.0 
บานแมสริุน ต.ขุนยวม อ.ขนุยวม จ.แมฮองสอน - 42.0 
บานฟากทา ต.แมสำ อ.ศรสีัชนาลัย จ.สโุขทัย - 42.0 
บานปาเหมี้ยง ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง - 41.5 
บานวังดิน ต.วังดิน อ.ลี ้จ.ลำพูน - 39.5 
บานลำพิกุล ต.นาชมุเห็ด อ.ยานตาขาว จ.ตรัง - 36.5 
บานสันตนปา ต.แมเงนิ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย - 36.0 
บานปากหมาก ต.ศรีสองรัก อ.เมอืงเลย จ.เลย - 36.0 
บานแมแอบ ต.บานแซว อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย - 31.5 
บานบุญแจม ต.น้ำเลา อ.รองกวาง จ.แพร - 30.5 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

ภมูิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ก.ย. 63 ความชื้นในดิน [-] 23 ก.ย. 63 แนวโนม 
เหนือ 20-40 40-60 เพิ่มขึ้น 
กลาง 60-80 60-80 ทรงตัว 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 80-100 เพิ่มขึ้น 
ตะวันออก 40-60 60-80 เพิ่มขึ้น 
ตะวันตก 20-40 60-80 เพิ่มขึ้น 

ใต 40-60 60-80 เพิ่มขึ้น 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถงึ ดินที่แหงสนิท และ 100 หมายถงึ ดินท่ีอิ่มนำ้ 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พัทลงุ (สกษ.) 51.3 
จ.ยะลา (สกษ.) 49.5 
จ.จันทบุรี (พล้ิว สกษ.) 26.1 
จ.อุตรดิตถ 21.3 
จ.ปราจีนบุรี (กบินทรบุรี) 18.9 
จ.กระบี่ (เกาะลันตา) 16.0 
จ.เพชรบูรณ (วิเชียรบุรี) 10.0 
จ.ระนอง 9.0 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานขีอนแกน เวลา 09.00 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนกระจายทั่วพ้ืนที่ทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 36,215 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 51 (ปริมาตรน้ำใชการได 

12,723 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 27) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (47,416 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 67)
นอยกวาป 2562 จำนวน 11,202 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 285.06 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 50.29 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 34,712 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 4,784 36 984 10 46.64 47.79 2.00 2.00 8,678 
2.สิริกิติ์ 5,437 57 2,587 39 37.15 54.59 5.01 4.93 5,071 
3.จุฬาภรณ 99 61 62 49 8.09 2.72 0.00 0.05 82 
4.อุบลรัตน 530 22 -51 -3 21.02 15.03 0.30 0.30 4,110 
5.ลำปาว 787 40 687 37 7.11 1.75 1.76 1.15 1,663 
6.สิรินธร 1,500 76 669 59 10.52 12.91 0.00 0.00 466 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 227 24 224 23 34.86 37.15 0.87 0.00 733 
8.ศรีนครินทร 12,002 68 1,737 23 27.50 25.89 10.04 9.95 6,768 
9.วชิราลงกรณ 4,105 46 1,093 19 23.26 28.04 8.03 7.99 6,895 
10.ขุนดานปราการชล 187 83 183 83 6.46 3.23 0.05 0.05 38 
11.รัชชประภา 3,037 54 1,686 39 7.84 10.11 2.54 4.82 3,107 
12.บางลาง 1,009 69 733 62 13.92 17.06 12.00 12.02 581 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 2,721 ลาน ลบ.ม. (53%) ปริมาณน้ำใชการ 2,336 ลาน ลบ.ม. (49%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 240.00 ลาน ลบ.ม. (43%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ำรวม 4,601 ลาน ลบ.ม. 
6.5 อางเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แหง ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปจจุบัน 126.23 ลาน ลบ.ม. 
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7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 23 – 26 กันยายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พุธ พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 
23 
ก.ย. 

24 
ก.ย. 

25 
ก.ย. 

26 
ก.ย. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.51 1.60 1.79 1.63 ลดลง -2.07 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.26 -0.35 -0.28 -0.27 เพิ่มข้ึน -5.47 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 4.87 5.01 5.32 5.65 เพิ่มข้ึน -1.65 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 1.90 2.18 2.64 3.35 เพิ่มข้ึน -6.52 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 19.17 19.00 18.83 18.92 เพิ่มข้ึน -7.28 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.84 5.99 5.92 5.91 ลดลง -10.43 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 0.38 2.72 3.28 3.63 เพิ่มข้ึน -2.37 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 4.72 4.76 4.64 4.53 ลดลง -2.47 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 2.29 2.51 2.38 2.24 ลดลง -0.76 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 5.83 5.51 5.28 5.24 ลดลง -2.06 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 10.22 9.81 9.69 8.72 ลดลง -8.41 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.36 28.36 28.36 28.35 ลดลง -5.61 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.82 19.23 19.25 19.65 เพิ่มข้ึน -4.53 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 8.70 8.32 8.13 8.29 เพิ่มข้ึน -3.41 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 26 กันยายน 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 22 
ก.ย. 

23 
ก.ย. 

24 
ก.ย. 

25 
ก.ย. 

26 
ก.ย. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 3.31 3.43 3.39 3.46 3.67 -9.13 0.28 0.36 เพิ่มขึ้น 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 8.90 8.36 8.10 8.24 8.76 -7.24 0.66 -0.14 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 6.08 6.44 6.10 5.79 5.85 -6.35 -0.25 -0.23 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 5.77 6.02 6.07 6.14 6.12 -5.88 0.05 0.35 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 5.52 5.78 5.87 5.88 5.90 -6.6 0.03 0.38 เพิ่มขึ้น 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 7.37 7.44 7.50 7.46 7.40 -7.1 -0.10 0.03 ลดลง 

*** ไมมีสถานการณ 
9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 26 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  

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

เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บานลำโชค ตำบลบานแกง อำเภอศรีสัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 105.0 มลิลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - - 

***สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทีเ่กี่ยวของไดดำเนินการแจงอาสาสมัครและเครือขาย รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลว 

10. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 26 กันยายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
   เนื่องจากในพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถลมมีฝนตกตอเนื่องบริเวณภาคเหนือ พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม อุตรดิตถภาคตะวันออก พื้นที่

จังหวัดตราด และภาคใตพื้นที่จังหวัดระนอง ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงไดทําการเฝาระวังและติดตามสถานการณพิบัติ
ภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลากเปนพิเศษ และจะทําการแจงอาสาสมัครเครือขายในพ้ืนที่เสี่ยงภัยตอไป 

11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 26 กันยายน 2563 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

 ไมมีสถานการณ 
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12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนทิ้งชวง ณ วันที่ 26 กันยายน 2563  (ปภ.) 

1. สถานการณสาธารณภัย 
    น้ำไหลหลาก 
     - จ.เชียงใหม วันที่ 25 ก.ย. 63) เวลา 18.00 น. เกิดฝนตกหนักน้ำทวมขังผิวจราจรและบานเรือนประชาชนใน

พ้ืนท่ี อ.สันทราย ต.หนองจอม (ม.5) ประชาชนไดรับผลกระทบ 5 ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ปจจุบันระดับน้ำ
ลดลงยังคงมีน้ำทวมขัง 10-15 ซม.  

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 24 – 30 กันยายน 2563)  
 ในชวงวันที่  24 - 26 กันยายน 2563 รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต ทำใหประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมข้ึน และมี
ฝนตกหนักบางแหง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ทำใหภาคใตมีฝนตกหนัก
บางแหง สวนในชวงวันท่ี 27 - 30 กันยายน 2563 รองมรสุมยังคงพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยจะมีกำลัง
แรงข้ึน ในขณะท่ีหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใตจะเคลื่อนตัวเขามาตามแนวรองมรสุม ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศ
ไทยยังคงมีฝนตกตอเน่ือง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอาวไทยจะมีกำลัง
แรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สวนบริเวณอาวไทย
คลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

14. ความชวยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรนำ้ 
 ความชวยเหลือในพ้ืนที่ประสบปญหาอุทกภัย ตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม – 17 กันยายน 2563 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 
(ลิตร) 

น้ำดื่มบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชนที่ไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พื้นท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 
เชียงราย  480     -    1,200   -     -     33,150  
ลำปาง 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 นครศรธีรรมราช 233,280   -     -     -     -     -    

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 อุบลราชธาน ี  -     96,000   360   -     -     -    
  15 จังหวัด  799,380   156,000   19,088   8,644   52,749   43,960  

 

  



๖ 

15. ความชวยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันที ่4 สิงหาคม – 25 กันยายน 2563 

 

  



๗ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันที่ 23 กันยายน 2563 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 4 

๒. กจิกรรมที่ดำเนินการ นำเครื่องสบูน้ำ ขนาด 12 น้ิว สูบน้ำจากลำน้ำชีไปยังลำน้ำก่ำ เพ่ือผลิตน้ำประปาหมูบานโนนแต 

หมู 4,9 และบานโนนทอง หมู 8 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูม ิ

๓. ประโยชนที่ไดรับ          -          ไร                     -          ลบ.ม. 

      335     ครัวเรือน         1,350       คน 
 

  
 

 

 

 

 

  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัตกิาร 
                                                                                   ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ำ) 


