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สภาวะอากาศ  ประเทศไทย ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศตํ่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังแรง ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก
บางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจาก
ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และนํ้าป่าไหลหลากได้ สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณท่ีมี
ฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรงดออกจากฝั่ง รวมทั้งหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมี
ฝนฟ้าคะนอง ต่อไปอีก 1 วัน 

อนึ่ง พายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น ฮากูปิต) บริเวณทะเลจีนตะวันออก ได้ขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีนแล้ว โดยพายุน้ี 
ไม่มีผลกระทบต่อประเทศ 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา เผยอุตุฯ เตือนทุกภาคยังมีฝนฟ้าคะนอง กทม.ฝน 60% 
แม่ฮ่องสอน ฝนถล่ม แม่ฮ่องสอน นํ้าป่าทะลัก ท่วมบ้านเรือนประชาชน 
 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก เดลินิวส์) 

    
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
สถานการณ์น้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 

สถาน ี ระดบัตลิ่ง 
(ม.) 

ระดบัน้าํ 
3 ส.ค. 63 

ระดบัน้าํ 
4 ส.ค. 63 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง(ม.) แนวโน้ม 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 2.78 2.45 -10.35 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 7.10 8.80 -7.20 เพ่ิมขึ้น 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 3.44 4.20 -8.00 เพ่ิมขึ้น 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 3.80 5.41 -6.59 เพ่ิมขึ้น 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 3.52 4.34 -8.16 เพ่ิมขึ้น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 4.32 4.43 -10.07 เพ่ิมขึ้น 

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

ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาปสงขลา ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะน้ําน้อย (ระดับนํ้า 
ตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) สถานการณ์นํ้าในลํานํ้ามีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว และเพ่ิมขึ้นบางพ้ืนที่ (ข้อมูล วันที 4 ส.ค. 2563 ที่มา 
กรมชลประทาน) สถานีคลองลํา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง สถานีคลองนุ้ย อ.เมือง จ.พัทลุง สถานีคลองหวะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
สถานีคลองอู่ตะเภา อ.สะเดา จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
วัดปริมาณนํ้าได้  20.86 6.89 4.47 13.73 3.42 1.74 เมตร 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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แผนที่อากาศ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  ส.ค. 63  เวลา 13:00 น.  1 3  ส.ค. 63  เวลา 19:00 น.  2 

4 ส.ค. 63  เวลา 01:00 น.  3 4  ส.ค. 63  เวลา 07:00 น.  4 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 4/7 

 
 
 

ปริมาณนํ้าฝนสูงสุด (มม.) 

            
 
 
 

จังหวัด 30 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 1 ส.ค. 63 2 ส.ค. 63 3 ส.ค. 63 รวม
น่าน 32.2 38.4 129.5 198.5 76.2 474.8 

บงึกาฬ 0.1 -  29.4 350.4 9.2 389.1 
ระนอง 63.8 98.7 129.4 53.7 30.6 376.2 
ชุมพร 11.4 10.5 97.7 111.0 28.5 259.1 
เลย 37.6 27.0 100.4 126.0 20.0 311.0 
ตราด 25.0 11.0 7.3 60.5 157.0 260.8 

ขอนแกน่ -  91.2 89.5 29.1 3.0 212.8 
เชียงราย 20.2 57.4 25.1 110.0 108.0 320.7 

อํานาจเจรญิ 14.8 17.8 89.0 10.7 16.5 148.8 
นครพนม 8.3 26.5 117.0 94.0 1.5 247.3 

อุบลราชธาน ี 20.7 44.5 78.5 25.0 25.0 193.7 
ร้อยเอ็ด -  9.1 120.0 65.3 -  194.4 
เชียงใหม่ 18.7 23.3 0.3 140.0 28.3 210.6 

สุราษฎรธ์าน ี 27.9 50.0 43.0 35.0 23.3 179.2 
บรุีรัมย์ -  60.0 79.5 10.5 8.5 158.5 
ตรัง 29.3 12.0 14.0 51.0 34.7 141.0 

พษิณโุลก -  3.0 51.0 86.0 2.8 142.8 
นครศรีธรรมราช 7.4 30.9 35.9 30.5 30.0 134.7 
หนองบัวลําภ ู -  28.0 157.0 33.5 0.3 218.8 
นราธิวาส 39.3 21.0 4.0 2.8 -  67.1 
สกลนคร 1.5 10.5 115.0 43.2 0.5 170.7 
แพร ่ 40.0 -  1.3 117.0 4.0 162.3 

ปตัตาน ี 49.4 63.0 11.3 18.6 11.2 153.5 
กาฬสินธุ ์ -  17.0 107.3 35.8 2.4 162.5 
จันทบุร ี 14.2 3.0 18.6 22.6 70.6 129.0 
อุดรธาน ี -  40.6 77.2 51.8 9.0 178.6 
สตูล 5.7 51.5 52.6 70.2 7.2 187.2 
ภูเกต็ 5.6 48.2 19.2 104.2 14.6 191.8 

กาญจนบรุ ี 2.2 0.2 11.0 87.5 63.9 164.8 
มหาสารคาม  - 26.9 125.0 33.4  - 185.3 
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อุตุฯ เตือนทุกภาคยังมีฝนฟ้าคะนอง กทม.ฝน 60% 

ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลากได้ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศตํ่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังแรง สําหรับคลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรงดออก
จากฝั่ง รวมทั้งหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

อนึ่ง พายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น ฮากูปิต) บริเวณทางเหนือของเกาะไต้หวัน คาดว่าจะข้ึนฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียง ประเทศ
จีน ในวันน้ี (4 ส.ค.63) โดยพายุน้ีไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย สําหรับหย่อมความกดอากาศตํ่า บริเวณตอนใต้ของ
ประเทศฟิลิปปินส์กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ในระยะต่อไป 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เน่ืองจากขณะน้ีประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน ดังน้ันการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละออง หมอก
ควัน ไม่มีหรือมีน้อยในช่วงฤดูฝน 
 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย กําแพงเพชร และตาก อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย 
หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี 
สุพรรณบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 
20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุร ี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 
องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่น
สูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา 
ภูเก็ต และกระบ่ี อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝน ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม 
 
ฝนถล่ม แม่ฮ่องสอน น้ําป่าทะลัก ท่วมบ้านเรือนประชาชน 

“แม่ฮ่องสอน”อ่วมฝนถล่มนํ้าป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ขณะที่การจราจรถูกตัดขาด ส่วนจ.พิษณุโลกได้มี
การประกาศเตือนห้ามลงเล่นนํ้าตกทุกแห่งที่อยู่ตามลํานํ้าเข็ก เน่ืองจากกระแสนํ้าเช่ียว 
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เมื่อวันที่ 4 ส.ค. จ.แม่ฮ่องสอน ได้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดนํ้าป่าทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน และไร่
นาราษฎรเสียหายในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นํ้าจากลําห้วยส้านทะลักเข้าท่วม หมู่บ้านห้วยส้านใหม่ 
หมู่ที่ 7 ในช่วงเช้ามืด พัดพาเอาเศษกรวดหินดินโคลน และซากไม้ใบหญ้าทับบ้านเรือนราษฎรเสียหาย  4 หลัง บางหลังถูก
นํ้าป่ากัดเซาะจนตัวบ้านทรุดเอียง จนทําให้เจ้าของบ้านไม่กล้าเข้าใกล้บ้านของตนเอง นอกจากน้ีนํ้าป่ายังพัดเอาท่อนไม้ใหญ่ 
มาอุดท่อระบายนํ้าบริเวณสะพาน ในหมู่บ้านห้วยส้านใหม่ทําให้นํ้าเอ่อท่วมขังถนน  ไม่สามารถสัญจรไปมาในหมู่บ้านได้
ขณะที่บริเวณด้านหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา – ผาเสื่อในเขตบ้านห้วยส้านใหม่ถูกนํ้าท่วมขัง และมีสิ่งปฏิกูลถูก
นํ้าพัดมากองไว้จํานวนมาก ส่วน อ.ปางมะผ้า นํ้าป่าได้ไหลทะลักซัดคอสะพานทางเข้าหมู่บ้านเมืองแพม หมู่ที่ 5 ต.ถ้ําลอด 
จนทรุด รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทําให้การสัญจรในหมู่บ้านเป็นอัมพาต ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งช่วยเหลือแล้ว 
 
 
 
 


