


นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันท่ี 4 
มิถุนายน 60 รวม 644.1 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 
248.5 มม. (63%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 
38,418 ล้าน ลบ.ม. (54%) มากกว่าปีท่ีแล้ว 
10% ( 7,201 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกัก
รวม 2,845 ล้าน ลบ.ม. (64%) มากกว่าปีท่ี
แล้ว 30% (1,332 ล้าน ลบม.) 
4.พื้นท่ีท่ีต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 
 4.1 ขาดแคลนน้้า 
 4.1.1 ขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค - จังหวัด 
 4.1.2 ขาดแคลนน้้าเกษตร - จังหวัด คือ 
4.2 น้้าเค็มรุก - จังหวัด 
4.3 คุณภาพน้้า 
 4.3.1 น้้าเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล - จังหวัด 
5.สถานะน้้าในแม่น้้าส้าคัญหลัก 
ท่ีอยู่ในภาวะน้้าล้นตลิ่ง ได้แก่ แม่น้้ามูล ท่ี จ.
ศรีสะเกษ 
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ปราณบุร ี

81% ขึน้ไป  ดีมาก 1  แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  12 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้ 15 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  6 แห่ง 
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ทบัเสลา 

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2560 38,418 54 14,892 31 

2559 31,217 44 7,691 16 

ผลตา่ง 7,201 10 7,201 15 

58 

นฤบดนิทรจนิดา 
18 

สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน  ำ 
ในเขื่อนขนำดใหญ่ 

 มีปริมำณน  ำสูงกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำสงูสุด 4 เขื่อน 

มีปริมำณน  ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำต่ ำสุด 3 เขื่อน 
เข่ือนภูมิพล ตำก 43% 

เข่ือนศรีนครินทร์ กำญจนบุรี 71% 

แม่กวงอุดมธำรำ เชียงใหม่ 16% 

มีปรมิำณเท่ำกับเมื่อวำน 1 เขื่อน  

เข่ือนกิ่วคอหมำ ล ำปำง  69% 

เข่ือนสิรินธร อุบลรำชธำนี 51% 

เข่ือนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 56% 

เข่ือนน  ำพุง สกลนคร 38% 

ป่าสกั 



ปริมำณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่ำนมำ 

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



น  ำในล ำน  ำและควำมเค็มในแม่น  ำเจ้ำพระยำ 



คำดกำรอุณหภูมิอำกำศและฝน 
ภำค ลักษณะอำกำศ พื นที่จังหวัด 

%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวำน 
ภำคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล้าพูน 

ล้าปาง ตาก ก้าแพงเพชร  สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และ
เพชรบูรณ์ อุณหภูมิ 24-38 องศาC  

60 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิ 24-36 
องศาC  

40 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคกลำง มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบาง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ 
อุทัยธานี ลพบุรี กาญจนบุรี  ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม 
อุณหภูมิ 24-36 องศาC  

60 เท่ำกับ 

เมื่อวำน  

ภำค

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด  อุณหภูมิ 23-33 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 ม.  

60  มำกกว่ำ 

เมื่อวำน  

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดเพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา อุณหภูมิ 25-35 
องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

40  เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ 
อุณหภูมิ 23-34 องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร 

60  มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนอง อณุหภูมิ 24-34 องศาC  60  เท่ำกับ 

เมื่อวำน คำดกำรฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 



น  ำท่วม - จังหวัด 

พื นที่ท่ีต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 
- วันที่ 5 พ.ค. 60 ด้านตะวันตกของภาคเหนือ และภาคกลาง 

ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เริ่มมีฝนเพิ่มมากข้ึน  

- วันที่ 6 มิ.ย. – 10 มิ.ย. 60 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น
และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร 

  ขอให้ประชาชนบริเวณที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา ของภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง
อันตรายจากฝนตกหนัก ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็ก
บริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง 

  

พื นที่เสี่ยงภัย 

เชียงใหม่ ล ำพูน ปทุมธำนี ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี ชลบุรี ระยอง รำชบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมรำช พังงำ กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี 

เฝ้ำระวังน  ำคุณภำพน  ำ 17 จังหวัด  

เสี่ยงน  ำท่วม น  ำหลำก ดินถล่ม - จังหวัด 

เฝ้ำระวังน  ำเค็มรุก 7 จังหวัด  กทม. นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรสงครำม 
สมุทรสำคร ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบรุี 

 พื นที่เฝ้ำระวังน  ำท่วม - จังหวัด - 



พื นที่ประสบอุทกภัย น  ำป่ำไหลหลำก ดินโคลนถล่ม น  ำท่วมขังรอกำรระบำย ปี 2557 – 2560 ข้อมูลวันที่ 4 มิถุนำยน 2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

0 จังหวัด 

ท่ีมำข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) : สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 

0 จังหวัด 

น  ำท่วม 8 จังหวัด 
พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ 
ชลบุรี สุพรรณบุรี อยุธยำ ศรีสะเกษ 

น  ำหลำก - จังหวัด 

1 จังหวัด 

  น  ำท่วมขังไม่ทันระบำย 2 จังหวัด 
ปทุมธานี สมุทรปราการ 

น  ำท่วม 1 จังหวัด 
ล้าปาง 
 



พื นทีป่ระกำศเขตใหค้วำมช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิตัิกรณีฉุกเฉินตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดลองรำชกำรเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน ปี2556  
ข้อมูลวันที่ 4 มิถุนำยน  

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

0 จังหวัด 

ท่ีมำข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) 

0 จังหวัด 

ประกำศ 8 จังหวัด 
พะเยา พษิณุโลก อุตรดติถ์ ก าแพงเพชร 
อุดรธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช 
สุพรรณบุรี 

0 จังหวัด 


