


นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2560 ถึงวันที่ 11 มกราคม 60 
รวม 94.8 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 88.4 มม. (1381%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกัก 48,462 ล้าน ลบ.ม. 
(68%) มากกว่าปีที่แล้ว 13% ( 9,534 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 3,455 ล้าน 
ลบ.ม. (78%) มากกว่าปีที่แล้ว 23% ( 989 ล้าน ลบม.) 
4 .น้้ าท่ วม  6  จั งหวั ด  ป ระจวบคี รี ขั นธ์  สุ ร าษฎ ร์ ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง  

4.2 ขาดแคลนน้้า 
    4.2.1 ขาดแคลนน้้าเกษตร 3 จังหวัด คือ เชียงราย พิจิตร 
บุรีรัมย ์

4.3 คุณภาพน้้า 
 4.3.1 น้้าเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล 1 จังหวัด คือ ชลบุร ี
5.สถานะน้้าในแมน่้้าส้าคัญหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้าน้อย 
ที่อยู่ในสภาวะน้้าปกต ิแม่น้้าน่านที่ ที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ แม่น้้าโกลก ที่ 
จ.นราธิวาส  
ที่น้้าน้อย ได้แก่ แม่น้้าปิง ที่ จ.เชียงใหม่ จ.ก้าแพงเพชร และ อ.บรรพตพิสัย 
จ.นครสวรรค์ แม่น้้าวัง ที่ จ.ตาก แม่น้้ายม ที่ จ.แพร่ แม่น้้าน่านที่ จ.น่าน และ
ที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก แม่น้้ามูล ที่ จ.บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี แม่น้้าบางปะ
กง ที่ จ.ปราจีนบุรี แม่น้้าท่าตะเภา ที่ จ.ชุมพร 
ท่ีน ำ้มำก ได้แก่ - 
ที่น้้าท่วม ได้แก่ แม่น้้าตาปี ที่ จ.สุราษฎร์ธานี แม่น้้าตรัง ที่ จ.ตรัง 



คำดกำรอุณหภูมิและอำกำศ 
ภำค ลักษณะอำกำศ พื้นที่จังหวัด %ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวำน 
ภำคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะ

ลดลง 1-2 องศา บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาว
จัด อุณหภูมิ 4-33 องศำC  

- เท่ำกับ 

เมื่อวำน  

ภำคตวอ.  
เฉียงเหนอื 

อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-
2 องศา บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ 11-
32 องศำC  

- น้อยกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคกลำง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-
2 องศา อุณหภูมิ 20-33 องศำC  

- น้อยกว่ำ 

เมื่อวำน  
ภำค
ตะวันออก 

อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนคะนอง อุณหภูมิ 
22-34 องศาC ทะเลมีคลื่นสงู 1 เมตร  

20 เท่ำกับ 

เมื่อวำน 
ภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และ
สงขลา อุณหภูมิ 21-33องศาC ทะเลมีคลื่นสงู 1-2 ม.  

40 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดกระบี่  ตรัง และสตูล 
อุณหภูมิ 21-34 องศาC ทะเลมีคลื่นสงู 1 เมตร 

30  มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 
กทม.และ
ปริมณฑล 

อากาศเย็น กบัมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิ 22-33 
องศาC  

- น้อยกว่ำ 

เมื่อวำน  อุณหภูมิต่ ำสุด24 ชม.(องศำเซลเชียส) 
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ภูมพิล 

แกง่กระจาน 

ปราณบุร ี

81% ขึน้ไป  ดีมาก 11  แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  14 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้ 9 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  - แห่ง 
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พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2560 48,462 68 24,936 53 

2559 38,928 55 15,402 33 

ผลตา่ง 9,534 13 9,534 20 
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81 

เข่ือนน้ ำพุง สกลนคร 36% 

เข่ือนศรีนครินทร์ กำญจนบุรี 76% 

สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน้ ำ 
ในเขื่อนขนำดใหญ่ 

 มีปริมำณน้ ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน้ ำต่ ำสุด 5 เขื่อน 
มีปรมิำณเพิ่มข้ึนจำกเมื่อวำน 1 เข่ือน  

มีปรมิำณลดลงจำกเมื่อวำน 2 เข่ือน  
เข่ือนภูมิพล ตำก 51% 
แม่กวงอุดมธำรำ เชียงใหม่ 41% 

มีปรมิำณเท่ำกับเมื่อวำน 2 เข่ือน  

บำงลำง ยะลำ 53% 



น้ ำท่วม 6 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง 
สงขลำ ตรัง 

พื้นที่ท่ีต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 
- วันที่ 16 ม.ค.60 ประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอน

เช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส ภาคใต้จะเริ่มมีฝน
เพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในระยะนี้ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมี
ก้าลังแรง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

- วันที่ 17 - 18 ม.ค 60 ประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็น ภาคใต้มีฝน
เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมี
ก้าลังแรงขึ้น โดยมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร 

- วันที่ 19 – 21 ม.ค 60 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียส ภาคใต้มีฝน
เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีก้าลังแรง
ขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

  

พ้ืนที่เสี่ยงจะมีฝนตกหนักถงึหนักมำก 

เสี่ยงขำดแคลนน้ ำ 8 จังหวัด เชียงรำย ล ำพูน พิจิตร ก ำแพงเพชร สกลนคร 
กำฬสินธุ์ บุรีรัมย์ จันทบุรี   

พ้ืนท่ีเฝ้ำระวังน้ ำคุณภำพน้ ำ 5 จังหวัด  ปรำจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต นครศรีธรรมรำช   

น้ ำหลำก - จังหวัด 
   ดินถล่ม - จังหวัด 



พื้นที่น้ ำท่วม น้ ำท่วมขัง น้ ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มจำกข่ำว ข้อมูลวันที่  15 ม.ค. ป ี2557 – 2560 
                             

 
ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

ต้ังแต่เริ่มฤดูฝน 2559 
(18 พค.2559) มีน้้าท่วม

แล้ว 77 จังหวัด  
เข้าสุ่ภาวะปกติแล้ว 

71  จังหวัด 

น้้าท่วม 
น้้าเคยท่วมแล้ว 

       น้ ำท่วม 1 จังหวัด นรำธิวำส น้ ำท่วม 0 จังหวัด   
 น้ ำแล้ง 4 จังหวัด 
สิงห์บุรี ขอนแก่น  
มหำสำรคำม บุรรีัมย ์

 น้ ำแล้ง 0 จังหวัด 
น้ ำท่วม 0 จังหวัด   

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

น้ ำท่วม 6 จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ สุรำษฎร์ธำนี  
นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ตรัง 



ปริมำณฝน                           

 


