


1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 11 
มิถุนายน 60 รวม 696.6 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 
254.5 มม. (58%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 
38,857 ล้าน ลบ.ม. (55%) มากกว่าปีที่แล้ว 11% 
( 7,848 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 
2,901 ล้าน ลบ.ม. (65%) มากกว่าปีที่แล้ว 31% 
(1,380 ล้าน ลบม.) 
4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 
 4 . 1 พื้ น ที่ น้้ า ท่ ว ม  7 จั ง ห วั ด  น ครส ว ร ร ค์ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ อยุธยา สุพรรณบุรี ชลบุรี 
จันทบุรี 
 4.2 พื้นที่น้้าหลาก - 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 น้้าเสียเนื่องจากสิ่งปฏิกูล 1 จังหวัด ราชบุรี 
 4.4.2 น้้าเสียเนื่องจากน้้าท่วมขัง – จังหวัด 

นัยส าคัญ:  
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2560 38,857 55 15,330 32 

2559 31,009 44 7,483 16 

ผลตา่ง 7,648 11 7,847 16 
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นฤบดนิทรจนิดา 
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สถานการณ์การเก็บกักน  า 
ในเขื่อนขนาดใหญ่  

  มปีริมาณน  าต่ ากว่าเกณฑ์กักเก็บน  าต่ าสุด 1 เขื่อน 
แม่กวงอุดมธารา เชียงใหม่ 16% 

  

เข่ือนสิรินธร อุบลราชธานี 50% 

เข่ือนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 56% 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี สระบุรี 26% 

เข่ือนกิ่วคอหมา ล าปาง  76% 

เข่ือนน  าพุง สกลนคร 36% 

เข่ือนกระเสียว สุพรรณบุรี 71% 

เข่ือนล าพระเพลิง นครราชสีมา 58% 

เข่ือนหนองปลาไหล ระยอง 85% 

ป่าสกั 

มีปริมาณน  าสูงกว่าเกณฑ์กักเก็บน  าสูงสุด 8 เขื่อน 



ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา 

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



น  าในล าน  าและความเค็มในแม่น  าเจ้าพระยา 



ภาค 
%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวาน 

ภาคเหนือ 30 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

40 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคกลาง 10 น้อยกว่า 

เมื่อวาน  

ภาค

ตะวันออก 

20  น้อยกว่า 

เมื่อวาน  

ภาคใต้ฝ่ัง

ตะวันออก 

20 เท่ากับ  

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง

ตะวันตก 

30  มากกว่า 

เมื่อวาน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

10  น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

- วันที่ 13 มิ.ย. 60 ประเทศไทยมี
ปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้า
คะนองเกิดขึ้นในภาคเหนือภาค
ตะวั นออกเฉี ย ง เหนือ  คลื่ นลม
บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่น
สูง 1-2 เมตร 

- วันที่ 14 มิ.ย. – 16 มิ.ย.60 
ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่บริเวณ
ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีฝน
มากกว่าภาคอ่ืนๆ  

- วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 60 ประเทศ
ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น ทะเลอันดา
มัน มีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร  

คาดการณ์ อากาศ และ ฝน 24 ชั่วโมง  ข้างหน้า (มิลลิเมตร) 



คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน 
ภาค ลักษณะอากาศ พื นที่จังหวัด 

%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวาน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา น่าน แพร่ และตาก 
อุณหภูมิ 24-33 องศาC  

30 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้ าคะนอง บริ เวณจั งหวัด เลย หนองบัวล า ภู 
หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ 
และขอนแก่น อุณหภูมิ 23-33 องศาC  

40 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรี ลพบุรี 
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม อุณหภูมิ 24-
34 องศาC  

10 น้อยกว่า 

เมื่อวาน  

ภาค

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง  ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด  อุณหภูมิ 24-34 องศาC ทะเล
มีคลื่นสูงประมาณ  1-2 เมตร ขึ นไป 

20  น้อยกว่า 

เมื่อวาน  

ภาคใต้ฝ่ัง

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร และสงขลา อุณหภูมิ 24-35 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1-2 เมตร  

20 เท่ากับ  

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง

ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต  
อุณหภูมิ 22-35 องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร  

30  มากกว่า 

เมื่อวาน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนอง  อุณหภูมิ 25-35 องศาC  10  น้อยกว่า 

เมื่อวาน คาดการฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 



พื นที่ประสบอุทกภยั น  าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น  าท่วมขงัรอการระบาย ป ี2557 – 2560 ขอ้มูลวันที่ 12 มิถุนายน 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

0 จังหวัด 

ท่ีมาข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
                : สื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ออนไลน์ 

0 จังหวัด 

น  าท่วม 7 จังหวัด 
นครสวรรค์ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ อยุธยา สุพรรณบุรี 
ชลบุรี จันทบุรี 

0 จังหวัด 7 จังหวัด 



พื นทีป่ระกาศเขตใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิตัิกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน ปี2556  
ข้อมูลวันที่ 12 มิถุนายน  

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

0 จังหวัด 

ท่ีมาข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

0 จังหวัด 

ประกาศ 20 จังหวัด 
เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน พะเยา พิษณุโลก 
พิจิ ตร  อุ ตร ดิตถ์  สุ โขทั ย  ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ สระบุรี เลย อุดรธานี ขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด ชลบุรี นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี 
ระนอง สุราษฎร์ธาน ี

0 จังหวัด 


