


1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแตตนป2560 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 60 

รวม 1983.9 มม. มากกวาคาเฉลี่ย 417.7 มม. (27%)

2.อางเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 59,423 ลาน 

ลบ.ม. (84%) มากกวาปท่ีแลว 13% (9,194 ลาน ลบม.)

3.อางเก็บนํ้าขนาดกลาง มีปรมิาณนํ้าเก็บกักรวม 4,582 ลาน 

ลบ.ม. (89%) มากกวาปท่ีแลว 23% (1,213 ลาน ลบม.) 

4.พื้นท่ีท่ีตองใหความสนใจเรื่องนํ้า

4.1พื้นที่น้ําทวม 4 จังหวัด  สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

พัทลุง สงขลา

 4.1.2 พื้นท่ีระบายไมทัน - จังหวัด 

 4.2 พื้นท่ีนํ้าหลาก - จังหวัด

 4.2 ขาดแคลนนํ้า

 4.2.1. ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค - จังหวัด

 4.2.2 ขาดแคลนนํ้าเกษตร - จังหวัด 

4.3 นํ้าเค็มรุก - จังหวัด
4.4 คุณภาพนํ้า
4.4.1 นํ้าเสียเน่ืองจากสิ่งปฏิกูล – จังหวัด

 4.4.2 นํ้าเสียเน่ืองจากนํ้าทวมขัง 1 จังหวัด พัทลุง 

นัยสําคัญ: 



สถานการณการเก็บกักนํ้าในเขื่อนขนาดใหญ 

 

มีปริมาณน้ําสงูกวาเกณฑกักเก็บน้ําสูงสุด 6 เข่ือน

1.ก่ิวคอหมา ลําปาง 105%

2.เขื่อนจุฬาภรณ ชัยภูมิ 99%

3.เขื่อนอุบลรัตน ขอนแกน 93%

4.กระเสยีว สพุรรณบุรี 120%

5.ปาสักชลสิทธิ์ ลพบุรี 90%

6.ขุนดานปราการชล นครนายก 93%

81% ขึน้ไป  ดมีาก 23 แห่ง

51 - 80%   นํา้ดี  11 แห่ง

31 - 50%   นํา้พอใช้ 1 แห่ง

≤ 30%  นํา้น้อย  0 แห่ง

พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) % นํา้ใชก้าร

(ลา้น ลบ.ม.) %

2560 59,423 84 35,879 76

2559 50,229 71 26,593 56

ผลตา่ง 9,194 13 9,286 20



น้ําในลําน้ําและความเค็มในแมน้ําเจาพระยา



ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ท่ีผานมา
ฝน 24 ชัว่โมง  ณ เวลา 07น.



คาดการณอุณหภูมิอากาศและฝน
ภาค ลักษณะอากาศ พ้ืนท่ีจังหวัด

%

ฝน

เทียบกับ

เมื่อวาน

ภาคเหนือ ทางตอนบนของภาค อากาศเยน็ถงึหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 13-17 องศา
C ทางตอนลางของภาค อากาศเยน็อุณหภูมจิะลดลง 2-3 องศาC กับ

มีลมแรง อุณหภูมิ 17-32 องศาC บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึง
หนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 2-4 องศาC

- เทากับ

เมื่อวาน

ภาคตวอ.  

เฉียงเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศา C  กับมีลมแรง 
อุณหภูมิ 10-27 องศาC บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่าํสุด 

5-14 องศาC

- เทากับ

เมื่อวาน

ภาคกลาง อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาC กับมีลมแรง

อุณหภูมิ 17-30 องศาC 
- เทากับ

เมื่อวาน

ภาค

ตะวันออก

อากาศเยน็ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาC กับมีลมแรงอุณหภูมิ 

16-32 องศาC มีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ  1-2 ม. 
- เทากับ

เมื่อวาน

ภาคใตฝง

ตะวันออก

มีฝนฟ าค ะนอง  และมีฝนตกหนักบางแห ง  บริ เวณจั งห วัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 

อุ ณ ห ภู มิ  2 0 -3 0  อ ง ศ า  C  ท ะ เ ล มี ค ลื ่น สู ง ป ร ะ ม า ณ
2 -3 ม.

40 เทากับ

เมื่อวาน

ภาคใตฝง

ตะวันตก

มีฝนฟาคะนอง สวนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล  
อุณหภูมิ 19-33 องศาC ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1-2 ม. 

40 เทากับ

เมื่อวาน

กทม.และ

ปริมณฑล

อากาศเยน็ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา C กับมีลมแรงอุณหภูมิ 18-
33 องศาC 

- เทากับ

เมื่อวานคาดการณฝนสะสม 24 ชม.(มิลลิเมตร)
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