
ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือ  
และบรรเทาทกุข์ จากเหตุการณ์พายโุนอึลเคลื่อนตัวเขา้สู่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ าวันที่ 19 กันยายน 2563 



ส่วนที่ 1 สถานการณ์น ้า (เวลา 20.00 น.) 
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สรุปสถานการณ์เฝ้าระวัง 

 เฝ้าระวัง ฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลาง ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ย. 

 เฝ้าระวัง คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีก าลังแรงขึ้น โดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร 

 เฝ้าติดตาม ปริมาณน ้าไหลลงเขื่อนมีน้อยลง โดยเฉพาะ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อน
แควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ รวมไปถึงเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ยังคงมีปริมาณน ้าใช้การน้อย  
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สรุปสถานการณ์เฝ้าระวัง 

พายุ พายุโซนร้อน “โนอึล” ได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเคล่ือนตัวออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศ
ตะวันตกค่อนไปทางเหนือและอ่อนก าลังลง โดยจะเคล่ือนตัวผ่านจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
กลุ่มเมฆ มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางบริเวณทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ 237 มิลลิเมตร นครสวรรค์ 194 
มิลลิเมตร นครสวรรค์ 194 มิลลิเมตร นครนายก 151 มิลลิเมตร ลพบุรี 154 มิลลิเมตร ชัยภูมิ 139 มิลลิเมตร บุรีรัมย์ 135 มิลลิเมตร สระแก้ว 134 มิลลิเมตร นครราชสีมา 127 
มิลลิเมตร ตาก 125 มิลลิเมตร พิจิตร 122 มิลลิเมตร ก าแพงเพชร 112 มิลลิเมตร สระบรุ ี110 มิลลิเมตร ชุมพร 102 มิลลิเมตร เลย 99 มิลลิเมตร ก าแพงเพชร 98 มิลลิเมตร สระบุรี 98 
มิลลิเมตร ปราจีนบุรี 96 มิลลิเมตร ตราด 96 มิลลิเมตร จันทบุรี 95 มิลลิเมตร ยโสธร 91 มิลลิเมตร อุบลราชธานี 90 มิลลิเมตร พิจิตร 89 มิลลิเมตร สุรินทร์ 89 มิลลิเมตร ระนอง 88 
มิลลิเมตร ปราจนีบรุ ี87 มิลลิเมตร อุทัยธานี 81 มิลลิเมตร สุโขทัย 80 มิลลิเมตร ศรีสะเกษ 75 มิลลิเมตร ชัยนาท 71 มิลลิเมตร สตูล 65 มิลลิเมตร นครนายก 65 มิลลิเมตร สิงห์บุรี 62 
มิลลิเมตร ขอนแกน่ 58 มิลลิเมตร ตรัง 56 มิลลิเมตร ฉะเชิงเทรา 56 มิลลิเมตร สุราษฎร์ธานี 56 มิลลิเมตร ร้อยเอ็ด 55 มิลลิเมตร เชียงใหม่ 54 มิลลิเมตร พังงา 54 มิลลิเมตร พิษณุโลก 
52 มิลลิเมตร ก าแพงเพชร 52 มิลลิเมตร พิษณโุลก 52 มิลลิเมตร ล าปาง 50 มิลลิเมตร ตรัง 50 มิลลิเมตร มหาสารคาม 49 มิลลิเมตร พระนครศรีอยุธยา 49 มิลลิเมตร กาญจนบุรี 48 
มิลลิเมตร สตูล 45 มิลลิเมตร ยะลา 43 มิลลิเมตร อุตรดิตถ์ 42 มิลลิเมตร ประจวบคีรีขันธ์ 36 มิลลิเมตร 
ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ 35 แห่งทั่วประเทศ อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาณน ้ากักเก็บคงเหลือ 34,860 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 49% ของความจุ โดยเป็นปริมาณ
น ้าใช้การ 11,420 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ระดับน า้ในแมน่ า้สายส าคญัระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับ
น ้ามาก และอาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง พบน ้าล้นตลิ่งดังนี้ 
 น ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองชี ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ระดับน ้ามีแนวโน้มลดลง 
 น ้าล้นตลิ่งบริเวณคลองฉลุง ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ระดับน ้ามีแนวโน้มทรงตัว 4 



สรุปคาดการณ์ 

คาดการณ์ฝน 

คาดการณ์คลื่น  

 ช่วงวันที่ 19-21 ก.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทย
และทะเลอันดามันมีก าลังแรงขึ้น โดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร  

 ช่วงวันที่ 19-21 ก.ย. 63 พายุโซนร้อน “โนอึล” ได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนตัวออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้า  
ปกคลุมบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ ์มีแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือและอ่อนก าลังลง โดยจะเคลื่อน
ตัวผ่านจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ท าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีก าลังแรง 
ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลาง ยังคงมีฝนตกหนักได้
ในบางแห่ง 

 ช่วงวันที่ 22-25 ก.ย. 63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทย 
มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกปานกลางถึงหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
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ปัจจุบัน : เส้นทางพายุและภาพถ่ายดาวเทียมกลุ่มเมฆ 
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ปริมาณฝนสะสมยอ้นหลัง 6 ชั่วโมง (มม.) 
วันที่ 19 ก.ย. 63 เวลา 12:00-18.00 น. 

ประมาณฝนกระจายตัวประมาณ 20-50 มม.  

การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนและปริมาณฝน 
จากระบบประเมนิปรมิาณน า้ฝนและพยากรณฝ์นลว่งหนา้โดยใชข้้อมลูเรดารต์รวจอากาศ 

การเคลือ่นตวัของกลุม่ฝนและความเข้มฝนราย 6 นาที (มม./ชม.) 
วันที่ 19 ก.ย. 63 เวลา 12.00-18.00 น. พบกลุ่มเมฆฝนเบาบางกระจายทั่วในบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือของประเทศไทย 

ปริมาณฝน (มม.) 
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ปัจจุบัน : ปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชั่วโมง 
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ระด ับน  ้ า ในแม ่ น  ้ าสายหล ัก ในภาค เหน ื อม ี ร ะด ั บน  ้ าน ้ อยถ ึ ง ร ะด ับน  ้ าปานกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก และ
อาจมีน ้าล้นตลิ่งต ่าบริเวณปากแม่น ้าในช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน ้าน้อยถึงระดับ
น ้าปานกลาง พบน ้าล้นตลิ่ง บริเวณแม่น ้านครนายก ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 
ระดับน ้ามีแนวโน้มลดลง 

ปัจจุบัน : ระดับน ้าในแม่น ้าสายส าคัญ 
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ปัจจุบัน : ระดับน ้าในแม่น ้าสายส าคัญ 
(19 กันยายน 2563) 

แนวโน้มระดับน ้าลดลง 

    แม่น ้านครนายก ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก  
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เขื่อนที่มีปริมาณน ้าน้อย 

ปัจจุบัน : ปริมาณน ้าในอ่างขนาดใหญ ่

• เขื่อนภมูพิล มีปริมาณน ้ากักเก็บรอ้ยละ 34 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 6 สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑน์ า้นอ้ย เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 16.18 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า 5.00 ล้านลูกบาศก์เมตร  
• เขื่อนสริกิติิ ์มีปริมาณน ้ากักเกบ็รอ้ยละ 55 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 25 สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑน์ า้นอ้ย เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 18.20 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า 5.98 ล้านลูกบาศก์เมตร  
• เขื่อนแควนอ้ย มีปริมาณน ้ากักเกบ็รอ้ยละ 32 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 28 สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑ์น า้นอ้ย เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 6.25 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า 1.81 ล้านลูกบาศก์เมตร 
• เขื่อนปา่สกั มีปริมาณน ้ากักเกบ็รอ้ยละ 7 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 7 สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑ์น า้นอ้ย เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 3.93 ล้านลูกบาศก์เมตร และไม่มีการระบายน ้า 
• เขื่อนอุบลรตัน ์มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ 20 ใช้น า้ใตร้ะดบักกัเกบ็ไปแลว้ 103.20 ล้านลกูบาศกเ์มตร สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑ์น า้นอ้ยวกิฤต เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 3.83 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการ 
ระบายน ้า 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร  

• เขื่อนล าพระเพลงิ มีปริมาณน ้ากักเก็บรอ้ยละ 34 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 33 สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑ์น า้นอ้ย เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 7.70 ล้านลูกบาศก์เมตรและไม่มกีารระบายน า้ 
• เขื่อนมลูบน มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ 22 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 17 สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑน์ า้นอ้ย เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 1.41 ล้านลูกบาศก์ และมีการระบายน ้า 0.02 ล้านลูกบาศก์เมตร  
• เขื่อนล าแซะ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ 15 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 12 สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑน์ า้นอ้ย เมื่อวานนี้ไม่มีน ้าไหลลงอ่างฯ และมีการระบายน ้า 0.55 ล้านลูกบาศก์เมตร  
• เขื่อนล านางรอง มีปริมาณน ้ากกัเกบ็ร้อยละ 18 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 15 สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑน์ า้นอ้ย เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 1.35 ล้านลูกบาศก์เมตร และไม่มีการระบายน า้  
• เขื่อนแมม่อก มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ 23 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 8 สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑ์น า้นอ้ย เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 0.11 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า 0.02 ล้านลูกบาศก์เมตร  
• เขื่อนทบัเสลา มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ 22 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 12 สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑน์ า้นอ้ย เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 0.46 ล้านลูกบาศก์เมตร และไม่มีการระบายน ้า 
• เขื่อนกระเสยีว มีปริมาณน ้ากักเกบ็ร้อยละ 22 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 8 สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑ์น า้นอ้ย เมื่อวานน ้ามีน ้าไหลลงอ่างฯ 0.27 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า 0.02 ล้านลูกบาศก์เมตร  
• เขื่อนคลองสยีดั มีปริมาณน ้ากักเก็บรอ้ยละ 18 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 11 สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑ์น า้นอ้ย เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 0.27 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า 0.02 ล้านลูกบาศก์เมตร  
• เขื่อนบางพระ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ 28 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 17 สถานการณน์ า้อยูใ่นเกณฑน์ า้นอ้ย เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 0.62 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า 0.22 ล้านลูกบาศก์เมตร  

11 



ปัจจุบัน : น ้า 4 เขื่อนหลักลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

ต้องการน า้เกบ็กักเพิ่ม 

8,457 
ล้านลูกบาศก์เมตร 

ประมาณการความตอ้งการใชน้ า้ 
ในชว่งฤดแูลง้และชว่งตน้ฤดฝูนของป ี๒๕๖๔  
( อุปโภค-บรโิภค การเกษตร และระบบนเิวศ ) 

12,000 
ล้านลูกบาศกเ์มตร 

ปริมาณน ้าใชก้ารของ  
4 เขื่อนหลกัลุม่น า้เจา้พระยา  

มีน ้าใชก้ารได้รวม  

3,543 
ล้านลูกบาศกเ์มตร 

19 ก.ย. 2563 

อีก 
43 วัน 

สิ้นสุดฤดูฝน 

12 



20 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63 19 ก.ย. 63 

คาดการณ์ : ปริมาณน ้าฝนจาก WRF-ROMS Model 
ความละเอียด 3 x 3 กม. 

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 13 



22 ก.ย. 63 24 ก.ย. 63 25 ก.ย. 63 23 ก.ย. 63 

คาดการณ์ : ปริมาณน ้าฝนจาก WRF-ROMS Model 
ความละเอียด 9 x 9 กม. 

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 14 



ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 

คาดการณ์ : ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลบริเวณ 
 อ่าวไทยและอันดามัน 

20 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63 19 ก.ย. 63 

15 



พื้นที่เสี่ยงน ้าท่วมฉับพลัน-น ้าหลาก 
จากระบบคาดการณแ์ละเตือนภัยน า้ทว่มฉบัพลนั 

คาดการณ ์19-20 ก.ย. 63 (17.00-17.00 น.) มีพื้นทีเ่สีย่งน า้ทว่มฉบัพลนั-น า้หลาก รวม 9 จังหวดั 15 อ าเภอ   

จังหวัด อ ำเภอ
ปริมำณฝนคำดกำรณ ์

24 ชม. ลว่งหน้ำ

จ.เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ 61.7

จ.เพชรบูรณ ์Total 61.7

จ.เลย อ.ด่านซ้าย 66.5

อ.ภูเรือ 68.0

จ.เลย Total 67.2

จ.แพร่ อ.เมอืงแพร่ 61.3

อ.สูงเมน่ 77.4

จ.แพร่ Total 69.3

จ.ชัยภูมิ อ.ภักดีชุมพล 80.5

อ.หนองบัวแดง 125.9

จ.ชัยภูมิ Total 91.9

จ.นครนำยก อ.เมอืงนครนายก 126.5

อ.บ้านนา 86.7

อ.ปากพลี 98.9

จ.นครนำยก Total 106.7

จ.น่ำน อ.เวียงสา 76.7

จ.น่ำน Total 76.7

จ.ปรำจีนบุรี อ.เมอืงปราจนีบุรี 72.3

อ.ประจนัตคาม 94.3

จ.ปรำจีนบุรี Total 76.7

จ.ระยอง อ.บ้านค่าย 76.0

จ.ระยอง Total 76.0

จ.อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก 70.2

จ.อุตรดิตถ์ Total 70.2

จังหวัด อ ำเภอ
ปริมำณฝนคำดกำรณ ์

24 ชม. ลว่งหน้ำ

จ.เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ 61.7

จ.เพชรบูรณ ์Total 61.7

จ.เลย อ.ด่านซ้าย 66.5

อ.ภูเรือ 68.0

จ.เลย Total 67.2

จ.แพร่ อ.เมอืงแพร่ 61.3

อ.สูงเมน่ 77.4

จ.แพร่ Total 69.3

จ.ชัยภูมิ อ.ภักดีชุมพล 80.5

อ.หนองบัวแดง 125.9

จ.ชัยภูมิ Total 91.9

16 



คาดการณ์ : พื้นที่เสี่ยงน ้าท่วมฉับพลัน 

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน ้าท่วมฉับพลัน ณ วันที่ 19 ก.ย. 63  

มีพื้นที่เสี่ยงน ้าท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
กลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก บริเวณจังหวัดชัยภูมิ จันทบุรี ระยอง ปราจีนบุรี 
นครนายก ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ และพังงา 

17 



ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงาน 

18 



ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ (รอบเช้า 10.00 น.) 

มณฑลทหารบกที่ 27 สสน. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฯ และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วม
ประชุมติดตามสถานการณ์ พบว่าความรุนแรงของพายุ ได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น “โนอึล” 
บริเวณจังหวัดขอนแกน่ ในเวลา 04.00 น.  โดยปัจจุบนัศูนยก์ลางพายุอยู่ที่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
คาดว่าศูนย์กลางของพายุจะเคลื่อนตัวต่อไปยังรอยต่อจังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร มีฝนตกหนักถึง
หนักมากที่ อ.เมืองอุบลราชธานี 241.5 มิลลิเมตร ระดับน ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  ในพื้นที่บริเวณล าชี 
จังหวัดบุรีรีมย์ บริเวณล าเซบาย จังหวัดยโสธร และแม่น ้ามูล จังหวัดอุบลราชธานี ทั ้งนี ้ ได้
คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดน ้าท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน ้าล้น
ตลิ่ง จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา จ.ศรีสะเกษ และจ.อุบลราชธานี 19 



ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ (รอบบ่าย 14.00 น.) 

แม่ทัพภาคที่ 2  ผู้อ านวยการ  สสน.  มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ  และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมประชุมติดตาม
สถานการณ์  พบว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน ้าโดยรวมได้ชะลอตัวลงแล้ว และเนื่องจากในภาคอีสาน 2-3 ปี ที่ผ่านมามีสภาพ
แห้งแล้งมาก โดยเฉพาะอีสานตอนล่าง ท้องไร่ท้องนา และแหล่งน ้าในชุมชนแทบไม่มีน ้า มวลน ้าจากฝนปริมาณมากจึงไม่ไหลไป
สมทบในล าน ้าสาขาท าให้น ้าไม่ล้นตลิ่ง ประกอบกับระดับน ้าในตลิ่งมีอยู่ต ่า ฝนที่เกิดจากพายุลูกนี้ได้ไปเติมเต็ม แหล่งเก็บน ้า
ตามธรรมชาติที่อยู่ในไร่นาท าให้ไม่ไปไหลรวมกับล าน ้าสาขานั้น หากได้มีการจัดการน ้าในแหล่งน ้าตามธรรมชาติให้เชื่อมโยง
ล าน ้าเข้าไปเก็บในแหล่งน ้าของชุมชนก็จะเป็นประโยชน์ส าหรับเกษตรกรที่จะใช้ในยามหน้าแล้งจึงขอชื่นชมการท างานของทุก
ภาคส่วน ที่ได้ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ สสน. ที่ท าให้หน่วยงานราชการได้มีข้อมูลส าหรับเตรียมการ 
และเตรียมก าลังพลพร้อมในพื้นที่จุดเสี่ยง สร้างขวัญและก าลังใจแก่ประชาชน จึงมิติให้ ปิด “ปฏิบตัิการเตรียมการเฝา้ระวัง ให้
ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุโนอึลเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” แต่ขอให้ยังคงมีการเฝ้า
ระวังอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 20 



ข้อมูลสถานการณ์จากข่าวและสื่อสังคมออนไลน ์

21 



ข้อมูลสถานการณ์จากข่าวและสื่อสังคมออนไลน ์

22 



ข้อมูลสถานการณ์จากข่าวและสื่อสังคมออนไลน ์

23 



ส่วนที่ 3 รายงานสถานการณ์น ้าจากพื้นที ่
โดย เครือข่ายจัดการน ้าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ 

24 



สรุปสถานการณ์น ้าชุมชน 

25 

ชุมชนจุมจัง จ. กาฬสินธุ์ วันที่ 19/09/63  

ชุมชนท่าค้อ จ.อุบลราชธานี  
ปริมาณฝนสะสมรายวัน  
วันที่ 19/09/63 116.00 มม.  

ชุมชนบ้านตูม จ. ยโสธร  
ปริมาณฝนสะสมรายวัน  
วันที่ 19/09/63 97.80 มม.  

ชุมชนโนนขวาง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 19/09/63 

ชุมชนเวียงคุก จ.หนองคาย วันที่ 19/09/63  

ชุมชนลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 19/09/63 

ชุมชนกุดใหญ่ จ.บุรีรัมย์ วันท่ี 19/09/63 

ชุมชนแสงตะวัน จ.สุรินทร์ วันที่ 19/09/63  
ชุมชนดงข้ีเหล็ก จ.ปราจีนบุรี วันที่ 19/09/63 

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 



สรุปสถานการณ์น ้าชุมชน 

26 

ล าดับ ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ระดับ
เตือนภัย 

สรุปสถานการณ์ประจ าวันในพื้นที่ เครือข่ายชุมชน และสถานการณ์น ้าชุมชน 
และชุมชนเครือข่ายเตือนภัมูลนิธ(ิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 

ความเสียหาย การช่วยเหลือ 

1 บ้านตูม กุดน ้าใส ค้อวัง ยโสธร   เวลา 07.00 น.   ปริมาณฝนในพ้ืนที่ 97.8 มม     

2 โนนขวาง  โนนขวาง  บ้านด่าน  บุรีรัมย ์   เวลา 07.29 น.   ปริมาณน ้าฝนในพื้นท่ี 138.60 มม. สระเก็บน ้าประจ าไร่นารมีระดับกักเก็บ100% สระน ้าสาธารณะหมู่ 7 หมู่ 8 ยังสามารถ
รองรับน ้าได้ ล าห้วยยางสามารถรับน ้าและระบายน ้าลงสู่ล าตะโคงได้ปกติ พื้นท่ีการเกษตรในพ้ืนที่ยังไม่ได้รับผลกระทบ 

    

  จุมจัง     กุฉินารายณ์   กาฬสินธุ์   เวลา 07.53 น.   มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นท่ีต้ังแต่เวลา 03.00 น. ปริมาณน ้าในแหล่งน ้าชุมชนสามารถกักเก็บได้เต็มระดับเก็บกัก(100%) 
สถานการณ์ ปกติ พื้นที่การเกษตรไม่ได้รับผลกระทบ 

    

1 ท่าค้อ ท่าไห  เขื่องใน  อุบลราชธานี    เวลา 08.13 น.  ปริมาณน ้าฝน 24 ชั่วโมงที่ตกในพื้นที่ 116 มม.  สระน ้าประจ าไร่นาแหล่งน ้าตามแหล่งน ้าตามธรรมชาติสามารถการกักเก็บน ้าได้
เต็มความจุ (100%) และมีการแจ้งเตือนเกษตรกรพื้นท่ีริมฝั่งแม่น ้าชี เตรียมการเฝ้าระวัง เก็บอุปกรณ์ข้ึนที่สูง หากเกิดน ้าท่วมฉับพลัน พื้นท่ี
การเกษตรของชาวบ้านยังไม่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ 

    

2 เวียงคุก เวียงคุก เมือง หนองคาย   เวลา 08.21 น.  มีฝนตกเล็กน้อย (ลักษณะโปรยๆ) ไม่มีลมพายุในพื้นที ่     
3 บ้านลิ่มทอง   นางรอง บุรีรัมย์     เวลา 08.27 น.  จากกรณีพายุโซนร้อนโนอึล มีฝนตกต้ังแต่ 04.00 น. จนถึง 22.30 น.ของวันที่ 18 ก.ย.2563 วัดปริมาณน ้าฝนสระสมได้  

35.6 มม.(สถานี : บ้านโคกพลวง) ปริมาณน ้าฝนที่ตกแหล่งน ้าสาธารณะ สระแก้มลิง ในชุมชนสามารรถกักเก็บน ้าได้เต็มความจุ (100%)   
เวลา 08.00 น. ท้องฟ้าปลอดโปร่ง พายุเคลื่อนผ่านพ้ืนที่ดังกล่าวไปแล้ว พื้นท่ีการเกษตรในพ้ืนที่ไม่ได้รับผลกระทบ 

    

4 ดงขี้เหล็ก ดงขี้เหล็ก เมือง ปราจีนบุรี   เวลา 09.17 น.   มีฝนตกบนพื้นท่ีเขาใหญ่ตลอดทั้งคืน ท าให้น ้าหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านม่วง ม.3 และบ้านโคกกรวด ม.7 ต าบลโพธิ์งาม  
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ได้รับผลกระทบเล็กน้อย ปริมาณฝนในพ้ืนที่ลดลง 

น ้าหลากเข้าท่วม
พื้นท่ีบ้านเรือน 

หน่วยงานในพื้นที่เข้า
ให้การช่วยเหลือแล้ว 

5 กุดใหญ่  หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย ์   เวลา 09.23 น.   ผลจากพายุโซนร้อนโนอึล ท าให้ในพื้นท่ีชุมชนมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ อ่างเก็บน ้าหนองกุดใหญ่ ล าชี ยังสามารถรองรับน ้า
ได้ พื้นที่การเกษตรไม่ได้รับผลกระทบ 

    

6 แสงตะวัน คอโค ปราสาท สุรินทร ์   เวลา 16.10 น. 
 - อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีฝนตกเล็กน้อย สามารถเก็บกักน ้าได้ประมาณ 20% ของปริมาตรเก็บกัก 
 - พื้นท่ีต้นน ้าล าห้วยเสนงตอนบนพื้นท่ี อ.กาบเชิง อ.ปราสาท มีปริมาณน ้ามาก สามารถเก็บกักน ้าได้กว่า 60% ของปริมาตรเก็บกัก ส่งผลดี 
ต่อพื้นท่ีนาข้าว 

    



ส่วนที่ 4 สรุปภาพรวมสถานการณน์ ้า 
ระหวา่งเหตุการณ์พายโุนอึลเคลือ่นตวัเขา้สูภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2563 
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สรุปเส้นทางพายุ 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
ที่มา : Digital Typhoon 
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สรุปปริมาณฝนสะสมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    
ระหว่างวนัที่ 17-18 กันยายน 63  
 

17 ก.ย. 63 18 ก.ย. 63 

17/09/63 18/09/63

ทต.นำส่วง นำส่วง เดชอุดม อุบลรำชธำนี 58.8 196.2 255.00

อบต.บ้ำนจำรย์ บ้ำนจำรย์ สังขะ สุรินทร์ 28 222.4 250.40

ทต.หว้ยรำช หว้ยรำช หว้ยรำช บุรีรัมย์ 24.2 186 210.20

ทต.กันทรำรมย์ ดูน กันทรำรมย์ ศรีสะเกษ 23.6 167.6 191.20

ทีว่่ำกำรอ ำเภอเมืองยโสธร ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 19.2 156.8 176.00

อบต.โพธิท์อง โพธิท์อง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 30.4 113.2 143.60

อบต.หนองโพธิ์ หนองโพธิ์ นำเชือก มหำสำรคำม 33 96.2 129.20

ทต.ไชยมงคล ไชยมงคล เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 0.6 117.8 118.40

ชุมชนบ้ำนบุ่งคล้ำ บุ่งคล้ำ บุ่งคล้ำ บึงกำฬ 39.6 58.4 98.00

อบต.โนนข่ำ โนนข่ำ พล ขอนแก่น 13.6 78 91.60

อบต.โคกเริงรมย์ โคกเริงรมย์ บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 1.2 89.4 90.60
เทศบำลต ำบลเหนือ เหนือ เมืองกำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 33 55.8 88.80

อบต.น  ำเทีย่ง น  ำเทีย่ง ค ำชะอี มุกดำหำร 21.4 63.2 84.60

อบต.นำยม นำยม เมืองอ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ 10.4 66.2 76.60

อบต.ทำ่สะอำด ทำ่สะอำด นำด้วง เลย 27 35 62.00

เทศบำลต ำบลบ้ำนผือ บ้ำนผือ บ้ำนผือ อุดรธำนี 21.4 27 48.40

อบต.พุ่มแก พุ่มแก นำแก นครพนม 7.4 35.2 42.60

อบต.ด่ำนม่วงค ำ ด่ำนม่วงค ำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.8 31.8 39.60

รร. บ้ำนหนองแอก บ้ำนผือ โพนพิสัย หนองคำย 15 23.6 38.60

อบต.วังทอง วังทอง นำวัง หนองบัวล ำภู 9.2 21.6 30.80

ปริมำณฝนสะสม

 2 วัน (มม.)
ช่ือสถำนี ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด

ปริมำณฝนรำยวัน (มม.)
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สรุปพื้นที่เฝ้าระวังและเตือนภัย 
น ้าล้นตลิ่ง  จากระบบคาดก ารณ์น ้าท่วม 

30 

หมายเหตุ : คาดการณ์ระดับน ้าในล าน ้ายังไม่รวมเง่ือนไข
สภาพความแห้งแล้งของพื้นที่และปริมาณน ้าคงค้าง 
ในแหล่งน ้าธรรมชาติและในไร่นา 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ในกราฟ 

ข้อมูลคาดการณ์ระดับน ้าในล าน ้า 

ข้อมูลตรวจวัดระดับน ้าในล าน ้า 


