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สภาวะอากาศ   ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณท่ีลาดเชิงเขา 
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย สําหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือ 
บริเวณดังกล่าวรวมท้ังอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง. 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยทั่วไทยฝนชุ่มฉ่ํา กทม.-ภาคตอ.-ภาคใต้ตกหนัก 80% 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  .เตือนจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือ 
ฝนตกหนัก 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  เตือน 37 จ.รวมกทม.ระวัง นํ้าท่วม-นํ้าป่า- 
ดินโคลนถล่ม 
จ.สุโขทัย  พร้อมรับนํ้าระลอกใหม่หลังผันนํ้า อ.คีรีมาศ 
จ.ศรีสะเกษ  นํ้าป่าทะลักซัดสะพานทางหลวงขาด 
จ.นครสวรรค์  เร่งทําความสะอาด-ต้ังเคร่ืองสูบหลังนํ้าลด 
จ.สุพรรณบุรี  ฝนถล่มชาวนาสองพี่น้อง เร่งกรอกถุงทรายกันนํ้าท่วมนา 
อ่างทอง  นํ้าเจ้าพระยาเพ่ิมเล็กน้อยตํ่ากว่าตลิ่ง 5 เมตร 
จ.พระนครศรีอยุธยา  ชาวบ้านกรุงเก่าพร้อมรับมือ กรอกถุงทรายกันนํ้าท่วมนา 
จ.ปทุมธานี  ฝนตกนํ้าท่วมย่านปทุมฯทําสาวตกร่องระบายนํ้าเจ็บ 
จ.ประจวบคีรีขันธุ์  ฝนถล่มเมืองหัวหิน ถนนเพชรเกษมจมใต้นํ้าจนรถสัญจร
ไม่ได้ 
จ.ระนอง  ฝนตกต่อเน่ืองในจ.ระนองทํานํ้าท่วมชุมชนหลายแห่ง 
 

สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
ศรีลังกา  ชาวศรีลังกาครึ่งล้านเดือดร้อนจากมหาอุทกภัย 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : สรุปสถานการณ์นํ้าประจําวัน : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทานระดับนํ้าแม่นํ้าโขง  
ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย  นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.90.   
7.54 5.80 4.95 4.32 และ3.90 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ-8.90 -8.46 -6.40 -7.55 -7.68 
 และ-10.60  เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า  สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีมุกดาหาร  
สถานีนครพนม สถานีอุบลราชธานี มีแนวโน้มระดับน้ําลดลง 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/เพ่ิมขึ้นในบางพ้ืนที่ (25 พ.ค.- 29 พ.ค.2560 ที่มา 
กรมชลประทาน) 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 7.50 * 1.20 17.44 28.00 และ 13.80 ลบม/วินาที  

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
.  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัด 24 พ.ค.60 25 พ.ค.60 26 พ.ค.60 27 พ.ค.60 28 พ.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. - 15.7 - 17.5 7.4 
จ.เชียงราย 3.0 76.0 - 11.4 - 
จ.เชียงใหม่ 21.2 53.7 - 25.0 14.6 
จ.พะเยา 33.0 85.2 - - - 
จ.น่าน 32.9 1.0 - 25.6 - 
จ.ลําพูน - - - 11.6 9.0 
จ.ลําปาง 5.5 1.8 - 12.6 14.2 
จ.แพร่ 5.2 18.0 - - 2.0 

จ.อุตรดิตถ์ 15.0 - - 7.7 27.4 
จ.สุโขทัย 6.9 - - 9.2 - 
จ.ตาก 4.4 8.2 - 40.8 25.0 

จ.พิษณุโลก 15.3 22.0 - 22.5 6.3 
จ.เพชรบูรณ์ 21.1 3.0 - - 11.7 
จ.กําแพงเพชร 41.4 27.0 - 2.5 31.0 

จ.พิจิตร 3.3 - - - - 
จ.หนองคาย 50.0 80.0 - - - 

จ.เลย 74.5 5.5 - - - 
จ.อุดรธานี 40.0 67.0 - - - 

จ.หนองบัวลําภู 30.2 28.0 - - - 
จ.นครพนม 165.4 26.9 - - - 
จ.สกลนคร 56.4 48.0 - 4.5 - 
จ.มุกดาหาร 3.7 25.5 - - 20.3 
จ.ขอนแก่น 68.9 94.8 - 67.5 32.5 

จ.มหาสารคาม 45.2 64.0 - - 2.5 
จ.กาฬสินธ์ุ 0.9 34.0 - - - 
จ.ร้อยเอ็ด 0.4 33.5 - - - 
จ.ชัยภูมิ 52.6 24.4 - - 22.5 

จ.อุบลราชธาน ี 78.0 95.0 - 50.5 16.2 
จ.อํานาจเจริญ - 60.0 - - - 

จ.ยโสธร - 30.0 - - - 
จ.สุรินทร์ 41.7 46.2 - 0.3 32.1 

จ.นครราชสีมา 50.8 61.8 - 48.3 23.7 
จ.บุรีรัมย์ 38.2 28.2 - 2.6 48.2 

จ.ศรีษะเกต 64.0 131.5 - 48.0 62.3 
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แผนท่ีอากาศ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 พ.ค.60  เวลา 13:00 น. 28 พ.ค.60  เวลา 19:00 น. 

29 พ.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 29 พ.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 97.2 2,483.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 25.3 694.6 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 97.2 626.7 นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 62.3 701.8 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 138.8 174.5 ตํา่กวา่ 95.1 1,030.8 เพชรบุร ี 11.2 490.2 99.5 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง 2.2 389.3 *** *** 26.9 2,483.2 หนองพลบั สกษ. 3.4 448.6 153.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 489.1 213.4 สงูกวา่ 40.4 1,292.5 หวัหนิ 12.5 543.3 108.9 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 537.0 214.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 822.1 126.9 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 416.4 220.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 1,131.6 190.8 สงูกวา่

พะเยา - 411.3 179.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 2.2 1,043.2 210.4 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 305.8 183.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ฝนเล็กนอ้ย 1,251.4 155.9 สงูกวา่

เถนิ 1.6 378.5 158.7 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 486.7 202.7 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 0.2 563.1 178.0 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง 7.4 182.8 162.3 ตํา่กวา่ หนองคาย - 425.4 224.9 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 0.2 2,228.2 173.8 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 163.8 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 551.8 199.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 1.5 2,483.2 210.7 สงูกวา่

เชยีงใหม่ 14.6 455.8 162.0 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 409.1 198.5 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 0.3 1,355.6 157.5 สงูกวา่

ลําปาง - 532.0 160.4 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 701.8 217.3 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 915.0 161.6 สงูกวา่

ลําพูน 9.0 422.2 154.8 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 598.7 227.6 สงูกวา่ ฉวาง 3.2 1,013.3 206.2 สงูกวา่

แพร่ - 380.7 178.1 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 655.4 257.1 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. - 1,638.1 132.3 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 293.3 177.3 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 448.8 180.2 สงูกวา่ สงขลา 26.9 1,110.0 119.6 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 269.0 181.0 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 451.0 *** *** หาดใหญ่ 0.4 1,048.2 147.7 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. 9.8 504.5 174.6 สงูกวา่ ขอนแกน่ ฝนเล็กนอ้ย 272.6 168.7 ตํา่กวา่ คอหงษ ์สกษ. 0.2 1,085.4 174.1 สงูกวา่

อุตรดติถ์ 5.7 478.9 230.0 สงูกวา่ มหาสารคาม 2.5 465.8 161.5 สงูกวา่ สะเดา ฝนเล็กนอ้ย 772.4 114.0 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 443.7 158.3 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 419.9 199.5 สงูกวา่ ปตัตานี 20.0 1,110.6 137.5 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 495.6 184.5 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. 0.7 459.3 157.1 สงูกวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 1,548.2 *** ***

่ ส ั ไมม่ฝีน 320 8 150 8 สงกวา่ ฬส ิ ์ ไมม่ฝีน 475 8 190 1 สงกวา่ ิ ส 0 2 1 952 9 142 1 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

29 พฤษภาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

28 พฤษภาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สก ไมมฝน 320.8 150.8 สงูกวา กาฬสนธุ ์ ไมมฝน 475.8 190.1 สงูกวา นราธวิาส 0.2 1,952.9 142.1 สงูกวา

แมส่อด 18.3 157.8 174.2 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 351.2 140.2 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก 25.3 338.8 174.9 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 366.1 178.9 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล 8.0 371.2 197.6 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ฝนเล็กนอ้ย 389.2 186.1 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 399.4 170.9 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 6.9 473.4 208.6 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 486.9 162.8 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. 16.2 439.4 188.6 สงูกวา่ ระนอง 17.6 1,050.50 512.50 สงูกวา่

กําแพงเพชร 7.3 694.6 195.5 สงูกวา่ ศรสีะเกษ 62.3 490.0 208.0 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 19.8 1,292.50 527.40 สงูกวา่

อุม้ผาง 0.3 357.6 195.0 สงูกวา่ ทา่ตมู 1.1 337.4 172.3 สงูกวา่ กระบี่ 6.0 952.90 171.60 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 398.6 162.6 สงูกวา่ นครราชสมีา - 493.4 154.1 สงูกวา่ ภเูก็ต 40.4 791.60 259.50 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 10.8 242.9 202.6 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์ 32.1 432.7 179.8 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 33.7 896.90 281.50 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี 11.7 242.9 158.1 ตํา่กวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 305.9 171.7 สงูกวา่ เกาะลนัตา 32.0 818.10 244.80 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั 1.4 381.9 149.0 สงูกวา่ ตรงั 17.5 1,135.70 217.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 23.7 509.9 136.1 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 952.00 233.30 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง 34.5 380.1 166.6 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ 48.2 473.9 179.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ 6.5 484.2 150.7 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 15.1 329.0 149.4 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ลพบุร ี 97.2 392.7

ชยันาท สกษ. 15.8 188.2 135.8 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 จนัทบุร ี 95.1 1,030.8

อุทยัธานี 19.3 194.3 208.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 บวัชุม 80.5 284.4

พระนครศรอียธุยา 10.1 264.6 *** *** นครนายก 13.2 468.5 *** *** 4 ศรสีะเกษ 62.3 490.0

บวัชุม 80.5 284.4 136.2 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี 20.8 376.2 231.0 ตํา่กวา่ 5 บุรรีมัย ์ 48.2 473.9

ปทุมธาน ีสกษ. 39.2 626.7 171.9 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 20.0 495.8 192.3 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ลพบุร ี 97.2 392.7

สมทุรปราการ สกษ. 23.1 388.4 *** *** สระแกว้ 7.8 340.1 179.3 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 1.5 2,483.2

ทองผาภมู ิ 8.6 333.0 227.5 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา 16.6 675.8 147.7 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 373.4 114.3 สงูกวา่ ชลบุร ี 29.1 496.1 175.3 สงูกวา่

ลพบุร ี 97.2 392.7 147.1 สงูกวา่ เกาะสชีงั 7.1 347.3 134.4 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. 3.3 264.0 112.0 สงูกวา่ พทัยา 1.2 377.2 148.3 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 1.1 250.1 155.0 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 29.4 670.6 168.3 สงูกวา่

สมทุรสงคราม 1.6 316.4 *** *** แหลมฉบงั - 311.3 137.2 สงูกวา่

กาญจนบุร ี 2.6 395.8 145.3 สงูกวา่ สตัหบี 15.4 618.4 171.9 สงูกวา่

นครปฐม - 322.8 116.2 สงูกวา่ ระยอง 19.8 731.0 198.6 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. 2.7 577.4 199.8 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 21.5 536.4 204.9 สงูกวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 352.7 245.5 ตํา่กวา่ จนัทบุร ี 95.1 1,030.8 392.5 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร 7.5 604.8 247.7 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 970.4 356.9 สงูกวา่

สนามบนิดอนเมอืง 0.7 - 207.6 ตํา่กวา่ ตราด - 758.1 426.7 สงูกวา่

นํารอ่ง 14.9 - 140.9 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี 16.8 262.3 147.7 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 114.5 มม. ที ่อ.แหลมงอบ จ.ตราด



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 287.04 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 - 6 7 85.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 3 8 12 176.00

วนัที ่29  พฤษภาคม  2560 ภาคกลาง - - 3 3 58.00

38,273 ภาคตะวันตก 1 - 1 2 -12.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
54% ภาคตะวันออก 1 1 8 10 43.04 คงที่ 5 อ่าง
วนัที ่29  พฤษภาคม  2559 ภาคใต ้ 2 1 1 4 -63.00  ลดลง 6 อ่าง

31,333 รวมท ัง้ประเทศ 6 5 27 38 287.04   เพิม่ขึน้ 27 อ่าง

44%

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 4,032 30% 5,721 42% 1,921 14% 5,661 42% 1,861 14% 60.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,612 38% 4,630 49% 1,780 19% 4,636 49% 1,786 19% -6.00 ลดลง

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 29 11% 84 32% 72 27% 82 31% 70 26% 2.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 24 9% 40 15% 26 10% 38 14% 24 9% 2.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 17 16% 82 77% 79 75% 77 73% 74 70% 5.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 17 10% 113 66% 107 63% 106 62% 100 59% 7.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 239 25% 337 36% 294 31% 322 34% 279 30% 15.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 7,970 32% 11,007 45% 4,279 17% 10,922 44% 4,194 17% 85.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 14 10% 59 43% 52 38% 59 43% 52 38% - คงที่

9 น้ําอูน              สกลนคร 520 45 475 142 27% 254 49% 209 40% 231 44% 186 36% 23.00 เพิม่ขึน้

10 น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 37 22% 63 38% 55 33% 64 39% 56 34% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 54 33% 95 58% 58 35% 93 57% 56 34% 2.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 513 21% 1,325 55% 744 31% 1,234 51% 653 27% 91.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 326 16% 647 33% 547 28% 604 31% 504 25% 43.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 71 23% 71 23% 49 16% 69 22% 47 15% 2.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 20 13% 76 49% 75 48% 67 43% 66 43% 9.00 เพิม่ขึน้

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 34 24% 58 41% 51 36% 58 41% 51 36% - คงที่

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 51 19% 79 29% 72 26% 77 28% 70 25% 2.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 57 47% 65 54% 62 51% 60 50% 57 47% 5.00 เพิม่ขึน้

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 934 48% 943 48% 112 6% 943 48% 112 6% - คงที่

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,253 27% 3,735 45% 2,086 25% 3,560 43% 1,910 23% 176.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 215 22% 229 24% 226 24% 193 20% 190 20% 36.00 เพิม่ขึน้

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 43 27% 93 58% 76 48% 87 54% 70 44% 6.00 เพิม่ขึน้

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 57 24% 152 63% 112 47% 136 57% 96 40% 16.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 315 23% 474 35% 414 30% 416 31% 356 26% 58.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,675 66% 12,633 71% 2,368 13% 12,620 71% 2,355 13% 13.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,668 41% 4,032 46% 1,020 12% 4,057 46% 1,045 12% -25.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,343 58% 16,665 63% 3,388 13% 16,677 63% 3,400 13% -12.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 57 25% 49 22% 44 20% 49 22% 44 20% - คงที่

26 คลองสยีดั    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 69 16% 97 23% 67 16% 75 18% 45 11% 22.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 19 16% 71 61% 59 50% 68 58% 56 48% 3.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 72 44% 118 72% 104 64% 104 64% 90 55% 14.00 เพิม่ขึน้

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 136 46% 105 36% 85 29% 102 35% 82 28% 3.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 7 42% 9 53% 8 49% 9 52% 7.83 47% 0.31 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 2 11% 11 53% 10 48% 10 47% 9.16 43% 1.10 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 15 18% 53 67% 50 63% 51 64% 48.11 61% 1.71 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 22 49% 30 67% 27 60% 26 58% 23.44 52% 3.92 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจนีบุร ี 295 19.00 276 - 0% 55 19% 36 12% 61 21% 42.00 14% -6.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 400 24% 598 36% 491 29% 555 33% 448 27% 43.04 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 203 29% 290 41% 225 32% 289 41% 224 32% 1.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 53 14% 172 44% 154 39% 172 44% 154 39% - คงที่

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,136 73% 4,245 75% 2,893 51% 4,275 76% 2,923 52% -30.00 ลดลง

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 660 45% 1,088 75% 812 56% 1,122 77% 846 58% -34.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,052 62% 5,795 71% 4,084 50% 5,858 71% 4,147 51% -63.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 31,333 44% 38,273 54% 14,742 21% 37,987 54% 14,455 20% 287.04 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

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่29  พฤษภาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

29 พฤษภาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

23 พฤษภาคม 2560ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่29  พฤษภาคม  2559

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 

70,921 ล้านลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 
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อุตุฯเผยทั่วไทยฝนชุ่มฉํ่า กทม.-ตอ.-ใต้ตกหนัก80% 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปว่า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 

ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้  
ขอให้ประชาชนบริเวณที่ลาดเชิงเขาระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย สําหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน 
ควรงดออกจากฝั่ง  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก 
กําแพงเพชร และพิษณุโลก อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริ เวณ 
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิตํ่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี 
สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิตํ่าสุด  
24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณนครนายก ปราจีนบุรี 
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา เมืองพัทยา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
29-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง  
พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 
20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด  
25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
 

ปภ.เตือนจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก 
ปภ.รายงานมีนํ้าท่วมขังในจังหวัดสุโขทัย เตือนจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก ประสาน 8 จังหวัดริมแม่นํ้าโขง 

รับมือผลกระทบจากระดับนํ้าโขงลดลง 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเน่ืองในหลายพ้ืนที่ 

ส่งผลให้เกิดนํ้าไหลหลาก และนํ้าเอ่อล้นตลิ่ง โดยต้ังแต่วันที่ 16 – 29 พ.ค. เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 15 จังหวัด  
รวม 52 อําเภอ 177 ตําบล 991 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,074 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์นํ้าท่วมขังพ้ืนที่ลุ่มตํ่าในอําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย รวม 2 ตําบล ได้แก่  
ตําบลสามพวง ตําบลทุ่งหลวง ประชาชนได้รับผลกระทบ 17,119 ครัวเรือน 39,654 คน พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 17,655 ไร่ 
มีระดับนํ้าท่วมสูงประมาณ 40 – 50 เซนติเมตร โดยจังหวัดได้เร่งระบายนํ้าออกทางประตูระบายนํ้าปากพระ ตําบลบางซ้าย  
และระดับนํ้าเริ่มลดลงแล้ว  

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า หย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรง 
ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง และมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นไปบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนและเมียนม่า ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น 
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และฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่า
ไหลหลากได้ ปภ.จึงได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด 

นอกจากนี้ นายฉัตรชัย ยังเปิดเผยว่า จากการประสานข้อมูลกับกรมทรัพยากรน้ํา พบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ได้แจ้งลดระดับการปล่อยนํ้าจากเขื่อนจิ่งหงจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เหลือ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงวันที่ 
29 พ.ค.– 1มิ.ย. หลังจากน้ันจะเพ่ิมอัตราการไหลของนํ้าเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต้ังแต่วันที่ 2 มิ.ย. เป็นต้นไป  
อาจทําให้ระดับนํ้าลดลงประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร ที่อําเภอเชียงแสง จังหวัดเชียงราย ลดหลั่นไปตามลําดับ  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จึงได้ประสาน 8 จังหวัดริมแม่นํ้าโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบ 
ระดับนํ้าในแม่นํ้าโขงลดลง  

โดยแจ้งเตือนประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณริมแม่นํ้าโขง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมง มีพ้ืนที่เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์
บริเวณริมแม่นํ้าโขง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการริมแม่นํ้าโขง อาทิ แพร้านอาหาร กระชังปลา และผู้ที่สัญจรทางนํ้า  
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ติดตามข้อมูลสถานการณ์ นํ้า และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ ชิด รวมถึงปฏิบัติตามคําแนะนํา 
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยเขต สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สาขา หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง  (เดลินิวส์).  

 

เตือน 37 จ.รวมกทม.ระวัง น้ําท่วม-น้ําป่า-ดินโคลนถล่ม 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน 28-29 พ.ค.น้ี อาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพ้ืนที่ 

37 จว. รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนในวันที่ 28-29 พ.ค.น้ี อาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  

ในพ้ืนที่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน ตาก กําแพงเพชร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค์ 
อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี กทม.และปริมณฑล สมุทรสงคราม 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี  

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวโปรดระวัง หากมีข้อมูลเพ่ิมเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป..
(เดลินิวส์) 

 

สุโขทัยพร้อมรับน้ําระลอกใหม่หลังผันน้ําอ.คีรีมาศ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ยืนยันพร้อมรับนํ้าระลอกใหม่หลังผันนํ้า อ.คีรีมาศสําเร็จ เน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

การบริหารจัดการโดยพ้ืนฐานข้อมูลข้อเท็จจริงไม่บิดบังสิ่งสําคัญที่สุด ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ช่วยกันคิด คาดว่าหน้านํ้าปีน้ี สุโขทัย 
จะผ่านพ้นวิกฤตินํ้าท่วมไปด้วยดี 

นายปิติ  แก้วสลับสี ผู้ ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเรียกทุกฝ่ายที่ เ ก่ียวข้องประชุมความพร้อมรับนํ้าระลอกใหม่  
โดยต้ังคณะทํางานรับนํ้า คณะแก้ไขสถานการณ์ และคณะให้ความช่วยเหลือ หากต้องรับนํ้ายมจากแพร่ พร้อมลงพ้ืนที่ 
ดูการผลักมวลนํ้าจาก อ.คีรีมาศ ผ่านทางคลองสามพวง คลองสาระบบเพ่ือลงแม่นํ้ายมที่ประตูระบายน้ําปากพระ อ.เมือง สุโขทัย 
ขณะน้ีเปิดประตูระบายนํ้าเต็มบานเพ่ือให้มวลนํ้าน้ีไหลลงแม่นํ้ายมได้เร็วและสะดวกขึ้น โดยจังหวัดสุโขทัยได้ขอความร่วมมือไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกขอให้ ชลประทานที่ 3 พิษณุโลกลดระดับนํ้าในแม่นํ้าน่านให้ตํ่ากว่าแม่นํ้ายม และประสานเปิด 
ทํานบดินกั้นนํ้าในแม่นํ้ายมท่ีประชาชนปิดก้ันไว้เพ่ือให้การระบายนํ้าไหลได้สะดวกข้ึน  ทําให้สามารถเร่งระบายได้อย่างเป็นรูปธรรม
และบูรณาการ สามารถระบายผ่านลงแม่นํ้ายม และแม่นํ้าน่าน ได้ดี ซึ่งทําให้นํ้าที่ท่วมขังจํานวน 150 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ใน อ.คีรีมาศ ลดลงสู่ระดับปกติ จะมีท่วมขังอยู่บ้างตามท้องทุ่งนาซึ่งขณะน้ีเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าบ้างแล้ว ทางจังหวัดสุโขทัย 
เตรียมหาจุดสูบนํ้าที่เน่าเสียออกจากจุดท่วมขังที่รอการระบาย อยู่ในขณะนี้ 

อย่างไรก็ตามการเตรียมรับนํ้าของจังหวัดสุโขทัย ใช้นโยบายการบริหารจัดการแบบบูรณาการ การบริหารจัดการ 
โดยพ้ืนฐานข้อมูลข้อเท็จจริงไม่บิดบังสิ่งสําคัญที่สุด ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ช่วยกันคิด คาดว่าหน้านํ้าปีน้ี สุโขทัยจะผ่านพ้นวิกฤตินํ้าท่วม
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ไปด้วยดีหากไม่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น นําลอดใต้พ้ืนดิน หรือนํ้าลอดกําแพงดินเดิมชํารุดเสียหาย หรือฝนตกซ้ําเป็นเวลานาน 
และทางจังหวัดสุโขทัยได้เตรียมแผนป้องกันล่วงหน้าไว้แล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ศรีสะเกษน้ําป่าทะลักซัดสะพานทางหลวงขาด 

จังหวัดศรีสะเกษ น้ําป่าทะลักซัดสะพานทางหลวงสาย 24 ขาด ขณะที่ผู้ว่าฯตรวจความเสียหาย สั่งซ่อมสะพานให้ใช้การได้
ด่วนที่สุด 

ที่บริเวณกําลังมีการสร้างสะพานข้ามลําห้วยสร้าง บ้านกุดสมิง หมู่ 10 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ  
ถนนสายบ้านจาน-อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจสอบความเสียหาย 
ของสะพานที่กําลังก่อสร้าง และได้ถูกนํ้าป่าจากเทือกเขาพนมดงรักไหลทะลักลงมาซัดทางเบ่ียงของสะพานขาดสะบ้ันส่งผลให้ 
รถทุกชนิดไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากว่า  

ขณะนี้ได้เกิดฝนตกต่อเน่ืองในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษนานหลายวันติดต่อกัน ได้ส่งผลทําให้นํ้าในลําห้วยต่าง ๆ สูงขึ้น  
และน้ําได้ไหลทะลักเข้าไปเอ่อท่วมไร่นาของชาวบ้านด้วย 

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ได้ดําเนินการสร้างสะพานใหม่ 
เน่ืองจากสะพานเดิมมีขนาดเล็ก ความยาว 20 เมตร กว้าง 6 เมตร ซึ่งได้ทําการสร้างขยายออกให้มีความยาว 30 เมตร  
และกว้างกว่าเดิมเป็น 10 เมตร ซึ่งคาดว่าใช้เวลาอีกประมาณ 10 วัน จะแล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อทําสะพานก็มีการสร้างทางเบ่ียงให้รถ
สัญจรไปมาได้และน้ําในปีน้ีมาเร็วมาก นํ้าป่าได้โหมซัดทางเบ่ียงขาดสะบ้ัน ตนจึงได้ประสานไปทางศูนย์สร้างทางที่ขอนแก่น  
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ให้รีบนําสะพานแบร่ิงมาใช้ในการซ่อมแซมสะพานเพ่ือให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ซึ่งคาดว่าประมาณ
เวลา 18.00 ของวันน้ีจะแล้วเสร็จ รถทุกชนิดจะสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ สําหรับอุทกภัยในภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ  
ยังไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากเป็นภาวะนํ้าท่วมทุ่งอย่างเดียว และที่ได้รับผลกระทบมากหน่อยคือในพ้ืนที่นาที่เป็นที่ลุ่ม จากการที่ 
ได้รับรายงานมีอยู่ 3 อําเภอ คือ อ.ขุนหาญ อ เบญจลักษณ์ และ อ.ศรีรัตนะบ้านเรือน ไร่นา ยังไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด  
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
นครสวรรค์เร่งทําความสะอาด-ตั้งเครื่องสูบหลังน้ําลด 

เทศบาลนครนครสวรรค์ เร่งทําความสะอาด - ติดต้ังเครื่องสูบเพ่ิมเติม หลังนํ้าลด วอนทิ้งขยะลงถังแก้ปัญหาท่ออุดตัน 
เป็นจํานวนมาก 

หลังได้มีฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ทําให้มีนํ้าท่วมขังหลายพ้ืนที่ ล่าสุด สถานการณ์ 
ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และในวันน้ี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ก็ได้ สั่งการให้สํานัก 
การช่างเทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจสอบแก้ไขพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขัง บริเวณ ซอยโกสีย์ 24 โกสีย์ 18/1 และโกสีย์ 8 
โดยให้ติดต้ังเคร่ืองสูบเพ่ือช่วยในการระบายนํ้าเพ่ิมเติม พร้อมสั่งการให้ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล 
นครนครสวรรค์ เร่งทําความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ (ศูนย์ท่ารถ บขส.) ภายหลังเร่งดําเนินการ
ระบายนํ้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งน้ีทางเทศบาลนครนครสวรรค์ ยังอยากขอความร่วมมือไปยังประชาชนทุกคนให้ช่วยกันทิ้งขยะ 
ลงในถังขยะ และงดทิ้งขยะลงบนพื้นถนน เพราะเมื่อฝนตกลงมา เศษขยะดังกล่าวก็จะมาอุดตันในท่อระบายนํ้า แม้ว่าที่ผ่านมา  
ทางเทศบาลนครนครสวรรค์ จะได้ดําเนินการลอกท่อระบายนํ้ามาอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยังคงพบขยะเข้ามาอุดตันในระบบระบายน้ํา
เป็นจํานวนมาก จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนให้ช่วยตระหนักถึงผลกระทบข้อน้ี  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ฝนถล่มชาวนาสองพี่น้อง เร่งกรอกถุงทรายกันน้ําท่วมนา 
ชาวนาอําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยกันกรอกถุงทรายทําแนวกันนํ้า เพ่ือป้องกันนาข้าวที่กําลังงอกงามเสียหาย 

หลังจากที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันจนน้ําล้นตลิ่ง 
นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอําเภอสองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากฝนที่ตกอย่างต่อเน่ือง และติดต่อกันมานาน

หลายวันพบว่า คลองสองพ่ีน้อง ซึ่งรับนํ้ามาจากแม่นํ้าท่าจีน มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลทําให้บ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ 
ริมคลองสองพ่ีน้องในเขตเทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง และในท้องที่ทั้ง 6 ตําบล ได้แก่ ต.หัวโพธ์ิ ต.ศรีสําราญต.บางพลับ ต.ต้นตาล  
ต.บางเลน ต.บ้านกลุ่ม นํ้าเริ่มล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมนาข้าวกว่าหลายหมื่นไร่ 
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ด้าน นายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล กํานัน ต.บางเลน ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรีกล่าวว่า 
ชาวนาต้องเร่งกรอกกระสอบทรายทําแนวป้องกัน และติดต้ังเครื่องยนต์สูบนํ้าออกเพ่ือป้องกันนาข้าวที่เพ่ิงจะงอกงามเสียหาย  
และระดับนํ้าในคลองสาขาต่าง ๆ ก็มีปริมาณนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้านบ้านเรือนชาวบ้านต้องเก็บข้าวของขึ้นไว้ที่สูง 
เร่งนําเรือมาซ่อมแซม เพ่ือเตรียมไว้ใช้หากระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นอีกหากเป็นเช่นน้ีไม่เกิน 3 วัน ต้นข้าวในนาคงรากเน่าตายหมด  
หากสํานักงานชลประทาน และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองไม่เร่งระดมส่งเครื่องสูบนํ้าและนํามันเช้ือเพลิง มาช่วยเหลือชาวนา
เพ่ิมเติมดังกล่าว  (เดลินิวส์). 

 
อ่างทอง-น้ําเจ้าพระยาเพิ่มเล็กน้อยต่ํากว่าตลิ่ง 5 เมตร 

สถานการณ์นํ้าเจ้าพระยาในพ้ืนที่ จ.อ่างทอง เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ตํ่ากว่าตลิ่ง 5เมตร หลังพายุฝนกระหนํ่าหนักนาน 
หลายช่ัวโมง 

สถานการณ์นํ้าในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทองเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หลังพายุฝนกระหนํ่าตกลงมานานหลายช่ัวโมงเมื่อวานที่ผ่านมา  
ทําให้ พ้ืนที่ ราชการโรงพยาบาลและย่านธุรกิจการค้า  ระบายนําไม่ทันทําให้มี นํ้าท่วมขังหลายแห่ง โดยมี เจ้าหน้าที่ 
เทศบาลเมืองอ่างทองทําการเก็บ ขยะที่ไหลมาตามทางน้ําอุตันท่อพร้อมการขุดลอกท่อและติดเครื่องระดมสูบนํ้าหลายแห่ง 
จึงทําให้นํ้าที่ขังอยู่ในบริเวณตามจุดต่างๆ ในเมืองอ่างทอง ลดลงและเข้าสู่สภาวะปกติหลังฝนหยุดตกได้ไม่นาน  

ล่าสุด ระดับนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยายังคงเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงตํ่ากว่าตลิ่งอยู่ที่ 5 เมตร หลังเขื่อนเข้าพระยา  
จังหวัดชัยนาท ระบายนํ้าลงสู่ท้ายเข่ือนเพ่ิมขึ้น ที่สถานีชลมาตร C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีระดับอยู่ที่ 3.56 เมตร  
จากระดับตลิ่ง 9.32 มีปริมาณนํ้าไหลผ่าน 672 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทางจังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศเตือนพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ที่อยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาและแม่นํ้าน้อยให้เตรียมรับมือจากภาวะนํ้าล้นตลิ่ง ส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลเร่งทําการแก้ไขท่อระบายนํ้า 
เพ่ือรองรับพายุฝนที่ตกอย่างต่อเน่ืองในช่วงน้ีต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชาวบ้านกรุงเก่าพร้อมรับมือ กรอกถุงทรายกันน้ําท่วมนา 

หลังฝนตกต่อเน่ืองหลายวันทําปริมาณน้ําในแม่นํ้าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่ง ในต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
ชาวบ้านต่างช่วยกันกรอกถุงทรายทําแนวกันนํ้า เพ่ือป้องกันนาข้าวที่กําลังงอกงามเสียหาย 

จากฝนท่ีตกอย่างต่อเน่ืองติดต่อกันหลายวัน พบว่าแม่นํ้าน้อยซึ่งรับนํ้ามาจากแม่นํ้าเจ้าพระยามีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผล 
ทําให้บ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่นํ้าน้อยในต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นํ้าเริ่มล้นตลิ่ง และไหลเข้าคลอง 
เข้าท่วมนาข้าวกว่า 10 ไร่ หมู่ที่ 5 ต.บางยี่โท อ.บางไทร ชาวนาต้องเร่งกรอกกระสอบทรายทําแนวป้องกันและสูบนํ้าออก 
เพ่ือป้องกันนาข้าวที่เพ่ิงจะงอกงามเสียหาย และระดับนํ้าในแม่นํ้าน้อยใน ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ก็มีปริมาณนํ้า
เพ่ิมสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้านบ้านเรือน ชาวบ้านต้องเก็บข้าวของขึ้นไว้ที่สูง เร่งนําเรือมาซ่อมแซมยาเรือเพ่ือเตรียมไว้ใช้ 
เข้าออกจากบ้านไปยังถนนหากระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นอีก ด้านนายประจวบกิจ กระจ่างอายุ 61 ปี ชาวบ้าน ต.หัวเวียง กล่าวว่า  
พ้ืนที่ของต.หัวเวียงเป็นพ้ืนที่ตํ่านํ้าจะท่วมทุกปีแต่ปีน้ีมาไวกว่าทุกปี ชาวบ้านหลายบ้านได้ปรับตัวต้ังแต่หลังปี 54 ดีดบ้านขึ้น 
ให้พ้นนํ้าท่วม ใต้ถุนบ้านจะทําน่ังร้านเอาไว้เก็บข้าวของพอนํ้าท่วมเราจะค่อยเก็บของขึ้นที่สูง ทําให้ไม่ได้รับความเสียหายมากนัก  
(เดลินิวส์) 

 
ฝนตกน้ําท่วมย่านปทุมฯทําสาวตกร่องระบายน้ําเจ็บ 

หลังจากที่มีฝนตกลงมาในช่วงบ่ายของวันน้ี ทําให้ถนนพหลโยธินช่องทางคู่ขนานทั้งขาเข้าและขาออกมีนํ้าท่วมขัง 
บนพ้ืนถนนเพราะน้ําระบายไม่ทันโดยเฉพาะตรงข้าม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีนํ้าท่วมขังสูง 
20-30 เซนติเมตร ทางฟุตบาทมี นํ้าท่วมสูงจนบางช่วงมองไม่เห็นพ้ืน ทําให้ น .ส .ศิริพรรณ ไพรสิทธิฤทธ์ิ อายุ 25 ปี  
เดินตกร่องระบายนํ้าทางเข้าป้ัมนํ้ามันซัสโก้ ซึ่งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฝ่าเท้าข้างขวาถูกเหล็กบาดยาวประมาณ  
5-6 เซนติเมตร  

จากการสอบถาม น.ส.ศิริพรรณ เปิดเผยว่า ขณะท่ีตนเองกําลังจะเดินกลับหอกับเพ่ือนๆ ช่วงน้ันมีฝนตกลงมาหนักมาก 
ทําให้นํ้าที่ระบายไม่ทันขึ้นมาท่วมฟุตบาทกับร่องระบายน้ําของป้ัมนํ้ามัน ตนเองมองไม่เห็นจึงเดินตกร่องระบายนํ้าได้รับบาดเจ็บ
ดังกล่าว ส่วนแม่ค้าที่อยู่แถวหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพบอกว่าเวลามีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายชั่วโมงทําให้นํ้าระบายไม่ทัน 
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และคนเดินเท้าตกร่องระบายนํ้าได้รับบาดเจ็บแล้วหลายราย นอกจากน้ีตนเองยังยืนขายของในน้ําด้วย และในวันน้ีมีฝนตกลงมา
ติดต่อกันหลายช่ัวโมงทําให้หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ช่องทางคู่ขนานมีนํ้าท่วมขังสูงซึ่งรถไม่สามารถผ่านได้รวมทั้งในซอยต่างๆ  
และปั้มนํ้ามันมีนํ้าท่วมขังตลอดทั้งซอยเช่นกันซึ่งคาดว่าคงใช้เวลาอีกหลายช่ัวโมงนํ้าจึงจะแห้งเป็นปกติ  (ไอ เอ็น เอ็น)  

 
ฝนถล่มเมืองหัวหิน ถนนเพชรเกษมจมใต้น้ําจนรถสัญจรไม่ได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นานติดต่อกันนับช่ัวโมง ทําให้เกิดนํ้าท่วม
ถนนหลายสายในเขตเทศบาล โดยเฉพาะ ถ.เพชรเกษมหน้าตลาดฉัตรไชย และบริเวณทางยกระดับหนองแก หน้าสวนนํ้าวานา 
นาวา นํ้าได้พัดแบริเออร์พลาสติกที่ใช้ก้ันถนนลอยไปกับสายนํ้าหลายจุดและมีปริมาณนํ้าท่วมสูงราว 40 ซม.ทําให้รถเล็กไม่สามารถ
ผ่านสัญจรไปได้ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหัวหิน เร่งสูบนํ้าระบายอย่างเร่งด่วนโดยมี ตํารวจ สภ.หัวหิน และมูลนิธิสว่างหัวหินธรรม
สถานช่วยอํานวยความสะดวกด้านการจราจร และคาดว่าหากฝนหยุดตกปริมาณนํ้าลดลง รถทุกชนิดจะสามารถว่ิงผ่านขึ้นเหนือล่อง
ใต้ได้ตามปกติ 

 
ฝนตกต่อเนื่องในจ.ระนองทําน้ําท่วมชุมชนหลายแห่ง 

เกิดฝนตกต่อเน่ืองในจ.ระนอง ทํามวลน้ําหลากท่วมชุมชนหลายแห่ง กระทบความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ได้มีการ
ประกาศเตือนให้เพ่ิมความระมัดวังอย่างต่อเน่ือง 

ที่จ.ระนอง ทั้ง 5 อําเภอประกอบด้วย อ.เมืองระนอง อ.กระบุรี อ.ละอุ่น อ.กะเปอร์ และ อ.สุขสําราญ ยังคงมีฝนตกลงมา 
แต่ไม่ถึงกับตกอย่างต่อเน่ือง เจ้าหน้าทุกหน่วยงานยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเรื่องสภาพอากาศในทะเล 
ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล ตามแนวชายหาด เจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศเตือนให้เพ่ิมความระมัดวังอย่างต่อเน่ือง ซึ่งวันน้ี 
ในพ้ืนที่ตัวเมืองระนอง ยังคงมีฝนตกลงมาเป็นระยะ โดยเฉพาะ 2 ตําบล คือ ตําบลบางริ้น และ ตําบลปากนํ้า โดยมวลนํ้า 
ที่ขึ้นสูงได้ ไหลเข้าสู่คูคลองจนเอ่อล้นเข้าพ้ืนที่เขตชุมชนของทั้ง 2 ตําบล แม้จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากนัก 
เหมือนกรณีที่เกิดนํ้าป่าไหลหลาก แต่ก็สร้างความลําบากในการดําเนินชีวิตของประชาชน นอกจากน้ีชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายฝั่ง
และตามแนวริมตลิ่งที่ติดกับคลองหรือทะเลก็ต้องเจอกับปัญหานี้ เช่นกันแม้จะเดือดร้อนแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น 
ตามธรรมชาติ หลายหน่วยงานเคยเข้ามาดูแลแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ บางพ้ืนที่หากจะแก้ไขคงต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชาวศรีลังกาครึ่งล้านเดือดร้อนจากมหาอุทกภัย 

ประชาชนราว 500,000 คนในศรีลังกากําลังเดือดร้อนอย่างหนักจากมหาอุทกภัยครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ 14 ปี  
ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 126 คน 

สํานักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ว่าศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ
ของศรีลังกา ( ดีเอ็มซี ) รายงานจํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุมหาอุทกภัยที่เป็นผลจากพายุฝนฟ้าคะนองที่กระหนํ่าอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้ว ว่าเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างน้อย 126 คน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอีก เน่ืองจากยังคงมีผู้สูญหายอีก 97 คน  
โดยหน่ึงในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด คือเขตกาลูตารา ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีรายงานการเกิดดินถล่มแล้วอย่างน้อย  
3 ครั้ง 

ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกาย่ืนคําร้องฉุกเฉินต่อสหประชาชาติ ( ยูเอ็น ) เพ่ือขอรับความช่วยเหลือ 
ด้านมนุษยธรรมเป็นการด่วนแล้ว โดยมีรายงานว่าอินเดียซึ่งเป็นหน่ึงในประเทศเพ่ือนบ้านของศรีลังกา และเป็นประเทศ 
ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้ทยอยส่งมอบความช่วยเหลือผ่านทางเรือ ทั้งอาหารและยารักษาโรค รวมถึงเรือบด 
และเรือยางขนาดเล็ก พร้อมเจ้าหน้าที่ อีกจํานวนหน่ึงเดินทางไปยังศรีลังกาเป็นการด่วน เพ่ือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ 
ราว 500,000 คนซึ่งกําลังรอความช่วยเหลือ 

มหาอุทกภัยในศรีลังกาครั้งน้ีถือว่ามีความรุนแรงที่สุด นับต้ังแต่นํ้าท่วมคร้ังใหญ่เมื่อเดือนพ.ค. 2546 ที่สถานการณ์ในตอน
น้ันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 250 คน บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างราว 10,000 แห่งได้รับความเสียหาย  (เดลินิวส์) 

 
 


