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รายงานฉบับที่ 1116/2560 เวลา 08.00น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังตดิตามสถานการณน์้าํ 24 ชั่วโมง 
เรียน  รมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก สําหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 
2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 19 ก.ค. 2560 เวลา 01.00 น. 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 19 ก.ค. 2560 เวลา 08.00 น. 

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

 
 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.กาฬสินธ์ุ 71.6 
จ.นครนายก 68.0 
จ.มุกดาหาร 56.0 
จ.สุรินทร ์ 52.3 
จ.นครพนม 46.0 
จ.ชลบุรี 35.9 
จ.ชลบุรี (สัตหบี) 32.0 
จ.ศรีสะเกษ 31.8 
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3.เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 09.15 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคใต้ 

4.สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 39,583 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้ 

16,056 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (32,214 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 7,368 ล้านลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 303.87 ล้านลบ.ม.ปริมาณน้ําระบาย
จํานวน 111.27 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 31,174 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 6,047 45 2,247 23 13.44 13.34 5.00 5.00 7,415 
2.สิริกิต์ิ 4,684 49 1,834 28 52.81 40.78 3.54 6.12 5,956 
3.จุฬาภรณ์ 88 54 51 40 0.14 0.07 0.50 0.50 119 
4.อุบลรัตน์ 1,331 55 750 41 6.56 6.50 15.97 15.95 1,100 
5.ลําปาว 944 48 844 43 13.14 15.23 5.54 7.44 1,506 
6.สิรินธร 1,033 53 202 18 22.03 14.31 7.86 7.90 933 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 399 42 396 41 27.58 26.28 22.53 20.80 561 
8.ศรีนครินทร์ 12,691 72 2,426 32 7.05 12.50 7.09 7.01 6,159 
9.วชิราลงกรณ 4,331 49 1,319 23 72.94 30.07 7.07 7.08 6,669 
10.ขุนด่านปราการชล 77 34 73 33 1.57 1.87 0.58 0.58 149 
11.รัชชประภา 3,949 70 2,597 61 24.36 15.27 15.80 17.78 2,671 
12.บางลาง 903 62 627 53 2.71 3.59 5.92 5.97 771 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม เสาร์ อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ 
15 
ก.ค. 

16 
ก.ค. 

17 
ก.ค. 

18 
ก.ค. 

19 
ก.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.48 1.43 1.42 1.48 2.12 เพ่ิมข้ึน 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.21 -0.22 -0.28 -0.29 0.97 ลดลง 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 1.54 6.15 6.73 6.89 6.99 7.06 เพ่ิมข้ึน 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 4.39 5.14 5.55 5.26 5.03 ลดลง 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 12.83 13.00 13.30 12.82 12.53 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 3.99 4.02 4.03 4.04 4.18 เพ่ิมข้ึน 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 3.78 3.84 4.01 4.14 4.19 เพ่ิมข้ึน 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.84 1.02 0.85 0.85 0.84 ทรงตัว 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 3.14 3.02 2.80 2.70 2.71 ลดลง 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.54 2.53 2.54 2.55 2.60 เพ่ิมข้ึน 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.40 8.66 8.90 9.25 9.78 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.12 29.03 29.01 29.01 29.01 ทรงตัว 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 19.15 18.80 18.78 18.73 18.70 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 5.56 7.91 8.19 7.77 7.26 ลดลง 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 4.07 8.73 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 9.52 6.48 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 6.43 5.77 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 7.95 4.05 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 7.39 5.11 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 9.30 5.20 เพ่ิมข้ึน 

6.สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านริมอิง* ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ระดับน้ํา 3.01 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านไหล่ท่า ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
บ้านเขาขาด ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านชมภูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
บ้านซับเปิป ต.ซับเปิป อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
บ้านผาลาด1 ต.พระบาท อ.เมืองลําปาง จ.ลาํปาง 

ระดับน้ํา 2.48 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 3.63 เมตร ระดับวิกฤต 6.00 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 82.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทางSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
เฝ้าระวังดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2560 โดยเฉพาะลุ่มนํ้าโขง (พะเยา เชียงราย 

หนองคาย เลย) ลุ่มนํ้ายม (พะเยา แพร่ ) ลุ่มนํ้าปิง (เชียงใหม่) ลุ่มนํ้าน่าน (น่าน อุตรดิตถ์) ลุ่มนํ้ากก (เชียงราย เชียงใหม่) ลุ่ม
นํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก (ตราด จันทบุรี)  
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8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
   ไม่มีเหตุการณ์วิกฤตินํ้า 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 อุทกภัย และน้ําไหลหลาก ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 15 มิ.ย. 60 เกิดฝนตกหนักทําให้มีน้ําไหลหลากท่วมในพื้นที่ และได้
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จํานวน 27 จังหวัด 108 อําเภอ 555 ตําบล 3,892 หมู่บ้าน 
(พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร สุโขทัย เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน นครสวรรค์ พิจิตร ตาก เชียงราย อุดรธานี เลย ขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุพรรณบุรี สระบุรี นครปฐม ลพบุรี ชลบุรี ตราด สระแก้ว นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง) 
 ห้วงที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 5-18 ก.ค. 60 เกิดฝนตกหนักทําให้มีนํ้าไหลหลากท่วมขังในพ้ืนที่ 20 จังหวัด 53 อําเภอ 190 
ตําบล 712 หมู่บ้าน (นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท จันทบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พระนครศรีอยุธยา ชุมพร 
ยโสธร กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา เลย ตราด ระนอง ลําปาง) สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ยังคงมี
สถานการณ์ 6 จังหวัด 24 อําเภอ 121 ตําบล 493 หมู่บ้าน (น่าน เชียงราย ระนอง ยโสธร ตราด พระนครศรีอยุธยา) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 18 – 24 กรกฎาคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 18 ก.ค. ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ สําหรับบริเวณ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 19-24 ก.ค. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกและมีฝนตก
หนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สําหรับบริเวณทะเลอันดามัน
ตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
11. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรนํ้า) 
สรุปการสูบนํ้า และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 16 พฤษภาคม – ปัจจุบัน พ.ศ. 2560 
ทรัพยากรนํ้าภาค พ้ืนที่ ปริมาณการสบูนํ้ารวม 

(ลบ.ม.) 
นํ้าอุปโภค 

(ลิตร) 
บริการนํ้าด่ืม 

(ลิตร) 
ภาค 1 ทรัพยากรน้ําภาค - - 58,695 
ภาค ๒ จ.นครสวรรค์ (บึงบรเพ็ด) 86,400 - - 

ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1,279,800 - - 
ทต.ท่าลาน ต.บ้านครัว อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี 588,600 - - 

ภาค ๓ ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 28,800 - - 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 1,6800 - - 

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 
    6,012,660 636,000 68,335 

 



๕ 

   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


