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1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 
60 รวม 824.4 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 256.4 มม. (45%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 38,938 
ล้าน ลบ.ม. (55%) มากกว่าปีที่แล้ว 11% (7,753 ล้าน 
ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 2,952 
ล้าน ลบ.ม. (66%) มากกว่าปีที่แล้ว 28% (1,277 ล้าน 
ลบม.) 
4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 
 4.1พื้นที่น้้าท่วม 2 จังหวัด นครสวรรค์ ลพบุรี 
 4.1.2 พื้นที่ระบายไม่ทัน 3 จังหวัด กทม. นครปฐม     
         จันทบุรี 
 4.2 พื้นที่น้้าหลาก - จังหวัด 
 4.2 ขาดแคลนน้้า 
 4.2.1. ขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค - จังหวัด 
 4.2.2 ขาดแคลนน้้าเกษตร - จังหวัด  
4.3 น้้าเค็มรุก - จังหวัด 
4.4 คุณภาพน้้า 
 4.4.1 น้้าเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล - จังหวัด 
 4.4.2 น้้าเสียเนื่องจากน้้าท่วมขัง - จังหวัด 

นัยส ำคัญ:  
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รชัชประภา 
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หว้ยหลวง 59 

น า้อูน 
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สรินิธร 
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หนองปลาไหล 
45 ประแสร ์
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ล าแซะ 

24 

44 
63 

46 
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ล านางรอง 

อุบลรตัน ์
แควนอ้ย 

กิว่ลม 

แมง่ดั 

กิว่คอหมา 

ภูมพิล 

แกง่กระจาน 

ปราณบุร ี

81% ขึน้ไป  ดีมาก 0  แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  15 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้ 15 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  4 แห่ง 

ล าปาว 

25 ขุนดา่นฯ 

คลองสยีดั 

วชริาลงกรณ 

บางลาง 

ล าตะคอง 

บางพระ 

จุฬาภรณ ์

ทบัเสลา 

56 

79 

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2560 38,938 55 15,411 33 

2559 31,185 44 7,659 16 

ผลตา่ง 7,753 11 7, 752 17 

57 

นฤบดนิทรจนิดา 
25 

สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน  ำในเขื่อนขนำดใหญ ่ 

  มปีริมำณน  ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำต่ ำสุด 1 เขื่อน 
แม่กวงอุดมธำรำ เชียงใหม่ 18% 

  

เข่ือนกิ่วคอหมำ ล ำปำง  68% 

เข่ือนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 58% 
เข่ือนน  ำพุง สกลนคร 42% 
เข่ือนล ำพระเพลิง นครรำชสีมำ 63% 

เข่ือนป่ำสักชลสิทธ์ิ ลพบุร ีสระบุร ี 33% 

เข่ือนทับเสลำ อุทัยธำน ี 72% 
เข่ือนกระเสียว สุพรรณบุร ี 66% 
เข่ือนหนองปลำไหล ระยอง 79% ป่าสกั 

มีปริมำณน  ำสูงกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำสูงสุด 8 เขื่อน 
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ปริมำณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่ำนมำ 

http://climate.tmd.go.th/gge/gge/dailyrain0_sum_th.png 
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น  ำในล ำน  ำและควำมเค็มในแม่น  ำเจ้ำพระยำ 
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ภำค 
%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวำน 

ภำคเหนือ 40 น้อยกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

60 เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคกลำง 60 มำกกว่ำ

เมื่อวำน  

ภำค

ตะวันออก 

60  เท่ำกับ 

เมื่อวำน  

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันออก 

40  เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันตก 

60  มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

70  มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 
https://www.tmd.go.th/daily_forecast.php 

 วันที่ 7 กค. 60  ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้า
คะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่  ใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคกลาง กทม.และ
ปริมณฑล ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยกว่าภาค
อ่ืนๆ  ( บึงกำฬ สกลนคร นครพนม 
มุกดำหำร อ ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี ศรี
สะเกษ และสุรินทร์  นครปฐม รำชบุรี 
กำญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธำนี และ
ชัยนำท ฉะเชิ ง เทรำ ชลบุ รี  ระยอง 
จันทบุรี และตรำด กทม.และปริมณฑล 
ร ะนอง  พั ง ง ำ  ย ะล ำ  น ร ำ ธิ ว ำส  ) 
ประชาชนบริ เวณดั งกล่ าวควรระวั ง
อันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตก
สะสม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร 
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

คำดกำรณ์ ฝนและอำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ 
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คำดกำรณ์อุณหภูมิอำกำศและฝน 
ภำค ลักษณะอำกำศ พื นที่จังหวัด 

%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวำน 
ภำคเหนือ มีฝนฟ้ำคะนอง บริเวณจังหวัดเชียงรำย ล ำพูน ล ำปำง 

สุโขทัย ก ำแพงเพชร อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก อุณหภูมิ 23-33 
องศำC  

40 น้อยกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคตวอ.  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้ำคะนองและมีฝนตกหนักบำงแห่ง  บริเวณบึงกำฬ 
สกลนคร นครพนม มุกดำหำร อ ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี ศรี
สะเกษ และสุรินทร์  อุณหภูมิ 24-33 องศำC  

60 เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคกลำง มี ฝ น ฟ้ ำ ค ะ น อ ง  แ ล ะ มี ฝ น ต ก ห นั ก บ ำ ง แ ห่ ง   
บริเวณจังหวัดนครปฐม รำชบุรี  กำญจนบุรี สุพรรณบุรี 
อุทัยธำนี และชัยนำท อุณหภูมิ 24-35 องศำC  

60 มำกกว่ำ

เมื่อวำน  

ภำค
ตะวันออก 

มี ฝ น ฟ้ ำ ค ะ น อ ง  แ ล ะ มี ฝ น ต ก ห นั ก บ ำ ง แ ห่ ง   
บริ เวณจังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี  ระยอง จันทบุรีและ
ตรำด อุณหภูมิ 24-34 องศำC ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ1-2 ม.  

60  เท่ำกับ 

เมื่อวำน  

ภำคใตฝ้ั่ง
ตะวันออก 

มีฝนฟ้ำคะนองส่วนมำกบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพรสุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช และสงขลำ อุณหภูมิ 23-
35 องศำC ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 1-2  ม. 

40  เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคใตฝ้ั่ง
ตะวันตก 

มีฝนฟ้ำคะนอง บริเวณจังหวัดระนอง พังงำ ภูเก็ต และกระบี่ 
อุณหภูมิ 22-34 องศำC ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 1-2 ม. 

60  มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

กทม.และ
ปริมณฑล 

มีฝนฟ้ำคะนองและมีฝนตกหนักบำงแห่ง อุณหภูมิ 25-34 
องศำC  

70  มำกกว่ำ 

เมื่อวำน คำดกำรณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 
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คำดกำรณ์ ฝนและอำกำศ 3 วันข้ำงหน้ำ 

วันที่ 7 มิ.ย. ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตก
หนักบางพื้นที่ ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคกลาง กทม.และปริมณฑล  ประชาชน
บริเวณดังกล่าวควรระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่
ตกสะสม ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆ ทะเลมีคล่ืนสูง
ประมาณ 1-2 ม. ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

วันที่ 8 – 9 ก.ค. 60 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก
กทม.และปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนองต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบางพืน้ที่ คลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ประชาชนบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก ควรระวงัอนัตรายจาก
ฝนตกหนกัและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ชาวเรือบริเวณทะเลอนัดามนัควรเดินเรือด้วยความ
ระมดัระวงั 
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พื นที่ประสบอุทกภยั น  ำป่ำไหลหลำก ดินโคลนถล่ม น  ำท่วมขงัรอกำรระบำย ป ี2557 – 2560 ขอ้มูลวันที่ 6 กรกฎำคม 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 6-7 ก.ค. ปี 2560 

0 จังหวัด 

ท่ีมำข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) 
                : สื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ออนไลน์ 

1 จังหวัด 10 จังหวัด 4 จังหวัด 

น  ำรอกำรระบำย 3 จังหวัด 
กทม. นครปฐม จันทบุรี 

น  ำท่วม 2 จังหวัด 
นครสวรรค์ ลพบุร ี
น  ำหลำก – จังหวัด 
 น  ำระบำยไม่ทัน 5 

จังหวัด  ชลบุรี ระยอง 
ตรำด พังงำ ตรัง 

น  ำท่วม 5 จังหวัด 
กำฬสินธุ์ พิษณุโลก  
เพชรบูรณ์ พิจิตร กระบี ่
 

หมำยเหุต กรมทรัพยำกรน  ำ  แจ้งสถำนกำรณ์น  ำฝน 
             เพ่ือกำรเฝ้ำระวังและเตรียมพร้อม 
วันท่ี 7 กรกฎำคม 2560 ท่ี จังหวัด ดังต่อไปนี  
1 ตรำด บ้ำนคลองพร้ำว ต.เกำะช้ำง อ.เกำะช้ำง และ 
   บ้ำนสลักเพชรเหนือ ต.เกำะช้ำงใต้ อ.กิ่งเกำะช้ำง 
2 จันทบุรี บ้ำนคลองกะพง ต.เขำบำยศรี อ.ท่ำใหม่ และ 
   บ้ำนกงษีไร่ (หมู่ 6) ต.ซึ ง อ.ขลุง 
3 ตรัง บ้ำนเขำพลู ต.บำงสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 

น  ำระบำยไม่ทัน 1 
จังหวัด เชียงรำย 


