


นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2560 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 60 
รวม 512.7 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 207.9 มม. (68%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 37,910 ล้าน 
ลบ.ม. (54%) มากกว่าปีท่ีแล้ว 10% ( 6,625 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 2,598 ล้าน 
ลบ.ม. (58%) มากกว่าปีที่แล้ว 24% (1,091 ล้าน ลบม.) 
4.พื้นที่ท่ีต้องให้ความสนใจเร่ืองน้้า 
 4.1 ขาดแคลนน้้า 
 4.1.1 ขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค 11 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ตาก 
พิจิตร อ่างทอง บึงกาฬ นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี 
สระแก้ว สตูล 

 4.1.2 ขาดแคลนน้้าเกษตร 12 จังหวัด คือ เชียงราย แพร่ พิจิตร 
บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง ปทุมธานี สระแก้ว 
จันทบุรี เพชรบุรี 

4.2 น้้า เค็มรุกถึง จังหวัด สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

4.3 คุณภาพน้้า 
 4.3.1 น้้าเสียเนื่องจากส่ิงปฏิกูล 17 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ล้าพูน ปทุมธานี 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  ชลบุรี ระยอง ราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี 

5.สถานะน้้าในแม่น้้าส้าคัญหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้าน้อย 
ที่อยู่ในภาวะปกติ ได้แก่ แม่น้้ายม ที่ จ.พิษณุโลก แม่น้้าน่าน ที่ จ.นครสวรรค์ 
แม่น้้าตาปี ที่จ.สุราษฎรธานี แม่น้้าโกลก ที่ จ.นราธิวาส 
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2560 37,910 54 14,384 30 

2559 31,285 44 7,759 16 

ผลตา่ง 6,625 10 6,625 14 
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นฤบดนิทรจนิดา 
20 

สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน  ำ 
ในเขื่อนขนำดใหญ่ 

 มีปริมำณน  ำสูงกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำสงูสุด 4 เขื่อน 

มีปริมำณน  ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำต่ ำสุด 3 เขื่อน 
เข่ือนภูมิพล ตำก 42% 

เข่ือนศรีนครินทร์ กำญจนบุรี 71% 

แม่กวงอุดมธำรำ เชียงใหม่ 15% 

มีปรมิำณเท่ำกับเมื่อวำน 1 เขื่อน  

เข่ือนกิ่วคอหมำ ล ำปำง  63% 

เข่ือนน  ำพุง สกลนคร 39% 

เข่ือนห้วยกุ่ม ชัยภูมิ 94% 

เข่ือนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 51% 



ปริมำณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่ำนมำ 



น  ำในล ำน  ำและควำมเค็มในแม่น  ำเจ้ำพระยำ 



คำดกำรอุณหภูมิอำกำศและฝน ภำค ลักษณะอำกำศ พื นที่จังหวัด 
%

ฝน 
เทียบกับ 

เม่ือวำน 

ภำคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ล้าพูน ล้าปาง พะเยา  แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก 
พิจิตร เพชรบูรณ์ และก้าแพงเพชร อุณหภูมิ 23-39 องศาC  

60 เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย 
หนองบัวล้าภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม 
กาฬสินธุ ร้อยเอ็ด ยโสธร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ อุณหภูมิ 24-35 องศาC  

70 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคกลำง มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิ 23-38 องศาC  

70 มำกกว่ำ 

เมื่อวำน  

ภำค

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  
อุณหภูมิ 25-36 องศาC ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 ม.  

70  มำกกว่ำ 

เมื่อวำน  

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส อุณหภูมิ 24-36 องศาC ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร  

60  เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล  อุณหภูมิ 23-34 องศาC ทะเลมี
คล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตรขึ้นไป  

80  มำกกว่ำ 

เมื่อวำน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิ 26-37 องศาC  70  มำกกว่ำ 

เมื่อวำน คำดกำรฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 



พื นที่ขำดแคลนน  ำ จำกกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ข้อมูลวันที่ 24 พ.ค. ป ี2557 – 2560 
                             

 
ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

 อุตรดติถ์ สุโขทัย แพร่ ตำก น่ำน พะเยำ พิษณุโลก 
นครสวรรค์ พิจติร แมฮ่อ่งสอน เชียงใหม่ ล ำพนู เชียงรำย 
อุทัยธำนี บุรรีัมย์ ขอนแกน่ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ มหำสำรคำม 
กำฬสินธุ์ หนองบัวล ำภู สุรนิทร์ นครรำชสีมำ หนองคำย 
อ ำนำจเจรญิ อดุรธำนี สิงห์บุรี สระบรุี ชัยนำท สุพรรณบุรี 
กำญจนบรุี ปทุมธำนี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรำ จนัทบุรี 
ปรำจนีบุรี ตรำด ชลบุรี สมุทรปรำกำร สระแก้ว ตรัง สตูล 
กระบี่ สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ชมุพร ปตัตำนี สงขลำ 

 น่ำน พิจิตร ล ำพูน ตำก สุรินทร์ ชัยนำท สระบุรี 
ชลบุรี ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ พังงำ เชียงใหม่ พะเยำ 
สุโขทัย นครพนม มหำสำรคำม บุรีรัมย์ กำญจนบุรี 
จันทบุรี อุตรดติถ์ นครสวรรค์ นครรำชสีมำ เพชบุรี 
ตรำด สตลู กระบี่ นครศรีธรรมรำช หนองบัวล ำภู 
สุพรรณบุรี สระแก้ว ขอนแก่น ปรำจีนบุรี ล ำปำง 
อุทัยธำนี ก ำแพงเพชร ชุมพร รำชบุร ี

 เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก แพร ่อุตรดติถ์   
ตำก พิจิตร ก ำแพงเพชร น่ำน ล ำปำง สุโขทัย 
นครรำชสีมำ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สกลนคร 
อ ำนำจเจริญ กำฬสินธ์ุ มหำสำรคำม หนองบัวล ำภู 
สุรินทร์  สระบุรี ลพบุรี ชัยนำท รำชบุรี กำญจนบุรี  

 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี สระแก้ว  
 ตรำด ตรัง นครศรีธรรมรำช กระบี่ พังงำ สตูล 

346 อ ำเภอ 
2,155 ต ำบล 
20,531 หมู่บ้ำน 
(27.39%) 

249 อ ำเภอ 
1,381 ต ำบล 
12,367 หมู่บ้ำน 
(16.50%) 

228 อ ำเภอ 
1,173 ต ำบล 
9,448 หมู่บ้ำน 
(12.60%) 

น  ำแล้ง 48 จังหวัด น  ำแล้ง 36 จังหวัด น  ำแล้ง 37 จังหวัด น  ำแล้ง  - จังหวัด 

- อ ำเภอ 
- ต ำบล 
- หมู่บ้ำน 
  (-%) 


