


1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นป2ี560 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.พื้นท่ีท่ีต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า 
4.1พื้นที่น้้าท่วม 3 จังหวัด  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง 
 4.1.2 พื้นท่ีระบายไม่ทัน - จังหวัด  
 4.2 พื้นที่น้้าหลาก - 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 น้้าเสียเน่ืองจากสิ่งปฏิกูล – จังหวัด 
 4.4.2 น้้าเสียเนื่องจากน้้าท่วมขัง 1 จังหวัด พัทลุง  

นัยส าคัญ:  



สถานการณ์การเก็บกักน  าในเขื่อนขนาดใหญ่  

  

มีปรมิาณน  าสงูกว่าเกณฑ์กักเก็บน  าสูงสุด 6 เข่ือน 

1.ก่ิวคอหมา ล าปาง 105% 

2.เขื่อนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ 99% 

3.เข่ือนอบุลรัตน ์ ขอนแก่น 92% 

4.กระเสียว สุพรรณบุรี 120% 

5.ป่าสักชลสิทธิ์  ลพบุรี  88% 

6.ขุนด่านปราการชล นครนายก 92% 

81% ขึน้ไป  ดีมาก 23 แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  11 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้ 1 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  0 แห่ง 

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2560 59,232 84 35,688 76 

2559 50,108 71 26,472 56 

ผลตา่ง 9,124 13 9,216 20 



น  าในล าน  าและความเค็มในแม่น  าเจ้าพระยา 



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



คาดการณ์อุณหภูมิอากาศและฝน 
ภาค ลักษณะอากาศ พื นที่จังหวัด 

%
ฝน 

เทียบกับ 
เมื่อวาน 

ภาคเหนือ อากาศหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาC กับมีลมแรง อุณหภูมิ 
9-28 องศาC บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 
2-4 องศาC ท าให้มีน าค้างแข็งบางพื นที่ 

- เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาคตวอ.  
เฉียงเหนอื 

อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา C  กับมีลม
แรง อุณหภูมิ 6-25 องศาC บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาว
จัด อุณหภูมิต่ าสุด 4-8 องศาC 

- เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาคกลาง อากาศหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาC กับมีลมแรงอุณหภูมิ 
12-26 องศาC  

- เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก 

ทางตอนบนของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาC 
กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ าสุด 13-15 องศาC ทางตอนล่างของภาค 
อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาC กับมีลมแรง อุณหภูมิ 
16-28 องศาC มีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 ม.  

- เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

อากาศเย็น มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิ 16-28 องศา C  ทะเลมี
คลื่นสูงประมาณ 2-3 ม. 

- น้อยกว่า 
เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก 

มีเมฆเป็นบางส่วน และมีฝนเล็กน้อยเป็นบางแห่ง ส่วนมาก
บริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล  อุณหภูมิ 18-30 องศาC 
ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 ม.  

-  น้อยกว่า 
เมื่อวาน 

กทม.และ
ปริมณฑล 

อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา C กับมีลมแรง 
อุณหภูมิ 15-26 องศาC  

- เท่ากับ 
เมื่อวาน คาดการณ์ฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร) 


