


นัยสําคัญ: 
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแตตนป 2560 ถึง วันที่ 2 เมษายน 60 

รวม 249.3 มม. มากกวาคาเฉลี่ย 159.8 มม.
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 40,796 ลาน 
ลบ.ม. (58%) มากกวาปที่แลว 10% ( 6,589 ลาน ลบม.)

3.อางเก็บน้าํขนาดกลาง มีปริมาณน้าํเก็บกักรวม 2,629 ลาน 

ลบ.ม. (59%) มากกวาปที่แลว 18% (813 ลาน ลบม.)

4.พื้นที่ที่ตองใหความสนใจเรื่องน้ํา
 4.1 ขาดแคลนน้ํา
 4.1.1 ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค 10 จังหวัด คือ เชียงใหม ตาก 
พิจิตร อางทอง บึงกาฬ บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี สระแกว 
สตูล

 4.1.2 ขาดแคลนน้ําเกษตร 12 จังหวัด คือ เชียงราย แพร พิจิตร 
บุรีรัมย นครสวรรค ลพบุรี ชัยนาท อางทอง ปทุมธานี สระแกว 
จันทบุรี เพชรบุรี

4.2 น้ ําเค็มรุกถึง จังหวัด สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี 

ฉะเชงิเทรา ปราจีนบรุี
4.3 คุณภาพน้ํา
4.3.1 น้ ําเสียเนื ่องจากสิ ่งปฏิกูล 10 จังหวัด คือ เชียงใหม 
ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ 
ชมุพร นครศรีธรรมราช พังงา

5.สถานะน้ําในแมน้ําสําคัญหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย
ท่ีอยูในภาวะปกติ ไดแก แมน้ําตาป ท่ี จ.สรุาษฎร



คาดการอุณหภูมิอากาศและฝน
ภาค ลกัษณะอากาศ พ้ืนท่ีจงัหวัด

%

ฝน

เทียบกับ

เมื่อวาน

ภาคเหนือ อากาศรอนในตอนกลางวัน มีฝนฟาคะนองและลมกระโชก

แรงบางแหง บริเวณจังหวัดพะเยาและนาน อุณหภูมิ19-39 

องศาC 

10 นอยกวา

เมือ่วาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ

มีฝนฟาคะนองบริเวณจังหวัดรอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ 

อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ศ รี ส ะ เ ก ษ  สุ ริ น ท ร  บุ รี รั ม ย  แ ล ะ

นครราชสีมา อุณหภูมิ 22-34 องศาC 

60 มากกวา

เมือ่วาน 

ภาคกลาง อากาศรอนในตอนกลางวัน มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณ

จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุ รี สุพรรณบุรี นครปฐม และ

สมทุรสงคราม อุณหภูมิ 24-37 องศาC 

20 เทากับ

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักบางแหงสวนมากบริเวณจังหวัด 

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ 23-35 องศาC ทะเล

มีคล่ืนสูง1-2ม. 

60 เทากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง สวนมาก

บริ เ วณ จั งหวั ดประจวบคี รี ขั น ธ  ชุ มพร  สุ ร าษฎร ธ า นี  

นครศรีธรรมราช อุณหภูมิ 23-32 องศาC ทะเลมีคลื ่นสูง

ประมาณ 1-2 เมตร ขึ้นไป

80 เทากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 

ตรัง และสตูล อุณหภูมิ 22-32 องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 

เมตร 

60 มากกวา 

เมื่อวาน 

กทม.และ

ปรมิณฑล

มีฝนฟาคะนอง อุณหภูมิ 25-35องศาC 40 นอยกวา

เมื่อวาน อุณหภูมิสูงสุด24 ชม.(องศาเซลเชียส)



5245

52

73
ศรนีครนิทร ์

45

44

53

70กระเสยีว

55 สริกิติ ิ์
41

20แมก่วง

68

62

47

74

83

รชัชประภา

31

48 หว้ยหลวง 37
นํา้อนู

34
นํา้พงุ

60

สรินิธร

63 59

หนองปลาไหล
41 ประแสร์

25
37

ลําแซะ

27

33
46

42

46

ลาํนางรอง

อุบลรตัน์
แควนอ้ย

ก ิ่วลม

แมง่ดั

ก ิว่คอหมา

ภมูพิล

แกง่กระจาน

ปราณบรุ ี

81% ขึน้ไป  ดีมาก 1  แห่ง

51 - 80%   นํา้ด ี 12 แห่ง

31 - 50%   นํา้พอใช้ 18 แห่ง

≤ 30%  นํา้น้อย  3 แห่ง
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พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) % นํา้ใชก้าร

(ลา้น ลบ.ม.) %

2560 40,796 58 17,270 37

2559 34,207 48 10,681 23

ผลตา่ง 6,589 10 6,589 14
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50

สถานการณการเก็บกักน้ํา
ในเขื่อนขนาดใหญ

 มีปริมาณน้ําต่ํากวาเกณฑกักเก็บน้ําต่ําสุด 4 เขื่อน

มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 3 เข่ือน 

เขื่อนภูมิพล ตาก 44%

แมกวงอดุมธารา เชยีงใหม 20%

เขื่อนศรีนครินทร กาญจนบุรี 73%

   

มีปริมาณเทากับเมื่อวาน 1 เข่ือน 

เขื่อนนํ้าพุง สกลนคร 34%



   

พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ
- วันที ่ 6-7 เม .ย .  60 ประเทศไทยตอนบน บริเวณภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล มีฝนฟาคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแหง ภาคใตมีฝนตกหนัก

หลายพื้นที ่บริเวณภาคใตอาจเกิดน้าํทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากคลื่นลมบริเวณ

อาวไทยตอนลางมีคลื ่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง

มากกวา 2 เมตร 

- วันที่ 8 –11 เม.ย. 60 ภาคใตเริ่มมีฝนลดลง ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูง

ขึ ้นกับมีอากาศรอนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟาคะนองบางแหงบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนลาง รวมทั ้ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

พ้ืนที่เสี่ยงภัย

เส่ียงขาดแคลนน้ํา 27 จังหวัด เชียงใหม ลําพูน ตาก เชียงราย อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร 

กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท อางทอง ลพบุรี ปทุมธานี หนองคาย บึงกาฬ 

สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ นครราชสีมา บุรีรัมย อุบลราชธานี จนัทบุรี ตราด เพชรบุรี 

สงขลา สตูล

เชียงใหม ปทุมธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต สุราษฎรธานี ประจวบคีรีขันธ 

นครศรีธรรมราช ชุมพร พังงา

เฝาระวังไฟปา 3 จงัหวัด ตาก ลําปาง แพร 

เฝาระวังน้ําคุณภาพน้ํา 12 จังหวัด 

เฝาระวังฝนตกหนัก น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก 14 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ ชุมพร 

สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี และตราด

เฝาระวังน้ําเค็มรุก 7 จังหวัด  กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี

พ้ืนท่ีท่ีอาจมีฝนตกหนัก

และเสีย่งมีลมกรรโชกแรง

พ้ืนท่ีเส่ียงพืน้ท่ีเฝ้าระวงัฝนตกหนกั

นํา้ทว่มฉบัพลนั นํา้ป่าไหลหลาก



นํ้าในลํานํ้าและความเค็มในแมนํ้าเจาพระยา
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