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สภาวะอากาศ   ประเทศไทยตอนบนมีการกระจายของฝนลดลง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
มีฝนตกมากกว่าภาคอ่ืนๆ สําหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือ 
ด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง   

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา ยัน'ภาคอีสาน-ภาคใต้'ยังมีฝน ยํ้า'ไห่ถาง'ไม่กระทบไทย  
จ.อุดรธานี  นํ้าท่วมอุดรฯกระทบพ้ืนที่เกษตร 6 หมื่นไร่ 
จ.นครพนม 3 อ.ติดนํ้าก่ํายังหนัก-ติดเคร่ืองดันนํ้าเพ่ิม 
จ.มุกดาหาร  ปภ.มุกดาหารเตือนประชาชน เก็บข้าวของรับมือนํ้าเหนือ 
จ.อํานาจเจริญ  อ่วม ระดับนํ้าลําเซบายเพ่ิมสูงขึ้น จัดทีมแพทย์ดูแลชาวบ้าน 
จ.กาฬสินธุ์  เขื่อนลําปาวเพ่ิมระบายนํ้า 5 อ.กาฬสินธ์ุจ่ออ่วมหนัก 
จ.สกลนคร  ผู้ว่าฯเผยนํ้าท่วม 2 อําเภอ ในสกลนครยังวิกฤต 
จ.ขอนแก่น  นํ้าเขื่อนอุบลรัตน์เพ่ิม-ผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งทุกอําเภอรับมือ 
จ.ชัยภูมิ  เอาไม่อยู่! มวลนํ้าล้น “เขื่อนลําคันฉู” ทะลักท่วม “จัตุรัส” อ่วมอีก 
180 ครอบครัวถูกตัดขาด  
จ.นครราชสีมา  นํ้าท่วมโคราช 11 อ.คลี่คลายแล้ว 9-เตือนเฝ้าระวัง 
จ.บุรีรัมย์  นํ้าท่วมกระทบ 5 อ.พบอ.พุทไธสงสูง 40 ซม. 
จ.สุรินทร์  นํ้าท่วม 6 อําเภอผู้ว่าสั่งเร่งแจ้งเตือนปชช. 
จ.ศรีสะเกษ  13 อ่างเก็บนํ้าทะลัก ท่วมพ้ืนที่เกษตร 2 หมื่นไร่ เตือนปชช.
อพยพอยู่ที่ปลอดภัย 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 

 
สถานการณน์้ํา 

ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.82 10.14 8.70 10 05 10.57 และ13.28 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง  
มีค่าเท่ากับ -8.98 -5.86 -3.50 -2.45. -1.41 และ-1.22  เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน  
สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มแีนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น  
 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (28 ก.ค.- 1 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 3.60 * 0.70 9.62 32.00 และ 4.40 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 2 สงิหาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้นที่ สถานีสะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เฝ้าระวังนํ้าท่วม 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จังหวัด 27 ก.ค.60 28 ก.ค.60 29 ก.ค.60 30 ก.ค.60 31 ก.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน.   6.4 1.2 2.3 
จ.เชียงราย   - 6.5 22.8 
จ.เชียงใหม่   22.4 - - 
จ.พะเยา   - 3.4 4.3 
จ.น่าน   26.2 18.5 24.3 
จ.ลําพูน   - - - 
จ.ลําปาง   - 0.2 - 
จ.แพร่   1.9 25.5 0.2 

จ.อุตรดิตถ์   12.0 - - 
จ.สุโขทัย   - - 2.8 
จ.ตาก   16.4 31.0 8.9 

จ.พิษณุโลก   - - 4.6 
จ.เพชรบูรณ์   3.8 - - 
จ.กําแพงเพชร   25.0 10.5 - 

จ.พิจิตร   - - - 
จ.หนองคาย   42.0 16.0 45.0 

จ.เลย   15.0 2.0 - 
จ.อุดรธานี   61.0 40.0 30.0 

จ.หนองบัวลําภู   52.9 - 0.2 
จ.นครพนม   99.4 23.6 32.1 
จ.สกลนคร   134.6 8.4 14.6 
จ.มุกดาหาร   47.3 22.8 6.5 
จ.ขอนแก่น   22.0 20.9 10.0 

จ.มหาสารคาม   - 2.5 - 
จ.กาฬสินธ์ุ   23.8 20.0 41.0 
จ.ร้อยเอ็ด   0.3 - - 
จ.ชัยภูมิ   8.0 37.0 - 

จ.อุบลราชธาน ี   0.8 - - 
จ.อํานาจเจริญ   - 1.5 - 

จ.ยโสธร   - 2.0 - 
จ.สุรินทร์   - 1.2 - 

จ.นครราชสีมา   1.0 6.0 - 
จ.บุรีรัมย์   1.0 - - 

จ.ศรีษะเกษ   - - - 
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แผนที่อากาศ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 ก.ค.60  เวลา 13:00 น. 31 ก.ค.60  เวลา 19:00 น. 

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



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 125.3 2,733.4 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 24.3 1,269.8 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 1.0 1,195.0 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 12.7 1,852.8 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน 2.3 456.9 239.3 ตํา่กวา่ - 2,428.0 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 646.4 92.3 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 1,060.9 *** *** 41.4 2,692.6 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 567.6 102.7 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 1,269.8 358.4 สงูกวา่ 125.3 2,733.4 หวัหนิ - 690.2 71.2 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 867.1 351.6 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 1,066.9 99.1 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง 24.3 956.1 386.7 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 1,512.3 207.5 สงูกวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 645.8 204.0 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 9.0 1,495.0 213.9 สงูกวา่

ทา่วงัผา ฝนเล็กนอ้ย 861.7 297.8 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 0.5 1,543.3 110.9 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 801.6 198.7 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,026.9 173.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 4.0 806.7 139.6 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง 0.2 634.3 220.4 สงูกวา่ หนองคาย - 867.2 323.2 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 4.0 2,458.9 129.8 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 178.5 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,072.1 184.9 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 0.4 2,692.6 82.7 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 853.2 216.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,104.3 285.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 7.2 1,577.5 105.5 สงูกวา่

ลําปาง - 733.7 186.3 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 1,133.7 324.0 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 1,098.2 182.4 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 824.7 172.7 สงูกวา่ สกลนคร ฝนเล็กนอ้ย 1,852.8 357.9 สงูกวา่ ฉวาง 17.3 1,395.3 220.0 สงูกวา่

แพร่ - 645.6 205.5 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 1,624.0 580.3 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,815.5 78.8 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 653.3 273.2 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. 12.7 1,420.2 546.2 สงูกวา่ สงขลา - 1,277.9 109.4 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 655.9 304.2 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู 0.2 1,008.5 *** *** หาดใหญ่ 2.0 1,165.0 113.0 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 998.2 198.9 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 862.1 216.4 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 6.8 1,265.0 123.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 785.1 263.4 สงูกวา่ มหาสารคาม - 657.6 231.9 ตํา่กวา่ สะเดา ฝนเล็กนอ้ย 815.7 96.0 สงูกวา่

สโุขทยั 2.8 771.9 175.4 สงูกวา่ มกุดาหาร 2.5 1,429.8 350.7 สงูกวา่ ปตัตานี - 1,428.8 134.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 854.1 183.0 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,039.3 169.8 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 2.4 1,889.3 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 698 8 198 1 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ 2 9 1 061 3 266 5 สงกวา่ นราธวิาส 41 4 2 372 7 158 3 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

1 สิงหาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

31 กรกฎาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สกั ไมม่ฝีน 698.8 198.1 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ 2.9 1,061.3 266.5 สงูกวา่ นราธวิาส 41.4 2,372.7 158.3 สงูกวา่

แมส่อด 8.9 626.5 321.7 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 650.1 196.2 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก 2.0 544.7 115.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,073.8 261.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 558.6 112.0 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,032.3 252.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก - 899.0 247.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,212.3 303.3 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 853.9 199.0 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,251.0 343.6 สงูกวา่ ระนอง 30.4 2,733.40 808.50 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,248.5 170.5 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,013.6 260.0 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 125.3 2,413.50 478.30 สงูกวา่

อุม้ผาง 0.3 808.8 248.4 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 813.1 227.9 สงูกวา่ กระบี่ 18.3 1,412.90 266.30 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 741.2 227.4 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 942.6 157.2 สงูกวา่ ภเูก็ต 10.0 1,210.90 286.80 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 1.2 658.6 102.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 955.8 256.2 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 7.6 1,289.90 329.80 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 859.0 209.2 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 783.5 223.7 สงูกวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 1,230.10 304.20 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 671.0 153.5 สงูกวา่ ตรงั 14.4 1,544.70 275.10 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 798.8 125.4 สงูกวา่ สตลู 69.6 1,246.00 259.30 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 731.2 181.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 1,154.0 263.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ - 1,081.9 178.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 902.5 180.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ตะก ัว่ป่า 125.3 2,413.5

ชยันาท สกษ. 1.0 618.9 171.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 สตลู 69.6 1,246.0

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 678.5 260.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 นราธวิาส 41.4 2,372.7

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 717.1 *** *** นครนายก 10.3 1,350.3 *** *** 4 ระนอง 30.4 2,733.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 757.4 169.2 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,033.4 358.5 สงูกวา่ 5 ทุง่ชา้ง 24.3 956.1

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,066.5 145.6 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,310.2 290.4 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ตะก ัว่ป่า 125.3 2,413.5

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 854.6 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 895.0 216.1 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง 30.4 2,733.4

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 874.4 343.7 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,212.8 170.7 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 520.5 118.4 สงูกวา่ ชลบุร ี - 945.5 154.1 สงูกวา่

ลพบรุ ี ไมม่ฝีน 731.6 150.9 สงูกวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 584.8 136.8 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 471.9 105.0 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 601.3 97.6 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 543.2 228.1 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 972.9 208.6 สงูกวา่

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

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 637.9 98.3 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 871.0 109.0 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 600.2 107.1 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,026.3 132.3 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 1,006.1 190.2 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 825.8 123.1 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 1,014.9 206.6 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 2,428.0 497.2 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร - 1,195.0 219.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 2,293.4 520.0 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน - 170.9 ตํา่กวา่ ตราด - 1,990.2 1,040.4 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 105.3 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 500.7 170.7 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุ -ไมม่ ี-

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 2,586.57 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 603.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 1 10 12 1223.00

วนัที ่1  สิงหาคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 47.00

44,348 ภาคตะวันตก - - 2 2 604.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
63% ภาคตะวันออก 5 - 5 10 31.57 คงที่ 1 อ่าง
วนัที ่1  สิงหาคม  2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 78.00  ลดลง 11 อ่าง

32,630 รวมท ัง้ประเทศ 11 1 26 38 2586.57   เพิม่ขึน้ 26 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 4,308 32% 6,480 48% 2,680 20% 6,260 47% 2,460 18% 220.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,063 43% 5,520 58% 2,670 28% 5,263 55% 2,413 25% 257.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 60 23% 127 48% 115 43% 120 45% 108 41% 7.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 48 18% 54 21% 40 15% 48 18% 34 13% 6.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 41 39% 42 40% 39 37% 57 54% 54 51% -15.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 46 27% 127 75% 121 71% 134 79% 128 75% -7.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 399 42% 700 75% 657 70% 565 60% 522 56% 135.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 8,965 36% 13,050 53% 6,322 26% 12,447 50% 5,719 23% 603.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 32 24% 90 66% 83 61% 70 51% 63 46% 20.00 เพิม่ขึน้

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 167 32% 645 124% 600 115% 426 82% 381 73% 219.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 38 23% 173 105% 165 100% 99 60% 91 55% 74.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 57 35% 92 56% 55 34% 88 54% 51 31% 4.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 592 24% 1,507 62% 926 38% 1,304 54% 723 30% 203.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 530 27% 1,678 85% 1,578 80% 1,143 58% 1,043 53% 535.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 61 19% 84 27% 62 20% 81 26% 59 19% 3.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 25 16% 84 54% 83 54% 87 56% 86 55% -3.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 31 22% 72 51% 65 46% 69 49% 62 44% 3.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 44 16% 148 54% 141 51% 143 52% 136 49% 5.00 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 1,022 52% 1,360 69% 529 27% 1,200 61% 369 19% 160.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,657 32% 6,010 72% 4,361 52% 4,788 57% 3,138 37% 1,223.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 315 33% 404 42% 401 42% 341 36% 338 35% 63.00 เพิม่ขึน้

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 44 28% 113 71% 96 60% 118 74% 101 63% -5.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 63 26% 154 64% 114 48% 165 69% 125 52% -11.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 422 31% 671 49% 611 45% 624 46% 564 41% 47.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,509 65% 13,053 74% 2,788 16% 12,861 72% 2,596 15% 192.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,826 43% 5,283 60% 2,271 26% 4,871 55% 1,859 21% 412.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,335 58% 18,336 69% 5,059 19% 17,732 67% 4,455 17% 604.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 89 40% 102 46% 97 43% 92 41% 87 39% 10.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 87 21% 177 42% 147 35% 169 40% 139 33% 8.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 24 21% 82 70% 70 60% 83 71% 71 61% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 57 35% 125 76% 111 68% 131 80% 117 72% -6.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 139 47% 157 53% 137 46% 150 51% 130 44% 7.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 6 34% 9 56% 9 52% 9 56% 8.64 52% -0.08 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 3 16% 16 74% 15 70% 16 74% 14.82 69% 0.12 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 17 22% 63 79% 60 75% 64 80% 60.75 76% -1.02 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 30 66% 28 63% 25 56% 31 68% 27.92 61% -2.45 ลดลง

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 20 7% 150 51% 131 44% 133 45% 114.00 39% 17.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 473 28% 909 54% 802 48% 878 52% 770 46% 31.57 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 214 30% 328 46% 263 37% 306 43% 241 34% 22.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 49 13% 192 49% 174 45% 183 47% 165 42% 9.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,026 71% 4,003 71% 2,651 47% 3,933 70% 2,581 46% 70.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 489 34% 850 58% 574 39% 873 60% 597 41% -23.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 4,778 58% 5,373 66% 3,662 45% 5,295 65% 3,584 44% 78.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 32,630 46% 44,348 63% 20,817 29% 41,763 59% 18,230 26% 2,586.57 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 ่1  สงิหาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

26 กรกฎาคม 2560

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

1 สงิหาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่1  สงิหาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

70,921 ล้านลบ.ม..(100%)
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เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั
 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 7/12 

ยัน'อีสาน-ใต้'ยังมีฝน ยํ้า'ไห่ถาง'ไม่กระทบไทยโดยตรง 
กรมอุตุ นิยมวิทยา  พยากรณ์อากาศ  24 ช่ั ว โมงข้างหน้า  ประเทศไทยตอนบนมีการกระจายของฝนลดลง  

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกมากกว่าภาคอ่ืนๆ สําหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร 
สุโขทัย กําแพงเพชร และตาก อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย  
บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธ์ุ มุกดาหาร และขอนแก่น อุณหภูมิ ตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และกาญจนบุรี 
อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 
26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร 
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ต้ังแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา: 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า  
2 เมตร ต้ังแต่จังหวัดกระบ่ีลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ํา อุณหภูมิตํ่าสุด  
26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
 

น้ําท่วมอุดรฯกระทบพื้นที่เกษตร6หม่ืนไร่ 
นํ้าท่วมอุดรธานี ทําพ้ืนที่การเกษตรทั้งจังหวัดได้รับผลกระทบเกินครึ่งแสน ขณะ อ.กุมภวาปี ยังประสบปัญหา นํ้ายังคงท่วม

ขังในชุมชน, ถนน, บ้านเรือนราษฏร และ พ้ืนที่การเกษตร ของต.พันดอน วัดความสูงได้ 30 - 40 ซม. รถเล็กไม่สามารถสัญจร 
ผ่านไปมาได้ ต้องใช้รถยกสูงเท่าน้ัน  

นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี  เปิดเผยกับสํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า หลังเกิดฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับมีมวลนํ้าจากจังหวัดใกล้เคียงไหลบ่าเข้ามาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้  
จ.อุดรธานี ต้องประสบปัญหาน้ําท่วมทั้งหมด 15 อําเภอ จาก 20 อําเภอ ล่าสุดคงเหลือพ้ืนที่ 3 อําเภอ คือ อ.เมืองอุดรธานี,  
กุมภวาปี และ หนองหาน ที่ยังคงมีนํ้าท่วมขังอยู่ โดยที่ อ.กุมภวาปี พบระดับนํ้ายังคงท่วมขังในชุมชน, ถนน, บ้านเรือนราษฏร  
และ พ้ืนที่การเกษตร ของต.พันดอน วัดความสูงได้ 30 - 40 ซม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ต้องใช้รถยกสูงเท่าน้ัน 
เบ้ืองต้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้เข้าไปต้ังโรงครัวประกอบอาหาร พร้อมนํานํ้าด่ืมสะอาด ลงพ้ืนที่เข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแล้ว 
คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 - 3 วัน ส่วนที่อ.เมือง และ อ.หนองหาน  
พบสถานการณ์ไม่น่าเป็นกังวลเน่ืองจากมีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร วัดระดับความสูงได้ประมาณ  
40 - 50 ซม. ทั้งน้ีจากการประเมินภาพรวมท้ังจังหวัด พบปัจจุบันมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแล้ว  
ประมาณ 200 หลัง ขณะพ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 50,000 - 60,000 ไร่ ซึ่งทันทีที่ระดับนํ้าลดลงจนแห้ง 
เจ้าหน้าที่จะเข้าทําการสําหรับจํานวนพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบที่แน่ชัดสําหรับช่วยเหลือตามระเบียบของราชการต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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3 อ.นครพนม ติดน้ําก่ํายังหนัก-ติดเครื่องดันน้ําเพิ่ม 
3 อ.นครพนม ติดลํานํ้ากํ่ายังหนัก กรมชลประทานระดมเคร่ืองดันนํ้า - เครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่ รวมเกือบ 40 ตัว  

เร่งระบายลงโขง 
นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครพนม เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์

อุทกภัยในพ้ืนที่ว่า ยังคงมีหลายพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอําเภอที่ติดกับลํานํ้ากํ่า เช่น อ.วังยาง, นาแก, นาหว้า  
โดยเส้นทางนํ้าจากหนองหาร จ.สกลนครไปจนถึง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ทางกรมชลประทาน
มีแผนจะติดต้ังเครื่องผลักดันนํ้าทั้งสิ้น 34 ตัว ซึ่งขณะน้ีติดต้ังไปแล้ว 8 ตัว ที่ โครงการประตูระบายน้ําธรณิศนฤมิต อ.ธาตุพนม 
และจะทยอยติดต้ังจนครบ  

นอกจากน้ี ทางกรมชลประทานยังสนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าขนาดใหญ่ อัตราการสูบ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อีกหลายตัว  
ซึ่งปัจจุบันประตูระบายนํ้าธรณิศนฤมิต สามารถระบายนํ้าได้ประมาณ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร และเมื่อติดเคร่ืองผลักดันนํ้า  
เครื่องสูบนํ้าแล้วจะสามารถระบายนํ้าจากลํานํ้าก่ําให้ออกสู่แม่นํ้าโขงได้เร็วขึ้นประมาณวันละ 3-4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน     

ส่วนจุดที่นํ้าท่วมในเขตเมืองอย่างตลาดนาแก อ.นาแก น้ัน ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเข้าไปดูแแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ทางชลประทานนครพนม พร้อมสนับสนุนเคร่ืองไม้เครื่องมือ ทั้งเคร่ืองสูบนํ้า 
อุปกรณ์เครื่องกลหนักต่างๆ เข้าช่วยเหลือตลอด 24 ช่ัวโมง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ปภ.มุกดาหารเตือนประชาชน เก็บข้าวของรับมือนํ้าเหนือ 

ปภ.มุกดาหาร เตือนประชาชนเตรียมรับน้ําเหนือเน่ืองจากระดับนํ้าโขงอยู่ในขั้นวิกฤติ พร้อมแจ้งแม่ค้าตลาดอินโดจีน  
และประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งเร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูง 

นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า  ระดับนํ้าโขงล่าสุดอยู่ที่  
11.05 เมตร  จุดวิกฤติอยู่ที่ 12.50 เมตร  ห่างจุดวิกฤต 1.45 เมตร และปริมาณนํ้ายังเพ่ิมขึ้น จากเมื่อวันที่ 31 ก.ค. เซนติเมตร 
อันเป็นผลมาจากมวลนํ้าโขงทางเหนือ รวมกับนํ้าจากลํานํ้ากํ่าที่ระบายมาจาก จ.สกลนคร ไหลลงสู่แม่นํ้าโขง ทําให้อ.หว้านใหญ่   
อ.เมืองมุกดาหาร และ อ.ดอนตาล  ที่ติดริมฝั่งแม่นํ้าโขง มีระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นต่อเน่ือง และมีนํ้าหนุนลํานํ้าสาขา ลําห้วยหลัก 
เพ่ิมสูงขึ้น สถานที่ก่อสร้างริมเขื่อนริมลําห้วยมุก  เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ขนย้ายเครื่องมือก่อสร้างไม่ทันทําให้น้ําท่วมเสาเข็ม
และอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งขณะน้ี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานไปยังหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่ 3 อําเภอ พร้อมเตือนชาวบ้านริมฝั่งนํ้าลําห้วย 4 สายและผู้จําหน่ายสินค้าบริเวณช้ันใต้ติดตลาดอินโดจีนเฝ้าติดตามระดับ
นํ้าโขงอย่างใกล้ชิด  และให้เก็บข้าวของ ขนย้ายขึ้นที่สูง  (เดลินิวส์) 

 
อํานาจฯ อ่วม ระดับน้ําลําเซบายเพิ่มสูงขึ้น จัดทีมแพทย์ดูแลชาวบ้าน 

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับนํ้าลําเซบายในเขตพื้นที่ติดกับอ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ ยังคงน่าเป็นห่วง 
หลังจากที่ระดับนํ้าในลําเซบายมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชาวบ้านในหมู่บ้านดอนหว่าน  
ต.หัวตะพาน ที่ตอนน้ีถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เน่ืองจากนํ้าในลําเซบายได้ไหลทะลักเข้าท่วมทางเข้าหมู่บ้านเส้นเดียวสูงกว่า 
1.2 เมตร และยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 64 หลังคาเรือน พร้อมทั้งระดับนํ้าที่ไหลเข้าท่วมยังคงเพ่ิมสูงขึ้นเป็น  
60 เซนติเมตร และพื้นที่การเกษตรกรของชาวบ้าน 

พ.อ.จักรพงศ์ จันทร์สุทธิประภา ผบ.กกล.รส.จว.อํานาจเจริญ ได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชน 
พร้อมทั้งต้ังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพักพิงช่ัวคราว ที่วัดบ้านดอนหว่าน โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ได้ดําเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่บ้านดอนหว่า โดยการจัดกําลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือ รับส่งผู้ป่วย จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปดูแล
ประชาชน รวมถึงนําเคร่ืองอุปโภค บริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้ว 

ด้าน นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ได้สั่งการทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือตลอด 24 ช่ัวโมง 
ทั่งที่บ้านดอนหว่าน อ.หัวตะพาน ที่ระดับนํ้าในตอนน้ีไม่มีท่าทีว่าจะลดลงแต่อย่างใด และอีกหลายพ้ืนที่ในจ.อํานาจเจริญที่ชาวบ้าน
ยังคงได้รับความเดือนร้อนจากนํ้าท่วมอยู่ในขณะนี้ พร้อมทั้งร่วมประสานงานกับทางหน่วยทหารจาก มทบ.22 อุบลราชธานี  
จัดส่งกําลังพลและเครื่องมือเข้าพ้ืนที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในเบ้ืองต้นแล้ว  (ข่าวสด) 
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เขื่อนลําปาวเพิ่มระบายน้ํา 5 อ.กาฬสินธุ์จ่ออ่วมหนัก 
กาฬสินธุ์ท่วมระลอก 2 หลังน้ําในเขื่อนลําปาวสูงถึง 83% ต้องเพิ่มระบายน้ํา 30 ล้านลบ.ม.ต่อวัน ส่งผล 5 อําเภอ 

อ่วมหนัก 
สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ จ.กาฬสินธ์ุ หลังจากได้รับอิทธิจากพายุเซินกา ซึ่งจากประมาณน้ําฝนที่ตกลงมาจํานวนมาก 

ส่งผลให้อ่างเก็บนํ้าเขื่อนลําปาวเพ่ิมระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างจํานวนมาก ซึ่งจากสถิติไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ในรอบ 15 ปี ทั้งน้ีจากปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงมาในพ้ืนที่ และขณะน้ีปริมาณนํ้าทางทิศเหนือจาก จ.อุดรธานี ได้ไหลเข้ามาสมทบ ทํา
ให้ปริมาณนํ้าในเขื่อนลําปาวล่าสุดสูงถึง 1,656 ล้าน ลบ.ม.จากระดับกักเก็บ 1,980 ล้านลบ.ม.หรือคิดเป็น 83 % แล้ว ซึ่ง
เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องเพ่ิมปริมาณระบายลงสู่ลํานํ้าปาว เพ่ือรองรับนํ้าใหม่ โดยนําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะทํางานวิเคราะห์สถานการณ์
นํ้าจังหวัด และที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมการระบายน้ําจากอ่างเพ่ิมเป็น  30  ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน จากเดิมเมื่อวานน้ีระบายนํ้าวันละ 20 
ล้าน ลบ.ม.โดยจะเริ่มระบายนํ้าต้ังแต่เวลา 12.00 น.วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เริ่มจากระดับ 25 ล้าน ลบ.ม.ขึ้นไปจนถึงระดับ 
30 ล้าน ลบ.ม. จนถึงเวลา 06.00 วันพรุ่งน้ี 1 สิงหาคม 2560 และจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง 

โดยจากสถานการณ์ดังกล่าวประกอบกับปริมาณนํ้าในแหล่งกักเก็บนํ้าต่างๆในพ้ืนที่ท้ายเขื่อนที่มีระดับสูง และแม่นํ้าชีหนุน
สูงอยู่แล้ว ทําให้ขณะนี้ระดับนํ้าโดยเฉพาะพื้นที่ ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ  และ อ.ยางตลาด อ.กมลาไสย อ.ร่องคํา อ.ฆ้องชัย ซึ่ง
พ้ืนที่ตลอดริมฝั่งได้มีปริมาณน้ําจากลํานํ้าปาวได้ไหลเอ่อเข้าท่วมพ้ืนที่นาข้าวขยายวงกว้างเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีรายงานว่าใน
เขต อ.เมืองกาฬสินธ์ุ มีนาข้าวถูกนํ้าท่วมแล้วกว่า 30,000 ไร่ และเริ่มไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางส่วนแล้ว โดย นายสุ
วิทย์ คําดี ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธ์ุ ได้สั่งการให้อําเภอที่จะได้รับผลกระทบทั้งหมด เตรียมรับมือและวางแผนการช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเต็มที่  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ผู้ว่าฯเผยน้ําท่วม 2 อําเภอในสกลนครยังวิกฤต 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เผย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้ต้ังจุดประกอบอาหารพระราชทานช่วยผู้ประสบภัย 

ขณะที่ อ.วานรนิวาสและพรรณานิคม สถานการณ์ยังวิกฤต 
นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เปิดเผยถึงสถานการณ์นํ้าท่วมขังในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครว่า  

ภาพรวมของพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ขณะน้ี มีทั้งสิ้น 131 หมู่บ้าน 53 ตําบล ใน  11 อําเภอ ซึ่งจากการตรวจสอบระดับนํ้า  
ล่าสุดวันน้ี ภาพรวมลดลง แต่มีจุดวิกฤติ อยู่ที่ อําเภอวานรนิวาส พรรณานิคม เพราะเป็นพ้ืนที่รับน้ําจากสายนํ้าที่มาจากเทือกเขา 
ภูพาน มวลนํ้ายังไหลมาช้าๆ ทําให้นํ้าเพ่ิมระดับขึ้น ขณะเดียวกัน ระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้าหนองหานยังไม่ระบายได้เต็มที่ ทั้งน้ี  
หากประเมินสถานการณ์ว่า ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติม และระดับนํ้าในหนองหาน ลดลงวันละ 5-10 เซนติเมตร คาดว่า อย่างช้า 
ในสัปดาห์น้ี ระดับนํ้าก็จะลดลง จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

ทั้งน้ี ผู้ ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ยังกล่าวถึงการดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ว่า  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งให้มีการต้ังจุดประกอบอาหารพระราชทาน ต้ังแต่วันแรกจนถึงวันน้ี และทรงรับสั่งว่า หากระดับนํ้า
ยังไม่ลด ก็ต้องดูประชาชนแบบน้ีไปตลอดต้ังแต่ เช้าถึงค่ํา 

อย่างไรก็ตาม มีการประเมินภาพรวมความเสียหาย เฉพาะในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองสกลนคร คาดว่า เสียหายไม่ตํ่ากว่า 
1,000 ล้านบาท เพราะเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจหัวใจสําคัญของจังหวัด ได้รับผลกระทบทั้งหมด  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่ม-ผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งทุกอําเภอรับมือ 

ปริมาณนํ้าในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพ่ิมขึ้น ขณะผู้ว่าฯสั่งทุกอําเภอเตรียมบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย  
สถานการณ์นํ้าในเขื่อนอุบลรัตน์ ล่าสุดยังคงมีปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ที่ 1,466 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 50  

ของความจุอ่าง ทําให้ในระยะน้ีเขื่อนจําเป็นต้องระบายนํ้าเพ่ือรักษาสถานภาพของเขื่อนรวมท้ังรองรับมวลนํ้าหนุน ขณะที่เขื่อน 
นํ้าอูน ปัจจุบันมีปริมาณนํ้ากักเก็บอยู่ที่ 641 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 123 ของความจุอ่าง  

ด้าน นายพงษ์ศักด์ิ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน กล่าวว่า มวลนํ้าหนุนจากแม่นํ้าพอง และ แม่นํ้าชี ที่เริ่มทยอย
ไหลเข้าสู่พ้ืนที่ จ.ขอนแก่น ทําให้ขณะน้ีหลายจุดมีปริมาณนํ้าหนุนขึ้นสูงอย่างต่อเน่ือง และบางจุดได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน 
ของประชาชน โดยเฉพาะที่ อ.นํ้าพอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับนํ้าด่านแรก จากเขื่อนอุบลรัตน์ ขณะน้ีตนได้สั่งการให้เร่งนําเรือท้องแบน 
เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เน่ืองจากระดับนํ้าท่วมถนนไม่สมารถสัญจรไปมาได้ ขณะที่พ้ืนที่ชุมชนเมืองช้ันในน้ัน  
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จากการตรวจสอบระดับนํ้าชีหนุน ล่าสุด ที่ ต.ท่าพระ ยังคงอยู่ที่ 8 เมตร จึงได้ประสานไปยังกรมชลประทานในการบริหาร 
จัดการนํ้าในระยะนี้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกับการควบคุมประตูระบายนํ้าหลักของจังหวัด ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ต.พระลับ อ.เมือง  
เพ่ือบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ และให้สามารถรองรับกับปริมาณนํ้าที่ยังคงไหลเข้าในพ้ืนที่ จ.ขอนแก่น ส่วนในเขตพ้ืนที่ชุมชน
เมืองช้ันในพบระดับนํ้าเริ่มทรงตัว มีแนวโน้มลดระดับลง ซึ่งตนได้เน้นยํ้าไปยังนายอําเภอทั้ง 26 อําเภอ ในการเฝ้าระวัง 
และพร้อมรับมือกับภาวะนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากในระยะนี้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากยังคงมีฝนตกลงมา ประกอบกับ 
มวลนํ้าหนุนจากพ้ืนที่จังหวัดข้างเคียงก็ไหลเข้าพ้ืนที่อย่างรวดเร็วในทุกช่ัวโมง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
เอาไม่อยู่! มวลน้ําล้น “เขื่อนลําคันฉู” ทะลักท่วม “จัตุรัส” อ่วมอีก 180 ครอบครัวถูกตัดขาด  

มวลนํ้าล้นจากเขื่อนลําคันฉู ทะลักเข้าท่วม อ .จั ตุรัส  จ . ชัยภูมิ อ่วมแล้ว  ชาวบ้านหนองลูกช้าง  ต .บ้านขาม  
กว่า 180 ครอบครัว ถูกตัดขาดนํ้าท่วมสูง 1-2 เมตรปิดล้อมหมู่บ้านเดือดร้อนหนัก ไม่มีไฟฟ้าใช้และรถยนต์ทุกชนิดเข้า-ออกไม่ได้ 
ต้องใช้เรือเท่าน้ัน วันน้ี  

มวลนํ้าล้น “เขื่อนลําคันฉู” ชัยภูมิ ไหลหลากต่อจาก อ.บําเหน็จณรงค์ ทะลักเข้าท่วม อ.จัตุรัส อ่วมเพ่ิมอีกอําเภอแล้ว 
ชาวบ้านหนองลูกช้างกว่า 180 ครอบครัวถูกตัดขาดเดือดร้อนหนักมากน้ําท่วมสูง 1-2 เมตรปิดล้อมหมู่บ้าน ไม่มีไฟฟ้าใช้  
และรถยนต์ทุกชนิดเข้า-ออกไม่ได้ต้องใช้เรือเท่าน้ัน ด้านผู้ว่าฯ รุดลงพ้ืนที่ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ด่วน 

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์นํ้าท่วม จ.ชัยภูมิ จากอิทธิพลพายุเซินกาทําให้เกิดฝนตกหนักมาต่อเน่ืองตลอดช่วงสัปดาห์ 
ที่ผ่านมา ส่งผลให้เขื่อนลําคันฉูมีปริมาณน้ํามากเกินความจุล้นสันเขื่อนทะลักไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ อ.บําเหน็จณรงค์ หนักสุด 
ในรอบหลายสิบปี ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากระดับนํ้าท่วมสูงกว่า 1.5 เมตร เริ่มทรงตัวและลดระดับลง ล่าสุดอยู่ที่ 
50 ซม.-1 เมตร มีบ้านเรือนราษฎรถูกนํ้าท่วมเสียหายกว่า 7 ตําบล 95 หมู่บ้าน พ้ืนที่การเกษตรไร่นาจมนํ้าเสียหายกว่า  
50,000 ไร่ 

ล่าสุดเช้าวันน้ี (31 ก.ค.) มวลนํ้าได้ไหลหลากจาก อ.บําเหน็จณรงค์ ที่ไม่สามารถควบคุมน้ําได้ทะลักเข้าท่วมพ้ืนที่ อ.จัตุรัส 
ในเขต ต.บ้านขาม อ.จตุรัส แล้ว โดยเฉพาะหมู่บ้านหนองลูกช้าง ต.บ้านขาม ประชาชนกว่า 180 หลังคาเรือนถูกนํ้าท่วมสูงกว่า  
1-2 เมตร รวมทั้งพ้ืนที่การเกษตรนาข้าวที่กําลังออกผลผลิตจมนํ้าได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า 8,000 ไร่  

ทางด้าน นายชูศักด์ิ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้นําคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามสถานการณ์นํ้าท่วมบ้านหนองลูกช้าง ต.บ้านขาม อ.จตุรัส พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบ้ืองต้นเพ่ือเป็นขวัญ
กําลังใจให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งน้ี 

นายสําเภา เทียนขุนทด อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 30 บ้านหนองลูกช้าง ม.3 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส กล่าวว่า ในหมู่บ้านดังกล่าว
มีพ้ืนที่คล้ายเกาะถูกนํ้าท่วมล้อมรอบ และถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทันทีเพราะระดับนํ้าท่วมสูงกระแสนํ้ามีความรุนแรง  
การเข้าออกชุมชนไม่สามารถใช้รถยนต์ทุกชนิดสัญจรเข้าออกได้ ต้องใช้เรือเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน คาดว่าจะถูกนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่
นานต่อจากน้ีไปกว่า 3 สัปดาห์-1 เดือน เน่ืองจากเป็นแอ่งกระทะไม่สามารถระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ได้ง่าย 

รวมท้ังขณะน้ีกระแสไฟฟ้าภายในหมู่ใช้การไม่ได้เพราะถูกตัดกระแสไฟทั้งหมดแล้วเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
จากนํ้าท่วมสูง จึงทําให้ราษฎรในพ้ืนที่กว่า 180 ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมาก  (ผู้จัดการ) 

 
น้ําท่วมโคราช 11 อ.คลี่คลายแล้ว9-เตือนเฝ้าระวัง 

นํ้าท่วมโคราช 11 อําเภอ คลี่คลายแล้ว 9 เหลือ 2 อําเภอ โดยยังคงมีพ้ืนที่นํ้าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร พ้ืนที่การเกษตร 
ขณะ ปภ. เตือน ประชาชนเฝ้าระวังระดับนํ้าอย่างใกล้ชิด 

นายสุเทพ รื่นถวิล หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัย 
ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ต้ังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ขณะนี้มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น 11 อําเภอ 
58 ตําบล 508 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย อ.เทพารักษ์, ชุมพวง, สีดา, บัวลาย, แก้งสนามนาง, โนนแดง, ประทาย, บัวใหญ่,  
ด่านขุนทด, เมืองยาง, และ ลําทะเมนชัย มีราษฎรประสบภัยจํานวน 27,879 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 191 หลัง  วัด/กุฏิสงฆ์ 
4 หลัง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ถนน 96 สาย สะพาน 5 แห่ง ยุ้งข้าว 1 หลัง  ฝาย 12 แห่ง อ่างเก็บนํ้า 3 แห่ง และพ้ืนที่
เกษตรกรรม 75,211 ไร่  
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โดยอําเภอที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว มีทั้งหมดจํานวน 9 อําเภอ คือ อําเภอเทพารักษ์, ชุมพวง, สีดา, บัวลาย, บัวใหญ่, 
แก้งสนามนาง, โนนแดง, ด่านขุนทด และ ลําทะเมนชัย ส่วนอําเภอที่ยังมีสถานการณ์นํ้าท่วมอยู่ มีจํานวน 2 อําเภอ คือ  
อําเภอประทาย  และ เมืองยาง โดยยังคงมีพ้ืนที่นํ้าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร พ้ืนที่การเกษตร รวม 16 ตําบล  178 หมู่บ้าน  
จึงขอให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวเฝ้าระวังระดับนํ้าอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายเพ่ิมเติมในอนาคต  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมบุรีรัมย์กระทบ5อ.พบอ.พุทไธสงสูง40ซม. 

นํ้าท่วมบุรีรัมย์กระทบ 5 อําเภอ พบชุมชนในเขตอ.พุทไธสง ยังสูง 40 ซม. เจ้าหน้าที่เร่งระบาย คาดว่าภายในวันน้ี 
สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  

นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยกับสํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ในพ้ืนที่ จ.บุรีรัมย์ พบ 5 อําเภอ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นํ้าท่วม คือ อ.พุทไธสง, สตึก, แคนดง,  
นาโพธ์ิ และ บ้านใหม่ไชยพจน์ โดยที่อ.พุทไธสง พบว่ายังมีนํ้าท่วมในชุมชนเขตเทศบาลตําบลพุทไธสง ระดับสูงประมาณ  
30 - 40 ซม. ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้ระดมกําลังเข้าเร่งระบายมวลนํ้าดังกล่าวออก คาดว่าภายในวันน้ี 
สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  

ขณะที่ ใน 4 อําเภอที่เหลือ ส่วนใหญ่พบระดับนํ้ายังท่วมขังตามพ้ืนที่การเกษตรสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เบ้ืองต้น  
พบฝนหยุดตกแล้วส่งผลให้ระดับนํ้าลดลงอย่างต่อเน่ือง จึงไม่มีอะไรน่าเป็นกังวล อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจความเสียหาย
ภาพรวมทั้งจังหวัด ปัจจุบันพบมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 3,895 ครัวเรือน  

ส่วนพ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 4,000 ไร่ ซึ่งทันทีที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เจ้าหน้าที่ 
จะเข้าทําการสํารวจความเสียหายที่ชัดเจนอีกครั้งเพ่ือให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
สุรินทร์น้ําท่วม6อําเภอผู้ว่าสั่งเร่งแจ้งเตือนปชช. 

จ.สุรินทร์ อ่วม 6 อําเภอ ผู้ว่าฯ สั่งทุกหน่วยงานเร่งแจ้งเตือนเรื่องสถานการณ์นํ้าให้ประชาชนทราบล่วงหน้าลดการสูญเสีย
เร่งระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ป้องกันนํ้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนหรือเขตเทศบาล จัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ-อุปกรณ์  
ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ทันที 

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ได้
ประชุมด่วน หัวหน้าส่วนราชการ เตรียมความพร้อมในการรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อันเน่ืองมาจากพายุโซนร้อนเซิน
กา โดยจังหวัดสุรินทร์ มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "เซินกา" จํานวน 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสําโรงทาบ โนนนารายณ์ 
ชุมพลบุรี จอมพระ ศรีณรงค์ และอําเภอบัวเชด รวม 20 ตําบล 1,082 ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตร และนาข้าวถูกนํ้าท่วมได้รับ
ความเสียหาย 9,178 ไร่ ถนนชํารุด 10 สาย ซึ่งทางจังหวัดได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เข้าแก้ไขจนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ล่าสุดปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้า 18 อ่าง มีปริมาณ 146.88 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็นร้อยละ 98.90  

นายอรรถพร ได้กําชับนายอําเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด พร้อมเรียก
ประชุมทุกภาคส่วนขึ้น เพ่ือเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีข้อสั่งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แจ้งเตือนเร่ือง
สถานการณ์นํ้าให้ประชาชนทราบล่วงหน้าลดการสูญเสีย เร่งระบายนํ้าออกจากพื้นที่ป้องกันนํ้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนหรือเขต
เทศบาล จัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ-อุปกรณ์ ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ทันที จัดทําแผนเผชิญเหตุและ
จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพกรณีเกิดขั้นวิกฤติ  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ศรีสะเกษ 13 อ่างเก็บน้ําทะลัก ท่วมพื้นที่เกษตร 2 หม่ืนไร่ เตือนปชช.อพยพอยู่ที่ปลอดภัย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้อ่างเก็บนํ้า 13 แห่งจากที่มีอยู่ทั้งหมด 16 แห่งของจ.ศรีสะเกษ โดยเฉพาะอ่างเก็บนํ้าที่อยู่ติด
กับเทือกเขาพนมดงรักตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าห้วยต๊ิกชู อ่างเก็บนํ้าห้วยสําราญ อ่างเก็บนํ้าห้วยศาลา และ
อ่างเก็บนํ้าโอว์ตาลัด ปรากฏว่า นํ้าได้ล้นสปิลเวย์ไหลทะลักลงมาตามลําห้วยและตามลํานํ้าสาขา เอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตร
ของชาวบ้านในเขตหลายอําเภอกว่า 20,000 ไร่ รวมทั้งถนนหลายสายถูกนํ้าท่วมได้รับความเสียหาย ส่วนบ้านเรือนของชาวบ้าน
ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก 
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ขณะที่เขื่อนราศีไศลได้ยกประตูระบายน้ําขึ้นสูง 2.50 เมตร เพ่ือให้นํ้าในแม่นํ้ามูลไหลตามธรรมชาติ จากการสํารวจของ
นายบุญประสงค์ นวลสายย์ รักษาราชการแทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ พบว่า การท่ีเขื่อน
ราศีไศลยกประตูระบายนํ้าสูงขึ้น ยังไม่มีผลกระทบนํ้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของชาวบ้านตามเส้นทางที่แม่นํ้ามูลไหลผ่านแต่อย่างใด 

นายครรชิต ดีหนองยาง นายอําเภอภูสิงห์ เปิดเผยว่า จากการที่ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน จ.ศรีสะเกษ 
กํานัน ต.ห้วยต๊ึกชู และ สมาชิก อส.อ.ภูสิงห์ ได้ร่วมกันสํารวจ สถานการณ์ระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้าหลักทั้ง 4 แห่ง ในพ้ืนที่อ.ภูสิงห์ ซึ่ง
เป็นแหล่งต้นนํ้า เน่ืองจากเกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองและมีนํ้าป่าไหลเข้าสู่อ่างในห้วงที่ผ่านมาจํานวนมาก จากการตรวจสอบพบว่า
ปัจจุบันอ่างเก็บนํ้าทั้ง 4 แห่ง เต็มความจุอ่างและล้นสปิลเวย์ คือ อ่างเก็บนํ้าห้วยสําราญ นํ้าล้นสปิลเวย์ ประมาณ 10 เซนติเมตร 
อ่างเก็บนํ้าห้วยศาลา ล้นสปิลเวย์ ประมาณ 10 เซนติเมตร อ่างเก็บนํ้าห้วยต๊ึกชู นํ้าล้นสปิลเวย์ ประมาณ 15 เซนติเมตร และอ่าง
เก็บนํ้าโอว์ตาลัด นํ้าล้นสปิลเวย์ ประมาณ 10 เซนติเมตร 

นายอําเภอภูสิงห์ กล่าวต่อว่า ในด้านความเสียหาย จากการสํารวจข้อมูลขั้นต้น พบว่ามีถนนในหมู่บ้านและเส้นทางสําหรับ
ใช้ในการเกษตรเสียหาย 25 เส้นทาง ซึ่งตนได้สั่งการให้อบต.ที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ ได้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือใช้สัญจรได้ก่อน
ช่ัวคราว และบางส่วนอยู่ในระหว่างรอการซ่อมแซม เน่ืองจากต้องรอให้ระดับนํ้าลดลงก่อนจึงจะดําเนินซ่อมแซมได้ ส่วนพ้ืนที่
ทางการเกษตรที่ได้รับผล กระทบ ส่วนใหญ่เป็นที่นา สวนยางพารา ซึ่งมีนํ้าท่วมขัง ประมาณ 1,000 ไร่ ทั้งน้ี เน่ืองจากอ.ภูสิงห์ 
เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าและมีอ่างเก็บนํ้าหลักทั้ง 4 แห่ง ซึ่งหากเกิดฝนตกหนักและมีมวลนํ้าไหลเข้าสู่อ่าง หากล้นสปิลเวย์เกิน 50-80 
เซนติเมตร มวลนํ้าจะไหลเข้าสู่พ้ืนที่รองรับนํ้าตามลําห้วยสาขาจาก อ.ภูสิงห์ ขุขันธ์ ปรางค์กู่ วังหิน และจะเข้าสู่ตัว อ.เมืองศรีสะ
เกษ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน 

ด้าน นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ขอเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มตํ่าริมลําห้วยต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านช้ันเดียว ขอให้อพยพไปอยู่ที่สูงและปลอดภัย เพ่ือเป็นการป้องกันนํ้าท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวล 
และให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินของมีค่าไปก่อนเพ่ือความปลอดภัย ซึ่งขณะน้ีตนได้สั่งการให้นายอําเภอทุกอําเภอประสานงาน 
กับทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมพร้อมรับนํ้าท่วมและพร้อมที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทันที 
โดยให้เฝ้าระวังระดับนํ้าอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ส่วนบริเวณพ้ืนที่ที่ นํ้าท่วมได้ลดลงแล้ว คือ อ.กันทรลักษ์ ตนจะร่วมกับ  
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอําเภอกันทรลักษ์ และนายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์และทุกภาคส่วน 
ทําการล้างเมืองทําความสะอาดคร้ังใหญ่เพ่ือให้อําเภอกันทรลักษ์สะอาดสะอ้าน ให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
เช่นเดิมต่อไป  (ข่าวสด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


