


นัยสําคัญ: 
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแตตนป 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 60 

รวม 173.3 มม. มากกวาคาเฉลี่ย 118.7 มม.
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 42,374 ลาน 
ลบ.ม. (60%) มากกวาปที่แลว 10% ( 7,027 ลาน ลบม.)

3.อางเก็บน้าํขนาดกลาง มีปริมาณน้าํเก็บกักรวม 2,713 ลาน 

ลบ.ม. (61%) มากกวาปที่แลว 17% (741 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 ขาดแคลนน้าํเกษตร 12 จังหวัด คือ เชียงราย แพร 
พิจิตร บุรีรัมย นครสวรรค ลพบุรี ชัยนาท อางทอง ปทุมธานี 
สระแกว จันทบุรี เพชรบุรี

4.2 น้ําเค็มรุกถึง จังหวัด สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี

4.3 คุณภาพน้ํา

4.3.1 น้ําเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล 7 จังหวัด คือ เชียงใหม ชลบุรี

 ระยอง ประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา
5.สถานะนํ้าในแมนํ้าสําคัญหลักสวนใหญอยูในสภาวะนํ้านอย
ท่ีอยูในภาวะปกต ิไดแก แมน้ํานาน ท่ี จ.พิษณุโลก



คาดการอุณหภูมิอากาศและฝน ภาค ลกัษณะอากาศ พ้ืนท่ีจงัหวัด
%

ฝน

เทียบกับ

เมื่อวาน

ภาคเหนือ มีพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง สวนมากบริเวณจังหวัด 
อุตรดิตถ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ อุณหภูมิ 16-38 

องศาC 

10 เทากับ

เมือ่วาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ

มีพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหลายพื้นท่ี สวนมากบริเวณ

จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม 

มุกดาหาร กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด ขอนแกน ชัยภูมิ และ
นครราชสีมา อุณหภูมิ  22-37 องศาC 

60 เทากับ  

เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงบางแหง สวนมากบริเวณ

จั ง ห วั ด น ค รส ว ร รค  อุ ทั ย ธ านี  ชั ย น าท  ลพ บุ รี  ส ร ะ บุ รี  
พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิ25-38 องศาC 

20 เทากับ  

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงบางแหง สวนมากบริเวณ

จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง อุณหภูมิ 23-37 องศาC ทะเลมีคล่ืนสงูประมาณ 1 เมตร 

40 เทากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส อุณหภูมิ 22-36 องศาC ทะเลมีคล่ืนสงูประมาณ 1 ม. 

20 มากกวา   

เมื่อวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดกระบี ่ตรัง และสตูล 
อุณหภูมิ 22-35 องศาC ทะเลมีคล่ืนสงูประมาณ 1 เมตร 

30 มากกวา 

เมื่อวาน 

กทม.และ

ปรมิณฑล

มีฝนฟาคะนอง อุณหภูมิ 28-37 องศาC 10 เทากับ   

เมื่อวาน อุณหภูมิต่ําสดุ24 ชม.(องศาเซลเชียส)



5653

55

74
ศรนีครนิทร ์

46

46

53

79กระเสยีว

58 สริกิติ ิ์
50

28แมก่วง

85

52

48

71

85

รชัชประภา

34

53 หว้ยหลวง 38
นํา้อนู

34
นํา้พงุ

63

สรินิธร

66 58

หนองปลาไหล
46 ประแสร์

29
46

ลําแซะ

28

35
42

43

47

ลาํนางรอง

อุบลรตัน์
แควนอ้ย

ก ิ่วลม

แมง่ดั

ก ิว่คอหมา

ภมูพิล

แกง่กระจาน

ปราณบรุ ี

81% ขึน้ไป  ดีมาก 2  แห่ง
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พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) % นํา้ใชก้าร

(ลา้น ลบ.ม.) %

2560 42,374 60 18,848 40

2559 35,347 50 11,821 25

ผลตา่ง 7,027 10 7,027 15
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สถานการณการเก็บกักน้ํา
ในเขื่อนขนาดใหญ

 มีปริมาณน้ําต่ํากวาเกณฑกักเก็บน้ําต่ําสุด 4 เขื่อน

มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 2 เข่ือน 

เขื่อนภูมิพล ตาก 46%

แมกวงอดุมธารา เชยีงใหม 28%

มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 2 เข่ือน 

เขื่อนนํ้าพุง สกลนคร 34%

เขื่อนศรีนครินทร กาญจนบุรี 74%



   

พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ
- วัน ที ่ 20  มี .ค .  60  บริ เ วณภาค เหนือตอนล า ง  และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั ้ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนฟาคะนองลมกระโชกแรง

ไดหลายพื้นที่  ภาคใตจะมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนบางแหง

- วันท่ี 21 – 24 มี.ค. 60 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศรอนถึง

ร อ น จั ด กั บ มี ฟ า ห ลั ว ใ น ต อ น ก ล า ง วั น  สํ า ห รั บ ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคใตยังคงมีฝน

ฟาคะนองเกิดขึ้น

 

พ้ืนที่เสี่ยงภัย

เสีย่งขาดแคลนน้าํ 27 จงัหวัด เชยีงใหม ลาํพูน ตาก เชยีงราย อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจติร กาํแพงเพชร 

นครสวรรค อุทยัธาน ีชยันาท อางทอง ลพบุรี ปทุมธาน ีหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสนิธุ 

นครราชสมีา บุรีรัมย อุบลราชธาน ีจนัทบุรี ตราด เพชรบุร ีสงขลา สตูล

เชยีงใหม ปราจนีบุรี ชลบุรี ระยอง ภเูกต็ สรุาษฎรธาน ีประจวบคีรขีนัธ นครศรีธรรมราช

ชมุพร พังงา

เฝาระวังไฟปา 11 จังหวัด แมฮองสอน ตาก เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน  พิษณุโลก 
สุโขทัย อุตรดิตถ  

เฝาระวังน้าํคุณภาพน้าํ 10 จงัหวัด 

เฝาระวังลมกรรโชกแรง ลูกเห็บ 50 จังหวัด  ตาก พะเยา นาน แพร สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก 

กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี กทม.และ

ปริมณฑล เพชรบูณ เลย ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด อุดรธานี หนองบัวลําภู 

หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อํานาจเจริญ อุบลราขธานี ศรีสะเกษ 

นครราชสีมา บุรีรัมย ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

กาญจนบุรี ราชบุรี สพุรรณบุรี

เฝาระวังน้ําเค็มรุก 7 จงัหวัด  กทม. นนทบุรี ปทุมธาน ีสมทุรสงคราม สมทุรสาคร ฉะเชงิเทรา 

ปราจีนบุรีพื้นท่ีท่ีอาจมีฝนตกหนัก ลูกเห็บ

และเส่ียงมีลมกรรโชกแรง



พ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา จากขาว ขอมูลวันท่ี 19 มี.ค.ป 2557 – 2560

                            ป 2559  ป 2558ป 2557 ป 2560

  แมฮองสอน เชียงใหม นาน พะเยา แพร 

สุ โข ทัย อุตรดิตถ  ตาก พิษณุโลก พิจิตร 

นครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี สระบุรี  หนองบัง

ลําภู กาฬสินธุ ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม 

บุรีรัมย  ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

จันทบุรี กระบ่ี สุราษฎรธานี ตรัง สตูล

 เชียงใหม พะเยา นาน อุตรดิตถ สุโขทัย 

นครสวรรค ชัยนาท  มหาสารคาม บุรีรัมย 

สริุนทร นครราชสีมา นครพนม สระแกว ชลบุรี 

จันทบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี

  เชียงใหม ตาก นาน แพร สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค 

กํ าแพง เพชร  พิ จิ ต ร  ลพ บุ รี  ก าญจน บุ รี  ร าช บุ รี  

ประจวบคีรีขันธ ชัยนาท สกลนคร มหาสารคาม ขอนแกน 

กาฬสินธุ นครราชสีมา บุรีรัมย อํานาจเจริญ ชัยภูมิ ชลบุรี 

จันทบุรี เพชรบุรี ตรัง สตูล

162 อําเภอ 

949 ตําบล 

8,465 หมูบาน 

(11.29%)

133 อําเภอ 

753 ตําบล 

6,822 หมูบาน 

(9.10%)

67 อําเภอ

305 ตาํบล

2,576 หมูบาน

(3.44%)

 น้ําแลง 29 จังหวัด  น้ําแลง  27 จังหวัด  น้ําแลง 17 จังหวัด 

สระแกว 

 น้ําแลง 1 จังหวัด 



นํ้าในลํานํ้าและความเค็มในแมนํ้าเจาพระยา
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