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สภาวะอากาศ     ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคตะวันออก สําหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย 
จากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน 
ควรงดออกจากฝั่งจนถงึวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 น้ี 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เตือนไทยฝนชุ่มฉ่ํา! กทม.-ภาคเหนือ-ภาคอีสาน70-80% 
กรมชลประทาน  ไฟเขียว 11 เขื่อน เร่งปล่อยนํ้ารับ"พายุเซินกา" 
จ.เชียงราย  ยังอ่วมนํ้าหลากหลายพ้ืนที่-ดินโคลนสไลด์ 
จ.น่าน  นํ้าป่าทะลักท่วม “ห้วยโก๋น” ฝายมีชีวิต-อ่างพัง ดินสไลด์ทับทางระบาย
นํ้าซ้ํา 
จ.แพร่  พายุ'เซินกา'ถล่มเมืองแพร่ ระทึก!นํ้าป่าทะลักท่วมบ้าน 
จ.พิจิตร  นํ้าท่วม 4 อ.กระทบพ้ืนที่เกษตรพันไร่-บ้าน 200 หลัง 
จ.เลย  ฝนตกหนักทั้งคืน นํ้าป่านาแห้วทะลักเข้าท่วมชุมชนไทย-ลาว 
จ.กาฬสินธุ์  ชลประทานเมืองนํ้าดําเตือนพ้ืนที่อ่างนํ้าล้นพร่อง 10 อ่าง 
รับมือ “เซินกา” 
จ.ศรีษะเกตุ  พายุ เซินกา ถล่มไทยตอนบน นํ้าป่าหลาก -อ่างเก็บนํ้า ล้นสปิลเวย์  
จ.ตราด  อ่วมคืนที่ผ่านมาพายุ “เซินกา” ทําหลายพ้ืนที่ได้รับความเสียหาย 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
เมียนมาร์  นํ้าท่วมฉับพลันทางตอนเหนือพม่า คนนับแสนอพยพหาที่ปลอดภัย 
 

        การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 5.68 10.78 8.03 9.24 9.20 และ11.82 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง  
มีค่าเท่ากับ -7.12 -5.22 -4.17 -3.26. -2.80 และ-2.68  เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน  
สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มแีนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น  
 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว (21 ก.ค.- 25 ก.ค.2560 ที่มา ระบบ
ตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ํา) สถานีคลองลํา อ .ศรีนครินทร์ จ .พัทลุง  
สถานีคลองนุ้ย อ เมือง  จ .พัทลุง สถานีคลองหวะ อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา  
สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .สะเดา จ .สงขลา วัดปริมาณน้ําได้ 3.00 * 0.60 6.24 
25.20 และ 4.80 ลบม/วินาที  
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัด 20 ก.ค.60 21 ก.ค.60 22 ก.ค.60 23 ก.ค.60 24 ก.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. 15.4  7.5 12.4 4.6 
จ.เชียงราย 6.5  81.7 47.0 44.4 
จ.เชียงใหม่ 21.8  52.0 20.3 47.0 
จ.พะเยา 2.6  2.3 34.8 60.0 
จ.น่าน 34.0  - 74.3 40.0 
จ.ลําพูน 18.0  58.8 - - 
จ.ลําปาง 19.0  12.2 23.4 7.6 
จ.แพร่ 12.6  32.0 48.4 113.5 

จ.อุตรดิตถ์ 4.7  62.4 15.0 27.5 
จ.สุโขทัย 0.6  0.7 5.4 8.3 
จ.ตาก 26.5  16.8 3.4 9.0 

จ.พิษณุโลก 83.0  25.0 15.0 60.0 
จ.เพชรบูรณ์ 14.4  0.3 1.0 1.4 
จ.กําแพงเพชร 67.2  56.0 4.5 4.4 

จ.พิจิตร 6.7  17.8 1.1 16.8 
จ.หนองคาย 116.4  2.8 25.0 30.0 

จ.เลย 84.0  28.0 27.0 50.7 
จ.อุดรธานี 75.0  75.0 20.0 30.5 

จ.หนองบัวลําภู 30.0  6.6 9.3 3.4 
จ.นครพนม 10.4  62.5 27.2 28.5 
จ.สกลนคร 36.0  114.2 77.0 49.9 
จ.มุกดาหาร 1.2  52.4 66.8 50.0 
จ.ขอนแก่น 14.8  62.3 0.9 3.4 

จ.มหาสารคาม 0.6  35.6 2.5 4.5 
จ.กาฬสินธ์ุ 105.0  21.6 45.0 34.7 
จ.ร้อยเอ็ด 0.1  29.4 5.7 10.4 
จ.ชัยภูมิ 70.0  13.8 3.4 21.6 

จ.อุบลราชธาน ี 95.0  49.4 42.2 80.5 
จ.อํานาจเจริญ 24.0  16.2 28.0 41.2 

จ.ยโสธร 75.0  - 60.0 33.0 
จ.สุรินทร์ 46.1  6.7 28.6 15.0 

จ.นครราชสีมา 39.8  16.1 11.2 7.5 
จ.บุรีรัมย์ 9.6  53.0 22.8 1.6 

จ.ศรีษะเกษ 0.2  10.0 3.1 94.0 
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แผนท่ีอากาศ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 ก.ค.60  เวลา 13:00 น. 24 ก.ค.60  เวลา 19:00 น. 

25 ก.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 25 ก.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 56.5 2,689.6 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 47.0 1,249.6 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 18.5 1,189.3 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 49.9 1,456.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน 0.1 430.4 226.9 ตํา่กวา่ 42.6 2,550.6 เพชรบุร ี 4.5 645.7 80.8 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง 47.0 1,050.2 *** *** 20.9 2,689.6 หนองพลบั สกษ. - 538.2 96.0 สงูกวา่

เชยีงราย 44.4 1,249.6 310.9 สงูกวา่ 56.5 2,501.4 หวัหนิ - 650.6 93.0 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. 17.2 1,107.9 302.5 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 954.5 109.3 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง 27.8 914.0 328.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 20.9 1,395.4 179.0 สงูกวา่

พะเยา 5.0 644.8 141.8 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 12.6 1,357.0 152.8 สงูกวา่

ทา่วงัผา 8.9 839.2 268.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 1,533.0 116.3 สงูกวา่

เถนิ 7.6 740.9 132.4 สงูกวา่ เลย สกษ. 28.5 882.9 157.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 790.7 148.8 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง 4.6 587.6 181.2 สงูกวา่ หนองคาย - 867.2 281.4 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 2,452.4 117.8 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 169.5 ตํา่กวา่ เลย 13.3 914.1 145.8 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 1.5 2,689.6 181.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ฝนเล็กนอ้ย 823.7 140.2 สงูกวา่ อุดรธานี 3.3 929.8 210.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,558.7 130.9 สงูกวา่

ลําปาง - 733.7 134.6 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 1,351.7 242.4 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 1,098.2 172.4 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 811.3 117.0 สงูกวา่ สกลนคร 49.9 1,451.8 288.7 สงูกวา่ ฉวาง 0.5 1,333.5 192.1 สงูกวา่

แพร่ - 747.7 154.2 สงูกวา่ นครพนม ฝนเล็กนอ้ย 1,456.3 503.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. - 1,809.9 101.0 สงูกวา่

นา่น 0.9 605.7 200.7 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 1,246.6 395.3 สงูกวา่ สงขลา - 1,263.7 95.0 สงูกวา่

นา่น สกษ. 2.0 625.1 218.0 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู 3.4 914.9 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 1,153.8 104.5 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. 3.8 987.6 121.9 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 645.5 173.3 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,246.2 127.0 สงูกวา่

อุตรดติถ์ 27.5 774.5 166.4 สงูกวา่ มหาสารคาม 4.5 778.7 160.0 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 813.5 101.2 สงูกวา่

สโุขทยั 5.4 747.8 147.5 สงูกวา่ มกุดาหาร 45.8 1,187.3 231.9 สงูกวา่ ปตัตานี ฝนเล็กนอ้ย 1,418.2 129.1 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 753.3 135.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. 3.4 794.0 151.2 สงูกวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 1,886.7 *** ***

หลม่สกั 1 4 652 1 128 6 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ 2 6 758 0 238 0 สงกวา่ นราธวิาส 2 257 0 134 0 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

25 กรกฎาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

24 กรกฎาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สกั 1.4 652.1 128.6 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ 2.6 758.0 238.0 สงูกวา่ นราธวิาส - 2,257.0 134.0 สงูกวา่

แมส่อด 2.8 579.7 329.0 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 650.1 110.4 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก 1.0 520.5 87.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 743.8 182.9 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล 0.3 583.5 66.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด 10.4 774.9 195.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก 14.5 866.9 179.4 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 12.7 1,029.6 254.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 823.5 148.8 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. 25.8 1,040.6 279.9 สงูกวา่ ระนอง 56.5 2,501.40 654.30 สงูกวา่

กําแพงเพชร 0.9 1,167.8 159.4 สงูกวา่ ศรสีะเกษ 39.7 872.3 180.8 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 2,149.60 451.60 สงูกวา่

อุม้ผาง 9.0 718.0 231.6 ตํา่กวา่ ทา่ตมู 15.0 600.6 218.2 ตํา่กวา่ กระบี่ 0.6 1,362.10 201.10 สงูกวา่

พจิติร สกษ. 16.8 698.4 164.1 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 901.1 120.9 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 1,185.30 258.20 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 1.4 638.7 82.4 สงูกวา่ สรุนิทร ์ 0.2 855.9 221.3 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,256.10 261.50 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี 1.2 741.1 145.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 911.0 215.0 สงูกวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 1,228.70 296.30 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ฝนเล็กนอ้ย 645.9 118.9 สงูกวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 1,519.60 258.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 7.5 760.9 106.2 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 1,141.20 230.60 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 689.4 148.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ 1.6 944.7 222.5 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ 2.2 1,044.3 148.0 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 0.6 840.0 159.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ระนอง 56.5 2,501.4

ชยันาท สกษ. 0.6 582.5 145.1 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 สกลนคร 49.9 1,451.8

อุทยัธานี - 678.5 180.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ดอยอา่งขาง 47.0 1,050.2

พระนครศรอียธุยา 6.7 709.0 *** *** นครนายก 14.4 1,350.3 *** *** 4 มกุดาหาร 45.8 1,187.3

บวัชุม 1.5 661.1 117.0 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี 5.7 977.0 271.9 สงูกวา่ 5 เชยีงราย 44.4 1,249.6

ปทุมธาน ีสกษ. 1.0 1,024.3 140.4 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 42.6 1,203.6 241.2 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ระนอง 56.5 2,501.4

สมทุรปราการ สกษ. 4.4 828.6 *** *** สระแกว้ 7.4 795.0 198.4 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 1.5 2,689.6

ทองผาภมู ิ 1.5 814.7 323.2 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา 8.8 1,191.2 190.5 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 520.5 98.8 สงูกวา่ ชลบุร ี 8.4 943.5 140.6 สงูกวา่

ลพบุร ี 18.5 715.6 120.1 สงูกวา่ เกาะสชีงั 16.4 584.8 123.4 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. 3.6 465.8 102.6 สงูกวา่ พทัยา 21.8 600.9 97.4 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 1.1 541.8 210.5 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 1.6 895.4 166.4 สงูกวา่

สมทุรสงคราม - 706.1 *** *** แหลมฉบงั 18.8 672.1 104.9 สงูกวา่

กาญจนบุร ี 5.8 619.2 102.9 สงูกวา่ สตัหบี 18.9 859.5 107.5 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 594.6 127.5 สงูกวา่ ระยอง 18.6 1,024.3 171.8 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 1,004.6 131.3 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. - 803.8 123.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย 1.5 1,001.9 182.8 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 2,114.1 483.2 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร 8.6 1,189.3 175.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. 37.9 2,550.6 490.4 สงูกวา่

สนามบนิดอนเมอืง 0.1 - 159.1 ตํา่กวา่ ตราด - 1,990.2 971.6 สงูกวา่

นํารอ่ง - 484.9 81.0 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี 5.9 500.1 190.5 ตํา่กวา่

สญัลกัษณ์ ***ไม่มีข้อมลู  - ยงัไม่ได้รับรายงาน/ไม่มีข้อมลู/ไม่มีฝน
หมายเหต ุไดร้บัรายงานเพิม่เตมิโดยการบนัทกึของเจา้หนา้ทีเ่ป็นรายวนั ณ เวลา 07:00 น.

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 113.5 มม. ที ่อ.หนองมว่งไข ่จ.แพร่

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 1,521.52 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื 1 1 5 7 675.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 2 7 12 294.00

วนัที ่25  กรกฎาคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -48.00 

41,501 ภาคตะวันตก - - 2 2 563.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
59% ภาคตะวันออก 1 - 9 10 63.52 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่25  กรกฎาคม  2559 ภาคใต ้ 2 - 2 4 -26.00  ลดลง 9 อ่าง

32,376 รวมท ัง้ประเทศ 9 4 25 38 1521.52   เพิม่ขึน้ 25 อ่าง

46%

ความจุ ปรมิาณนํา้ ใชก้าร ปรมิาณนํา้ สถานการณ์

ภาค ที่ ทีใ่ชง้าน ไดจ้รงิ  + เพิม่ขีน้ ปรมิาณนํา้

อ่างเก็บนํา้ เขือ่น รนก. ไม่ได ้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้  - ลดลง ในอ่าง

(ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื  (7)

1 ภูมพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 4,173 31% 6,223 46% 2,423 18% 6,058 45% 2,258 17% 165.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,970 42% 5,203 55% 2,353 25% 4,781 50% 1,931 20% 422.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 57 22% 117 44% 105 40% 103 39% 91 34% 14.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 43 16% 48 18% 34 13% 48 18% 34 13% - คงที่

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 41 39% 58 55% 55 52% 72 68% 69 65% -14.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 46 27% 133 78% 127 75% 119 70% 113 66% 14.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 412 44% 549 58% 506 54% 475 51% 432 46% 74.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 8,742 35% 12,331 50% 5,603 23% 11,656 47% 4,928 20% 675.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 31 23% 70 51% 63 46% 72 53% 65 48% -2.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 163 31% 425 82% 380 73% 380 73% 335 64% 45.00 เพิม่ขึน้

10 น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 30 18% 98 59% 90 55% 85 52% 77 47% 13.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 57 35% 88 54% 51 31% 88 54% 51 31% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 576 24% 1,307 54% 726 30% 1,317 54% 736 30% -10.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 526 27% 1,133 57% 1,033 52% 981 50% 881 44% 152.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 61 19% 81 26% 59 19% 80 25% 58 18% 1.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 21 14% 88 57% 87 56% 95 61% 94 61% -7.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 31 22% 69 49% 62 44% 68 48% 61 43% 1.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 45 16% 142 52% 135 49% 133 48% 126 46% 9.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 58 48% 77 64% 74 61% 77 64% 74 61% - คงที่

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,045 53% 1,139 58% 308 16% 1,047 53% 216 11% 92.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,644 32% 4,717 56% 3,068 37% 4,424 53% 2,774 33% 294.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 304 32% 348 36% 345 36% 395 41% 392 41% -47.00 ลดลง

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 42 26% 119 74% 102 64% 120 75% 103 64% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 67 28% 167 70% 127 53% 167 70% 127 53% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 413 30% 634 47% 574 42% 682 50% 622 46% -48.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,503 65% 12,844 72% 2,579 15% 12,698 72% 2,433 14% 146.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,796 43% 4,827 54% 1,815 20% 4,410 50% 1,398 16% 417.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,299 58% 17,671 66% 4,394 17% 17,108 64% 3,831 14% 563.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 81 36% 90 40% 85 38% 79 35% 74 33% 11.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 85 20% 163 39% 133 32% 151 36% 121 29% 12.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 20 17% 82 70% 70 60% 76 65% 64 55% 6.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 56 34% 131 80% 117 72% 125 76% 111 68% 6.00 เพิม่ขึน้

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 132 45% 149 51% 129 44% 139 47% 119 40% 10.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 6 35% 9 56% 9 52% 9 55% 8.35 50% 0.25 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 3 16% 16 73% 15 68% 13 61% 12.14 57% 2.48 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 16 20% 64 80% 61 76% 63 79% 59.52 75% 1.22 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 30 67% 33 72% 30 65% 34 75% 30.95 68% -1.44 ลดลง

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 23 8% 129 44% 110 37% 113 38% 94.00 32% 16.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 454 27% 865 52% 758 45% 802 48% 694 41% 63.52 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 211 30% 303 43% 238 34% 291 41% 226 32% 12.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 49 13% 183 47% 165 42% 175 45% 157 40% 8.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,068 72% 3,921 70% 2,569 46% 3,944 70% 2,592 46% -23.00 ลดลง

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 496 34% 877 60% 601 41% 900 62% 624 43% -23.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 4,824 59% 5,284 64% 3,573 44% 5,310 65% 3,599 44% -26.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 32,376 46% 41,501 59% 17,970 25% 39,981 56% 16,448 23% 1,521.52 เพิม่ขึน้

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

1) อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ หมายถงึ อ่างเก็บน้ําทีม่ีความจุตัง้แต ่100 ลา้น ลบ.ม. ขึน้ไป 

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (28)

3) เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทีม่ีความสําคญัตอ่การอุตสาหกรรมและการประปาฯ ของลุม่น้ําชายฝ่ังทะเลตะวันออก    1.ศรนีครนิทร ์  2.ภมูพิล    3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

4) ทีม่า : กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย    6.อุบลรตัน ์     7.สรินิธร     8.บางลาง  9.ลําปาว   10.ป่าสกั

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 26 จังหวัด ไม่ม ี50 จังหวัด                             ลําดบัของเขือ่นตามปรมิาณนํา้ใชก้ารได้

รนก. หมายถงึ ระดบัเก็บกักของอ่าง    1.ภมูพิล    2.ศรนีครนิทร ์   3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

   6.ลําปาว   7.อุบลรตัน ์   8.บางลาง    9.สรินิธร    10.ป่าสกั

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่25  กรกฎาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

19 กรกฎาคม 2560

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

25 กรกฎาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่25  กรกฎาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 
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12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

70,921 ล้านลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั
 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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อุตุฯเตือนไทยฝนชุ่มฉํ่า! กทม.-เหนือ-อีสาน70-80% 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ลักษณะอากาศท่ัวไปพยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุก

หนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก สําหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควร
เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 น้ี  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์ อุณหภูมิตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดหนองคาย 
อุดรธา นี  บึ งกาฬ  สกลนคร  นครพนม  กาฬสิน ธ์ุ  มุกดาหาร  อํ านาญเจริญ  ยโสธร  ร้ อย เ อ็ด  สุ ริ นทร์  ศรีสะ เกษ  
และอุบลราชธานี อุณหภูมิตํ่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
10-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี  
ชัยนาท นครสวรรค์ และลพบุรี อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี  
และตราด อุณหภูมิ ตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา  
และภูเ ก็ต  อุณหภูมิ ตํ่าสุด  23-24 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุด  31-35 องศาเซลเซียส  ต้ั งแต่จั งหวัดภูเ ก็ตขึ้นมา 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกว่า 3 เมตร  
ต้ังแต่จังหวัดกระบ่ีลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิ ตํ่าสุด 25-26 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 
"กรมชล"ไฟเขียว11เขื่อน เร่งปล่อยน้ํารับ"พายุเซินกา" 

กรมชลฯ เตรียมรับมือพายุ "เซินกา" เข้าไทยตอนบน 26 ก.ค.น้ี พร้อมสั่งเฝ้าระวังเขื่อน 11 แห่ง มีนํ้าสูงกว่าเกณฑ์  
ให้ลดระดับนํ้าในเกณฑ์บริหารจัดการได้ 

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศของศูนย์น้ําอัจฉริยะ  
ได้เตรียมรับมือ พายุโซนร้อน “เซินกา” ที่กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าพายุลูกน้ีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน 
ในวันที่ 25 ก.ค.และจะเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของไทย จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุก
หนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จึงได้กําชับให้โครงการ
ชลประทานที่รับผิดชอบอ่างเก็บนํ้าต่าง ๆ ที่มีปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์มาก บริหารจัดการน้ํา ด้วยการลดระดับนํ้าในอ่างฯ 
ให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บนํ้า (Rule curve) อย่างเคร่งครัด 

โดยเฉพาะอ่างเก็บนํ้าที่มีปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างฯ(Inflow)มากกว่าความจุของอ่างฯ รวมไปถึงอ่างเก็บนํ้าที่มีพ้ืนที่รับนํ้าฝน
ขนาดใหญ่ (water shade area) ที่เมื่อฝนตกหนักจะมีปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างฯเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องเฝ้าระวัง ติดตาม  
และวิเคราะห์สถานการณ์เป็นพิเศษ ทั้งน้ีมีอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ที่มีระดับนํ้าสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมนํ้าสูงสุด (upper rule curve) 
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11 แห่ง คือ "เขื่อนก่ิวลม เขื่อนก่ิวคอหมา เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน เขื่อนนํ้าอูน เขื่อนนํ้าพุง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลําพระเพลิง 
เขื่อนสิรินธร เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ เขื่อนทับเสลา และเขื่อนกระเสียว" 

นายทองเปลว กล่าวว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนัก จากอิทธิพลของพายุ 
โซนร้อน “เซินกา” โดยกรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เคยประสบปัญหาน้ําท่วมขัง
เดิม จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน“ตาลัส” ให้จับตาเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้คงเครื่องสูบนํ้า เครื่องจักร เครื่องมือ 
และเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา หากพ้ืนที่ใดมีแนวโน้มที่จะเกิดสภาวะวิกฤติ ให้รีบดําเนินการช้ีแจง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือทําการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที สําหรับพ่ีน้องประชาชน 
ที่ต้องการความช่วยเหลือหรืออยากสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์นํ้า สามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการนํ้าอัจฉริยะ(SWOC) 
กรมชลประทาน โทร.สายด่วน 1460 

รองอธิบดีกรมชลประทาน ยังเผยด้วยว่า ในส่วนของสถานการณ์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าทั่วประเทศมีปริมาณนํ้ารวม  
44,394 ล้านลบ .ม .หรือร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯ ยังรองรับนํ้าได้อีก 30,800 ล้านลบ .ม .  โดยใน 4 เขื่อนหลัก 
ของลุ่มนํ้าเจ้าพระยา มีปริมาณนํ้า 12,235 ล้านลบ .ม . หรือร้อยละ 49 ยังรองรับนํ้าได้อีกกว่า 12,600 ล้านลบ .ม .  
สําหรับสถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา มีปริมาณนํ้าไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยล่าสุด 
มีปริมาณนํ้าไหลผ่านในอัตรา 1,144ลบ.ม.-1,394 ลบ.ม./วินาที มีการรับนํ้าเข้าระบบชลประทานท้ังฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
ในปริมาณ 242 ลบ.ม./วินาที เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ไว้รองรับสถานการณ์นํ้าที่จะเกิดจากฝนตกชุกในระยะจากนี้..  (เดลินิวส์) 

 
เชียงรายยังอ่วมน้ําหลากหลายพื้นที่-ดินโคลนสไลด์ 

จังหวัดเชียงรายยังอ่วม! นํ้าหลากหลายพ้ืนที่-ดินโคลนสไลด์ ขณะน่าน แพร่ พะเยา เฝ้าระวังสถานการณ์ 24 ช่ัวโมง 
สั่งการให้ติดตามใกล้ชิด 

นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ดูแลพ้ืนที่ จังหวัดเชียงราย น่าน 
แพร่ และ พะเยา เปิดเผยไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์นํ้าหลาก ดินโคลนถล่ม ใน 4 จังหวัด ว่า ขณะนี้มีการบูรณาการ การทํางาน 
ในทุกภาคส่วน ทั้งท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายต่างๆ มีการส่งข้อมูลอัพเดตทุกอําเภอ ทุกพ้ืนที่ ตลอด 24 ช่ัวโมง  
จุดไหนเกิดสถานการณ์ ทาง ปภ.จังหวัด จะรีบลงไปช่วยเหลือ และ ถ้ามีผลกระทบรุนแรงทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 15 จะจัดเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตามไปสนับสนุนอีกแรงหนึ่ง โดยขณะน้ีทางเชียงราย ยังประสบกับสถานการณ์นํ้า 
ในแม่นํ้าลาวเพ่ิมระดับรวดเร็ว เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายพ้ืนที่ รวมถึงที่ อ.แม่ฟ้าหลวง มีเหตุดินภูเขาสไลด์  
ปิดทับถนนหมายเลข 1149 ทางข้ึนพระธาตุดอยตุง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่แก้ปัญหาแล้ว ส่วนจังหวัด น่าน แพร่ และ พะเยา  
ยังไม่ถือว่ารุนแรง แต่ได้สั่งการให้ติดตามใกล้ชิด ทั้งน้ีในปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารทางไลน์ ทําให้สามารถรายงานข้อมูล  
ภาพถ่าย และเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที ทําให้ชาวบ้านมั่นใจ และเช่ือในคําเตือนของทางราชการมากขึ้นตามลําดับ  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําป่าทะลักท่วม “ห้วยโก๋น” ฝายมีชีวิต-อ่างพัง ดินสไลด์ทับทางระบายน้ําซํ้า 

ทพ.32 เร่งระดมพลช่วยชาวบ้านหลังนํ้าป่าหลากท่วม “ห้วยโก๋น-ชายแดนน่าน” ท่อนซุง-รากไม้ใหญ่กระแทกฝายมีชีวิต-
อ่างเก็บนํ้าทรุดพัง แถมดินสไลด์ทับช่องระบายนํ้าซ้ํา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองในพ้ืนที่ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียติ จ.น่าน ทําลํานํ้าสาขาแม่นํ้าน่าน 
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดนํ้าป่าหลากท่วมบ้านห้วยโก๋น หมู่ 1 และบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 

โดยกระแสน้ําป่าได้ไหลบ่าพัดพาท่อนซุง-รากไม้ขนาดใหญ่กระแทกฝายมีชีวิตบ้านห้วยโก๋น ที่ชาวบ้านได้ร่วมใจสร้างขึ้น 
เพ่ือป้องกันภัยแล้ง และอุทกภัย จนตัวฝายชํารุดในบางส่วน เช่น กระสอบทราย หูช้าง เหน่ียวป้ิงด้านหลัง ทรุดตัวลงบ้าง 

ขณะที่อ่างเก็บนํ้าห้วยโก๋น บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 7 ต.ห้วยโก๋น ซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปจากตัวฝายมีชีวิตก็ได้รับผลกระทบ 
จากกระแสนํ้าป่า จนชํารุดเป็นช่องขนาดความกว้างกว่า 15 เมตร ยาวกว่า 20 เมตร และยังพบว่ามีดินโคลนสไลด์บนที่ลาดเชิงเขา 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดของชาวบ้านด้วย 

ล่าสุด พ .อ .อัศม์พงษ์ นิลพันธ์ุ ผู้ บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 32 กองกําลังผาเมือง พร้อมด้วย  
ร.ท.ปรัชญา สําโรง ผบ.ร้อย.ทพ.3207 และชุดเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยชุดครูฝายของทหารพราน 3207  
ร่วมกับชาวบ้านตําบลห้วยโก๋น ได้เข้าสํารวจความเสียหายบริเวณอ่างเก็บนํ้าห้วยโก๋น-ฝายมีชีวิต บ.ห้วยทรายขาว ม.7 ที่เกิดนํ้าป่า
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ไหลหลากได้รับความเสียหาย พร้อมเร่งประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าดําเนินการแก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้นํ้าทะลักเข้าท่วม
บ้านเรือนของชาวบ้านพ้ืนที่ด่านล่าง 

พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าแก้ไขเหตุดินสไลด์ลงมาทับร่องระบายนํ้า ทําให้ระบายนํ้าได้ไม่สะดวก  
และเอ่อท่วมบริเวณเส้นทางหลวงหมายเลข 1081 ระหว่าง บ.ห้วยทราย-บ.ก่ิวจันทร์ ต.ห้วยโก๋น เพ่ือให้สามารถใช้สัญจร 
ได้ตามปกติโดยเร็ว 

นอกจากน้ียังส่งกําลังพลเข้าช่วยเหลือ น.ส.เนา หอมดอก อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 30 ราษฎร บ.ห้วยทรายขาว ม.7  
ต.ห้วยโก๋น ซึ่งถูกนํ้าป่าไหลเข้าท่วมช้ันล่างของบ้าน ทําให้สิ่งของภายในบ้านได้รับความเสียหายด้วย  (ผู้จัดการ) 

 
พายุ'เซินกา'ถล่มเมืองแพร่ ระทึก!น้ําป่าทะลักท่วมบ้าน 

พายุ “เซินกา” ถล่ม "เมืองแพร่" อย่างหนัก ส่งผลให้เกิดนํ้าป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรนับสิบหลังคาเรือน 
เดือดร้อนต้องขนของหนีนํ้าจ้าละหว่ันตอนกลางดึก 

หลังกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนเร่ือง "พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) ปรากฏว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา 
เกิดลมพายุฝนตกลงมาอย่างหนัก ทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากจากห้วยปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนในพ้ืนที่หมู่ 1บ้านปากปาน ต.ไทรย้อย หลายสิบหลังคาเรือน ส่งผลให้ชาวบ้านต้องขนของหนีบ้านกันจ้าละหว่ัน 
ตอนกลางดึก 

ด้านพันเอกจักเรศ ศิริพงศ์ ผบ.ม.พัน 12เด่นชัย ได้ส่งกําลังทหารจํานวน 60 นายเข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อน เบ้ืองต้นคาดว่า
มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ําป่าประมาณ 30 หลังคาเรือน ส่วนระดับนํ้าสูงอยู่ประมาณ 1 เมตร 
 

น้ําท่วมพิจิตร 4 อ.กระทบพื้นที่เกษตรพันไร่-บ้าน 200 หลัง 
สถานการณ์ นํ้าท่วมพิจิตร 4 อําเภอ ทําพ้ืนที่ เกษตรได้รับผลกระทบ กว่าพันไร่ บ้านเรือนประชาชนอีกกว่า  

200 หลังคาเรือน 
นางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ . ) จังหวัดพิจิตร เปิดเผยกับสํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า หลังเกิดฝนตกต่อเน่ือง เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปัจจุบันมีนํ้าท่วมในพ้ืนที่รวม 4 อําเภอ ประกอบด้วย 

1.อ.ตะพานหิน 3 ตําบล คือ ต.วังหลุม ม.2, 7, 8, ต.หนองพยอม ม. 4 และ 7, ต.ทุ่งโพธ์ิ ม.1 รวมพ้ืนที่เกษตรได้รับ
ผลกระทบ 200 ไร่  

2.อ.วังทรายพูน ประกอบด้วย 2 ตําบล คือ ต.วังทรายพูน ม.1, 3, 4, 6, 9 และ 11 , ต.หนองปลาไหล ม.3, 11, 12 
และ 16 รวมพ้ืนที่เกษตรได้รับผลกระทบ 510 ไร่ ถนน 3 จุด บ้านเรือนประชาชนอีก 7 หลัง วัด 1 แห่ง และ ถนน 2 จุด  

3.อ.โพธ์ิประทับช้าง 1 ตําบล คือ ต.วังจิก ม.6 รวมพ้ืนที่เกษตรได้รับผลกระทบ 300 ไร่  
4.อ.ทับคล้อ  1 ตําบล คือ ต.ทับคล้อ ม.1,2,3 และ 9 ประชาชนได้รับผลกระทบ 206 ครัวเรือน 426 คน ภาพรวมทั้ง

จังหวัด มีพ้ืนที่เกษตรได้รับผลกระทบ 1,010 ไร่ บ้านเรือนประชาชนอีก 213 หลัง เบ้ืองต้นพบระดับนํ้าลดลงอย่างต่อเน่ือง  
จากเดิมที่ประมาณ 60 เซนติเมตร ล่าสุดเหลือเพียง 30 เซนติเมตร  

ทั้งน้ี ทางนายวีระศักด์ิ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กําชับให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุโซนร้อน
“เซินกา” ที่จะทําให้เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวันน้ีหลายหน่วยงานในอ.ทับคล้อ  
ได้มีการขุดลอกคลองลัดนํ้า และ กําจัดสิ่งกีดขวางทางนํ้าเพ่ือให้มวลนํ้าไหลสะดวกกรณีเกิดฝนตกหนัก นอกจากน้ียังให้จับตา
ปริมาณฝนว่ามีมากน้อยแค่ไหน สําหรับนํามาใช้ประเมินสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยต้องยอมรับว่าสภาพ 
ภูมิประเทศของ จ.พิจิตร ถือเป็นบริเวณรองรับนํ้าซ้ําซาก ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะรู้วิธีเตรียมการป้องกันดีอยู่แล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ฝนตกหนักทั้งคืน น้ําป่านาแห้วทะลักเข้าท่วมชุมชนไทย-ลาว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุนํ้าป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนท่ีอยู่ริมแม่นํ้าเหือง ที่จุดผ่อนปรน ชายแดนไทย-ลาว 
บ้านเหมือแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย สืบเน่ืองจากเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามีฝนตกระดับ 5 ติดต่อกันทั้งคืนที่ผ่านมา ทําให้มีนํ้าป่า
จากอุทยานแห่งชาติภูสนทราย เขตชายแดนไทย-ลาว จากต.เหล่ากอหก ต.แสงภา ไหลสู่ ต.นาแห้ว ซึ่งเป็นแม่นํ้าเหืองก้ันชายแดน
ไทย-ลาว ระดับนํ้าสูงกว่า 50 เชนติเมตร ชาวบ้านกว่า 10 หลังคาเรือนที่อยู่ริมแม่นํ้าขนของกัน 
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นายอาวุธ ลาภพันแสง อายุ 49 ปี พ่อค้าในชุมชนบ้านเหมืองแพร่ กล่าวว่า เน่ืองจากเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมา  
มีฝนตกมาตลอดทั้งคืน นํ้าป่าจํานวนมากไหลเอ่อท่วมบ้านเหมืองแพร่ ประเทศไทย และบ้านเหมืองแพร่ สปป.ลาว ที่อยู่ริมนํ้าสูงกว่า 
50 เซนติเมตร โดยระดับนํ้าได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า 10 หลัง โดยระดับนํ้าเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และน้ําจะไหลผ่าน 
อําเภอด่านซ้าย และอําเภอท่าลี่ และไหลงสู้แม่นํ้าโขง 

ล่าสุดขณะน้ี นํ้าป่าจากแม่นํ้าได้ไหลเอ่อล้นบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว ทําให้ระดับนํ้าน้ันสูงขึ้นเรื่อยๆ 
โดยตอนน้ี มีเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลนาแห้ว อําเภอ ตํารวจ และทหารพรานเข้าทําการช่วยเหลือยกขนของไว้บนที่สูงแล้ว  (ข่าวสด) 

 
ชลประทานเมืองน้ําดําเตือนพื้นที่อ่างน้ําล้นพร่อง 10 อ่างรับมือ “เซินกา” 

ชลประทานกาฬสินธ์ุเตือนพ้ืนที่รอบอ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 5 แห่งระวังเสี่ยงนํ้าท่วม หลังระดับนํ้าล้นอ่าง สั่งเฝ้าระวัง 
อีก 6 แห่ง ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมเตรียมพร่องนํ้า 10 อ่าง รับมือพายุ “เซินกา”และเตรียมเคร่ืองสูบนํ้าขนาดใหญ่ออกช่วยเหลือ
ประชาชนหากเกิดปัญหาอุทกภัย 

ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุได้รับผลกระทบจากพายุ ตาลัส มีฝนตกในหลายพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน 
ส่งผลให้ปริมาณน้ําในแหล่งนํ้าธรรมชาติห้วย หนอง คลอง บึง และแหล่งกักเก็บนํ้าต่างๆเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ 
อ่างเก็บนํ้าขนาดกลางทั้ง 18 แห่ง มีปริมาณนํ้าเพ่ิมสูงขึ้น อ่างเก็บนํ้าขนาดกลางจํานวน 5 แห่ง ใน 4 อําเภอ มีระดับนํ้าเกินระดับ
กักเก็บล้นอ่างแล้ว และมีอ่างเก็บนํ้าอีก 6 แห่งที่ต้องเฝ้าระวัง เน่ืองจากมีระดับนํ้าอยู่ที่ 75 – 100 % ของระดับกักเก็บ 

ล่าสุดวันน้ี(25ก.ค.)นายอนันตศักด์ิ แย้มช่ืน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธ์ุ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตาม
สถานการณ์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าห้วยสีทน อ.เมือง และติดตามสถานการณ์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าต่างๆ เพ่ือประเมินสถานการณ์  
หลังอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางจํานวน 5 แห่งมีระดับนํ้าเกิน 100 % ของระดับกักเก็บ ซึ่งล้นอ่างแล้ว และมีอ่างเก็บนํ้าอีก 6 แห่ง 
ที่ต้องเฝ้าระวัง เน่ืองจากมีปริมาณนํ้า 75-100 % ของระดับกักเก็บ พร้อมเตรียมพร่องนํ้าจํานวน 10 อ่างเพ่ือรองรับนํ้ามวลใหม่
ในช่วงอิทธิพลจากพายุเซินกา และกําชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่บริเวณรอบอ่าง และจัดเตรียมเคร่ืองสูบนํ้าขนาดใหญ่
ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนหากเกิดปัญหาน้ําท่วม  

นายอนันตศักด์ิ กล่าวว่า หลังเกิดฝนตกในหลายพ้ืนที่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ทําให้แหล่งนํ้าต่างๆมีปริมาณนํ้าเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ือง สําหรับสถานการณ์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางทั้ง 18 แห่ง ที่อยู่ในความดูแลของโครงการชลประทานกาฬสินธ์ุ 
ขณะนี้ภาพรวมทั้งหมดมีปริมาณนํ้าอยู่ที่ 81 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 91 % โดยมีอ่างเก็บนํ้าจํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย  
อ่างเก็บนํ้าห้วยโพธ์ิ และอ่างเก็บนํ้าห้วยสีทน ซึ่งอยู่ใน อ.เมืองกาฬสินธ์ุ อ่างเก็บนํ้าห้วยสะทด อ.ห้วยผึ้ง อ่างเก็บนํ้าห้วยสังเคียบ  
อ.สมเด็จ และอ่างเก็บนํ้าห้วยมะโน อ.นาคู มีปริมาณนํ้าเกิน 100 % ซึ่งเกินระดับกักเก็บและล้นอ่างแล้ว แต่ยังไม่ส่งผลกระทบ 
กับพ้ืนที่บ้านเรือนประชาชนและพ้ืนที่การเกษตร เพราะกระแสนํ้าส่วนใหญ่ไหลลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ แต่ก็ควรเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยง 

อย่างไรก็ตาม ยังมีอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางอีก 6 แห่ง ประกอบด้วยอ่างเก็บนํ้าห้วยแกง อ.ดอนจาน อ่างเก็บนํ้าห้วยฝา  
อ.ห้วยผึ้ง อ่างเก็บนํ้าบึงอร่าม อ.ยางตลาด อ่างเก็บนํ้าหนองหมาจอก อ.ยางตลาด อ่างเก็บนํ้าลําพะยัง (ตอนบน) อ.เขาวง  
และอ่างเก็บนํ้าห้วยจุมจัง อ.กุฉินารายณ์ ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากอ่างเก็บนํ้าทั้ง 6 แห่งมีปริมาณน้ําเกิน 75-100 % 
ของความจุแล้ว 

นายอนันตศักด์ิ ระบุอีกว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวทางกรมชลประทาน ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ช่ัวโมง 
โดยโครงการชลประทานกาฬสินธ์ุเตรียมที่จะดําเนินการพร่องนํ้าในอ่างเก็บนํ้าที่มีปริมาณนํ้าล้น และมีปริมาณนํ้าอยู่ที่ 75-100 %
จํานวน 10 อ่าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์การบริหารจัดการนํ้า เพ่ือเตรียมรับนํ้าใหม่ในช่วงพายุเซินกา และรับนํ้าในช่วงเดือน 
กันยายน-ตุลามคมน้ี ซึ่งจะต้องระบายนํ้าให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 80 % โดยก่อนการระบายจะต้องช้ีแจงทําความเข้าใจ 
และแจ้งให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบด้วย 

นอกจากน้ียังได้จัดเตรียมเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่กว่า 30 เครื่องไว้คอยช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์นํ้าท่วม 
พร้อมประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบอ่างเก็บนํ้าต่างๆท้ัง 18 แห่งเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเน่ือง  

โดยเฉพาะในช่วงพายุโซนร้อนเซินกา ที่จะพัดผ่านเข้ามาในช่วงสัปดาห์น้ี ซึ่งอิทธิพลของพายุอาจจะเกิดผลกระทบ 
ฝนตกหนักในพ้ืนที่ได้ แต่ประชาชนอย่าได้ต่ืนตระหนก เพราะอ่างเก็บนํ้าทั้งหมดยังสามารถรองรับนํ้าได้อีกจํานวนมาก  
ส่วนอ่างเก็บนํ้าที่เกินระดับกักเก็บทั้ง 5 แห่งก็มีปริมาณนํ้าที่ล้นอ่างไม่มากนัก ดังน้ันให้ประชาชนคอยติดตามข่าวสาร 
จากทางราชการ.  (ผู้จัดการ) 
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ตราดอ่วมคืนที่ผ่านมาพายุ “เซินกา” ทําหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย 
อิทธิพายุ “เซินกา” ทําหลายพ้ืนที่ใน จ.ตราด อ่วม ทั้งต้นไม้ล้มขวางถนน เสาวิทยุล้มใส่บ้านเรือนประชาชน นํ้าท่วมขัง 

ไฟฟ้าดับในหลายตําบล ขณะที่มูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประมินได้  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 22.30 น. วานนี้ (24 ก.ค.) ได้เกิดพายุฝนลมแรงจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เซินกา”  

ทั่วทั้ง จ.ตราด จขนส่งผลให้หลายพ้ืนที่มีต้นไม้ล้มขวางถนนจนรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ โดยเฉพาะถนนสาย 
ตราด-แหลมงอบ บริเวณบ้านแหลมมะขาม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด มีต้นไม้ 2 ต้น ล้มขวางถนนทั้ง 2 ช่องจราจร  
ทําให้รถยนต์เก๋งย่ีห้อโตโยต้า โคโรลน่า สีเขียว พุ่งชนต้นไม้ที่ล้มจนรถพังเสียหาย ส่วนคนขับไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด  
และยังมีรถจักรยานยนต์อีกคันพุ่งชนต้นไม้จนคนขับได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งนําตัวส่งโรงพยาบาล 

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ เทศบาลน้ําเช่ียว และเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยกันตัดต้นไม้ 
ที่ล้มขวางทางถนน ใช้เวลานานกว่า 30 นาที จึงสําเร็จ ท่ามกลางรถยนต์ รถจักรยานยนต์กว่า 50 คัน ที่จอดรอให้เจ้าหน้าที่ 
เคลียร์ที่เกิดเหตุ 

จากการสํารวจความเสียหายในหลายจุดของ จ.ตราด ยังพบว่า เสาวิทยุสื่อสารที่สูงกว่า 80 เมตร ภายในสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด ล้มหักโค่นใส่บ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหาย 4 หลัง แต่ไม่มีใคร 
ได้รับบาดเจ็บ ส่วนความเสียหายยังไม่สามารถประเมินค่าได้ 

นายอํานาจ สร้อยสีดา อายุ 69 ปี เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหาย กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุตนเองและหลานๆ  
กําลังนอนหลับอยู่ภายในบ้าน จากน้ันได้ยินเสียงลมแรง และมีฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ก่อนจะได้ยินเสียงดังจากหลังคาบ้าน เมื่อออกมาดู
พบว่า หลังคาบ้านเสียหาย เพราะถูกเสาวิทยุสื่อสารล้มใส่ 

อย่างไรก็ตาม สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ จ.ตราด ได้รับแจ้งเพ่ิมเติมว่า ยังมีอีกหลายจุดที่เกิดเหตุต้นไม้ล้ม นํ้าท่วมขัง
ผิวจราจร ไฟฟ้าดับในหลายตําบล รวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนที่ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด ได้รับความเสียหายจากอิทธิพล 
พายุโซนร้อน “เซินกา” 

นอกจากน้ัน พ.ต.ท.สมศักด์ิ ผลกระโทก พนักงานสอบสวน สภ.คลองใหญ่ ยังได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชน 
ในพ้ืนที่ ม.9 บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จึงประสานรถดับเพลิง อบต.คลองใหญ่ เทศบาลตําบลคลองใหญ่  
เทศบาลตําบลหาดเล็ก พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญธรรมสถาน เขตคลองใหญ่ เข้าระงับเหตุ 

ในที่เกิดเหตุพบเป็นชุมชนที่บ้านเรือนติดกัน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนํารถดับเพลิงเข้าไปได้ จึงต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่ 
นําสายฉีดนํ้าลากสายเข้าไปฉีดนํ้าสกัดเพลิงที่กําลังลุกไหม้ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ 

น.ส.กชกร สังข์ทอง เจ้าของบ้านบอกว่า ก่อนเกิดเหตุได้เกิดพายุลมแรง และมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทําให้ไฟฟ้าในเขต  
อ.คลองใหญ่ ดับหลายช่ัวโมง จึงต้องจุดเทียนเพ่ือส่องสว่างภายในบ้าน และต้ังไว้ใกล้ที่นอนจึงเกิดเพลิงลุกไหม้ดังกล่าว  (ผู้จัดการ) 
 

พายุ 'เซินกา' ถล่มไทยตอนบน นํ้าป่าหลาก-อ่างเก็บนํ้าศรีสะเกษ ล้นสปิลเวย์ 
หลายจังหวัดตอนบนของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากพายุ “เซินกา” ด้าน จ.ศรีสะเกษ นํ้าป่าไหลหลากลงอ่างเก็บนํ้า

ห้วยต๊ิกชูล้นสปิลเวย์ ขณะที่ จ.พิษณุโลก นํ้าป่าหลากกระทบหลายตําบลท่ีชาติตระการ วันที่ 25 ก .ค . 60  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่มีการประกาศเตือนว่า พายุโซนร้อน “เซินกา” จะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามวันน้ี และจะอ่อนกําลัง

ลงเป็นพายุดีเปรสชัน ก่อนจะเคลื่อนผ่านประเทศลาว ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น ฝนตกหนักถึงหนักมาก 
น้ัน พบว่า ในจังหวัดศรีสะเกษมีฝนตกหนักฟ้าคะนองต้ังแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยเฉพาะแถบเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-
กัมพูชา ทําให้มีนํ้าป่าไหลหลากลงสู่อ่างเก็บนํ้าต่างๆ ในเขตอําเภอภ ูสิงห์ ขุนหาญ และอําเภอกันทรลักษ์ จนล้นอ่างแล้วหลายแห่ง  

ส่งผลให้อ่างเก็บนํ้าห้วยต๊ิกชู ต  .ห้วยต๊ิกชู อ .ภูสิงห์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บนํ้า  1 ใน 16 อ่างหลักของศรีสะเกษ นํ้าไหลเข้าอ่าง 
วันละ 0.124 ล้าน ลบ  .ม  .มีปริมาณน้ําในอ่างอยู่ที่  28.000 ล้าน ลบ  .ม  .หรือ  107.89 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง  
เกินปริมาณความจุอ่าง ทําให้นํ้าล้นสปิลเวย์ไหลลงคลองส่งนํ้าสู่พ้ืนที่ราบลุ่ม ชาวบ้านกังวลว่าถ้าฝนยังตกหนักต่อเน่ืองลงมาอีก  
พ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทานของอ่างเก็บนํ้าห้วยต๊ิกชูกว่า 12,500 ไร่ จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน 

เช่นเดียวกันกับ จังหวัดพิษณุโลก ที่มีฝนตกหนักหลายอําเภอ โดยเฉพาะที่ ต  .บ่อภาค อ .ชาติตระการ ซึ่งจากการสํารวจ
พบว่ามีนํ้าป่าไหลบ่าจากภูสอยดาว-บ้านร่มเกล้า และ ต .บ่อภาค ก่อนลงมาที่ ต .ชาติตระการ จํานวนมาก ส่งผลให้มีนํ้าท่วมเส้นทาง

บ้านเทอดชาติ โดยล่าสุด มีรายงานว่ารถทุกชนิดสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้ว 
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นอกจากน้ี นํ้าในลํานํ้าภาคบริเวณศูนย์ศิลปาชีพภูขัด -ภูเมี่ยง ต .บ่อภาค ที่เพ่ิมระดับอย่างรวดเร็วและไหลเช่ียวกราก  
ได้ไหลลงสู่พ้ืนที่ราบในเขต ต  .ชาติตระการ  ก่อนจะไหลลงไปสู่ลํานํ้าแควน้อย และเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน ต  .คันโช้ง อ .วัดโบสถ์ 
ตามลําดับ  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการกักเก็บนํ้าในเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนที่ต้องเตรียมการน้ําไว้ใช้สําหรับฤดูแล้งปีหน้า ปัจจุบัน 
เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน มีนํ้ากักเก็บอยู่ที่ 506 ล้านลบ  .ม  .หรือคิดเป็น  56.51 เปอร์เซ็นต์ ของความจุ โดยเมื่อวานน้ี มีนํ้า 
ไหลเข้าเขื่อนแควน้อยฯ 15.71 ล้าน ลบ .ม.   (ไทยรัฐ) 
 

น้ําท่วมฉับพลันทางตอนเหนือพม่า คนนับแสนอพยพหาที่ปลอดภัย 
ครอบครัวชาวพม่าเดินลุยนํ้าท่วมในเมืองไจโต ของรัฐมอญ วันที่ 22 ก.ค. รายงานระบุว่าเกิดเหตุนํ้าท่วมฉับพลัน 

ในหลายพ้ืนที่ของประเทศหลังฝนตกต่อเน่ืองต้ังแต่ต้นเดือนก.ค. ทําให้ประชาชนจํานวนมากต้องย้ายออกจากที่พักอาศัย 
ไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย.  

ชาวพม่ามากกว่า 100,000 คน ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย หลังเกิดนํ้าท่วมในหลายพ้ืนที่ 
ของประเทศ และทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2 คน กระแสนํ้ายังกัดเซาะริมฝั่งแม่นํ้า จนทําให้เจดีย์องค์หน่ึงจมหายไป  
ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ คนท้องถิ่น และสื่อทางการของพม่า 

ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ต้นเดือน ก.ค. ทําให้ระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ประชาชนส่วนหน่ึงต้องอพยพ 
ขึ้นที่สูง หรือพักอาศัยตามวัด เจ้าหน้าที่บรรเทาภัยพิบัติระบุ 

“แม้สถานการณ์จะอยู่ภายใต้การควบคุม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนน้ีก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
พ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัย เพราะน้ําท่วมเกิดขึ้นทุกปี” โก โก นาย อธิบดีจากกระทรวงสวัสดิการสังคม บรรเทาทุกข์ และการต้ังถิ่นฐาน  

รัฐบาลได้จัดหาอาหาร และสิ่งช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่ประชาชนรวม 116,817 คน ในวันจันทร์ (24) รวมทั้งที่พักระยะยาว
สําหรับผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนเอง ซึ่งคาดว่าระดับนํ้าจะยังไม่ลดลงในตอนนี้ 

รายงานระบุว่า มีผู้เสียชีวิตจากการจมนํ้า 1 คน ในเขตสะกาย และอีกคนหน่ึงถูกกระแสนํ้าพัดหายไปขณะข้ามฝั่งแม่นํ้า 
ในรัฐชิน 

หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมาร์ รายงานเมื่อวันเสาร์ (22) ว่า รอยพระพุทธบาทในเจดีย์องค์หน่ึง ในเขตมะเกว 
จมอยู่ใต้นํ้าที่ท่วมสูง แต่ไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ขณะที่เขื่อนขนาดเล็กในเขตพะโคพังเสียหาย 

นอกจากน้ัน ยังมีคลิปวิดีโอที่พระรูปหน่ึงมอบให้แก่รอยเตอร์ เผยให้เห็นเจดีย์องค์หน่ึง ใกล้เมืองปะก็อกกู ห่างจาก 
นครย่างกุ้งทางเหนือราว 520 กิโลเมตร ถูกกระแสนํ้าที่ไหลเช่ียวกัดเซาะตลิ่งจนองค์เจดีย์ล้มจมลงไปในแม่นํ้า เมื่อวันพฤหัสฯ  

เจ้าอาวาสประจําวัดที่เป็นที่ต้ังขององค์เจดีย์ ระบุว่า ในช่วงฤดูฝนพ้ืนที่แห่งน้ีมักมีนํ้าท่วมเป็นปกติ แต่นํ้าท่วมในปีน้ี 
สร้างความเสียหายจนน่าตกใจ หมู่บ้านบางส่วนที่อยู่ตามริมฝั่งแม่นํ้ายังถูกพัดหายไปกับกระแสนํ้า “ชาวบ้านต่างกลัวที่จะอาศัย 
อยู่ที่น่ี แม้นํ้าท่วมกําลังค่อยๆ ลดระดับ แต่ตลิ่งยังถูกนํ้ากัดเซาะต่อเน่ือง” เจ้าอาวาส ระบุ.  (ผู้จัดการ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


