รายงานสถานการณ์ ส าธารณภั ย กรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รายงานสถานการณ์สาธารณภัย
ประจาวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ สถานการณ์ภัยแล้ ง ัั้งแั่
วันที่ 17 ัุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดที่ประกาศเขัการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบััิกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ัามระเบียบ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื ่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบััิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 22 จังหวัด
133 อ าเภอ 696 ั าบล 3 เทศบาล 5,952 หมู่บ ้าน/ชุมชน ได้แก่
จั ง หวั ด เชี ย งราย พะเยา น่ า น อุ ั รดิ ั ถ์ สุ โ ขทั ย เพชรบู ร ณ์
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสิน ธุ์ มหาสารคาม
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา

สถานการณ์น้าแล้งบริเวณแม่น้ายม อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ที่มา: พิษณุโลกฮอันิวส์

Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of
Interior reported disaster situations from October 17, 2019 to
February 29, 2020. There was a total of 22 provinces that had
declared an emergency disaster relief area (drought) in accordance
with the regulations of the Ministry of Finance on advances to help
disaster-stricken victims in 2019. The 22 provinces consisting of
133 districts, 696 sub-districts, 3 municipalities, 5,952
villages/communities are Chiang Rai, Phayao, Nan, Uttaradit,
Sukhothai, Phetchabun, Nongkai, Bueng Kan, Nakhon Phanom,
Sakon Nakhon, Kalasin, Maha Sarakham, Nakhon Ratchasima, Buri
Ram, Chaiyaphum, Sisaket, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chai Nat,
Suphan Buri, Kanchanaburi, and Chachoengsao

ภาพลาน้าสาขาในลุม่ น้ายม ได้แก่ คลองบางแก้ว (แม่น้ายมสายเก่า)
และคลองวังแร่ คลองเกัุ คลองกล่า อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ที่มา: พิษณุโลกฮอันิวส์

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีพายุหมุนเขัร้อน
ที่ส่งผลกระทบั่อสภาพอากาศของประเทศไทย

There was no tropical cyclone in February 2020
that affected Thailand's weather conditions.

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีฝนเฉลี่ยทั้งประเทศเพี ยง
7 มิลลิเมัร ซึ่งน้อยกว่าค่าปกัิถึง 61% โดยปริมาณฝน
น้ อ ยกว่ า ปกัิ เ กื อ บทั ้ ง ประเทศ โดยเฉพาะบริ เ วณของ
ภาคัะวันออกเฉียงเหนือและภาคัะวันออกมีปริมาณฝน
น้อยกว่าปกัิมาก ั่างจากภาคใั้ที่มีฝนักเล็กน้อยในบาง
พื้นที่
กุมภาพันธ์ (ค่าปกัิ)
February (Normal)

กุมภาพันธ์ 2563
February 2020

In February 2020, the average rainfall throughout the
country was only 7 millimeters, which was 61% less
than normal. Rainfall was less than normal for almost
the whole country, especially in the northeastern
and eastern regions that had much less rain than
usual. This was different from the southern region
where there was little rain in some areas.
ผลั่าง
Difference

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ
เพียง 7 มิลลิเมัร เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลฝนย้อนหลังัั้งแั่
ปี 2554-2563 พบว่า ปริมาณฝนปี 2563 น้อยเป็นอันดับที่
3 รองจากปี 2557 และ 2559 ัามลาดับ

In February 2020, the country’s average rainfall was
only 7 millimeters. When comparing to the historical
rainfall data from 2011 to 2019, it was found that the
amount of rainfall in 2020 was the third lowest after
2014 and 2016, respectively.

จากการเปรียบเทียบข้อมูลฝนรายเดือนของปี 2563
พบว่า ปริมาณฝนเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีปริมาณน้อย
เป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2559 เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง
ัั้งแั่ปี 2558-2562 และน้อยกว่าปี 2558 ที่เกิดภั ยแล้ง
รุนแรงถึง 63%

By comparing the monthly rainfall data of 2020, it
was found that the amount of rainfall in February
2020 was the 2nd smallest amount after 2016 when
compared to the historical data from 2015-2020 and
was 63% less than the year 2015 when severe
drought occurred.

เดื อนกุม ภาพัน ธ์ 2563 ประเทศไทยมีส ภาพความแห้ งแล้ ง
รุนแรงเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบกับเดื อนมกราคม
2563 โดยเฉพาะส่ ว นบริ เ วณภาคัะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ภาคกลาง และภาคัะวันออก ส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคใั้
มี ด ั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง ลดลง เนื ่ อ งจากมี ฝ นักเล็ ก น้ อ ยถึ ง
ปานกลางในพื้นที่
เดือนที่ผ่านมา
Last month

In February 2020, Thailand experienced more severe
drought in some areas compared to January 2020,
especially in the northeast, central, and eastern
regions. The northern and southern regions had
decreased drought index due to mild to moderate
rainfall in the area.

เดือนกุมภาพันธ์ 2563
February 2020

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยมีอุณหภูมิั ่า กว่า
ปี 2562 เกื อ บทั ่ ว ทุ ก พื ้ น ที ่ ข องประเทศ โดยเฉพาะบริ เ วณ
ภาคเหนือ ภาคัะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคัะวันออก
และภาคใั้ ยกเว้น จังหวัดหนองคาย สกลนคร อุดรธานี และ
นราธิวาสมีอุณหภูมิสูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย

2560

2561

หมายเหตุ : แต่ละภาพเป็นข้อมูลเฉลี่ยช่วงเวลา 14.00-14.59 น. ของทั้งเดือนกุมภาพันธ์
ที่มา : ข้อมูลดิบจากระบบโทรมาตร สสน.

2562

Thailand had lower temperatures in February 2020 than
in 2019 in almost all areas of the country, especially in
the northern, northeastern, central, eastern, and
southern regions, except Nongkai, Sakon Nakhon,
Udonthani and Narathiwat provinces that had slightly
higher temperatures than last year.

2563

สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยมีปริมาณน ้ากักเก็ บในอ่าง
ขนาดใหญ่คงเหลือ 39,416 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง
หากเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 11 ปี พบว่า ปี 2563 มีน้ากักเก็บน้อย
กว่าปี 2553 และ 2558 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยู่ 5,602 ล้าน
ลบ.ม. และ 1,989 ล้าน ลบ.ม. ัามล าดับ ส่วนปริมาณน ้าไหลลง
อ่างฯ สะสมัั้งแั่ั้นปีมีปริมาณ 812 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณน้า
ไหลลงอ่ า งฯ สะสมที ่ น ้ อ ยที ่ ส ุ ด เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บัั ้ ง แั่ ป ี 2553
และปริมาณน้าระบายสะสมัั้งแั่ั้นปีมีปริมาณ 4,596 ล้าน ลบ.ม.
ซึ่งเป็นปริมาณน้าระบายสะสมที่น้อยเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2559
และ 2558 ัามลาดับ

At the end of February 2020, Thailand had 39,416 million
cubic meters of water remaining in the large reservoir, which
was at a moderate level. Compared to the previous 11 years
of data, it was found that in 2020 there was less water
retention than in 2010 and 2015, which were the years of
severe drought, about 5,602 million cubic meters and 1,989
million cubic meters, respectively. The amount of water
flowing into the basin accumulated since the beginning of
2020 with a volume of 812 million cubic meters, which was
the smallest cumulative volume of water collected since
2010. The cumulative amount of drainage water since the
beginning of the year was 4,596 million cubic meters, which
was the 3rd least cumulative volume of drainage water after
2016 and 2015, respectively.

สิ้น เดือนกุม ภาพัน ธ์ 2563 ปริ ม าณน ้ากัก เก็บ ใน 4 เขื่อ นหลั ก
ของลุ่ม น ้าเจ้าพระยา 9,923 ล้านลูกบาศก์เมัร โดยมีป ริม าณ
น ้ากักเก็บ น้อยกว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุน แรงในพื้ น ที่ลุ่ม น ้า
เจ้าพระยาอยู่ 1,902 ล้านลูกบาศก์เมัร และน้อยกว่าปริม าณ
น้ากักเก็บในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรง อยู่ 2,362 ล้าน
ลู ก บาศก์ เ มัร โดยเป็ น ปริ ม าณน ้ า ใช้ ก ารเพี ย ง 3,227 ล้ า น
ลูกบาศก์เมัร ซึ่งถือเป็นปริมาณน้าที่เหลืออยู่น้อยมาก

At the end of February 2020, the amount of water stored in
the 4 main reservoirs of the Chao Phraya Basin was 9,923
million cubic meters. It was 1,902 million cubic meters
less than the year 2010 that had severe drought in the
Chao Phraya Basin, and 2,362 million cubic meters less
than the amount of water in 2015, which was the year of
severe drought. Only 3,227 million cubic meters of water
retained could be used, which was considered as very little
water remaining.

ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักใน พบว่า ภาคเหนือมีระดับน ้า น้อยถึง
น้าน้อยวิกฤั ภาคัะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้าน้อยโดยเฉพาะ
ั้นน้าของแม่น้าชี ภาคัะวันออกและภาคกลางมีระดับน้า ปานกลาง
ถึงน้ามาก กับมีน้าล้นัลิ่งั่าบริเวณปากแม่น้าในช่วงน้าทะเลหนุน
สูง บริเวณคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ ัาบลพันท้า ยนรสิงห์
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนภาคใั้มีระดับน้า
ปานกลางถึงน้าน้อย

As for the water levels in the main rivers, it was found that
the northern region had low to critically low water levels.
The northeastern region had low water levels, especially
the headwater of the Chi River. The eastern and central
regions had moderate to high water levels with water
overflowing at the estuary during high tide in the area
of Mahachai Canal, Phanthai Norasing Temple, Phanthai
Norasing Sub-district, Mueang Samut Sakhon District,
Samut Sakhon Province. And the southern region had
moderate to low water levels.

จากการัรวจวั ด ค่ า ความเค็ม ในแม่ น ้ า สายหลั ก พบว่ า
บริเวณแม่น้าเจ้าพระยา ณ สถานีสาแล พบสถานการณ์ความเค็ม
เกินเกณฑ์มาัรฐานน ้าดิบเพื่อผลิัน ้าประปา (0.50 กรัม/ลิัร)
เป็ น ระยะๆ ช่ ว งเวลา 11.00-23.00 น. เกื อ บัลอดทั ้ ง เดื อ น
โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 1-13 ก.พ. 63, 18-22 ก.พ. 63 และ 2829 ก.พ. 63 โดยค่าความเค็มสูงสุดอยู่ที่ 0.83 กรัม/ลิัร ในช่วง
วันที่ 19 ก.พ. 63 เวลา 13.40 น.

From the salinity measurement in the main river, the Chao
Phraya River at Samlae Station was found to have salinity
exceeding the standard raw water for tap water production
(0.50 grams/liter) periodically between 11.00-23.00 hrs.
almost the whole month, especially during 1-13 February
2020, 18-22 February 2020 and 28-29 February 2020.
The maximum salinity was 0.83 grams/liter at 13.40 hrs.
on 19 February 2020.

ถ้าฝนเดือนมีนาคม 2563 คล้ายกับปี 2538 ประเทศไทย
จะมีฝนเฉลี่ยน้อยกว่าค่าปกัิเกือบทั่วทั้งประเทศ แั่บริเวณ
ภาคัะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคัะวั น ออก และภาคใั้
ัอนล่างจะมีปริมาณฝนักกระจุกััวในบางพื้นที่ของภาค

มีนาคม (ค่าปกติ)
March (Normal)

คาดการณ์ 2563
Forecast

If the rainfall in March 2020 is similar to 1995,
Thailand will have average rainfall less than normal
throughout the country. The northeastern, eastern,
and lower southern regions will have concentrated
rain in some areas of the regions.

ผลต่าง
Difference

ปรากฏการณ์ ENSO อยู่ในเกณฑ์ปกัิ และคาดว่า
จะั่ อ เนื ่ อ งไปจนถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 ส่ ง ผลให้
ปริมาณฝนมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ปกัิจนถึงน้อยกว่ าปกัิ
เล็กน้อย

The ENSO phenomenon will be in normal
range and is expected to continue until November
2020. As a result, the amount of rainfall tends to be
normal or slightly below normal.

Elnino

> 0.5 แนวโน้มฝนน้อย

Neutral

-0.5 ถึง 0.5 แนวโน้มฝนปกัิ

(tend to be a light rain)
(normal rain)

< -0.5 แนวโน้มฝนมาก

Lanina

ธ.ค. ม.ค.

(tend to be a heavy rain)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
Forecast

ก.ย. ั.ค. พ.ย.

ที่มา: https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table

