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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยมีฝน
ตกหนักบางแหงในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ขอใหประชาชน
ในบริเวณพื้นที่เส่ียงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและนำ้ปาไหลหลาก
ในระยะนี้ไวดวย 
 ทั้งนี้เนื่องจากรองมรสุมที่พาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบกับมี
หยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลาง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย 
ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยยังคงมีฝนตกตอเน่ือง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดข้ึนได สำหรับคล่ืนลมบริเวณทะเล
อันดามันและอาวไทยมีกำลังออนลง โดยทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร สวนบริเวณอาวไทย
ตอนลางทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟาคะนองคล่ืนสูงมากกวา 2 เมตร ขอใหชาวเรือเดินเรือดวย
ความระมัดระวงั และหลกีเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มฝีนฟาคะนองไวดวย 

 
แผนท่ีอากาศ วันที่ 26 ก.ย. 2564 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถายดาวเทยีม วันท่ี 26 ก.ย. 2564 เวลา 07.00 น. 

 
 
 

พายใุตฝุน “MINDULLE” พายุไซโคลน “GULAB” 
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2. ปรมิาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตนุิยมวิทยา) 

    

3. ปรมิาณฝนสะสมของพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผานมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จุดตรวจวดั ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บานถ้ำจอมศีล ต.บานถ้ำ อ.ดอกคำใต จ.พะเยา - 680.5 
บานแมอิบ ต.บานก่ิว อ.แมทะ จ.ลำปาง - 393.0 
บานหัวพ ุต.วังขอย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค - 205.0 
บานกงษีไร (หมู 6) ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จนัทุบร ี - 199.0 
บานคลองกะพง ต.เขาบายศร ีอ.ทาใหม จ.จันทบุร ี - 184.5 
บานพุฝรั่ง ต.วงัขอย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค - 157.5 
บานวานเหลือง ต.ซากไทย อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุร ี - 151.0 
บานสะโทย ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุร ี - 146.5 
บานซับสมบรูณ ต.วังขอย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค - 145.0 
บานเขาอาง ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จนัทบุรี - 141.0 

4. คาความชื้นในดนิ (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

ภูมิภาค ความช้ืนในดิน [-] 1 ก.ย. 64 ความช้ืนในดิน [-] 21 ก.ย. 64 แนวโนม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 60-80 60-80 ทรงตัว 

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

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

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นครสวรรค (ตากฟา สกษ.) 202.0 
จ.เพชรบูรณ (วิเชียรบุรี) 172.5 
จ.ลพบุร ี 110.5 
จ.พังงา (ตะก่ัวปา) 105.5 
จ.นครสวรรค 100.9 
จ.อุทัยธาน ี 94.8 
จ.ตาก (อุมผาง) 87.7 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2564 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น.  

 
สถานขีอนแกน เวลา 08.30 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 25 กันยายน 2564 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนำ้ และสทนช.) 
6.1  ปริมาตรน้ำในอางฯ 43,738 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 62 (ปริมาตรน้ำใชการได 20,196 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 

รอยละ 43) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2563 (36,488 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 51) มากกวาป 2563 จำนวน 
7,251 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 558.61 ลบ.ม. ปริมาณน้ำ ระบายจำนวน 76.45 ลาน ลบ.ม. 
สามารถรับน้ำไดอีก 27,198 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 5,857 44 2,057 21 114.86 85.93 0.50 0.50 7,605 
2.สิริกิติ์ 4,032 42 1,182 18 21.68 20.35 0.00 0.37 6,476 
3.จุฬาภรณ 137 83 100 79 6.79 8.88 1.06 0.74 44 
4.อุบลรัตน 1,286 53 705 38 52.84 47.15 5.00 0.74 3,354 
5.ลำปาว 853 43 753 40 20.52 20.29 1.52 1.52 1,597 
6.สิรินธร 1,505 77 674 59 51.86 0.00 5.00 5.01 461 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 515 54 512 53 30.30 31.43 0.00 0.00 445 
8.ศรีนครินทร 13,592 77 3,327 44 97.82 75.74 5.06 5.04 5,178 
9.วชิราลงกรณ 6,871 78 3,859 66 39.33 45.84 4.97 4.91 4,129 
10.ขุนดานปราการชล 191 85 186 85 1.28 1.55 0.02 0.02 34 
11.รัชชประภา 3,838 68 2,486 58 11.00 13.35 13.51 8.71 2,306 
12.บางลาง 693 48 417 35 1.70 2.44 3.01 3.04 897 
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6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 3,838 ลาน ลบ.ม. (75%) ปริมาณน้ำใชการ 3,450 ลาน ลบ.ม. (73%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 7 แหง มีปริมาณน้ำรวม 360.00 ลาน ลบ.ม. (61%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ำรวม 5,833 ลาน ลบ.ม. (68%) 
6.5 อางเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แหง ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำปรมิาณน้ำปจจบุัน 158.58 ลานลบ.ม. 
(67%) 

ภูมิภาค 
จำนวน  
(แหง) 

ปริมาณ
รวม 
(ลาน 
ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 

เดือน ปจจุบัน 

มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64  ส.ค. 64 22 ก.ย. 64 รอยละ 

เหนือ  17,249   1,103   420.09   349.42   353.41   365.41   350.94   394.37   637.07   66.00  

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

 54,547   3,564  2,625.11   2,256.87   2,170.80  2,133.64  2,150.36  2,235.55   2,976.14   70.00  

กลาง  16,367   1,137   971.52   790.09   751.22   732.04   609.74   723.68   1,082.69   71.00  

ตะวันออก  7,804   635   649.37   542.85   500.39   522.55   479.65   540.40   820.29   77.00  

ตะวันตก  2,506   711   135.70   121.05   119.84   113.92   96.34   94.43   123.12   82.00  

ใต  3,626   1,319   281.08   254.06   242.17   226.43   200.95   195.22   194.08   53.00  

รวม 102,099.00   8,470  5,082.88   4,314.35   4,137.83  4,093.99  3,887.99  4,183.65   5,833.39   69.00 

 
7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 23 – 26 กันยายน 2564 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 
เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

พฤหัสบด ี ศุกร เสาร อาทิตย 

23 
ก.ย. 

24 
ก.ย. 

25 
ก.ย. 

26 
ก.ย. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.55 1.61 1.60 1.57 ลดลง -2.13 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.12 0.11 0.22 1.21 เพิ่มข้ึน -3.99 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 7.27 7.37 7.49 7.66 เพิ่มข้ึน 0.36 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 6.67 6.48 6.84 7.58 เพิ่มข้ึน -2.29 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 22.51 23.01 23.14 *** *** *** 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 13.47 14.07 14.41 *** *** *** 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 4.37 4.57 4.98 5.17 เพิ่มข้ึน -0.83 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 5.07 5.31 5.91 6.46 เพิ่มข้ึน -0.54 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.50 2.21 2.21 2.30 2.59 เพิ่มข้ึน -0.91 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 6.12 6.22 7.65 *** *** *** 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 8.43 8.82 8.42 9.07 เพ่ิมขึ้น -8.06 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 27.50 27.45 27.45 27.43 ลดลง -6.53 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.55 18.54 18.54 18.54 ทรงตัว -5.64 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 8.68 8.63 8.33 8.01 ลดลง -3.69 
*** ยังไมไดรับรายงาน 
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8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 25 กันยายน 2564 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี
ระดับอางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับตล่ิง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เทียบกับ
ระดับตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำคาดการณ (ม.) 

24 ก.ย. 25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย. 29 ก.ย. 30 ก.ย. 

เข่ือนจิ่งหง (จีน) - - 535.24 535.17 - - - - - - 

เชียงแสน (เชียงราย) 357.110 12.80 2.77 2.63 -10.17 2.56 2.45 2.48 2.51 2.54 

หลวงพระบาง (สปป.ลาว) 267.195 18.00 9.68 9.68 -8.32 9.48 9.40 9.33 9.21 9.27 

เชียงคาน (เลย) 194.118 16.00 8.02 8.08 -7.92 8.10 7.95 7.90 7.83 7.78 

เวียงจันทร (สปป.ลาว) 158.040 12.50 5.35 5.56 -6.94 5.63 5.67 5.55 5.50 5.43 

เมือง (หนองคาย) 153.648 12.20 5.21 5.45 -6.75 5.56 5.62 5.50 5.44 5.38 

ปากซนั (สปป.ลาว) 142.125 14.50 5.95 6.04 -8.46 6.15 6.22 6.26 6.18 6.15 

เมือง (นครพนม) 130.961 12.00 5.18 5.02 -6.98 5.00 5.07 5.12 5.15 5.10 

ทาแขก (สปป.ลาว) 129.629 14.00 6.35 6.20 -7.80 6.21 6.30 6.37 6.42 6.37 

เมือง (มุกดาหาร) 124.219 12.50 5.26 5.13 -7.37 5.16 5.16 5.22 5.27 5.30 

สะหวนันะเขต (สปป.ลาว) 125.410 13.00 3.67 3.58 -9.42 3.59 3.59 3.64 3.68 3.70 

โขงเจียม (อุบลราชธาน)ี 89.030 14.50 7.55 8.39 -6.11 9.05 8.91 8.39 8.20 8.10 

ปากเซ (สปป.ลาว) 86.490 12.00 6.08 7.40 -4.60 8.15 8.00 7.56 7.40 7.32 

*** ไมมีสถานการณ, สเีขียว (น้ำตำ่กวาตลิ่ง) / สีแดง (น้ำลนตลิ่ง) 

9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 26 กันยายน 2564 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
[เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 

บานพุฝรั่ง ตำบลวังขอย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 
บานหวยน้ำลาด ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 
บานหัวพุ ตำบลวังขอย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 
บานซับสมบูรณ ตำบลวังขอย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 
บานใหมสามัคคี ตำบลหวยแย อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ 
บานทาเริงรมย ตำบลทุงพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
บานวังวัด ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 120.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 128.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 133.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 148.0 มิลลิเมตร 
คาระดับนำ้ 11.02 เมตร ระดับวิกฤติ 11.00 
เมตร 
คาระดับนำ้ 7.28 เมตร ระดับวิกฤติ 7.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 121.0 มิลลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บานวังวัด ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุร ี
บานโคงสงา ตำบลลำพยนต อำเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
บานนาแปน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
บานวังยายมุก ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร ี
บานกงษีไร (หมู 6) ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
บานเจ็ดรอยไร ตำบลแมเลย อำเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค 
บานบวงสามัคค ีตำบลปางสวรรค อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค 
บานเขาแหลม ตำบลแมเปน อำเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค 
บานคลองกะพง ตำบลเขาบายศรี อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ี
บานกะเหรีย่งน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัด
กำแพงเพชร 
บานปางสัก ตำบลแมเปน อำเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 110.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 97.5 มิลลิเมตร 
คาระดับนำ้ 5.05 เมตร ระดับวิกฤติ 6.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 151.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 142.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 113.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 125.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 96.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 172.0 มิลลิเมตร 
คาระดับนำ้ 3.02 เมตร ระดับวิกฤติ 4.50 เมตร 
 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 135.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) บานวังวัด ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุร ี
ชุมชนเขาสามยอด (บานน้ำจั้น หมู 2) ตำบลทม.เขาสามยอด อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ี
บานหัวบุง ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี
บานใหมปางเติม ตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
บานวานเหลือง ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบรุ ี

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 91.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 85.0 มิลลิเมตร 
 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 87.5 มิลลิเมตร 
คาระดับนำ้ 2.59 เมตร ระดับวิกฤติ 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 115.0 มิลลิเมตร 
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บานพญาวัง ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 
บานวังหิน ตำบลบุพราหมณ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุร ี
บานสะโทย ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
บานเขาอาง ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
บานคลองกระทอน ตำบลบางบุตร อำเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
บานหินกอง ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบรุ ี
บานธรรมสถิตย ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
บานอุมเปยม ตำบลครีีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
บานหินลาด ตำบลคุระ อำเภอคุระบุร ีจังหวัดพังงา 
บานดอกแดง ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 
บานกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 
บานไทรทอง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 86.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 85.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 105.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 88.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 103.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 90.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 85.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 102.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 100.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 104.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 103.5 มิลลิเมตร 

***สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทีเ่กี่ยวของไดดำเนินการแจงอาสาสมัครและเครือขาย รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลว 

10. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 25 กันยายน 2564 (กรมทรัพยากรธรณี)  

  เนื่องจากในพ้ืนท่ีเสี่ยงดินถลมมีฝนตกตอเนื่อง โดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย 
ลําพูน ลําปาง แพร นาน อุตรดิตถ ตาก สุโขทัย กําแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี ภาคกลางจังหวัด
กาญจนบุรี สระบุรี นครนายก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลย ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
ภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรี สระแกว จันทบุรี ตราด และภาคใตจังหวัดระนองศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงไดทําการ
เฝาระวังและติดตามสถานการณธรณีพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลาก เปนพิเศษ และจะทําการแจงอาสาสมัครเครือขาย
ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยตอไป 

11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 26 กันยายน 2564 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
  สุโขทัย - สถานการณน้ำทวมบริเวณ ต.บานกลวย อ.เมือง จ.สุโขทัย ทำใหที่บริเวณดานหนาโรงพยาบาลสุโขทัย  

มีระดับน้ำทวมสูง การเดินทางเขาออกโรงพยาบาลเปนไปดวยความยากลำบาก  ทหาร บชร.3 คายเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก 
รวมเจาหนาที่  กอ.รมน.สุโขทัย นำรถทหารเขาชวยเหลือรับสงประชาชนที่ มีความจำเปนตองมาใชบริการในการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสุโขทัยในชวงนี้ 

นครราชสีมา - วันที่ 26 ก.ย. 64 อิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู” ชาวบานวังโปง ต.บานเกา อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา พา
กันแตกตื่นสถานการณมีมวลน้ำปาจำนวนมากไหลทะลักทวมลำหวยน้ำขาว ทวมถนนทางเชื่อมสายบานวังโปง อ.ดานขุนทด-
บานหนองแวง อ.เทพารักษ ระยะทาง 4 กิโลเมตร ตัดขาดทางสัญจรเขาออกชาวบาน 22 หมูบานที่อยูชั้นใน 

พบวา มวลน้ำปามาจากแนวเทือกเขาพังเหย หวยบง เขื่อนทัพรั้ง รอยตอ จ.ชัยภูมิ ไหลทะลักรุนแรงคลายเปนคลื่นขนาด
ใหญ มองเห็นผืนน้ำระยะไกลกวางขวางสุดตา ชาวบานไมเคยพบเห็นมวลน้ำมากมายขนาดนี้มากอนในรอบ 50 ป กอนไหล
ไปลงอางเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) ที่บานสระพัง ต.บานเกา อ.ดานขุนทด ซึ่งขณะนี้มีน้ำลนความจุอาง 117% 
จำเปนตองระบายน้ำลงดานลางท้ังหมด 

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวง ณ วันที่ 26 กันยายน 2564 (ปภ.) 

  สถานการณสาธารณภัย 
  จากอิทธิพลพายุโซนรอน “เตี้ยนหมู” ซึ่งเคลื่อนตามแนวรองมรสุมเขาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 

ทำใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ตั้งแตวันที่ 23 ก.ย. 64 - ปจจุบัน 
สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก ในพ้ืนที่ 14 จังหวัด ( เชียงใหม ลําพูน ลําปาง ตาก สุโขทัย พิจิตร ขอนแกน 
ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา) 55 อำเภอ 178 ตำบล 839 หมูบาน  
1 เขตเทศบาล ประชาชนไดรับผลกระทบ 13,930 ครัวเรือน ปจจุบันสถานการณ คลี่คลายแลว 4 จังหวัด (เชียงใหม 
ลำพูน ลำปาง ตาก) ยังคงมีสถานการณในพื้นที่ 10 จังหวัด (สุโขทัย พิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี 
นครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา) 
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13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564) 
 ในชวงวันท่ี 25 - 26 ก.ย. 64 หยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ออนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู” บริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดเคลื่อนตัวเขาสูแนวรองมรสุมที่พาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยยังคงมีฝนตกตอเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดข้ึนไดบางพ้ืนที่ สำหรับคลื่นลมบรเิวณ
ทะเลอันดามันและอาวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร สวนบริเวณ
อาวไทยตอนลางทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร 
 สวนในชวงวันที่ 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 64 รองมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผานภาคกลางตอนลางและภาคใตตอนบน สงผล
ทำใหมีฝนตกหนักบางแหงในภาคกลางตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคใต สวนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทย
ตอนบนมีกำลังออนลง โดยบรเิวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตร สวนบริเวณอาวไทยตอนลางทะเลมี
คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ตลอดชวง 

14. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
   ความชวยเหลือในพื้นทีป่ระสบปญหาภัยแลง ตั้งแตวันที่ 1 ตลุาคม 2563 – 23 กันยายน 2564 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการแจกจาย
น้ำสะอาด 

(ลิตร) 

น้ำดื่ม
บรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชนท่ีไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พื้นท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 ลำปาง 514,300 4,362,940 600  171,680   462,048  2,611 

เชียงใหม - 210,139 -  21,201   87,675  - 

แมฮองสอน - 185,516 -  9,248   60,986  - 

เชียงราย 290,000 993,180 1,900  58,467   181,537  - 

กำแพงเพชร - 201,544 -  44,125   179,310  - 

พะเยา 385,500 - -  500   1,350  - 

ตาก 276,000 - -  202   6,000  5,500 
ลำพูน 3,134,900 - 2,000  100   420  4,700 

ภาค 2 อุทัยธานี 77,760 - -  -     -    4,000 
นครสวรรค 11,508,480 30,000 -  6,931   40,564  45,300 

เพชรบูรณ 16,200 - -  1,200   4,800  - 

ลพบุร ี   -   - 

ปทุมธานี 4,271,400 - -  43,812   163,172  17,764 

สระบุรี 3,326,400 - -  5,228   17,725  20,900 

ภาค 3 สกลนคร 5,153,400 - -  1,630   13,811  2,383 

อุดรธานี 3,566,200 - 1,500  4,142   15,131  1,390 

หนองคาย 5,397,800 108,000 -  4,563   21,475  5,800 

เลย 588,400 - -  370   1,442  - 

หนองบัวลำภู - 72,000 1,000  76   1,079  - 

ภาค 4 ขอนแกน - - -  -     -    - 

มหาสารคาม 1,943,610 - -  2,707   10,230  - 

ภาค 5 บุรีรมัย 120,300 - -  3,296   10,069  - 
นครราชสีมา 512,000 - -  3,266   10,540  1,000 

ภาค 6 สระแกว 979,500 - -   - 

ปราจีนบุรี   -  14,350   50,000  6,150 

จันทบุร ี 1,249,600 - -  1,022   3,486  8,000 

ระยอง 4,507,900 - -  2,230   6,415  700 

ตราด 4,364,400 - -  478   1,378  3,814 



๘ 

ภาค 7 สุพรรณบุร ี 247,300 - -  254   795  16,800 

ราชบุรี 209,600 - -  2,310   5,285  6,959 

ภาค 8 นครศรีธรรมราช 346,800 - -   724 

ภาค 9 พิจิตร   -  1,514   4,898  18,500 

แพร 15,075,780 - -  121   393  82,500 

พิษณุโลก 719,280 12,000 -  1,800   5,488  6,600 
สุโขทัย 8,527,680 - 6,997  7,714   21,984  1,623 

นาน 1,871,220 - 3,396  1,503   4,505  - 

อุตรดิตถ 2,226,720 - 1,500  195   515  - 

ภาค 10 สุราษฎรธาน ี 1,506,600 - 1,008  306   1,124  2,000 

ภาค 11 อุบลราชธานี 277,920 - -  -     -    1,100 

อำนาจเจริญ - - -  4,760   15,250  - 
 41 จังหวัด 84,719,500 7,766,569 20,501  426,977   1,429,363  266,818 

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัติการ 

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           (ดานทรัพยากรน้ำ) 


