นัยสาคัญ:
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 60
รวม 1989.0 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 418.0 มม. (27%)
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 59,232 ล้าน
ลบ.ม. (84%) มากกว่าปีที่แล้ว 13% (9,124 ล้าน ลบม.)
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 4,556 ล้าน
ลบ.ม. (89%) มากกว่าปีที่แล้ว 23% (1,295 ล้าน ลบม.)
4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า
4.1พื้นที่น้าท่วม 3 จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง
4.1.2 พื้นที่ระบายไม่ทัน - จังหวัด
4.2 พื้นที่น้าหลาก - 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 1 จังหวัด พัทลุง

สถานการณ์การเก็บกักนาในเขื่อนขนาดใหญ่
มีปริมาณนาสูงกว่าเกณฑ์กักเก็บนาสูงสุด 6 เขื่อน
1.กิ่วคอหมา
2.เขื่อนจุฬาภรณ์
3.เขื่อนอุบลรัตน์
4.กระเสียว
5.ป่าสักชลสิทธิ์
6.ขุนด่านปราการชล

พ.ศ.
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(ล้าน ลบ.ม.)

81% ขึน้ ไป ดีมาก 23 แห่ ง

51 - 80% นา้ ดี 11 แห่ ง
31 - 50% นา้ พอใช้ 1 แห่ ง
≤ 30% นา้ น้ อย 0 แห่ ง

%

ลาปาง
ชัยภูมิ
ขอนแก่น
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
นครนายก

105%
99%
92%
120%
88%
92%

นาในลานาและความเค็มในแม่นาเจ้าพระยา

ฝน 24 ชั่วโมง ณ เวลา 07น.
ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน

ภาค
ภาคเหนือ
ภาคตวอ.
เฉียงเหนือ
ภาคกลาง

ภาค
ตะวันออก
ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก

คาดการณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร)

กทม.และ
ปริมณฑล

ลักษณะอากาศ พืนที่จังหวัด

% เทียบกับ
ฝน เมือ่ วาน

อากาศหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาC กับมีลมแรง อุณหภูมิ
9-28 องศาC บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่าสุด
2-4 องศาC ทาให้มีนาค้างแข็งบางพืนที่
อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา C กับมีลม
แรง อุณหภูมิ 6-25 องศาC บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาว
จัด อุณหภูมิต่าสุด 4-8 องศาC
อากาศหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาC กับมีลมแรงอุณหภูมิ
12-26 องศาC

-

เท่ากับ
เมื่อวาน

-

เท่ากับ
เมื่อวาน

-

ทางตอนบนของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาC
กับมีลมแรง อุณหภูมิต่าสุด 13-15 องศาC ทางตอนล่างของภาค
อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาC กับมีลมแรง อุณหภูมิ
16-28 องศาC มีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 ม.
อากาศเย็น มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิ 16-28 องศา C ทะเลมี
คลื่นสูงประมาณ 2-3 ม.

-

เท่ากับ
เมื่อวาน
เท่ากับ
เมื่อวาน

-

น้อยกว่า
เมื่อวาน

มี เ มฆเป็ น บางส่ วน และมี ฝ นเล็ ก น้ อ ยเป็ น บางแห่ ง ส่ ว นมาก
บริ เ วณจั ง หวั ด กระบี่ ตรั ง และสตู ล อุ ณ หภู มิ 18-30 องศาC
ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 ม.
อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา C กับมีลมแรง
อุณหภูมิ 15-26 องศาC

-

น้อยกว่า
เมื่อวาน

-

เท่ากับ
เมื่อวาน

