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รายงานฉบับที่ 1134/2560 เวลา 08.00น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังตดิตามสถานการณน์้าํ 24 ชั่วโมง 
เรียน  รมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย
จากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่งไว้ด้วย  
 สําหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 
2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นี้ 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 28 ก.ค. 2560 เวลา 01.00 น. 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 28 ก.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

2.ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น. (เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ร้อยเอ็ด 130.1 
จ.ขอนแก่น (ทา่พระ สกษ.) 104.0 
จ.กาฬสินธ์ุ 100.6 
จ.นครนายก 94.3 
จ.ขอนแก่น 75.9 
จ.ระนอง 66.6 
จ.สุรินทร์ (ท่าตูม) 59.3 
จ.เลย (สกษ.) 54.3 
 
 

พายโุซนร้อน “เนสาท” 

พายใุต้ฝุ่ น “โนรู” 
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3.เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 08.45 น. 

 
สถานีสกลนคร เวลา 09.00 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง
และภาคใต้ 

4.สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 42,006 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้ 

18,480 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (32,378 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 9,628 ล้านลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 486.20 ล้านลบ.ม.ปริมาณน้ําระบาย
จํานวน 125.14 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 28,751 ล้านลบ.ม.  

 
 

อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตร 
น้ําในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ําไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําระบาย 

 
ปริมาตรน้ํา
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ํา
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําใช้
การ 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 6,293 47 2,493 26 36.14 41.81 3.00 5.00 7,169 
2.สิริกิต์ิ 5,327 56 2,477 37 66.82 63.05 2.01 2.53 5,313 
3.จุฬาภรณ์ 87 53 50 40 0.34 0.17 0.00 0.15 120 
4.อุบลรัตน์ 1,309 54 728 39 21.17 14.71 14.52 16.02 1,122 
5.ลําปาว 1,179 60 1,079 57 46.97 22.15 19.21 19.47 1,271 
6.สิรินธร 1,272 65 440 39 80.02 69.50 7.49 7.86 694 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 337 35 334 35 26.21 23.96 30.30 30.26 623 
8.ศรีนครินทร์ 12,888 73 2,623 35 34.39 27.15 6.19 7.03 5,962 
9.วชิราลงกรณ 4,947 56 1,935 33 83.95 50.86 7.00 7.00 6,053 
10.ขุนด่านปราการชล 94 42 89 41 2.10 1.59 0.10 0.10 132 
11.รัชชประภา 3,944 70 2,593 60 12.01 11.99 0.00 0.00 2,676 
12.บางลาง 869 60 593 50 2.58 2.09 6.13 6.06 805 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
24 
ก.ค. 

25 
ก.ค. 

26 
ก.ค. 

27 
ก.ค. 

28 
ก.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 2.49 2.19 2.00 2.10 2.06 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 1.36 1.34 1.42 1.45 1.40 ลดลง 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 1.54 7.12 7.16 7.21 7.32 7.46 เพ่ิมข้ึน 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 6.17 6.57 7.07 7.64 8.25 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 12.45 12.64 12.73 12.79 12.67 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 3.64 3.64 3.64 3.61 4.08 เพ่ิมข้ึน 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 4.68 4.82 5.35 5.89 6.26 เพ่ิมข้ึน 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.84 0.64 0.45 0.50 0.84 เพ่ิมข้ึน 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 3.14 3.78 3.86 4.70 5.58 เพ่ิมข้ึน 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.59 2.61 2.46 2.83 2.92 เพ่ิมข้ึน 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.78 8.36 9.29 12.34 16.68 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.98 28.97 28.97 29.01 29.02 เพ่ิมข้ึน 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.75 18.80 18.80 18.70 18.70 ทรงตัว 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 6.28 6.15 6.12 6.49 6.58 เพ่ิมข้ึน 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 5.10 7.70 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 11.32 4.68 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 8.86 3.34 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 9.03 2.97 ทรงตัว 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 9.43 3.07 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 13.39 1.11 เพ่ิมข้ึน 

6.สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) บ้านปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ระดับน้ํา 5.12 เมตร ระดับวิกฤต 5.10 เมตร 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านใหม่พัฒนา ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย ระดับน้ํา 3.55 เมตร ระดับวิกฤต 4.00 เมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านดงบัง ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 
บ้านนาคํา (หมู่ 6) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 
บ้านสวนใหญ่พัฒนา ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
บ้านกุดตอเรือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 3.01 เมตร ระดับวิกฤต 5.00 เมตร 
ระดับน้ํา 2.29 เมตร ระดับวิกฤต 4.00 เมตร 
ระดับน้ํา 4.05 เมตร ระดับวิกฤต 6.00 เมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทางSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ประกาศระวังภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 โดยเฉพาะลุ่มนํ้าโขง

เหนือ (พะเยา เชียงราย) ลุ่มนํ้ายม (พะเยา แพร่) ลุ่มนํ้าปิง (เชียงใหม่) ลุ่มนํ้าน่าน (น่าน อุตรดิตถ์) ลุ่มนํ้ากก (เชียงราย 
เชียงใหม่) ลุ่มนํ้าโขงอีสาน (อุดรธานี เลย หนองคาย) ลุ่มนํ้าชี (หนองบัวลําภู ขอนแก่น ชัยภูมิ) ลุ่มนํ้ามูล (อุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ นครราชสีมา) 
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8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
    จ.นครราชสีมา อิทธิพลของพายุ “เซินกา” ทําให้ฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่ของ จ.นครราชสีมา และเกิดนํ้าป่าไหลหลาก
เข้าท่วมหนักหลายแห่ง โดยเฉพาะที่บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา นํ้าท่วมหลากท่วม
บ้านเรือนประชาชน ทรัพย์สิน ข้าวของเสียหายจํานวนหลายหลังคาเรือน 

จ.กาญจนบุรี เกิดพายุฝนตกหนักในพ้ืนที่ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จนทําให้นํ้าป่าไหลเอ่อล้นเข้าท่วมสะพานเหล็กที่สร้างขึ้น 
เพ่ือข้ามลําคลองเตลู่ สําหรับให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรไป-มาระหว่างบ้านพุหม่อง และบ้านปางสนุก อ.สังขละบุรี 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 อุทกภัย และน้ําไหลหลาก ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 ก.ค. 60 (ห้วงที่ 2) เกิดฝนตกหนักทําให้มีน้ําไหลหลากท่วมขังใน
พื้นที่ 37 จังหวัด 113 อําเภอ 358 ตําบล 1,437 หมู่บ้าน 1 ชุมชน (นครสวรรค์ ชัยนาท จันทบุรี เพชรบูรณ์ น่าน 
พระนครศรีอยุธยา ชุมพร ยโสธร กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ อ่างทอง ตราด ระนอง หนองคาย ชัยภูมิ พิจิตร อุตรดิตถ์ 
พะเยา นนทบุรี พิษณุโลก สระบุรี เลย อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม แพร่ แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ 
นครราชสีมา ลพบุรี ลําปาง กาฬสินธ์ุ บุรีรัมย์ สกลนคร สุโขทัย) สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 
16 จังหวัด (จ.อุบลราชธานี มหาสารคาม ศรีสะเกษ พิจิตร นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ลพบุรี แม่ฮ่องสอน
พระนครศรีอยุธยา อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ พิษณุโลก ระนอง สกลนคร สุโขทัย) 62 อําเภอ 228 ตําบล 1,088 หมู่บ้าน 

10. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบนํ้า และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 16 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ทรัพยากรนํ้าภาค พื้นที ่ ปริมาณการสูบน้ํารวม 

(ลบ.ม.) 
น้ําอุปโภค 

(ลิตร) 
บริการน้ําดื่ม 

(ลิตร) 
ภาค 1 ทรัพยากรน้ําภาค - - 149,076 
ภาค ๒ ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1,625,700 - - 

จ.นครสวรรค์ (บึงบอระเพ็ด) 86,400 - - 
ทต.ท่าลาน ต.บ้านครัว อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี 804,600 - - 
ม.4 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 116,640 - - 
ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 1,179,360 - - 
วัดธรรมาราม ต.บ้านป้อม จ.พระนครศรีอยุธยา 56,700 - - 

ภาค ๓ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 32,000 - - 
บ.โนนเขวา ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 78,000  

 
ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 1,200 - - 

ภาค ๔ อบต.หัววัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธ์ุ 91,200 - - 
ทน.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 109,560 - - 
ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 68,040 - - 
ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 28,800 - - 

ภาค ๕ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 36,000 - - 
ภาค ๖ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 920,000 - - 
ภาค ๗ ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 528,120 - - 

ต.โพธ์ิงาม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 113,400 - - 
ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 121,500 - - 
ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 1,555,200 - - 
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 19,440 - - 

ภาค ๙ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 153,000 636,000 9,640 
    7,724,860 636,000 158,716 

 



๕ 

11. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 28 ก.ค. ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 29 ก.ค.- 2 ส.ค. ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงแต่
ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ 
 สําหรับในช่วงวันที่ 27-29 ก.ค. บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 
30 ก.ค.- 2 ส.ค.บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

12. สรุปสถานการณ์น้ําลุ่มน้ําต่างๆ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (กรมทรัพยากรนํ้า) 
  สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 
 -  ลุ่มนํ้าบางปะกง สถานการณ์นํ้าอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) และระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 - ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี สถานการณ์นํ้าอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) และระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่า
กว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและลดลงในบางพ้ืนที่ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


