
  

             รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http ://www .dwr .go .th 
 
รำยงำนฉบับที่ 1179/2560 เวลำ 08.00 น. วันที่ 20 สิงหำคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียน  รมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

 กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที ่20 สิงหาคม 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนำแน่น และมีฝนตกหนักบำงพื นที่ ภำคเหนือ 
บริเวณจังหวัดพะเยำ แพร่ น่ำน สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก้ำแพงเพชร และตำก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัด
ขอนแก่น มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด ยโสธร อ้ำนำจเจริญ ชัยภูมิ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี ภำคกลำง 
บริเวณจังหวัดกำญจนบุรี รำชบุรี อุทัยธำนี นครสวรรค์ ชัยนำท สิงห์บุรี อ่ำงทอง และลพบุรี ภำคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนำยก 
ปรำจีนบุรี จันทบุรี และตรำด 
 ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกหนักได้บำงพื นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันตอนบนมีคลื่นสูง 1 -2 
เมตร 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 20 ส.ค. 2560 เวลำ 01.00 น. 

 
ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 20 ส.ค. 2560 เวลำ 07.00 น. 

2.ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น. (เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี ) (ท่ีมำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ปรำจีนบุรี 107.0 
จ.จันทบุรี (พลิ ว สกษ.) 88.0 
จ.นครนำยก 86.9 
จ.กำฬสินธุ์ 53.5 
จ.บุรีรัมย์ (อ.นำงรอง) 52.5 
จ.สุพรรณบุรี (อู่ทอง สกษ.) 50.7 
จ.ชัยนำท (สกษ.) 46.2 
 
 

http://www.dwr.go.th/
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3.เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2560 (ท่ีมำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 07.30 น. 

 
สถำนพีิษณุโลก เวลำ 07.45 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคเหนือ 

4.สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่19 สิงหาคม 2560 (ท่ีมำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 45,978 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้ 

22,452 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2559 (34,452 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49) 
มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 11,526 ล้ำนลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 260.18 ล้ำนลบ.ม.ปริมำณน ้ำระบำย
จ้ำนวน 158.49 ล้ำนลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 24,779 ล้ำนลบ.ม.  

 
 

อ่ำงเก็บน ้ำ 

ปริมำตร 
น ้ำในอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำใช้กำรได ้

ปริมำตร 
น ้ำไหลลงอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำระบำย 

 
ปริมำตรน ้ำ
รับได้อีก 
(ล้ำน ม.3) 
(ควำมจุท่ี รนส.-

ปริมำตรน ้ำ
ปัจจุบัน) 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำเก็บ

กัก 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำใช้
กำร 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

1.ภูมิพล 6,692 50 2,892 30 25.06 16.65 3.00 3.00  6,770 
2.สิริกิติ์ 5,973 63 3,123 47 32.54 38.55 4.99 4.89  4,535 
3.จุฬำภรณ์ 95 58 58 46 0.53 1.25 0.51 0.53 86 
4.อุบลรัตน์ 1,574 65 993 54 17.09 15.59 15.74 14.22 3,066 
5.ล้ำปำว 1,649 83 1,549 82 48.14 37.67 34.64 34.97 801 
6.สิรินธร 1,326 67 494 44 8.19 8.12 7.55 7.47  640  
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 256 27 253 26 18.89 17.87 18.20 15.62  704 
8.ศรีนครินทร์ 13,370 75 3,105 42 24.63 22.79 5.88 5.96  5,400 
9.วชิรำลงกรณ 5,798 65 2,786 48 25.94 22.69 10.13 9.93  5,202 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 113 50 109 49 0.92 0.67 0.85 0.85  112 
11.รัชชประภำ 4,315 77 2,964 69 7.74 12.97 7.33 4.87 1,829 
12.บำงลำง 899 62 623 53 5.29 6.43 3.92 2.58 691 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร์ อาทติย ์
16 
ส.ค. 

17 
ส.ค. 

18 
ส.ค. 

19 
ส.ค. 

20 
ส.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.44 1.56 1.51 1.54 1.59 เพิ่มขึ น 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 -0.46 -0.33 -0.40 -0.29 -0.06 เพิ่มขึ น 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 7.28 7.82 7.76 7.73 7.70 7.68 ลดลง 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 11.18 8.11 7.90 7.90 8.11 8.45 เพิ่มขึ น 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 12.37 12.31 12.48 15.50 15.50 ทรงตัว 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 5.47 5.32 5.14 5.03 4.92 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 7.96 7.90 7.88 7.86 7.84 ล้นตลิ่ง 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 0.95 0.89 1.26 1.32 1.04 ลดลง 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 8.20 4.31 4.22 4.15 3.90 3.85 ลดลง 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.87 3.83 3.83 3.78 3.76 ล้นตลิ่ง 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.96 8.17 8.24 8.77 8.44 ลดลง 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.01 29.01 28.99 28.98 29.01 ลดลง 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 24.18 18.76 18.80 18.78 18.70 18.70 ทรงตัว 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 9.65 9.62 9.53 9.40 9.19 ลดลง 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 
 
สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 (ท่ีมำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 

24 ชม. (มม) 
ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง 
(ม.) 

ระดับน ้า
(ม.) 

18 ส.ค. 

ระดับน ้าคาดการณ์ (ม.) 
แนวโน้ม 

19 ส.ค. 20 ส.ค. 21 ส.ค.  

อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 0.6 357.110 12.80 6.06 6.14 6.15 6.09 เพิ่มขึ น 
อ.เชียงคำน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 11.30 11.91 12.32 12.48 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.หนองคำย 1.4 153.648 12.20 8.14 8.69 9.38 10.04 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.0 130.961 12.00 8.13 8.22 8.46 8.77 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 0.0 124.219 12.50 7.76 7.75 7.96 8.42 เพิ่มขึ น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 7.2 89.030 14.50 9.88 9.65 9.55 9.67 เพิ่มขึ น 
 
6.สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2560 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 15.00 น. (เมื่อวำน)  - 08.00 น. (วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บ้ำนกลำง ต้ำบลเชียงม่วน อ้ำเภอเชียงม่วน จังหวัด
พะเยำ 

ระดับน ้ำ 3.06 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 

บ้ำนทุ่งกรำด ต้ำบลสะตอ อ้ำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด ระดับน ้ำ 3.32 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
บ้ำนรวมไทยพัฒนำที่ 8 ต้ำบลรวมไทยพัฒนำ อ้ำเภอพบ
พระ จังหวัดตำก 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 98.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้ำนกุดตอเรือ ต้ำบลทรำยขำว อ้ำเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย 
 

ระดับน ้ำ 4.02 เมตร ระดับวิกฤต 6.00 เมตร 
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การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้ำนซับใต้ ต้ำบลพญำเย็น อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัด

นครรำชสมีำ 
ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 87.5 มิลลิเมตร 

 บ้ำนเหวปลำกั ง ต้ำบลหมสูี อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสมีำ 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 85.0 มิลลิเมตร 

 บ้ำนวังดิน ต้ำบลบ้ำนกลำง อ้ำเภอสอง จังหวัดแพร่ ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.0 มิลลิเมตร 
 บ้ำนไหล่ท่ำ ต้ำบลแม่ระมำด อ้ำเภอแม่ระมำด จังหวัด

ตำก 
ระดับน ้ำ 2.30 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 

*ได้รับข้อมูลจำกทำงSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2560 (ท่ีมำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
ไม่มีสถำนกำรณ์ธรณีพิบัติ 

8. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2560 [เวลำ 15.00 น. (เมื่อวำน) - 08.00 น. (วันนี )] 
    ไม่มีเหตุกำรณ์วิกฤติน ้ำ  

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2560 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
 สถานการณ์ฝนตกหนักท้าให้มีน ้าไหลหลากท่วมขังในพื นที่ 44 จังหวัด (นครสวรรค์ ชัยนำท จันทบุรี เพชรบูรณ์ น่ำน 
พระนครศรีอยุธยำ อุทัยธำนี ก้ำแพงเพชร เชียงรำย เชียงใหม่ อ่ำงทอง ตรำด ระนอง ชัยภูมิ พิจิตร อุตรดิตถ์ พะเยำ นนทบุรี 
พิษณุโลก สระบุรี เลย อุบลรำชธำนี ขอนแก่น มหำสำรคำม แพร่ แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ นครรำชสีมำ 
ลพบุรี ล้ำปำง กำฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สกลนคร สุโขทัย มุกดำหำร ชุมพร อ้ำนำจเจริญ ร้อยเอ็ด อุดรธำนี ยโสธร หนองคำย 
นครพนม และสุรินทร์) 302 อ้าเภอ 1,724 ต้าบล 14,105 หมู่บ้าน 43 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 609,425 
ครัวเรือน 1,898,322 คน มีผู้เสียชีวิต 36 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 38 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด 
(กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และพระนครศรีอยุธยา) 23 อ้าเภอ 143 ต้าบล 890 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 32,591 ครัวเรือน 98,493 คน 
 
10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่20 – 25 สิงหำคม 2560) 
 ในวันที่ 20 ส.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนำแน่นและมีฝนตกหนักหลำยพื นที่ ส้ำหรับบริเวณทะเลอันดำมันมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร 
 ส่วนในช่วงวันที่ 21 - 25 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนลดลง แต่บริเวณภำคตะวันออก และภำคใต้ รวมทั งกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล มีฝนตกหนักบำงพื นที่ 
 
11. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำดื่ม เพ่ือช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั งแต่ 1 พฤษภำคม – 18 สิงหำคม พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสูบน ้า 

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นที่ 

ภำค 1 

ล้ำปำง  -     30,900   -     -     -    
ก้ำแพงเพชร  96,000   13,846   3,587   9,060   -    
เชียงรำย  -     18,565   -     -     -    
แม่ฮ่องสอน  -     21,149   -     -     -    
เชียงใหม่  -     13,693   -     -     -    

ภำค 2 

นครสวรรค์  2,684,880   -     4,719   12,620   18,700  
สมุทรปรำกำร  2,143,800   -     -     -     -    
สระบุรี  1,128,600   -     3,559   -     3,000  
พระนครศรีอยุธยำ  153,900   -     -     -     25  



๕ 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสูบน ้า 

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นที่ 
ภำค 3 อุดรธำนี  393,600   -     3,883   12,126   -    

ภำค 4 
กำฬสินธุ์  132,000   -     1,204   6,020   -    
ขอนแก่น  1,053,420   -     1,931   7,418   -    
มหำสำรคำม  703,800   -     939   3,988   -    

ภำค 5 นครรำชสีมำ  321,000   -     2,103   8,212   -    

ภำค 6 สระแก้ว  1,284,800   -     12,000   48,000   -    
ปรำจีนบุรี  73,600   -     35   150   950  

ภำค 7 สุพรรณบุรี  2,318,220   -     1,800   6,020   20,700  
ประจวบคีรีขันธ์  19,440   -     100   300   -    

ภำค 9 สุโขทัย  153,000   -     -     -     1,200  
อุตรดิตถ์  -     671,585   3,747   14,880   -    

     12,660,060   769,738   39,607   128,794   44,575  
 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


