


นัยสําคัญ: 
1.ปริมาณฝนสะสมตัง้แตตนป 2560 ถึง 13 เมษายน 60 รวม 

286.9 มม. มากกวาคาเฉลี่ย 173.0 มม. (152%)
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 39,919 ลาน 
ลบ.ม. (56%) มากกวาปที่แลว 9% ( 6,458 ลาน ลบม.)

3.อางเก็บน้าํขนาดกลาง มีปริมาณน้าํเก็บกัก 2,573 ลาน ลบ.ม. 

(58%) มากกวาปที่แลว 19% (839 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
ท่ีอยูในภาวะปกต ิไดแกแมน้ําตาปท่ี จ.สุราษฎรธานี แมน้ําโกลก ท่ีจ.นราธิวาส



ปรมิาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผานมา



คาดการอุณหภูมิอากาศและฝน
ภาค ลกัษณะอากาศ พ้ืนท่ีจงัหวัด

%

ฝน

เทียบกับ

เมื่อวาน

ภาคเหนือ มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัด

เชียงใหม เชียงราย พะเยา แพร  นาน ลําพูน ลําปาง 

อุตรดิตถ สุโขทัย และตาก อุณหภูมิ 21-34 องศาC 

60 มากกวา 

เมือ่วาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ

อากาศรอนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด

เลย อุดรธานี และหนองคาย อุณหภูมิ 25-37 องศาC 
10 นอยกวา

เมือ่วาน 

ภาคกลาง อากาศรอนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟาคะนอง 

สวนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี อุณหภูมิ 

24-36 องศาC 

20 เทากับ

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก

อากาศรอนในตอนกลางวัน มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณ

จังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ 24-36 องศาC 

ทะเลมีคล่ืนสูง 1 เมตร 

10 นอยกวา

เมื่อวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันออก

มี ฝนฟ าค ะนอง  ส วนมากบ ริ เ วณจั ง ห วั ด  เพชร บุ รี  

ประจวบคีรีขันธ และชุมพร อุณหภูมิ 24-35 องศาC ทะเลมี

คล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตร 

10 เทากับ

เมื่อวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัด ระนอง พังงา และ

ภูเก็ต  อุณหภูมิ 21-35 องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 

เมตร ขึ้นไป

30 มากกวา

เมื่อวาน 

กทม.และ

ปรมิณฑล

อากาศรอนในตอนกลางวันกับมีฝนฟาคะนอง อุณหภูมิ 

26-37 องศาC 
10 เทากับ

เมื่อวาน อุณหภูมิสูงสุด24 ชม.(องศาเซลเชียส)
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ปราณบรุ ี

81% ขึน้ไป  ดีมาก 1  แห่ง

51 - 80%   นํา้ด ี 10 แห่ง

31 - 50%   นํา้พอใช้ 19 แห่ง

≤ 30%  นํา้น้อย  4 แห่ง

ลาํปาว

35

ป่าสกั
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บางลาง

ลําตะคอง

บางพระ

จฬุาภรณ์

ทบัเสลา

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

(ลา้น ลบ.ม.) %

2560 39,919 56 16,389 35

2559 33,458 47 9,932 21

ผลตา่ง 6,458 9 6,457 14
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สถานการณการเก็บกักน้ํา
ในเขื่อนขนาดใหญ

 มีปริมาณน้ําต่ํากวาเกณฑกักเก็บน้ําต่ําสุด 4 เขื่อน

มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 4 เข่ือน 

เขื่อนภูมิพล ตาก 44%

แมกวงอดุมธารา เชยีงใหม 16%

เขื่อนนํ้าพุง สกลนคร 33%

เขื่อนศรีนครินทร กาญจนบุรี 72%

   



   

พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ
- วันที่ 17 - 19 เม.ย. 60 ประเทศไทยตอนบน มีฝนลดลง เวน

แตดานตะวันตกของภาคเหนือและดานตะวันตกของภาคกลาง

ยังคงมีฝนฟาคะนองเกิดขึ้นได ภาคใตมีฝนฟาคะนองบางแหง

- วันที่ 20 – 23 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนและภาคใตมีฝนตก

บางแหง 

 

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 - จงัหวัด  

เฝาระวังนํ้าคุณภาพนํ้า 12 จังหวัด 

เฝาระวังฝนฟาคะนอง 7 จังหวัด แมฮองสอน ตาก เชียงใหม ลําพูน ลําปาง 

กาญจนบุรี ราชบุรี 

เฝาระวังน้ําเค็มรุก 7 จังหวัด  กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี

พ้ืนท่ีท่ีอาจมีฝนตก
พ้ืนท่ีท่ีอาจมีฝนตกหนัก

อาจมีน้ําทวม น้ําหลาก ดินถลม



นํ้าในลํานํ้าและความเค็มในแมนํ้าเจาพระยา
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