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สภาวะอากาศ     ประเทศไทยตอนบนมีการกระจายของฝนลดน้อยลง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพ่ิมมากขึ้น ส่วนทะเลอันดามัน
และอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยไทยตอนบนฝนลดน้อยลง อันดามัน-อ่าวไทยคลื่นสูง 
จ.พิษณุโลก  นํ้าท่วมพ้ืนที่เกษตร อ.เนินมะปรางพิษณุโลกจมหมื่นไร่ 
จ.เพชรบูรณ์  นํ้าท่วมคลี่คลาย เหลืออ.หล่มเก่าคาดวันน้ีปกติ 
จ.หนองคาย  ยังวิกฤต ! หลัง 2 ฝายเก็บนํ้าชํารุด นํ้าทะลักท่วมพ้ืนที่เกษตร 
จ.นครพนม ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย 5 อําเภอ  
จ.สกลนคร  ยังไม่พ้นวิกฤติ เร่งติดเคร่ืองดันนํ้า ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน 
จ.กาฬสินธุ์  นํ้าท่วมยังวิกฤต เขื่อนลําปาวเตรียมระบายนํ้าเพ่ิม คาดกระทบ
หนักอีกหลายแสนไร่ 
จ.ยโสธร  ประกาศภัยพิบัตินํ้าท่วมแล้ว 7 อําเภอ 
จ.ร้อยเอ็ด  นํ้าท่วมร้อยเอ็ด กระทบเกือบ 3 พันคน คาด 10 วันปกติ 
จ.ชัยภมิู  นํ้ายังทะลักท่วม อ.จัตุรัสถูกตัดขาดจากภายนอก 
จ.บุรีรัมย์  เร่งระบายน้องนํ้าทั้งวันทั้งคืน.. ลุยแจกอาหารชาวพุทไธสงจม 5 วัน 
ผวาน้ําเหนือทะลักซ้ําเติม 
จ.ศรีสะเกษ เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลัน หลังระดับน้ําในเข่ือนเพิ่มสูง 
จ.อุบลราชธาน ี เตือนชุมชนสองฝั่งน้ํามูล จ.อุบลฯ เตรียมรับน้ําล้นตลิ่งไหลท่วม 
จ.ลพบุร ี น้ําท่วมลพบุรีคลี่คลายเหลือบ้าน-พ้ืนท่ีเกษตรบางส่วน 

จ.อ่างทอง  นํ้าเจ้าพระยาสูงชาวโผงเผงเตรียมรับมือนํ้าท่วม 
จ. พังงา  เตือนเฝ้าระวังนํ้าป่า-ดินโคลนถล่มหลังฝนต่อเน่ือง 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
อินเดีย  ยอดตายนํ้าท่วมรัฐคุชราต พุ่งเกิน 200 คน 
 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.95 10.68 9.23 10 03 10.58 และ13.37 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง  
มีค่าเท่ากับ -9.21 -5.32 -2.97 -2.47. -1.42 และ-1.13  เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน  
สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มแีนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น  
 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและเพ่ิมขึ้นบางพ้ืนที่ (27 ก.ค.- 31 ก.ค.2560 ที่มา 
ระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรนํ้า) สถานีคลองลํา อ .ศรีนครินทร์ จ .พัทลุง สถานีคลอง
นุ้ย อ เมือง จ.พัทลุง สถานีคลองหวะ อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลอง
หอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ.สะเดา จ.สงขลา วัดปริมาณนํ้าได้ 5.78 * 0.70 9.30 31.60 และ 4.30 ลบม/วินาที  
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 2/13 

สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้นที่ สถานีสะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เฝ้าระวังนํ้าท่วม 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
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จังหวัด 22 ก.ค.60 23 ก.ค.60 24 ก.ค.60 25 ก.ค.60 26 ก.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. 7.5 12.4 4.6 32.2 13.0 
จ.เชียงราย 81.7 47.0 44.4 0.2 10.2 
จ.เชียงใหม่ 52.0 20.3 47.0 33.8 3.2 
จ.พะเยา 2.3 34.8 60.0 1.2 1.0 
จ.น่าน - 74.3 40.0 25.0 43.0 
จ.ลําพูน 58.8 - - 1.5 4.5 
จ.ลําปาง 12.2 23.4 7.6 14.9 36.8 
จ.แพร่ 32.0 48.4 113.5 9.5 10.4 

จ.อุตรดิตถ์ 62.4 15.0 27.5 11.4 36.3 
จ.สุโขทัย 0.7 5.4 8.3 41.0 6.0 
จ.ตาก 16.8 3.4 9.0 38.8 17.3 

จ.พิษณุโลก 25.0 15.0 60.0 54.0 69.0 
จ.เพชรบูรณ์ 0.3 1.0 1.4 41.0 25.6 
จ.กําแพงเพชร 56.0 4.5 4.4 13.3 42.1 

จ.พิจิตร 17.8 1.1 16.8 11.0 15.2 
จ.หนองคาย 2.8 25.0 30.0 35.0 10.2 

จ.เลย 28.0 27.0 50.7 42.1 54.3 
จ.อุดรธานี 75.0 20.0 30.5 52.0 40.0 

จ.หนองบัวลําภู 6.6 9.3 3.4 58.0 10.5 
จ.นครพนม 62.5 27.2 28.5 42.5 37.1 
จ.สกลนคร 114.2 77.0 49.9 32.0 55.1 
จ.มุกดาหาร 52.4 66.8 50.0 115.5 90.3 
จ.ขอนแก่น 62.3 0.9 3.4 40.4 91.4 

จ.มหาสารคาม 35.6 2.5 4.5 104.6 230.0 
จ.กาฬสินธ์ุ 21.6 45.0 34.7 70.4 151.1 
จ.ร้อยเอ็ด 29.4 5.7 10.4 86.5 193.0 
จ.ชัยภูมิ 13.8 3.4 21.6 38.7 161.1 

จ.อุบลราชธาน ี 49.4 42.2 80.5 172.2 41.5 
จ.อํานาจเจริญ 16.2 28.0 41.2 80.0 200.0 

จ.ยโสธร - 60.0 33.0 76.8 105.0 
จ.สุรินทร์ 6.7 28.6 15.0 83.9 66.9 

จ.นครราชสีมา 16.1 11.2 7.5 13.5 220.0 
จ.บุรีรัมย์ 53.0 22.8 1.6 84.0 101.2 

จ.ศรีษะเกษ 7.5 12.4 4.6 32.2 19.6 
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แผนที่อากาศ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ค.60  เวลา 13:00 น. 30 ก.ค.60  เวลา 19:00 น. 

31 ก.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 31 ก.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 49.3 2,703.0 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 31.0 1,269.8 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 17.9 1,195.0 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 8.3 1,852.8 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน - 454.6 226.9 ตํา่กวา่ 0.2 2,572.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 646.4 80.8 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 1,060.9 *** *** 23.3 2,692.2 หนองพลบั สกษ. - 567.6 96.0 สงูกวา่

เชยีงราย 6.5 1,269.8 310.9 สงูกวา่ 49.3 2,703.0 หวัหนิ ไมม่ฝีน 690.2 93.0 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 1,120.3 302.5 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 1,066.9 109.3 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 931.8 328.2 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 1.3 1,512.3 179.0 สงูกวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 645.8 141.8 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 5.0 1,486.0 152.8 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 861.7 268.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 0.8 1,542.8 116.3 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 801.6 132.4 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,026.9 157.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 802.7 148.8 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง 1.2 634.1 181.2 สงูกวา่ หนองคาย - 867.2 281.4 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 2,454.9 117.8 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 169.5 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,072.1 145.8 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 0.5 2,692.2 181.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 853.2 140.2 สงูกวา่ อุดรธานี - 1,101.9 210.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,570.3 130.9 สงูกวา่

ลําปาง - 808.7 134.6 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 1,770.1 242.4 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 1,137.6 172.4 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 824.7 117.0 สงูกวา่ สกลนคร 0.8 1,852.8 288.7 สงูกวา่ ฉวาง 23.3 1,378.0 192.1 สงูกวา่

แพร่ - 837.7 154.2 สงูกวา่ นครพนม 0.6 1,624.0 503.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 1,815.5 101.0 สงูกวา่

นา่น 0.2 653.3 200.7 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. 1.0 1,407.5 395.3 สงูกวา่ สงขลา ฝนเล็กนอ้ย 1,277.9 95.0 สงูกวา่

นา่น สกษ. - 655.9 218.0 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,008.3 *** *** หาดใหญ่ 2.2 1,163.0 104.5 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 998.2 121.9 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 862.1 173.3 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,258.2 127.0 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 785.1 166.4 สงูกวา่ มหาสารคาม - 1,089.4 160.0 สงูกวา่ สะเดา ฝนเล็กนอ้ย 815.7 101.2 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 769.1 147.5 สงูกวา่ มกุดาหาร 4.0 1,427.3 231.9 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 1,428.8 129.1 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 753.3 135.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. 8.3 1,039.3 151.2 สงูกวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 1,886.9 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 698 8 128 6 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 058 4 238 0 สงกวา่ นราธวิาส 2 314 8 134 0 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

30 กรกฎาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

31 กรกฎาคม 2560

หลม่สกั ไมม่ฝีน 698.8 128.6 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,058.4 238.0 สงูกวา่ นราธวิาส - 2,314.8 134.0 สงูกวา่

แมส่อด 31.0 617.6 329.0 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 761.8 110.4 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 542.7 87.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,073.8 182.9 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 600.6 66.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,032.3 195.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 899.0 179.4 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,212.3 254.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 853.9 148.8 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,251.0 279.9 สงูกวา่ ระนอง 8.6 2,703.00 654.30 สงูกวา่

กําแพงเพชร 2.9 1,248.5 159.4 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,013.6 180.8 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 49.3 2,288.20 451.60 สงูกวา่

อุม้ผาง 7.6 808.5 231.6 สงูกวา่ ทา่ตมู - 526.3 218.2 ตํา่กวา่ กระบี่ 0.4 1,394.60 201.10 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 741.2 164.1 สงูกวา่ นครราชสมีา - 942.6 120.9 สงูกวา่ ภเูก็ต 1.8 1,200.90 258.20 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 1.3 657.4 82.4 สงูกวา่ สรุนิทร ์ 0.1 955.8 221.3 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 4.8 1,282.30 261.50 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 859.0 145.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 783.5 215.0 สงูกวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 1,230.10 296.30 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 671.0 118.9 สงูกวา่ ตรงั 8.7 1,530.30 258.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 798.8 106.2 สงูกวา่ สตลู 6.2 1,176.40 230.60 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 731.2 148.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 1,154.0 222.5 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 1,081.9 148.0 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 17.9 902.5 159.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ตะก ัว่ป่า 49.3 2,288.2

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 617.9 145.1 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 แมส่อด 31.0 617.6

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 678.5 180.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ฉวาง 23.3 1,378.0

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 717.1 *** *** นครนายก 2.4 1,350.3 *** *** 4 ตากฟ้า สกษ. 17.9 902.5

บวัชุม ไมม่ฝีน 757.4 117.0 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี 0.2 1,033.4 271.9 สงูกวา่ 5 ตรงั 8.7 1,530.3

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,066.5 140.4 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,310.2 241.2 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ตะก ัว่ป่า 49.3 2,288.2

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 854.6 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 895.0 198.4 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง 8.6 2,703.0

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 874.4 323.2 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,212.8 190.5 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 619.3 98.8 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 945.5 140.6 สงูกวา่

ลพบรุ ี ไมม่ฝีน 731.6 120.1 สงูกวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 584.8 123.4 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 471.9 102.6 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 601.3 97.4 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 543.2 210.5 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 972.9 166.4 สงูกวา่

สมทุรสงคราม - 706.1 *** *** แหลมฉบงั - 673.0 104.9 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 637.9 102.9 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 871.0 107.5 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 600.2 127.5 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,026.3 171.8 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 1,006.1 131.3 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 825.8 123.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 1,014.9 182.8 สงูกวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 2,428.0 483.2 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 1,195.0 175.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 2,572.8 490.4 สงูกวา่

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

นํารอ่ง - 492.4 81.0 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 500.7 190.5 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 56.0 มม. ที ่อ.สไุหงปาด ีจ.นราธวิาส

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 2,620.28 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 648.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 1 10 12 1223.00

วนัที ่31  กรกฎาคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 39.00

44,121 ภาคตะวันตก - - 2 2 588.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
62% ภาคตะวันออก 3 2 5 10 41.28 คงที่ 3 อ่าง
วนัที ่31  กรกฎาคม  2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 81.00  ลดลง 9 อ่าง

32,599 รวมท ัง้ประเทศ 9 3 26 38 2620.28   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 4,293 32% 6,452 48% 2,652 20% 6,223 46% 2,423 18% 229.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,047 43% 5,491 58% 2,641 28% 5,203 55% 2,353 25% 288.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 59 22% 126 48% 114 43% 117 44% 105 40% 9.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 47 18% 54 21% 40 15% 48 18% 34 13% 6.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 39 37% 46 43% 43 41% 58 55% 55 52% -12.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 45 26% 130 76% 124 73% 133 78% 127 75% -3.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 400 43% 680 72% 637 68% 549 58% 506 54% 131.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 8,930 36% 12,979 53% 6,251 25% 12,331 50% 5,603 23% 648.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 32 24% 87 64% 80 59% 70 51% 63 46% 17.00 เพิม่ขึน้

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 166 32% 641 123% 596 115% 425 82% 380 73% 216.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 38 23% 171 104% 163 99% 98 59% 90 55% 73.00 เพิม่ขึน้

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

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 591 24% 1,466 60% 885 36% 1,307 54% 726 30% 159.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 524 26% 1,657 84% 1,557 79% 1,133 57% 1,033 52% 524.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 61 19% 82 26% 60 19% 81 26% 59 19% 1.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 24 15% 84 54% 83 54% 88 57% 87 56% -4.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 31 22% 70 50% 63 45% 69 49% 62 44% 1.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 44 16% 148 54% 141 51% 142 52% 135 49% 6.00 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 1,031 52% 1,365 69% 534 27% 1,139 58% 308 16% 226.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,656 32% 5,940 71% 4,291 51% 4,718 56% 3,068 37% 1,223.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 319 33% 402 42% 399 42% 348 36% 345 36% 54.00 เพิม่ขึน้

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 43 27% 115 72% 98 61% 119 74% 102 64% -4.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 64 27% 156 65% 116 48% 167 70% 127 53% -11.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 426 31% 673 49% 613 45% 634 47% 574 42% 39.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,515 65% 13,022 73% 2,757 16% 12,844 72% 2,579 15% 178.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,815 43% 5,237 59% 2,225 25% 4,827 54% 1,815 20% 410.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,330 58% 18,259 69% 4,982 19% 17,671 66% 4,394 17% 588.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 88 39% 101 45% 96 43% 90 40% 85 38% 11.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 86 20% 177 42% 147 35% 163 39% 133 32% 14.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 24 21% 82 70% 70 60% 82 70% 70 60% - คงที่

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 57 35% 126 77% 112 69% 131 80% 117 72% -5.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 138 47% 157 53% 137 46% 149 51% 129 44% 8.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 6 34% 9 56% 9 52% 9 56% 8.60 52% - คงที่

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 3 16% 16 74% 15 70% 16 73% 14.62 68% 0.32 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 17 22% 63 79% 60 75% 64 80% 60.75 76% -0.82 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 30 66% 28 62% 25 56% 33 72% 29.51 65% -4.22 ลดลง

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 20 7% 147 50% 128 43% 129 44% 110.00 37% 18.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 470 28% 906 54% 799 48% 865 52% 758 45% 41.28 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 214 30% 326 46% 261 37% 303 43% 238 34% 23.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 49 13% 191 49% 173 44% 183 47% 165 42% 8.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,032 72% 3,995 71% 2,643 47% 3,921 70% 2,569 46% 74.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 492 34% 853 59% 577 40% 877 60% 601 41% -24.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 4,787 58% 5,365 65% 3,654 45% 5,284 64% 3,573 44% 81.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 32,599 46% 44,121 62% 20,590 29% 41,502 59% 17,970 25% 2,620.28 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 ่31  กรกฎาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

25 กรกฎาคม 2560

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

31 กรกฎาคม 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 ่31  กรกฎาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้
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 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ
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ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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ไทยตอนบนฝนลดน้อยลง อันดามัน-อ่าวไทยคลื่นสูง 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีการกระจาย

ของฝนลดน้อยลง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร  
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงราย ลําปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย กําแพงเพชร และตาก อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

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

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และกาญจนบุรี  
อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 
25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร 
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา 
ภูเก็ต และกระบ่ี อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ต้ังแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา:  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร  
ต้ังแต่จังหวัดกระบ่ีลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิ ตํ่าสุด 25-27 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 
น้ําท่วมพื้นที่เกษตรอ.เนินมะปรางพิษณุโลกจมหมื่นไร่ 

นํ้าทว่มพ้ืนที่เกษตร อ.เนินมะปราง พิษณุโลก จมกว่าหมื่นไร่ คาดหากไม่มีฝนตกซ้ํา 2 วันคลี่คลาย คงเหลือมวลนํ้าบางส่วน
ที่ยังท่วมขังพ้ืนที่การเกษตร 

นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอําเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ขณะนี้สถานการณ์นํ้าท่วม
ใน อ.เนินมะปราง คลี่คลายอย่างต่อเน่ือง คงเหลือมวลนํ้าบางส่วนที่ยังท่วมขังพ้ืนที่การเกษตร บริเวณจุดลุ่มตํ่า เบ้ืองต้นพบพ้ืนที่
การเกษตรได้รับผลกระทบแล้วจํานวน 11,00 ไร่ คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพ่ิมเติม ภายใน 2 วัน สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
โดยทันที่ทีนํ้าลด เจ้าหน้าที่จะมีการสํารวจความเสียหายที่แน่ชัดต่อไป  

ด้าน นายพล เช้ือทหาร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผย 
กับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ในวันน้ีเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันซ่อมแซมพนังก้ันนํ้าคลองเนินกุ่ม 
ที่ถูกนํ้ากัดเซาะพังเสียหาย เป็นระยะทางกว่า 20 เมตร จนทําให้นํ้าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตําบลเนินกุ่ม  
อําเภอบางกระทุ่ม ซึ่งปัจจุบันพบว่าสถานการณ์คลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทําให้ไม่มีอะไรน่าเป็นกังวลอีก  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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น้ําท่วมเพชรบูรณ์คลี่คลาย เหลืออ.หล่มเก่าคาดวันนี้ปกติ 
นํ้าท่วมเพชรบูรณ์ คลี่คลาย คงเหลือ อ.หล่มเก่า คาดวันน้ีกลับสู่ปกติ ผู้ว่าฯเผยเหตุการณ์ไม่รุนแรง เท่าปี 54 เบ้ืองต้นได้

กําชับให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเฝ้าระวัง คอยแจ้งเตือนประชาชนเพ่ือให้เตรียมความพร้อม
รับมือได้อย่างทันท่วงที 

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ 
ปัจจุบันพบ 2 อําเภอ ที่ได้รับผลกระทบ คือ อ.หล่มสัก และ หล่มเก่า โดยที่ อ.หล่มเก่าพบว่า สถานการณ์คลี่คลาย 
จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงเหลือที่อ.หล่มสัก 3 ตําบล วัดระดับสูงสุด 1 เมตร ส่วนใหญ่ต้ังอยู่บริเวณริมแม่นํ้าป่าสัก  
เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่กําลังเร่งสํารวจความเสียหาย แต่ล่าสุดพบว่าปริมาณนํ้ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง หากไม่มีฝนตกเพ่ิมเติม  
หรือมีนํ้าจากพ้ืนที่อ่ืนหลากมาสมทบ คาดว่าภายในวันน้ี สถานการณ์ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยปีน้ีพบว่ามวลนํ้าที่หลากมาน้ัน 
ไม่เท่ากับปี พ.ศ.2554 จึงเช่ือว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่ากับปี 2554 แต่ตนก็ไม่ได้ประมาท เบ้ืองต้นได้กําชับให้ทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเฝ้าระวัง คอยแจ้งเตือนประชาชนเพ่ือให้เตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที
กรณีเกิดอุทกภัยในอนาคต  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

หนองคายยังวิกฤต ! หลัง 2 ฝายเก็บน้ําชํารุด น้ําทะลักท่วมพื้นที่เกษตร 
เกิดเหตุฝายกักเก็บนํ้า 2 แห่ง ใน อ.สังคม จ.หนองคาย ชํารุดทํานํ้าเปลี่ยนเส้นทางเข้าทะลักท่วมพ้ืนที่เกษตรชาวบ้าน  

และเสาไฟฟ้าหักโค่นอีก 4 ต้น 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 มีรายงานว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ําท่วมที่ จ.หนองคาย หลายพ้ืนที่ยังคงวิกฤตอยู่ โดยเฉพาะที่ 

อ.สังคม ที่ล่าสุด มวลนํ้าเช่ียวกรากได้ซัดคอสะพานห้วยนํ้าฮวยขาด ทําให้เส้นทางนํ้าถูกเปลี่ยนและเอ่อท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน 
วังมน หมู่ 5 ต.บ้านม่วง ระยะทาง 300 เมตร และได้เข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้าน อีกทั้งยังส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่น 4 ต้น 

ทั้งน้ี นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถานการณ์นํ้าท่วมอย่างใกล้ชิด  
เบ้ืองต้น พบว่า ฝายชลประทาน บ้านนาบอน หมู่ 5 และฝายชลประทานนํ้าฮวย หมู่ 1 ต.นาง้ิว ถูกนํ้าซัดเซาะจนขาดและกระแสน้ํา
ที่มหาศาลน้ี ได้เปลี่ยนเส้นทางนํ้าก่อนเอ่อเข้าท่วมพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว  (springnews.co.th) 

 
จ.นครพนม ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย 5 อําเภอ  

นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า 
ขณะนี้มวลนํ้าจากจ.สกลนคร ยังคงหลากผ่านลํานํ้าสําคัญเข้ามาในพ้ืนที่จ.นครพนม อย่างต่อเน่ือง โดยล่าสุดทางจังหวัดได้มีการ
ประกาศให้พ้ืนที่ 5 อําเภอ คือ อ.นาแก, วังยาง, นาหว้า, ศรีสงคราม และ เรณูนคร เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) แล้ว  
ส่วนอีก 7 อําเภอที่เหลือ กําลังอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์ หากพบว่ามีแนวโน้มเข้าขั้นวิกฤติ ทางจังหวัดจะมีการหารือ 
เพ่ือประกาศให้อําเภอน้ัน ๆ เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) เพ่ิมเติมต่อไป ส่วนสถานการณ์นํ้าท่วมปัจจุบันพบระดับนํ้า 
ยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1 เมตร ส่วนใหญ่ท่วมขังพ้ืนที่การเกษตร ปัจจุบันมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบแล้ว 180,000 ไร่  
จาก 1,300,000 ไร่  

เบ้ืองต้น เจ้าหน้าที่ได้มีการติดต้ังเครื่องผลักดันนํ้า รวมถึงเคร่ืองสูบนํ้าตามจุดต่าง ๆ สําหรับเร่งระบายมวลนํ้าที่ท่วมขัง
ทั้งหมดออกไปสู่แม่นํ้าโขง คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมสถานการณ์นํ้าท่วมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 7 วัน ซึ่งทันทีที่ 
ระดับนํ้าลดลงจนแห้ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)จะเร่งทําการออกสํารวจจํานวนบ้านเรือนประชาชน รวมถึงพ้ืนที่
การเกษตรเพ่ือสรุปหาจํานวนที่แน่ชัด สําหรับสนับสนุนเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนดไว้  

ขณะเดียวกัน นายสมชาย วิทย์ดํารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบูรณาการทํางานร่วมกัน
แบบประชารัฐ เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชนได้เต็มที่และทั่วถึง นอกจากน้ียังสั่งการให้เปิดศูนย์รับบริจาคส่ิงของสําหรับนําไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในจ.นครพนม และ จ.สกลนคร บริเวณ ศาลากลางจังหวัดนครพนมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จากการประเมิน
เบ้ืองต้น ส่วนตัวเช่ือว่าปัจจุบัน น่าจะมีประชาชนประมาณกว่า 2,000 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้   
(ไอ เอ็น เอ็น) 
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สกลนครยังไม่พ้นวิกฤติ เร่งติดเครื่องดันน้ําเพิ่ม-ชงประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน 
สกลนครยังไม่พ้นวิกฤติ เร่งติดต้ังเคร่ืองผลักดันนํ้าเพ่ิมเติมอีก 22 เครื่อง คาดถ้าฝนไม่ตกอีก 2 วันถนนในเมืองน่าจะสัญจร

ได้ เตรียมชง ผู้ว่าฯ สกลนคร ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินนํ้าท่วมยกจังหวัด 
นายชูชาติ  รักจิตร ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 5 (ผส.ชป.5) เผยถึงสถานการณ์นํ้าท่วม ในจังหวัดสกลนคร ว่า

บริเวณที่วิฤกติคือในเขตเทศบาลเมือง ที่ยังระบายน้ําได้ค่อนข้างช้า ซึ่งส่งผลต่อเน่ืองไปยังเส้นทางนํ้าที่ไหลผ่านจากตัวเมืองไปยัง
หนองหาร แล้วไปลงแม่นํ้าก่ําจนไหลออกสู่แม่นํ้าโขง 

ทางกรมชลประทานจะเร่งติดต้ังเคร่ืองผลักดันนํ้าเพ่ิมเติมอีก 22 เครื่อง หลังจากที่ก่อนหน้าน้ีติดต้ังไปแล้ว 4 เครื่อง รวม
เป็น 26 เครื่อง โดยจะเป็นการติดต้ังในช่วงที่เป็นคอขวด 8 จุด ที่ทําให้นํ้าไหลได้ช้า และเมื่อผลักดันนํ้าจนสามารถเห็นคันดิน หรือ
ถนนแล้ว จึงจะเข้าไปติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ือระบายน้ําออกจากตัวเมืองสกลนครได้เร็วขึ้น ซึ่งเมื่อประเมินสถานการณ์ในเมืองถ้าฝนไม่
ตก อีก 2 วัน ถนนในเมืองน่าจะสัญจรได้ ทั้งน้ีในส่วนของภาคอีสาน ช่วงน้ีเพ่ิงเริ่มต้นฤดูฝนเท่าน้ัน ยังต้องติดตามในช่วงเดือน 
สิงหาคม-กันยายน ที่อาจจะมีฝนตกลงมาเพ่ิมได้ 

ด้าน นายนิติวัฒน์ นิธินันทาน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร เผยว่า ขณะน้ีมีพ้ืนที่
ประสบอุทกภัยทั้งจังหวัด รวม 18 อําเภอ แต่ที่ยังหนักที่สุดคือในอําเภอเมือง ที่แม้ว่าขณะนี้จะสามารถระบายน้ําได้เร็วขึ้นแล้ว แต่
เน่ืองจากปริมาณนํ้าที่ท่วมสะสมมีจํานวนมาก จึงต้องใช้เวลาสักระยะในการระบาย และในวันน้ี (30 กรกฎาคม) ทางป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร จะนําเสนอรายงานภาพรวมของพ้ืนที่ประสบอุทกภัยให้ทาง นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร เพ่ือให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนํ้าท่วม ทั้ง 18 อําเภอ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย อําเภอเมืองสกลนคร อําเภอกุสุมาลย์ อําเภอกุดบาก อําเภอพรรณานิคม อําเภอพังโคน อําเภอวาริชภูมิ อําเภอนิคมนํ้าอูน 
อําเภอวานรนิวาส อําเภอคําตากล้า อําเภอบ้านม่วง อําเภออากาศอํานวย อําเภอสว่างแดนดิน อําเภอส่องดาว อําเภอเต่างอย 
อําเภอโคกศรีสุพรรณ อําเภอเจริญศิลป์ อําเภอโพนนาแก้ว และอําเภอภูพาน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมยังวิกฤต เขื่อนลําปาวเตรียมระบายน้ําเพิ่ม คาดกระทบหนักอีกหลายแสนไร่ 

สถานการณ์นํ้าท่วมใหญ่ล่าสุด หลายจังหวัดยังคงอ่วม ชาวบ้านกาฬสินธ์ุเร่งอพยพ หว่ันเขื่อนลําปาวนํ้าล้น ด้าน สกลนคร, 
ร้อยเอ็ด นครพนม ยังคงเดือดร้อนต่อเน่ือง 

มีการรายงานว่า สถานการณ์นํ้าท่วมในหลายพ้ืนที่ของ จ.กาฬสินธ์ุ เริ่มจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ในพ้ืนที่เขตชานเมือง  
ระดับนํ้ายังคงทรงตัว โดยทหารจากกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่จิตอาสากําลังเร่งช่วยกันแจกจ่ายเครื่องอุปโภค
บริโภคให้กับประชาชนที่ประสบภัย และอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้สูงอายุมายังที่อพยพ เพ่ือทําการรักษาอย่างใกล้ชิด 

แต่ทั้งน้ีในพ้ืนที่ติดกับลํานํ้าลําปาวกลับต้องเพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิม เน่ืองจากมีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนลําปาว
เพ่ิมขึ้นมากว่า 400 ล้านลูกบาศก์เมตร และพบว่ามีปริมาณน้ําไหลเข้ามามากถึง 200 ล้านลูกบาศก์เมตรในคืนเดียว ทําให้ขณะน้ี
เขื่อนลําปาวมีระดับนํ้าสูงถึง 1,567 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง 

ตอนน้ีเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องกําลังประชุมหารือเพ่ิมเพ่ิมการระบายน้ําเขื่อนลําปาวขึ้นอีกเป็นวันละ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมพ้ืนที่นาข้าวในเขต อ .เมืองกาฬสินธ์ุ อ .กมลาไสย อ .ฆ้องไชย และอ .ร่องคํา โดยประเมินว่า 
จะได้รับผลกระทบมากกว่า 1 แสนไร่ 

ด้านสถานการณ์นํ้าท่วมใน จ.ร้อยเอ็ด ขณะน้ีในพ้ืนที่ บ้านไข่นุ่นและบ้านหนองสิม ต.นาแซง อ.เสลภูมิ ยังคงมีนํ้าท่วมขัง 
โดยถนนทางเข้าบ้านหนองสิมต้ังแต่หมู่ 6 เป็นต้นไป จนถึงบ้านไข่นุ่น และหนองบัวบาน ถูกนํ้าตัดขาด รถไม่สามารถสัญจรได้  
ต้องใช้เรือเข้าไปเท่าน้ัน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ยโสธรประกาศภัยพิบัติน้ําท่วมแล้ว 7 อําเภอ 

นํ้าท่วมยโสธร 7 อําเภอ จังหวัดประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติ ห่วงมวลนํ้าจากเขื่อนลําปาวทํากระทบเพ่ิมล่าสุดพบว่า
ระดับนํ้ามีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง แบ่งเป็นในเขตชุมชน มีความสูงเฉล่ีย 30 - 40 ซม. 

นายชยุต วงศ์วณิช หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า 
ขณะนี้ จ.ยโสธร กําลังประสบปัญหาน้ําท่วมขัง ในพ้ืนที่ 7 อําเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองยโสธร, ทรายมูล,  กุดชุม, คําเขื่อนแก้ว,  
ป่าต้ิว, เลิงนกทา และ ไทยเจริญ ส่งผลให้มีบ้านเรือนราษฏรได้รับผลกระทบ ประมาณ 80 หลัง ขณะที่พ้ืนที่การเกษตร จมนํ้าอีก
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จํานวนมาก  โดยปัจจุบันทางจังหวัดได้ประกาศให้พ้ืนที่ทั้ง 7 อําเภอ ดังกล่าว เป็นเขตพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ  ล่าสุดพบว่าระดับนํ้า 
มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง แบ่งเป็นในเขตชุมชน มีความสูงเฉล่ีย 30 - 40 ซม.  

ขณะที่พ้ืนที่การเกษตร มีความสูงเฉลี่ยที่ประมาณ 1 เมตร ซึ่งทันทีที่ระดับนํ้าลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เจ้าหน้าที่ 
จะเร่งสํารวจจํานวนความเสียหายที่ชัดเจน เพ่ือหาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไป  

อย่างไรก็ตาม ทางนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์นํ้า 
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์มวลนํ้าจากเขื่อนลําปาว จ.กาฬสินธ์ุ หลังมีการเพ่ิมระดับการระบาย จึงอาจทําให้ จ.ร้อยเอ็ด 
และ จ.ยโสธร ที่เป็นจุดรับนํ้าต่อก่อนไหลลงสู่แม่นํ้าโขง ได้รับผลกระทบไปด้วย ซึ่งส่วนน้ี เจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมเพ่ือหารือ 
ถึงแนวทางป้องกันและประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันจนกว่าระดับการระบายจะลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
นํ้าท่วมร้อยเอ็ด 1 ม.กระทบเกือบ 3 พันคนคาด 10 วันปกติ 

นํ้าท่วมร้อยเอ็ด สูงสุด 1 เมตร โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนท่ีต้ังอยู่ริมนํ้ายัง กระทบชาวบ้านเกือบ 3,000 คน  
คาด 7 - 10 วัน คลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า 
ขณะน้ีที่ จ.ร้อยเอ็ด กําลังประสบปัญหานํ้าท่วม หนักสุดที่ อ.เสลภูมิ ใน 3 ตําบล ประกอบด้วยต.นาแซง, ศรีวิลัย และ วังหลวง  
รวมทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน วัดระดับนํ้าสูงสุด 1 เมตร โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนท่ีต้ังอยู่ริมนํ้ายัง จากการสํารวจพบมีราษฏร 
ได้รับความเดือดร้อน 2,700 คน แบ่งเป็นชาวบ้าน 2,300 คน และเจ้าหน้าที่ 400 คน คิดเป็นประมาณ 800 ครัวเรือน  
เบ้ืองต้น จังหวัดได้ประกาศให้อ.เสลภูมิ เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)แล้ว พร้อมทั้งยังได้ต้ังศูนย์พักพิง 2 จุด เพ่ือรองรับ 
ผู้ประสบอุทกภัยแต่ก็พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ยอมออกจากบ้าน ขณะที่ อ.โพนทอง ใน ต.โนนชัยศรี ก็ประสบปัญหานํ้าท่วม
เช่นกัน แต่มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเล็กน้อย ประมาณ 6 หลัง วัดระดับสูงสุดได้ 1 เมตร  

ทั้งน้ี จากการประเมินคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมเติม ภายใน 7 - 10 วัน สถานการณ์จึงจะคลี่คลายจนกลับเข้าสู่ 
ภาวะปกติ โดยวันน้ีจะมีการหารือว่าจะมีการประกาศปิดโรงเรียนใดบ้างและจะปิดไปนานกี่วัน  

อย่างไรก็ตาม ทางนายสฤษด์ิ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ รวมถึงสั่งให้ระวังโรคภัยที่มากับนํ้า ซึ่งขณะนี้สิ่งที่จังหวัดต้องการคืออาหารแห้งและนํ้าด่ืม
สะอาด เน่ืองจากหากสถานการณ์นํ้าท่วมยังยืดเย้ือ ก็จะย่ิงทําให้สิ่งของต่างๆ ขาดแคลน โดยปัจจุบันพบว่ามีหลายภาคส่วน 
ได้สนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ํายังทะลักท่วมอ.จัตุรัสถูกตัดขาดจากภายนอก 

นํ้าจากเขื่อนลําคันฉู ยังหลากท่วม พบ 2 หมู่บ้านใน อ.จัตุรัส 180 ครอบครัว ถูกตัดขาดจากภายนอก คาด 1 เดือน
คลี่คลาย ด้าน ผู้ว่าฯ เร่งเยียวยา 

นํ้าในเขื่อนลําคันฉู จ.ชัยภูมิ ล้นสันเขื่อนสูงกว่า 1 เมตร ทะลักเข้าท่วมในเขต อ.บําเหน็จณรงค์ จนเกิดนํ้าหลากเข้าท่วม 
ในพ้ืนที่ได้รับความเสียหายมาต่อเน่ืองติดต่อกันเป็นระลอกที่ 3 ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในโซนเศรษฐกิจระดับนํ้าได้ ลดลงแล้ว  
คงเหลือภายในตัวอําเภอบําเหน็จณรงค์ที่ยังคงมีนํ้าท่วมขัง ขณะที่พ้ืนที่การเกษตร ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนับหมื่นไร่  
ซึ่งระดับนํ้ายังทรงตัว  

ด้าน นายชูศักด์ิ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้นําคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิลงพ้ืนที่ช่วยเย่ียวยาเป็นขวัญกําลังใจ
ให้กับชาวบ้านหนองลูกช้าง ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรในหมู่บ้านดังกล่าวด้วย ซึ่งนายสําเภา เทียนขุนทด 
อายุ 59 ปี ชาวบ้านบ้านหนองลูกช้าง กล่าวว่า ขณะน้ี ในหมู่บ้านกําลังประสบอุทกภัย ทําให้พ้ืนที่มีลักษณะคล้ายเกาะถูกนํ้าท่วม
ล้อมรอบ ถูกตัดขาดเพราะกระแสนํ้ามีความรุนแรง และการเข้าออกชุมชนไม่สามารถทําได้เพราะรถทุกชนิดผ่านเข้าออกไม่ได้  
ต้องใช้เรือเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน  

ทั้งน้ี คาดว่าสถานการณ์นํ้าท่วมขังจะยืดเย้ือต่อไปนานอีกกว่า 3 สัปดาห์ - 1เดือน เพราะภูมิประเทศของหมู่บ้าน 
มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะไม่สามารถระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ได้ง่าย ๆ รวมทั้งขณะนี้การไฟฟ้าก็จําเป็นต้องตัดกระแสไฟในหมู่บ้าน
ทั้งหมดไว้ก่อน ทําให้ใช้การไม่ได้ทั้งหมด ทําให้ชาวบ้านในพ้ืนที่กว่า 180 ครอบครัวต้องได้รับความเดือดร้อน 
ด้านการใช้ชีวิตประจําวันอย่างหนัก  (ไอ เอ็น เอ็น) 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 11/13 

เร่งระบายน้องน้ําทั้งวันทั้งคืน.. ลุยแจกอาหารชาวพุทไธสงจม 5 วัน ผวาน้ําเหนือทะลักซํ้าเติม 
นายจีระศักด์ิ เฮงสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีตําบลพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นํา จนท. กาชาดอําเภอและจิตอาสาลุยนํ้านําอาหาร 

และน้ําด่ืมสะอาดไปแจกจ่ายช่วยเหลือราษฎรประสบภัยนํ้าท่วมในเขตเทศบาลกว่า 240 ครัวเรือน นาน 5 วัน แล้ว วันน้ี  
เทศบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ พร้อมกาชาด และจิตอาสา ลุยนํ้านําอาหารและนํ้าด่ืมสะอาดไปแจกจ่ายช่วยเหลือราษฎร

ผู้ประสบภัยนํ้าท่วมในเขตเทศบาลกว่า 240 ครัวเรือน นาน 5 วัน พร้อมระดมเจ้าหน้าที่และเคร่ืองสูบนํ้าเร่งสูบระบายนํ้าที่ท่วมขัง
บ้านเรือนและถนนทั้งกลางวันกลางคืน เผยห่วงนํ้าเหนือไหลมาสมทบซ้ําเติมอีก 

นายจีระศักด์ิ เฮงสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีตําบลพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกับกาชาดอําเภอพุทไธสง และจิตอาสา ได้นํานํ้าด่ืมสะอาดและอาหารบรรทุกใส่เรือลุยนํ้าที่ยังท่วมสูงกว่า 60 เซนติเมตร  
ไปแจกจ่ายช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยนํ้าท่วมในเขตเทศบาลทั้ง 5 ชุมชนกว่า 240 ครัวเรือนที่ยังประสบปัญหาเดือดร้อนนํ้าท่วม
ขังบ้านเรือน และถนนทําให้สัญจรเข้า-ออกลําบาก ซึ่งหลายครัวเรือนเร่ิมมีภาวะเครียดเนื่องจากต้องใช้ชีวิตอยู่กับนํ้าท่วม 
มาเป็นเวลานานถึง 5 วันแล้ว 

นอกจากน้ี ทางเทศบาลตําบลพุทไธสงยังได้ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสูบนํ้าที่มีอยู่จํานวน 4 เครื่อง เร่งสูบระบายนํ้า 
ที่ท่วมขังในเขตเทศบาลทั้งกลางวันและกลางคืน เพ่ือให้นํ้าที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และถนนลดระดับลงให้ได้โดยเร็ว  
แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ทําให้นํ้าระบายได้ช้า เน่ืองจากมีจุดที่ระบายนํ้าออกจากเขตเทศบาลเพียงจุดเดียว คือ บริเวณบึงกลาง 
ไหลลงคลองอีสาน ซึ่งทําให้นํ้าระบายได้ค่อนข้างช้า แต่ล่าสุดขณะน้ีนํ้าเริ่มลดระดับลงเป็นบางจุด  

ส่วนโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนพุทไธสง เบ้ืองต้นได้สั่งปิดเรียนเป็นเวลา 2 วันเพราะยังมีนํ้าท่วมบริเวณสนาม  
อาคารเรียน และบ้านพักครู จึงต้องรอดูสถานการณ์นํ้าอีกครั้งเพ่ือความปลอดภัยของเด็กนักเรียน 

นายจีระศักด์ิ เฮงสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีตําบลพุทไธสง กล่าวว่า จากปัญหานํ้าท่วมบ้านเรือน และถนนหลายสาย 
ในเขตเทศบาล ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิตความเป็นอยู่และการสัญจรไปมา ซึ่งเบ้ืองต้นทางเทศบาลฯ  
ได้นํากระสอบไปแจกจ่ายกว่า 1,000 ใบเพ่ือปิดก้ันไม่ให้นํ้าไหลเข้าบ้าน แต่บางจุดที่ลุ่มตํ่าไม่สามารถป้องกันได้ 

ขณะน้ีได้นํานํ้าด่ืมสะอาดและอาหารไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งได้เร่งสูบระบายนํ้าออกทั้งกลางวันกลางวัน 
เพ่ือให้นํ้าลดระดับลงโดยเร็ว แต่สิ่งที่ยังห่วงและกังวลคือนํ้าที่จะไหลมาสมทบเพ่ิมเติมอีก อาจทําให้การระบายน้ําล่าช้าลงไปอีก 
ซึ่งทางเทศบาลฯ จะได้หาแนวทางเร่งระบายน้ําให้เร็วขึ้นกว่าน้ี  (ผู้จัดการ) 

 
ศรีสะเกษ เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลัน หลังระดับน้ําในเขื่อนเพิ่มสูง 

ขณะนี้อ่างเก็บนํ้าจํานวน 13 แห่ง จากที่มีอยู่จํานวนทั้งหมด 16 แห่งของ จ.ศรีสะเกษ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอ่างเก็บนํ้า 
ที่อยู่ติดกับเทือกเขาพนมดงรัก ตามแนวชายแดนไทย -มพูชา ได้แก่  อ่างเก็บนํ้าห้วยต๊ิกชู อ่างเก็บนํ้าห้วยสําราญ อ่างเก็บนํ้า 
ห้วยศาลา และอ่างเก็บนํ้าโอว์ตาลัด ปรากฏว่า นํ้าได้ล้นสปิลเวย์ไหลทะลักลงมาตามลําห้วยและตามลํานํ้าสาขา เอ่อล้นเข้าไปท่วม
พ้ืนที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในเขตหลายอําเภอ จํานวนกว่า 20,000 ไร่ รวมทั้งถนนหลายสายถูกนํ้าท่วมได้รับความเสียหาย  

ด้าน นายครรชิต ดีหนองยาง นายอําเภอภูสิงห์ เปิดเผยว่า จากการสํารวจ สถานการณ์ระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้าหลัก 
ทั้ง 4 แห่ง ในพ้ืนที่อําเภอภูสิงห์ พบว่าปัจจุบันอ่างเก็บนํ้า ทั้ง 4 แห่ง เต็มความจุอ่างและล้นสปิลเวย์ ขณะที่ความเสียหาย  
พบมีถนนในหมู่บ้าน และเส้นทางสําหรับใช้ในการเกษตร เสียหาย 25 จุด ซึ่งตนได้สั่งการให้ อบต.เร่งดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
เพ่ือใช้สัญจรได้ก่อนช่ัวคราว และบางส่วนอยู่ในระหว่างรอการซ่อมแซมเน่ืองจากต้องรอให้ระดับนํ้าลดลงก่อนจึงจะดําเนินซ่อมแซม
ได้ ส่วนพ้ืนที่ทางการเกษตร ที่ได้รับผล กระทบ ส่วนใหญ่เป็นที่นา สวนยางพารา ซึ่งมีนํ้าท่วมขัง ประมาณ 1,000 ไร่  ทั้งน้ี  
หากเกิดฝนตกหนักและมีมวลนํ้าไหลเข้าสู่ อ่างจนล้นสปิลเวย์เกิน 50 - 80 ซม. ก็จะทําให้มวลนํ้าไหลตามลําห้วยสาขา  
จาก อ.ภูสิงห์  ขุขันธ์  ปรางค์กู่ วังหิน และจะเข้าสู่ตัว อ.เมืองศรีสะเกษ ในเวลา 3 วัน   ขณะที่ นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ 
กล่าวว่า ตนอยากแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มตํ่าริมลําห้วยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านช้ันเดียว  
ให้อพยพไปอยู่ที่สูง ซึ่งขณะน้ีตนได้สั่งการให้นายอําเภอทุกอําเภอประสานงานกับทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมพร้อม 
รับนํ้าท่วมและพร้อมที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทันที  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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เตือนชุมชนสองฝั่งน้ํามูล จ.อุบลฯ เตรียมรับน้ําล้นตลิ่งไหลท่วม 
ชลประทานอุบลฯ ประกาศเตือนชาวชุมชนสองฝั่งแม่นํ้ามูลเตรียมรับมือนํ้าล้นตลิ่งพรุ่งน้ี (1 ส.ค.) แนวโน้มระดับนํ้า 

ที่ไหลจากจังหวัดด้านเหนือยังสูงขึ้นต่อเน่ืองให้เฝ้าระวังใกล้ชิด ขณะที่พายุเซินกาทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือน และพ้ืนที่
เกษตรกรรมเสียหายรวม 11 อําเภอ ขณะนี้พ้ืนที่ส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีเพียงพ้ืนที่ลุ่มติดลํานํ้าสาขาที่ยังคงมีนํ้าท่วมขัง 

สําหรับที่จังหวัดอุบลราชธานี วันน้ี (31ก.ค.) นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี  
ได้ออกประกาศเตือนภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้ามูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุเซินกา  
ทําให้มีฝนตกหนักติดต่อกัน 2 วัน 

โดยมีนํ้าจากจังหวัดด้านเหนือทั้งจากลุ่มนํ้าชีและลุ่มนํ้ามูลที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกน้ี ได้เร่งระบายนํ้าออกจากเขื่อน
ต่างๆ ให้ไหลมาลงแม่นํ้ามูล เพ่ือไหลออกไปยังแม่นํ้าโขง ทําให้แม่นํ้ามูลมีระดับสูงขึ้นต่อเน่ือง 

ล่าสุดเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 30 ก.ค. ระดับนํ้าในแม่นํ้ามูลสถานีวัดนํ้า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง มีระดับ
นํ้าสูง 6.67 เมตร ตํ่ากว่าตลิ่งเพียง 33 เซนติเมตร (ส่วนระดับนํ้าวันน้ี 31 ส.ค. นํ้าสูง 6.86 เมตร ตํ่ากว่าตลิ่ง 14 เซนติเมตร) 
คาดว่านํ้าจะเริ่มล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชนสองฝั่งแม่ นํ้ามูลในวันที่ 1 ส .ค . จึงขอเตือนให้เฝ้าระวังและเก็บข้าวของขึ้นที่สูง  
เพราะคาดระดับนํ้ายังสูงขึ้นต่อเน่ือง 

สําหรับชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากระดับนํ้าเป็นลําดับแรกคือ ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนหาดสวนยา 
ชุมชนดีงาน ชุมชนท่าบ้งมั่ง ในเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ ส่วนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีชุมชนวังแดง ชุมชน 
ชลประทานท่าบ่อ ชุมชนหาดวัดใต้  

ด้านความเสียหายจากพายุเซินการะหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 11 อําเภอ 27 ตําบล 1 ชุมชน  
58 หมู่บ้าน รวม 1,417 ครอบครัว โดยเกิดจากนํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมขังบ้านพักอาศัย พ้ืนที่การเกษตร ถนน และสะพาน 

ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาด
จังหวัด มณฑลทหารบกที่ 22 อุบลราชธานี ได้เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้ังแต่วันแรกที่เกิดนํ้าท่วม ขณะนี้นํ้าที่ไหลท่วม
บ้านเรือนส่วนใหญ่ได้ลดลงแล้ว เหลือท่วมขังเฉพาะในพ้ืนที่การเกษตร และพ้ืนที่ลุ่มติดทางนํ้าไหลผ่านตามลําน้ําสาขาต่างๆ  
(ผู้จัดการ) 

 
น้ําท่วมลพบุรีคลี่คลายเหลือบ้าน-พื้นที่เกษตรบางส่วน 

สถานการณ์นํ้าท่วมลพบุรีคลี่คลาย แต่ยังคงเหลือบ้านเรือน - พ้ืนที่ เกษตรประสบปัญหาบางส่วน เจ้าหน้าที่ 
เร่งสํารวจช่วยเหลือ 

นายศิริศักด์ิ สกุลโสรัจจะ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. 
ว่าขณะน้ีสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่มีแนวโน้มดีขึ้น หลายจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  โดยที่ อ.ชัยบาดาล ต.นาโสม ม.1 และ ม.5 
พบระดับนํ้าคลองลําสนธิลดลง ปริมาณน้ําบนถนนลดหมดแล้ว ทําให้ถนนทุกสายสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ แต่ยังมีนํ้าท่วม
ขังในพ้ืนที่การเกษตรบ้าง  

ส่วน ต.บัวชุม ม.3 พบระดับนํ้าที่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่
การเกษตร ขณะที่ ต.หนองยายโต๊ะ พบสถานการณ์นํ้าท่วม ใน 7 หมู่บ้าน ดีขึ้นระดับนํ้าคลองลําสนธิลดลง ทําให้นํ้าที่เคยท่วมขัง
บนถนนแห้ง รถยนต์สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ ทุกสาย แต่ในส่วนของบ้านเรือนประชาชน และ พ้ืนที่การเกษตรในที่ลุ่มตํ่าน้ัน 
ขณะนี้ ยังมี นํ้าท่วมขังอยู่ ทั้งนี้ชาวบ้าน ใน 6 จาก 7 หมู่บ้าน สามารถกลับบ้านได้แล้ว ยกเว้นในหมู่ 6 ที่ ยังไม่สามารถ 
กลับเข้าบ้านได้ จํานวน 5 ครัวเรือน ในด้านการให้ความช่วยเหลือ วันน้ีตน ได้มอบหมายองค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.)  
ทั้ง 3 แห่ง เข้าสํารวจความเสียหาย และวางแผนเตรียมฟ้ืนฟูบ้านเรือนราษฎร 

ด้านที่โรงครัวประทานเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ) ยังคงผลิตข้าวกล่อง มื้อกลางวันและเย็นพร้อมแจกจ่ายนํ้าด่ืม ที่ตําบลหนองยายโต๊ะ 
อย่างต่อเน่ือง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําเจ้าพระยาสูงชาวโผงเผงเตรียมรับมือน้ําท่วม 

ระดับนํ้าเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเน่ือง ชาวโผงเผงได้เร่งทําการขนของขึ้นที่สูง พร้อมจัดเตรียมเรือไว้ใช้งาน จ.อ่างทอง  
เตรียมรับมืออุทกภัย ด้านจนท.พร้อมป้องกัน 
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ระดับในแม่นํ้าเจ้าพระยา เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง หลังเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระบายน้ําลงสู่พ้ืนที่ท้ายเขื่อนเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้นํ้าเอ่อล้นตลิ่ง เพ่ิมปริมาณวันละ 10 เซนติเมตร  

ด้าน นางสมบัติ แสงศรี อายุ 65 ปี ชาวบ้าน หมู่ 4 ตําบลโผงเผง ได้เร่งทําการขนของขึ้นที่สูง พร้อมจัดเตรียมเรือไว้ใช้งาน 
หลังนํ้าจากคลองโผงเผง สาขาแม่นํ้าเจ้าพระยา เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมใต้ถุนบ้านสูงกว่า 30 เซนติเมตร  

ส่วนนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอําเภอป่าโมก กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตําบลโผงเผง ได้เตรียมความพร้อมในการ
ช่วยเหลือชาวบ้าน ที่นํ้าในคลองโผงเผงเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่ใต้ถุนบ้านสูงต้ังแต่ 10- 50 เซนติเมตรแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือน
ประชาชนที่อยู่ติดลําคลองนอกเขตคันกันนํ้า โดยได้ทําการวางกระสอบทราย เสริมคันดินแนวป้องกัน ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา 
ทําให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อม ความชํานาญ และคล่องตัว ในการรับมือกับสถานการณ์นํ้าท่วม เพ่ือช่วยเหลือนอกจากนี้ยัง
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงแนวทางการรับมือ รวมถึงวิธีให้ความช่วยเหลือด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
พังงาเตือนเฝ้าระวังน้ําป่า-ดินโคลนถล่มหลังฝนต่อเนื่อง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เตือน 2 หมู่บ้าน เฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าป่าไหลหลาก - ดินโคลนถล่ม หลังฝนตกต่อเน่ือง
ติดต่อกันใน จ.พังงา ทําให้ปริมาณนํ้าฝนสะสมเกิน100 มิลลิเมตร 

ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย นํ้าหลาก - ดินถล่ม สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า  
แจ้งว่าหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันใน จ.พังงา ทําให้ปริมาณนํ้าฝนสะสมเกิน100 มิลลิเมตร บริเวณบ้านเหมาะ บ้านในหนด  
ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา และหมู่บ้านใกล้เคียง  

เบ้ืองต้น นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดพังงา ได้เตรียมความพร้อม 
ในการป้องกันและแก้ปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในที่พ้ืนที่เสี่ยงไหล่เขา บริเวณที่ราบตํ่าริมนํ้าไหลผ่าน เน่ืองจาก 
ในพ้ืนที่มีฝนตกหนักต่อเน่ือง จนทํานํ้าในคลองสายหลักมีสีขุ่น เพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับ ปริมาณนํ้าฝนสะสมเกิน 100 มิลลิเมตร 
พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชน ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังกําชับทุกหน่วยงานในแต่ละพ้ืนที่  
ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ยอดตายน้ําท่วมรัฐคุชราต อินเดียพุ่งเกิน 200 คน 
จํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ ในรัฐคุชราต ทางตะวันตกของอินเดีย เพ่ิมเป็นอย่างน้อย 213 คนแล้ว  

นับต้ังแต่ต้นเดือนก.ค. 
สํานักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองคานธีนคร รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ว่าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยในรัฐคุชราต ที่อยู่ทางตะวันตกของอินเดีย รายงานจํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยครั้งรุนแรง ที่เป็นผลจาก
อิทธิพลของพายุมรสุมหลายลูกซึ่งโหมกระหนํ่าเข้ามาต้ังแต่ต้นเดือนน้ี  เพ่ิมเป็นอย่างน้อย 213 คนแล้ว จากสถิติเมื่อกลางสัปดาห์ 
ที่แล้วซึ่งอยู่ที่อย่างน้อย 123 คน โดยเจ้าหน้าที่เผยว่าการที่ระดับนํ้าทรงตัวและเริ่มลดลงแล้วในบางจุด เปิดทางให้เข้าไปตรวจสอบ
ความเสียหายและพบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งติดอยู่ภายในที่อยู่อาศัยของตัวเอง หรือลอยมาตามกระแสนํ้า 

ขณะเดียวกัน หน่วยกู้ภัยที่รวมถึงทหารและอาสาสมัครพลเรือนช่วยกันอพยพประชาชนแล้ว 130,000 คน  
แต่ยังมีผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนอีกเป็นจํานวนมาก และความช่วยเหลือยังมาไม่ถึง ทั้งน้ี นอกจากรัฐคุชราตแล้ว รัฐอัสสัม
ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยังคงเดือดร้อนจากสถากนารณ์อุทกภัยต้ังแต่เดือนดม.ย. โดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว 77 คน 
ด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ยืนยันมอบความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ให้แก่ทุกรัฐที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ 
ในครั้งน้ี  (เดลินิวส์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


