


นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแต่ต้นปี 2560 ถึงวันท่ี 14 พฤษภาคม 60 
รวม 416.2 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 158.7 มม. (62%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 37,396 ล้าน 
ลบ.ม. (53%) มากกว่าปีท่ีแล้ว 8% ( 5,774 ล้าน ลบม.) 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 2,433 ล้าน 
ลบ.ม. (55%) มากกว่าปีท่ีแล้ว 21% (902 ล้าน ลบม.) 
4.พื้นท่ีท่ีต้องให้ความสนใจเร่ืองน้้า 
 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 จั งหวัด สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  นนทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

4.3 คุณภาพน้้า 
 4.3.1 น้้าเสียเน่ืองจากส่ิงปฏิกูล 17 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ล้าพูน 
ปทุมธ า นี ฉะ เ ชิง เทรา  ปร าจีนบุรี  ชลบุ รี  ร ะยอง ร าชบุ รี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง 
สงขลา ปัตตานี 

5.สถานะน้้าในแม่น้้าส้าคัญหลักสว่นใหญ่อยู่ในสภาวะน้้าน้อย 
ท่ีอยู่ในภาวะปกติ ได้แก่ แม่น้้าน่าน ท่ีจ.พิษณุโลก แม่น้้าตาปี ท่ีจ.สุราษฎรธานี 



ปริมำณฝน 24 ช่ัวโมง ท่ีผ่ำนมำ 
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2560 37,396 53 13,869 29 
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สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน  ำ 
ในเข่ือนขนำดใหญ ่

 มีปริมำณน  ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเกบ็น  ำต่ ำสุด 3 เข่ือน 

มีปริมำณลดลงจำกเมื่อวำน 1 เขื่อน  

เขื่อนศรีนครินทร ์ กำญจนบุรี 71% 

แม่กวงอุดมธำรำ เชียงใหม่ 13% 
เขื่อนภูมิพล ตำก 41% 

มีปริมำณเพ่ิมขึ นจำกเมื่อวำน 2 เขื่อน  



คำดกำรอุณหภูมิอำกำศและฝน ภำค ลักษณะอำกำศ พื นที่จังหวัด 
%
ฝน 

เทียบกับ 
เม่ือวำน 

ภำคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน ล้าปาง สุโขทัย พิษณุโลก
ก้าแพงเพชร ตาก และเพชรบูรณ์  อุณหภูมิ 23-35 องศาC  

70 มำกกว่ำ 
เม่ือวำน  

ภำคตวอ.  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
เลย หนองบัวล้าภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี  อุณหภูมิ 24-33 องศาC  

70 มำกกว่ำ 
เม่ือวำน  

ภำคกลำง มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
เลย หนองบัวล้าภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี อุณหภูมิ 24-36 องศาC  

60 เท่ำกับ 

เม่ือวำน  

ภำค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  อุณหภูมิ 24 -
33 องศาC ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตร  

60  เท่ำกับ 

เม่ือวำน  

ภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช อุณหภูมิ 23-34 องศาC ทะเล
มีคล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตร  

70  มำกกว่ำ 
เม่ือวำน  

ภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ อุณหภูมิ 23-33 องศาC ทะเลมีคล่ืนสูง
ประมาณ 2-3 เมตร 

70  เท่ำกับ 

เม่ือวำน 

กทม.และ
ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน ล้าปาง สุโขทัย พิษณุโลก
ก้าแพงเพชร ตาก และเพชรบูรณ์  อุณหภูมิ 23-35 องศาC  

70 มำกกว่ำ 
เม่ือวำน  คำดกำรฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 



พื นท่ีเฝ้ำระวังน  ำคุณภำพน  ำ – จังหวัด   
น  ำท่วม - จังหวัด -   พื นท่ีเฝ้ำระวังน  ำล้นตล่ิง 1 จังหวัด - 

พื นที่ที่ต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 

น  ำหลำก - จังหวัด  

- วันท่ี 16 พ.ค . 60 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนพิ่
มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ คล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันมีคล่ืนสูง 2-3 
เมตร  

- วันท่ี 17 - 20 พ.ค. 60 ประเทศไทยยังคงมีฝนตก
ต่อเนื่อง  

  

พื นท่ีเสี่ยงภัย 

เส่ียงขำดแคลนน  ำ 27 จังหวัด เชียงใหม่ ล ำพูน ตำก เชียงรำย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร 
ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท อ่ำงทอง ลพบุรี ปทุมธำนี หนองคำย บึงกำฬ 
สกลนคร นครพนม กำฬสินธ์ุ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ อุบลรำชธำนี จันทบุรี ตรำด เพชรบุรี 
สงขลำ สตูล 

ดินถล่ม - จังหวัด 

L 

L 

เชียงใหม่ ล ำพูน ปทุมธำนี ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี ชลบุรี ระยอง รำชบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
ชุมพร นครศรีธรรมรำช พังงำ กระบ่ี ตรัง พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี 

เฝ้ำระวังน  ำคุณภำพน  ำ 17 จังหวัด  

เฝ้ำระวังพำยุฤดูร้อน - จังหวัด 

เฝ้ำระวังน  ำเค็มรุก 7 จังหวัด  กทม. นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุร ี

อำจมีลมกรรโชกแรง 8 จังหวัด  



พื นที่ขำดแคลนน  ำ จำกกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ข้อมูลวันที่ 15 พ.ค. ปี 2557 – 2560 

                             
 

ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 

น  ำท่วมขังระบำยไม่ทัน นครศรีธรรมรำช ดินถล่ม 1 จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี น  ำหลำก 1 จังหวัด หนองคำย 

  แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล ำพูน เชียงร ำย น่ำน พะ เยำ  แพร่ 
สุโขท ัย อุตรดิตถ์ ตำก พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุท ัยธำนี 
ชัยนำท สิงห ์บ ุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กำญจนบุรี หนองบังล ำภู 
ห นองคำย ก ำฬสินธุ์  ชัยภู มิ  ขอนแก่น มห ำสำรคำ ม 
นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อ ำนำจเจริญ สระแก้ว 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี ชลบุรี  จันท บุรี  ต ร ำด  ป ท ุมธำ นี 
เพชรบุรี ชุมพร กระบี่ สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ตรัง 
สตูล สงขลำ ปัตตำนี 

 เชียงใหม่ ล ำพูน ตำก พะเยำ น่ำน อุตรดิตถ์ สุโขทัย 
พิจิต ร  นค รส วรร ค์ ชัย นำ ท สระ บุรี  ข อนแก่ น 
มหำสำรคำม บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครรำชสีมำ นครพนม 
หนอ งบั วล ำ ภู  สร ะแ ก้ว  ช ลบุ รี  จั นท บุรี  ต รำ ด 
กำญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมรำช 
พังงำ กระบี่ ตรัง สตูล 

  เชียงใหม่ ตำก ล ำปำง น่ำน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษ ณุโลก 
นครสวรรค์ ก ำแพงเพชร พิจิตร สระบุรี ลพบุรี กำญจนบุรี 
รำชบุรี ประจวบคี รีขันธ์  ชัยนำท หนองบัวล ำภู  สกลนคร 
มหำสำรคำม ขอนแ ก่น กำฬสินธุ์  นครรำชสีมำ บุรีรัม ย์ 
อ ำนำจเจริญ ชัยภูมิ  ส ระแ ก้ว จั นทบุรี ตรำด  เพชรบุ รี 
นครศรีธรรมรำช พังงำ กระบ่ี ตรัง สตูล 

343 อ ำเภอ 
2,141 ต ำบล 
20,371 หมู่บ้ำน 
(27.17%) 

240 อ ำเภอ 
1,349 ต ำบล 
12,124 หมู่บ้ำน 
(16.17%) 

195 อ ำเภอ 
934 ต ำบล
7,566 หมู่บ้ำน 
(10.09%) 

 น  ำแล้ง 47 จังหวัด  น  ำแล้ง 35 จังหวัด  น  ำแล้ง 31 จังหวัด  

  

 น  ำแล้ง - จังหวัด  

- อ ำเภอ 
-ต ำบล 
- หมู่บ้ำน 
(-%) 



น  ำในล ำน  ำและควำมเค็มในแม่น  ำเจำ้พระยำ 

น  ำท่วมขังระบำยไม่ทัน นครศรีธรรมรำช ดินถล่ม 1 จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี 
น  ำหลำก 1 จังหวัด หนองคำย 


