


นัยสําคัญ: 
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแตตนป 2560 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 60 
รวม 512.7 มม. มากกวาคาเฉล่ีย 207.9 มม. (68%)
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 37,890 ลาน 
ลบ.ม. (54%) มากกวาปที่แลว 10% ( 6,590 ลาน ลบม.)
3.อางเก็บน้าํขนาดกลาง มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 2,591 ลาน 
ลบ.ม. (58%) มากกวาปที่แลว 24% (1,079 ลาน ลบม.)
4.พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเรื่องน้ํา
 4.1 ขาดแคลนน้ํา
 4.1.1 ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค 11 จังหวัด คือ เชียงใหม ตาก 
พิจิตร อางทอง บึงกาฬ นครพนม บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี 
สระแกว สตูล

 4.1.2 ขาดแคลนน้ ําเกษตร 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 น้ําเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล 17 จังหวัด คือ เชียงใหม ลําพูน ปทุมธานี 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร 

นครศรีธรรมราช พังงา กระบ่ี ตรัง พัทลุง สงขลา ปตตานี

5.สถานะน้ําในแมน้ําสาํคญัหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย
ท่ีอยูในภาวะปกติ ไดแก  แมนํ้านาน ท่ี จ.พิษณุโลกและจ.นครสวรรค แมน้ําตา

ป ท่ีจ.สุราษฎรธานี แมนํ้าโกลก ท่ี จ.นราธิวาส
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81% ขึน้ไป  ดมีาก 0  แห่ง

51 - 80%   นํา้ดี  11 แห่ง
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พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) % นํา้ใชก้าร

(ลา้น ลบ.ม.) %

2560 37,890 54 14,363 30

2559 31,330 44 7,774 16

ผลตา่ง 6,590 10 6,589 14
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นฤบดนิทรจนิดา
21

สถานการณการเก็บกักน้ํา
ในเขือ่นขนาดใหญ

 มปีริมาณนํ้าต่ํากวาเกณฑกักเก็บนํ้าต่าํสุด 3 เขื่อน

มีปริมารเพิ่มข้ึนจากเม่ือวาน 1 เข่ือน 

แมกวงอุดมธารา เชียงใหม 15%

   

มีปริมาณเทากบัเม่ือวาน 2 เข่ือน 
เข่ือนภูมพิล ตาก 42%

เข่ือนศรีนครินทร กาญจนบุรี 71%



ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ท่ีผานมา



   

พ้ืนท่ีท่ีตองใหความสนใจเปนพิเศษ
- วันที่ 24 พ.ค. 60 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบาง

แหงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต 

คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอใหประชาชน

บริเวณที่ลาดเชิงเขาระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมที่จะเกิดข้ึน

- วันที่ 25 – 29 พ.ค. 60 ประเทศไทยตอนบนในภาคตะวันออกและ

ภาคใต มีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง คลื่นลมบริเวณทะเล

อันดามันจะกําลังแรงข้ึนโดยมีคลื่นสูง 2-3เมตร ขอใหประชาชนบริเวณ

ประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณที่

ลาดเชิงเขาและพ้ืนที่ลุมที่อาจเกิดน้ําทวมฉับพลันน้ําปาไหลหลาก

 

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย

เสี่ยงขาดแคลนนํ้า 27 จังหวัด เชียงใหม ลําพูน ตาก เชียงราย อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร 

กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท อางทอง ลพบุรี ปทุมธานี หนองคาย บึงกาฬ 

สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ นครราชสีมา บุรีรัมย อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี 

สงขลา สตูล

เชียงใหม ลาํพูน ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ 

ชมุพร นครศรีธรรมราช พังงา กระบ่ี ตรัง พัทลงุ สงขลา ปตตานี

เฝาระวังนํ้าคุณภาพนํ้า 17 จงัหวัด 

เฝาระวังน้ําหลาก ดินถลม - จังหวัด 

เฝาระวังน้ําเค็มรุก 7 จังหวัด  กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ฉะเชงิเทรา ปราจีนบุรี



คาดการอุณหภมูอิากาศและฝน
ภาค ลักษณะอากาศ พื้นท่ีจังหวัด

%

ฝน

เทียบกับ

เมื่อวาน

ภาคเหนอื มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแหง สวนมากบริเวณจังหวัด

แมฮองสอน เชยีงใหม แพร นาน ตาก กําแพงเพชร พษิณุโลก และ

เพชรบูรณ อุณหภูมิ 25-39 องศาC 

60 มากกวา

เม่ือวาน

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนอื

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 

อุดรธานี  สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัย ภู มิ ขอนแกน 

นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร  ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

อุณหภูมิ 25-36 องศาC 

60 มากกวา

เม่ือวาน

ภาคกลาง มีฝนฟาคะนอง สวนมากบรเิวณจังหวดักาญจนบุรี สุพรรณบุรี และ

ราชบุรี อุณหภูมิ 26-38 องศาC 
30 มากกวา

เม่ือวาน 

ภาค

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแหง สวนมากบริเวณจังหวัด

ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ 

25-36 องศาC ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 ม. 

60 มากกวา

เม่ือวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุ

ราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส อุณหภูมิ 23-36 องศาC ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร 

60 มากกวา

เม่ือวาน

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแหง สวนมากบริเวณจังหวัด

ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรงั และสตลู  อุณหภูมิ 22-33 องศาC 

ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตรขึน้ไป 

70 เทากับ

เม่ือวาน

กทม.และ

ปรมิณฑล

มีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักบางแหง อุณหภูมิ 27-37 องศาC 60 มากกวา

เม่ือวานคาดการฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร)



พ้ืนที่ขาดแคลนนํ้า จากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอมูลวันท่ี 23 พ.ค. ป 2557 – 2560

                            ป 2559  ป 2558ป 2557 ป 2560

อุตรดิตถ สุโขทัย แพร ตาก นาน พะเยา พิษณุโลก 

นครสวรรค พิจิตร แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน เชียงราย 
อุทัยธานี บุรีรัมย ขอนแกน ศรีสะเกษ ชัยภูมิ มหาสารคาม 

กาฬสินธุ หนองบัวลําภู สุรินทร นครราชสีมา หนองคาย 
อํานาจเจริญ อุดรธานี สิงหบุรี สระบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี 
ปราจีนบุรี ตราด ชลบุรี สมุทรปราการ สระแกว ตรัง สตูล 

กระบ่ี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ปตตานี สงขลา

นาน พิจติร ลําพูน ตาก สุรินทร ชัยนาท สระบุรี 

ชลบุรี ตรัง ประจวบคีรีขันธ พังงา เชียงใหม พะเยา 

สุโขทัย นครพนม มหาสารคาม บุรีรัมย กาญจนบุรี 

จันทบุรี อุตรดิตถ นครสวรรค นครราชสีมา เพชบุรี 

ตราด สตลู กระบี ่นครศรีธรรมราช หนองบวัลาํภ ู

สุพรรณบุรี สระแกว ขอนแกน ปราจีนบุรี ลําปาง 

อุทัยธานี กําแพงเพชร ชุมพร ราชบุรี

เชียงใหม นครสวรรค พิษณุโลก แพร อุตรดิตถ   

ตาก พิจติร กาํแพงเพชร นาน ลาํปาง สโุขทยั 

นครราชสีมา ขอนแกน ชัยภมูิ บุรีรัมย สกลนคร 

อํานาจเจริญ กาฬสินธุ มหาสารคาม หนองบัวลําภู 

สุรินทร  สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท ราชบุรี กาญจนบุรี 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ จันทบุรี สระแกว 

ตราด ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี ่พังงา สตลู

345 อําเภอ 

2,153 ตําบล 

20,508 หมูบาน 

(27.36%)

249 อําเภอ 

1,381 ตําบล 

12,367 หมูบาน 

(16.50%)

228 อําเภอ

1,173 ตําบล 

9,448 หมูบาน

(12.60%)

น้ําแลง 48 จังหวัด น้ําแลง 36 จังหวัด น้ําแลง 37 จังหวัด น้ําแลง  - จังหวัด

- อําเภอ

- ตําบล

- หมูบาน

  (-%)



น้ําในลําน้ําและความเค็มในแมน้ําเจาพระยา


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

