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สภาวะอากาศ  ประเทศไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ทําให้บริเวณ
ดังกล่าว มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ 
ตกสะสม ที่อาจจะทําเกิดนํ้าป่าไหลหลากได้ สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมี 
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 21 พ.ค. 63 

อนึ่ง พายุไซโคลน “อําพัน” (AMPHAN) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง กําลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อย 
คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียตอนบนและประเทศบังคลาเทศในช่วงวันที่ 20-21 พ.ค. 63 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา เผย18 พ.ค.เข้าสู่ฤดูฝนแบบทางการ เตือน 4 ภาค รับมือพายุฝนลมแรง 
พิจิตร แม่นํ้ายมแห้งขอด จนเห็นพ้ืนทราย ชาวบ้านเดือดร้อน ขาดนํ้ากว่า 5 เดือน 
ร้อยเอ็ด วิกฤตหนัก! "อ่างเก็บนํ้าห้วยแอ่ง" ปริมาณนํ้าไม่สามารถวัดได้ 
 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก เดลินิวส์/สยามรัฐออนไลน์/ข่าวสดออนไลน์) 

    
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
 
 

 
สถานการณ์น้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 1๙ พฤษภาคม 2563 

สถาน ี ระดบัตลิ่ง 
(ม.) 

ระดบัน้าํ 
18 พ.ค. 63 

ระดบัน้าํ 
1๙ พ.ค. 63 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง(ม.) แนวโน้ม 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 1.87 1.87 -10.93 ทรงตัว 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 3.89 4.18 -11.82 เพ่ิมขึ้น 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 1.38 1.38 -10.82 ทรงตัว 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 1.27 1.26 -10.74 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 1.83 1.82 -10.68 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 2.24 2.26 -12.24 เพ่ิมขึ้น 

หมายเหตุ : ระดับ (รสม.) ข้อมูลจาก http://www.dwr.go.th 

ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาปสงขลา ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะน้ําน้อย (ระดับนํ้า 
ตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) สถานการณ์นํ้าในลํานํ้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ข้อมูล วันที 19 พ.ค. 2563 ที่มา กรมชลประทาน) สถานีคลอง
ลํา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง สถานีคลองนุ้ย อ.เมือง จ.พัทลุง สถานีคลองหวะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา  
อ .สะเดา  จ .สงขลา  สถานีคลองอู่ตะเภา  อ .คลองหอยโข่ ง  จ .สงขลา  สถานีคลองอู่ตะ เภา  อ .หาดใหญ่  จ .สงขลา  
วัดปริมาณนํ้าได้  20.83 6.78 4.11 11.36 2.87 1.13 เมตร 

 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 
 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 2/7 

สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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แผนที่อากาศ 
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18  พ.ค. 63    เวลา 13:00 น.  1 18  พ.ค. 63    เวลา 19:00 น.  2 

  

19  พ.ค. 63  เวลา 01:00 น  3 19  พ.ค. 63  เวลา 07:00 น.  4 
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ปริมาณนํ้าฝนสูงสุด (มม.) 

            
 
 
 
 

จังหวัด 14 พ.ค. 63 15 พ.ค. 63 16 พ.ค. 63 17 พ.ค. 63 18 พ.ค. 63 รวม
อุดรธาน ี 6.7 30.0 40.0 260.0 65.5 402.2 

สุราษฎรธ์าน ี 10.0 64.5 72.5 10.0 1.5 158.5 
จันทบุร ี 27.5 0.5 62.0 53.5 43.8 187.3 
ตราด 32.0 44.1 22.9 3.8 80.0 182.8 
ตรัง 25.4 1.8 117.5 25.9  - 170.6 

นราธิวาส 10.8 22.6 83.5 44.8 12.2 173.9 
พทัลุง  4.6 9.2 50.0  - 31.5 95.3 

มหาสารคาม 7.3 -  -  111.5 60.0 178.8 
ปตัตาน ี 5.3 1.0 84.6 48.4 4.8 144.1 
พงังา 11.1 46.8 66.1 16.0 -  140.0 

สกลนคร 17.5 0.7 46.5 78.3 14.6 157.6 
เลย 41.4 17.3 22.5 10.0 23.4 114.6 
สตูล 51.1 1.2 35.8 28.4 -  116.5 
ลพบรุ ี 45.0 0.3 2.0 42.0 55.6 144.9 
ภูเกต็ 12.9  - 70.4 14.4  - 97.7 

นครศรีธรรมราช 12.0  - 57.5 -  8.2 77.7 
สงขลา 4.0 9.4 46.0 17.6  - 77.0 

ปราจีนบุร ี 33.3 14.0 6.2 1.6 37.3 92.4 
ระยอง 21.2  - 3.9 43.2 30.0 98.3 
บรุีรัมย์ 43.0 0.4  - 40.7 32.8 116.9 
บงึกาฬ 0.4  - -  79.5 5.2 85.1 
ยะลา  4.4 45.9 38.4 0.5 0.3 89.5 

นครพนม 2.2  - 2.5 65.0 8.2 77.9 
นครสวรรค ์ 38.0 8.0 29.7 7.0 19.0 101.7 
ศรีสะเกษ 26.5  - 20.0 45.8 4.0 96.3 
เชียงราย -  5.2 -  -  -  5.2 

ฉะเชิงเทรา 45.7 5.4 32.5 -  4.9 88.5 
เชียงใหม่ 20.0 18.3 2.0  - 33.4 73.7 
กระบี ่ 19.0  - 42.5 9.6 -  71.1 

กาฬสินธุ ์ 10.0  - -  37.0 36.4 83.4 
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เตือนทุกภาคมีฝนฟ้าคะนอง กทม.ปริมณฑลฝน 30 % 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอ่าวไทย ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในระยะน้ี ขอให้ประชาชนบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักไว้ด้วย สําหรับภาคใต้ มีฝนต่อเน่ืองและมีฝนตกหนัก 
บางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้
ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 

อน่ึง พายุไซโคลน “อําพัน” (AMPHAN) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง กําลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือค่อนตะวันออก
เล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียตอนบนและประเทศบังคลาเทศในระยะต่อไป 
 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. 

ภาคเหนือ อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กําแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิตํ่าสุด 24-27 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ
จังหวัดเลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิตํ่าสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก 
เฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคกลาง อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม อุณหภูมิตํ่าสุด  
26-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิ
สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝน 
ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิตํ่าสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 
องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นตํ่ากว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น 
สูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา และ
ภูเก็ต ต้ังแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ต้ังแต่จังหวัดกระบ่ีลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมี 
คลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิตํ่าสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
33-36 องศาเซลเซียส 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด  
28-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
 
แม่น้ํายมแห้งขอด จนเห็นพื้นทราย ชาวบ้านเดือดร้อน ขาดน้ํากว่า 5 เดือน 

วันที่ 18 พ.ค. 63 สภาพแม่นํ้ายม บริเวณ ต.กําแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตอนบนของแม่นํ้ายมท่ีรับนํ้า
จาก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ปริมาณนํ้าในแม่นํ้ายม ซึ่งเป็นแม่นํ้าสายหลัก ที่ไหลผ่าน 4 อําเภอ
ประกอบไปด้วย อ.สามง่าม อ.โพประทับช้าง อ.บึงนาราง อ.โพทะเล ของจังหวัดพิจิตร ประสบปัญหาภัยแล้งแม่นํ้ายมแห้งจน
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เห็นผืนทรายในท้องแม่นํ้ายมต่อเน่ือง มากว่า 5 เดือนแล้ว ขณะที่แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า หน้าวัดศรีศรัทธาราม ตําบลกําแพง
ดิน อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต่างได้รับผลกระทบจากแหล่งนํ้าที่แห้งขอดลง ส่งผลทําให้สัตว์นํ้าที่อยู่อาศัยหน้าวัด 
ศูนย์พันธ์ุลงจากนํ้าที่แห้งขอด และอําเภอโพทะเล ความยาว 124 กิโลเมตร และจากสถานการณ์แม่นํ้ายมท่ีแห้งขอดอย่าง
รวดเร็ว เริ่มส่งผลกระทบกับประชาชนและเกษตรกร ต้ังแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน นานกว่า 5 เดือน ซึ่งภัยแล้งที่
ยาวนาน ส่งผลทําให้เกษตรกร ทั้งสองฝั่งแม่นํ้ายม ยังไม่สามารถลงมือทําการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ เน่ืองจากไม่มี
นํ้าต้นทุน 

นายศรชัย สิบหย่อม กรรมการ บริหารนํ้าลุ่มนํ้ายม อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จังหวัดพิจิตรประสบปัญหา
ภัยแล้งมาหลายเดือนติดต่อกัน เกษตรกรชาวนาไม่มีนํ้าทํานา สิ่งที่น่าแปลกใจมากกว่าจังหวัด อ่ืน ๆ เขา เริ่มประกาศภัยแล้ง
กันแล้ว แต่จังหวัดพิจิตรทําไมไม่ประกาศภัยแล้งเสียที ก่อนหน้าน้ันข้าวที่เกษตรกรชาวนา ทํากันได้ตายหมด 
 
วิกฤตหนัก! "อ่างเก็บน้ําห้วยแอ่ง" ปริมาณน้ําไม่สามารถวัดได้ 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เก็บนํ้าห้วยแอ่ง ลดระดับอย่างรวดเร็ว ท้องอ่างบางแห่งนํ้าถึงกับแห้งขอดเกิดจาก
สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะนาน ขณะที่มีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยไม่สามารถเพ่ิมปริมาณน้ําในอ่างได้ นํ้าไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรได้ นอกจากให้ วัว ควาย ชาวบ้านในพ้ืนที่ ที่นํามาเลี้ยงที่ภายในบริเวณท้องอ่างได้ด่ืมกินเท่าน้ัน ส่วนชาวบ้านใน
พ้ืนที่ ตําบลโพธ์ิสัย และจากจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดร้อยเอ็ด ถือโอกาสทอดแหจับปลา และดักอวน วันละกว่า 
50 คน หลังปริมาณนํ้าในห้วยแอ่งลดระดับลง 

จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่จังหวัดร้อยเอ็ด นํ้าในอ่างเก็บนํ้าแห้งขอดเกิดภัยแล้งได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ือง นํ้าในอ่าง
เก็บนํ้าหลายแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ดแห้งขอด โดยเฉพาะอ่างเก็บนํ้าห้วยแอ่ง ซึ่งเป็นอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ พ้ืนที่กว่า 2,600 ไร่ 
ความจุนํ้า 22.29 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ชาวตําบลโพธ์ิสัย อําเภอศรีสมเด็จ ตําบลผักแว่น อําเภอจังหาร ตําบลสีแก้ว อําเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และบางหมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคาม ใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ขณะที่ข้าวนาปรังในปีน้ีไม่
สามารถทําได้เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าไม่เพียงพอ จากน้ีไปคงต้องรอฝนใหม่เพ่ือที่จะได้หว่านข้าวในฤดูการทํานาปี ในปีน้ี ของพ่ี
น้องเกษตรกร 

ขณะที่ชาวบ้าน ในพ้ืนที่และเดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคาม ทั้งทอดแหจับปลา ดักข่าย และใช้เบ็ดตกปลา กล่าวว่า 
ในช่วงพายุโพดุลปีที่แล้วมีนํ้ามาก แต่มีการระบายนํ้าออกมาเช่นกัน แต่พอตกมาถึงหน้าแล้งปีน้ีฝนทิ้งช่วงทําให้นํ้าลดลงอย่าง
มาก เมื่อนํ้าน้อยก็พากันมาจับปลา พอได้อยู่ได้กินที่เหลือนําไปขาย วันละ 9-10 กิโลกรัม ขายได้กิโลกรัมละ 50-60 บาท 
เป็นปลาธรรมชาติเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและขณะที่นํ้าลดทําให้มีบรรยากาศในการท่องเที่ยว ก็ทําให้หนุ่มสาวถือโอกาสมา
ท่องเที่ยวและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก อีกด้วย 

 
 

 
 


