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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกใน
ตอนเชา อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส สวนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา 
สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-13 องศาเซลเซียส ขอใหประชาชนบริเวณประเทศ
ไทยตอนบนดูแลสขุภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และระมัดระวังในการสัญจรผานบริเวณที่มีหมอกไวดวย สำหรับ
ภาคใตมีฝนฟาคะนองบางแหง 
 ฝุนละออง ในระยะนี้ ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคกลางรวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังออนลง ทำใหมี
การสะสมของฝุนละออง/หมอกควันเพิ่มมากข้ึน สวนภาคเหนืออากาศยังยกตัวไดไมดีในตอนเชา และมีลมออน ทำใหตอน
เชามีการสะสมของฝุนละออง/หมอกควัน ตอนบายจะดีขึ้นเนื่องจากอากาศยกตัวไดดี 

 
แผนที่อากาศ วันที่ 3 ก.พ. 2563 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถายดาวเทยีม วันท่ี 3 ก.พ. 2563 เวลา 07.00 น. 

2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00 น. (เม่ือวาน) - 07.00 น. (วันนี้) (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
ไมมีสถานการณ  
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3. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีขอนแกน เวลา 07.30 น. 

 
สถานภีูเก็ต เวลา 08.15 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีเมฆฝนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตของประเทศไทย 

4. สถานการณน้ำในแหลงเก็บกักน้ำ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และ สทนช.) 
        4.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 41,736 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 59 (ปริมาตรน้ำใชการ
ได 18,328 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 39) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (51,120 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 72) 
นอยกวาป 2562 จำนวน 9,384 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 11.00 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 78.72 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 29,190 ลาน ลบ.ม. 

 
 

อางเก็บน้ำ 

ปริมาตร 
น้ำในอาง 

ปริมาตร 
น้ำใชการได 

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอาง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

 
ปริมาตรน้ำ
รับไดอีก 
(ลาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ำ
ปจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ำเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ำใช
การ 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,297 39 1,497 15 0.51 0.00 7.00 7.00 8,165 
2.สิริกิติ์ 4,532 48 1,682 25 1.02 0.72 9.03 8.96 5,976 
3.จุฬาภรณ 44 27 7 5 0.01 0.01 0.00 0.00 137 
4.อุบลรัตน 447 18 -134 -7 0.12 0.10 0.50 0.50 4,193 
5.ลำปาว 1,213 61 1,113 59 0.00 0.00 5.50 5.52 1,237 
6.สิรินธร 1,583 81 751 66 1.67 1.59 4.00 4.09 383 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 195 20 192 20 0.00 0.00 0.26 0.26 765 
8.ศรีนครินทร 14,570 82 4,305 58 1.38 2.55 14.02 14.03 4,200 
9.วชิราลงกรณ 6,482 73 3,470 59 0.98 0.76 16.06 16.11 4,518 
10.ขุนดานปราการชล 119 53 115 52 0.01 0.01 1.96 1.93 106 
11.รัชชประภา 3,576 63 2,225 52 0.56 1.51 6.93 6.61 2,568 
12.บางลาง 1,051 72 775 66 2.34 1.26 3.56 3.43 539 

4.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 350 แหง มีปริมาณน้ำ 2,664 ลาน ลบ.ม. (49%) ปริมาณน้ำใชการ 2,339 ลาน ลบ.ม. 47%) 
4.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 246.47 ลาน ลบ.ม. (48%) 
4.4 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดเล็ก 141,097 แหง มีปริมาณน้ำรวม 2,009 ลาน ลบ.ม. 
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5.สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันที่  31 มกราคม – 3 กุมภาพนัธ 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

ศุกร เสาร อาทิตย จันทร 

31 
ม.ค. 

1 
ก.พ. 

2 
ก.พ. 

3 
ก.พ. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 0.88 1.06 1.15 1.37 เพิ่มข้ึน -2.33 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.49 -0.43 -0.53 -0.56 ลดลง -5.76 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 *** *** *** *** *** *** 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 1.12 1.05 1.12 1.15 เพิ่มข้ึน -8.72 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 16.94 16.93 16.95 16.95 ทรงตัว -9.25 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.58 5.51 5.51 5.51 ทรงตวั -10.83 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 ลดลง -6.53 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.16 2.16 2.10 2.04 ลดลง -4.96 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 0.87 0.87 0.85 0.80 ลดลง -2.2 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.28 4.25 4.20 4.19 ลดลง -3.11 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 7.59 7.59 7.58 7.59 เพ่ิมขึ้น -9.54 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.96 28.97 28.96 28.96 ทรงตัว -5 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.77 18.77 18.83 18.82 ลดลง -5.36 

X.119A 
ภาคใตฝง
ตะวันออก 

สุไหงโก-ลก นราธิวาส 8.20 3.82 3.82 3.89 3.90 เพิ่มข้ึน -4.3 

X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 4.56 4.55 4.54 4.53 ลดลง -7.17 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

สถานการณน้ำในพื้นที่ลุมน้ำโขง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 (Mekong River Commission (MRC)) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 30 ม.ค. 31 ม.ค. 1 ก.พ. 2 ก.พ. 3 ก.พ. 
3 วัน

ยอนหลัง 
5 วัน

ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 1.89 1.85 1.85 1.83 1.87 -10.93 0.02 -0.02 เพิ่มขึน้ 

อ.เชยีงคาน จ.เลย  194.118 16.00 3.42 3.31 3.33 3.35 3.33 -12.67 0.00 -0.09 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 0.90 0.92 0.80 0.86 0.89 -11.31 0.09 -0.01 เพิ่มขึน้ 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 0.80 0.80 0.80 0.83 0.83 -11.17 0.03 0.03 ทรงตวั 

อ.เมือง จ.มกุดาหาร 124.219 12.50 1.39 1.40 1.40 1.43 1.42 -11.08 0.02 0.03 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 1.86 1.85 1.86 1.88 1.89 -12.61 0.03 0.03 เพิ่มขึน้ 

*** ไมมีสถานการณ 

6. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ) 
[เวลา 16.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - - 
***ไมมีสถานการณ 

7. พื้นที่ติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพบัิติภัย ณ วันที่ 3 กุมภาพนัธ 2563 (กรมทรัพยากรธรณี) 
  เนื่องจากในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถลม มีปริมาณน้ำฝนไมถึงเกณฑการเฝาระวัง ประกอบกับบางพ้ืนที่ไมมีฝนตก จึงไมมีพื้นที่
ติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลาก 
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8. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 3 กมุภาพันธ 2563 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันน้ี)] 

   ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนทิ้งชวง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     และ สทนช.) 

สถานการณสาธารณภัย ปภ. 
สถานการณภัยแลง 
ต้ังแตวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงปจจุบัน มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแลง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
มีสถานการณทั้งหมด 20 จังหวัด 116 อำเภอ 621 ตำบล 2 เทศบาล 5,297 หมูบาน/ชุมชน ไดแก จังหวัดเชียงราย 
พะเยา นาน อุตรดิตถ สุโขทัย เพชรบูรณ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ มหาสารคาม นครราชสีมา 
บุรีรัมย นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุร ีกาญจนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

จังหวัด 
จำนวน 

รายชื่ออําเภอท่ีประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
อำเภอ ตำบล หมูบาน/ชุมชน 

รวม 6 จังหวัด 37 อําเภอ 169 ตําบล 1,211 หมูบาน 
1.เชียงราย 15 77 652 ดอยหลวง (3 ต. 33 ม.) เวียงแกน (4 ต. 41 ม.) เมืองฯ (7 ต. 48 ม.) 

เวียงชัย (2 ต. 18 ม.) เชียงของ (7 ต. 102 ม.) ขุนตาล (3 ต. 55 ม.) 
พาน (6 ต. 27 ม.) เทิง (10 ต. 76 ม.) แมจัน (9 ต. 63 ม.) เวียงเชียงรุง 
(3 ต. 37 ม.) เชียงแสน (6 ต. 47 ม.) แมฟาหลวง (4 ต. 25 ม.)  
พญาเม็งราย (5 ต. 40 ม.) ปาแดด (5 ต. 21 ม.) 

2. พะเยา 6 17 80 ภูกามยาว (1 ต. 2 ม.) เชียงคำ (3 ต. 18ม.) ดอกคำใต (5 ต. 24 ม.) 
แมใจ (1 ต. 3 ม.) จุน (5 ต. 23 ม.) เมอืงฯ (2 ต. 10 ม.) 

3.นาน 2 7 60 นานอย ( 5 ต. 45 ม.) สองแคว (2 ต. 15 ม.) 
4.อุตรดิตถ 4 11 74 พิชัย (3 ต. 15 ม.) ทาปลา (1 ต. 12 ม.) เมืองฯ (6 ต. 45ม.) ตรอน 

(1 ต. 2 ม.) 
5.สุโขทัย 4 16 91 เมืองฯ (4 ต. 36 ม.) ศรสีัชนาลัย (3 ต. 7 ม.) ศรีสําโรง (2 ต. 9 ม.)  

ครีีมาศ (7 ต. 39 ม.) 
6.เพชรบูรณ 6 41 254 น้ำหนาว (4 ต. 28 ม.) เมืองฯ (6 ต. 22 ม.) ศรีเทพ (6 ต. 55 ม.) 

หนองไผ (10 ต. 53 ม.) หลมเกา (7 ต. 36 ม.) หลมสัก (8 ต.60 ม.) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวม 8 จังหวัด 46 อําเภอ 287 ตําบล 2 เทศบาล 2,735 หมูบาน/ชุมชน 

7.หนองคาย 8 40 358 ทาบอ (5 ต. 15 ม.) เฝาไร (5 ต. 73 ม.) รัตนวาป (5 ต. 37 ม.) สระใคร 
(3 ต. 41 ม.) เมืองฯ (4 ต. 12 ม.) โพนพิสัย (11 ต. 144 ม.) สังคม 
(5 ต. 25 ม.) โพธ์ิตาก (2 ต. 9 ม.) 

8.บึงกาฬ 4 32 252 พรเจริญ (7 ต. 58 ม.) เมืองฯ (12 ต. 77 ม.) ปากคาด (6 ต. 51 ม.) 
โซพิสัย (7 ต. 66 ม.) 

9.นครพนม 1 11 64 ปลาปาก (8 ต. 51 ม.) โพนสวรรค (2 ต. 5 ม.) ศรีสงคราม (1 ต. 8 ม.) 
10.สกลนคร 8 56 442 สวางแดนดิน (11 ต. 42 ม.) พังโคน (3 ต. 11 ม.) วานรนิวาส (14 ต. 169 ม.) 

พรรณนานิคม (6 ต. 32 ม.) เจริญศลิป (5 ต. 28 ม.) คำตากลา (4 ต. 41 ม.) 
บานมวง (9 ต. 95 ม.) สองดาว (4 ต. 24 ม.) 

11.กาฬสินธุ 1 4 27 ยางตลาด (4 ต. 27 ม.) 
12.มหาสารคาม 7 48 590 แกดำ (1 ต. 3 ม.) โกสุมพิสัย (9 ต. 91 ม.) ชื่นชม (4 ต. 46 ม.) เชียงยืน    

(8 ต. 116 ม.) พยัคฆภูมิพิสัย (14 ต. 195 ม.) ยางสีสุราช (7 ต. 91 ม.)
พยัคฆภูมิพิสัย (3 ม.) นาดนู (5 ต. 45 ม.) 

13.นครราชสีมา 7 49 507 โนนสูง (8 ต. 109 ม. 1 เทศบาล 13 ชุมชน) จักราช (6 ต. 53 ม.) ปกธงชัย 
(16 ต. 179 ม.) เทพารักษ (4 ต. 36 ม.) โชคชัย (9 ต. 64 ม.) โนนไทย     
(1ต. 3ม.) แกงสนามนาง (5ต. 50ม.) 

14.บุรีรัมย 8 47 495 พลับพลาชัย (5 ต. 56 ม.) ประโคนชัย (16 ต. 175 ม.) โนนดินแดง (1 ต.  
8 ม.) ละหานทราย (2 ต. 11 ม.) หนองหงส (7 ต. 98 ม.) นางรอง (14 ต. 
133 ม. 1 เทศบาล 7 ชุมชน) เฉลมพระเกียรติ (1 ต. 1 ม.) เมืองฯ (1 ต. 6 ม.) 



๕ 

ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก รวม 6 จังหวัด 33 อําเภอ 165 ตําบล 1,351 หมูบาน 
15. นครสวรรค 6 26 164 โกรกพระ (6 ต. 32 ม.) ทาตะโก (5 ต. 23 ม.) ตาคลี (7 ต. 47 ม.)  

ไพศาลี (3 ต. 31 ม.) ตากฟา (1 ต. 7 ม.) พยุหะคีร ี(4 ต. 24 ม.) 
16.อุทัยธาน ี 8 68 619 เมืองฯ (8 ต. 48 ม.) ทัพทัน (10 ต. 90 ม.) หนองขาหยาง (9 ต. 53 ม.) 

หนองฉาง(10 ต. 97 ม.) สวางอารมณ(5 ต. 61 ม.) ลานสัก(6 ต. 84 ม.) 
หวยคต (3 ต. 9 ม.) บานไร (7 ต. 60 ม.) 

17. ชัยนาท 4 16 153 วัดสิงห (4 ต. 24 ม.) หันคา (5 ต. 46 ม.) หนองมะโมง (4 ต. 36 ม.) 
เนินมะขาม (3 ต. 47 ม.) 

18.กาญจนบุรี 6 22 195 พนมทวน (4 ต. 27 ม.) เลาขวัญ (7 ต. 90 ม.) ทามวง (2 ต. 14 ม.) 
บอพลอย (4 ต. 9 ม.) หนองปรือ (1 ต. 6 ม.) หวยกระเจา (4 ต. 49 ม.) 

19. สุพรรณบุรี 6 27 202 หนองหญาไซ (6 ต. 66 ม.) อูทอง (6 ต. 42 ม.) ดอนเจดีย (5 ต. 32 ม.) 
เดิมบางนางบวช (5 ต. 33 ม.) เมืองฯ (2 ต. 13 ม.) สามชุก (3 ต. 16 ม.) 

20.ฉะเชิงเทรา 3 6 18 บานโพธ์ิ (1 ต. 3 ม.) แปลงยาว (4 ต. 13 ม.) บางปะกง (1 ต. 2 ม.) 
รวม 20 จังหวัด 116 621 5,297  

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันท่ี 2 – 8 กุมภาพันธ 2563) 

      ในชวงวันที่ 2 - 8 ก.พ. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเชาและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะ
สูงข้ึน 1-3 องศาเซลเซยีส แตยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณยอดดอยและยอด
ภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-15 องศาเซลเซียส สวนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมท้ัง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็น สวนภาคใตมีฝนฟาคะนองบางพ้ืนที่ สำหรับบริเวณอาวไทยตอนลางตั้งแต
จังหวัดสงขลาลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตลอดชวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

        นายภาดล ถาวรกฤชรัตน 
                           อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 


