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1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 18 
มิถุนายน 60 รวม 732.6 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 247.5 
มม. (51%) 
2.อ่างเก็บน้้ าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 
39,071 ล้าน ลบ.ม. (55%) มากกว่าปีที่แล้ว 11% 
(8,261 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 
2,902 ล้าน ลบ.ม. (65%) มากกว่าปีที่แล้ว 31% 
(1,376 ล้าน ลบม.) 
4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 
 4.1พื้นที่น้้าท่วม 1 จังหวัด ลพบุรี 
 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 - จังหวัด 
 4.4.2 น้้าเสียเนื่องจากน้้าท่วมขัง - จังหวัด 

นัยส ำคัญ:  
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ล านางรอง 

อุบลรตัน ์
แควนอ้ย 

กิว่ลม 

แมง่ดั 

กิว่คอหมา 

ภูมพิล 

แกง่กระจาน 

ปราณบุร ี

81% ขึน้ไป  ดีมาก 1  แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  13 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้ 16 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  4 แห่ง 

ล าปาว 

25 ขุนดา่นฯ 

คลองสยีดั 

วชริาลงกรณ 

บางลาง 

ล าตะคอง 

บางพระ 

จุฬาภรณ ์

ทบัเสลา 

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2560 39,071 55 15,544 33 

2559 30,810 44 7,284 15 

ผลตา่ง 8,261 11 8,260 18 

57 

นฤบดนิทรจนิดา 
23 

สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน  ำในเขื่อนขนำดใหญ ่ 

  มปีริมำณน  ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำต่ ำสุด 1 เขื่อน 
แม่กวงอุดมธำรำ เชียงใหม่ 17% 

  

เข่ือนกิ่วคอหมำ ล ำปำง  76% 
เข่ือนสิรินธร อุบลรำชธำน ี 48% 

เข่ือนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 56% 
เข่ือนน  ำพุง สกลนคร 40% 
เข่ือนล ำพระเพลิง นครรำชสีมำ 61% 
เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ลพบุร ีสระบุร ี 33% 
เขื่อนทับเสลา อุทัยธำน ี 71% 
เข่ือนกระเสียว สุพรรณบุร ี 66% 
เข่ือนหนองปลำไหล ระยอง 83% 

ป่าสกั 

มีปริมำณน  ำสูงกว่ำเกณฑ์กักเก็บน  ำสูงสุด 9 เขื่อน 



https://www.facebook.com/odd.rasana 

ปริมำณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่ำนมำ 

http://climate.tmd.go.th/gge/gge/dailyrain0_sum_th.png 
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น  ำในล ำน  ำและควำมเค็มในแม่น  ำเจ้ำพระยำ 
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ภำค 
%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวำน 

ภำคเหนือ 40 เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคตวอ.  

เฉียงเหนือ 

60 เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคกลำง 60 เท่ำกับ 

เมื่อวำน  

ภำค

ตะวันออก 

60  เท่ำกับ 

เมื่อวำน  

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันออก 

60  น้อยกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคใต้ฝ่ัง

ตะวันตก 

70  น้อยกว่ำ 

เมื่อวำน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

60  เท่ำกับ 

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

 วันท่ี 26 มิ.ย. 60 ประเทศไทยยังคงมีฝน
ฟ้าคะนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบาง
แห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ (หนองคำย 
บึงกำฬ สกลนคร นครพนม มุกดำหำร 
ขอนแก่น  กำฬสินธุ์  อ ำนำจ เจริญ 
อุบลรำชธำนี  ศ รี ส ะ เกษ  สุ ริ นทร์ 
บุรีรัม ย์ และนครรำชสีมำ   ระยอง 
จันทบุรี และตรำด  ชุมพร สุรำษฎร์
ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ 
ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส ระนอง 
พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และกทม.
ในช่วงบ่ำยถึงค่ ำ  ) คลื่นลมบริเวณทะเล
อันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนมี
ก้าลังปานกลาง ชาวเรือควรเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง 

คำดกำรณ์ ฝนและอำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ 
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คำดกำรณ์อุณหภูมิอำกำศและฝน 
ภำค ลักษณะอำกำศ พื นที่จังหวัด 

%

ฝน 

เทียบกบั 

เมื่อวำน 
ภำคเหนือ มีฝนฟ้ำคะนอง ส่วนมำกบริเวณจังหวัดแม่ฮอ่งสอน เชียงใหม่ 

ล ำพูน ล ำปำง ตำก ก ำแพงเพชร และพิษณุโลก อุณหภูมิ 24-35 
องศำC  

40 เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคตวอ.  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้ำคะนอง  และมีฝนตกหนักบำงแห่ง  ส่วนมำกบริเวณจังหวัด
หนองคำย บึงกำฬ สกลนคร นครพนม มุกดำหำร ขอนแก่น  
กำฬสินธุ์ อ ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
และนครรำชสีมำ อุณหภูมิ 24-35 องศำC  

60 เท่ำกับ 

เมื่อวำน 

ภำคกลำง มีฝนฟ้ำคะนอง บริเวณจังหวัดรำชบุรีและกำญจนบุรี  อุณหภูมิ 24-
35 องศำC  

60 เท่ำกับ 

เมื่อวำน  

ภำค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้ำคะนอง และมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส่วนมำกบริเวณจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตรำด 24-35 องศำC  ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ  
1-2 ม.  

60  เท่ำกับ 

เมื่อวำน  

ภำคใตฝ้ั่ง
ตะวันออก 

มีฝนฟ้ำคะนอง และมีฝนตกหนักบำงแห่งส่วนมำกบริเวณจังหวัด
ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ยะลำ ปัตตำนี 
และนรำธิวำส อุณหภูมิ 23-34 องศำC  ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 1 
เมตร  

60  น้อยกว่ำ 

เมื่อวำน 

ภำคใตฝ้ั่ง
ตะวันตก 

มีฝนฟ้ำคะนอง และมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส่วนมำกบริเวณจังหวัด
ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิ 21-32 องศำC 
ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 1-2เมตร 

70  น้อยกว่ำ 

เมื่อวำน 

กทม.และ
ปริมณฑล 

มีฝนฟ้ำคะนอง  ส่วนมำกในช่วงบ่ำยถึงค่ ำ อุณหภูมิ 26-36 องศำC  60  เท่ำกับ 

เมื่อวำน คำดกำรณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 
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คำดกำรณ์ ฝนและอำกำศ 3 วันข้ำงหน้ำ 

วันท่ี 26 มิ .ย. 60 ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้า
คะนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้คล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และ
อ่าวไทยตอนบนมีก้าลังปานกลาง ชาวเรือควร
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

วันที่ 27 – 28 มิ.ย. 60 ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบาง
พื้นที่ ส้าหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  ประชาชน
ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม เพิ่มความระมัดระวังในการ
สัญจร ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง   
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พื นที่ประสบอุทกภยั น  ำป่ำไหลหลำก ดินโคลนถล่ม น  ำท่วมขงัรอกำรระบำย ป ี2557 – 2560 ขอ้มูลวันที่ 25 มิถุนำยน 2557-2560 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

1 จังหวัด 

ท่ีมำข้อมูล : กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) 
                : สื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ออนไลน์ 

0 จังหวัด 

1 จังหวัด 

4 จังหวัด 

น  ำท่วม 1 จังหวัด 
ลพบุร ี
 

น  ำรอกำรระบำย 
1 จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร 

น  ำรอกำรระบำย 3 จังหวัด 
อุดรธานี สกลนคร นครราชสีมา 

น  ำท่วม 1 จังหวัด 
ชุมพร 

น  ำหลำก - จังหวัด 
  

อุดรธาน ี


