


นัยสําคัญ: 
1.ปริมาณฝนสะสมตัง้แตตนป 2560 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ 60 

รวม 151.3 มม. มากกวาคาเฉลี่ย 126.2 มม.
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 46,191 ลาน 
ลบ.ม. (65%) มากกวาปที่แลว 12% ( 8,759 ลาน ลบม.)
3.อางเก็บน้าํขนาดกลาง มีปริมาณน้าํเก็บกักรวม 3,159 ลาน 
ลบ.ม. (71%) มากกวาปที่แลว 20% (885 ลาน ลบม.)
4.น้ําทวม - จังหวัด
4.2 ขาดแคลนน้ํา
4.2.1 ขาดแคลนน้าํเกษตร 6 จังหวัด คือ เชียงราย แพร พิจิตร 
บุรีรัมย อางทอง เพชรบุรี

4.3 คุณภาพน้ํา
4.3.1 น้ําเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล 2 จังหวัด คือ เชียงใหม ระยอง

5.สถานะน้ําในแมน้ําสําคัญหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย
ทีอ่ยูในสภาวะน้าํปกติ ไดแก แมน้ํานาน ที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
และอ.ชุมแสง จ.นครสวรรค แมน้ําตาป ที่ จ.สุราษฎรธานี แมน้าํ
โกลก ที่ จ.นราธิวาส 
ทีน่้าํนอย ไดแก แมน้ําปง ที่ จ.เชียงใหม จ.กําแพงเพชร และ อ.
บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค แมน้ําวัง ที่ จ.ตาก  แมน้าํยม ที ่จ.
แพร  แมน้ ําน านที ่ จ .นาน แมน้ ํา มูล  ที ่  จ . บุรี รัมย  และ
อุบลราชธานี  แมน้ําทาตะเภา ที่ จ.ชมุพร
ที่น้ํามาก ไดแก -
ที่น้ําทวม -



คาดการอุณหภูมิและอากาศ
ภาค ลกัษณะอากาศ พ้ืนท่ีจงัหวัด %ฝน

เทียบกับ

เมื่อวาน

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชา บริเวณ
ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ 7-33 

องศาC 

- เทากับ

เมือ่วาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรง  บริเวณยอดภู
อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ  6-31 องศาC 

- เทากับ

เมื่อวาน

ภาคกลาง อากาศเย็นและมีลมแรง อุณหภูมิ 17-32 องศาC - เทากับ

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก

อากาศเย็นและมีลมแรง อุณหภูมิ 18-33 องศาC 

ทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1-2 เมตร 
- เทากับ

เมื่อวาน

ภาคใตฝง

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนองบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง 

สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิ 19-
32 องศาC ทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 2-3 เมตร 

30 นอยกวา

เมื่อวาน

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนฟาคะนองบริเวณจังหวัด ภูเก็ต กระบี่และตรัง  
อุณหภูมิ 21-34 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ขึน้ไป

10 เทากับ

เมื่อวาน

กทม.และ

ปริมณฑล
อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูม ิ20-33 องศาC - เทากับ

เมื่อวาน อุณหภูมิต่ําสดุ24 ชม.(องศาเซลเชียส)
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81% ขึน้ไป  ดีมาก 4  แห่ง

51 - 80%   นํา้ด ี 19 แห่ง

31 - 50%   นํา้พอใช้ 11 แห่ง

≤ 30%  นํา้น้อย  - แห่ง

ลาํปาว

64

ป่าสกั

ขนุดา่นฯ

คลองสยีดั

วชริาลงกรณ

บางลาง

ลําตะคอง

บางพระ

จฬุาภรณ์

ทบัเสลา

พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) % นํา้ใชก้าร

(ลา้น ลบ.ม.) %

2560 46,191 65 22,664 48

2559 37,432 53 13,930 30

ผลตา่ง 8,759 12 8,734 18
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สถานการณการเก็บกักน้ํา
ในเขื่อนขนาดใหญ

 มีปริมาณน้ําต่ํากวาเกณฑกักเก็บน้ําต่ําสุด 5 เขื่อน

มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 1 เข่ือน 

มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 4 เข่ือน 

เขื่อนภูมิพล ตาก 49%

แมกวงอดุมธารา เชยีงใหม 37%

เขื่อนนํ้าพุง สกลนคร 34%

เขื่อนศรีนครินทร กาญจนบุรี 76%

บางลาง ยะลา 69%



น้ําทวม - จังหวัด - 

พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ
- วันที่ 14 - 15 ก.พ. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

และภาคตะวันออก มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรง ภาคใต

ยังคงมีฝนตกและคลื่นลมมีกําลังแรง  เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศ

สูงกําลังแรงจากประเทศจีนไดยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและ

ทะเลจีนใต มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต

มีกําลังแรง

- วันที่ 16 - 19 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนกับมีหมอก

ในตอนเชาและมีหมอกหนาในบางพ้ืนท่ี บริเวณอาวไทยตอนลางยังคงมี

คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจะมีกําลัง

ออนลง มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังออนลงแตบริเวณอาวไทย

ตอนลางยังคงมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

 

พ้ืนที่เสี่ยงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

เส่ียงขาดแคลนน้ํา 18 จังหวัด เชียงใหม ลําพูน ตาก อุตรดิตถ พิจิตร กําแพงเพชร

นครสวรรค หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี สกลนคร กาฬสินธุ นครราชสีมา บุรีรัมย 

จันทบุรี เพชรบุรี สงขลา 
พ้ืนท่ีเฝาระวังนํ้าคุณภาพนํ้า 6 จังหวดั  เชยีงใหม ปราจีนบุร ีชลบุร ีระยอง ภูเกต็ นครศรธีรรมราช

เฝาระวังไฟปา 35 จังหวัด แมฮองสอน เชียงใหม ลําปาง ตาก พะเยา อุตรดิตถ สุโขทัย 

พิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร นครสวรรค หนองบัวลําภู หนองคาย อุดรธานี 

นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ ขอนแกน มุกดาหาร มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร 

อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี เพชรบุรี



พ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา น้ําทวมน้ําทวมขังน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลมจากขาว ขอมูลวันท่ี 13 ก.พ.ป 2557 – 2560

                            ป 2559  ป 2558ป 2557 ป 2560

ตั้งแตเริ่มฤดูฝน 2559 

(18 พค.2559) มีน้ําทวม

แลว 77 จังหวัด 

เขาสุภาวะปกติแลว

77  จังหวัด

น้ําทวม

น้ําเคยทวมแลว

 น้ําแลง 9 จังหวัด

สุโขทัย อุตรดติถ สิงหบุรี 

ขอนแกน มหาสารคาม บุรีรัมย 

ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี

  น้ําแลง 12 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม 

พะเยา อุตรดิตถ สุโขทัย บุรีรัมย 

มหาสารคาม  นครราชสมีา นครพนม 

สระแกว กาญจนบรุ ีเพชรบรุี

น้ําแลง 11 จังหวัด  

  สุโขทัย,นครสวรรค,พิษณุโลก, ลพบรุ,ี

ชัยนาทสกลนคร,มหาสารคาม,

ขอนแกนนครราชสมีา,บรุรัีมย,ชัยภูมิ

น้ําทวม - จังหวัด

33 อําเภอ 

200 ตําบล 

1,902 หมูบาน 

(2.53%)

38 อําเภอ 

238 ตําบล 

2,613 หมูบาน 

(3.49%)

43 อําเภอ

206 ตาํบล

1,826 หมูบาน

(2.44%)



นํ้าในลํานํ้าและความเค็มในแมนํ้าเจาพระยา
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