


นัยสําคัญ: 
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแตตนป 2560 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 60 

รวม 229.3 มม. มากกวาคาเฉลี่ย 145.7 มม.
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 41,070 ลาน 
ลบ.ม. (58%) มากกวาปที่แลว 9% ( 6,620 ลาน ลบม.)

3.อางเก็บน้าํขนาดกลาง มีปริมาณน้าํเก็บกักรวม 2,637 ลาน 

ลบ.ม. (59%) มากกวาปที่แลว 17% (781 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
ท่ีอยูในภาวะปกติ ไดแก แมน้ําตาป ท่ี จ.สรุาษฎร



คาดการอุณหภูมิอากาศและฝน
ภาค ลกัษณะอากาศ พ้ืนท่ีจงัหวัด

%

ฝน

เทียบกับ

เมื่อวาน

ภาคเหนือ มีพายุฝนฟาคะนอง มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแหง 

บริเวณจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง อุตรดิตถ 
สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร และตาก อุณหภูมิ 21-38องศาC 

40 เทากับ

เมือ่วาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดเลย นครราชสีมา 

บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิ  20-
32 องศาC 

20 นอยกวา

เมือ่วาน 

ภาคกลาง มีพายุฝนฟาคะนอง และมีลมกระโชกแรง บริเวณจังหวัด

นครสวรรค อุทัยธานี สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  และราชบุรี  
อุณหภูมิ 23-35 องศาC 

40 นอยกวา  

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก

มีพายุฝนฟาคะนอง และมีลมกระโชกแรง สวนมากบริเวณ

จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ 23-34 องศา
C ทะเลมีคลื่นสงู 1-2 เมตร 

30 นอยกวา

เมื่อวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส  อุณหภูมิ 21-32 องศาC 

ทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1-2 ม. ขึน้ไป

60 เทากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแหง สวนมากบริเวณจังหวัด
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล  22-33 องศาC ทะเลมีคลื่นสงู

ประมาณ 1 เมตร 

60 เทากับ 

เมื่อวาน 

กทม.และ

ปรมิณฑล

มีฝนฟาคะนอง และมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิ 22-34 
องศาC 

30 นอยกวา 

เมื่อวาน อุณหภูมิต่ําสดุ24 ชม.(องศาเซลเชียส)
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พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) % นํา้ใชก้าร

(ลา้น ลบ.ม.) %

2560 41,070 58 17,544 37

2559 34,450 49 10,924 23

ผลตา่ง 6,620 9 6,620 14

49

นฤบดนิทรจนิดา
52

สถานการณการเก็บกักน้ํา
ในเขื่อนขนาดใหญ

 มีปริมาณน้ําต่ํากวาเกณฑกักเก็บน้ําต่ําสุด 4 เขื่อน

มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 3 เข่ือน 

เขื่อนภูมิพล ตาก 45%

แมกวงอดุมธารา เชยีงใหม 21%

เขื่อนศรีนครินทร กาญจนบุรี 73%

   

มีปริมาณเทากับเมื่อวาน 1 เข่ือน 

เขื่อนนํ้าพุง สกลนคร 34%



   

พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ
- วันท่ี 2 เม.ย. 60 พายุฤดูรอนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโนมลดลง

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฝนฟาคะนอง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีฝนตกได ภาคใตมีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนักบาง

แหง สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนลางสูงประมาณ 2 เมตร

- วันท่ี 3 เม.ย.–7 เม.ย 60 ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และอุณหภูมิจะ

สูงขึ้นกับมีอากาศรอนในตอนกลางวัน ภาคใตมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตก

หนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแหง สําหรับคลื่นลมบริเวณ

อาวไทยจะมีกําลังแรงข้ึน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

 

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 ชมพร พังงา

เฝาระวังไฟปา 9 จังหวัด แมฮองสอน ตาก เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา 
แพร นาน

เฝาระวังน้ําคุณภาพน้ํา 12 จังหวัด 

เฝาระวังฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง 36 จังหวัด ตาก พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ ชัยภูมิ  

นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี ตราด นครสวรรค อุทัยธานี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี ่ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา 

ปตตานี นราธิวาส ยะลา

เฝาระวังน้ําเค็มรุก 7 จังหวัด  กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี

พื้นท่ีท่ีอาจมีฝนตกหนัก

และเส่ียงมีลมกรรโชกแรง
พ้ืนท่ีเส่ียงสูง
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