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นัยสาคัญ:
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 60 รวม
1822.9 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 360.6 มม. (25%)
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 59,783 ล้าน ลบ.ม.
(84%) มากกว่าปีที่แล้ว 13% (9,651 ล้าน ลบม.)
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 4,557 ล้าน ลบ.ม.
(89%) มากกว่าปีที่แล้ว 24% (1,231 ล้าน ลบม.)
4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า
4.1พื้นที่น้าท่วม 22 จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์
อุ ทั ย ธานี ชั ย นาท สิ ง ห์ บุ รี อ่ า งทอง อยุ ธ ยา ลพบุ รี หนองบั ว ล้ า ภู
ขอนแก่ น กาฬสิ น ธุ์ มหาสารคาม ร้ อ ยเอ็ ด ยโสธร ศรี ส ะเกษ
อุบลราชธานี สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
4.1.2 พื้นที่ระบายไม่ทัน – จังหวัด
4.2 พื้นที่น้าหลาก 1 จังหวัด พังงา
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 อ่างทอง
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สถานการณ์การเก็บกักนาในเขื่อนขนาดใหญ่
มีปริมาณนาสูงกว่าเกณฑ์กักเก็บนาสูงสุด 8 เขื่อน
1.กิ่วคอหมา
2.เขื่อนนาอูน
3.เขื่อนจุฬาภรณ์
4.เขื่อนอุบลรัตน์
5.ทับเสลา
6.กระเสียว
7.ป่าสักชลสิทธิ์
8.ขุนด่านปราการชล

ลาปาง
สกลนคร
ชัยภูมิ
ขอนแก่น
อุทัยธานี
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
นครนายก

102%
98%
98%
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103%
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98%

มีปริมาณนาต่ากว่าเกณฑ์กักเก็บนาต่าสุด 1 เขื่อน
้ าร
นา้ ใชก

1.แม่กวงอุดมธารา

พ.ศ.

ปริมาตรนา้
(ล้าน ลบ.ม.)

%

2560

59,783

84

36,239

77

2559

50,132

71

26,496

56

ผลต่าง

9,651

13

9,743

21

(ล้าน ลบ.ม.)

%

81% ขึน้ ไป ดีมาก 21 แห่ ง

51 - 80% นา้ ดี 12 แห่ ง
31 - 50% นา้ พอใช้ 2 แห่ ง
≤ 30%
นา้ น้ อย 0 แห่ ง
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เชียงใหม่

44%

นา้ ในลานา้ และความเค็มในแม่ นา้ เจ้ าพระยา
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คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน

% เทียบกับ
ภาค
ลักษณะอากาศ พืนที่จังหวัด
ฝน เมือ่ วาน
ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า บริเวณยอดดอยมีอากาศ 10 เท่ากับ
หนาว อุณหภูมิ 21-34 องศาC
เมื่อวาน
ภาคตวอ. มีอ ากาศเย็นกับมี หมอกในตอนเช้า บริเวณยอดภูมีอ ากาศ 10 เท่ากับ
เฉียงเหนือ หนาว อุณหภูมิ 22-34 องศาC
เมื่อวาน

ภาคกลาง

มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิ 22-34 10
องศาC

เท่ากับ
เมื่อวาน
มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากบริเวณจั งหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุ รี 40 มากกว่า
ภาค
ตะวันออก ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ 23-33 องศาC ทะเลมี
เมื่อวาน

คาดการณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร)

คลื่นสูงประมาณ 1 ม.
ภาคใต้ฝั่ง มีฝ นฟ้า คะนอง และมี ฝ นตกหนักบางแห่ ง บริเวณจัง หวัด 70
ตะวันออก ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และ
สงขลา อุณ หภูมิ 22-33 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ
1 ม.
ภาคใต้ฝั่ง มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 60
ตะวันตก และสตูล อุณหภูมิ 20-33 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ
1 ม.
กทม.และ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิ 24- 30
33 องศาC
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