


นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 60 รวม 
162.4 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 123.3 มม. 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 43,965 ล้าน 
ลบ.ม. (62%) มากกว่าปีที่แล้ว 11% ( 7,682 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 2,876 ล้าน 
ลบ.ม. (65%) มากกว่าปีท่ีแล้ว 18% (778 ล้าน ลบม.) 
4.พื้นท่ีท่ีต้องให้ความสนใจเร่ืองน้้า 
4.1 ขาดแคลนน้้า 
 4.1.1 ขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 
ตาก พิจิตร บึงกาฬ อุบลราชธานี สตูล 

 4.1.2 ขาดแคลนน้้าเกษตร 10 จังหวัด คือ เชียงราย แพร่ 
พิจิตร บุรีรัมย์ ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง ปทุมธานี จันทบุรี 
เพชรบุรี 

4.2 น้้าเค็มรุกถึง จังหวัด สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

4.3 คุณภาพน้้า 
 4.3.1 น้้าเสียเน่ืองจากสิ่งปฏิกูล 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ชลบุรี
ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช 

5.สถานะน้้าในแม่น้้าส้าคัญหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้าน้อย 
ที่น้้าน้อย ได้แก่ แม่น้้าปิง ที่ จ.เชียงใหม่ จ.ก้าแพงเพชร และ อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค์ แม่น้้าวัง ที่ จ.ตาก  แม่น้้ายม ที่ จ.แพร่ แม่น้้าน่านที่ จ.น่าน แม่น้้า
มูล ที่  จ.บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี  แม่น้้าท่าตะเภา ที่ จ.ชุมพร 



คำดกำรอุณหภูมิและอำกำศ ภำค ลักษณะอำกำศ พื้นที่จังหวัด 
%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวำน 
ภำคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบาง

พื้นที่ โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน บริเวณยอดดอย
อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ 7-38 องศาC  

- เท่ำกับ 

เมื่อวำน  

ภำคตวอ.  
เฉียงเหนอื 

อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอน
กลางวัน บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิ  10-37 องศา
C  

- เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคกลำง มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิ 23-38 องศาC  - เท่ำกับ 

เมื่อวำน  
ภำค
ตะวันออก 

มีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิ 22-
37 องศาC ทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1 เมตร  

10 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิ 21-35 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร  

10 เท่ำกับ 

เมื่อวำน  

ภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิ 21-35 องศาC ทะเลมีคลื่นสงู 1-2 
เมตร  

10 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 
กทม.และ
ปริมณฑล 

อากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิ 25-38 องศาC  - เท่ำกับ 

เมื่อวำน  อุณหภูมิต่ ำสุด24 ชม.(องศำเซลเชียส) 
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81% ขึน้ไป  ดีมาก 3  แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  17 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้ 13 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  1 แห่ง 
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ปรมิาตรน า้ 
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น า้ใชก้าร
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% 

2560 43,965 62 20,439 43 

2559 36,238 51 12,757 27 

ผลตา่ง 7,682 11 7,682 16 
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สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน้ ำ 
ในเขื่อนขนำดใหญ ่

 มีปริมำณน้ ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน้ ำต่ ำสุด 4 เขื่อน 

มีปรมิำณลดลงจำกเมื่อวำน 3 เขื่อน  

เข่ือนภูมิพล ตำก 47% 
แม่กวงอุดมธำรำ เชียงใหม่ 34% 

เข่ือนศรีนครินทร์ กำญจนบุรี 75% 

มีปรมิำณเท่ำกับเมื่อวำน 1 เข่ือน  

เข่ือนน้ ำพุง สกลนคร 33% 



น้ ำท่วม - จังหวัด 

พื้นที่ท่ีต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 
- วันที่ 6 มี.ค. 60 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศ

ร้อนในตอนกลางวัน เว้นแต่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็น
ในช่วงเช้าและกลางคืนกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาใน
บางพ้ืนท่ี คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีก้าลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 1-
2 เมตร 

- วันที่ 7 – 10 มี.ค. 60 ประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนอง กับ
มีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก  

  

พ้ืนที่เสี่ยงจะมีฝนตกหนักถงึหนักมำก 

เสี่ยงขำดแคลนน้ ำ 26 จังหวัด เชียงใหม่ ล ำพูน ตำก เชียงรำย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร 
ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท ลพบุรี ปทุมธำนี หนองคำย บึงกำฬ สกลนคร 
นครพนม กำฬสินธุ์ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ อุบลรำชธำนี จันทบุรี ตรำด เพชรบุรี สงขลำ สตูล 

เชียงใหม่ ปรำจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต สุร่ษฎร์ธำนี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมรำช 

เฝ้ำระวังไฟป่ำ 32 จังหวัด แม่ฮ่องสอน ตำก เชียงใหม่ ล ำปำง ล ำพูน พะเยำ แพร่ น่ำน 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค ์อุทัยธำนี ลพบุรี สระบุรี อยุธยำ เพชรบูรณ์ เลย 
อุดรธำนี หนองคำย หนองบัวล ำภู บึงกำฬ นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กำฬสินธุ์ 
มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด ยโสธร นครรำชสีมำ สระแก้ว กำญจนบุรี  

เฝ้ำระวังน้ ำคุณภำพน้ ำ 8 จังหวัด  

เฝ้ำระวังวำตภัย - จังหวัด 

เฝ้ำระวังน้ ำเค็มรุก 7 จังหวัด  กทม. นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี 



พื้นที่ขำดแคลนน้ ำ น้ ำท่วมน้ ำท่วมขังน้ ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มจำกข่ำว ข้อมูลวันที่ 5 มี.ค.ปี 2557 – 2560 

                             
 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

ต้ังแต่เริ่มฤดูฝน 2559 
(18 พค.2559) มีน้้าท่วม

แล้ว 77 จังหวัด  
เข้าสุ่ภาวะปกติแล้ว 

77  จังหวัด 

น้้าท่วม 
น้้าเคยท่วมแล้ว 

  น่ำน พะเยำ แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
ตำกชัยนำท สิงห์บุรี สระบุรี  ชัยภูมิ
ขอนแก่น มหำสำรคำม บุรีรัมย์ ศรีสะ
เกษ ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี จันทบุรี 
ตรัง 

 เชียงใหม่ พะเยำ อุตรดิตถ์ สุโขทัย 
นครสวรรค์ บุรีรัมย์ มหำสำรคำม  
นครรำชสีมำ นครพนม  

  สระแก้ว กำญจนบุรี เพชรบุรี 

  ตำก สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร 
ลพบุรี ชลบุรี รำชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยนำท  
สกลนคร มหำสำรคำม ขอนแก่น นครรำชสีมำ 
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ จันทบุรี ตรัง 

น้ ำท่วม - จังหวัด 

82 อ ำเภอ 
488 ต ำบล 
4,105 หมู่บ้ำน 
(5.48%) 

84 อ ำเภอ 
476 ต ำบล 
3,400 หมู่บ้ำน 
(5.87%) 

48 อ ำเภอ 
226 ต ำบล
1,989 หมู่บ้ำน 
(2.65%) 

 น้ ำแล้ง 18 จังหวัด  น้ ำแล้ง  18 จังหวัด  น้ ำแล้ง 12 จังหวัด  



น้ ำในล ำน้ ำและควำมเค็มในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 


