


นัยสําคัญ: 
1.ปริมาณฝนสะสมตัง้แตตนป 2560 ถึง 23 เมษายน 60 รวม 
303.6 มม. มากกวาคาเฉลี่ย 161.5 มม. (114%)
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 38,806 ลาน 
ลบ.ม. (55%) มากกวาปที่แลว 9% ( 6,147 ลาน ลบม.)
3.อางเก็บน้าํขนาดกลาง มีปริมาณน้าํเก็บกักรวม 2,480 ลาน 
ลบ.ม. (56%) มากกวาปที่แลว 20% (861 ลาน ลบม.)

4.พื้นที่ที่ตองใหความสนใจเรื่องน้ํา
 4.1 ขาดแคลนน้ํา
 4.1.1 ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค 11 จังหวัด คือ เชียงใหม ตาก 
พิจิตร อางทอง บึงกาฬ นครพนม 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 น้ําเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล 17 จังหวัด คือ เชียงใหม ลําพูน 
ปทุมธานี  ฉะเชิ ง เทรา ปรา จีนบุ รี  ชลบุ รี  ระยอง ราชบุ รี  
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง 
สงขลา ปตตานี

5.สถานะน้ําในแมน้ําสําคัญหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย
ที่อยูในภาวะปกต ิไดแก แมน้ําตาป ท่ีจ.สุราษฎรธานี แมน้ําโกลก ท่ี จ.นราธิวาส



ปรมิาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผานมา



คาดการอุณหภูมิอากาศและฝน ภาค ลกัษณะอากาศ พ้ืนท่ีจงัหวัด
%

ฝน

เทียบกับ

เมื่อวาน

ภาคเหนือ อากาศรอนโดยมีพายุฝนฟาคะนอง กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตก

บางแหง สวนมากบริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย ลําพูน 

ลําปาง อุตรดิตถ เพชรบูรณ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย กําแพงเพชร และ

ตาก บรูณ อุณหภูมิ 22-36 องศาC 

60 มากกวา

เมือ่วาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ

มีพายุฝนฟาคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแหง สวนมาก

บริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร  
อุณหภูมิ 23-34 องศาC 

30 นอยกวา

เมือ่วาน 

ภาคกลาง อากาศรอน โดยมีฝนฟาคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแหง 

สวนมากบริเวณจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี 
สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค ลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิ 25-37 

องศาC 

40 มากกวา

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก

อากาศรอน โดยมีฝนฟาคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแหง 

สวนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง อุณหภูมิ 25-36 องศาC ทะเลมีคล่ืนสงู 1 เมตร 

30 นอยกวา

เมื่อวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา อุณหภูมิ 
24-36องศาC ทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1 เมตร 

30 นอยกวา

เมื่อวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบ่ี ตรัง และสตูล อุณหภูมิ 21-34 องศาC ทะเลมีคลื่นสงู

ประมาณ 1-2 เมตร

60 มากกวา

เมื่อวาน 

กทม.และ

ปรมิณฑล

อากาศรอนโดยมีฝนฟาคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแหง 
อุณหภูมิ 25-37 องศาC 

40 เทากับ

เมื่อวาน อุณหภูมิสูงสุด24 ชม.(องศาเซลเชียส)
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ปราณบรุ ี

81% ขึน้ไป  ดีมาก 1  แห่ง

51 - 80%   นํา้ด ี 10 แห่ง

31 - 50%   นํา้พอใช้ 17 แห่ง

≤ 30%  นํา้น้อย  6 แห่ง
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พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) % นํา้ใชก้าร

(ลา้น ลบ.ม.) %

2560 38,806 55 15,280 32

2559 32,659 46 9,133 19

ผลตา่ง 6,147 9 6,147 13
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สถานการณการเก็บกักน้ํา
ในเขื่อนขนาดใหญ

 มีปริมาณน้ําต่ํากวาเกณฑกักเก็บน้ําต่ําสุด 4 เขื่อน

มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 2 เข่ือน 

แมกวงอุดมธารา เชยีงใหม 15%

เขื่อนภูมิพล ตาก 42%

มีปริมาณเทากับเมื่อวาน 2 เข่ือน 

เขื่อนนํ้าพุง สกลนคร 33%

เขื่อนศรีนครินทร กาญจนบุรี 72%



   

พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ
- วันท่ี 29 เม.ย.60 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูรอนเกิดขึน้ โดย

มีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึน้ในหลายพืน้ที ่กับมีลูกเห็บ

ตกและฟาผาไดบางแหง ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทัง้กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล สวนภาคใตยังคงมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนได

- วันท่ี 30เม.ย.- 4 พ.ค. 60 พายุฝนฟาคะนองจะลดลง แตยังคงมีฝน

ฟาคะนองบางพื้นที่ กับมีอากาศรอน

 

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 ลําพูน ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา กระบ่ี ตรัง พัทลุง สงขลา ปตตานี

เฝาระวังนํ้าคุณภาพนํ้า 17 จังหวัด 

เฝาระวังพายุฤดูรอน 32 จังหวัด แมฮองสอน ตาก กําแพงเพชร พะเยา นาน แพร 

อุตรดิตถ สุโขทัย พิษณุโลกและเพชบูรณ เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย บึง

กาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร 

บุรีรัมย และนครราชสีมา ชัยภูมิ ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค  สระบุรี 

และลพบุร ี ปราจีนบุร ีสระแกว ชลบุร ีระยอง จันทบุร ีและตราด

เฝาระวังน้ําเค็มรุก 7 จังหวัด  กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี

พ้ืนท่ีท่ีอาจมีฝนตก
พ้ืนท่ีท่ีอาจมีฝนตกหนัก

อาจมีน้ําทวม น้ําหลาก ดินถลม



พ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา จากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอมูลวันท่ี 28 เม.ย. ป 2557 – 2560

                            ป 2559  ป 2558ป 2557 ป 2560

  แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน เชียงราย นาน พะเยา แพร 

สุโขทัย อุตรดิตถ ตาก พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค ชัยนาท 

สิงหบุ รี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี หนองบังลําภู 

กาฬสินธุ  ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม นครราชสีมา 

บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ สระแกว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

ชลบุรี จันทบุรี ตราด ปทุมธานี ชุมพร กระบี่ สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช ตรัง สตล ปตตานี

 เชียงใหม ลําพูน ตาก พะเยา นาน อุตรดิตถ สุโขทัย 

พิ จิตร  นครสวรรค  ชั ยนาท สระ บุ รี  ขอนแกน 

มหาสารคาม บุรีรัมย สุรินทร นครราชสีมา นครพนม 

หนองบัว ลํ าภู  สระแกว  ชลบุรี  จันท บุรี  ต ราด 

กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช 

กระบ่ี ตรัง สตล

  เชียงใหม  ตาก ลําปาง นาน แพร  อุตรดิตถ สุโขทัย 

พิษณุโลก นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร สระบุรี ลพบุรี 

ก า ญ จ น บุ รี  ร า ช บุ รี  ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ  ชั ย น า ท 

หนองบัวลําภู สกลนคร มหาสารคาม ขอนแกน กาฬสินธุ 

นครราชสีมา บุรีรัมย อํานาจเจริญ ชัยภูมิ สระแกว ชลบุรี 

จันทบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช พังงา กระบ่ี ตรัง สตูล

302 อําเภอ 

1,873 ตําบล 

17,870 หมูบาน 

(23.84%)

218 อําเภอ 

1,185 ตําบล 

10,687 หมูบาน 

(14.26%)

154 อําเภอ

705 ตาํบล

5,679 หมูบาน

(7.58%)

 น้ําแลง 42 จังหวัด  น้ําแลง  35 จังหวัด  น้ําแลง 29 จังหวัด 

 

 น้ําแลง - จังหวัด 

- อําเภอ

-ตาํบล

- หมูบาน

(-%)



นํ้าในลํานํ้าและความเค็มในแมนํ้าเจาพระยา
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