


นัยสําคัญ: 
1.ปริมาณฝนสะสมตัง้แตตนป 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ 60 

รวม 151.3 มม. มากกวาคาเฉลี่ย 126.2 มม.
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 45,748 ลาน 
ลบ.ม. (65%) มากกวาปที่แลว 12% ( 8,564 ลาน ลบม.)
3.อางเก็บน้าํขนาดกลาง มีปริมาณน้าํเก็บกักรวม 3,087 ลาน 
ลบ.ม. (69%) มากกวาปที่แลว 19% (850 ลาน ลบม.)
4.น้ําทวม - จังหวัด
4.2 ขาดแคลนน้ํา

 4.2.1 ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บรโิภค 1 จังหวัด คอื เชยีงใหม
 4.2.2 ขาดแคลนน้าํเกษตร 7 จังหวัด คือ เชียงราย แพร พิจิตร 
บุรีรัมย อางทอง ปทุมธานี เพชรบุรี

4.3 คุณภาพน้ํา
4.3.1 น้ําเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล 3 จังหวัด คือ เชียงใหม ระยอง

ประจวบครีขีนัธ

 4.3.2 น้ําเสียเนื่องจากน้ําทวมขัง 1 จังหวัด คือ สุราษฎรธานี 

5.สถานะน้ําในแมน้ําสําคัญหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย
ที่อยูในสภาวะน้ําปกติ ไดแก แมน้ํานาน ที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และอ.ชุมแสง จ.

นครสวรรค แมน้ําตาป ที่ จ.สุราษฎรธานี แมน้ําโกลก ที่ จ.นราธิวาส 

ที่น้ํานอย ไดแก แมน้าํปง ที่ จ.เชียงใหม จ.กําแพงเพชร และ อ.บรรพตพิสัย จ.

นครสวรรค แมน้ําวัง ที่ จ.ตาก  แมน้ํายม ที่ จ.แพร แมน้ํานานที่ จ.นาน แมน้ํามูล ท่ี  

จ.บุรีรัมย และอุบลราชธานี  แมน้ําทาตะเภา ที่ จ.ชุมพร

ที่น้ํามาก ไดแก -



คาดการอุณหภูมิและอากาศ
ภาค ลกัษณะอากาศ พ้ืนท่ีจงัหวัด %ฝน

เทียบกับ

เมื่อวาน

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชาและมีหมอก

หนาในบางพื้นที่ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาว
จัด อุณหภูมิ 7-35 องศาC 

- เทากับ

เมือ่วาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชาและมีหมอก

หนาในบางพื้นที่ บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูมิ  8-34 องศาC 

- เทากับ

เมื่อวาน

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิ 19-36 

องศาC 
- เทากับ

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิ 18-36 
องศาC ทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1-2 เมตร 

- เทากับ

เมื่อวาน

ภาคใตฝง

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนองบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา อุณหภูมิ  20-33 องศาC ทะเลมีคลื ่นสูง

ประมาณ 1-2 เมตร 

10 นอยกวา

เมื่อวาน

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนเล็กนอยบางแหง อุณหภูมิ 21-34 องศาC ทะเลมี

คลื่นสงู 1-2 เมตร ขึน้ไป
- เทากับ

เมื่อวาน

กทม.และ

ปริมณฑล

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิ 21-35 

องศาC 

- เทากับ

เมื่อวาน อุณหภูมิต่ําสดุ24 ชม.(องศาเซลเชียส)
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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 75%

บางลาง ยะลา 70%



น้ําทวม - จังหวัด - 

พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ
- วันที่ 18-19 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็น

โดยทั่วไปกับมีหมอกในตอนเชาและมีหมอกหนาในบางพื้นที ่คลืน่ลม

บริเวณอาวไทยตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูงประมาณ 2 

เมตร เนือ่งจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางยังคงปกคลุม

ประเทศไทยตอนบน ในขณะท่ีกระแสลมฝายตะวนัตกในระดับบนยังคง

พัดปกคลุ มภาค เหนื อและภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ  มรสุ ม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตตอนลางมีกําลัง

ปานกลาง

- วันที่ 20 - 23 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน 2-3 องศา

เซลเซียสกับมีหมอกในตอนเชาและมีหมอกหนาในบางพื้นที่แตยังคงมี

อากาศเย็นโดยทั่วไป คลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนลางมีกําลังออนลง 

 

พ้ืนที่เสี่ยงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

เส่ียงขาดแคลนน้ํา 21 จังหวัด เชียงใหม ลําพูน ตาก เชียงราย อุตรดิตถ พิจิตร กําแพงเพชร

นครสวรรค ปทุมธานี หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ 

นครราชสีมา บุรีรัมย จันทบุรี เพชรบุรี สงขลา 
พ้ืนท่ีเฝาระวังนํ้าคุณภาพนํ้า 8 จังหวัด เชียงใหม ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต สุรษฎรธานี ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช

เฝาระวังไฟปา 34 จังหวัด อุตรดิตถ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร 

พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี บึงกาฬ อุดรธานี นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ชัยภูมิ 

ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย ลพบุรี 

สระบุรี ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สุราษฎร
ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่



พ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา น้ําทวมน้ําทวมขังน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลมจากขาว ขอมูลวันท่ี 17 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

สุโขทัย อุตรดิตถ สิงหบุรี สระบุรี

ขอนแกน มหาสารคาม บุรีรัมย 

ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี

 เชียงใหม พะเยา อุตรดิตถ สุโขทัย บุรีรัมย 

มหาสารคาม  นครราชสีมา นครพนม 

  สระแกว กาญจนบุร ีเพชรบุรี

  สุโขทัย,พิษณุโลก,นครสวรรค,พิจิตร,ลพบุร,ี 

ราชบุรี,ประจวบครีขีนัธ,ชัยนาท,สกลนคร,

มหาสารคาม,ขอนแกน,นครราชสีมา,บุรีรัมย,

ชัยภูมิ,จันทบุรี

น้ําทวม - จังหวัด

37 อําเภอ 

228 ตําบล 

2,222 หมูบาน 

(2.97%)

51 อําเภอ 

312 ตําบล 

3,169 หมูบาน 

(4.23%)

43 อําเภอ

212 ตาํบล

1,862 หมูบาน

(2.48%)

 น้ําแลง10 จังหวัด  น้ําแลง  15 จังหวัด  น้ําแลง 11 จังหวัด 



นํ้าในลํานํ้าและความเค็มในแมนํ้าเจาพระยา
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