


นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2560 ถึงวันที่ 28 
พฤษภาคม 60 รวม 596.0 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 
247.0 มม. (71%) 
2.อ่างเก็บน้้ าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 
38,171 ล้าน ลบ.ม. (54%) มากกว่าปีที่แล้ว 10% ( 
6,886 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 
2,689 ล้าน ลบ.ม. (60%) มากกว่าปีที่แล้ว 26% 
(1,184 ล้าน ลบม.) 
4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 
 4.1 ขาดแคลนน้้า 
 4.1.1 ขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค - จังหวัด 
 4.1.2 ขาดแคลนน้้าเกษตร - จังหวัด คือ 
4.2 น้้าเค็มรุกถึง จังหวัด สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

4.3 คุณภาพน้้า 
 4.3.1 น้้าเสียเน่ืองจากสิ่งปฏิกูล - จังหวัด 
5.สถานะน้้าในแม่น้้าส้าคัญหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้า
น้อย 
ที่อยู่ในภาวะปกติ ได้แก่ แม่น้้ายม ที่ จ.พิษณุโลก แม่น้้า
น่าน ที่ จ.นครสวรรค์ แม่น้้ามูล ที่ จ.อุบลราชธานี แม่น้้าตา
ปี ที่จ.สุราษฎรธานี แม่น้้าโกลก ที่ จ.นราธิวาส 
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2560 38,171 54 14,645 31 

2559 31,285 44 7,759 16 

ผลตา่ง 6,886 10 6,886 15 
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สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน  ำ 
ในเขื่อนขนำดใหญ่ 

 มีปริมำณน  ำสูงกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำสงูสุด 4 เขื่อน 

มีปริมำณน  ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำต่ ำสุด 3 เขื่อน 
เข่ือนภูมิพล ตำก 42% 

แม่กวงอุดมธำรำ เชียงใหม่ 15% 

เข่ือนศรีนครินทร์ กำญจนบุรี 71% 

มีปรมิำณเท่ำกับเมื่อวำน 1 เขื่อน  

เข่ือนกิ่วคอหมำ ล ำปำง  66% 

เข่ือนน  ำพุง สกลนคร 38% 

เข่ือนห้วยกุ่ม ชัยภูมิ 91% 

เข่ือนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 55% 



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 

เทียบกับ 

เมื่อวำน 
ภำคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด

แม่ ฮ่องสอน เชีย งใหม่  ล้ า พูน  ล้ าปาง  สุ โ ขทั ย  ตาก 
ก้าแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก อุณหภูมิ 23-35 องศาC  

60  เท่ำกับ  

เมื่อวำน  

ภำคตวอ.  
เฉียงเหนอื 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด
ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี  อุณหภูมิ 23-34 องศาC  

70  มำกกว่ำ  

เมื่อวำน  

ภำคกลำง มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง  บริเวณจังหวัด
ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
อุทัยธานี  ชัยนาท นครสวรรค์  ลพบุ รี  สระบุ รี  และ
พระนครศรีอยุธยา  อุณหภูมิ 23-32 องศาC  

70  เท่ำกับ  

เมื่อวำน  

ภำค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  อุณหภูมิ 24-34 องศาC 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 ม.  

70  น้อยกว่ำ  

เมื่อวำน  

ภำคใต้ฝัง่
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
ชุมพร  อุณหภูมิ 24-34 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง 1-2  ม.  

60  น้อยกว่ำ  

เมื่อวำน  
ภำคใต้ฝัง่
ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และ
กระบี่ อุณหภูมิ 21-32 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ม.ขึ้นไป 

60  น้อยกว่ำ  

เมื่อวำน  
กทม.และ
ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิ 25-33 
องศาC  

80  เท่ำกับ  

เมื่อวำน  คำดกำรฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 



น  ำท่วม - จังหวัด 

พื นที่ท่ีต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 
- วันที่ 30 พ.ค. 60 ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนัก

ถึงหนักมากบางพื้นที่ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน  บริเวณ
ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  

- วันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง แต่บริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนัก
บางพ้ืนท่ี บริเวณอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

  

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 23 จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงรำย ตำก  
สุโขทัย ก ำแพงเพชร ชัยภูมิ นครรำชสีมำ นครพนม มุกดำหำร ร้อยเอ็ด ยโสธร 
อ ำนำจเจริญ กำญจนบุรี อุทัยธำนี สุพรรณบุรี รำชบุรี นครปฐม สมุทรสงครำม 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด 

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 29 พฤษภำคม 2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

น  ำท่วมขังไม่ทัน
ระบำย 1 จังหวัด 
เพชรบูรณ์ 
 0 จังหวัด 

ท่ีมำข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) : สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 

0 จังหวัด 

น  ำท่วม 9 จังหวัด 
สุโขทัย พิจิตร อ่างทอง อยุธยา 
สุพรรณบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
พังงา 
 น  ำหลำก 3 จังหวัด 
ลพบุรี นครราชสีมา จันทบุรี 

1 จังหวัด 

  น  ำท่วมขังไม่ทันระบำย 2 จังหวัด 
ชลบุรี ระยอง 
 

 จันทบุรี สระแก้ว 

สุรินทร์ 


