


1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 8 
มิถุนายน 60 รวม 677.6 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 
255.0 มม. (60%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 
38,737 ล้าน ลบ.ม. (55%) มากกว่าปีที่แล้ว 11% 
( 7,687 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 
2,889 ล้าน ลบ.ม. (65%) มากกว่าปีที่แล้ว 31% 
(1,367 ล้าน ลบม.) 
4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 
 4.1 พื้นที่น้้าท่วม 6 จังหวัด พิจิตร นครสวรรค์  
      อยุธยา สุพรรณบุรี ชลบุรี จันทบุร ี
 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 น้้าเสียเนื่องจากส่ิงปฏิกูล – จังหวัด 
 4.4.2 น้้าเสียเนื่องจากน้้าท่วมขัง – จังหวัด 

นัยส ำคัญ:  
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2560 38,737 55 15,211 32 

2559 31,050 44 7,524 16 

ผลตา่ง 7,687 11 7,687 16 
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สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน  ำ 
ในเขื่อนขนำดใหญ่  

  มปีริมำณน  ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำต่ ำสุด 1 เขื่อน 
แม่กวงอุดมธำรำ เชียงใหม่ 16% 

  

เข่ือนสิรินธร อุบลรำชธำนี 50% 

เข่ือนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 56% 

เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ลพบุรี สระบุรี 26% 

เข่ือนกิ่วคอหมำ ล ำปำง  76% 

เข่ือนน  ำพุง สกลนคร 36% 

เข่ือนกระเสียว สุพรรณบุรี 71% 

เข่ือนล ำพระเพลิง นครรำชสีมำ 58% 
ป่าสกั 

มีปริมำณน  ำสูงกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำสูงสุด 7 เขื่อน 



ปริมำณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่ำนมำ 

http://climate.tmd.go.th/gge/gge/dailyrain0_sum_th.png 



น  ำในล ำน  ำและควำมเค็มในแม่น  ำเจ้ำพระยำ 



วันที่ 12 มิ.ย. 60 
- เวลำ 04:00 น .  พายุ โซนร้อน 
“เมอร์บก” (Merbok) บริเวณทะเลจีน
ใต้ตอนกลางหรือที่ละติจูด 19.8 องศา
เหนือ ลองจิจูด 115.4 องศาตะวันออก 
มี ค ว าม เ ร็ ว สู ง สุ ด ใ ก ล้ ศู น ย์ ก ล า ง
ประมาณ 55 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง พายุ
นี้ก้าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อน
ทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว 22 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง คาดว่าจะเคลื่อนที่
เข้าใกล้ชายฝั่ งประเทศจีนตอนใต้ 
ในช่วงวันที่  12-13 มิถุนายน 2560 
โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ประเทศไทย  

พำยุโซนร้อน Merbok 
เคลื่อนตัวไปทำงตอนเหนือค่อนไปทำงตะวันตกเล็กน้อย ซึ่งยังไม่มีผลกระทบกบัประเทศไทยโดยตรง  
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ภำคเหนือ 40 น้อยกว่ำ 
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ภำคตวอ.  
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20  มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

40  น้อยกว่ำ 

เมื่อวำน 

- วันที่  12 มิ .ย.  60 ประเทศไทย
ตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ขอให้
ประชาชนที่อาศัยในที่ราบลุ่ม ที่ลาด
เชิงเขาบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตราย
จากฝนที่ตกสะสม ภาคใต้มีปริมาณ
ฝนลดลง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดา
มันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือ
ด้วยความระมัดระวัง 

- วันที่ 13 มิ.ย. – 17 มิ.ย. ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝน
เพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง 
ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 - 2 
เมตร 

คำดกำร อำกำศ และ ฝน 24 ชั่วโมง  ข้ำงหน้ำ (มิลลเิมตร) 



คำดกำรอุณหภูมิอำกำศและฝน 
ภำค ลักษณะอำกำศ พื นที่จังหวัด 

%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวำน 

ภำคเหนือ มีฝนฟ้ำคะนอง บริ เวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงรำย ล ำพูน ล ำปำง พะเยำ น่ำน แพร่ ตำก อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก ก ำแพงเพชร และสุโขทัย อุณหภูมิ 24-32 องศำC  

40  น้อยกว่ำ  

เมื่อวำน  

ภำคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้ำคะนอง บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล ำภู หนองคำย 
บึงกำฬ อุดรธำนี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ และขอนแก่น 
อุณหภูมิ 23-33 องศาC  

60  น้อยกว่ำ  

เมื่อวำน  

ภำคกลำง มีฝนฟ้ำคะนอง บริ เวณจังหวัดนครสวรรค์ อุ ทัยธำนี  
ชัยนำท ลพบุรี กำญจนบุรี รำชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม 
อุณหภูมิ 23-34 องศำC  

30  น้อยกว่ำ  

เมื่อวำน  

ภำค

ตะวันออก 

มีฝนฟ้ำคะนอง  บริเวณจังหวัดนครนำยก ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตรำด  อุณหภูมิ 23-35 องศำC ทะเลมีคล่ืนสูง
ประมาณ  1-2 ม.  

30  น้อยกว่ำ  

เมื่อวำน  

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันออก 

มีฝนฟ้ำคะนอง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
ชุมพร อุณหภูมิ 24-37 องศำC ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 1
เมตร  

20  เท่ำกับ  

เมื่อวำน  

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันตก 

มีฝนฟ้ำคะนอง บริเวณจังหวัดระนอง พังงำ และภูเก็ต  
อุณหภูมิ 22-36 องศำC ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 1-2เมตร  

20  มำกกว่ำ  

เมื่อวำน  

กทม.และ

ปริมณฑล 

มีฝนฟ้ำคะนอง  อุณหภูมิ 25-35 องศำC  40  น้อยกว่ำ  

เมื่อวำน  คำดกำรฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 



พื นทีป่ระกำศเขตใหค้วำมช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิตัิกรณีฉุกเฉินตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดลองรำชกำรเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน ปี2556  
ข้อมูลวันที่ 12 มิถุนำยน  

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

0 จังหวัด 

ท่ีมำข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) 

0 จังหวัด 

ประกำศ 19 จังหวัด 
เชียงใหม่ ล ำปำง ล ำพูน พะเยำ พิษณุโลก 
พิจิ ตร  อุ ตร ดิตถ์  สุ โขทั ย  ก ำแพงเพชร 
นครสวรรค์ เลย อุดรธำนี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
ชลบุรี นครศรีธรรมรำช สุพรรณบุรี ระนอง สุ
รำษฎร์ธำน ี

0 จังหวัด 



พื นที่ประสบอุทกภยั น  ำป่ำไหลหลำก ดินโคลนถล่ม น  ำท่วมขงัรอกำรระบำย ป ี2557 – 2560 ขอ้มูลวันที่ 11 มิถุนำยน 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

0 จังหวัด 

ท่ีมำข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) 
                : สื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ออนไลน์ 

0 จังหวัด 

น  ำท่วม 5 จังหวัด 
นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชลบุรี 
พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี 
 

0 จังหวัด 5 จังหวัด 


