


นัยสําคัญ: 
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแตตนป 2560 ถึง วันที่ 2 เมษายน 60 

รวม 249.3 มม. มากกวาคาเฉลี่ย 159.8 มม.
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 40,720 ลาน 
ลบ.ม. (58%) มากกวาปที่แลว 10% ( 6,581 ลาน ลบม.)

3.อางเก็บน้าํขนาดกลาง มีปริมาณน้าํเก็บกักรวม 2,625 ลาน 

ลบ.ม. (59%) มากกวาปที่แลว 18% (816 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 มีฝนฟาคะนองสวนมาก

บริเวณจังหวัดตากและกําแพงเพช อุณหภูม1ิ9-39องศาC 
10 เทากับ

เมื่อวาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ

มีฝนฟาคะนองบริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย 

สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิ 22-36 

องศาC 

40 นอยกวา

เมือ่วาน 

ภาคกลาง อากาศรอนในตอนกลางวัน มีฝนฟาคะนอง สวนมาก

บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 

และสมุทรสงคราม อุณหภูมิ 24-38 องศาC 

20 เทากับ

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักบางแหงสวนมากบริเวณ

จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ 23-35 

องศาC ทะเลมีคล่ืนสูง1-2 เมตร 

60 เทากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักบางแหง สวนมากบริเวณ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

อุณหภูมิ 23-33 องศาC ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตรขึ้นไป

80 เทากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา 

ภูเก็ต กระบี ่ และตรัง อุณหภูมิ 22-33 องศาC ทะเลมี

คล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตร 

60 เทากับ 

เมื่อวาน 

กทม.และ

ปรมิณฑล

มีฝนฟาคะนอง อุณหภูมิ 25-34องศาC 40 เทากับ

เมื่อวาน อุณหภูมิสูงสุด24 ชม.(องศาเซลเชียส)
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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

ลาํปาว

41

ป่าสกั

ขนุดา่นฯ

คลองสยีดั

วชริาลงกรณ

บางลาง

ลําตะคอง

บางพระ

จฬุาภรณ์

ทบัเสลา

พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) % นํา้ใชก้าร

(ลา้น ลบ.ม.) %

2560 40,720 58 17,194 36

2559 34,139 48 10,613 22

ผลตา่ง 6,581 10 6,581 14

49

นฤบดนิทรจนิดา
49

สถานการณการเก็บกักน้ํา
ในเขื่อนขนาดใหญ

 มีปริมาณน้ําต่ํากวาเกณฑกักเก็บน้ําต่ําสุด 4 เขื่อน

มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 3 เข่ือน 

เขื่อนภูมิพล ตาก 44%

แมกวงอดุมธารา เชยีงใหม 19%

เขื่อนศรีนครินทร กาญจนบุรี 73%

   

มีปริมาณเทากับเมื่อวาน 1 เข่ือน 

เขื่อนนํ้าพุง สกลนคร 34%



   

พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ
- วันที่ 7 เม.ย. 60 ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟาคะนองบางแหง ภาคใต

มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทําใหเกิดน้ํา

ทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก คลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูง

ประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร 

- วันที่ 8 –12 เม.ย. 60 ภาคใตเริ่มมีฝนลดลง ประเทศไทยตอนบน

อุณหภูมิจะสูงขึ้นกับมีอากาศรอนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟาคะนอง

บางแหงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคตะวันออก ภาค

กลางตอนลาง รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

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 

เฝ า ร ะวั งฝนตกหนั ก  น้ ําท วมฉั บพลั น  น้ ําป า ไหลหลาก  4 จั งหวั ด 

ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช

เฝาระวังน้ําเค็มรุก 7 จังหวัด  กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี

พ้ืนท่ีท่ีอาจมีฝนตกหนัก

พ้ืนท่ีเส่ียงพืน้ท่ีเฝ้าระวงัฝนตกหนกั

นํา้ทว่มฉบัพลนั นํา้ป่าไหลหลาก



พ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา จากขาว ขอมูลวันท่ี 6 เม.ย.ป 2557 – 2560

                            ป 2559  ป 2558ป 2557 ป 2560

  แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน เชียงราย นาน พะเยา แพร 

สุโขทัย อุตรดิตถ ตาก พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค ชัยนาท 

สิงหบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี  หนองบังลําภู กาฬสินธุ ชัยภูมิ 

ขอนแกน มหาสารคาม บุ รี รัมย  สุ รินทร  ศ รีสะเกษ 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร กระบี่ 

สรุาษฎรธาน ีนครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ปตตานี

 เชียงใหม ลําพูน ตาก พะเยา นาน อุตรดิตถ สุโขทัย 

พิ จิตร  นครสวรรค  ชั ยนาท สระ บุ รี  ขอนแกน 

มหาสารคาม บุรีรัมย สุรินทร นครราชสีมา นครพนม 

สระแกว ชลบุรี จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี เพชรบุรี 

นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สตูล

  เชียงใหม ตาก ลําปาง นาน แพร สุโขทัย พิษณุโลก 

นครสวรรค  กํ าแพง เพชร  พิ จิตร  สระ บุ รี  ลพ บุ รี  

กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ ชัยนาท สกลนคร 

มหาสารคาม ขอนแกน กาฬสินธุ  นครราชสีมา บุรีรัมย 

อํ า น า จ เ จ ริ ญ  ชั ย ภู มิ  ช ล บุ รี  จั น ท บุ รี  เ พ ช ร บุ รี  

นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล

251 อําเภอ 

1,569 ตําบล 

14,748 หมูบาน 

(19.67%)

171 อําเภอ 

953 ตําบล 

8,633 หมูบาน 

(11.52%)

123 อําเภอ

540 ตาํบล

4,223 หมูบาน

(5.63%)

 น้ําแลง 38 จังหวัด  น้ําแลง  30 จังหวัด  น้ําแลง 27 จังหวัด 

สระแกว 

 น้ําแลง 1 จังหวัด 

3 อําเภอ

13 ตาํบล

85 หมูบาน

(0.11%)



นํ้าในลํานํ้าและความเค็มในแมนํ้าเจาพระยา
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