


นัยสําคัญ: 
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแตตนป 2560 ถึงวันที่ 19 มกราคม 60 รวม 

119.3 มม. มากกวาคาเฉลี่ย 109.2 มม.
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 48,139 ลาน ลบ.ม. 
(68%) มากกวาปที่แลว 13% ( 9,505 ลาน ลบม.)
3.อางเก็บน้าํขนาดกลาง มีปริมาณน้าํเก็บกัก 3,422 ลาน ลบ.ม. 
(77%) มากกวาปที่แลว 22% ( 993 ลาน ลบม.)
4 . น้ ําท วม  9  จั งหวัด  ชุมพร  ประจวบคี รี ขันธ  สุ ร าษฎร ธา นี  
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี นราธิวาส ยะลา

  4.1.1 นํ้าหลาก 2 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช นราธิวาส
4.1.2 ดินถลม 1 จังหวัด คือ พัทลุง
4.2 ขาดแคลนนํ้า

4.2.1 ขาดแคลนนํ้าเกษตร 3 จังหวัด คือ เชียงราย พิจิตร บุรีรัมย
4.3 คุณภาพนํ้า
4.3.1 นํ้าเสียเน่ืองจากสิ่งปฏิกูล 1 จังหวัด คือ ชลบุรี

  4.3.2 นํ้าเสียเน่ืองจากนํ้าทวมขัง 1 จังหวัด คือ พัทลุง
5.สถานะนํ้าในแมนํ้าสําคัญหลักสวนใหญอยูในสภาวะนํ้านอย
ท่ีอยูในสภาวะนํ้าปกติ แมนํ้านานท่ี จ.นาน ท่ี อ.เมอืง จ.พิษณุโลก

ท่ีนํ้านอย ไดแก แมนํ้าปง ท่ี จ.เชียงใหม จ.กําแพงเพชร และ อ.บรรพตพิสยั จ.นครสวรรค แมนํ้าวัง ท่ี 

จ.ตาก แมนํ้ายม ท่ี จ.แพร แมนํ้านานท่ี จ.นาน ท่ี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค แมนํ้ามูล ท่ี จ.บุรีรัมย และ

อุบลราชธานี แมนํ้าบางปะกง ท่ี จ.ปราจีนบุรี แมนํ้าทาตะเภา ท่ี จ.ชุมพร

ท่ีนํ้ามาก ไดแก แมนํ้าตาป ท่ี จ.สุราษฎรธานี แมนํ้าโกลก ท่ี จ.นราธิวาส

ท่ีนํ้าทวม ไดแก อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี



คาดการอุณหภูมิและอากาศ
ภาค ลกัษณะอากาศ พ้ืนท่ีจงัหวัด %ฝน

เทียบกับ

เมื่อวาน

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา บริเวณ

ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ 6-34 องศาC 
- เทากับ

เมือ่วาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศา กับมีลม

แรง  บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ 8-34 องศาC 
- เทากับ

เมื่อวาน

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเชา และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา 

อุณหภูมิ 20-34องศาC 
- เทากับ

เมือ่วาน 

ภาค

ตะวันออก

มีเมฆบางสวน และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา อุณหภูมิ 21-

35 องศาC ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร 
- เทากับ

เมื่อวาน

ภาคใตฝง

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนอง และมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื ้นที ่ใน

บริเวณจังหวัดสุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 

ปตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิ 21-32 องศาC ทะเลมี

คล่ืนสูง 2-3 เมตรขึ้นไป

70 มากกวา

เมื่อวาน

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณจังหวัดระนอง 

พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิ 23-30 องศาC ทะเลมีคล่ืน

สูง 2 เมตรขึ้นไป

70 มากกวา

เมื่อวาน

กทม.และ

ปริมณฑล

อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา อุณหภูมิ 23-35 องศาC - เทากับ

เมือ่วาน อุณหภูมิต่ําสดุ24 ชม.(องศาเซลเชียส)
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81% ขึน้ไป  ดีมาก 7  แห่ง

51 - 80%   นํา้ด ี 18 แห่ง

31 - 50%   นํา้พอใช้ 9 แห่ง

≤ 30%  นํา้น้อย  - แห่ง
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พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) % นํา้ใชก้าร

(ลา้น ลบ.ม.) %

2560 48,139 68 24,613 52

2559 38,634 55 15,108 32

ผลตา่ง 9,505 13 9,505 20
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สถานการณการเก็บกักน้ํา
ในเขื่อนขนาดใหญ

 มีปริมาณน้ําต่ํากวาเกณฑกักเก็บน้ําต่ําสุด 5 เขื่อน
มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 1 เข่ือน 

มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 4 เข่ือน 

เขื่อนภูมิพล ตาก 51%

แมกวงอดุมธารา เชยีงใหม 40%

เขื่อนนํ้าพุง สกลนคร 36%

เขื่อนศรีนครินทร กาญจนบุรี 76%

บางลาง ยะลา 56%



น้ําทวม 9 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

พัทลุง สงขลา ปตตานี นราธิวาส ยะลา

พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ
- วันท่ี 21 ม.ค. 60 ประเทศไทยตอนบน จะมีอากาศหนาวเย็นลง โดยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สวนภาค

อื่นๆ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา ภาคใตยังคงมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนหนักถึง

หนักมากหลายพื้นท่ีในบริเวณจังหวัดสุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 

ปตตานี ยะลา และนราธิวาส คลื่นลมบริเวณอาวไทยจะมีกําลังแรงขึน้ โดยอาว

ไทยตอนลางมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร

- วันที่ 23 – 25 ม.ค 60 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงอยาง

ตอเน่ืองโดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง ในชวงวันที่ 

25-26 ม.ค. 60 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กนอย บริเวณ

ภาคใต ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

หลายพื้น สวนภาคใตตอนบนจะมีฝนลดลง  คลื่นลมบริเวณอาวไทยตั้งแต

จังหวัดสุราษฎรธานีลงไปจะมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

 

พ้ืนที่เสี่ยงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

เสี่ยงขาดแคลนน้ํา 10 จังหวัด เชียงราย ลาํพูน พิจิตร กาํแพงเพชร 

อางทองสกลนคร กาฬสินธุ นครราชสีมา บุรีรัมย จันทบุรี  

พ้ืนที่เฝาระวังน้ําคุณภาพน้ํา 7 จังหวัด  ปราจีนบรุ ีชลบรุ ีระยอง ภเูกต็ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลงุ  

น้ําหลาก 1 จังหวดั นครศรีธรรมราช นราธวิาส

  ดินถลม 1 จังหวัด พัทลุง



พ้ืนที่น้ําทวม น้ําทวมขัง น้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลมจากขาว ขอมูลวันท่ี  20 ม.ค. ป 2557 – 2560

                            ป 2559  ป 2558ป 2557 ป 2560

ตั้งแตเริ่มฤดูฝน 2559 

(18 พค.2559) มีน้ําทวม

แลว 77 จังหวัด 

เขาสุภาวะปกติแลว

68  จังหวัด

น้ําทวม

น้ําเคยทวมแลว

 น้ําแลง 4 จังหวัด

สิงหบุรี ขอนแกน 

มหาสารคาม บรุรีมัย

  น้ําแลง 14 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม 

พะเยา อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร  

ขอนแกน รอยเอ็ด สุรินทร มหาสารคาม 

นครราชสมีา นครพนม สระแกว กาญจนบรุี

น้ําแลง 8 จังหวัด  สโุขทัย,

นครสวรรค,ลพบรุ,ีสกลนคร,

มหาสารคาม,นครราชสมีา,

บุรีรัมย,ชัยภูมิ

น้ําทวม 9 จังหวัด
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช พัทลงุ สงขลา 

ปตตานี นราธิวาส ยะลา

น้ําทวม

1 จังหวัด

สมทุรปราการ

ดินถลม 1 จงัหวัด

พัทลุง

น้ําหลาก 

2 จงัหวัด

 นครศรีธรรมราช

 นราธิวาส



ปรมิาณฝน                          
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