
  

             รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นํ้า ๒๔ ช่ัวโมง 
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รายงานฉบับที ่1140/2560 เวลา 08.00น. วันที ่31 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังติดตามสถานการณ์น้าํ 24 ช่ัวโมง 
เรียน  รมว.ทส. เลขานกุาร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ 

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีการกระจายของฝนลดน้อยลง ส่วนภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคล่ืนสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝ่ัง 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 31 ก.ค. 2560 เวลา 01.00 น. 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 31 ก.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

2.ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น. (เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (ที่มา: กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงา (ตะกั่วป่า) 49.3 
จ.ตาก (แม่สอด) 31.0 
จ.นครศรีธรรมราช (ฉวาง) 23.3 
จ.นครสวรรค์ (ตากฟ้า สกษ.) 17.9 
จ.ตรัง 8.7 
จ.ระนอง 8.6 
จ.ขอนแกน่ (ทา่พระ สกษ.) 8.3 
จ.ตาก (อุ้มผาง) 7.6 
 
 

พายุไต้ฝุ่น “เนสารท” 

พายุโซนร้อน “โนรู” 

พายุโซนร้อน “ไห่ถาง” 
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3.เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีสกลนคร เวลา 08.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง 
และภาคใต้ 

4.สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ 43,615 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62 (ปริมาตรน้ําใช้การได้ 

20,089 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (32,476 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) 
มากกว่าปี 2559 จํานวน 11,139 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ จํานวน 728.06 ล้านลบ.ม.ปริมาณน้ําระบาย
จํานวน 160.97 ล้านลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 27,142 ล้านลบ.ม.  

 
 

อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตร 
นํ้าในอ่าง 

ปริมาตร 
นํ้าใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ําไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
นํ้าระบาย 

 
ปริมาตรน้ํา
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุที่ รนส.-

ปริมาตรนํ้า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
นํ้าเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 6,410 48 2,610 27 43.88 40.14 1.50 3.00  7,052  
2.สิริกิต์ิ 5,457 57 2,607 39 40.12 40.01 0.00 2.01  5,183  
3.จุฬาภรณ์ 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.ลําปาว 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.ป่าสักชลสิทธิ์ 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.วชิราลงกรณ 5,172 58 2,160 37 80.57 77.25 6.99 7.10  5,828  
10.ขุนด่านปราการชล 100 45 95 43 2.57 2.79 0.58 0.58  126  
11.รัชชประภา 3,976 71 2,625 61 19.36 16.73 5.83 6.14  2,644  
12.บางลาง 857 59 581 49 2.47 2.27 5.98 5.79  817  
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ จันทร์ 

27 
ก.ค. 

28 
ก.ค. 

29 
ก.ค. 

30 
ก.ค. 

31 
ก.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 2.10 2.06 1.81 1.67 1.55 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 1.45 1.40 1.38 1.37 1.33 ลดลง 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 1.54 7.32 7.46 7.58 7.76 7.73 ลดลง 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 7.64 8.25 8.65 8.83 8.73 ลดลง 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 12.79 12.67 12.87 13.20 13.25 เพิ่มข้ึน 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 3.61 4.08 4.07 4.81 5.19 เพิ่มข้ึน 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 5.89 6.26 6.50 6.67 6.86 เพิ่มข้ึน 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.50 0.84 0.98 0.86 0.93 เพิ่มข้ึน 
M.159 ลําชี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 4.70 5.58 6.10 6.20 6.24 เพิ่มข้ึน 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.83 2.92 3.22 3.42 3.62 เพิ่มข้ึน 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 12.34 16.68 15.11 12.42 9.84 ลดลง 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.01 29.02 28.99 28.98 29.01 เพิ่มข้ึน 
X.274 แม่นํ้าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.70 18.70 18.68 18.79 18.80 เพิ่มข้ึน 
X.37A แม่นํ้าตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 6.49 6.58 6.55 6.36 6.16 ลดลง 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 (ที่มา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตล่ิง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ต่ํากว่าระดบัตล่ิง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 4.38 8.42 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 11.14 4.86 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 9.68 2.52 เพิ่มขึ้น 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 9.82 2.18 เพิ่มขึ้น 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 10.31 2.19 เพิ่มขึ้น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 13.44 1.06 ลดลง 

6.สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ที่มา: สํานักวิจยั พัฒนาและอทุกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันน้ี)] 

การแจ้งเตือน สถาน ี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ)   
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 
บ้านขนงพระใต้ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
บ้านลําเลียง ต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 

ระดับนํ้า 2.28 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 109.0 มิลลิเมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทางSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อทุกภยั ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีิบัติ ณ วันที ่27 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ประกาศระวังภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากในพื้นท่ี ระหว่างวันท่ี 27 - 29 กรกฎาคม 2560 โดยเฉพาะ ลุ่มน้ําปิง 

(กําแพงเพชร) ลุ่มน้ําสาละวิน (แม่ฮ่องสอน) ลุ่มน้ําน่าน (พิษณุโลก) ลุ่มน้ํามูล (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ) ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด) ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (ประจวบคีรีขันธ์) ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลภาคใต้ 
ฝั่งตะวันตก (ระนอง) 
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8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปัจจบุัน ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันน้ี)] 
    จ.ร้อยเอ็ด - จากอิทธิพลพายุเซินกาทําให้ฝนตกท่ัวภาคอีสาน ซ่ึงน้ําป่าจากเทืองเขาภูพาน อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ ไหลลงมา
ตามลําน้ํายัง มาบรรจบที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ทําให้น้ําเอ่อล้นคันพนังกั้นลําน้ํายัง และไหลกัดเซาะทะลุคันพนังนับ 10 จุด
ในเขต 4 ตําบล คือ ต.วังหลวง, ต.วังสามัคคี, ต.นาแซง และ ต.ศรีวิลัย น้ําทะลักท่วมพ้ืนที่การเกษตร บ้านเรือนประชาชน
เป็นวงกว้าง โดยจุดวิกฤตที่สุดคือ บ้านท่าเย่ียม ต.วังหลวง 

จ.นครพนม - นรข.นครพนม นํากําลังพลลงพื้นท่ีช่วยชาวอําเภอวังยาง เคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังน้ําเอ่อล้นท่วม
บ้านเรือน เผยเป็นอําเภอหน้าด่านปะทะมวลน้ําท่ีระบายมาจากจังหวัดสกลนครฝั่งหนองหารลงสู่ลําน้ําก่ํา 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 อุทกภัย และน้ําไหลหลาก ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 ก.ค. 60 เกิดฝนตกหนักทําให้มีน้ําไหลหลากท่วมขังในพื้นที่ 42
จังหวัด 182 อําเภอ 775 ตําบล 4,064 หมู่บ้าน  1 ชุมชน  (นครสวรรค์ ชัยนาท จันทบุรี เพชรบูรณ์  น่าน 
พระนครศรีอยุธยา ชุมพร ยโสธร กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ อ่างทอง ตราด ระนอง หนองคาย 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) 
สถานการณ์คล่ีคลายแล้ว 23 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 19 จังหวัด (จ.สกลนคร สุโขทัย นครราชสีมา ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร พระนครศรีอยุธยา ชุมพร 
อํานาจเจริญ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด อุดรธานี เพชรบูรณ์) 113 อําเภอ 575 ตําบล 3,412 หมู่บ้าน 

10. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรน้ํา) 
สรุปการสูบน้ํา และบริการน้ําด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 16 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ทรัพยากรน้ําภาค พ้ืนท่ี 
ปริมาณการสูบน้ํารวม 

(ลบ.ม.) 
น้ําอุปโภค 

(ลติร) 
บริการน้ําดื่ม 

(ลติร) 
ภาค 1 ทรัพยากรนํ้าภาค - - 149,076 
ภาค ๒ ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1,625,700 - - 

จ.นครสวรรค์ (บึงบอระเพ็ด) 86,400 - - 
ทต.ท่าลาน ต.บ้านครัว อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี 804,600 - - 
ม.4 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 116,640 - - 
ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี 1,179,360 - - 
วัดธรรมาราม ต.บ้านป้อม จ.พระนครศรีอยุธยา 56,700 - - 

ภาค ๓ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 32,000 - - 
บ.โนนเขวา ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 78,000  

 
ต.บ้านจ่ัน อ.เมือง จ.อุดรธานี 1,200 - - 

ภาค ๔ อบต.หัววัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 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 - - 
 
 
 
 
 



๕ 

ทรัพยากรน้ําภาค พื้นท่ี 
ปริมาณการสูบนํ้ารวม 

(ลบ.ม.) 
นํ้าอุปโภค 

(ลิตร) 
บริการน้ําดื่ม 

(ลิตร) 
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 
    7,724,860 636,000 158,716 

11. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2560) 
 การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันท่ี 30 ก.ค.- 5 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก สําหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร 
12. สรุปสถานการณ์น้ําลุ่มน้ําต่างๆ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (กรมทรัพยากรน้ํา) 
 สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 
 -  ลุ่มน้ําบางปะกง สถานการณ์น้ําอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ําตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) และระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 - ลุ่มน้ําปราจีนบุรี สถานการณ์น้ําอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ําตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) และระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ําโดยท่ัวไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ําตํ่า
กว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและลดลงในบางพื้นท่ี 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


