


นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 60 
รวม 644.1 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 248.5 มม. (63%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 38,556 ล้าน 
ลบ.ม. (54%)มากกว่าปีท่ีแล้ว 10%( 7,404 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 2,873 ล้าน 
ลบ.ม. (64%) มากกว่าปีท่ีแล้ว 30% (1,347 ล้าน ลบม.) 
4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 
 4.1 พื้นที่น้้าท่วม 6 จังหวัด สุโขทัย นครสวรรค์ ชลบุรี 
สุพรรณบุรี อยุธยา ระนอง 
 4.2 พื้นที่น้้าหลาก 2 จังหวัด แพร่ จันทบุรี 
 4.2 ขาดแคลนน้้า 
 4.2.1. ขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค - จังหวัด 
 4.2.2 ขาดแคลนน้้าเกษตร – จังหวัด  
4.3 น้้าเค็มรุก - จังหวัด 
4.4 คุณภาพน้้า 
 4.4.1 น้้าเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล – จังหวัด 
 4.4.2 น้้าเสียเนื่องจากน้้าท่วมขัง – จังหวัด 



55 33 

45 

71 
ศรนีครนิทร ์

42 

44 

68 

70 กระเสยีว 

49 สริกิติ ิ ์

36 
16 แมก่วง 

71 

59 

44 

73 

75 

รชัชประภา 

33 

43 หว้ยหลวง 49 

น า้อูน 

37 

น า้พุง 

50 

สรินิธร 

61 85 

หนองปลาไหล 
39 ประแสร ์

28 

26 

ล าแซะ 

24 

33 
57 

44 

57 

ล านางรอง 

อุบลรตัน ์
แควนอ้ย 

กิว่ลม 

แมง่ดั 

กิว่คอหมา 

ภูมพิล 

แกง่กระจาน 

ปราณบุร ี
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พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 
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2560 38,556 54 15,030 32 

2559 31,152 44 7,629 16 

ผลตา่ง 7,404 10 7,404 16 
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นฤบดนิทรจนิดา 
20 

สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน  ำ 
ในเขื่อนขนำดใหญ่ 

 มีปริมำณน  ำสูงกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำสงูสุด 6 เขื่อน 

  มปีริมำณน  ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำต่ ำสุด 2 เขื่อน 
เข่ือนศรีนครินทร์ กำญจนบุรี 71% 
แม่กวงอุดมธำรำ เชียงใหม่ 16% 

  

เข่ือนสิรินธร อุบลรำชธำนี 50% 

เข่ือนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 55% 

เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ลพบุรี สระบุรี 26% 

เข่ือนกิ่วคอหมำ ล ำปำง  71% 

เข่ือนน  ำพุง สกลนคร 36% 

เข่ือนกระเสียว สุพรรณบุรี 70% 
ป่าสกั 



ปริมำณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่ำนมำ 

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



น  ำในล ำน  ำและควำมเค็มในแม่น  ำเจ้ำพระยำ 



พื นทีป่ระกำศเขตใหค้วำมช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิตัิกรณีฉุกเฉินตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดลองรำชกำรเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน ปี2556  
ข้อมูลวันที่ 8 มิถุนำยน  

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

0 จังหวัด 

ท่ีมำข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) 

0 จังหวัด 

ประกำศ 16 จังหวัด 
เ ชี ย ง ใหม่  ล ำป ำ ง  ล ำพู น  พะ เ ย ำ 
พิ ษ ณุ โ ล ก  อุ ต ร ดิ ต ถ์  สุ โ ข ทั ย 
ก ำแพงเพชร เลย อุดรธำนี ขอนแก่น 
ชลบุ รี นครศรีธรรมรำช สุพรรณบุ รี 
ระนอง สุรำษฎร์ธำน ี

0 จังหวัด 



พื นที่ประสบอุทกภยั น  ำป่ำไหลหลำก ดินโคลนถล่ม น  ำท่วมขงัรอกำรระบำย ป ี2557 – 2560 ขอ้มูลวันที่ 8 มิถุนำยน 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

0 จังหวัด 0 จังหวัด 

น  ำท่วม 6 จังหวัด 
สุโขทัย นครสวรรค์ ชลบรุี สุพรรณบุรี 
อยุธยา ระนอง 

น  ำหลำก 2 จังหวัด  
จันทบุรี แพร่ 

0 จังหวัด 
8 จังหวัด 

น  ำรอกำรระบำย 1 จังหวัด 
เชียงใหม่   

จันทบุรี นครสวรรค์ 

1 จังหวัด 
น  ำรอกำรระบำย 1 จังหวัด 
กทม.   

จ.เชียงใหม่ 

ท่ีมำข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.)  : สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 



คำดกำรอุณหภูมิอำกำศและฝน 
ภำค ลักษณะอำกำศ พื นที่จังหวัด 

%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวำน 

ภำคเหนือ มีฝนฟ้ำคะนอง และมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำพูน ล ำปำง น่ำน พะเยำ 
แพร่ ตำก อุตรดิตถ์ และก ำแพงเพชร อุณหภูมิ 22-33 องศำC  

80 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้ำคะนอง และมีฝนตกหนักบำงแห่ง  บริเวณจังหวัดเลย 
หนองบัวล ำภู  หนองคำย บึงกำฬ อุดรธำนี  สกลนคร 
นครพนม ชัยภูมิ และขอนแก่น อุณหภูมิ 24-34 องศำC  

80 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคกลำง มีฝนฟ้ำคะนอง ส่วนมำกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธำนี 
ชัยนำท ลพบุรี กำญจนบุรี รำชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม  
อุณหภูมิ 23-34 องศำC  

40 น้อยกว่ำ 

เมื่อวำน  

ภำค

ตะวันออก 

มีฝนฟ้ำคะนอง และมีฝนตกหนักบำงแห่ง  ส่วนมำกบริเวณ
จังหวัดปรำจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด 
อุณหภูมิ 24-33 องศำC ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ  2 ม.  

70  เท่ำกับ 

เมื่อวำน  

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันออก 

มีฝนฟ้ำคะนอง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร และสุรำษฎร์ธำนี  อุณหภูมิ 24-36 องศำC ทะเลมี
คลื่นสูงประมำณ 1-2 เมตร  

40  น้อยกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันตก 

มีฝนฟ้ำคะนอง บริเวณจังหวัดระนอง พังงำ และภูเก็ต  
อุณหภูมิ 23-35 องศำC ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 2-3 เมตร 

30  น้อยกว่ำ 

เมื่อวำน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

มีฝนฟ้ำคะนอง และมีฝนตกหนักบำงแห่ง อุณหภูมิ 24-34 
องศำC  

60  เท่ำกับ 

เมื่อวำน คำดกำรฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 



- วันที่ 9 มิ.ย. ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุก
หนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 
ขอให้ประชาชนที่อาศัยในที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระวังอันตรายจากน้้าท่วมฉับพลันและน้้าป่าไหล
หลาก ภาคใต้มีปริมาณฝนลดลง คลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควร
เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงด
ออกจากฝั่ง  

- วันที่ 10 มิ.ย. – 14 มิ.ย. 60 ประเทศไทยจะมีฝน
ลดลง แต่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออก
เฉียงหนือตอนบน ยังคงมีฝนมากกว่าภาคอ่ืนๆ 
ส่วนคลื่นลมบริเวณทะลอันดามันและอ่าวไทย
ตอนบนจะมีก้าลังอ่อนลง 

คำดกำรฝน 24 ชั่วโมง  ข้ำงหน้ำ คำดกำรอำกำศ 


