


นัยสําคัญ: 
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแตตนป 2560 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 60 
รวม 512.7 มม. มากกวาคาเฉล่ีย 207.9 มม. (68%)
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 37,871 ลาน 
ลบ.ม. (54%) มากกวาปที่แลว 10% ( 6,519 ลาน ลบม.)
3.อางเก็บน้าํขนาดกลาง มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 2,564 ลาน 
ลบ.ม. (58%) มากกวาปที่แลว 24% (1,043 ลาน ลบม.)
4.พ้ืนที่ที่ตองใหความสนใจเรื่องน้ํา
 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 ขาดแคลนน้ ําเกษตร 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 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร 

นครศรีธรรมราช พังงา กระบ่ี ตรัง พัทลุง สงขลา ปตตานี

5.สถานะน้ําในแมน้ําสาํคญัหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย
ที่อยูในภาวะปกติ ไดแก แมนํ้าปง ท่ี จ.นครสวรรค แมน้ํานาน ที่จ.พิษณุโลก

และจ.นครสวรรค แมนํ้าตาป ท่ีจ.สุราษฎรธานี แมนํ้าโกลก ท่ี จ.นราธิวาส
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พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) % นํา้ใชก้าร

(ลา้น ลบ.ม.) %

2560 37,871 54 14,345 30

2559 31,352 44 7,826 17

ผลตา่ง 6,519 10 6,519 13
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นฤบดนิทรจนิดา
21

สถานการณการเก็บกักน้ํา
ในเขือ่นขนาดใหญ

 มปีริมาณนํ้าต่ํากวาเกณฑกักเก็บนํ้าต่าํสุด 3 เขื่อน

มีปริมาณเพิ่มข้ึนจากเม่ือวาน 2 เข่ือน 

แมกวงอุดมธารา เชียงใหม 14%

เข่ือนภูมพิล ตาก 42%

มีปรมิาณลดลงจากเม่ือวาน 1 เข่ือน 

เข่ือนศรีนครินทร กาญจนบุรี 71%



ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ท่ีผานมา



คาดการอุณหภมูอิากาศและฝน
ภาค ลักษณะอากาศ พื้นท่ีจังหวัด

%

ฝน

เทียบกับ

เมื่อวาน

ภาคเหนือ มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม 

แพร นาน ตาก และกําแพงเพชร อุณหภูมิ 24-38 องศาC 
20 นอยกวา

เมื่อวาน

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึง

กาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร นครราชสีมา 

บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิ 24-36 

องศาC 

30 เทากับ

เมื่อวาน

ภาคกลาง มีฝนฟ าคะนอง ส วนมากบ ริ เวณจั งห วัดกาญจนบุ รี 

สุพรรณบุรี และราชบุรี อุณหภูมิ 25-37 องศาC 
20 นอยกวา

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก

มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแหง สวนมากบริเวณ

จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ 25-36 

องศาC ทะเลมีคลื่นสงู 1-2 ม. 

40 นอยกวา

เมื่อวาน 

ภาคใตฝง

ตะวันออก

มีฝนฟ าคะนอง  บ ริ เวณจั งห วัดชุมพร  สุ ราษฎร ธา นี  

นครศรีธรรมราช พทัลงุ สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 

อุณหภูมิ 23-36 องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

40 นอยกวา

เมื่อวาน

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแหง สวนมากบริเวณ

จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล  อุณหภูมิ 22-33 องศาC 

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรข้ึนไป 

70 มากกวา

เมื่อวาน

กทม.และ

ปรมิณฑล

มีฝนฟาคะนอง อุณหภูมิ 27-37 องศาC 30 นอยกวา

เมื่อวานคาดการฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร)



พ้ืนที่ขาดแคลนนํ้า จากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอมูลวันท่ี 22 พ.ค. ป 2557 – 2560

                            ป 2559  ป 2558ป 2557 ป 2560

อุตรดิตถ สุโขทัย แพร ตาก นาน พะเยา พิษณุโลก 

นครสวรรค พิจิตร แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน เชียงราย 
อุทัยธานี บุรีรัมย ขอนแกน ศรีสะเกษ ชัยภูมิ มหาสารคาม 

กาฬสินธุ หนองบัวลําภู สุรินทร นครราชสีมา หนองคาย 
อํานาจเจริญ อุดรธานี สิงหบุรี สระบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี 
ปราจีนบุรี ตราด ชลบุรี สมุทรปราการ สระแกว ตรัง สตูล 

กระบ่ี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ปตตานี สงขลา

นาน พิจติร ลําพูน ตาก สุรินทร ชัยนาท สระบุรี 

ชลบุรี ตรัง ประจวบคีรีขันธ พังงา เชียงใหม พะเยา 

สุโขทัย นครพนม มหาสารคาม บุรีรัมย กาญจนบุรี 

จันทบุรี อุตรดิตถ นครสวรรค นครราชสีมา เพชบุรี 

ตราด สตลู กระบี ่นครศรีธรรมราช หนองบวัลาํภ ู

สุพรรณบุรี สระแกว ขอนแกน ปราจีนบุรี ลําปาง 

อุทัยธานี กําแพงเพชร

เชียงใหม นครสวรรค พิษณุโลก แพร อุตรดิตถ   

ตาก พิจติร กาํแพงเพชร นาน ลาํปาง สโุขทยั 

นครราชสีมา ขอนแกน ชัยภมูิ บุรีรัมย สกลนคร 

อํานาจเจริญ กาฬสินธุ มหาสารคาม หนองบัวลําภู 

สุรินทร  สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท ราชบุรี กาญจนบุรี 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ จันทบุรี สระแกว 

ตราด ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี ่พังงา สตลู

345 อําเภอ 

2,153 ตําบล 

20,508 หมูบาน 

(27.36%)

249 อําเภอ 

1,381 ตําบล 

12,367 หมูบาน 

(16.50%)

220 อําเภอ

1,126 ตําบล

9,060 หมูบาน

(12.09%)

น้ําแลง 48 จังหวัด น้ําแลง 36 จังหวัด น้ําแลง 35 จังหวัด น้ําแลง  - จังหวัด

- อําเภอ

- ตําบล

- หมูบาน

  (-%)



น้ําในลําน้ําและความเค็มในแมน้ําเจาพระยา
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