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ThaiWater mobile application 

จัดท้ำโดย 
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 



สถำนกำรณภั์ยแล้ง 
จังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ตราด ชลบุรี รวม 16 
อ าเภอ 47 ต าบล 326 หมู้บ้าน ได้ประกาศยุติสถานการณ์
แล้วในพ้ืนท่ี จ.ร้อยเอ็ดที่อ าเภอเกษตรวิสัย 

2 ที่มา : ไทยรัฐ, มติชนออนไลน์, js100 radio 

วันที่ 25 เม.ย. 62 สูบน้ าบาดาลขึ้นมาไว้ใช้ 
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ต.นาใหญ่  
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

วันที่ 7 เม.ย. 62 ล าน้ าแห้งบริเวณล าน้ ามาศ  
ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

สถำนกำรณ์น ้ำท่วม 
2 เม.ย. 62 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีพายุฝนตก
ลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า 2 ชั่วโมง ท าให้หลายพื้นที่เกิด
ภาวะน้ าท่วมขัง โดยเฉพาะบริ เวณถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ 
การจราจรติดขัดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ และรายงานจาก 
JS100 Radio วันที่ 24 เม.ย. 62 ฝนตกหนักในหลายพื้นที่
ของกรุงเทพมหานคร ท าให้มีน้ าท่วมขังหลายพื้นที่บริเวณ
แฮปปี้แลนด์ ถนนศรีนครินทร์ ลาดพร้าว และบางกะปิ  

วันที่ 26 เม.ย. 62 ถนนศรีนครินทร์  
ช่วงแยกกรุงเทพกรีฑามีน้ าท่วมขัง  

วันที่ 2 เม.ย. 62 น้ าท่วมขัง ถนนสุขุมวิท 
พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
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เดือนเมษายน 2561 ไม่มีพายุที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทย 
 



เมษำยน (ค่ำปกติ) เมษำยน 2562 ผลต่ำง 

เดือนเมษายน ปี 2562 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 52 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าปกติ 39% โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝน
น้อยกว่าปกติ แต่มีบางพื้นที่ของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ท่ีมีปริมาณฝนมากกว่าปกติเล็กน้อย 
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เดือนเมษายน ปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 52 มม. ซึ่งน้อยว่าค่าปกติ 39% และน้อยกว่าปีท่ีผ่านมาประมาณ 58%  
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จากการเปรียบเทียบข้อมูลฝนรายเดือนของป ี2562 พบว่าเดือนเมษายนมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นประมาณ 2.5 เทา่ 
จากเดือนมีนาคม 



เดือนเมษายน ปี 2562 มีลักษณะฝนต่างจากปี 2550 และมีปริมาณฝนน้อยกว่า โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

เมษำยน 2562 เมษำยน 2550 
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เดือนเมษายน 2562 ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากบริเวณภาคกลาง  

หมายเหตุ : แต่ละภาพเป็นข้อมูลเฉลี่ยช่วงเวลา 14.00-14.59 น. ของทั้งเดือนเมษายน 
ท่ีมา : ข้อมูลดิบจากระบบโทรมาตร สสนก. 

2559 2560 2561 2562 
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สิ้นเดือนเมษายน 2562 ประเทศไทยมีปริมาณน้ ากักเก็บในอ่างขนาดใหญ่คงเหลือ 40,566 ล้าน ลบ.ม.  
ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ปี 2562 มีน้ ากักเก็บมากเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2561  

9 



สิ้นเดือนเมษายน 2562 ปริมาณน้ ากักเก็บใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีอยู่ทั้งสิ้น 11,868 ล้าน ลบ.ม. 
และเมื่อเที่ยบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่าเป็นปริมาณน้ ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2561 และปี 2555 
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สิ้นเดือนเมษายน 2562 สถานกาณ์ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักของประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้้า
ปานกลาง ภาคเหนือมีร ะดับน้้ าปานกลางถึงน้้ าน้อย และมีระดับน้้ าน้อยวิกฤตในล้าน้้ าสาขา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย ภาคตะวันออกมีระดับน้้าปานกลางถึง
น้้าน้อย ภาคกลางมีระดับปานกลางถึงน้้ามากและยังคงมีน้้าล้นตลิ่งที่ลุ่มต่้าปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุน
สูง ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย โดยประเทศไทยกิดสถานการณ์น้้าล้นตลิ่งต่้าและน้้าล้นตลิ่ง
ต่้าตามธรรมชาติดังนี้ 
ภาคกลาง 
เมืองสมุทรสาคร ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
บางปะอิน ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
คลองมหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (น้้าล้นตลิ่งในที่ลุ่มปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุน) 
ภาคใต้ 
คลองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (น้้าล้นตลิ่งต่้าตามธรรมชาต)ิ 
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 จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้้าสายหลักทั้ง 4 สาย ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าท่าจีน แม่น้้าบางปะกง 
และแม่น้้าแม่กลอง พบสถานการณ์น้้าเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปาบริเวณแม่น้้าท่าจีน 
ณ สถานีกระทุ่มแบน ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือน และน้้าเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าดิบเพื่อการเกษตรบริเวณ
แม่น้้าแม่กลอง ณ สถานีอัมพวา ในช่วงวันที่ 2,16-29, 28 และวันที่ 30 เม.ย. 2562 
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แม่น้้าท่าจีน (เกินกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปา) 

แม่น้้าบางปะกง (อยู่ในเกณฑ์ปกติ) แม่น่้าแมก่ลอง (เกนิเกณฑม์าตรฐานน้า้ดบิเพื่อการเกษตร) 

แม่น้้าเจา้พระยา (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ 



ถ้าฝนเดือนพฤษภาคม 2562 คล้ายกับปี 2550 ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติเกือบทุกพื้นที่ ยกเว้นในบางพื้นที่ทางตอนบนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางพื้นท่ีของภาคใต ้
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พฤษภำคม 2550 พฤษภำคม (ค่ำปกติ) ค่ำผลต่ำง 



ปรากฎการณ์เอลนีโญ่ก าลังอ่อนยังคงต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2562 ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ  
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ที่มา : https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table 

เอลนีโญ 

ลำนิญำ 

> 0.5 แนวโน้มฝนน้อย 
-0.5 ถึง 0.5 แนวโน้มฝนปกติ 
< -0.5 แนวโน้มฝนมาก 

ม.ค. มี.ค. ก.พ. เม.ย. 
คำดกำรณ์ 

ปกต ิ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย ต.ค. ธ.ค. 




