


นัยสําคัญ: 
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแตตนป 2560 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ 60 

รวม 148.5 มม. มากกวาคาเฉลี่ย 130.4 มม.
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 47,048 ลาน 
ลบ.ม. (66%) มากกวาปที่แลว 12% ( 9,103 ลาน ลบม.)
3.อางเก็บน้าํขนาดกลาง มีปริมาณน้าํเก็บกักรวม 3,262 ลาน 
ลบ.ม. (73%) มากกวาปที่แลว 21% ( 937 ลาน ลบม.)
4.น้ําทวม 3 จังหวัด สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
4.2 ขาดแคลนน้ํา
4.2.1 ขาดแคลนน้าํเกษตร 3 จังหวัด คือ เชียงราย พิจิตร 
บุรีรัมย

4.3 คุณภาพน้ํา
4.3.1 น้ําเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล 1 จังหวัด คือ ชลบุรี 

  4.3.2 น้ําเสียเนื่องจากน้ําทวมขัง 2 จังหวัด คือ พัทลุง สงขลา
5.สถานะน้ําในแมน้ําสําคัญหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย
ทีอ่ยูในสภาวะน้าํปกติ ไดแก แมน้ํานาน ที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
แมน้ําโกลก ที่ จ.นราธิวาส
ที่น้ํานอย ไดแกแมน้ําปง ที่ จ.เชียงใหม จ.กําแพงเพชร และ อ.
บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค แมน้ําวัง ที่ จ.ตาก  แมน้าํยม ที ่จ.
แพร แมน้ํานานที่ จ.นาน และ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค แมน้ํามูล 
ที่  จ.บุรีรัมย และอุบลราชธานี  แมน้ําทาตะเภา ที่ จ.ชมุพร
ที่น้ํามาก ไดแก แมน้ําตาป ที่ จ.สุราษฎรธานี
ที่น้ําทวม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี



คาดการอุณหภูมิและอากาศ
ภาค ลกัษณะอากาศ พ้ืนท่ีจงัหวัด %ฝน

เทียบกับ

เมื่อวาน

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชาอุณหภูมิจะลดลง 

1-3 องศา บริ เวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูม ิ5-35 องศาC 

- เทากับ

เมือ่วาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชาอุณหภูมิจะลดลง 
1-3 องศา บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิ 8-34 

องศาC 

- เทากับ

เมื่อวาน

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิจะลดลง 1-2 
องศา อุณหภูมิ 20-35 องศาC 

- เทากับ

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิจะลดลง 1-2 
องศา อุณหภูมิ 21-35 องศาC ทะเลมีคลืน่สงูประมาณ 1 

เมตร 

- เทากับ

เมื่อวาน

ภาคใตฝง

ตะวันออก

อากาศเย็น มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดสุ

ราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา  อุณหภูมิ 
21-32 องศาC ทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1-2 เมตร 

20 นอยกวา

เมื่อวาน

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนฟาคะนอง อุณหภูมิ 21-34 องศาC ทะเลมีคลืน่สงู 1-

2 เมตร
10 เทากับ

เมื่อวาน

กทม.และ

ปริมณฑล

อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา อุณหภูมิจะลดลง 1-

2 องศา อุณหภูมิ 21-35 องศาC 

- เทากับ

เมื่อวาน อุณหภูมิต่ําสดุ24 ชม.(องศาเซลเชียส)
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2560 47,048 66 23,522 50

2559 37,945 54 14,441 31
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สถานการณการเก็บกักน้ํา
ในเขื่อนขนาดใหญ

 มีปริมาณน้ําต่ํากวาเกณฑกักเก็บน้ําต่ําสุด 5 เขื่อน
มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 2 เข่ือน 

มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 2 เข่ือน 

เขื่อนภูมิพล ตาก 50%

เขื่อนศรีนครินทร กาญจนบุรี 76%

บางลาง ยะลา 67%

แมกวงอดุมธารา เชยีงใหม 39%

มีปริมาณเทากับเมื่อวาน 1 เข่ือน 

เขื่อนนํ้าพุง สกลนคร 35%



น้ําทวม 3 จังหวัด สรุาษฎรธาน ีนครศรีธรรมราช พัทลงุ 

พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ
- วันท่ี 5-7 ก .พ .60 ประเทศไทยตอนบน มีอากาศหนาวเย็น

โดยทัว่ไป อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส  ภาคใตมีฝนบาง

แหง คลืน่ลมบริเวณอาวไทยมีกําลังปานกลางโดยมีคลืน่สูง 1-2 

เมตร เนือ่งจาก บริเวณความกดอากาศสูงที่ยังปกคลุมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใตมีกําลังออนลง แตจะมีกระแส

ลมตะวันตกระดับสูงจากประเทศเมียนมาเคลือ่นเขาปกคลุม

ประเทศไทยตอนบนชวงวันที ่5-6 ก.พ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกําลังปานกลาง

- วันที ่8 - 11 ก.พ. วันที ่8 - 9 ก.พ. อุณหภูมิจะสูงขึน้กับมีหมอก

ในตอนเชา สวนในวันที ่10-11 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิ

ลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียส ภาคใตมีการกระจายของฝนเพิ่มข้ึน

 

พ้ืนที่เสี่ยงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

เสี่ยงขาดแคลนน้ํา 12 จังหวัด เชียงราย ลาํพูน สโุขทยั พิจิตร กาํแพงเพชร 

อางทอง สกลนคร กาฬสนิธุ นครราชสีมา บุรีรัมย จันทบุรี สงขลา 

พ้ืนที่เฝาระวังน้ําคุณภาพน้ํา 6 จังหวัด  ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต 
                                              นครศรีธรรมราช พัทลงุ

เฝาระวังไฟปา 8 จังหวัด แมฮองสอน เชียงใหม นาน เพชรบูรณ อุดรธานี
นครสวรรค ลพบรุ ีปราจีนบรุี



พ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา น้ําทวม น้ําทวมขัง น้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลมจากขาวขอมูลวันท่ี 4 ก.พ.ป 2557 – 2560

                            
ป 2559  ป 2558ป 2557 ป 2560

ตั้งแตเริ่มฤดูฝน 2559 

(18 พค.2559) มีน้ําทวม

แลว 77 จังหวัด 

เขาสุภาวะปกติแลว

74  จังหวัด

น้ําทวม

น้ําเคยทวมแลว

 น้ําแลง 9 จังหวัด

สุโขทัย อุตรดติถ สิงหบุรี 

ขอนแกน มหาสารคาม บุรีรัมย 

ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี

  น้ําแลง 14 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม 

พะเยา อุตรดิตถ พิษณุโลก ขอนแกน 

สุรินทร บุรีรัมย มหาสารคาม รอยเอ็ด 

นครราชสมีา นครพนม สระแกว กาญจนบรุี

น้ําแลง 8 จังหวัด  

  สุโขทัย,นครสวรรค,ลพบรุี,

สกลนคร,มหาสารคาม,

นครราชสมีา,บรุรีมัย,ชัยภูมิ

น้ําทวม 3 จังหวัด
สรุาษฎรธาน ีนครศรีธรรมราช

พัทลุง

33 อําเภอ 

199 ตําบล 

1,930 หมูบาน 

(2.57%)

32 อําเภอ 

206 ตําบล 

2,136 หมูบาน 

(2.85%)

55 อําเภอ

290 ตาํบล

2,666 หมูบาน

(3.56%)



ปรมิาณฝน                          
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