
  

             รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http ://www .dwr .go .th 
 
รำยงำนฉบับที่ 1139/2560 เวลำ 15.00น. วันที่ 30 กรกฎำคม 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 30 กรกฎาคม 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ท่ีมำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบนจะมีฝนตกหนกัถึงหนกัมำกบำงพื นทีไ่ดอ้กี 
1 วัน ขอให้ประชำชนในบรเิวณดังกล่ำวระวังฝนที่ตกสะสมอีก 1 วัน ส้ำหรับภำคใต้มีฝนฟ้ำคะนองกระจำย ส่วนทะเล
อันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร ชำวเรือควรเดินเรือด้วยควำมระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจำก
ฝั่งต่อไปอีก 1 วันนี  

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 30 ก.ค. 2560 เวลำ 07.00 น. 

 
 ภำพถ่ำยจำกดำวเทยีม วันท่ี 30 ก.ค. 2560 เวลำ 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นครพนม 99.4 
จ.สกลนคร 37.7 
จ.ระนอง 25.9 
จ.ก้ำแพงเพชร 25.0 
จ.ชุมพร (สวี) 22.6 
จ.อุดรธำนี 18.5 
จ.ปรำจีนบุรี (กบินทร์บุรี) 17.4 
จ.ตำก (อุ้มผำง) 16.4 
 
 

พำยุไตฝุ้่น “เนสำรท” 

พำยโุซนร้อน “โนรู” 

พำยุโซนร้อน “ไห่ถำง” 

http://www.dwr.go.th/
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3.เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนสีกลนคร เวลำ 14.15 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก ภำคกลำง 
และภำคใต้ 

4.สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่30 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 43,615 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้ 

20,089 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2559 (32,476 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) 
มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 11,139 ล้ำนลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 728.06 ล้ำนลบ.ม.ปริมำณน ้ำระบำย
จ้ำนวน 160.97 ล้ำนลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 27,142 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 6,410 48 2,610 27 43.88 40.14 1.50 3.00  7,052  
2.สิริกิติ์ 5,457 57 2,607 39 40.12 40.01 0.00 2.01  5,183  
3.จุฬำภรณ์ 92 56 55 43 0.76 1.62 0.00 0.00  115  
4.อุบลรัตน์ 1,418 58 837 45 64.40 55.23 15.98 15.88  1,013  
5.ล้ำปำว 1,568 79 1,468 78 201.24 137.34 37.56 23.78  882  
6.สิรินธร 1,365 69 533 47 19.77 35.69 7.43 7.44  601  
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 394 41 391 41 60.56 62.88 43.28 38.95  566  
8.ศรีนครินทร์ 12,988 73 2,723 36 45.78 40.55 6.98 6.95  5,862  
9.วชิรำลงกรณ 5,172 58 2,160 37 80.57 77.25 6.99 7.10  5,828  
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 100 45 95 43 2.57 2.79 0.58 0.58  126  
11.รัชชประภำ 3,976 71 2,625 61 19.36 16.73 5.83 6.14  2,644  
12.บำงลำง 857 59 581 49 2.47 2.27 5.98 5.79  817  
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร์ อาทติย ์
26 
ก.ค. 

27 
ก.ค. 

28 
ก.ค. 

29 
ก.ค. 

30 
ก.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 2.00 2.10 2.06 1.81 1.67 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 1.42 1.45 1.40 1.38 1.37 เพิ่มขึ น 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 1.54 7.21 7.32 7.46 7.58 7.76 เพิ่มขึ น 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 10.78 7.07 7.64 8.25 8.65 8.83 เพิ่มขึ น 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 12.73 12.79 12.67 12.87 13.20 เพิ่มขึ น 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 3.64 3.61 4.08 4.07 4.81 เพิ่มขึ น 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 5.35 5.89 6.26 6.50 6.67 เพิ่มขึ น 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 0.45 0.50 0.84 0.98 0.86 ลดลง 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 3.86 4.70 5.58 6.10 6.20 เพิ่มขึ น 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.46 2.83 2.92 3.22 3.42 เพิ่มขึ น 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 9.29 12.34 16.68 15.11 12.42 ลดลง 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 28.97 29.01 29.02 28.99 28.98 ลดลง 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 18.80 18.70 18.70 18.68 18.79 เพิ่มขึ น 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 6.12 6.49 6.58 6.55 6.36 ลดลง 

*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 4.38 8.42 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 11.14 4.86 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 9.68 2.52 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 9.82 2.18 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.50 10.31 2.19 เพิม่ขึ น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี 14.50 13.44 1.06 ลดลง 

6.สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 
บ้ำนเหมำะ (บ้ำนในหนด) ต้ำบลเหมำะ อ้ำเภอกะปง จังหวัด
พังงำ 

ปริมำณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 141.5 มลิลิเมตร 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้ำนนำค้ำ (หมู่ 6) ต.บ้ำนก้อง อ.นำยงู จ.อุดรธำน ี ระดับน ้ำ 3.01 เมตร ระดับวิกฤต 5.00 เมตร 

*ได้รับข้อมูลจำกทำงSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
ประกำศระวังภัยดินถล่มและน ้ำป่ำไหลหลำกในพื นที่ ระหว่ำงวันที่ 27 - 29 กรกฎำคม 2560 โดยเฉพำะ ลุ่มน ้ำปิง 

(ก้ำแพงเพชร) ลุ่มน ้ำสำละวิน (แม่ฮ่องสอน) ลุ่มน ้ำน่ำน (พิษณุโลก) ลุ่มน ้ำมูล (อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ) ลุ่มน ้ำชำยฝั่งทะเล
ตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตรำด) ลุ่มน ้ำชำยฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (ประจวบคีรีขันธ์) ลุ่มน ้ำชำยฝั่งทะเลภำคใต้  
ฝั่งตะวันตก (ระนอง) 
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8. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
    จ.บุรีรัมย์ - วันนี  (30 ก.ค.) สถำนกำรณ์น ้ำท่วมทั ง 5 อ้ำเภอ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย อ.สตึก อ.แคนดง อ.พุทไธสง 
อ.นำโพธิ์ และ อ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ ยังไม่คลี่คลำย ทั งบ้ำนเรือนรำษฎร สถำนที่รำชกำร ถนนเชื่อมต่อหมู่บ้ำน ต้ำบล รวมถึง
พื นที่กำรเกษตรยังคงมีน ้ำท่วมขังอยู่เพรำะระดับน ้ำลดลงเพียงเล็กน้อย แต่บำงพื นที่ยังมีน ้ำท่วมสูงกว่ำ 1 เมตร ส่งผลให้
รำษฎรยังไม่สำมำรถเข้ำไปอยู่อำศัยในบ้ำนเรือนของตัวเองได้ ต้องไปขออำศัยหลับนอนตำมบ้ำนญำติ และวัดเป็นกำรชั่วครำว
จนกว่ำระดับน ้ำจะลดลงเข้ำสู่สภำวะปกติ 

จ.สกลนคร - สถำนกำรณ์น ้ำท่วมในพื นที่ จ.สกลนคร ยังคงวิกฤต โดยเจ้ำหน้ำที่ขอให้ประชำชนเร่งอพยพออกจำกที่อำศัย 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ยังไม่ปกติ โดยวันนี ปริมำณน ้ำหนองหำรอำจเพ่ิมขึ นอีก จำกล้ำน ้ำสำขำ 21 สำขำ ที่จะเติมเข้ำมำ ส่วน
ประตูน ้ำสุรัสวดีซึ่งเป็นประตูระบำยน ้ำหนองหำรไหลลงสู่ล้ำน ้ำก่้ำ ระดับน ้ำได้ล้นสปริงเวย์สูงกว่ำ 1 เมตร มีผลต่อกำรระบำย
น ้ำท่วมในเขตเทศบำลนครสกลนคร โดยระดับน ้ำท่วมขังในเขตเทศบำลยังคงสูงเกือบ 1 เมตร 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วนัที่ 30 กรกฎาคม 2560 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
 อุทกภัย และน ้าไหลหลาก ตั งแต่วันที่ 5 – 30 ก.ค. 60 เกิดฝนตกหนักท้าให้มีน ้าไหลหลากท่วมขังในพื นที่ 42
จังหวัด 182 อ้าเภอ 775 ต้าบล 4,064 หมู่บ้าน 1 ชุมชน (นครสวรรค์ ชัยนำท จันทบุรี  เพชรบูรณ์ น่ำน 
พระนครศรีอยุธยำ ชุมพร ยโสธร ก้ำแพงเพชร เชียงรำย เชียงใหม่ อ่ำงทอง ตรำด ระนอง หนองคำย 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) 
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 23 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 19 จังหวัด (จ.สกลนคร สุโขทัย นครราชสีมา ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร พระนครศรีอยุธยา ชุมพร 
อ้านาจเจริญ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด อุดรธานี เพชรบูรณ์) 113 อ้าเภอ 575 ต้าบล 3,412 หมู่บ้าน 

10. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำดื่ม เพ่ือช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั งแต่ 16 พฤษภำคม – 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 

ทรัพยำกรน ้ำภำค พื นที ่
ปริมำณกำรสบูน ำ้รวม 

(ลบ.ม.) 
น ้ำอุปโภค 

(ลิตร) 
บริกำรน ้ำดื่ม 

(ลิตร) 
ภำค 1 ทรัพยำกรน ้ำภำค - - 149,076 
ภำค ๒ ต.ส้ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 1,625,700 - - 

 จ.นครสวรรค์ (บึงบอระเพ็ด) 86,400 - - 

 

ทต.ท่ำลำน ต.บ้ำนครัว อ.บ้ำนหมอ้ จ.สระบรุ ี 804,600 - - 
ม.4 ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 116,640 - - 

 ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธำน ี 1,179,360 - - 

 วัดธรรมำรำม ต.บ้ำนป้อม จ.พระนครศรีอยุธยำ 56,700 - - 
ภำค ๓ ต.หมำกแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธำน ี 32,000 - - 

 บ.โนนเขวำ ต.สีออ อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำน ี 78,000   

 ต.บ้ำนจั่น อ.เมือง จ.อุดรธำน ี 1,200 - - 
ภำค ๔ อบต.หัววัว อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธุ์ 91,200 - - 

 ทน.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 109,560 - - 

 ต.ท่ำนำงแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 68,040 - - 

 ต.โนนฆ้อง อ.บ้ำนฝำง จ.ขอนแก่น 28,800 - - 
ภำค ๕ ต.สะแกรำช อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ 36,000 - - 
ภำค ๖ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 920,000 - - 
ภำค ๗ ต.ศำลำขำว อ.เมือง จ.สุพรรณบรุ ี 528,120 - - 

 ต.โพธ์ิงำม อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี 113,400 - - 
 



๕ 

 

ทรัพยำกรน ้ำภำค พื นที ่
ปริมำณกำรสูบน ้ำรวม 

(ลบ.ม.) 
น ้ำอุปโภค 

(ลิตร) 
บริกำรน ้ำดื่ม 

(ลิตร) 

 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี 121,500 - - 

 ต.บำงใหญ่ อ.บำงปลำมำ้ จ.สุพรรณบุร ี 1,555,200 - - 

 ต.ธงชัย อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 19,440 - - 
ภำค ๙ ต.ย่ำนยำว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 153,000 636,000 9,640 

    7,724,860 636,000 158,716 

11. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่30 กรกฎำคม – 5 สิงหำคม 2560) 
 กำรคำดหมำยลักษณะอำกำศ ในช่วงวันที่ 30 ก.ค.- 5 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนกระจำยและมีฝนตกหนักบำงพื นที่ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออกและภำคใต้ฝั่ งตะวันตก ส้ำหรับบริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนมีคลื่นสูง
ประมำณ 2 เมตร 
12. สรุปสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าต่างๆ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
 สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี 
 -  ลุ่มน ้ำบำงปะกง สถำนกำรณ์น ้ำอยู่ในภำวะปกติ (ระดับน ้ำต่้ำกว่ำระดับตลิ่งต่้ำสุด) และระดับน ้ำในล้ำน ้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 
 - ลุ่มน ้ำปรำจีนบุรี สถำนกำรณ์น ้ำอยู่ในภำวะปกติ (ระดับน ้ำต่้ำกว่ำระดับตลิ่งต่้ำสุด) และระดับน ้ำในล้ำน ้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 
 สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถำนกำรณ์น ้ำในล้ำน ้ำโดยทั่วไปอยู่ในภำวะปกติ (ระดับน ้ำต่้ำ
กว่ำระดับตลิ่งต่้ำสุด) ระดับน ้ำในล้ำน ้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นและลดลงในบำงพื นที่ 
 

 จงึเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


