


1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันท่ี 15 
มิถุนายน 60 รวม 722.9 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 
257.7 มม. (55%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 
39,037 ล้าน ลบ.ม. (55%) มากกว่าปีท่ีแล้ว 11% 
(8,122 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 
2,942 ล้าน ลบ.ม. (66%) มากกว่าปีท่ีแล้ว 32% 
(1,427 ล้าน ลบม.) 
4.พื้นท่ีท่ีต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 
 4.1พ้ืนท่ีน้้าท่วม 2 จังหวัด อยุธยา สุพรรณบุรี 
 4.2 พื้นท่ีน้้าหลาก - จังหวัด 
 4.2 ขาดแคลนน้้า 
 4.2.1. ขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค - จังหวัด 
 4.2.2 ขาดแคลนน้้าเกษตร - จังหวัด  
4.3 น้้าเค็มรุก - จังหวัด 
4.4 คุณภาพน้้า 
 4.4.1 น้้าเสียเน่ืองจากสิ่งปฏิกูล - จังหวัด 
 4.4.2 น้้าเสียเน่ืองจากน้้าท่วมขัง - จังหวัด 

นัยส าคัญ:  
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2560 39,037 55 15,511 33 

2559 30,915 44 7,389 16 

ผลต่าง 8,122 11 8,122 17 
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นฤบดนิทรจนิดา 
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สถานการณ์การเก็บกักน  า 
ในเข่ือนขนาดใหญ ่ 

  มีปริมาณน  าต่ ากว่าเกณฑ์กกัเก็บน  าต่ าสุด 1 เข่ือน 
แม่กวงอุดมธารา เชียงใหม่ 17% 

  

เขื่อนก่ิวคอหมา ล าปาง  77% 

เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี 50% 

เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 57% 

เขื่อนน  าพุง สกลนคร 39% 

เขื่อนล าพระเพลิง นครราชสีมา 59% 

เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ลพบุรี สระบุรี 30% 

เขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี 69% 

เขื่อนหนองปลาไหล ระยอง 86% 

ป่าสกั 

มีปริมาณน  าสูงกว่าเกณฑ์กักเกบ็น  าสูงสดุ 8 เข่ือน 



ปริมาณฝน 24 ช่ัวโมง ท่ีผ่านมา 

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



น  าในล าน  าและความเค็มในแม่น  าเจา้พระยา 



คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน ภาค ลักษณะอากาศ พื นที่จังหวัด 
%
ฝน 

เทียบกับ 
เม่ือวาน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจั งหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน  ล าปาง พะเยา น่าน แพร่ และตาก 
อุณหภูมิ 23-36 องศาC  

60  มากกว่า 
เม่ือวาน  

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย 
หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ 
สกลนครนครพนมและอุบลราชธานี อุณหภูมิ 23-34 องศาC  

70  มากกว่า  
เม่ือวาน  

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจั งหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี 
ชัยนาท ลพบุรี และกาญจนบุรี อุณหภูมิ 23-35 องศาC  

60  มากกว่า  
เม่ือวาน  

ภาค

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด  อุณหภูมิ 25-36 องศาC ทะเล
มีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร  

40  มากกว่า  
เม่ือวาน  

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  อุณหภูมิ 24-36 องศาC ทะเล
มีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร  

40  มากกว่า  
เม่ือวาน  

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณภู เก็ต กระบ่ี  ตรัง  และสตูล 
อุณหภูมิ 22-34 องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร 
ข้ึนไป 

40  มากกว่า   
เม่ือวาน  

กทม.และ

ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิ 25-36 องศาC  60  มากกว่า  
เม่ือวาน  คาดการณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 



ภาค 
%
ฝน 

เทียบกับ 
เม่ือวาน 

ภาคเหนือ 60  มากกว่า 

เมื่อวาน  

ภาคตวอ.  
เฉียงเหนือ 

70  มากกว่า  

เมื่อวาน  

ภาคกลาง 60  มากกว่า  

เมื่อวาน  

ภาค
ตะวันออก 

40  มากกว่า  
เมื่อวาน  
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ตะวันออก 

40  มากกว่า  
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ตะวันตก 
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60  มากกว่า  
เมื่อวาน  

https://www.tmd.go.th/daily_forecast.php 

- วันที่ 19 มิ.ย. 60 ประเทศไทยตอนบนมี
ฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาค
ตะวันออก คลื่นลมในทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 
เ ม ต ร  ป ร ะ ช า ช น บ ริ เ ว ณ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ควรระวังอันตราย
จากฝนตกหนัก ชาวเรือบริเวณทะเลอัน
ดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควร
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

- วันที่ 20 – 24 มิ.ย. 60 ประเทศไทยจะ
มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบาง
พื้ น ท่ี  ภ า ค เ ห นื อ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใ ต้ฝั่ ง
ตะวันตก บริเวณทะเลอันดามันตอนบน
และอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 
2 เมตร 

คาดการณ์ ฝนและอากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า 



พื นที่ประสบอุทกภัย น  าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น  าท่วมขังรอการระบาย ปี 2557 – 2560 ข้อมูลวันที่ 18 มิถุนายน 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

0 จังหวัด 

ที่มาข้อมูล : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) 
                : สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน ์

2 จังหวัด 1 จังหวัด 2 จังหวัด 
น  าท่วม - จังหวัด 

น  าหลาก - จังหวัด 

น  ารอการระบาย - จังหวัด 

น  ารอการระบาย 2 จังหวัด 
จันทบุรี ตราด 

น  าหลาก 1 จังหวัด 
พิษณุโลก 

น  าท่วม 2 จังหวัด 
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 



พื นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2556 
ตั งแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 

ปี 2560   

ที่มาข้อมูล : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) 

ประกาศ 21 จังหวัด 
พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร 
อุดรธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช 
สุพรรณบุรี เชียงใหม่ เลย ล าปาง  
สุราษฎร์ธานี ล าพูน ระนอง ชลบุรี
ขอนแก่น นครสวรรค์ พิจิตร ร้อยเอ็ด 
สระบุรี ตาก 
 

21 จังหวัด 


