
  

             รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http ://www .dwr .go .th 
 
รำยงำนฉบับที่ 1141/2560 เวลำ 15.00น. วันที่ 31 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 31 กรกฎาคม 2560 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
 พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่ ว โมงข้ำงหน้ำ ประเทศไทยตอนบนมีกำรกระจำยของฝนลดลง ส่วนภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภำคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกมำกกว่ำภำคอื่นๆ  ส้ำหรับทะเลอันดำมันและอ่ำวไทย
ตอนบนคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร ชำวเรือควรเดินเรือด้วยควำมระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจำกฝั่ง 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี 31 ก.ค. 2560 เวลำ 07.00 น. 

 
 ภำพถ่ำยจำกดำวเทยีม วันท่ี 31 ก.ค. 2560 เวลำ 13.00 น. 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงำ (ตะกั่วป่ำ) 49.3 
จ.ตำก (แม่สอด) 31.0 
จ.นครศรีธรรมรำช (ฉวำง) 23.3 
จ.นครสวรรค์ (ตำกฟ้ำ สกษ.) 17.9 
จ.ตรัง 8.7 
จ.ระนอง 8.6 
จ.ขอนแก่น (ท่ำพระ สกษ.) 8.3 
จ.ตำก (อุ้มผำง) 7.6 
 
 

พำยุโซนร้อน “โนรู” 

พำยุโซนร้อน “ไห่ถำง” 

http://www.dwr.go.th/
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3.เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนสีกลนคร เวลำ 14.30 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก ภำคกลำง 
และภำคใต้ 

4.สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 
สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 44,008 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62 (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้ 

20,481 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2559 (32,540 ล้ำนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) 
มำกกว่ำปี 2559 จ้ำนวน 11,467 ล้ำนลบ.ม. ปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 561.54 ล้ำนลบ.ม.ปริมำณน ้ำระบำย
จ้ำนวน 176.18 ล้ำนลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 28,749 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 6,452 48 2,652 27 44.42 43.88 1.50 1.50 7,010 
2.สิริกิติ์ 5,491 58 2,641 40 34.33 40.12 0.00 0.00 5,149 
3.จุฬำภรณ์ 92 56 55 44 0.50 0.76 0.00 0.00 115 
4.อุบลรัตน์ 1,466 60 885 48 65.50 64.40 16.05 15.98 965 
5.ล้ำปำว 1,657 84 1,557 83 115.06 201.24 49.16 37.56 793 
6.สิรินธร 1,365 69 533 47 10.81 19.77 2.31 7.43 601 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 402 42 399 42 52.52 60.56 43.26 43.28 558 
8.ศรีนครินทร์ 13,022 73 2,757 37 42.76 45.78 7.02 6.98 5,828 
9.วชิรำลงกรณ 5,137 59 2,225 38 72.78 80.57 7.06 6.99 5,863 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 101 45 97 44 2.06 2.57 0.58 0.58 125 
11.รัชชประภำ 3,995 71 2,644 62 25.56 19.36 6.15 5.83 2,625 
12.บำงลำง 853 59 577 49 2.13 2.47 6.03 5.98 821 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2560 (ที่มำ: กรมชลประทำน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร์ อาทติย ์ จันทร ์

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 ล้ำปำง 5.20 1.45 1.40 1.38 1.37 1.33 ลดลง 
Y.16 ยม บำงระก้ำ พิษณุโลก 1.54 7.32 7.46 7.58 7.76 7.73 ลดลง 
N.7A น่ำน เมือง พิจิตร 10.78 7.64 8.25 8.65 8.83 8.73 ลดลง 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 12.79 12.67 12.87 13.20 13.25 เพิ่มขึ น 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 3.61 4.08 4.07 4.81 5.19 เพิ่มขึ น 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 5.89 6.26 6.50 6.67 6.86 เพิ่มขึ น 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 0.50 0.84 0.98 0.86 0.93 เพิ่มขึ น 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 4.70 5.58 6.10 6.20 6.24 เพิ่มขึ น 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.83 2.92 3.22 3.42 3.62 เพิ่มขึ น 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 12.34 16.68 15.11 12.42 9.84 ลดลง 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.01 29.02 28.99 28.98 29.01 เพิ่มขึ น 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 18.70 18.70 18.68 18.79 18.80 เพิ่มขึ น 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 6.49 6.58 6.55 6.36 6.16 ลดลง 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 3.95 8.85 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 10.68 5.32 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 9.23 2.97 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 10.03 1.97 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.50 10.58 1.92 เพิ่มขึ น 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 13.37 1.13 ลดลง 

6.สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 
*ได้รับข้อมูลจำกทำงSocial Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี) 
ไม่มีสถำนกำรณ์ธรณีพิบัต ิ

8. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 [เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี )] 
    จ.นครพนม - จำกสถำนกำรณน ้ำหลำกในพื นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพื นที่รับน ้ำต่อจำกจังหวัดสกลนคร ที่มีปริมำณ
มวลน ้ำอยู่รำว 400 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยมวลน ้ำได้ไหลมำจำกบึงหนองหำรที่สำมำรถรับน ้ำได้ 200 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
และจ้ำเป็นต้องระบำยออกมำที่นครพนม 200 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยระบำยออกได้วันละ 35 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
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 จ.บุรีรัมย์ - วันนี  (31 ก.ค.) สถำนกำรณ์น ้ำท่วมในเขตเทศบำลทั ง 5 ชุมชน 240 ครัวเรือนที่ยังประสบปัญหำเดือดร้อน
น ้ำท่วมขังบ้ำนเรือน และถนนท้ำให้สัญจรเข้ำ-ออกล้ำบำก ซึ่งหลำยครัวเรือนเริ่มมีภำวะเครียดเนื่องจำกต้องใช้ชีวิตอยู่กับน ้ำ
ท่วมมำเป็นเวลำนำนถึง 5 วันแล้ว 
 จ.ศรีสะเกษ - วันนี  (31 ก.ค.) อ่ำงเก็บน ้ำจ้ำนวน 13 แห่ง จำกที่มีอยู่จ้ำนวนทั งหมด 16 แห่ง ของ จ.ศรีสะเกษ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอ่ำงเก็บน ้ำที่อยู่ติดกับเทือกเขำพนมดงรักแนวชำยแดนไทย - กัมพูชำ ได้แก่ อ่ำงเก็บน ้ำห้วยติ๊กชู อ่ำงเก็บ
น ้ำห้วยส้ำรำญ อ่ำงเก็บน ้ำห้วยศำลำ และ อ่ำงเก็บน ้ำโอว์ตำลัด ปรำกฏว่ำ น ้ำได้ล้นสปิลเวย์ไหลทะลักลงมำตำมล้ำห้วยและ
ตำมล้ำน ้ำสำขำ เอ่อล้นเข้ำไปท่วมพื นที่ทำงกำรเกษตรของชำวบ้ำนในเขตหลำยอ้ำเภอจ้ำนวนกว่ำ 20,000 ไร่ รวมทั งถนน
หลำยสำยถูกน ้ำท่วมได้รับควำมเสียหำย ส่วนบ้ำนเรือนของชำวบ้ำนยังไม่ได้รับผลกระทบมำกนัก 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
 อุทกภัย และน ้าไหลหลาก ตั งแต่วันที่ 5 – 30 ก.ค. 60 เกิดฝนตกหนักท้าให้มีน ้าไหลหลากท่วมขังในพื นที่ 42
จังหวัด 205 อ้าเภอ 842 ต้าบล 4,571 หมู่บ้าน 1 ชุมชน (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) 
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 30 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 12 จังหวัด (จ.สกลนคร ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ นครราชสีมา 
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร พิจิตร พระนครศรีอยุธยา อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี หนองคาย) 93 อ้าเภอ 479 ต้าบล 3,172 
หมู่บ้าน 

10. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
สรุปกำรสูบน ้ำ และบริกำรน ้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือสถำนกำรณ์อุทกภัยตั 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.กำฬสินธุ ์ 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.โพธิ์งำม อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี 113,400 - - 
ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี 121,500 - - 

 

 



๕ 

 

ทรัพยำกรน ้ำภำค พื นที ่
ปริมำณกำรสูบน ้ำรวม 

(ลบ.ม.) 
น ้ำอุปโภค 

(ลิตร) 
บริกำรน ้ำดื่ม 

(ลิตร) 
ภำค ๗ ต.บำงใหญ่ อ.บำงปลำมำ้ จ.สุพรรณบุร ี 1,555,200 - - 

 
ต.ธงชัย อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ ์ 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 ่31 กรกฎำคม – 6 สิงหำคม 2560) 
 ในช่วงวันที่ 31 ก.ค.- 2 ส.ค. ทำงตอนบนของภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝน
มำกกว่ำบริเวณอ่ืนๆ ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 6 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนเพ่ิมขึ นโดยจะมีฝนตกหนักในภำคตะวันออกและ
ภำคใต้ฝั่งตะวันตก ส้ำหรับบริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เกือบตลอดช่วง 
12. สรุปสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าต่างๆ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
 สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้ายมและลุ่มน ้าน่าน  
 - ปัจจุบันสถำนกำรณ์น ้ำในลุ่มน ้ำยมมีระดับสูง ระดับน ้ำในล้ำน ้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว และลดลงบำงพื นที่ 
 - ปัจจุบันสถำนกำรณ์น ้ำในลุ่มน ้ำน่ำนอยู่ในภำวะปกติ (ระดับน ้ำต่้ำกว่ำระดับตลิ่งต่้ำสุด) ระดับน ้ำในล้ำน ้ำส่วนใหญ่มี
แนวโน้มลดลง 
 สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาปัจจุบันยังคงมีน ้ำท่วมในพื นที่ จ.อยุธยำ อ่ำงทอง นครสวรรค์ และระดับน ้ำ
ยังคงสูงขึ นจำกเมื่อวำน 
 สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าป่าสัก ปัจจุบันยังคงมีน ้ำท่วมในพื นที่ จ.ลพบุรี เพชรบูรณ์ ระดับน ้ำสูงขึ นจำกเมื่อวำน 
 สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าปิง ยังคงเป็นปกติ ระดับน ้ำลดลงจำกเม่ือวำน 
 สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าวัง ยังคงเป็นปกติ ระดับน ้ำลดลงจำกเม่ือวำน และยังคงมีแนวโน้มจะลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
 สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าสะแกกรัง มีพื นที่น ้ำท่วมใน จ.นครสวรรค์ ระดับน ้ำลดลงจำกเมื่อวำน และมีแนวโน้ม
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
 สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถำนกำรณ์น ้ำในล้ำน ้ำโดยทั่วไปอยู่ในภำวะปกติ (ระดับน ้ำต่้ำ
กว่ำระดับตลิ่งต่้ำสุด) ระดับน ้ำในล้ำน ้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและเพ่ิมขึ นในบำงพื นที่ 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


