
รู้น ้ำ รู้อำกำศ รู้ทันภัยพิบัต ิ
www.thaiwater.net 

ThaiWater mobile application 

จัดท้ำโดย 
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 



 สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงเดือนกุมภมพันธ์ 2562 มีข่าวพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะ
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ท่ีมีปริมาณน้้ากักเก็บเพียง 702.07 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย โดยมีปริมาณน้้าใช้การได้เพียง 
123 ล้าน ลบ.ม. หรือ 7% ของปริมาณกักเก็บที่ใช้การได้ นอกจากนี้บริเวณจังหวัดมหาสารคม ต.นาข่า ต.หวาย อ.วาปีปทุม ชาวบ้าน
เริ่มขาดแคลนน้้าส้าหรับอุปโภคบริโภค แหล่งน้้าในหมู่บ้านที่น้ามาผลิตน้้าประปาใกล้แห้ง ต้องร้องขอรถสูบน้้าระยะไกล 3 กิโลเมตร สูบน้้า 
ล้าน้้าเสียวเข้ามาเก็บกักในบ่อหนองใหญ่ เพื่อให้ชาวบ้าน 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านวังเหนือ หมู่ 16 บ้านวังใหม่ หมู่ 13 บ้านวังจาน หมู่ 4  
ต.นาข่า และบ้านโนนส้าราญ หมู่ 8 ต.หวาย ได้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง 

2 ที่มา : เดลินิวส์, แนวหน้า 

วันท่ี 27 ก.พ. 2562 เข่ือนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มี
ปริมาณน้้าน้อย โดยปัจจุบันระดับน้้าเหลือเพียง 123  ล้าน ลบ.ม. 

หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของปริมาณการกักเก็บน้้าที่ใช้การได้ 

วันท่ี 28 ก.พ. 2562 ชาวบ้านท่ีต.นาข่าและต.หวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
เร่ิมมีปัญหาขาดแคลนน้้าส้าหรับอุปโภคบริโภค 



กุมภำพันธ์ (ค่ำปกติ) กุมภำพันธ์ 2562 ผลต่ำง 

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีปริมาณฝนเฉลี่ยท้ังประเทศ 14 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าปกติ 22% โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
และภาคตะวันออก ส่วนบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและบริเวณจังหวัดมุกดาหาร 
รวมถึงบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม และระนองมีปริมาณฝนมากกว่าปกติ 
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เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 14 มม. ซึ่งน้อยว่าค่าปกติเล็กน้อย และเป็นปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 46% 
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จากการเปรียบเทียบข้อมูลฝนรายเดือนของปี 2562 พบว่าเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณฝนลดลงจากเดือนมกราคม 
56%    



ลักษณะฝนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คล้ายกับปี 2550 โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
ภาคเหนือตอนล่างที่มีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวในหลายพื้นที่ 

กุมภำพันธ์ 2562 กุมภำพันธ์ 2550 
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เดือนกุมภาพันธ์ 2562 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากปี 2561 ยกเว้นภาคใต้ตอนล่าง
บริเวณจังหวัดยะลาและนราธิวาสที่มีอุณหภูมิต่้ากว่าปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ประเทศไทยยังมีอุณหภูมิสูงสุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559 

หมายเหตุ : แต่ละภาพเป็นข้อมูลเฉลี่ยช่วงเวลา 14.00-14.59 น. ของทั้งเดือนกุมภาพันธ ์
ที่มา : ข้อมูลดิบจากระบบโทรมาตร สสนก. 

2559 2560 2561 2562 
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สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประเทศไทยมีปริมาณน้้ากักเก็บในอ่างขนาดใหญ่คงเหลือ 48,040 ล้าน ลบ.ม.  
ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ปี 2562 มีน้้ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2561  
และปี 2555 
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สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณน้้ากักเก็บใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้้าเจ้าพระยา มีอยู่ทั้งสิ้น 14,650 ล้าน ลบ.ม. 
และเมื่อเที่ยบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่าเป็นปริมาณน้้ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2561 และปี 2555 
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สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สถานกาณ์ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักของประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
น้้าปานกลาง ภาคเหนือมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย และมีระดับน้้าน้อยวิกฤตในล้าน้้าสาขา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย ภาคตะวันออกมีระดับน้้าปานกลางถึง
น้้าน้อย ภาคกลางมีระดับปานกลางถึงน้้ามากและยังคงมีน้้าล้นตลิ่งที่ลุ่มต่้าปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุน
สูง ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก ซึ่งประเทศไทยกิดสถานการณ์น้้าล้นตลิ่งต่้าและน้้าล้นตลิ่ง
ต่้าตามธรรมชาติดังนี ้
ภาคกลาง 
คลองมหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (น้้าล้นตลิ่งในที่ลุ่มปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุน) 
ภาคใต้ 
คลองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (น้้าล้นตล่ิงต่้าตามธรรมชาต)ิ 
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 จากการตรวจวัดค่าความเค็ม ในแม่น้้ าสายหลักทั้ ง 4 สาย ได้ แก่  แม่น้้ า เจ้ าพระยา แม่น้้ าท่ าจีน  
แม่น้้าบางปะกง และแม่น้้าแม่กลอง พบสถานการณ์น้้าเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปา
บริเวณแม่น้้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มแบน ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือน และน้้าเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าดิบเพื่อ
การเกษตรบริเวณแม่น้้าแม่กลอง ณ สถานีอัมพวา ในวันที่ 14 ก.พ. 62 และแม่น้้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน 
เป็นระยะๆ ตลอดทั้งเดือน 
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แม่น้้าท่าจีน (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปา) 

แม่น้้าบางปะกง (เกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าดิบเพื่อการเกษตร) แม่น่้าแมก่ลอง (เกนิเกณฑม์าตรฐานน้า้ดบิเพื่อการเกษตร) 

แม่น้้าเจา้พระยา (อยู่ในเกณฑป์กติ) 



ถ้าฝนเดือนมีนาคม 2562 คล้ายกับปี 2550 ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ด้านตะวันตก
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ส่วนด้านตะวันออกของภาคตะวันออกฉียงเหนือ ภาคใต้ตอนล่างมี
และบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปริมาณฝนสูงกว่าปกติเล็กน้อย 
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มีนำคม 2550 มีนำคม (ค่ำปกติ) ค่ำผลต่ำง 



ตั้งแต่เดือนมีนาคมมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญ ซึ่งหมายถึงปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง หลังจากนั้นจะกลับเข้าสู่
สภาวะปกติในช่วงกลางปี 2562 13 

ที่มา : https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table 

เอลนีโญ 

ลำนิญำ 

> 0.5 แนวโน้มฝนน้อย 
-0.5 ถึง 0.5 แนวโน้มฝนปกต ิ
< -0.5 แนวโน้มฝนมาก 

ธ.ค. ม.ค. มี.ค. ก.พ. เม.ย. 
คำดกำรณ ์

ปกต ิ

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย ต.ค. 




