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สภาวะอากาศ  ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชน 
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือ 
ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เตือนทั่วไทยยังมีฝนเพ่ิม ยํ้า'ไต้ฝุ่นโนรู'เคลื่อนตัวไปญี่ปุ่น 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  เตือน 30 จ.เจอฝนตกหนัก 4-6 ส.ค.น้ี 
จ.พิจิตร  อ่วมท่วม 10 อ.บ้าน 500 หลังจมบาดาล 
จ.หนองคาย  เข่ือนน้ําอูนปล่อยน้ํา น้ําท่วมสูงข้ึน เดือดร้อนแล้ว 71 หลังคาเรือน 
จ.นครพนม  นํ้าท่วมนครพนมยังหนัก 4 อ.-เร่งระบายลงโขง 
จ.สกลนคร  ผู้ว่าฯสกลนครสั่ง 18 อ.ระวังฝนหนักนํ้าท่วมรอบ 2 
จ.กาฬสินธุ์  เขื่อนลําปาวยังระบายน้ํามาก – 5 อ.ท่วมสูง 2 เมตร 
จ.ยโสธร  นํ้าจากกาฬสินธ์ุหลากเข้าเทศบาลเมืองยโสธรต่อเน่ือง 
จ.มหาสารคาม  เตือนชาวสารคามริมนํ้าชี เฝ้าระวัง 4 อ.นํ้าท่วมหนัก 
จ.ร้อยเอ็ด  วิกฤตินํ้าท่วมแล้ว 5 อําเภอ สูง 1.20 เมตร 
จ.สุรินทร์  ชลประทานสุรินทร์เตือนประชาชน.เฝ้าระวังอุทกภัย 
จ.ศรีสะเกษ  เร่งระบายน้ํา รับมือมวลนํ้าเหนือทะลัก ท่วมแล้ว 9 อําเภอ 
จ.อุบลราชธานี  ลํานํ้ามูลล้นท่วม 2 อ.ที่จ.อุบลราชธานีต้องอพยพ 70 หลัง 
จ.อ่างทอง  เรง่ช่วยชาวนา 3 ตําบล สูบนํ้าที่ท่วมขังในแปลงนาข้าว 
จ.พระนครศรีอยุธยา  นํ้าทว่มพ้ืนที่ลุ่ม 6 อําเภอ พระนครศรีอยุธยา 
จ.พังงา  นํ้าล้นคลองตะกั่วป่าท่วมบ้าน-สวน ในที่ลุ่มของจ.พังงา 

สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
เวียดนาม  ภาคเหนือเวียดนามสาหัส ฝนกระหนํ่านํ้าท่วมฉับพลันตาย-สูญหายกว่า 30 คน 
การช่วยเหลือ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  "บ๊ิกเต่า"สั่งจนท.เร่งช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ 
 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.71 8.73 6.79 9.35 9.59 และ12.53 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง  
มีค่าเท่ากับ -9.09 -7.27 -5.41 -3.15. -2.41 และ-1.97 เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน  
สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มแีนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น  
 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง (ข้อมูลวันที่ 3 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 3.40 * 0.65 9.51 25.20 และ 5.70 ลบม/วินาที  
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันเสาร์ที ่5 สิงหาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้นที่ สถานีสะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร และสถานีเทศบาล ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม เฝ้าระวังนํ้าท่วม 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
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จังหวัด 30 ก.ค.60 31 ก.ค.60 1 ส.ค.60 2 ส.ค.60 3 ส.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. 1.2 2.3 2.6 10.9 5.0 
จ.เชียงราย 6.5 22.8 2.7 2.6 6.4 
จ.เชียงใหม่ - - 2.8 2.7 1.4 
จ.พะเยา 3.4 4.3 - - - 
จ.น่าน 18.5 24.3 - 16.3 14.3 
จ.ลําพูน - - - - - 
จ.ลําปาง 0.2 - 18.5 0.8 1.6 
จ.แพร่ 25.5 0.2 7.7 - - 

จ.อุตรดิตถ์ - - - - 9.8 
จ.สุโขทัย - 2.8 - 1.0 - 
จ.ตาก 31.0 8.9 28.3 23.5 9.7 

จ.พิษณุโลก - 4.6 1.3 1.9 13.7 
จ.เพชรบูรณ์ - - 0.2 - 2.2 
จ.กําแพงเพชร 10.5 - 0.4 - - 

จ.พิจิตร - - - - - 
จ.หนองคาย 16.0 45.0 10.8 10.0 25.0 

จ.เลย 2.0 - - 5.9 11.0 
จ.อุดรธานี 40.0 30.0 36.9 25.0 - 

จ.หนองบัวลําภู - 0.2 - 35.0 - 
จ.นครพนม 23.6 32.1 7.6 56.0 10.5 
จ.สกลนคร 8.4 14.6 7.5 17.6 8.0 
จ.มุกดาหาร 22.8 6.5 - 10.5 12.4 
จ.ขอนแก่น 20.9 10.0 - 24.4 10.3 

จ.มหาสารคาม 2.5 - - 15.2 - 
จ.กาฬสินธ์ุ 20.0 41.0 - 13.5 - 
จ.ร้อยเอ็ด - - - 0.1 - 
จ.ชัยภูมิ 37.0 - 1.0 3.5 0.9 

จ.อุบลราชธาน ี - - - 36.2 56.7 
จ.อํานาจเจริญ 1.5 - - - - 

จ.ยโสธร 2.0 - 3.8 13.0 - 
จ.สุรินทร์ 1.2 - - 12.2 0.5 

จ.นครราชสีมา 6.0 - - 12.0 4.6 
จ.บุรีรัมย์ - - - 5.5 5.3 

จ.ศรีษะเกษ - - - 35.0 - 
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แผนที่อากาศ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ส.ค.60  เวลา 13:00 น. 3 ส.ค.60  เวลา 19:00 น. 

4 ส.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 4 ส.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 73.5 2,846.9 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 9.7 1,277.3 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 12.6 1,201.5 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 2.4 1,860.9 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน - 468.2 239.3 ตํา่กวา่ 37.7 2,428.0 เพชรบุร ี 2.0 650.5 92.3 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 1,062.9 *** *** 39.2 2,699.0 หนองพลบั สกษ. - 567.6 102.7 สงูกวา่

เชยีงราย 2.2 1,277.3 358.4 สงูกวา่ 73.5 2,846.9 หวัหนิ ไมม่ฝีน 690.2 71.2 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 1,143.1 351.6 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ 0.2 1,067.1 99.1 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง 8.0 986.2 386.7 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 0.5 1,527.0 207.5 สงูกวา่

พะเยา - 521.3 204.0 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 6.8 1,508.0 213.9 สงูกวา่

ทา่วงัผา 3.7 882.4 297.8 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 1,547.3 110.9 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 802.4 198.7 สงูกวา่ เลย สกษ. - 1,026.9 173.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 1.8 810.5 139.6 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง 1.7 646.2 220.4 สงูกวา่ หนองคาย - 867.2 323.2 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 16.7 2,476.4 129.8 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 178.5 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,072.1 184.9 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 0.7 2,699.0 82.7 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 853.2 216.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,106.9 285.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 13.0 1,616.5 105.5 สงูกวา่

ลําปาง - 733.7 186.3 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 1,133.7 324.0 สงูกวา่ พระแสง สอท. 26.4 1,191.3 182.4 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 824.7 172.7 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 1,860.9 357.9 สงูกวา่ ฉวาง 39.2 1,450.7 220.0 สงูกวา่

แพร่ ฝนเล็กนอ้ย 845.7 205.5 สงูกวา่ นครพนม 0.1 1,647.2 580.3 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 2.0 1,820.9 78.8 สงูกวา่

นา่น 4.0 658.4 273.2 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 1,429.5 546.2 สงูกวา่ สงขลา - 1,263.7 109.4 สงูกวา่

นา่น สกษ. 10.0 665.9 304.2 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,008.5 *** *** หาดใหญ่ 7.2 1,172.8 113.0 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. - 998.6 198.9 สงูกวา่ ขอนแกน่ 2.0 870.3 216.4 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 23.4 1,288.4 123.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 785.1 263.4 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,092.9 231.9 สงูกวา่ สะเดา - 800.6 96.0 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 771.9 175.4 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,429.9 350.7 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 1,429.0 134.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 854.2 183.0 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,045.9 169.8 สงูกวา่ ยะลา สกษ. - 1,891.7 *** ***

หลม่สกั 2 2 701 2 198 1 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 061 6 266 5 สงกวา่ นราธวิาส 2 221 6 158 3 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

3 สิงหาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

4 สิงหาคม 2560

หลม่สกั 2.2 701.2 198.1 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,061.6 266.5 สงูกวา่ นราธวิาส - 2,221.6 158.3 สงูกวา่

แมส่อด 9.7 674.3 321.7 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 650.1 196.2 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 544.7 115.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,073.9 261.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 600.6 112.0 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,032.3 252.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ฝนเล็กนอ้ย 900.9 247.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 1.8 1,237.6 303.3 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 724.9 199.0 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. - 855.9 343.6 ตํา่กวา่ ระนอง 45.5 2,846.90 808.50 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,248.9 170.5 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,016.5 260.0 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 44.3 2,479.40 478.30 สงูกวา่

อุม้ผาง 4.5 837.8 248.4 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 813.1 227.9 สงูกวา่ กระบี่ 54.6 1,522.90 266.30 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 741.2 227.4 สงูกวา่ นครราชสมีา - 884.3 157.2 สงูกวา่ ภเูก็ต 18.0 1,248.70 286.80 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 6.8 673.0 102.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์ 0.4 960.9 256.2 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 15.1 1,314.40 329.80 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 859.0 209.2 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 783.5 223.7 สงูกวา่ เกาะลนัตา - 1,232.70 304.20 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ฝนเล็กนอ้ย 672.6 153.5 สงูกวา่ ตรงั 73.5 1,624.10 275.10 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 798.8 125.4 สงูกวา่ สตลู 31.1 1,282.30 259.30 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง 2.4 739.1 181.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ 5.3 1,159.3 263.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ 0.6 1,082.5 178.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 0.2 913.5 180.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ตรงั 73.5 1,624.1

ชยันาท สกษ. 0.4 619.3 171.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 กระบี่ 54.6 1,522.9

อุทยัธานี - 678.5 260.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ระนอง 45.5 2,846.9

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 718.8 *** *** นครนายก 27.8 1,350.3 *** *** 4 ตะก ัว่ป่า 44.3 2,479.4

บวัชุม 2.4 765.4 169.2 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี 37.7 1,100.1 358.5 สงูกวา่ 5 ฉวาง 39.2 1,450.7

ปทุมธาน ีสกษ. 12.6 1,081.1 145.6 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 20.8 1,342.2 290.4 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ตรงั 73.5 1,624.1

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 854.6 *** *** สระแกว้ 3.9 910.9 216.1 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง 45.5 2,846.9

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 901.7 343.7 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ฝนเล็กนอ้ย 1,212.8 170.7 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 623.6 118.4 สงูกวา่ ชลบุร ี - 945.5 154.1 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 731.6 150.9 สงูกวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 584.8 136.8 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. 3.6 482.8 105.0 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 601.3 97.6 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 0.4 544.0 228.1 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 5.2 980.8 208.6 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 706.1 *** *** แหลมฉบงั - 673.0 116.4 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 637.9 98.3 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 871.0 109.0 สงูกวา่

นครปฐม 0.2 602.9 107.1 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,026.3 132.3 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 1,006.9 190.2 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 825.8 123.1 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย 4.7 1,020.3 206.6 สงูกวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 2,428.0 497.2 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร 6.0 1,201.5 219.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 2,293.4 520.0 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง 0.1 - 170.9 ตํา่กวา่ ตราด - 1,990.2 1,040.4 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 105.3 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 500.7 170.7 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 80.0 มม. ที ่อ.ชยับรุ ีจ.สรุาษฎรธ์านี

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 1,610.34 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 416.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 - 9 12 601.00

วนัที ่4  สิงหาคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 -9.00 

44,777 ภาคตะวันตก - - 2 2 454.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
63% ภาคตะวันออก 4 1 5 10 7.34 คงที่ 1 อ่าง
วนัที ่4  สิงหาคม  2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 141.00  ลดลง 12 อ่าง

32,711 รวมท ัง้ประเทศ 12 1 25 38 1610.34   เพิม่ขึน้ 25 อ่าง

46%

ความจุ ปรมิาณนํา้ ใชก้าร ปรมิาณนํา้ สถานการณ์

ภาค ที่ ทีใ่ชง้าน ไดจ้รงิ  + เพิม่ขีน้ ปรมิาณนํา้

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

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

ภาคเหนอื  (7)

1 ภูมพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 4,357 32% 6,530 49% 2,730 20% 6,368 47% 2,568 19% 162.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,106 43% 5,582 59% 2,732 29% 5,418 57% 2,568 27% 164.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 61 23% 128 48% 116 44% 125 47% 113 43% 3.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 47 18% 55 21% 41 16% 53 20% 39 15% 2.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 42 40% 41 39% 38 36% 53 50% 50 47% -12.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 48 28% 126 74% 120 71% 134 79% 128 75% -8.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 394 42% 735 78% 692 74% 630 67% 587 63% 105.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,055 37% 13,197 53% 6,469 26% 12,781 52% 6,053 24% 416.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 32 24% 96 71% 89 65% 77 57% 70 51% 19.00 เพิม่ขึน้

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 168 32% 640 123% 595 114% 567 109% 522 100% 73.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 39 24% 171 104% 163 99% 149 90% 141 85% 22.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 56 34% 94 57% 57 35% 91 55% 54 33% 3.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 609 25% 1,574 65% 993 41% 1,371 56% 790 32% 203.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 535 27% 1,662 84% 1,562 79% 1,386 70% 1,286 65% 276.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 60 19% 85 27% 63 20% 82 26% 60 19% 3.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 25 16% 82 53% 81 52% 85 55% 84 54% -3.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 30 21% 74 52% 67 48% 70 50% 63 45% 4.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 44 16% 153 56% 146 53% 147 53% 140 51% 6.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 58 48% 76 63% 73 60% 77 64% 74 61% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 993 51% 1,349 69% 518 26% 1,353 69% 522 27% -4.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,649 32% 6,056 72% 4,407 53% 5,456 65% 3,806 45% 601.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 308 32% 386 40% 383 40% 376 39% 373 39% 10.00 เพิม่ขึน้

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 44 28% 109 68% 92 58% 116 73% 99 62% -7.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 58 24% 148 62% 108 45% 160 67% 120 50% -12.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 410 30% 643 47% 583 43% 652 48% 592 44% -9.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,506 65% 13,123 74% 2,858 16% 12,954 73% 2,689 15% 169.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,854 43% 5,384 61% 2,372 27% 5,099 58% 2,087 24% 285.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,360 58% 18,507 70% 5,230 20% 18,053 68% 4,776 18% 454.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 92 41% 105 47% 100 45% 98 44% 93 42% 7.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 87 21% 177 42% 147 35% 177 42% 147 35% - คงที่

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 25 21% 82 70% 70 60% 83 71% 71 61% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 57 35% 122 75% 108 66% 129 79% 115 70% -7.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 138 47% 157 53% 137 46% 155 53% 135 46% 2.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 6 33% 9 56% 9 51% 9 56% 8.62 52% -0.10 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 3 16% 16 75% 15 70% 16 74% 14.90 70% 0.08 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 17 22% 59 75% 56 71% 63 80% 60.13 76% -3.90 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 29 64% 29 63% 26 56% 28 62% 25.30 56% 0.26 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 20 7% 149 51% 130 44% 139 47% 120.00 41% 10.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 476 28% 905 54% 798 48% 898 54% 790 47% 7.34 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 211 30% 337 47% 272 38% 319 45% 254 36% 18.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 49 13% 196 50% 178 46% 186 48% 168 43% 10.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,017 71% 4,094 73% 2,742 49% 3,963 70% 2,611 46% 131.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 484 33% 843 58% 567 39% 861 59% 585 40% -18.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 4,761 58% 5,470 67% 3,759 46% 5,329 65% 3,618 44% 141.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 32,711 46% 44,777 63% 21,246 30% 43,168 61% 19,635 28% 1,610.34 เพิม่ขึน้

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

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

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (28)

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

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

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 26 จังหวัด ไม่ม ี50 จังหวัด                             ลําดบัของเขือ่นตามปรมิาณนํา้ใชก้ารได้

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

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

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่4  สงิหาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

4 สงิหาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

29 กรกฎาคม 2560ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่4  สงิหาคม  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 

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั
 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั
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เตือนทั่วไทยยังมีฝนเพิ่ม ยํ้า'ไต้ฝุ่นโนรู'เคลื่อนตัวไปญี่ปุ่น 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพ่ิมขึ้น โดยมีฝนเล็กน้อย 

ถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงราย ลําปาง แพร่ ตาก กําแพงเพชร พิจิตร 
เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 10-30 กม./ชม  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม สกลนคร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี 
ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิตํ่าสุด 24-27 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณท่ีมีฝน 
ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร 
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ อุณหภูมิ
ตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ต้ังแต่จังหวัดกระบ่ีขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ต้ังแต่จังหวัดตรังลงไป:  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด  
26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เตือน 30 จ.เจอฝนตกหนัก 4-6 ส.ค.นี้ 

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 3 ลุ่มนํ้าพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวังนํ้าขึ้นสูง 
อาจทําให้มีนํ้าล้นตลิ่งและท่วมขัง พร้อมประสาน 30 จังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสาน รับมือฝนตกหนักช่วง 4-6 ส.ค.น้ี 

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าช่วงวันที่ 4-6 สิงหาคม น้ี บริเวณภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่ อาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน  
นํ้าล้นตลิ่ง นํ้าป่าไหลหลาก และดินถล่ม จึงขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในพ้ืนที่จุดเสี่ยงรวม 30 จังหวัด 
ประกอบด้วย 

-ภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก  
และ เพชรบูรณ์ 

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ ยโสธร ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี 

-ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด  (ข่าวสด) 
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พิจิตรอ่วมท่วม 10 อ.บ้าน 500 หลังจมบาดาล 
จ.พิจิตรอ่วม ยังท่วม 10 อําเภอ สูงสุด 40 ซม. กระทบชาวบ้านกว่า 500 หลัง พ้ืนที่ เกษตรอีกกว่า 7 หมื่นไร่  

คาดคลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 3 - 5 วัน  
นางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จังหวัดพิจิตร เปิดเผยกับสํานักข่าว 

ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ จ.พิจิตร กําลังประสบปัญหาน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ 10 อําเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง, บึงนาราง, บางมูลนาก, 
สากเหล็ก, โพทะเล, ดงเจริญ, สามง่าม, โพธ์ิประทับช้าง, วังทรายพูน และ ตะพานหิน วัดระดับนํ้าเฉลี่ย 30 - 40 ซม.  
ส่งผลกระทบกับประชาชนกว่า 500 ครัวเรือน  

นอกจากน้ี ยังพ้ืนที่ เกษตรอีกกว่า 70,000 ไร่ ได้รับผลกระทบ โดยมีจุดที่ น่าเป็นห่วง คือเขต อ .เมืองพิจิตร  
เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่กําลังเร่งผันนํ้าลงสู่แม่นํ้าน่าน เพ่ือลดระดับนํ้าที่ท่วมขังตามจุดลุ่มตํ่า ซึ่งจากการประเมินภาพรวมคาดว่า 
หากไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมเติม สถานการณ์นํ้าที่ท่วมขังอยู่ ใน 10 อําเภอ จะคลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 3 - 5 วัน  

อย่างไรก็ตาม นายวีระศักด์ิ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กําชับให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
อย่างทั่วถึง พร้อมติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนน้ี  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

เขื่อนน้ําอูนปล่อยน้ํา หนองคายน้ําท่วมสูงขึ้น เดือดร้อนแล้ว 71 หลังคาเรือน 
นํ้าจากเข่ือนนํ้าอูนไหลลงลํานํ้าห้วยคํามิด พ้ืนที่อําเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย ล้นท่วมที่นาชาวบ้านแล้วกว่า 3,000 ไร่  

ใน 2 ตําบล ส่วนบ้านเรือน 71 หลังคาถูกนํ้าท่วม นํ้าไหลลงแม่นํ้าสงครามได้ช้าก่อนระบายลงน้ําโขง 
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์นํ้าในพ้ืนที่ จ.หนองคาย ว่า วันน้ี (3 ส.ค.) หลังจากที่เขื่อนนํ้าอูน จ.สกลนคร ได้ระบายนํ้า 

ออกจากเขื่อน ทําให้มวลนํ้าส่วนหน่ึงไหลมาในเขตพื้นที่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โดยนํ้าไหลลงลําห้วยคํามิด ซึ่งเป็นลํานํ้าสาขา 
ของแม่นํ้าสงคราม ก่อนไหลลงสู่แม่นํ้าโขง ที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

ระดับนํ้าได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตร ที่นา สวนปาล์ม สวนยางพารา ของชาวบ้านใน ต.นาดี  
และ ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจํานวนหน่ึง และถนนสายหลักจากอําเภอเฝ้าไร่ไปยังอําเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
บริเวณบ้านเจริญสุข นํ้าท่วมถนน สูงประมาณ 1 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร 

รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ต้องใช้เรือท้องแบนคอยรับส่งนํารถจักรยานยนต์ลงเรือ ส่วนรถยนต์ขนาดเล็กต้องนําขึ้นรถ
ลากพาผ่านข้ามถนนไป 

นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอําเภอเฝ้าไร่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจํา
อําเภอเฝ้าไร่ อปพร. คอยอํานวยการให้บริการประชาชน ร่วมกับแขวงทางหลวง ซึ่งนายอําเภอเฝ้าไร่แจ้งว่าได้มีการสํารวจ 
ความเสียหายเบ้ืองต้น มีพ้ืนที่การเกษตรที่นาถูกนํ้าท่วม 2,960 ไร่ ในบริเวณตําบลนาดี และตําบลอุดมพร ส่วนบ้านเรือน
ประชาชนมี 71 หลังคาเรือนในตําบลนาดีที่ถูกนํ้าท่วมเสียหาย ชาวบ้านต้องอพยพข้าวของขึ้นที่สูง 

ภายหลังนางสาววรางคณา ศิลปกิจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ .หนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (อ่านว่า สองห้า) ได้นําเรือท้องแบน 2 ลํา รถบรรทุกนํ้า 2 คัน คันละ 6,000 ลิตรมาช่วยเหลือ
ประชาชน และรถผลิตนํ้าด่ืม 1 คัน มาให้บริการประชาชนได้ใช้ประโยชน์ มีการทําป้ายบอกทางประชาสัมพันธ์เส้นทางให้ผู้ใช้รถ
ระมัดระวัง  

นางสาววรางคณา ศิลปกิจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.หนองคาย กล่าวว่า นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย, ชลประทานหนองคาย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ประเมินสถานการณ์ ทราบว่ามวลนํ้าเหล่าน้ีมาจากการที่เขื่อนนํ้าอูน 
จ.สกลนคร ปล่อยนํ้าทําให้นํ้าไหลลงลําห้วยต่าง ๆ 

โดยส่วนหน่ึงไหลมายังลําห้วยคํามิด ลํานํ้าสาขาแม่นํ้าสงคราม จนรับนํ้าไม่ไหวล้นลําห้วยเข้าท่วมที่นาและบ้านเรือน
ประชาชน เฉลี่ยมีมวลนํ้าไหลมาบริเวณน้ี 11.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

ส่วนแม่นํ้าสงครามยังสามารถรองรับนํ้าได้ ขณะที่นํ้าโขงก็ลดลง คาดว่านํ้าจะไหลลงแม่นํ้าสงครามและไหลลงแม่นํ้าโขง
ภายใน 10 วัน  (ผู้จัดการ) 
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น้ําท่วมนครพนมยังหนัก4อ.-เร่งระบายลงโขง 
สถานการณ์นํ้าท่วมนครพนมยังหนัก 4 อําเภอ พบมวลนํ้าจาก จ.สกลนคร ยังไหลบ่ามาต่อเน่ือง สูงสุด 1 ม. เร่งระบาย 

ลงสู่แม่นํ้าโขง 
นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า 

ขณะนี้ มวลนํ้าจาก จ.สกลนคร ยังไหลเข้ามาในพ้ืนที่ของ จ.นครพนม อย่างต่อเน่ือง เบ้ืองต้นพบสถานการณ์นํ้าท่วมของจังหวัด 
ยังอยู่ในภาวะทรงตัว วัดระดับสูงสุดได้ประมาณ 1 เมตร  โดยมีพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักอยู่ทั้งหมด 4 อําเภอ คือ อ.นาแก, 
วังยาง, เรณูนคร และ ธาตุพนม ทั้งน้ีหลายหน่วยงานได้ช่วยกันทําทุกวิถีทาง เพ่ือเร่งผลักดันมวลนํ้าทั้งหมดให้ระบายลงสู่แม่นํ้าโขง
โดยเร็วที่สุด คาดว่าภายใน 7 วัน สถานการณ์ของทุกพ้ืนที่จะคลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  ซึ่งปัจจุบัน ทางจังหวัดได้มีการ
ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) แล้วจํานวนทั้งสิ้น 8 อําเภอ จากท้ังหมด 12 อําเภอ ประกอบด้วย อ.นาแก, วังยาง,  
นาหว้า, ศรีสงคราม, เรณูนคร, ท่าอุเทน, โพนสวรรค์ และ ธาตุพนม ส่วนจะมีการประกาศเพ่ิมเติมหรือไม่น้ัน จะต้องมีการหารือ
พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันต่อไป  

สําหรับเรื่องที่น่าเป็นกังวลท่ีสุดขณะน้ี คงเป็นเรื่องเก่ียวกับความเป็นอยู่ของประชาชน ที่ต้องประสบกับความยากลําบาก 
ในสภาวะประสบปัญหาน้ําท่วม, การอพยพ และ โรคติดต่อที่มากับนํ้า  โดยจังหวัดได้จัดต้ังศูนย์อพยพ รวมถึงประสานทีมแพทย์
ผู้เช่ียวชาญเข้าดูแลให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบ้ืองต้น  
พบภาพรวมมีประชาชนทั้งจังหวัดได้รับผลกระทบ ไม่ตํ่ากว่า 7,000 ครัวเรือน ส่วนพ้ืนที่การเกษตรน้ัน ล่าสุดอยู่ระหว่างการสํารวจ 
ซึ่งทันทีที่ระดับนํ้าลดลงจนแห้ง เจ้าหน้าที่จะเร่งสํารวจจํานวนที่แน่ชัดเพ่ือหาแนวทางให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ 
ของทางราชการต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ผู้ว่าฯสกลนครสั่ง 18 อ.ระวังฝนหนักน้ําท่วมรอบ2 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สั่ง 18 อําเภอ ระวังฝนตกหนัก นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าล้นตลิ่ง นํ้าป่าไหลหลาก เจ้าหน้าที่

เตรียมพร้อม 24 ช.ม. 
นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ออกหนังสือเจ้งเตือนนายอําเภอทั้ง18อําเภอ หลังจากกรมป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พบว่า ในช่วงวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2560 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่ อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าล้นตลิ่ง  
นํ้าป่าไหลหลาก และดินถล่มในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้ โดย จ.สกลนคร เป็นหน่ึงในจังหวัดที่ถูกแจ้งเตือน ทางจังหวัดจึงให้ทุกอําเภอ 
แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะที่ลุ่มตํ่าริมลํานํ้า ที่ลาดชันเชิงเขา และพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัย 
ให้ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ภัยในช่วงฝนตกหนักสะสมในพ้ืนที่ หร้อมกําชับให้หน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทา 
สาารณภัยในพ้ืนที่ให้ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ช่ังโมง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
เขื่อนลําปาวยังระบายน้ํามาก-5อ.ท่วมสูง2เมตร 

นํ้าเขื่อนลําปาวระบายน้ํามากถึง 30 ล้าน ลบ.ม. ต่อเน่ือง ขณะที่พ้ืนที่ราบลุ่มเขตชลประทาน 5 อําเภอ ท่วมสูง 2 เมตร
ชาวบ้านต้องอพยพออกจากพ้ืนที่เสียง ขณะที่หลายหน่วยงานเข้าพ้ืนที่บรรเทาทุกข์และเยียวยาผู้ประสบภัยนํ้าท่วมอย่างต่อเน่ือง 

สถานการณ์นํ้าในเขื่อนลําปาวยังคงน่าเป็นห่วง โดยเขื่อนลําปาวยังมีปริมาณนํ้าสูงจํานวนมากถึง 1,676 ล้าน ลบ.ม.  
หรือร้อยละ 85 ของความจุอ่าง  โดยมีนํ้าไหลเข้า 31 ล้าน ลบ.ม.  ระบายนํ้าออกจากเขื่อนวันละ 30 ล้าน ลบ.ม.  ซึ่งปริมาณนํ้า 
ที่ไหลเข้าเขื่อนลําปาวลดลงเร่ือย ๆ ส่วนสภาพความมั่นคงของตัวเขื่อนลําปาว โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาลําปาว ยืนยันว่า 
มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมยังจัดกําลังเวรยามสํารวจและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชม.  ขณะที่การระบายนํ้าของเขื่อนลําปาว
ยังส่งผลกระทบให้กับพ้ืนที่ 5 อําเภอ คือ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย และ.ร่องคํา  โดยสถานการณ์ล่าสุด
ทําให้หลายพ้ืนที่มีเกิดนํ้าท่วมไหลเข้าบ้านเรือนจนต้องมีการอพยพโดยเฉพาะที่ต.ลําพาน อ.เมือง และจุดวิกฤติ อ. บ้านดอนย่านาง
ต.ดอนสมบูรณ์  บ้านเชียงสา บ้านร่มเย็น  ต.บัวบาน และบ้านขมิ้น ต.นาดี อ.ยางตลาด มีท่วมนํ้าสูงถึง 1 เมตร  ชาวบ้านต้องอพยพ
ออกจากพ้ืนที่เสียง ขณะที่หลายหน่วยงานเข้าพ้ืนที่บรรเทาทุกข์และเยียวยาผู้ประสบภัยนํ้าท่วมอย่างต่อเน่ือง  

นายสมร เจริญแสน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาฬสินธ์ุ  กล่าวว่า ต้ังแต่วันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมาผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากอิทธิพลของพายุเซินกา ทําให้เกิดความเสียหาย 8 แห่ง เสาไฟฟ้าแรงสูงหัก 17 ต้น ขณะที่ไฟฟ้าแรงตํ่ามีความเสียหาย  
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60 แห่ง เสาไฟฟ้าล้มและหัก 27 ต้น นอกจากนี้ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดําเนินการยกมิเตอร์ และตัดกระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่
อ.เมืองไปแล้ว 370 ครัวเรือน เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้จ่ายไฟคืนเรียบร้อยเหลืออีก 10 ครัวเรือนที่ยังอยู่ในความเสี่ยง 
ไม่สามารถจ่ายไฟได้  ส่วนอ.กมลาไสย ตัดการจ่ายไฟและยกมิเตอร์แล้ว 274 ครัวเรือน  โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาฬสินธ์ุ 
ได้จัดทีมฉุกเฉินเฝ้าระวัง 24 ชม.  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําจากกาฬสินธุ์หลากเข้าเทศบาลเมืองยโสธรต่อเนื่อง 

มวลนํ้าจาก จ.กาฬสินธ์ุ หลากเข้าเทศบาลเมืองยโสธรต่อเน่ือง ขณะหลายหน่วยงานเตรียมป้องกันเพ่ือป้องกันมวลน้ํา 
เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เช่ือไม่รุนแรง 

นายชยุต วงศ์วณิช หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า 
หลังเขื่อนลําปาว จ.กาฬสินธ์ุ เพ่ิมระดับการระบายนํ้าลงสู่พ้ืนที่ท้ายเขื่อน ผ่านลําน้ําชี ส่งผลให้จ.ยโสธร ซึ่งเป็นจังหวัดที่รับนํ้า 
ต่อจากลํานํ้าชี มีปริมาณนํ้าไหลผ่านเข้ามาอย่างต่อเน่ืองและมีจํานวนมาก  

เบ้ืองต้นหลายหน่วยงานได้ระดมกําลังนํากระสอบทราย และ อุปกรณ์ต่าง ๆ มาเสริมริมตลิ่งลํานํ้าสาขาสําคัญ 
เพ่ือป้องกันมวลน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ทั้งน้ี พบว่าเริ่มมีมวลนํ้าหลากเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ส่งผลกระทบมากนัก 
คาดว่าวันน้ีน่าจะมีเพ่ิมเติมอีก ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ได้นํากระสอบทรายและอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเสริมแนวก้ันแล้วคาดว่าน่าจะช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหน่ึง สําหรับพ้ืนที่ที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือชุมชนบริเวณจุดลุ่มตํ่า รวมถึง ริมแม่นํ้า ทั้งหมด  
6 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 400 ครัวเรือน ทั้งน้ีทางจังหวัดได้ออกประกาศแจ้งเตือน
ให้ชาวบ้านเก็บของมีค่าไว้บนที่สูง และเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหานํ้าท่วมแล้ว จึงเช่ือว่าน่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
เตือนชาวสารคามริมน้ําชี เฝ้าระวัง4อ.น้ําท่วมหนัก 

เขื่อนระบายนํ้าฝายวังวางเริ่มวิกฤติปักธงแดง แจ้งเตือนประชาชนพ้ืนที่ลุ่มตํ่าติดริมฝั่งแม่นํ้าชี 4 อําเภอ ให้อพยพสิ่งของ 
ขึ้นที่สูงเน่ืองจากระดับในแม่นํ้าชีอยู่ในระดับเฝ้าระวัง ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษาที่ 3 เขื่อนระบายนํ้าฝายวังยาง โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพัฒนา 
ลุ่มนํ้าชีตอนกลาง กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมในพ้ืนที่ ประกอบกับนํ้าเหนือจาก จ.ชัยภูมิ และ จ.ขอนแก่น เริ่มไหลเข้าสู่
พ้ืนที่ จ.มหาสารคาม โดยเขื่อนอุบลรัตน์ได้ระบายนํ้าออกวันละประมาณ 15 ล้าน ลบ.ม. อีกทั้งเขื่อนลําปาวได้เพ่ิมการระบายนํ้า
จาก 10 ล้าน ลบ.ม. เป็น 20 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ทําให้แนวโน้มระดับนํ้าในแม่นํ้าชีเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง เขื่อนระบายน้ํา 
ฝายวังยางได้แขวนบานประตูระบายนํ้าทั้ง 6 บานหมดแล้ว เพ่ือเร่งระบายนํ้ารวมเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมวางแผนรองรับ
สถานการณ์จัดสรรกําลังร่วมกับจิตอาสาในการทํากระสอบทรายก้ันป้องกันพนังก้ันนํ้าถูกกัดเซาะตามแนวแม่นํ้าชีใน 4 อําเภอ  
คือ ที่บ้านกุดร่อง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย ถ้าหากก้ันไม่อยู่จะไหลทะลักเข้าในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะได้รับผลกระทบ
กว่า 2,000 ครัวเรือน, บ้านท่างาม หมู่ 14 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย, บ้านท่าตูมวารินทร์ หมู่ 9 ต.ท่าตูม อ.เมือง, บ.หนองข่า  
หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.เมือง และอ.เชียงยืน 

โดยรายงานระดับนํ้าหน้าฝายและท้ายฝาย ล่าสุดอยู่ที่ 139.88 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (ม.รทก.) เพ่ิมสูงขึ้น
จากเมื่อวาน 8 เซนติเมตร ถืออยู่ในระดับวิกฤติ จึงได้ติดธงสีแดงเตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง (สถานการณ์นํ้ายังตํ่ากว่าปี 54  
อยู่ 1.10 เมตร) ระบายนํ้าผ่านเขื่อน 937.10 ลบ.ม./วินาที  หรือ 80.96 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ทั้งน้ี โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา 
ชีกลางได้แจ้งเตือนประชาชนริมสองฝั่งแม่นํ้าชีว่า ระดับนํ้าในแม่นํ้าชีจะมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอีก ดังน้ัน ขอให้ประชาชนท่ีอาศัย 
อยู่บริเวณพ้ืนที่ลุ่มตํ่า หรือมีพ้ืนที่การเกษตรติดริมฝั่งแม่นํ้าชี ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด แต่หากมีฝนตก 
มาเพ่ิมอีก ซึ่งจะทําให้นํ้าในแม่นํ้าชีเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ต้องเตรียมอพยพขึ้นที่สูง เพ่ือป้องกันทรัพย์สินเสียหายและเป็นอันตรายต่อชีวิต  
(เดลินิวส์) 
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ร้อยเอ็ดวิกฤติน้ําท่วมแล้ว 5 อําเภอ สูง 1.20 เมตร 
ร้อยเอ็ดวิกฤติ รับนํ้าจากสกลนคร, กาฬสินธ์ุ และ ขอนแก่น พบท่วมแล้ว 5 อําเภอ สูงสุด 1.20 เมตร ขาดยา-อาหารสัตว์

เตือนให้ชาวบ้านเตรียมรับมือปัญหาอุทกภัยไว้ล่วงหน้า สําหรับสถานการณ์ภาพรวมพบมวลนํ้ายังไหลเข้ามาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มี
ประชาชน กว่า 6,000 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน พ้ืนที่เกษตรอีกกว่า 200,000 ไร่    

นายสฤษด์ิ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ขณะน้ี จ.ร้อยเอ็ด กําลังประสบปัญหา
นํ้าท่วมอย่างหนัก เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่รับมวลนํ้าต่อจาก จ.สกลนคร, กาฬสินธ์ุ และ ขอนแก่น ผ่านทางลํานํ้า สายสําคัญ 3 สาย 
คือ ลํานํ้าชี ลํานํ้ายัง และ ลํานํ้าเสียว เบ้ืองต้น พบ 5 อําเภอ ประกอบกอบด้วย อ.จังหาร, เชียงขวัญ, โพธ์ิชัย ธวัชบุรี และ เสลภูมิ 
ได้รับผลกระทบแล้ว วัดระดับนํ้าได้ เฉลี่ย 40 ซม. - 1.20 ม. ตามสภาพภูมิประเทศ โดยเฉพาะที่ อ.เสลภูมิ ซึ่งเป็นจุดรับนํ้าจาก  
ลํานํ้าชีและลํานํ้ายัง โดยปัจจุบันพบปัญหาลํานํ้ายังหนุนสูง จึงทําให้การระบายเป็นไปได้ช้า นอกจากน้ียังพบว่า พ้ืนที่ 14 อําเภอ 
จาก 20 อําเภอของจังหวัด มีลักษณะภูมิต้ังอยู่ติดริมแม่นํ้าจึงทําให้มีแนวโน้มสูงว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหานํ้าเอ่อล้นตลิ่ง 
เข้าท่วม เบ้ืองต้น จึงได้แจ้งเตือนให้ชาวบ้านเตรียมรับมือปัญหาอุทกภัยไว้ล่วงหน้า สําหรับสถานการณ์ภาพรวมพบมวลนํ้ายังไหล 
เข้ามาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีประชาชน กว่า 6,000 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน พ้ืนที่เกษตรอีกกว่า 200,000 ไร่  
ได้รับความเสียหาย ถนนหลายเส้นทางถูกตัดขาด ซึ่งส่วนน้ีตนเป็นห่วงปัญหาเร่ืองการอพยพคน เน้นกลุ่มคนป่วย และผู้สูงอายุ  
ซึ่งในวันน้ี ตนได้ลงพ้ืนที่เข้าไปตรวจสอบในหมู่บ้านที่ประสบภัยเพ่ือให้ความช่วยเหลือแล้ว พร้อมกับสั่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
นําอาหาร และ นํ้าด่ืมสะอาดเข้าไปแจกจ่าย ให้กับผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง สําหรับสิ่งที่ขาดแคลน คือยารักษาโรคที่เก่ียวกับผิวหนัง, 
โรคที่มากับนํ้า รวมถึง อาหารสัตว์ ทั้งของสุนัข แมว และ ปศุสัตว์  

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ช่วงบ่ายวันน้ีเจ้าหน้าที่จะเข้าไปติดต้ังเครื่องผลักดันนํ้า คาดว่า 
ภายใน 10 วัน สถานการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลาย ซึ่งมวลนํ้าดังกล่าว จะเดินทางต่อไปยัง จ.ยโสธร ตนจึงได้ประสานแจ้งเตือนให้  
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ และหากเป็นไปได้ตนก็อยากจะให้มีการปรับลดระดับการระบายนํ้า 
จากเขื่อนลําปาว แต่ก็เข้าใจดีว่าหากไม่ระบายนํ้าออกก็จะส่งผลกับตัวเขื่อน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชลประทานสุรินทร์เตือนปชช.เฝ้าระวังอุทกภัย 

ชลประทานสุรินทร์ เตือน ประชาชนเฝ้าระวัง อุทกภัยคาดมวลนํ้าจะไหลผ่านของห้วยต่างๆ และจุดที่ลุ่มตํ่าที่เคยเกิดปัญหา
นํ้าท่วม พ้ืนที่เร็ว ๆ น้ี 

ผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินกา ส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายจังหวัด และปริมาณนํ้าใน เข้าอ่างเก็บนํ้าต่าง ๆ จํานวน
มาก ในส่วนของจ.สุรินทร์ พบอ่างเก็บนํ้าทุกแห่งมีปริมาณกักเก็บสูงขึ้น โดยเฉพาะอ่างเก็บนํ้าห้วยเสนง ปัจจุบันมีปริมาณนํ้า 17.6 
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81ของความจุอ่าง โดยทางโครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมความพร้อมโดยการ 
เปิดประตูระบายนํ้า สูง 20 เซนติเมตร เพ่ือเตรียมความพร้อม หากมีพายุลูกใหม่เข้ามาในพ้ืนที่ สําหรับสถานการณ์นํ้าในอ่างเก็บนํ้า
และฝายชลประทานขนาดกลางในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ทั้ง 18 แห่ง ปัจจุบันมีปริมาณนํ้าวัดได้ 145.63 ล้านลูกบาศ์กเมตร  
หรือคิดเป็นร้อยละ 98.06 ของความจุทั้งหมด 148.52 ล้านลูกบาศ์กเมตร และมีอ่างเก็บนํ้า 6 แห่งมีประมาณนํ้ากักเก็บ 
เกินความจุ ประกอบด้วย อ่างเก็บนํ้าลําพอก , อ่างเก็บนํ้าเกาะแก้ว , อ่างเก็บนํ้าห้วยระหาญ , อ่างเก็บนํ้าห้วยแก้ว ,อ่างเก็บนํ้า
ขนาดมอญและอ่างเก็บนํ้าบ้านจรัส ด้าน นายประเทือง วันดี ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า  
ชลประทานสุรินทร์ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมวลน้ําจํานวนมากท่ีจะไหลเข้าผ่านพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ โดยเร่งให้เจ้าหน้าที่ 
ออกสํารวจความแข็งแรงของผนังก้ันนํ้าของอ่างเก็บนํ้าทั้ง 18 แห่งของจังหวัดสุรินทร์ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่พ่ีน้องประชาชน
ที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณอ่างเก็บนํ้าต่างๆ  

อย่างไรก็ตาม ชลประทานสุรินทร์ยังคงดําเนินการพร่องนํ้า เพ่ือรองรับมวลนํ้าและพายุลูกใหม่ที่อาจมีเข้ามา  
พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างให้เฝ้าระวัง ปัญหาน้ําท่วมตามเส้นทางนํ้าไหลผ่านของห้วยต่างๆ และจุดที่ลุ่มตํ่า 
ที่เคยเกิดปัญหานํ้าท่วม ทั้งน้ีหากมีเหตุการณ์นํ้าท่วมฉบับพลันในพื้นที่ ขอให้โทรศัพท์แจ้งมายังโครงการชลประทานสุรินทร์  
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 044-142588 และ 044-142577  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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ศรีสะเกษเร่งระบายน้ํา รับมือมวลน้ําเหนือทะลัก ท่วมแล้ว 9 อําเภอ  
เขื่อนราศีไศล อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ ได้เปิดประตูระบายนํ้า โดยแขวนประตูระบายนํ้าทั้ง 7 บานเพ่ือเร่งระบายนํ้า 

ในแม่นํ้ามูล เตรียมรับมือมวลนํ้าเหนือ จาก นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ วันน้ี  
สั่งแขวนประตูระบายนํ้า 2 เขื่อนก้ันแม่นํ้ามูล จ.ศรีสะเกษ ปล่อยให้ไหลตามธรรมชาติเพ่ือเร่งระบายน้ําลงสู่แม่นํ้าโขง  

จ.อุบลฯ เตรียมรับมือมวลนํ้าเหนือไหลหลากลงมาจากโคราช บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ขณะ 9 อําเภอยังถูกนํ้าท่วม ไร่นาจมใต้นํ้า 
กว่า 1 แสนไร่ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษามูลล่างเข่ือนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ 
ผู้อํานวยการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษามูลล่าง ได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ําของเข่ือนราศีไศล โดยแขวนประตูระบายน้ํา 
ทั้ง 7 บานไว้ และได้แขวนประตูระบายนํ้าทั้ง 14 บานของเขื่อนหัวนา ที่ อ.กันทรารมย์ ซึ่งเขื่อนหัวนาเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของ  
จ.ศรีสะเกษด้วยเช่นกัน เพ่ือปล่อยให้นํ้าไหลตามธรรมชาติ 

ทั้งน้ี เพ่ือทําการเร่งระบายน้ําจากแม่นํ้ามูลบริเวณด้านเหนือเขื่อนทั้งสองแห่งไปตามแม่นํ้ามูลลงสู่แม่นํ้าโขง เพ่ือรองรับ
ปริมาณนํ้าใหม่ที่จะไหลหลากมาจาก จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยในช่วงน้ีระดับนํ้าของแม่นํ้าโขงบริเวณ อ.โขงเจียม  
จ.อุบลราชธานี ยังตํ่ากว่าตลิ่ง 2.50 เมตร จะเป็นผลดีต่อการระบายนํ้าที่ท่วมขังในพ้ืนที่ จ.ศรีสะเกษ ลงสู่แม่นํ้าโขงได้สะดวกย่ิงขึ้น 
และเป็นการบรรเทาทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ จ.ศรีสะเกษ 

โดย นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้สั่งการให้นายอําเภอทุกพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่อยู่ติดกับลุ่มนํ้ามูล 
ให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เน่ืองจากปริมาณน้ํามากขึ้น โดยให้นายอําเภอท้องที่ประสานงาน 
การปฏิบัติกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนได้ทันท่วงที  

ทางด้าน นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เพ่ือเป็นการเตรียมรับมวลนํ้าจากจังหวัดใกล้เคียง 
ที่จะไหลเข้ามาสู่เขตพ้ืนที่ จ.ศรีสะเกษ จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษเพ่ือเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่ เ ก่ียวข้อง และนายอําเภอทั้ง 22 อําเภอเข้าร่วมประชุม  
พร้อมกับรายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในแต่ละพ้ืนที่และติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด 

สถานการณ์นํ้าท่วมในขณะน้ีได้รับผลกระทบรวม 9 อําเภอ คือ อ.กันทรลักษ์ ขุนหาญ โนนคูณ นํ้าเกลี้ยง พยุห์ ไพรบึง  
ภูสิงห์ ศรีรัตนะ และ อ.เบญจลักษ์ รวม 62 ตําบล 467 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 17,194 ครัวเรือน 65,611 คน  
มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ที่ อ.วังหิน 1 ราย อ.ปรางค์กู่ 1 ราย และ อ.กันทรารมย์ 1 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตที่ อ.วังหินได้มอบเงิน 
ให้การช่วย 30,000 บาท และมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบ 423 หลัง ถนนได้รับผลกระทบ 108 สาย แต่ราษฎร 
ยังสามารถสัญจรไปมาได้ พ้ืนที่การเกษตรจมใต้นํ้า ประกอบด้วย นาข้าว 121,120.72 ไร่ และพืชไร่ ยางพารา 13 ไร่ พืชสวน 
15 ไร่ บ่อปลา จํานวน 30,000 ตัว รวม 3 บ่อ 

ทางด้าน นายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ นายอําเภอนํ้าเกลี้ยง เปิดเผยว่า สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่วันน้ี ถนนเช่ือมระหว่าง 
บ้านลุมภู ม.2 ต.นํ้าเกลี้ยง อ.นํ้าเกล้ียง กับบ้านผักขะย่าใหญ่ ต.โพธ์ิ อ.โนนคูณ นํ้าจากลําห้วยขะยูงได้ท่วมขังในบางช่วง 
ถนนสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร (ซม.) ระยะทางประมาณ 20 เมตร บริเวณช่วงรอยต่อถนนกับสะพานสามารถใช้สัญจรได้ 
แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง ถนนบ้านสะพุง ม.6 ต.คูบ อ.นํ้าเกลี้ยง ไปถึง ต.บก อ.โนนคูณ นํ้าจากลําห้วยขะยูงยังท่วมขัง เน่ืองจากมี
ถนนช่วงที่เป็นลูกรังระยะทางประมาณ 25 เมตร ที่เสียหายจากนํ้าท่วมบางส่วน 

นอกจากน้ี ถนนบ้านสะพุง ม.6 ไปยังบ้านหนองแวง ม.5 ต.คูบ อ.นํ้าเกล้ียง ระดับนํ้าลดลงปกติ สามารถสัญจรไปมาได้  
แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเน่ืองจากผิวถนนขรุขระเน่ืองจากเป็นถนนดิน และได้แจ้งให้ อบต.คูบสํารวจแก้ไขแล้ว ซึ่งเส้นทางดังกล่าว
ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยง ทางสํารอง เป็นถนนหินคลุกสัญจรได้สะดวกกว่า ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  (ผู้จัดการ) 

 
ลําน้ํามูลล้นท่วม 2 อ.ที่จ.อุบลราชธานีต้องอพยพ 70 หลัง 

มวลนํ้าจากจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งอยู่ทางตอนบน เช่น จ.กาฬสินธ์ุ, ร้อยเอ็ด กําลังไหลผ่าน จ.อุบลราชธานี เพ่ือระบายออกสู่
แม่นํ้าโขง เบ้ืองต้น พบระดับนํ้าในแม่นํ้ามูลปรับตัวสูงขึ้น เอ่อล้นท่วมชุมชน ใน 2 อําเภอ ของจ.อุบลราชธานี ขณะมวลนํ้า 
ยังหลากมาต่อเน่ือง 

นายสิทธิพล เสง่ียม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับสํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะน้ีมวลนํ้าจากจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งอยู่ทางตอนบน เช่น จ.กาฬสินธ์ุ, ร้อยเอ็ด กําลังไหลผ่าน จ.อุบลราชธานี  
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เพ่ือระบายออกสู่แม่นํ้าโขง เบ้ืองต้น พบระดับนํ้าในแม่นํ้ามูล เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้พ้ืนที่ริมแม่นํ้า ในเขตอ.วารินชําราบ  
บริเวณชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง และ อ.เมือง ภายในเขต เทศบาลนครอุบลราชธานี บริเวณชุมชนห้วยม่วง ได้รับผลกระทบ  
มวลนํ้าเอ่อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมแล้ว ประมาณ 35 ซม. เบ้ืองต้น เจ้าหน้าที่ต้องอพยพชาวบ้าน ใน 2 ชุมชนดังกล่าวแบ่งเป็น  
ชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง 50 ครัวเรือน และ ชุมชนห้วยม่วง 20 ครัวเรือน รวม 70 ครัวเรือน ไปยังศูนย์อพยพที่แต่ละอําเภอจัดไว้ 
พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งน้ีคาดว่ามวลนํ้าจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แต่จะมีระดับสูงไม่เกิน 1 เมตร สําหรับพ้ืนที่ 
ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 อําเภอคืออ.เขื่องใน เพราะเป็นจุดรับนํ้าจากจังหวัดทางตอนบนด่านแรก และ อ.เมือง 
1 ชุมชน กับ อ.วารินชําราบ 14 ชุมชน เน่ืองจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มตํ่า โดยก่อนหน้าน้ีทางจังหวัดได้แจ้งเตือน 
ให้ประชาชนทั้ง 15 ชุมชน ใน 2 อําเภอเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นํ้าล้นตลิ่งแล้ว คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทา 
ความเดือดร้อนได้ในระดับหน่ึง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

อ่างทองเร่งช่วยชาวนา 3 ตําบล สูบน้ําที่ท่วมขังในแปลงนาข้าว 
นายอําเภอเมือง ช่วยชาวนา 3 ตําบล สูบนํ้าที่ท่วมขังในแปลงนาข้าว ที่ใกล้เก็บเก่ียวกว่า1 พันไร่ ลงสู่คลองชลประทาน 

ระบายออกสู่แม่นํ้าน้อย ขณะที่แม่นํ้าเจ้าพระยาเริ่มทรงตัว 
นายศักด์ิดา บรรดาศักด์ิ นายอําเภอเมืองอ่างทอง ได้ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือชาวนา 3ตําบล ที่นํ้าได้ท่วมขังในพ้ืนที่นาข้าวจนมิด

รวงข้าว ในตําบลคลองวัว ตําบลมหาดไทย และตําบลศาลาแดง อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับการประสานจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ตําบล ในการช่วยเหลือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทานให้การแนะนําในการสูบนํ้าระบายลงสู่แม่นํ้าน้อย 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา 

นายศักด์ิดา กล่าวว่า หลังฝนตกต่อเน่ืองติดต่อกันมาหลายวัน ทําให้พ้ืนนาราบที่ลุ่มทั้ง 3 ตําบลได้รับผลกระทบน้ําท่วมมิด
รวงข้าวกว่า 1,000 ไร่ ไร้ที่ระบายนํ้า เน่ืองจากนํ้าในคลองชลประทานก็เอ่อล้นไหลเข้าท่วมพ้ืนนาข้าว จึงได้ประสานไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ตําบล ในการประสานขอความช่วยเหลือแบบบูรณาการ โดยการนํารถแบ็กโฮมาขุนคันดินก้ันนํ้าเสริมบน
คันนาแล้วสูบนํ้าออกจากคลองชลประทาน เป็นการระบายลงสู่แม่นํ้าน้อย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และเพ่ือให้
ชาวนาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหารายได้เลี้ยงครอบตัวต่อไป 

ด้านสถานการณ์แม่นํ้าเจ้าพระยา ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง เริ่มทรงตัว แต่ยังคงเฝ้าระวังนํ้าระลอกสาม โดยที่สถานีวัดนํ้า ชล
มาตร C7A บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นํ้าไหลผ่าน 1,271 ลบ.เมตร/วินาที ระดับนํ้าอยู่ที่ 6.49 เมตร จากระดับตลิ่ง 
9.32 เมตร จังหวัดอ่างทอง มีผู้ประสบภัยนํ้าท่วมแล้ว 2 อําเภอ ที่บริเวณตําบลบางจักร อําเภอวิเศษชัยชาญ 103 หลังคาเรือน 
และ ตําบลโผงเผง อําเภอป่าโมก 116 หลังคาเรือน  (ผู้จัดการ) 

 
น้ําท่วมพื้นที่ลุ่ม 6 อําเภอ พระนครศรีอยุธยา 

นํ้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มตํ่าติดริมตลิ่งแม่นํ้าใน 6 อําเภอ ของ จ.พระนครศรีอยุธยา สูงสุด 1 เมตร กระทบ 11,000 ครัวเรือน 
คาดว่า ปลายเดือนตุลาคม สถานการณ์จะคลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

นายอุดมศักด์ิ ขาวหนูนา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยกับสํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ พบบ้านเรือนประชาชน ซึ่งต้ังอยู่บริเวณจุดลุ่มตํ่าติดริมตลิ่งแม่นํ้าน้อย, แม่นํ้าเจ้าพระยา, คลองบางหลวง 
และ คลองบางบาล นอกเขตคันก้ันนํ้า ในพ้ืนที่ 6 อําเภอ ของจังหวัด ประกอบด้วย อ.เสนา, ผักไห่, บางบาล, พระนครศรีอยุธยา, 
บางปะอิน และ บางไทร กําลังประสบปัญหา มวลนํ้าจากแม่นํ้าน้อย, แม่นํ้าเจ้าพระยา, คลองบางหลวง และ คลองบางบาล  
เอ่อล้นเข้าท่วมใต้ถุนบ้านเรือน วัดระดับความสูงได้ต้ังแต่ 20 ซม. - 1 ม. ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ เบ้ืองต้นพบ ราษฎร  
กว่า 11,000 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบแล้ว สาเหตุมาจาก ช่วงน้ีเป็นฤดูน้ําหลาก ประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท  
ได้เ พ่ิมระดับการระบายน้ําลงสู่ พ้ืนที่ท้ายเขื่อน ในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์ เมตรต่อวินาที ซึ่ งโดยปกติบริ เวณดังกล่าว  
จะได้รับผลกระทบทันทีที่เขื่อนเจ้าพระยา ระบายนํ้าในอัตรา 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ทั้งน้ีพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ 
ได้เตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้ว เพราะปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี อีกทั้งทุกครัวเรือนยังมีเรือเป็นของตัวเองจึงทําให้ 
ไม่น่าเป็นกังวลมากนัก เพียงแต่อาจมีอุปสรรคด้านการเดินทางระหว่างบ้านกับถนนใหญ่ เน่ืองจากนํ้าท่วมขังถนนทางเข้าออก  
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นอกจากน้ี บางบ้านที่มีรถยนต์ส่วนตัวก็ไม่สามารถนํารถไปจอดหน้าบ้านหรือใต้ถุนบ้านได้เช่นเดิม ทําให้ต้องนํามาจอดไว้ 
ริมถนน และผลัดเปลี่ยนเวรยามกันเฝ้าแทน อย่างไรก็ตาม คาดว่า ปลายเดือนตุลาคม สถานการณ์จะคลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ เพราะเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูฝน  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

น้ําล้นคลองตะกั่วป่าท่วมบ้าน-สวน ในที่ลุ่มของจ.พังงา 
ฝนตกอย่างต่อเน่ืองทั่วทั้งจังหวัดพังงาต้ังแต่คืนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทําให้นํ้าเอ่อล้นตลิ่งคลองตะก่ัวป่า เข้าท่วม 

บ้านเรือน สวน ของประชาชนในพ้ืนที่ราบลุ่ม ของ จ.พังงา  
นายสายัน กิจมะโน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเครือข่าย  

ลงพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ริมตลิ่งแม่นํ้าตะก่ัวป่า จ.พังงา เพ่ือตรวจสอบสถานการณ์นํ้า และเย่ียมเยียนประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณเขตพ้ืนที่ 
ลุ่มนํ้าตะกั่วป่า ในเขตพื้นที่ตําบลโคกเคียนและตําบลบางไทร อ.ตะก่ัวป่า ด้าน นายสายัน เปิดเผยว่า หลังมีฝนตกอย่างต่อเน่ือง 
ทั่วทั้งจังหวัดพังงาต้ังแต่คืนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทําให้ปริมาณนํ้าเหนือจากอําเภอกะปงที่ไหลผ่านคลองตะก่ัวป่า ได้เอ่อล้นตลิ่ง
เข้าบ้านเรือนและสวน บริเวณพ้ืนที่ลุ่มตํ่า ในหมู่ 5 ตําบลโคกเคียน และหมู่ 1 ตําบทบางไทร อําเภอตะก่ัวป่า ส่งผลให้ประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่ม ได้รับผลกระทบจํานวน ประมาณ 159 คน 53 ครัวเรือน เบ้ืองต้นพบว่า ชาวบ้านได้มีการเตรียมพร้อมในรับมือ 
และดําเนินการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ในบ้านเรือนไว้ในที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ตนได้ประสานไปยัง อําเภอ 
และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
เน่ืองจากจังหวัดพังงายังมีฝนตกเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ภาคเหนือเวียดนามสาหัส ฝนกระหน่ําน้ําท่วมฉับพลันตาย-สูญหายกว่า 30 คน 
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําใหฎ้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน มีรายงานพบผู้เสียชีวิต 7 คน และสูญหาย 27 คน ใน 3 จังหวัด

ภาคเหนือของเวียดนาม.  
เจ้าหน้าที่เวียดนามระบุว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 7 คน และสูญหาย 

อีก 27 คน ในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศ 
เลือง ต่วน แอ็ง เจ้าหน้าที่หน่วยภัยพิบัติ กล่าวว่า จังหวัดเอียนบ๋าย (Yên Bái) เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด  

มีผู้เสียชีวิต 2 คน และสูญหายอีก 13 คน ทางการได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ราว 900 นาย เข้าค้นหาผู้สูญหาย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 
รายอ่ืนๆ มีรายงานมาจากจังหวัดเซินลา (Sơn La) และ จังหวัดลายเจิว (Lai Châu) ที่อยู่ใกล้กัน 

รองนายกรัฐมนตรีจิง ด่ิง ยวุ๋ง (Trịnh Đình Dũng ) นําคณะเจ้าหน้าที่ระดับรัฐบาล ลงพ้ืนที่เพ่ือให้การช่วยเหลือ 
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เวียดนามมีแนวโน้มที่จะประสบกับพายุ และน้ําท่วมอยู่เป็นประจํา ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติน้ี
หลายร้อยคน.  (ผู้จัดการ) 

 
"บิ๊กเต่า"สั่งจนท.เร่งช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ 

"พล.อ.สุรศักด์ิ"สั่งผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส.เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน และหลังนํ้าลด 
จะมีการวางแผนระยะยาวเพ่ือไม่ให้เกิดนํ้าท่วมซ้ําอีก 

พล.อ.สุรศักด์ิ  กาญจนรัตน์  รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงสถานการณ์นํ้าท่วมใน 19 จังหวัด ว่า
ได้สั่งการให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ โดยเฉพาะผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคเหนือและอีสาน  ที่เป็นศูนย์ประสานงานในพ้ืนที่ ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว  สําหรับกําลังพลท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือราษฎร
ซึ่งประสบภัยน้ัน ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และสํานักการบิน 
จัดยานพาหนะ สนับสนุนภารกิจตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ เส้นทางถูกตัดขาด เข้าถึงได้ยาก รวมถึงพ้ืนที่ 
ที่ประสบปัญหาหนัก เช่น จ.สกลนคร และจ.อํานาจเจริญ  นอกจากน้ี ยังกําชับให้ ผอ. ทสจ.เกาะติดสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
และรายงานสถานการณ์ให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบความคืบหน้าเป็นระยะ  อีกทั้งหลังนํ้าลด 
ให้เร่งสํารวจความเสียหายพร้อมแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 

ทั้งน้ีก่อนหน้าน้ีแต่ละหน่วยงานของกระทรวงฯ ได้ลงพ้ืนที่ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัย 
มาอย่างต่อเน่ือง จากการได้รับรายงานผลการปฎิบัติงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 29 - 30 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า เจ้าหน้าที่อุทยานฯภูผายล 
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เข้าช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยนํ้าท่วม 2 จุดคือ จุดที่ 1 บริเวณสามแยกอําเภอเต่างอย จ.สกลนคร และจุดที่2 บริเวณเส้นทาง 
บ้านกกตูม ต.กกตูม - บ้านมะนาว ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

ขณะเดียวกันกรมทรัพยากรนํ้า สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 จ.อุดรธานี  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
ให้ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงนํ้าท่วมขังและนํ้าท่วมขังซ้ําซาก 5 แห่ง ในเขตเทศบาลนครอุดรฯและเขตเทศบาล 
รอบนอก  พร้อมกันน้ีได้สนับสนุนนํ้าด่ืม 2,000 ขวดช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม จ.กลนคร อีกด้วย 

“หลังสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ต้องวางแผนระยะยาว ป้องกันไม่เกิดเหตุซ้ําอีก  ซึ่งจะเน้นยํ้าเรื่องการทําความเข้าใจ 
สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ดูแลพ้ืนที่ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อมต้นนํ้าในชุมชนอย่างจริงจัง  ที่สําคัญคือ การเปิดให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมทั้งการรักษ์ผืนป่า บริหารจัดการนํ้า ป้องกันนํ้าท่วมนํ้าแล้ง เพราะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเท่ากับสร้างความรู้สึก 
เป็นเจ้าของพ้ืนที่ เกิดความหวงแหน ช่วยกันรักษาเป็นหูเป็นตา ลดการทําลายป่า สิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน ผลที่ตามมาก็คือ 
ลดความสูญเสีย เสียหายจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะนํ้าแล้ง นํ้าท่วมได้อย่างเป็นรูปธรรมในที่สุด”พล.อ.สุรศักด์ิ กล่าว.  (เดลินิวส์) 
 
 
 


