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สภาวะอากาศ  ประเทศไทยร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศตํ่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ทําให้ประเทศไทยมีฝน
ตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้
ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และนํ้าป่าไหลหลากได้
สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลาง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง  

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา เผยเตือน 30 จังหวัดรับมือฝนถล่ม กทม.-ปริมณฑล ตก 60 % 
หนองคาย นํ้าโขงที่ จ.หนองคาย ขึ้นสูงสุดในรอบปีล่าสุดอยู่ที่ 5.80 เมตร 
เชียงราย แม่นํ้าลาวเอ่อท่วมบ้านเรือนปชช.อําเภอแม่สรวย 
 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก เดลินิวส์/สยามรัฐ/ไอ เอ็น เอ็น) 

    
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 

 
 
 
 
สถานการณ์น้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

สถาน ี ระดบัตลิ่ง 
(ม.) 

ระดบัน้าํ 
4 ส.ค. 63 

ระดบัน้าํ 
5 ส.ค. 63 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง(ม.) แนวโน้ม 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 2.45 2.68 -10.12 เพ่ิมขึ้น 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 8.80 8.82 -7.18 เพ่ิมขึ้น 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 4.20 5.80 -6.40 เพ่ิมขึ้น 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 5.41 6.11 -5.89 เพ่ิมขึ้น 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 4.34 5.57 -6.93 เพ่ิมขึ้น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 4.43 4.85 -9.65 เพ่ิมขึ้น 

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

ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาปสงขลา ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะน้ําน้อย (ระดับนํ้า 
ตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) สถานการณ์นํ้าในลํานํ้ามีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว และเพ่ิมขึ้นบางพ้ืนที่ (ข้อมูล วันที 5 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 
วันพฤหัสบด ีที่ 6 สิงหาคม 2563 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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แผนที่อากาศ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  ส.ค. 63  เวลา 13:00 น.  1 4  ส.ค. 63  เวลา 19:00 น.  2 

5 ส.ค. 63  เวลา 01:00 น.  3 5  ส.ค. 63  เวลา 07:00 น.  4 
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ปริมาณนํ้าฝนสูงสุด (มม.) 

            
 
 
 

จังหวัด 31 ก.ค. 63 1 ส.ค. 63 2 ส.ค. 63 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 รวม
บงึกาฬ -  29.4 350.4 9.2 145.9 534.9 
น่าน 38.4 129.5 198.5 76.2 5.3 447.9 

ระนอง 98.7 129.4 53.7 30.6 44.6 357.0 
เลย 27.0 100.4 126.0 20.0 10.0 283.4 

ชุมพร 10.5 97.7 111.0 28.5 28.5 276.2 
เชียงราย 57.4 25.1 110.0 108.0 10.2 310.7 
เชียงใหม่ 23.3 0.3 140.0 84.4 58.5 306.5 
ตราด 11.0 7.3 60.5 157.0 26.5 262.3 

กาญจนบรุ ี 0.2 11.0 87.5 63.9 134.3 296.9 
นครพนม 26.5 117.0 94.0 3.0 30.5 271.0 
ขอนแกน่ 91.2 89.5 29.1 3.0 6.3 219.1 
ร้อยเอ็ด 9.1 120.0 65.3 5.0 45.0 244.4 
แพร ่ -  1.3 117.0 37.0 19.5 174.8 

มหาสารคาม 26.9 125.0 33.4 -  32.8 218.1 
หนองบัวลําภ ู 28.0 157.0 33.5 0.3 0.2 219.0 
อุบลราชธาน ี 44.5 78.5 25.0 25.0 18.7 191.7 

บรุีรัมย์ 60.0 79.5 10.5 8.5 1.2 159.7 
จันทบุร ี 3.0 18.6 22.6 70.6 56.7 171.5 
กาฬสินธุ ์ 17.0 107.3 35.8 2.4 46.0 208.5 

สุราษฎรธ์าน ี 50.0 43.0 35.0 23.3 0.4 151.7 
มุกดาหาร 40.2 84.0 7.0 2.6 50.6 184.4 
หนองคาย 12.0 130.5 30.8 6.0 15.0 194.3 

ภูเกต็ 48.2 19.2 104.2 17.9 -  189.5 
อุดรธาน ี 40.6 77.2 51.8 9.0 5.0 183.6 
พษิณโุลก 3.0 51.0 86.0 2.8 13.2 156.0 

สตูล 51.5 52.6 70.2 7.2 -  181.5 
สกลนคร 10.5 115.0 43.2 0.5 14.8 184.0 
นราธิวาส 21.0 4.0 2.8 -  5.6 33.4 
ปตัตาน ี 63.0 11.3 18.6 11.2 4.4 108.5 
ตาก 2.2 4.3 72.6 65.3 30.9 175.3 
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เตือน 30จังหวัดรับมือฝนถล่ม กทม.-ปริมณฑล ตก 60 % 
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ มรสุม

พาดผ่านภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศตํ่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังแรง ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตก
หนัก และฝนท่ีตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และนํ้าป่าไหลหลากได้ สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝน
ฟ้าคะนอง 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เน่ืองจากขณะน้ีประเทศไทยมีฝนตกต่อเน่ือง ดังน้ันการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละออง/หมอก
ควัน ไม่มีหรือมีน้อย 
 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้ 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงราย สุโขทัย กําแพงเพชร และตาก อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดหนองคาย 
บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก
เฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท 
กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 
20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 
องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา 
ภูเก็ต และกระบ่ี อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 
25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
 
น้ําโขงที่ จ.หนองคาย ขึ้นสูงสุดในรอบปีล่าสุดอยู่ที่ 5.80 เมตร 

นํ้าโขงสูงสุดในรอบปี!! ระดับนํ้าโขงที่หนองคาย ยังขึ้นต่อเน่ืองและรวดเร็ว ล่าสุดอยู่ที่ 5.80 เมตร ซึ่งสูงสุดในรอบปี 
เน่ืองจากมีฝนตกหนักทางตอนเหนือทั้งไทยและ สปป.ลาว จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ซินลากู” วันน้ี (5 ส.ค. 2563) 
ระดับนํ้าในแม่นํ้าโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรนํ้า อยู่ที่ระดับ 5.80 เมตร 
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานน้ีถึง 1.60 เซนติเมตร ตํ่ากว่าตลิ่งเพียง 6.40 เมตร ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบปี 2563 
ทั้งน้ี เน่ืองจากระดับนํ้าทางตอนเหนือทั้งที่เชียงแสนและเชียงของ จังหวัดเชียงราย และเชียงคาน จังหวัดเลย มีระดับเพ่ิม
สูงขึ้น เน่ืองจากเน่ืองจากมีฝนตกหนักทางตอนเหนือทั้งไทยและ สปป.ลาว จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ซินลากู” 
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ขณะเจ้าของโป๊ะแพ และเรือ ที่อยู่ในแม่นํ้าโขงได้เพ่ิมเชือกสลิงที่ยึดโป๊ะแพและเรือ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และปรับ
โป๊ะแพ รวมไปถึงสะพานขึ้นลงให้มีความเหมาะสมกับระดับนํ้าโขงที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกันกับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาก็ต้องดูแลกระชังปลาที่เลี้ยงในแม่นํ้าโขงอย่างใกล้ชิด คอยปรับเชือกและสลิงที่ยึดกระชังปลาให้มีความ
เหมาะสมกับระดับนํ้าที่ขึ้นลงเช่นเดียวกัน. 
 
แม่น้ําลาวเอ่อท่วมบ้านเรือนปชช.อําเภอแม่สรวย 

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย รายงานว่า  ตลอดช่วงระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 25663 ที่ผ่านมา 
เกิดพายุโซลร้อนซินลากู ที่ส่งอิทธิพลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองในภาคเหนือหลายพ้ืนที่ โดยเมื่อเช้าวันอังคารที่  
4 สิงหาคม 2563 สภาวะฝนที่ตกลดน้อยลงมาต้ังแต่ช่วงเช้า ทําให้ช่วงบ่ายสถานการณ์นํ้าท่วมที่อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย เริ่มคลี่คลายมากข้ึน นํ้าป่าที่ซัดถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ขาด เริ่มลดปริมาณลงให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง
สามารถนําเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปทําการถมดินทําถนนขึ้นมาใหม่ โดยคาดว่าภายในเย็นวันน้ี น่าจะเปิดให้รถทุก
ชนิดว่ิงผ่านเส้นทาง เชียงราย-แม่สรวย-เวียงป่าเปา-ดอยสะเก็ด-เชียงใหม่ ได้ตลอดทั้งสาย 

ส่วนนํ้าที่ท่วมบ้านเรือนและไร่นาของราษฎรน้ัน แม้ว่าจะทรงตัวและมีแนวโน้มว่าจะค่อย ๆ ลดลง แต่สถานการณ์
โดยรวมยังน่าเป็นห่วง หลายจุดนํ้ายังมีนํ้าไหลเช่ียวแรง โดยเฉพาะในพ้ืนที่บ้านหนองยาว หมู่ที่ 14 ตําบลเวียง อําเภอเวียง
ป่าเป้า ทําให้ยังเป็นอุปสรรคในการเข้าไปช่วยเหลือเด็กและคนชราที่ติดอยู่ในบ้านเรือน แต่ว่าเจ้าหน้าที่และผู้ที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งอาสากู้ภัยก็สามารถช่วยเหลือรับตัวออกมาได้ทั้งหมดแล้ว 

จากมวลนํ้าที่ไหลมาจากอําเภอเวียงป่าเป้า จากน้ีจะไหลลงไปในพื้นที่ใกล้เคียงที่อําเภอแม่สรวย และต่อเน่ืองไปที่อําเภอ
แม่ลาว ก่อนจะไหลลงแม่นํ้ากก ที่อําเภอเมืองเชียงราย ประชาชนท่ีมีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าลาวในพ้ืนที่ทั้ง 3 อําเภอ ขอให้
ติดตามข่าวสารของทางราชการ และเฝ้าระวังระดับนํ้าที่อาจจะเอ่อไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้ 
แต่จากการประเมินแล้ว คาดว่าจะไม่รุนแรงเหมือนกับที่ อําเภอเวียงป่าเป้าและที่ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
จากสถานการณ์ที่ฝนตกติดต่อกันหลายช่ัวโมง ได้ทําให้นํ้าจากแม่นํ้าลาว เอ่อท่วมในหลายพ้ืนที่บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนท่ีอยู่ติดกับทั้งสองฝั่งของแม่ลาว ที่ตําบลศรี
ถ้อย ตําบลป่าแดด ตําบลแม่พริก ตําบลท่าก้อ ตําบลเจดีย์หลวง และตําบลแม่สรวย ซึ่งไหลผ่านไปยังตัวอําเภอแม่สรวย และ
จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


