


นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2560 ถึงวันที่ 29 มกราคม 60 รวม 
147.3 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 131.2 มม. 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 47,220 ล้าน ลบ.ม. 
(67%) มากกว่าปีที่แล้ว 13% ( 9,180 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 3,286 ล้าน ลบ.ม. 
(74%) มากกว่าปีที่แล้ว 21% ( 945 ล้าน ลบม.) 
4.น้้าท่วม 5 จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
กระบี่ 

 4.2 ขาดแคลนน้้า 
 4.2.1 ขาดแคลนน้้าเกษตร 3 จังหวัด คือ เชียงราย พิจิตร บุรีรัมย์ 
4.3 คุณภาพน้้า 
 4.3.1 น้้าเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล 1 จังหวัด คือ ชลบุรี  
  4.3.2 น้้าเสียเนื่องจากน้้าท่วมขัง 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา 

5.สถานะน้้าในแม่น้้าส้าคัญหลกัส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้าน้อย 
ที่อยู่ในสภาวะน้้าปกติ ได้แก่แม่น้้าน่าน ที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก แม่น้้าโกลก ที่ 
จ.นราธิวาส 
ที่น้้าน้อย ได้แก่แม่น้้าปิง ที่ จ.เชียงใหม่ จ.ก้าแพงเพชร และ อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค์ แม่น้้าวัง ที่ จ.ตาก  แม่น้้ายม ที่ จ.แพร่ แม่น้้าน่านที่ จ.น่าน และ 
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ แม่น้้ามูล ที่  จ.บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี  แม่น้้าท่า
ตะเภา ที่ จ.ชุมพร 
ที่น้้ามาก ได้แก่ แม่น้้าตาปี ที่ จ.สุราษฎรธ์านี 
ที่น้้าท่วม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 



คำดกำรอุณหภูมิและอำกำศ 
ภำค ลักษณะอำกำศ พื้นที่จังหวัด %ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวำน 
ภำคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง

เล็กน้อย บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ 
5-33 องศาC  

- เท่ำกับ 

เมื่อวำน  

ภำคตวอ.  
เฉียงเหนอื 

ทางตอนบนเหนือ จ.อุดรธานีขึ้นมา อากาศหนาว ส่วนทาง
ตอนล่างตั้งแต่ จ.ขอนแก่นลงไป อากาศเย็น กับมีหมอกบาง
ในตอนเช้า มีฝนเล็กน้อยกระจายทางตะวันออกของภาค 
บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิ 8-35 องศาC  

- เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคกลำง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิ 19-35 องศาC  - เท่ำกับ 

เมื่อวำน  
ภำค
ตะวันออก 

อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนมากทางตอนบน
ของภาค อุณหภูมิ 22-35 องศาC ทะเลมีคล่ืนสงูประมาณ 1 
เมตร  

- เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

อากาศเย็น มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา  อุณหภูมิ 20-33 
องศาC ทะเลมีคล่ืนสงู 1-2 เมตร  

40 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิ 20-33 องศาC ทะเลมีคล่ืนสงู 1-2 
เมตร 

20 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 
กทม.และ
ปริมณฑล 

อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิ 21-35 องศาC  - เท่ำกับ 

เมื่อวำน  อุณหภูมิต่ ำสุด24 ชม.(องศำเซลเชียส) 
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2560 47,220 67 23,694 50 

2559 38,040 54 14,514 31 

ผลตา่ง 9,180 13 9,180 19 
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สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน้ ำ 
ในเขื่อนขนำดใหญ ่

 มีปริมำณน้ ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน้ ำต่ ำสุด 5 เขื่อน 
มีปรมิำณเพิ่มข้ึนจำกเมื่อวำน 1 เข่ือน  

มีปรมิำณลดลงจำกเมื่อวำน 3 เข่ือน  

แม่กวงอุดมธำรำ เชียงใหม่ 39% 
เข่ือนภูมิพล ตำก 50% 
เข่ือนศรีนครินทร์ กำญจนบุรี 76% 

บำงลำง ยะลำ 66% 

มปีรมิำณเท่ำกับเมื่อวำน 1 เข่ือน  

เข่ือนน้ ำพุง สกลนคร 35% 



น้ ำท่วม 5 จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ กระบี่ 

พื้นที่ท่ีต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 
- วันที่ 3 ก.พ.60 ประเทศไทยตอนบน มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปและมี

หมอกในตอนเช้า ภาคใต้มีมีฝนเพิ่มขึ้น คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก้าลัง
อ่อนลงโดยมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร 

- วันที่ 4 - 8 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง
ภาคใต้มีฝนน้อย ยกเว้นในช่วงวันที่  4-5 ก.พ. บริเวณภาคใต้มีการ
กระจายของฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางแผ่ลง
มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในช่วงวันที่ 4-6 ก.พ. 
60 มีลมตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 
3-5 องศา มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมี
ก้าลังอ่อนลง ยกเว้นในช่วงวันที่ 4-5 ก.พ. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก้าลังแรงขึ้น 

  

พ้ืนที่เสี่ยงจะมีฝนตกหนักถงึหนักมำก 

เสี่ยงขำดแคลนน้ ำ 10 จังหวัด เชียงรำย ล ำพูน พิจิตร ก ำแพงเพชร อ่ำงทอง 
สกลนคร กำฬสินธุ์ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ จันทบุรี   

พื้นที่เฝ้ำระวังน้ ำคุณภำพน้ ำ 8 จังหวัด  ปรำจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต ตรัง นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ    

เฝ้ำระวังไฟป่ำ 21 จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชยีงใหม่ น่ำน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
นครสวรรค์ เลย อุดรธำนี สกลนคร กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหำสำรคำม นครรำชสีมำ
ลพบุรี สระบุรี นครนำยก ปรำจีนบุรี กำญจนบุรี สุพรรณบุรี 



พื้นที่น้ ำท่วม น้ ำท่วมขัง น้ ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มจำกข่ำว ข้อมูลวันที่  2 ก.พ. ปี 2557 – 2560 
                             

 
ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

ต้ังแต่เริ่มฤดูฝน 2559 
(18 พค.2559) มีน้้าท่วม

แล้ว 77 จังหวัด  
เข้าสุ่ภาวะปกติแล้ว 

72  จังหวัด 

น้้าท่วม 
น้้าเคยท่วมแล้ว 

 น้ ำแล้ง 8 จังหวัด 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ สิงห์บุรี  
ขอนแก่น มหำสำรคำม 
บุรีรมัย์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรำ 

  น้ ำแล้ง 14 จังหวัด เชียงรำย เชียงใหม่ 
พะเยำ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ขอนแก่น 
สุรินทร์ บุรรีมัย์ มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด 
นครรำชสมีำ นครพนม สระแก้ว กำญจนบรุี 

น้ ำแล้ง 8 จังหวัด   
สุโขทัย,นครสวรรค์,ลพบุรี, 
สกลนคร,มหำสำรคำม, 
นครรำชสมีำ,บุรีรมัย์,ชัยภูมิ 

น้ ำท่วม 5 จังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช 
พัทลุง สงขลำ กระบี่ 

25 อ ำเภอ 
155 ต ำบล 
1,532 หมู่บ้ำน 
(2.04%) 

30 อ ำเภอ 
200 ต ำบล 
2,091 หมู่บ้ำน
(2.79%) 

55 อ ำเภอ 
290 ต ำบล
2,666 หมู่บ้ำน 
(3.56%) 



ปริมำณฝน                           

 


