
  

             รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
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รำยงำนฉบับที่ 1196/2560 เวลำ 15.00 น. วันที่ 28 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 ประจ้าวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ในระยะนี ประเทศไทยมีฝนตกชุก และมีฝนตกหนักบำงพื นที่ในบริเวณภำคเหนือ
ตอนล่ำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ ขอให้ประชำชนที่อำศัยในที่รำบลุ่ม ที่ลำดเชิงเขำ
ระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอำจเกิดน ้ำท่วมฉับพลันและน ้ำป่ำไหลหลำกไว้ด้วย 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 28 ส.ค. 2560 เวลำ 07.00 น. 

 
ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 28 ส.ค. 2560 เวลำ 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) 121.8 
จ.พังงำ (ตะกั่วป่ำ) 113.8 
จ.กระบี่ 81.4 
จ.อุบลรำชธำนี (ศูนย์ฯ) 66.1 
จ.ร้อยเอ็ด 58.4 
จ.มุกดำหำร 55.0 
จ.นครศรีธรรมรำช (ฉวำง) 52.0 
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3.เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนขีอนแก่น เวลำ 14.30 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคใต้ 

4.สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่28 สิงหาคม 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 47,215 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้ 

23,688 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2559 (35,740 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) 
มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 11,475 ล้ำนลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 384.33 ล้ำนลบ.ม.ปริมำณน ้ำระบำย
จ้ำนวน 162.17 ล้ำนลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 23,542 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 6,971 52 3,171 33 28.76 32.33 5.00 5.00 6,491 
2.สิริกิติ์ 6,243 66 3,393 51 67.07 49.93 3.04 3.00 4,397 
3.จุฬำภรณ์ 101 62 64 50 1.15 1.31 1.06 1.00 106 
4.อุบลรัตน์ 1,699 70 1,118 60 37.04 24.49 20.11 20.00 732 
5.ล้ำปำว 1,606 81 1,506 80 46.12 27.22 29.92 28.93 844 
6.สิรินธร 1,369 70 538 47 5.76 17.34 7.42 7.41 597 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 273 28 270 28 28.14 25.29 19.94 17.31 687 
8.ศรีนครินทร์ 13,631 77 3,366 45 25.80 37.49 6.02 6.14 5,219 
9.วชิรำลงกรณ 6,013 68 3,001 51 57.01 41.49 9.97 10.02 4,987 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 125 56 120 55 1.54 1.66 43.15 0.85 101 
11.รัชชประภำ 4,300 76 2,948 69 9.63 8.03 9.22 10.68 2,320 
12.บำงลำง 898 62 622 53 3.51 4.18 4.21 4.05 776 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร์ อาทติย ์ จันทร ์

24 
ส.ค. 

25 
ส.ค. 

26 
ส.ค. 

27 
ส.ค. 

28 
ส.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.56 1.49 1.75 1.66 2.06 เพิ่มขึ น 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 -0.28 -0.25 -0.26 -0.21 1.19 เพิ่มขึ น 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 7.28 7.74 7.71 7.69 7.64 7.61 ลดลง 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 11.18 8.92 8.81 8.62 8.32 8.27 ลดลง 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 ทรงตัว 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 4.84 4.74 4.86 4.66 4.72 เพิ่มขึ น 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 7.69 7.61 7.55 7.52 7.56 ล้นตลิ่ง 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 1.07 0.92 0.88 0.95 1.38 เพิ่มขึ น 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 8.20 4.29 4.39 4.55 4.79 *** *** 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.67 3.64 3.72 3.60 3.76 ล้นตลิ่ง 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 8.13 8.28 8.08 8.08 8.33 เพิ่มขึ น 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 28.97 28.97 28.97 28.96 28.96 ทรงตัว 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 24.18 18.73 19.08 19.63 19.05 19.02 ลดลง 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 7.44 7.20 7.01 6.90 7.24 เพิ่มขึ น 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 
 
สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 

24 ชม. (มม) 
ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตลิ่ง 
(ม.) 

ระดับน ้า
(ม.) 

28 ส.ค. 

ระดับน ้าคาดการณ์ (ม.) 
แนวโน้ม 

29 ส.ค. 30 ส.ค. 31 ส.ค.  

อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 22.2 357.110 12.80 5.71 5.75 5.80 5.76 เพิ่มขึ น 
อ.เชียงคำน จ.เลย  14.4 194.118 16.00 10.16 10.65 11.10 11.56 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.หนองคำย 0.0 153.648 12.20 7.66 7.69 8.02 8.66 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.นครพนม 0.1 130.961 12.00 8.29 8.00 7.91 8.09 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 58.2 124.219 12.50 8.19 7.80 7.64 7.94 เพิ่มขึ น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 12.0 89.030 14.50 10.26 10.15 10.27 10.42 เพิ่มขึ น 
 
6.สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้ำนเขำพลู ต้ำบลบำงสัก อ้ำเภอกนัตัง จังหวัดตรัง ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 117.5 มลิลิเมตร 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 
*ได้รับข้อมูลจำกทำงSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 (ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
ไม่มีสถำนกำรณ์ธรณีพิบัต ิ
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8. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
    จ.อุบลราชธานี - มีฝนตกลงมำ ท้ำให้มีน ้ำขังตำมผิวกำรจรำจร รถยนต์แล่นผ่ำนต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรขับขี่ ส่วน
ตำมชุมชนริมแม่น ้ำมูลในเขตอ้ำเภอเมืองและอ้ำเภอวำรินช้ำรำบ ซึ่งแม่น ้ำมูลล้นตลิ่งไหลท่วม ระดับน ้ำได้ปรับตัวสูงขึ นจำก
เมื่อวำนอีก 5 เซนติเมตร ท้ำให้มีระดับน ้ำที่สถำนีวัดน ้ำ M7 สะพำนเสรีประชำธิปไตย อ.เมือง สูง 7.56 เมตร มีน ้ำล้นตลิ่ง
สูง 56 เซนติเมตร และระดับแม่น ้ำมูลยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ นอีก  
 จ.ภูเก็ต - ฝนตกหนักอย่ำงต่อเนื่องในพื นที่ภูเก็ต และอันดำมัน ส่งผลให้หลำยพื นที่ของจังหวัดภูเก็ต มีน ้ำเอ่อล้นขึ นมำ
ท่วมขังบนพื นผิวกำรจรำจร เนื่องจำกระบำยไม่ทัน และรอกำรระบำยจำกฝนที่ตกหนักตั งแต่เมื่อวำนจนถึงเช้ำวันนี  (28 ส.ค.) 
โดยเฉพำะในจุดที่เกิดปัญหำซ ้ำซำก เช่น ปำกซอยสุรินทร์ บริเวณสี่แยกธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ ในเขตเทศบำลนคร
ภูเก็ต ส่งผลให้กำรจรำจรติดขัดเป็นอย่ำงมำก 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
 อุทกภัย น ้าไหลหลาก และน ้าเอ่อล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่้า พายุ
โซนร้อน “ตาลัส” และพายุโซนร้อน “เซินกา” ตั งแต่วันที่ 5 ก.ค. – 15 ส.ค. 60 ในพื 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 37 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 39 
จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และพระนครศรีอยุธยา) 23 อ้าเภอ 
117 ต้าบล 503 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,000 ครัวเรือน 9,714 คน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่28 สิงหำคม – 3 กันยำยน 2560) 
 ในช่วงวันที่  28-31 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนำแน่น และมีฝนตกหนักบำงแห่งในภำคเหนือ  ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำงรำมทั งกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก ส้ำหรับทะเลอันดำ
มันมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1 -3 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนลดลง ส้ำหรับทะเลอันดำมันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
 ลักษณะส้าคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 28-31 ส.ค. ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมำพำดผ่ำนภำคเหนือตอนล่ำง ภำค
กลำงตอนบน และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส้ำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้ำลังปำนกลำงพัดปกคลุมทะเลอันดำมันและ
ภำคใต้ ลักษณะเช่นนี ท้ำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพ่ิมขึ น และมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันมี
ก้ำลังปำนกลำง ส่วนในช่วงวันที่ 1 -3 ก.ย. ร่องมรสุมพำดผ่ำนตอนบนของภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส้ำหรับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมันและภำคใต้จะมีก้ำลังอ่อนลงท้ำให้ประเทศไทยจะมีฝนลดลง 
11. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั งแต่ 1 พฤษภำคม – 28 สิงหำคม พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสูบน ้า 

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นที่ 

ภำค 1 

ล้ำปำง - 36,200 - - - 
ก้ำแพงเพชร 96,000 17,346 3,587 9,060 - 
เชียงรำย - 21,544 - - - 
แม่ฮ่องสอน - 23,450 - - - 
เชียงใหม่ - 16,483 - - - 

ภำค 2 

นครสวรรค์ 1,913,760 - 4,369 11,220 15,500 
อุทัยธำนี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปรำกำร 2,377,080 - - - - 
สระบุรี 1,274,400 - 3,559 - 3,000 
พระนครศรีอยุธยำ 205,740 - - - 25 



๕ 

หน่วย 
งาน จังหวัด ปริมาณสูบน ้า 

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พื นที่ 
ภำค 3 อุดรธำนี 931,420 - 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 1,324,600 - 1,009 3,139 10,787 

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 - 
พิษณุโลก 18,000 162,000 - - 1,000 

 15,306,040 948,608 40,581 131,783 55,412 
 

  
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ               

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


