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 กรมทรพัยากรนํ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นํ้า ประจําวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดังน้ี 

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากข้ึน และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู อุดรธานี ชัยภูมิ และนครราชสีมา ภาคกลาง บริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ 
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส่วนภาคใต้ บริเวณจังหวัด
ระนอง พังงา และภูเก็ต ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เส่ียงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนท่ีตกสะสม และน้ําท่วมฉลับพลัน น้ํา
ไหลหลากไว้ด้วย สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพ้ืนที่  
 ส่วนคล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามัน มีกําลังแรงขึ้น โดยมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝ่ังในระยะ 2-3 วันนี้ 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 16 ส.ค. 2560 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 16 ส.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ระนอง 132.5 
จ. (ทุ่งช้าง) 66.1 
จ.สตูล 63.5 
จ.จันทบุรี (พลิ้ว สกษ.) 58.5 
จ.เชียงราย 56.7 
จ.สมุทรปราการ (สกษ.) 46.3 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 42.1 
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3.เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีภูเก็ต เวลา 08.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ 

4.สถานการณ์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ 45,720 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 (ปริมาตรน้ําใช้การได้ 

22,193 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (33,447 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 12,273 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 170.97 ล้านลบ.ม.ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 159.48 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 25,037 ล้านลบ.ม.  

 
 

อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตร 
นํ้าในอ่าง 

ปริมาตร 
นํ้าใช้การได้ 

ปริมาตร 
นํ้าไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
นํ้าระบาย 

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

ปริมาตรนํ้า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
นํ้าเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
นํ้าใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 6,644 49 2,844 29 10.06 18.16 3.00 3.00 6,818 
2.สิริกิต์ิ 5,854 62 3,004 45 20.07 24.06 5.09 5.01 4,786 
3.จุฬาภรณ์ 94 57 57 45 0.23 0.30 0.00 0.00 113 
4.อุบลรัตน์ 1,580 65 999 54 8.45 5.37 10.08 10.00 851 
5.ลําปาว 1,654 84 1,554 83 16.93 11.85 35.83 36.15 796 
6.สิรินธร 1,339 68 508 45 11.76 11.68 11.10 11.03 627 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 249 26 246 26 18.42 21.29 21.60 24.19 711 
8.ศรีนครินทร์ 13,317 75 3,052 41 16.86 16.03 6.03 6.01 5,533 
9.วชิราลงกรณ 5,741 65 2,729 47 16.63 25.75 9.94 10.04 5,259 
10.ขุนด่านปราการชล 114 51 109 50 0.46 0.54 0.85 0.85 112 
11.รัชชประภา 4,297 76 2,945 69 7.94 8.59 7.53 5.10 2,323 
12.บางลาง 881 61 605 51 12.00 13.80 2.48 2.72 793 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันท่ี 12 – 16 สิงหาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่นํ้า อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับนํ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ 
12 
ส.ค. 

13 
ส.ค. 

14 
ส.ค. 

15 
ส.ค. 

16 
ส.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.47 1.41 1.38 1.33 1.44 เพิ่มข้ึน 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.27 -0.38 -0.50 -0.53 -0.46 เพิ่มข้ึน 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 8.05 8.00 7.96 7.90 7.82 ลดลง 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 8.92 8.75 8.55 8.33 8.11 ลดลง 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 13.00 12.77 12.64 12.50 12.37 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 6.14 5.95 5.78 5.62 5.47 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 8.01 8.04 8.04 8.01 7.96 ล้นตลิ่ง 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.85 0.85 0.91 0.90 0.95 เพิ่มข้ึน 
M.159 ลําชี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 5.15 4.97 4.74 *** *** *** 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 4.04 4.03 3.97 3.92 3.87 ล้นตลิ่ง 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.42 8.37 8.04 8.87 8.96 เพิ่มข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.01 29.01 29.04 29.04 29.01 ลดลง 
X.274 แม่นํ้าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.13 19.01 19.03 18.80 18.76 ลดลง 
X.37A แม่นํ้าตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 9.41 9.46 9.58 9.66 9.65 ลดลง 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
สถานการณ์นํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าโขง ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 

24 ชม. (มม) 
ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตล่ิง 
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

15 ส.ค. 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) 
แนวโน้ม 

16 ส.ค. 17 ส.ค. 18 ส.ค.  

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 6.2 357.110 12.80 4.62 4.66 4.75 4.87 เพ่ิมขึ้น 
อ.เชียงคาน จ.เลย  0.0 194.118 16.00 10.24 10.33 10.57 10.83 เพ่ิมขึ้น 
อ.เมือง จ.หนองคาย 43.4 153.648 12.20 7.82 7.93 7.99 8.08 เพ่ิมขึ้น 
อ.เมือง จ.นครพนม 1.4 130.961 12.00 8.70 8.75 9.11 9.40 เพ่ิมขึ้น 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0.0 124.219 12.50 8.62 8.33 8.45 8.76 เพ่ิมขึ้น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0.0 89.030 14.50 10.97 10.44 10.30 10.48 เพ่ิมขึ้น 

6.สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันน้ี)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 
บ้านนํ้าพิ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
บ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 140.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 171.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 
บ้านนาหนุน 3 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
บ้านโกตา ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล 
บ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 

ระดับนํ้า 3.74 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ระดับนํ้า 6.02 เมตร ระดับวิกฤต 7.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 121.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านนํ้าสอด ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
บ้านตาดซ้อ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 
บ้านลาดเหนือ ต.ทต.หลวงศิริ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
บ้านนาเจริญ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
บ้านแม่สาย (บ้านถํ้าผาจม) ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
บ้านสองพ่ีน้อง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
บ้านเขานางหงษ์ ต.ปากนํ้า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 85.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ระดับนํ้า 3.11 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 92.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 99.5 มิลลิเมตร 
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บ้านสองพ่ีน้อง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
บ้านดอยสะโงะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
บ้านดอนที ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
บ้านห้วยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
บ้านร้องหัวฝาย ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
บ้านสลักเพชรเหนือ ต.เกาะช้างใต้ อ.ก่ิงเกาะช้าง จ.ตราด 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 99.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 86.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 87.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 119.0 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทางSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8. เหตุการณ์วิกฤตนํ้าปัจจุบัน ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันน้ี)] 
 ไม่มีสถานการณ์  

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 สถานการณ์ฝนตกหนักทําให้มีนํ้าไหลหลากท่วมขังในพ้ืนท่ี 44 จังหวัด (นครสวรรค์ ชัยนาท จันทบุรี เพชรบูรณ์ น่าน 
พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ อ่างทอง ตราด ระนอง ชัยภูมิ พิจิตร อุตรดิตถ์ พะเยา นนทบุรี 
พิษณุโลก สระบุรี เลย อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม แพร่ แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
ลพบุรี ลําปาง กาฬสินธ์ุ บุรีรัมย์ สกลนคร สุโขทัย มุกดาหาร ชุมพร อํานาจเจริญ ร้อยเอ็ด อุดรธานี ยโสธร หนองคาย 
นครพนม และสุรินทร์) 301 อําเภอ 1,661 ตําบล 13,312 หมู่บ้าน 43 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 583,448 
ครัวเรือน 1,850,403 คน มีผู้เสียชีวิต 32 ราย สถานการณ์คล่ีคลายแล้ว 36 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 7 จังหวัด 
(จ.สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา) 33 อําเภอ 201 ตําบล 1,238 
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 43,994 ครัวเรือน 136,658 คน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 15 – 21 สิงหาคม 2560) 
 ในช่วงวันท่ี 15-21 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนเพ่ิมข้ึน และมีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ีบริเวณภาคกลาง ตะวันออก และ
ภาคใต้ รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ประมาณ 2-3 เมตร 
 ข้อควรระวัง ในช่วงวันท่ี 15-19 ส.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ 
รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมท่ีไว้ด้วย สําหรับชาวเรือบริเวณทะเล
อันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
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11. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบน้ํา และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน 

จังหวัด 
ปริมาณสูบนํ้า 

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายนํ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พ้ืนท่ี 

ภาค 1 

ลําปาง - 30,900 - - - 

กําแพงเพชร 96,000 13,846 3,587 9,060 - 
เชียงราย - 18,565 - - - 
แม่ฮ่องสอน - 21,149 - - - 
เชียงใหม่ - 13,693 - - - 

ภาค 2 

นครสวรรค ์ 2,684,880 - 4,719 12,620 18,700 

สมุทรปราการ 2,143,800 - - - - 

สระบุรี 1,128,600 - 3,559 - 3,000 

พระนครศรีอยุธยา 153,900 - - - 25 

ภาค 3 อุดรธานี 393,600 - 3,883 12,126 - 

ภาค 4 
กาฬสินธ์ุ 132,000 - 1,204 6,020 - 

ขอนแก่น 1,012,500 - 1,931 7,418 - 

มหาสารคาม 514,800 - 685 2,746 - 

ภาค 5 นครราชสีมา 321,000 - 2,103 8,212 - 

ภาค 6 
สระแก้ว 1,284,800 - 12,000 48,000 - 

ปราจีนบุรี 73,600 - 35 150 950 

ภาค 7 
สุพรรณบุรี 2,318,220 - 1,800 6,020 20,700 

ประจวบคีรีขันธ์ 19,440 - 100 300 - 

ภาค 9 
สุโขทัย 153,000 - - - 1,200 

อุตรดิตถ์ - 671,585 3,747 14,880 - 

    12,430,140 769,738 39,353 127,552 44,575 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 

                          อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 


