นัยสาคัญ:
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2561 ถึง วันที่ 7 มกราคม 61
รวม 7.0 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 2.1 มม. (43%)
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 57,496 ล้าน
ลบ.ม. (81%) มากกว่าปีที่แล้ว 12% (8,625 ล้าน ลบม.)
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 4,317 ล้าน
ลบ.ม. (84%) มากกว่าปีที่แล้ว 20% (1,051 ล้าน ลบม.)
4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า
4.1พื้นที่น้าท่วม – จังหวัด
4.1.2 พื้นที่ระบายไม่ทัน 3 จังหวัด กทม. สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี
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 - จังหวัด

สถานการณ์การเก็บกักนาในเขื่อนขนาดใหญ่
มีปริมาณนาสูงกว่าเกณฑ์กักเก็บนาสูงสุด 2 เขื่อน

1.กิ่วคอหมา
2.กระเสียว
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81% ขึน้ ไป ดีมาก 22 แห่ ง

51 - 80% นา้ ดี 12 แห่ ง
31 - 50% นา้ พอใช้ 1 แห่ ง
≤ 30% นา้ น้ อย 0 แห่ ง

%

ลาปาง
สุพรรณบุรี

104%
120%

นาในลานาและความเค็มในแม่นาเจ้าพระยา

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

http://climate.tmd.go.th/gge/gge/dailyrain0_sum_th.png

คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน
คาดการณ์อุณหภูมิต่าสุด 24 ชม.(องศาเซลเซียส)

ภาค
เหนือ

% เทียบกับ
ฝน ที่ผา่ นมา
อากาศเย็นกับมีลมแรง มีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 10 เท่าเดิม
ลักษณะอากาศ พืนที่จังหวัด

องศาC อุ ณ หภู มิ 19- 33 องศาC ยอดดอยมี อ ากาศหนาว
อุณหภูมิต่าสุด 8-12 องศาC
ตวอ.เฉียง อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาC มีฝนฟ้า 10
คะนอง อุณหภูมิ 16-29 องศาC ยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาว
เหนือ
จัดอุณหภูมิต่าสุด 6-10 องศาC
อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
มีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิ 22-33 องศาC
ตะวันออก อากาศเย็ น กั บ มี ล มแรง อุ ณ หภู มิ จ ะลดลง 2-4 องศาC
มีฝนฟ้าคะนองส่ วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุ รี
ตราด อุณหภูมิ 23-34 องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 ม.
มี ฝ นฟ้ า คะ นอ ง ส่ วนม ากบ ริ เ วณ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ า นี
ใต้ฝั่ง
ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีอากาศหนาว
น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช พั ท ลุ ง ส ง ข ล า ปั ต ต า นี ย ะ ล า
เย็น ลงกับ มีลมแรงอุณ หภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว 3-5 ตะวันออก
นราธิวาส อุณหภูมิ 22-32 องศาC ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3
องศาฯในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ และจะลดลง 2-4
ม. ขึนไป
องศาฯในภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวั น ออก
รวมทังกทม.และปริมณฑล ประชาชนควรรักษาสุขภาพ ใต้ฝั่ง
มีฝนฟ้าคะนองส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และ
เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรระวังความ
กระบี่ อุณหภูมิ 20-32 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1-2 ม.

กลาง

เสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร
ภาคใต้ มี ฝ นฟ้ า คะนอง อ่ า วไทยมี ค ลื่ น สู ง 2-3 เมตร
ชาวเรือ ควรเดิ น เรือ ด้ วยความระมัด ระวังและเรือ เล็ ก
บริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง

น้อยลง
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ตะวันตก
กทม.และ อากาศเย็ น กั บมี ล มแรง อุ ณ หภู มิ จ ะลดลง 2-4 องศาC มี 40
ฝน อุณหภูมิ 23-33 องศาC
ปริมณฑล

มากขึน

