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สภาวะอากาศ  ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผย 4 ภาคยังมีฝนตกชุก เช็กก่อนบิน'โนรู'เข้าญี่ปุ่นแล้ว 
จ.ตาก  ฝนถล่มตากนํ้าท่วม 2 อ.-คอสะพานขาดเร่งซ่อม 
จ.พิษณุโลก  เตือน!!! นํ้ายมสายเก่าทะลัก คนริมคลองเมม-คลองบางแก้ว 
เก็บของด่วน 
จ.สุโขทัย  ฝนตกต่อเน่ือง-ผู้ว่าฯเตือนนํ้าท่วมฉับพลัน 
จ.สกลนคร  ยังอ่วมนํ้าท่วมหนัก 3 อ.หว่ันฝนใหม่ทํายืดเย้ือ 
จ.กาฬสินธุ์  นํ้ายังท่วม 5 อ.ในกาฬสินธ์ุพบอยู่ในภาวะทรงตัว 
จ.ยโสธร  นํ้าเขื่อนลําปาวทะลักยโสธร 16 ชุมชนจมบาดาล 
จ.มหาสารคาม  นํ้ายังขังลุ่มตํ่า-กรมชลฯจัดเคร่ืองสูบช่วย 
จ.ร้อยเอ็ด  ยังอ่วมประกาศภัยพิบัติยกจังหวัด 20 อําเภอ 
จ.นครราชสีมา-จ.บุรีรัมย์  ยังทุกข์หนัก “ชาวบ้านกระเบ้ือง” ถูกตัดขาด  
นํ้าท่วมสูงต้องใช้เรือสัญจร 
จ . อุบลราชธานี  ลุยผันนํ้าลงโขง มวลนํ้าทะลักเริ่มเข้ามาในพ้ืนที่แล้ว  
ทําให้หลายพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 
จ.พระนครศรีอยุธยา  ระดับนํ้าบางบาลลดลง-เริ่มเก็บเกี่ยวข้าว 
จ.สุราษฎร์ธานี  นํ้าจากกระบี่หลากท่วมที่ลุ่มตํ่าสุราษฎร์-เตือน 3 อ.เสี่ยง 

จ.พังงา  ปลัดฯพังงาสํารวจความเสียหายหลังเกิดนํ้าป่า 
จ.กระบี่  นํ้าท่วมกระบี่คลี่คลายพบ 4 อ.รับผลกระทบ 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
กองทพัไทย  ส่งชุดเคลื่อนที่เร็ว ช่วยคนอุบลฯถูกนํ้าท่วม 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 4.93 9.44 6.72 10.01 10.02 และ12.42 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง  
มีค่าเท่ากับ -7.87 -6.56 -5.48 -2.49. -1.98 และ-2.08 เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน  
สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มแีนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น  
 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง (ข้อมูลวันที่ 7 ส.ค.2560 ที่มา ระบบตรวจวัดสภาพ
ทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรนํ้า) 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 วัดปริมาณนํ้าได้ 4.68 * 0.65 19.55 35.60 และ 13.00 ลบม/วินาที  
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้นที่ สถานีสะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร และสถานีเทศบาล ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม เฝ้าระวังนํ้าท่วม 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
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จังหวัด 2 ส.ค.60 3 ส.ค.60 4 ส.ค.60 5 ส.ค.60 6 ส.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. 10.9 5.0 18.1 4.7 4.8 
จ.เชียงราย 2.6 6.4 3.2 25.8 40.2 
จ.เชียงใหม่ 2.7 1.4 6.6 33.9 16.5 
จ.พะเยา - - - 8.5 25.5 
จ.น่าน 16.3 14.3 1.3 95.0 31.7 
จ.ลําพูน - - - - 0.2 
จ.ลําปาง 0.8 1.6 13.0 23.4 22.2 
จ.แพร่ - - 13.0 45.0 35.0 

จ.อุตรดิตถ์ - 9.8 82.0 105.0 56.2 
จ.สุโขทัย 1.0 - 6.8 60.3 43.7 
จ.ตาก 23.5 9.7 25.1 30.1 25.0 

จ.พิษณุโลก 1.9 13.7 45.6 67.5 76.8 
จ.เพชรบูรณ์ - 2.2 17.4 59.7 17.4 
จ.กําแพงเพชร - - 19.1 25.6 55.8 

จ.พิจิตร - - 47.2 22.9 11.4 
จ.หนองคาย 10.0 25.0 85.0 123.2 6.1 

จ.เลย 5.9 11.0 27.3 48.0 11.0 
จ.อุดรธานี 25.0 - 111.6 53.0 13.0 

จ.หนองบัวลําภู 35.0 - 14.2 5.2 0.7 
จ.นครพนม 56.0 10.5 98..3 42.0 58.0 
จ.สกลนคร 17.6 8.0 66.6 23.0 32.4 
จ.มุกดาหาร 10.5 12.4 146.5 80.0 42.5 
จ.ขอนแก่น 24.4 10.3 63.5 1.5 15.2 

จ.มหาสารคาม 15.2 - 22.5 48.0 - 
จ.กาฬสินธ์ุ 13.5 - 100.0 20.0 25.0 
จ.ร้อยเอ็ด 0.1 - - 17.1 27.3 
จ.ชัยภูมิ 3.5 0.9 31.0 23.0 35.0 

จ.อุบลราชธาน ี 36.2 56.7 69.0 33.2 75.5 
จ.อํานาจเจริญ - - 120.0 28.5 27.0 

จ.ยโสธร 13.0 - - - 16.8 
จ.สุรินทร์ 12.2 0.5 5.2 2.3 11.0 

จ.นครราชสีมา 12.0 4.6 5.9 38.4 42.4 
จ.บุรีรัมย์ 5.5 5.3 5.4 32.0 20.6 

จ.ศรีษะเกษ 35.0 - 48.6 9.5 35.2 
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แผนที่อากาศ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ส.ค.60  เวลา 13:00 น. 6 ส.ค.60  เวลา 19:00 น. 

7 ส.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 7 ส.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 45.0 2,978.8 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 43.7 1,330.9 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 29.1 1,215.0 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 45.0 1,915.9 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน 1.5 493.1 239.3 ตํา่กวา่ 38.7 2,782.7 เพชรบุร ี 0.1 667.4 92.3 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง 7.5 1,108.2 *** *** 37.2 2,711.6 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 567.6 102.7 สงูกวา่

เชยีงราย 40.2 1,330.9 358.4 สงูกวา่ 13.1 2,978.8 หวัหนิ - 650.6 71.2 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. 24.8 1,203.3 351.6 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ 12.1 1,080.2 99.1 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง 31.7 1,060.1 386.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 1,552.9 207.5 สงูกวา่

พะเยา 0.6 654.9 204.0 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 7.8 1,523.4 213.9 สงูกวา่

ทา่วงัผา 8.2 899.4 297.8 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 0.1 1,567.0 110.9 สงูกวา่

เถนิ 4.1 820.5 198.7 สงูกวา่ เลย สกษ. - 1,041.5 173.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 13.9 863.2 139.6 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง 4.8 657.2 220.4 สงูกวา่ หนองคาย - 1,425.7 323.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 37.2 2,523.9 129.8 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 178.5 ตํา่กวา่ เลย 2.2 1,089.6 184.9 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 8.3 2,711.6 82.7 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 855.6 216.9 สงูกวา่ อุดรธานี ฝนเล็กนอ้ย 1,118.9 285.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 13.6 1,631.2 105.5 สงูกวา่

ลําปาง - 816.2 186.3 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. 0.5 1,821.2 324.0 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 1,222.3 182.4 สงูกวา่

ลําพูน - 824.7 172.7 สงูกวา่ สกลนคร 0.8 1,915.9 357.9 สงูกวา่ ฉวาง 1.7 1,515.7 220.0 สงูกวา่

แพร่ 9.5 855.2 205.5 สงูกวา่ นครพนม 2.6 1,753.5 580.3 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 23.0 1,844.3 78.8 สงูกวา่

นา่น 19.2 683.5 273.2 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. 21.3 1,523.7 546.2 สงูกวา่ สงขลา 2.7 1,293.7 109.4 สงูกวา่

นา่น สกษ. 12.9 688.4 304.2 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู 0.5 1,028.9 *** *** หาดใหญ่ 0.6 1,195.0 113.0 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. - 1,023.6 198.9 สงูกวา่ ขอนแกน่ ฝนเล็กนอ้ย 886.5 216.4 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 1.4 1,303.8 123.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ 27.0 872.7 263.4 สงูกวา่ มหาสารคาม - 1,097.7 231.9 สงูกวา่ สะเดา ฝนเล็กนอ้ย 837.6 96.0 สงูกวา่

สโุขทยั 6.8 842.7 175.4 สงูกวา่ มกุดาหาร 1.2 1,501.4 350.7 สงูกวา่ ปตัตานี 9.4 1,438.4 134.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. 43.7 960.8 183.0 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 1,048.5 169.8 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 1.5 1,893.6 *** ***

หลม่สกั 17 4 737 5 198 1 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ 3 3 1 069 8 266 5 สงกวา่ นราธวิาส 6 0 2 439 0 158 3 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

7 สิงหาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

6 สิงหาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สกั 17.4 737.5 198.1 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ 3.3 1,069.8 266.5 สงูกวา่ นราธวิาส 6.0 2,439.0 158.3 สงูกวา่

แมส่อด 2.2 731.7 321.7 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 767.9 196.2 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก 14.4 584.4 115.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. 11.9 1,087.2 261.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล 1.9 603.1 112.0 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด 27.3 1,076.7 252.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก 12.1 978.2 247.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 35.9 1,356.6 303.3 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ 4.6 935.6 199.0 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. 45.0 1,345.3 343.6 สงูกวา่ ระนอง 13.1 2,978.80 808.50 สงูกวา่

กําแพงเพชร 14.0 1,289.8 170.5 สงูกวา่ ศรสีะเกษ 35.4 1,100.5 260.0 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 6.2 2,633.80 478.30 สงูกวา่

อุม้ผาง 3.0 863.6 248.4 สงูกวา่ ทา่ตมู - 526.3 227.9 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 1,672.30 266.30 สงูกวา่

พจิติร สกษ. 11.4 822.7 227.4 สงูกวา่ นครราชสมีา - 989.4 157.2 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 1,270.10 286.80 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 25.0 735.0 102.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์ 11.3 974.8 256.2 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,356.70 329.80 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี 15.0 879.8 209.2 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 783.5 223.7 สงูกวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 1,324.80 304.20 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั 4.0 685.6 153.5 สงูกวา่ ตรงั 4.2 1,756.60 275.10 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 1.5 801.7 125.4 สงูกวา่ สตลู 5.6 1,319.40 259.30 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง 20.6 759.7 181.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ - 847.2 263.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ฝนเล็กนอ้ย 1,093.1 178.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 14.8 945.1 180.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 อุบลราชธาน ีสกษ. 45.0 1,345.3

ชยันาท สกษ. 2.4 650.8 171.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ศรสีําโรง สกษ. 43.7 960.8

อุทยัธานี 0.2 678.5 260.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 เชยีงราย 40.2 1,330.9

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 724.3 *** *** นครนายก 1.1 1,350.3 *** *** 4 พทัยา 38.7 640.0

บวัชุม 2.3 793.7 169.2 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี 9.8 1,143.2 358.5 สงูกวา่ 5 นครศรธีรรมราช 37.2 2,523.9

ปทุมธาน ีสกษ. 0.3 1,083.8 145.6 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 26.4 1,422.8 290.4 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ อุบลราชธาน ีสกษ. 45.0 1,345.3

สมทุรปราการ สกษ. 12.7 873.6 *** *** สระแกว้ 0.9 914.4 216.1 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง 13.1 2,978.8

ทองผาภมู ิ 1.2 913.3 343.7 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา 2.7 1,232.9 170.7 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 732.2 118.4 สงูกวา่ ชลบุร ี - 947.1 154.1 สงูกวา่

ลพบุร ี 9.2 796.7 150.9 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 594.0 136.8 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. 8.2 539.7 105.0 สงูกวา่ พทัยา 38.7 640.0 97.6 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 5.4 559.2 228.1 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 11.6 992.8 208.6 สงูกวา่

สมทุรสงคราม 1.9 706.1 *** *** แหลมฉบงั - 578.8 116.4 ตํา่กวา่

กาญจนบุร ี 29.1 689.3 98.3 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 871.0 109.0 สงูกวา่

นครปฐม 20.4 624.2 107.1 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,026.5 132.3 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. 3.2 1,012.4 190.2 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 0.6 828.2 123.1 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย 2.2 1,026.7 206.6 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 2,438.0 497.2 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร 1.7 1,215.0 219.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 2,584.5 520.0 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง 0.3 - 170.9 ตํา่กวา่ ตราด - 2,782.7 1,040.4 สงูกวา่

นํารอ่ง 0.9 - 105.3 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 520.5 170.7 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 76.8 มม. ที ่อ.บางระกํา จ.พษิณุโลก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 972.41 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 2 4 7 240.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 1 8 12 152.00

วนัที ่7  สิงหาคม  2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -79.00 

45,320 ภาคตะวันตก - - 2 2 384.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
64% ภาคตะวันออก 3 - 7 10 27.41 คงที่ 3 อ่าง
วนัที ่7  สิงหาคม  2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 248.00  ลดลง 11 อ่าง

32,843 รวมท ัง้ประเทศ 11 3 24 38 972.41   เพิม่ขึน้ 24 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 4,392 33% 6,560 49% 2,760 21% 6,480 48% 2,680 20% 80.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,147 44% 5,632 59% 2,782 29% 5,520 58% 2,670 28% 112.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 62 23% 129 49% 117 44% 127 48% 115 43% 2.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 46 17% 54 21% 40 15% 54 21% 40 15% - คงที่

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 40 38% 42 40% 39 37% 42 40% 39 37% - คงที่

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 51 30% 126 74% 120 71% 127 75% 121 71% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 385 41% 747 80% 704 75% 700 75% 657 70% 47.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,124 37% 13,289 54% 6,562 27% 13,050 53% 6,322 26% 240.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 32 24% 98 72% 91 67% 90 66% 83 61% 8.00 เพิม่ขึน้

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 171 33% 648 125% 603 116% 645 124% 600 115% 3.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 42 25% 175 106% 167 101% 173 105% 165 100% 2.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 53 32% 92 56% 55 34% 92 56% 55 34% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 627 26% 1,604 66% 1,023 42% 1,507 62% 926 38% 97.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 565 29% 1,736 88% 1,636 83% 1,678 85% 1,578 80% 58.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 60 19% 86 27% 64 20% 84 27% 62 20% 2.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 23 15% 81 52% 80 52% 84 54% 83 54% -3.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 30 21% 75 53% 68 48% 72 51% 65 46% 3.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 44 16% 155 56% 148 54% 148 54% 141 51% 7.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 58 48% 75 62% 72 60% 77 64% 74 61% -2.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 984 50% 1,337 68% 506 26% 1,360 69% 529 27% -23.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,689 32% 6,163 74% 4,513 54% 6,011 72% 4,361 52% 152.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 303 32% 339 35% 336 35% 404 42% 401 42% -65.00 ลดลง

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 44 28% 104 65% 87 54% 113 71% 96 60% -9.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 54 23% 149 62% 109 45% 154 64% 114 48% -5.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 401 29% 592 44% 532 39% 671 49% 611 45% -79.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,503 65% 13,185 74% 2,920 16% 13,053 74% 2,788 16% 132.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,885 44% 5,535 62% 2,523 28% 5,283 60% 2,271 26% 252.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,387 58% 18,720 70% 5,443 20% 18,336 69% 5,059 19% 384.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 94 42% 113 50% 108 48% 102 46% 97 43% 11.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 89 21% 181 43% 151 36% 177 42% 147 35% 4.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 26 22% 86 74% 74 63% 82 70% 70 60% 4.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 56 34% 120 73% 106 65% 125 76% 111 68% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 139 47% 165 56% 145 49% 157 53% 137 46% 8.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 5 33% 9 55% 8 51% 9 56% 8.58 52% -0.11 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 4 16% 17 78% 16 73% 16 74% 14.90 70% 0.72 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 18 22% 57 72% 54 68% 62 78% 59.20 75% -4.90 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 29 63% 29 64% 26 57% 28 62% 25.40 56% 0.70 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 24 8% 159 54% 140 47% 150 51% 131.00 44% 9.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 484 29% 936 56% 829 49% 909 54% 801 48% 27.41 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 206 29% 337 47% 272 38% 328 46% 263 37% 9.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 49 13% 199 51% 181 46% 192 49% 174 45% 7.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,025 71% 4,251 75% 2,899 51% 4,003 71% 2,651 47% 248.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 478 33% 834 57% 558 38% 850 58% 574 39% -16.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 4,758 58% 5,621 69% 3,910 48% 5,373 66% 3,662 45% 248.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 32,843 46% 45,320 64% 21,789 31% 44,349 63% 20,816 29% 972.41 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

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่7  สงิหาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

7 สงิหาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

1 สงิหาคม 2560ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่7  สงิหาคม  2559

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%
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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

% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน % ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 
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เผย4ภาคยังมีฝนตกชุก เช็กก่อนบิน'โนรู'เข้าญี่ปุ่นแล้ว 
รมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่

บริ เวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่ เสี่ยงภัย 
ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมไว้ด้วย สําหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง อน่ึง พายุไต้ฝุ่น “โนรู” (NORU) บริเวณตอนใต้ 
ของประเทศญ่ีปุ่นมีแนวโน้มเคล่ือนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศญ่ีปุ่น ในช่วงวันที่ 6-7 สิงหาคม 2560 สําหรับผู้ที่จะเดินทาง 
ไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย โดยพายุน้ีไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน 
ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก และกําแพงเพชร อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดมุกดาหาร 
อํานาจเจริญ กาฬสินธ์ุ ยโสธร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี 
ราชบุรี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี  
และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขัน ธ์ ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิ ตํ่าสุด  23-26 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุด  
30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  
บริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต อุณหภูมิตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ต้ังแต่จังหวัด
กระบ่ีขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 
มากกว่า 3 เมตร ต้ังแต่จังหวัดตรังลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝน 
ฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 25-27 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 

ฝนถล่มตากน้ําท่วม2อ.-คอสะพานขาดเร่งซ่อม 
ฝนถล่ม จ.ตาก ทํานํ้าท่วม อ.พบพระ ต้องใช้เรือสัญจร ขณะ อ.อุ้มผาง นํ้าเซาะคอสะพานขาด ขณะที่ จนท.เร่งซ่อม 
ชาวบ้านในหมู่บ้านหมื่นฤาชัย ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ต้องใช้เรือหางยาวในการสัญจร เดินทางไปมา ระหว่างหมู่บ้าน 

เน่ืองจากถนนเช่ือมเส้นทางสายต่าง ๆ ถูกนํ้าท่วมหลายแห่ง  ซึ่งสถานการณ์ที่บ้านหมื่นฤๅชัย(เส้นทางไปบ้านมอเกอร์ไทย)  
ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก พบไม่สามารถสัญจรได้ โดยเฉพาะที่บริเวณวังปลา บ้านหมื่นฤาชัย พบระดับนํ้าต้นแม่นํ้าเมยสูงล้นตลิ่ง
หลังเกิดฝนตกหนัก  

ขณะที่ นายประทีป โพธ์ิเที้ยม นายอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สั่งการให้ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  
นํากําลัง อาสาสมัคร(อ.ส.) อุ้มผาง ร่วมกับกองร้อยทหารราบที่ 1423 ฐานปฏิบัติการ ตํารวจตระเวนชายแดน( ตชด.) ที่ 3472 
บ้านเลตองคุ หรือหมู่บ้านกะเหรี่ยงละทธิฤาษีผมยาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตําบลแม่จัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตําบลแม่จัน  
และราษฎรในพ้ืนที่ ทําการปรับปรุงคอสะพานข้ามห้วยแม่ตะลอ ช่วงเส้นทางบ้านเป่ิงเคลิ่ง - มอตาลัว บ้านเลตองคุ ที่ได้รับ 
ความเสียหายจากการถูกกระแสนํ้ากัดเซาะจนคอสะพานขาด จากที่ฝนตกหนัก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ช่ัวคราว ทั้งน้ี  



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 8/12 

หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติและสามารถนําเคร่ืองจักรกล วัสดุอุปกรณ์เข้าพ้ืนที่ได้ จะได้ดําเนินการซ่อมแซมคอสะพาน 
ให้มีความคงทนถาวรต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

เตือน!!! น้ํายมสายเก่าทะลัก คนริมคลองเมม-คลองบางแก้วเก็บของด่วน  
เตือนคนพรหมพิราม-บางระกํา-กงไกรลาศ และเมืองพิษณุโลกเฝ้าระวังนํ้าท่วม ยํ้าคนอยู่ใกล้คลองเมม-คลองบางแก้ว

เตรียมเก็บของขึ้นที่สูงด่วน ล่าสุดนํ้าประตูฯ คลองบางแก้วตํ่ากว่าจุดวิกฤตแค่ 17 ซม. ล้นสปิลเวย์แล้ว 
นายชํานาญ ชูเที่ยง ผู้อํานวยการโครงการส่งนํ้าบํารุงรักษายมน่าน ได้ประกาศแจ้งเตือนภาวะนํ้าเอ่อล้นตลิ่งให้นายอําเภอ

พรหมพิราม, นอภ.บางระกํา, นอภ.เมืองพิษณุโลก, นอภ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย, คณะทํางานบางระกําโมเดล, ผู้นําท้องถิ่น  
และกลุ่มผู้ใช้นํ้า เกษตรกรเฝ้าระวังภาวะนํ้าเอ่อล้นตลิ่งที่พ้ืนที่ตํ่าลุ่มนํ้ายม ในเขตสุโขทยั-พิษณุโลก 

นายชํานาญระบุว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีปริมาณฝนตกชุกในพ้ืนที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือต้ังแต่วันที่ 
5 ส.ค. 60 เป็นต้นมา ส่งผลให้ปริมาณนํ้าท่าที่อยู่ในลํานํ้าสาขา ลํานํ้าสายหลักเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง ทุกประตูระบายนํ้าที่เป็นจุดเฝ้าระวัง 
โดยเฉพาะด้านท้ายนํ้า ที่ประตูระบายนํ้าบางแก้ว ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ระดับนํ้าอยู่ในเกณฑ์ “สีส้ม” ต้องแจ้งเตือน
ภาวะนํ้าเอ่อล้นตลิ่ง (ตํ่ากว่าจุดวิกฤต 17 ซม.) 

ดังน้ันจึงขอให้แต่ละพ้ืนที่เตรียมการเฝ้าระวัง และติดตามแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชน-เกษตรกรในพ้ืนที่รับทราบ 
หากเป็นบ้านเรือนที่อยู่ใกล้คลองเมม-คลองบางแก้วขอให้เตรียมขนของข้ึนที่สูง และหากเป็นพ้ืนที่เกษตรท่ียังไม่เก็บเก่ียวผลผลิต
ขอให้เร่งเก็บเกี่ยว เพราะอาจเกิดภาวะนํ้าท่วมขังจากปริมาณฝนตกชุก และระบายลงคลองไม่ได้ ทําให้เสียหายได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดนํ้าจากแม่นํ้ายมสายเก่าเพ่ิมสูงขึ้นอีกครั้งจนไหลล้นสปิลเวย์ประตูระบายนํ้าคลองบางแก้ว ต.บาง
ระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก แล้ว 13 เซนติเมตร ก่อนจะไปบรรจบกับแม่นํ้ายมสายหลักที่ อ.บางระกํา   (ผู้จัดการ) 

 
สุโขทัยฝนตกต่อเนื่อง-ผู้ว่าฯเตือนน้ําท่วมฉับพลัน 

จ.สุโขทัยฝนตกต่อเน่ือง ขณะ ผู้ ว่าฯ เตือนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่จนอาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน  
สั่งเตรียมพร้อมรับมือ  

ที่จ.สุโขทัย เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก ด้าน นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือแจ้งเตือนประชาชน 
เน่ืองจากบริเวณภาคเหนือตอนล่าง จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่จนอาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าล้นตลิ่ง นํ้าป่าไหลหลาก 
และดินถล่มได้ ซึ่งขณะน้ีจังหวัดสุโขทัยได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อันเน่ืองมาจาก 
สภาวะแม่นํ้ายมล้นตลิ่งและเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน โดยให้อําเภอในพ้ืนที่ที่มีแม่นํ้ายมไหลผ่าน เฝ้าระวังการเกิดนํ้าล้นตลิ่ง 
อันเน่ืองมาจากปริมาณนํ้าในแม่นํ้ายม ที่คาดว่าจะไหลมาทางจังหวัดแพร่ และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว 
เตรียมขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆ รวมถึงสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูง ตลอดจนผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการให้อยู่ในพ้ืนที่
ปลอดภัย ไว้ก่อน  

ทั้งน้ี จังหวัดสุโขทัยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องจักรกลพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขัง 
ตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือทําการเปิดทางนํ้าเพ่ือให้นํ้าระบายได้สะดวกอย่างเร่งด่วนทันทีที่เกิดเหตุ หากพ้ืนที่ไหนเกิดสถานการณ์
นํ้าท่วมฉับพลันขึ้น สามารถติดต่อได้ที่กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ที่หมายเลขโทรศัพท์  
0 - 5561 - 6239  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

สกลนครยังอ่วมน้ําท่วมหนัก3อ.หว่ันฝนใหม่ทํายืดเย้ือ 
สถานการณ์นํ้าท่วมที่ จ.สกลนคร ยังหนักสุด 3 อําเภอ ด้าน ผู้ว่าฯ สั่งเร่งระบาย ขณะที่ ปภ. หว่ัน ฝนระลอกใหม่  

ทํายืดเย้ือ 
นายนิติวัฒน์ นิธินันทาน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดสกลนคร เปิดเผยกับสํานักข่าว 

ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะน้ีสถานการณ์นํ้าท่วมใน จ.สกลนคร ยังคงเหลือพ้ืนที่ 11 อําเภอ ที่ยังประสบปัญหานํ้าท่วมขังอยู่ 
ประกอบด้วย อ.พังโคน, วาริชภูมิ, กุสุมาลย์, วานรนิวาส, คําตากล้า, โพนนาแก้ว, โคกศรีสุพรรณ, อากาศอํานวย, พรรณานิคม, 
เจริญศิลป์ และ อ.เมืองสกลนคร วัดระดับสูงสุดได้ประมาณ 70 ซม. - 1 เมตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร  
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ขณะที่ เส้นทางสัญจรบางจุด ยังคงมี นํ้าท่วมขังเฉล่ีย 50 ซม . โดยมี 3 อําเภอ ที่ ยังได้รับผลกระทบหนักอยู่  
คือ อ.โพนนาแก้ว, กุสุมาลย์ และ โคกศรีสุพรรณ ซึ่งปัจจุบันพบระดับนํ้าท่วมสูง 60 - 70 ซม.  เบ้ืองต้น ทางนายวิทยา จันทร์ฉลอง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายมวลน้ําที่ท่วมขังตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดออกโดยเร็วที่สุด  
ซึ่ งหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม เ ติม  คาดว่าภายในเวลา  1 สัปดาห์ระดับ นํ้าจะลดลงจนกลับเข้ าสู่ภาวะปกติ  แต่ทั้ ง น้ี 
หลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ ทําให้ส่วนตัวตนกังวลว่าถ้ามีฝนตกลงมา
ซ้ําอีก ก็จะย่ิงทําให้การระบายนํ้าเป็นไปได้ลําบากย่ิงขึ้น และอาจจะย่ิงทําให้สถานการณ์แย่ลง ซึ่งส่วนน้ีทําให้หลายฝ่าย 
ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาน้ําท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิด  

นอกจากน้ี ยังเช่ือว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ 28 ก.ค. 60 จนถึงขณะน้ี ค่อนข้างถือเป็นบทเรียนสําคัญของชาวบ้าน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ในด้านการรับมือกับสถานการณ์นํ้าท่วม เพราะนับเป็นเหตุรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน จ.สกลนคร ในรอบ 40 ปี   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ํายังท่วม 5 อ.ในกาฬสินธุ์พบอยู่ในภาวะทรงตัว 

นํ้ายังท่วม 5 อําเภอ ใน จ.กาฬสินธ์ุ พบอยู่ในภาวะทรงตัว ต้องการกระสอบทรายใช้ทําพนังกั้นลํานํ้าชี ส่วนสถานการณ์ 
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่น้ัน ส่วนตัวคาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนกันยายน 

นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุ เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า 
ขณะนี้ จ.กาฬสินธ์ุ ยังคงเหลือ พ้ืนที่ 5 อําเภอ ที่ ยังประสบปัญหาน้ําท่วม เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการระบายนํ้า 
ของเขื่อนลําปาว ประกอบด้วย อ.เมืองกาฬสินธ์ุ, ยางตลาด, กมลาไสย, ร่องคํา และ ฆ้องชัย หนักสุด ที่ อ.เมือง และ ฆ้องชัย 
เบ้ืองต้นพบน้ํายังคงท่วมขังบ้านเรือนประชาชน และ พ้ืนที่การเกษตร แบ่งเป็นในเขตชุมชน วัดระดับนํ้าสูงประมาณ 30-50 ซม. 
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ และ พ้ืนที่การเกษตร วัดระดับนํ้าสูงสุดที่ 1.5 ม. ทั้งน้ีชาวบ้านกว่า 100 ครัวเรือน จากเดิมประมาณ 
344 ครัวเรือน ใน 5 อําเภอ ดังกล่าวยังคงต้องอพยพมาอยู่ในพ้ืนที่ที่ทางจังหวัดจัดหาให้  

โดยในวันพรุ่งน้ี ทางจังหวัดจะมีการหารือเพ่ิมระดับการปล่อยนํ้าจากเขื่อนลําปาว ซึ่งก็จะทําให้ปัญหาน้ําท่วม 
ภายใน 5 อําเภอ อยู่ในภาวะทรงตัว ชาวบ้านอาจต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเพ่ิมเติมอีก สลับกันไปในระยะนี้ เน่ืองจากอัตรา 
การปล่อยนํ้ายังไม่คงที่ ส่วนอีก 13 อําเภอที่เหลือน้ันพบว่า สถานการณ์คลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยภาพรวมได้มีการ
ประกาศให้ทั้ง 18 อําเภอ เป็นเขตพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)แล้ว จากการตรวจสอบพบ มีผู้ประสบภัย 33,000 คน  
และมีพ้ืนที่การเกษตรอีก 250,000 ไร่ ได้รับผลกระทบ และทันทีที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เจ้าหน้าที่จะเร่งสํารวจจํานวน
พ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายที่แน่ชัด เพ่ือหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบของราชการต่อไป  

อย่างไรก็ตาม นายสุวิทย์ คําดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทําความเข้าใจกับชาวบ้านถึงความจําเป็น
ด้านการปล่อยนํ้า รวมถึงให้แจ้งเตือนประชาชนกรณีที่อาจจะเกิดภาวะน้ําท่วมฉับพลัน พร้อมกับดูแลความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย
อย่างเต็มที่ ซึ่งสิ่งที่จังหวัดต้องการท่ีสุดขณะน้ี คือ กระสอบทราย ที่จะนํามาใช้ในการทําเป็นพนังก้ันนํ้าตลอดลํานํ้าชี ระยะทาง  
22 กม. ส่วนสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่น้ัน ส่วนตัวคาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนกันยายน เน่ืองจากปัจจุบัน 
ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําเขื่อนลําปาวทะลักยโสธร16ชุมชนจมบาดาล 

นํ้าเขื่อนลําปาว กาฬสินธ์ุ หลากเข้า จ.ยโสธร ต่อเน่ือง พบ 16 ชุมชนในอ.เมืองท่วมแล้ว สูงสุด 70 ซม.ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
การเกษตร ขณะที่บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อย  

นายชยุต วงศ์วณิช หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า 
ขณะน้ีมวลน้ําจากเขื่อนลําปาว จ.กาฬสินธ์ุ ยังคงหลากผ่าน จ.ร้อยเอ็ด เข้ามายัง จ.ยโสธร อย่างต่อเน่ือง เบ้ืองต้น พบ 16 ชุมชน  
ในเขตอ.เมืองยโสธร กําลังประสบปัญหามวลนํ้าจากลํานํ้าชีเอ่อล้นเข้าท่วม วัดระดับสูงสุดประมาณ 70 ซม. ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
การเกษตร ขณะที่บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อย  

ทั้งน้ี ระดับนํ้าตามลํานํ้าสําคัญต่าง ๆ ยังคงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แต่เช่ือว่ามวลนํ้าดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรง 
กับเขตเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่ งเป็นเขตเศรษฐกิจ เ น่ืองจากเจ้าหน้าที่ ไ ด้ เตรียมความพร้อมนํากระสอบทรายมาวาง  
พร้อมกับหาแนวทางป้องกันไว้ทุกด้านแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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มหาสารคามน้ํายังขังลุ่มต่ํา-กรมชลฯจัดเครื่องสูบช่วย 
นํ้าท่วมขังพ้ืนที่ลุ่มตํ่ามหาสารคาม สํานักงานชลประทานที่ 6 เร่งระดมเคร่ืองจักร เครื่องมือ สูบนํ้าช่วยเหลือรวมถึงได้สั่ง

การให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช่ัวโมง 
จากอิทธิพลของพายุเซินกา ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและทําให้ นํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มตํ่าของจังหวัดมหาสารคาม  

นายปรีชา จานทอง ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 6 นายอดุลย์ จุมพิศ ผู้อํานวยการส่วนเครื่องจักรกล สํานักงานชลประทาน
ที่ 6 ได้สั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการสูบนํ้า ส่วนเคร่ืองจักรกล สํานักงานชลประทานที่ 6 ระดมเครื่องสูบนํ้าช่วยสูบระบายนํ้าท่วมขัง 
จังหวัดมหาสารคาม โดยได้ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าช่วยสูบนํ้าในพ้ืนที่ ดังน้ี 

1.โรงเรียนบ้านโนนคัดคุยกอก ตําบลยางน้อย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เครื่องสูบนํ้า 8 น้ิว 1 เครื่อง 2.บ้านขี 
บ้านดอนเงิน ตําบลยางน้อย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เครื่องสูบนํ้าขนาด 8 น้ิว 2 เครื่อง 

3.บ้านโนนคัดเค้า ตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เครื่องสูบนํ้าขนาด 8 น้ิว 2 เครื่อง เพ่ือเร่งระบายนํ้า
ที่ท่วมขัง หากไม่มีปริมาณน้ํามาเพ่ิมเติมคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันน้ี รวมถึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ 
อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช่ัวโมงและประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เข้าพ้ืนที่เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อย่างเร่งด่วนแล้ว   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ร้อยเอ็ดยังอ่วมประกาศภัยพิบัติยกจังหวัด 20อําเภอ 

ร้อยเอ็ดยังอ่วม! ประกาศภัยพิบัติยกจังหวัด 20 อําเภอ ประชาชนกระทบ 71,469 ครัวเรือน นาข้าว จมกว่า 6 แสนไร่
เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ  

นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. 
ว่า ขณะนี้ ระดับนํ้าในแม่นํ้าชี แม่นํ้ายัง และลํานํ้าเสียว ยังคงสูง ส่งผลเกิดนํ้าท่วมขังและนํ้าไหลหลากเป็นบริเวณกว้าง และในพ้ืนที่
ยังคงมีฝนตกอยู่บ้าง แม้ไม่หนักมากนัก และขณะน้ี จ.ร้อยเอ็ด ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
บางพ้ืนที่ของ 20 อําเภอ ซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัด 159 ตําบล 1766 หมู่บ้าน  ประชาชนได้ผลกระทบ 71,469 ครัวเรือน พ้ืนที่
การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว จํานวน  612,033  ไร่ มีการต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราวแล้ว 8 แห่ง มีถนนที่
เสียหายไม่สามารถเปิดใช้บริการได้ 7 สาย ส่วนพ้ืนที่หนักที่สุดคือใน อ.เสลภูมิ  ทั้งน้ีตามปกติแล้ว จ.ร้อยเอ็ด จะไม่ค่อยประสบ
ปัญหาเรื่องนํ้าท่วมเท่าไรนัก  แต่ครั้งน้ีพายุเซินกา ทําให้เกิดฝนตกหนักมาก กระจายหลายพ้ืนที่ และร้อยเอ็ดก็เป็นเส้นทางผ่านของ
นํ้าหลายสายจึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

อย่างไรก็ตาม ทางนายสฤษด์ิ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพ้ืนที่ตรวจสถานการณ์นํ้าท่วมทุกวัน และได้กําชับให้
เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ยังทุกข์หนัก “ชาวบ้านกระเบื้อง” รอยต่อโคราช-บุรีรัมย์ ถูกตัดขาด น้ําท่วมสูงต้องใช้เรือสัญจร  

ชาวบ้านกระเบ้ืองนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ถูกตัดขาดนํ้ายังท่วมสูง ไร่นาจมกว่า 3-4 เมตร ต้องใช้เรือสัญจร 
ซื้อสิ่งของและเด็กมาเรียนหนังสือที่ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นานร่วม 1 สัปดาห์แล้ว วันน้ี  

ทุกข์หนัก ชาวบ้านกระเบ้ืองนอก อ.เมืองยาง โคราช ถูกตัดขาดนํ้ายังท่วมสูง ไร่นาจมกว่า 3-4 เมตร ต้องใช้เรือสัญจร 
มาซื้อสิ่งของและเด็กมาเรียนหนังสือที่ อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ นานร่วม 1 สัปดาห์แล้ว หลังต้องตัดถนนเช่ือมต่อ 2 จังหวัดโคราช-
บุรีรัมย์ เร่งเปิดช่องทางระบายมวลนํ้าเหนือก้อนใหญ่กว่า 130 ล้าน ลบ.ม.ลงสู่ลํานํ้ามูล 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีมวลนํ้าเหนือมหาศาลท่ีไหลมาจากหลายอําเภอของ จ.นครราชสีมา มารวมกับนํ้าลําสะแทด  
เอ่อท่วมขังไร่นา บ้านเรือนราษฎรในพ้ืนที่ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา และ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ทําให้ทางสํานักงานชลประทาน 
ที่ 8 นครราชสีมา ร่วมกับหลายหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องใช้รถแบ็กโฮขุดเจาะตัดถนนเช่ือมต่อ 2 จังหวัด ระหว่างบ้าน
กระเบ้ืองนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา กับบ้านบุ่งเบา อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ลึก 1.50 เมตร ยาว 30 เมตร เพ่ือเปิดช่องทาง
ระบายมวลน้ําที่มีปริมาณมากกว่า 130 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้ไหลลงสู่ลํานํ้ามูลมาต้ังแต่วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมาน้ัน 

จากผลกระทบดังกล่าวทําให้ชาวบ้านกระเบ้ืองนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ถูกตัดขาดไม่สามารถใช้รถสัญจร 
ผ่านไปมายัง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ได้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องอาศัยการสัญจรทางเรือแทนมาเป็นเวลาเกือบ 1 สัปดาห์เพราะระดับนํ้า
ยังคงท่วมสูง โดยเฉพาะไร่นาถูกนํ้าท่วมสูง 3-4 เมตร ขณะที่มวลนํ้าก็ยังไหลลงน้ํามูลอย่างต่อเน่ือง จนกว่านํ้าจะลดลงเป็นปกติ  
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โดยทาง อบต.กระเบ้ืองนอก อ.เมืองยาง ได้จัดเรือท้องแบน จํานวน 2 ลํา พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับทหารมาคอย 
อํานวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชนในการสัญจรทางเรือ ต้ังแต่เวลา 07.00-18.00 น. ทุกวัน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะมา
จับจ่ายซื้อสินค้าในตัว อ.พุทไธสง ส่วนเด็กจะมาเรียนที่ อ.พุทไธสง ทําให้การใช้ชีวิตในช่วงน้ีค่อนข้างลําบากจากนํ้าท่วม   (ผู้จัดการ) 

 
อุบลลุยผันน้ําลงโขง มวลน้ําทะลักเริ่มเข้ามาในพื้นที่แล้ว ทําให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ 

มวลนํ้าจากเข่ือนลําปาว ทะลักเข้าเมืองอุบลราชธานี กระทบไปเกือบครึ่งพันคน พร้อมเร่งติดเครื่องผลักดันนํ้าลงโขง  
นายสมชัย คล้ายทับทิม นายอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์นํ้าท่วม ว่าขณะน้ี 
มวลนํ้าจากเข่ือนลําปาว จ.กาฬสินธ์ุ และเขื่อนราษีไศล จ.ศรีษะเกษ เริ่มเข้ามาในพ้ืนที่แล้ว ทําให้หลายพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 
ในเขตพื้นที่ลุ่มติดแม่นํ้า โดยเฉพาะเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองแจระแม รวมแล้วมีประชาชนได้รับผลกระทบ
ประมาณ กว่า 100 ครัวเรือน ประมาณ 400 คน ส่วนพ้ืนที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าว ได้รับผลกระทบแล้วเกือบ 1 หมื่นไร่  

โดยทาง นายสมศักด์ิ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ขอสนับสุนนเครื่องผลักดันนํ้า เพ่ือเร่งระบายลงสู่ 
แม่นํ้าโขงให้เร็วที่สุด โดยในวันน้ี (6 ส.ค.) ทางกรมชลประทาน ได้เตรียมติดต้ังเครื่องผลักดันนํ้า 22 เครื่อง บริเวณสะพาน 
เสรีประชาธิปไตยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือเร่งระบายน้ําในแม่นํ้ามูลลงสู่แม่นํ้าโขง ซึ่งตอนน้ีมีระดับนํ้าอยู่ในเกณฑ์ 
เฝ้าระวัง โดยบริเวณน้ีจะเป็นจุดรวมนํ้าที่ไหลมาจากตอนบน อาทิ ลําปาว ลํานํ้ายัง แม่นํ้าชี ก่อนที่นํ้าจะไหลลงสู่แม่นํ้าโขง  
ที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ต่อไป 

ทั้งน้ี มีรายงานว่า ชาวบ้านในพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี อพยพและขนย้ายสิ่งของขึ้นมาที่จุดอพยพผู้ประสบภัยน้ําท่วม
แล้วกว่า 5 ชุมชน รวม 115 ครัวเรือน ได้แก่ ชุมชนห้วยม่วง จํานวน 40 ครัวเรือน ชุมชนวัดสว่าง (หลังเรือนจํา)  
จํานวน  15 ครัว เรือน  ชุมชนวัดบูรพา1 ( บ่อบําบัด )  จํานวน  20 ครัว เรือน  ชุมชนวัดบูรพา2 (หลั ง วัดศรีประดู่ )  
จํานวน 10 ครัวเรือน และชุมชนบ้านทัพไทย จํานวน 30 ครัวเรือน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
อยุธยาระดับน้ําบางบาลลดลง-เริ่มเก็บเกี่ยวข้าว 

ชาวบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เผย ระดับนํ้าลดลงบ้างแล้ว ขณะที่ เริ่มมีการเก็บเก่ียวข้าวกันในหลายพื้นที่  
ช้ี ได้รับการแจ้งเตือนทําให้เตรียมรับมือได้ทัน 

นายพินิจ อัตตะสาระ อายุ 85 ปี ประชาชนพ้ืนที่ ม.6 หมู่บ้านกุ่ม อ.บางบาล ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา  
ระบุว่า วันน้ี ระดับนํ้าลดลงบ้างแล้ว ซึ่งตนเองอยู่ในพ้ืนที่น้ีมานานแล้วและพบเจอกับปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากเป็นประจําทุกปี  
แต่ก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิถีชีวิตริมแม่นํ้า ประกอบกับทางราชการได้มีการประกาศแจ้งเตือนทุกครั้งที่ระดับนํ้าจะข้ึน
หรือลดลง เพ่ือให้ประชาชนริมฝั่งแม่นํ้าได้เตรียมตัวรับมือได้ทัน  

ขณะที่ชาวนาในพ้ืนที่อําเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันน้ีเริ่มมีการเก็บเก่ียว ข้าวกันในหลายพ้ืนที่แล้ว  
หลังจากข้าวออกรวงสุกเต็มที่และเกรงว่า หากไม่รีบเก็บเก่ียวในตอนน้ี พายุฝนอาจท่วมพ้ืนที่นาข้าวได้รับความเสียหาย นอกจากน้ี 
ทางชลประทานจังหวัดยังมีการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าทําการสูบนํ้าออกจากพ้ืนที่นาข้าว ให้กับชาวนาตามท่ีได้มีการร้องขอไว้แล้ว 
ก่อนหน้าน้ี  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําจากกระบี่หลากท่วมที่ลุ่มต่ําสุราษฎร์-เตือน3อ.เสี่ยง 

มวลนํ้าจากกระบ่ี หลากผ่านคลองอีปันท่วมที่ลุ่มตํ่าใน อ.พระแสง สุราษฎร์ฯ คลี่คลาย เตือน ปชช. 3 อําเภอเสี่ยงเฝ้าระวัง
สถานการณ์ต่อเน่ืองตลอดช่วงฤดูฝนน้ี 

นายจํานงค์ วงศ์สวัสด์ิ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยกับสํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า หลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองในจ.กระบี่ ส่งผลให้มวลนํ้าจากจ.กระบี่ไหลผ่านคลองอีปัน  
ผ่านจ.สุราษฎร์ธานี ในปริมาณมาก จนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มของอ.พระแสง วัดระดับนํ้าได้ประมาณ 30 - 50 ซม.  

ล่าสุดพบสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น โดยนํ้าเริ่มลดระดับลง คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพ่ิมเติม ภายในวันน้ี ระดับนํ้าที่ท่วมขังอยู่
จะคล่ีคลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนปริมาณนํ้าในแม่นํ้าตาปี ปัจจุบันยังไม่มีอะไรน่าเป็นกังวล ทั้งน้ีหลังเกิดฝนตกต่อเน่ือง  
ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องติดตามปริมาณนํ้าอย่างใกล้ชิด เบ้ืองต้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ 3 อําเภอ ประกอบด้วย  
อ.พนม, พระแสง และ ชัยบุรี เฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเน่ืองตลอดช่วงฤดูฝนน้ี  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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ปลัดฯพังงาสํารวจความเสียหายหลังเกิดน้ําป่า 
ปลัดจังหวัดพังงา เร่งสํารวจความเสียหายหลังเกิดนํ้าป่าไหลหลากทําถนนพัง 3 จุดเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงภูเก็ต 

เร่งซ่อมแซม พร้อมให้รถใช้เส้นทางเบ่ียง 
นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา ออกตรวจสอบความเสียหายและดูความคืบหน้าการซ่อมแซมพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติ 

จากเหตุนํ้าป่าไหลหลากทําให้ถนนในพ้ืนที่ถูกตัดขาด จุดแรกบริเวณรอยต่อ หมู่ 1 และ หมู่ 4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา พบว่า 
นํ้าป่าไหลหลากกัดเซาะดินบริเวณท่อนํ้า บนถนนเพชรเกษม สาย ทุ่งคาโงก – นบปริง อ.เมืองพังงา เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงภูเก็ต
เร่งซ่อมแซม พร้อมให้รถใช้เส้นทางเบ่ียง จุดต่อมาบริเวณเขาสก ถนนเพชรเกษมสาย กะปง-สุราษฎร์ธานี ถูกนํ้าป่าไหลหลาก 
ตัดขาด บริเวณ หมู่ 2 ต.รมณีย์ อ.กะปง ทําให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ทางเจ้าหน้าที่เร่งสร้างทางเบ่ียงช่ัวคราว  

ล่าสุดรถสามารถว่ิงไปมาได้เพียงช่องจราจรเดียว โดยมีเจ้าหน้าที่แขวงการทางพังงา อส. ชรบ. เฝ้าให้ความสะดวก 
ทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนจุดสุดท้ายเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านทุ่งละออง ต.บางวัน อ.คุระบุรี ถนนทางเข้าหมู่บ้าน 
ถูกตัดขาดทําให้ประชาชนภายในหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ทาง กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้นํา สะพานแบร์ริ่ง  
ความยาว 21 เมตร กว้าง 6 เมตร เข้าติดต้ังให้ความช่วยเหลือ ล่าสุดรถทุกชนิดสามารถสัญจรไปมาได้แล้ว  

ด้านนายมานิต กล่าวว่า จากการตรวจสอบจุดที่นํ้าป่าไหลหลาก พบว่ามี ถนนขาด 3 แห่ง ทางจังหวัดได้ประสานหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเข้าดําเนินการทั้งหมดแล้ว นอกจากน้ียังพบว่ามีนํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งจะให้ทางเกษตรเข้าสํารวจ
ความเสียหาย โดยทางจังหวัดพังงาได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยนํ้าป่าไหลหลากแล้วเพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมกระบี่คลี่คลายพบ 4 อ.รับผลกระทบ 

นํ้าท่วมกระบ่ีคลี่คลาย พบ 4 อําเภอได้รับผลกระทบ เร่งสํารวจพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและ พ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับ 
ความเสียหายเสร็จ ก็จะมีการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของราชการต่อไป 

นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบ่ี เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า 
หลังเกิดฝนตกต่อเน่ืองใน จ.กระบ่ี ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมท่วมฉับพลันในพ้ืนที่ 4 อําเภอ จาก 8 อําเภอ ประกอบด้วย 1.อ.เหนือคลอง 
7 ตําบล พบ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 53 หลัง ถนนชํารุด 24 สาย สะพานชํารุดอีก 1 แห่ง 2.อ.คลองท่อม 3 ตําบล 3.อ.
ปลายพระยา 4 ตําบล และ 4.อ.เขาพนม 6 ตําบล ทั้ง 3 อําเภอดังกล่าว พบบ้านเรือนประชาชน พ้ืนที่การเกษตร และ สิ่ง
สาธารณะประโยชน์ได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการสํารวจจํานวนที่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบล่าสุดพบ
สถานการณ์ของทุกจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงเหลือจุดลุ่มตํ่าบางแห่งที่ยังมีนํ้าท่วมขัง ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ริมแม่นํ้า ไม่มีพ้ืนที่
การเกษตรหรือบ้านเรือนประชาชน โดยเบ้ืองต้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน และทันทีที่สํารวจจํานวนบ้านเรือน และ พ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายเสร็จ ก็จะมีการให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบของราชการต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
กองทัพไทยส่งชุดเคลื่อนที่เร็ว ช่วยคนอุบลฯถูกน้ําท่วม 

กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งรถผลิตนํ้าประปา พร้อมชุดเคลื่อนที่เร็ว ช่วยเหลืออพยพ ขนย้ายสิ่งของช่วย ปชช.ถูกนํ้าท่วม 
ที่ อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ 

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัย
เคลื่อนที่เร็ว พร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลืออพยพ ขนย้ายสิ่งของ บ้านเรือน ประชาชนท่ีประสบอุทกภัย และแจกนํ้าด่ืม
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 
นอกจากน้ี ยังได้จัดรถผลิตนํ้าประปาสนามเคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน และ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จํานวน 1 คัน ให้การสนับสนุน 
ผลิตนํ้าด่ืม เพ่ือนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ จ.อุบลราชธานีด้วย 

วันเดียวกัน มทบ.22 โดย ร.ท.อานุภาพ ศรีลาชัย ร่วมกับ กรมป้องกันภัย จ.อุบลราชธานี นํากําลังช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนชุมชนเกตแก้ว ชุมชนท่ากอไผ่ และ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ โดยได้ทําการ 
ขนของช่วยเหลือราษฎร 3 ครัวเรือน ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ จํานวน 2 คัน ขนสิ่งของออกจากท่ีนํ้าท่วมมาไว้บริเวณ ที่พักพิงช่ัวคราว 
ข้างสํานักงานที่ดิน อ.วารินชําราบ  (เดลินิวส์) 


