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สภาวะอากาศ  ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลมีฝนกระจาย ... 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยกทม .ฟ้าคะนองฝนกระจาย ภาคใต้ตกชุกหนัก 
เสี่ยงอันตราย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เผย 34 อ.นํ้าท่วม!ยอดดับ 32 ราย 
กรมชลประทาน  เผยลํานํ้าอูนยังมากระดมเครื่อง-เรือผลักดันนํ้าสู้วิฤกติ 
จ.พิจิตร  นํ้ายังท่วมพ้ืนที่เกษตร 10 อําเภอพิจิตรสูง 60 ซม. 
จ.นครพนม  อ.นาแก นํ้าเริ่มลดกลับสู่ภาวะปกติ 
จ.สกลนคร  สรุปท่วมสกลนครกระทบกว่า 4 แสน-ยังจม 3 อ. 
จ.กาฬสินธุ์  นํ้าท่วม 5 อ.นาข้าวเสียหาย 1.2 แสนไร่ 
จ.ร้อยเอ็ด  นํ้ายังท่วม 2 ม.ใน อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ดสูงสุด 40 ซม. 
จ.อุบลราชธานี  อ.วารินชําราบท่วม 2 สัปดาห์แล้ว ปชช. 5 พันคนเดือดร้อน 
จ.ภูเก็ต  นํ้ายังระบายไม่ทันเข้าท่วมหลายจุดทั้งโรงพักป่าตอง หมู่บ้านไทยใหม่ 
จ.กระบี่  นํ้าป่าหลากพัดรถตกคลองดับ1-เข้มเตือนภัย 
จ.ตรัง  ชาวตรังยังอ่วมผู้ว่าฯเตือน 10 อําเภอเฝ้าระวัง 
จ.พัทลุง ฝนถล่มหนัก นํ้าป่าท่วมสะพานขาด 
จ.สตูล  นํ้าท่วมสูงนักเรียนหมดทางไปโรงเรียน 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์  ผู้จัดการ) 

สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
เซียร์ราลีโอน  ฝนตกหนักดินถล่มในเซียร์ราลีโอนตายพุ่งกว่า 300 คน 
การช่วยเหลือ 
จ.อุบลราชธานี  ติดเคร่ืองดันนํ้าจาก 22 เป็น 38 เครื่องที่อุบลฯแล้ว 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 4.63 10.24 7.82 8.70 8.62 และ10.97 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง  
มีค่าเท่ากับ -8.17 -5.76 -4.38 -3.80.-3.38 และ-3.53 เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน  
สถานีหนองคาย สถานีอุบลราชธานี มแีนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น สถานีเชียงคาน สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร  มีแนวโน้มระดับนํ้า
ลดลง 
 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและเพ่ิมขึ้นในบางพ้ืนที่ (ข้อมูลวันที่ 15 ส.ค.2560  
ที่มา ระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ํา) สถานีคลองลํา อ .ศรีนครินทร์ จ .พัทลุง  
สถานีคลองนุ้ย อ เมือง  จ .พัทลุง สถานีคลองหวะ อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานี 
คลองอู่ตะเภา อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .สะเดา จ .สงขลา วัดปริมาณนํ้าได้ 2.42 * 0.95 49.90 51.60 
และ 55.50 ลบม/วินาที  

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 16 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.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จังหวัด 10 ส.ค.60 11 ส.ค.60 12 ส.ค.60 13 ส.ค.60 14 ส.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. 33.5 18.1 - 0.6 1.1 
จ.เชียงราย 17.4 8.0 - - 1.1 
จ.เชียงใหม่ 6.2 1.6 - 11.2 8.8 
จ.พะเยา - - - - 45.8 
จ.น่าน 20.5 3.8 - 2.0 7.5 
จ.ลําพูน - - - - - 
จ.ลําปาง - 2.2 - - - 
จ.แพร่ 4.0 1.3 - 10.5 5.0 

จ.อุตรดิตถ์ - - - - - 
จ.สุโขทัย - - - - - 
จ.ตาก 48.2 5.0 - 3.5 3.7 

จ.พิษณุโลก - - - - - 
จ.เพชรบูรณ์ - 2.0 - 5.9 - 
จ.กําแพงเพชร - 15.3 - - - 

จ.พิจิตร - - - - - 
จ.หนองคาย 0.7 - - - 50.6 

จ.เลย - 12.6 - 0.4 17.0 
จ.อุดรธานี - 20.8 - 4.0 58.0 

จ.หนองบัวลําภู - 8.4 - - - 
จ.นครพนม 20.2 1.5 - 4.5 11.4 
จ.สกลนคร 3.9 6.3 - 15.5 20.1 
จ.มุกดาหาร 1.7 - - 5.0 1.5 
จ.ขอนแก่น 24.3 12.4 - 29.6 49.5 

จ.มหาสารคาม 0.4 10.3 - - - 
จ.กาฬสินธ์ุ 20.0 5.0 - - 40.0 
จ.ร้อยเอ็ด - - - - - 
จ.ชัยภูมิ 1.3 - - 60.0 31.0 

จ.อุบลราชธาน ี - - - 17.0 20.8 
จ.อํานาจเจริญ - - - - 11.0 

จ.ยโสธร - - - - 1.5 
จ.สุรินทร์ - - - - 22.6 

จ.นครราชสีมา - 0.1 - 62.5 34.6 
จ.บุรีรัมย์ 0.6 - - 12.3 - 

จ.ศรีษะเกษ - - - 5.0 15.4 
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แผนที่อากาศ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ส.ค.60  เวลา 13:00 น. 10 ส.ค.60  เวลา 19:00 น. 

11 ส.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 11 ส.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 110.3 3,022.3 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 8.8 1,410.0 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 25.5 1,235.7 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 22.6 1,939.4 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน 0.7 538.9 239.3 ตํา่กวา่ 31.5 2,849.4 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 667.4 92.3 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง 8.8 1,141.4 *** *** 65.8 2,820.9 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 629.2 102.7 สงูกวา่

เชยีงราย 1.1 1,410.0 358.4 สงูกวา่ 110.3 3,022.3 หวัหนิ ไมม่ฝีน 718.5 71.2 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. 0.8 1,270.7 351.6 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 1,096.4 99.1 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง 3.5 1,135.1 386.7 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 1,613.4 207.5 สงูกวา่

พะเยา - 681.7 204.0 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 2.4 1,525.8 213.9 สงูกวา่

ทา่วงัผา 1.9 929.6 297.8 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 1,568.9 110.9 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 821.1 198.7 สงูกวา่ เลย สกษ. 1.0 1,073.6 173.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 10.3 921.0 139.6 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง 1.1 720.7 220.4 สงูกวา่ หนองคาย - 1,442.7 323.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 43.6 2,578.2 129.8 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 178.5 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,092.8 184.9 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 11.0 2,820.9 82.7 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 899.1 216.9 สงูกวา่ อุดรธานี - 1,126.7 285.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 6.0 1,637.4 105.5 สงูกวา่

ลําปาง - 854.9 186.3 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. 6.4 1,829.9 324.0 สงูกวา่ พระแสง สอท. 9.8 1,282.1 182.4 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 829.7 172.7 สงูกวา่ สกลนคร 0.5 1,939.4 357.9 สงูกวา่ ฉวาง 5.6 1,554.7 220.0 สงูกวา่

แพร่ - 871.4 205.5 สงูกวา่ นครพนม 1.4 1,785.3 580.3 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 1.0 1,931.4 78.8 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 684.6 273.2 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. 8.6 1,572.9 546.2 สงูกวา่ สงขลา 34.1 1,375.0 109.4 สงูกวา่

นา่น สกษ. 7.5 714.8 304.2 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,039.8 *** *** หาดใหญ่ 1.4 1,331.0 113.0 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,073.8 198.9 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 920.4 216.4 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 6.4 1,362.0 123.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 874.8 263.4 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,109.0 231.9 สงูกวา่ สะเดา ฝนเล็กนอ้ย 902.3 96.0 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 846.5 175.4 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,507.2 350.7 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 1,454.7 134.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 963.9 183.0 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,064.4 169.8 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 1.1 2,201.8 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 757 8 198 1 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ 0 3 1 114 1 266 5 สงกวา่ นราธวิาส 65 8 2 696 5 158 3 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

14 สิงหาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

15 สิงหาคม 2560

หลม่สกั ไมม่ฝีน 757.8 198.1 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ 0.3 1,114.1 266.5 สงูกวา่ นราธวิาส 65.8 2,696.5 158.3 สงูกวา่

แมส่อด 2.1 800.7 321.7 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 769.5 196.2 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 587.0 115.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,087.2 261.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 603.3 112.0 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,076.7 252.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 1,076.9 247.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,357.4 303.3 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 966.1 199.0 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,347.2 343.6 สงูกวา่ ระนอง 27.4 3,022.30 808.50 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,301.3 170.5 สงูกวา่ ศรสีะเกษ 7.2 1,109.6 260.0 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 36.7 2,787.10 478.30 สงูกวา่

อุม้ผาง 3.7 876.1 248.4 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 844.7 227.9 ตํา่กวา่ กระบี่ 3.2 1,721.90 266.30 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 849.6 227.4 สงูกวา่ นครราชสมีา - 1,037.5 157.2 สงูกวา่ ภเูก็ต 69.6 1,383.50 286.80 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 0.1 757.4 102.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์ 22.6 1,003.2 256.2 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 70.3 1,479.00 329.80 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 879.8 209.2 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,052.2 223.7 สงูกวา่ เกาะลนัตา 110.3 1,750.20 304.20 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 696.3 153.5 สงูกวา่ ตรงั 12.4 1,856.10 275.10 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 802.5 125.4 สงูกวา่ สตลู 72.0 1,434.80 259.30 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 761.9 181.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ - 1,217.7 263.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ 4.0 1,118.8 178.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 2.7 949.2 180.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 เกาะลนัตา 110.3 1,750.2

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 665.6 171.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 สตลู 72.0 1,434.8

อุทยัธานี ฝนเล็กนอ้ย 856.3 260.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 70.3 1,479.0

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 727.8 *** *** นครนายก - 1,871.3 *** *** 4 ภเูก็ต 69.6 1,383.5

บวัชุม ไมม่ฝีน 793.7 169.2 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี 13.1 1,165.5 358.5 สงูกวา่ 5 นราธวิาส 65.8 2,696.5

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,123.1 145.6 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,428.2 290.4 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ เกาะลนัตา 110.3 1,750.2

สมทุรปราการ สกษ. 0.4 913.4 *** *** สระแกว้ 1.0 957.5 216.1 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง 27.4 3,022.3

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 935.0 343.7 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,235.8 170.7 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 754.0 118.4 สงูกวา่ ชลบุร ี - 954.4 154.1 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 814.1 150.9 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 612.7 136.8 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 544.0 105.0 สงูกวา่ พทัยา 0.2 658.4 97.6 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 588.3 228.1 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 1,009.4 208.6 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 768.2 *** *** แหลมฉบงั ฝนเล็กนอ้ย 678.8 116.4 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 696.0 98.3 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 871.7 109.0 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 624.2 107.1 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,055.0 132.3 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 1,094.0 190.2 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 843.2 123.1 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย 0.8 1,040.8 206.6 สงูกวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 2,448.5 497.2 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร - 1,235.7 219.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. 3.5 2,621.8 520.0 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง 25.5 - 170.9 ตํา่กวา่ ตราด 31.5 2,849.4 1,040.4 สงูกวา่

นํารอ่ง - 499.7 105.3 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 533.0 170.7 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุ - ไมม่ ี-

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 226.14 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 205.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 1 4 12 -191.00 

วนัที ่15  สิงหาคม  2560 ภาคกลาง 2 1 - 3 -57.00 

45,827 ภาคตะวันตก - - 2 2 204.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
65% ภาคตะวันออก 3 2 5 10 -0.86 คงที่ 5 อ่าง
วนัที ่15  สิงหาคม  2559 ภาคใต ้ - 1 3 4 66.00  ลดลง 14 อ่าง

33,499 รวมท ัง้ประเทศ 14 5 19 38 226.14   เพิม่ขึน้ 19 อ่าง

47%

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 4,481 33% 6,644 49% 2,844 21% 6,581 49% 2,781 21% 63.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,311 45% 5,854 62% 3,004 32% 5,713 60% 2,863 30% 141.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 66 25% 134 51% 122 46% 130 49% 118 45% 4.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 43 16% 53 20% 39 15% 54 21% 40 15% -1.00 ลดลง

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 35 33% 44 42% 41 39% 43 41% 40 38% 1.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 54 32% 128 75% 122 72% 127 75% 121 71% 1.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 386 41% 761 81% 718 76% 765 81% 722 77% -4.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,376 38% 13,618 55% 6,890 28% 13,413 54% 6,685 27% 205.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 38 28% 80 59% 73 54% 98 72% 91 67% -18.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 184 35% 601 116% 556 107% 638 123% 593 114% -37.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 45 27% 169 102% 161 98% 172 104% 164 99% -3.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 45 27% 94 57% 57 35% 93 57% 56 34% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 663 27% 1,580 65% 999 41% 1,613 66% 1,032 42% -33.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 581 29% 1,654 84% 1,554 78% 1,745 88% 1,645 83% -91.00 ลดลง

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 60 19% 88 28% 66 21% 88 28% 66 21% - คงที่

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 17 11% 83 54% 82 53% 81 52% 80 52% 2.00 เพิม่ขึน้

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 30 21% 77 55% 70 50% 76 54% 69 49% 1.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 46 17% 159 58% 152 55% 156 57% 149 54% 3.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 58 48% 72 60% 69 57% 74 61% 71 59% -2.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 997 51% 1,339 68% 508 26% 1,353 69% 522 27% -14.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,764 33% 5,996 72% 4,347 52% 6,188 74% 4,538 54% -191.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 286 30% 249 26% 246 26% 300 31% 297 31% -51.00 ลดลง

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 45 28% 96 60% 79 49% 102 64% 85 53% -6.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 42 18% 149 62% 109 45% 149 62% 109 45% - คงที่

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 373 27% 494 36% 434 32% 551 41% 491 36% -57.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,515 65% 13,317 75% 3,052 17% 13,248 75% 2,983 17% 69.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,030 45% 5,741 65% 2,729 31% 5,606 63% 2,594 29% 135.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,545 58% 19,058 72% 5,781 22% 18,854 71% 5,577 21% 204.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 108 48% 114 51% 109 49% 114 51% 109 49% - คงที่

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 94 22% 182 43% 152 36% 181 43% 151 36% 1.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 26 22% 89 76% 77 66% 88 75% 76 65% 1.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 54 33% 120 73% 106 65% 120 73% 106 65% - คงที่

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 145 49% 178 60% 158 54% 167 57% 147 50% 11.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 5 31% 9 55% 8 50% 9 55% 8.43 51% -0.10 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 3 16% 17 80% 16 75% 17 79% 15.98 75% 0.12 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 18 22% 55 69% 52 66% 57 71% 53.72 68% -1.60 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 26 58% 30 66% 27 60% 29 65% 26.37 58% 0.73 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 26 9% 149 51% 130 44% 162 55% 143.00 48% -13.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 507 30% 943 56% 836 50% 944 56% 837 50% -0.86 ลดลง

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 198 28% 337 47% 272 38% 337 47% 272 38% - คงที่

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 49 13% 204 52% 186 48% 200 51% 182 47% 4.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,220 75% 4,297 76% 2,945 52% 4,280 76% 2,928 52% 17.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 467 32% 881 61% 605 42% 836 57% 560 39% 45.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 4,934 60% 5,719 70% 4,008 49% 5,653 69% 3,942 48% 66.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 33,499 47% 45,827 65% 22,296 31% 45,602 64% 22,070 31% 226.14 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 ่15  สงิหาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

9 สงิหาคม 2560

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

15 สงิหาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่15  สงิหาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้
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กทม.ฟ้าคะนองฝนกระจาย ใต้ตกชุกหนักเสี่ยงอันตราย 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝน

ตกหนักบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมไว้ด้วย ส่วนภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนกระจาย  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และ
ตาก อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ 
นครพนม สกลนคร อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา อุณหภูมิตํ่าสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ภาคกลาง  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี  
และนครปฐม อุณหภูมิตํ่าสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  
บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 22-27 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่ง 
คลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  
บริ เวณจังหวัดระนอง  พังงา  ภู เ ก็ต  กระ บ่ี  ตรั ง  และสตูล  อุณหภูมิ ตํ่ าสุด  21-25 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุ ด  
31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
34 อําเภอยังอ่วมน้ําท่วม!ยอดดับ 32 ราย 

34 อําเภอยังอ่วมนํ้าท่วม! “สกลนคร” ลดวิกฤตเหลือ 3 อ. ขณะที่ “ร้อยเอ็ด” เหลือ 5 อ. ยอดดับรวม 32 ราย  
ด้าน “ปภ.” เร่งกอบกู้-ฟ้ืนฟู 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักต่อเน่ืองต้ังแต่วันที่  
5 ก.ค. – 14 ส.ค. ทําให้เกิดนํ้าไหลหลากในพ้ืนที่ 44 จังหวัด รวม 301 อําเภอ 1,661 ตําบล 13,312 หมู่บ้าน 43 ชุมชน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 583,448 ครัวเรือน 1,850,403 คน ผู้เสียชีวิต 32 ราย เบ้ืองต้นบ้านเรือนได้เสียหาย 2,574 หลัง 
แยกเป็น เสียหายบางส่วน 2,559 หลัง เสียหายทั้งหลัง 15 หลัง ถนน 2,390 สาย บ่อปลา 21,732 บ่อ ปศุสัตว์ 795,781 ตัว 
พ้ืนที่การเกษตร 3,887,604 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 36 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด 34 อําเภอ  
203 ตําบล 1,253 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 44,261 ครัวเรือน 137,726 คน จุดอพยพ 33 จุด 922 ครัวเรือน 
3,326 คน แยกเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่  

1.สกลนคร นํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 18 อําเภอ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 อําเภอ ได้แก่  สกลนคร  
อ.กุสุมาลย์ และอ.โคกศรีสุพรรณรวม 3 ตําบล 7 หมู่บ้าน 45 ครัวเรือน 137 คน  

2 กาฬสินธ์ุ นํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 18 อําเภอ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 5 อําเภอ ได้แก่ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ
อ.ยางตลาด อ.ฆ้องชัย อ.กมลาไสย อ.ร่องคํา  

3. นครพนม นํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 11 อําเภอ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 2 อําเภอ ได้แก่ อ.นาแก  
อ.นาหว้า  
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4. ร้อยเอ็ด นํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 20 อําเภอ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 5 อําเภอ ได้แก่ อ.เสลภูมิ  
อ.เชียงขวัญ อ.จังหาร อ.โพธ์ิชัย และอ.ทุ่งเขาหลวง  

5. ยโสธร นํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 9 อําเภอ ยังมีสถานการณ์อุทกภัยใน 4 อําเภอ ได้แก่ อ.เมืองยโสธร อ.คําเขื่อนแก้ว 
อ.มหาชนะชัย และ อ.ค้อวัง 

6. อุบลราชธานี นํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 22 อําเภอ ปัจจุบันยังมีสถานการณ์ใน 8 อําเภอ ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี  
อ.วารินชําราบ อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง อ.ตระการพืชผล อ.เดชอุดม อ.เขื่องใน และอ.สว่างวีระวงศ์ 

7. หนองคาย ฝนตกหนักต่อเน่ือง ทําให้นํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่อําเภอเฝ้าไร่ รวม 2 ตําบล 15 หมู่บ้าน  
ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ทําให้นํ้าท่วมในพ้ืนที่ 6 อําเภอ ได้แก่ อ.บางบาล อ.เสนา อ.บางปะอิน  
อ.ผักไห่ อ.พระนครศรีอยุธยา และอ.บางไทร  

ทั้งน้ีปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพ้ืนที่  
ส่วนจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย ควบคู่กับการเร่งระบายน้ําออกจากพ้ืนที่  (เดลินิวส์). 
 

ลําน้ําอูนยังมากระดมเครื่อง-เรือผลักดันน้ําสู้วิฤกติ 
เขื่อนนํ้าอูน นํ้าเกินระดับเก็บกัก 84.52 ล้าน ลบ.ม. กรมชล จัดเครื่องผลักดันนํ้า กองทัพเรือ หนุนเรือผลักดันนํ้า ช่วยแก้

สถานการณ์  
นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 7 กล่าวเก่ียวกับสถานการณ์นํ้าและการให้การ

ช่วยเหลือประชาชนบริเวณลํานํ้าอูน จังหวัดนครพนม วันน้ี (14 สิงหาคม 2560) ว่าเขื่อนนํ้าอูน มีปริมาณนํ้าที่เก็บกัก 520 ล้าน 
ลบ.ม. ปัจจุบันปริมานน้ําเกินระดับเก็บกัก 84.52 ล้าน ลบ.ม. มีอัตราการระบายผ่านอาคารระบายน้ําล้น ประมาณ 8.37 ล้าน 
ลบ.ม./วัน มีพ้ืนที่นํ้าท่วมบริเวณจังหวัดสกลนคร(อําเภอกุสุมาลย์)ประมาณ 4,767 ไร่ จังหวัดนครพนม(อําเภอนาหว้าและอําเภอศรี
สงคราม) ประมาณ 38,791 ไร่ รวมท้ังหมดประมาณ 43,558 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นปริมาณนํ้าที่ท่วมขังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร
ประมาณ 7 ล้าน ลบ.ม. และ ในจังหวัดนครพนมอีกประมาณ 62 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็น 69 ล้าน ลบ.ม. เมื่อรวมกับปริมาณนํ้าที่
ระบายจากเขื่อนนํ้าอูน จะมีปริมาณนํ้าที่ต้องระบายสู่โขงทั้งหมดประมาณ 153 ล้าน ลบ.ม. โดยไหลผ่าน ปตร.หนองบัว และ ปตร.
นํ้าอูน ก่อนไหลลงแม่นํ้าศรีสงครามและลงสู่โขงต่อไป  การดําเนินการช่วยเหลือพ้ืนที่บริเวณลํานํ้าอูน ได้แก่ เครื่องผลักดันนํ้าจาก
กรมชลประทาน จํานวน 6 เครื่อง ติดต้ังที่ ปตร.นํ้าอูน เรือผลักดันนํ้าจากกองทัพเรือ จํานวน 14 ลํา ติดต้ังที่ ปตร.นํ้าอูน และ 33 
ลํา ติดต้ังที่ลํานํ้าศรีสงคราม บริเวณสะพานบ้านนาเพียงห่างจากด้านท้าย ปตร.นํ้าอูน ประมาณ 1 กม. รวมทั้งหมด 47 ลํา การ
ระบายนํ้าจาก ปตร.นํ้าอูน รวมการใช้เครื่องผลักดันนํ้าและเรือผลักดันนํ้า สามารถระบายนํ้าได้ประมาณ 31 ล้าน ลบ.ม./วัน คาดว่า
สถานการณ์ลุ่มนํ้าอูน จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 4-5 วัน ถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิม 
 

น้ํายังท่วมพื้นที่เกษตร10อําเภอพิจิตรสูง60ซม. 
นํ้ายังท่วมพ้ืนที่เกษตร 10 อําเภอ ใน จ.พิจิตร สูง 40 - 60 ซม. ได้รับผลกระทบแล้ว 70,000 ไร่ เจ้าหน้าที่จะเร่ง 

ให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไป   
นางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดพิจิตร เปิดเผยกับสํานักข่าว 

ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะน้ี จ.พิจิตร ยังคงได้รับผลกระทบจากมวลนํ้าซึ่งไหลบ่ามาจาก จ.พิษณุโลก อย่างต่อเน่ือง เบ้ืองต้น  
พบ 10 อําเภอ จาก 12 อําเภอ ของจังหวัด ประกอบด้วย อ.เมืองพิจิตร, วังทรายพูน, โพธ์ิประทับช้าง, ตะพานหิน, บางมูลนาก, 
โพทะเล, สามง่าม, สากเหล็ก, บึงนาราง และ วชิรบารมี กําลังประสบปัญหาน้ําท่วมขังพ้ืนที่การเกษตร วัดระดับประมาณ  
40 - 60 ซม. ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ โดยเฉพาะ ใน อ.เมือง, สามง่าม, บางมูลนาก และ ตะพานหิน ที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบ
มากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ขณะที่ อ.วังทรายพูน และ สากเหล็ก ล่าสุดพบว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับนํ้าลดลงตามลําดับ คาดว่า 
หากไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมเติม ปริมาณนํ้าที่ท่วมขังอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 สัปดาห์ แต่ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่ว่าจังหวัดใกล้เคียงอย่าง จ.พิษณุโลก และ จ.เพชรบูรณ์ จะมีฝนตกเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากหากจังหวัดดังกล่าวมีฝนตกมาก 
มวลนํ้าทั้งหมดก็จะหลากเข้ามาใน จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับนํ้า มีลักษณะราบลุ่ม จนทําให้สถานการณ์นํ้าท่วมขังยืดเย้ือออกไป 
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินภาพรวมปัจจุบัน พบพ้ืนที่การเกษตรของ จ.พิจิตร ได้รับผลกระทบแล้ว 70,000 ไร่ แต่จํานวนน้ี 
ยังไม่สามารถสรุปว่าเสียหายทั้งหมด เพราะต้องรอให้นํ้าลดลงจนแห้งก่อนเจ้าหน้าที่จึงจะสํารวจอย่างละเอียดอีกครั้ง  
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ทั้งน้ีจากการสอบถามเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่าหลายรายค่อนข้างมีอาการเครียด เน่ืองจากในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา 
ก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่ค่อนข้างรุนแรง อีกทั้งในช่วงฤดูฝน ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่ถือว่ารุนแรงเช่นกัน  
ซึ่งทันทีที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เจ้าหน้าที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไป   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
อ.นาแก จ.นครพนมน้ําเริ่มลดกลับสู่ภาวะปกติ 

สถานการณ์นํ้า อ.นาแก จ.นครพนม นํ้าเริ่มลดกลับสู่ภาวะปกติ นาข้าวเสียหายกว่า 5 พันไร่ ถนนเสียหาย รถใหญ่ 
ไม่สามารถสัญจรได้  

สถานการณ์นํ้าในพ้ืนที่ อ.นาแก อ.วังยาง และ อ.เรณูนคร ที่ได้รับผลกระทบหนักจากปัญหาลํานํ้ากํ่า ลํานํ้าสาขาแม่นํ้าโขง 
ที่รับนํ้ามาจาก หนองหาร จ.สกลนคร เอ่อล้น ทะลักร่วมพ้ืนที่การเกษตร บ้านเรือน มานานกว่า 20 วัน  โดยเฉพาะพ้ืนที่  
บ้านปากบัง และ บ้านพิมานท่า ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ได้รับผลกระทบหนักสุด เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่จัดบรรจบของลํานํ้าบัง 
มาบรรจบกับลํานํ้ากํ่า ก่อนไหลลงสู่แม่นํ้าโขง ทําให้ระดับนํ้าท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร เป็นเวลานานกว่า 20 วัน ล่าสุดระดับนํ้าได้
ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ แต่มีปัญหาเรื่องพ้ืนที่นาข้าว ของเกษตรเกษตร ในพ้ืนที่ ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ได้รับความเสียหาย 
เน่าตายเกือบ 5,000 ไร่ ไม่สามารถที่จะรอการเก็บเก่ียวผลผลิตได้ และไม่สามารถทํานารอบ 2 ได้ เน่ืองจากมีปัญหาต้นทุน  
รวมถึงฤดูฝนเร่ิมหมด จะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ําในระยะยาว ต้องรอเพียงการพิจารณาดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  
ซึ่งพ้ืนที่ อ.นาแก จ.นครพนม พบว่ามีพ้ืนที่นาข้าวได้รับความเสียหายไม่ตํ่ากว่า 40,000 ไร่ 

นอกจากน้ี ยังมีปัญหาเรื่องถนนสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ในพ้ืนที่ บ้านพิมานท่า เช่ือมไปยัง บ้านปาก บัง  ต.นาแก  
อ.นาแก  มุ่งหน้าสู่  ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก ถนนลูกรังเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 
เกือบ 5 กิโลเมตร ได้รับความเสียหายเกือบทั้งสาย เป็นหลุมเป็นบ่อโคลน ขนาดใหญ่ รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้   

นายคําพอง พ่ออามาตย์ ผู้ใหญ่บ้านปากบัง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
หลังระดับนํ้าลด พบว่าปัญหาใหญ่ของชาวบ้าน คือ เรื่องของ ที่นาถูกนํ้าท่วมขัง เน้ือที่เกือบ 5,000 ไร่   ชาวบ้าน 
เกือบ 200 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบหนัก นํ้าท่วมขังหลายวัน ทําให้ต้นข้าวเน่าตาย คาดว่าเสียหายทั้งหมด ภาระหน้ีสิน  
ขั้นตํ่าลงทุนไม่ตํ่ากว่าไร่ละ 2,000 บาท โดยในการสรุปเบ้ืองต้นเฉพาะบ้านปากบังคิดค่าความเสียหายไม่ตํ่ากว่า 50 ล้านบาท  
ถือว่าหนักที่สุดในรอบหลาย 10 ปี  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ปภ.สรุปท่วมสกลนครกระทบกว่า 4 แสน-ยังจม 3 อ. 

ปภ.สรุปนํ้าท่วมสกลนครส่งผลให้จังหวัด สกลนคร นํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 18 อําเภอ 124 ตําบล 1,509 หมู่บ้าน 
ผู้ได้รับผลกระทบ 431,277 คน ผู้เสียชีวิต 11 ราย ปัจจุบันยังมีสถานการณ์ใน 3 อําเภอ 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเน่ืองต้ังแต่วันที่  
5 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2560 ส่งผลให้จังหวัด สกลนคร นํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 18 อําเภอ 124 ตําบล 1,509 หมู่บ้าน 
43 ชุมชน  ประชาชนไ ด้รับผลกระทบ  136,582 ครั ว เรือน  431,277 คน  ผู้ เ สี ย ชี วิต  11 ราย  พ้ืนที่ การ เกษตร 
เสียหาย 892,793 ไร่ แยกเป็น นาข้าว 858,161 ไร่ พืชไร่ 19,780 ไร่ และพืชสวน 14,852 ไร่ ปศุสัตว์ 704,284 ตัว  
ด้านประมงเสียหาย 7,213.97 ไร่ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสกลนคร อําเภอกุสุมาลย์ 
และอําเภอโคกศรีสุพรรณ รวม 3 ตําบล 7 หมู่บ้าน 45 ครัวเรือน 137 คน  

ขณะที่ จ.นครพนม ฝนที่ตกหนักและมวลน้ําจากหนองหาร จังหวัดสกลนคร ไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 11 อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอนาแก อําเภอเรณูนคร อําเภอวังยาง อําเภอนาหว้า อําเภอศรีสงคราม อําเภอโพนสวรรค์ อําเภอท่าอุเทน อําเภอธาตุพนม 
อําเภอนาทม อําเภอปลาปาก และอําเภอเมืองนครพนม รวม 79 ตําบล 659 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ  
22,541 ครัวเรือน 64,857 คน พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 186,663 ไร่ ผู้เสียชีวิต 3 ราย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
กาฬสินธุ์  น้ําท่วม 5 อ.นาข้าวเสียหาย 1.2 แสนไร่ 

นํ้าท่วมกาฬสินธ์ุ 5 อําเภอ นาข้าวเสียหาย 1.2 แสนไร่ ประชาชนยังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและเท้าเป่ือยจากโรคนํ้ากัดเท้ายัง
ไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่แต่อย่างใด 
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จากการติดตามปัญหานํ้าท่วม พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งเกิดจากการระบายนํ้าของเขื่อนลําปาว ได้เพ่ิมการระบายเป็นวันละ 
30 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณนํ้าเขื่อนลําปาว ซึ่งมีปริมาณอยู่ที่ร้อยละ 86 เกินมาตรฐานซึ่งเป็นพิกัดในการดูแลตัวเขื่อนถึง  
200 ล้าน ลบ.ม. จึงจําเป็นต้องเร่งระบายนํ้าลงพ้ืนที่ราบลุ่มประกอบกับยังคงมีนํ้าฝนตกลงมาในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง ล่าสุด  
นายฤาชัย จําปานิล ผู้อํานวยการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาลําปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ ยังคงสั่งการให้ทําการระบายนํ้าลงพ้ืนที่ราบ
ลุ่ม วันละ 30 ล้าน ลบ.ม. แม้ว่าล่าสุดวันน้ีจะมีนํ้าเข้ามายังเขื่อนเพียง 14 ล้าน ลบ.ม. เน่ืองจากเขื่อนลําปาวยังคงมีปริมาณนํ้า 
อยู่เกณฑ์มาตรฐาน ที่ร้อยละ 86 หรือ 1,697 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งคาดว่านํ้าที่ระบายออกไปจะไหลลงลํานํ้าชี ลํานํ้าปาว และล่ํานํ้าพาน 
แต่ปรากฏว่ายังพบปัญหาการจราจรทางนํ้า จึงทําให้ปริมาณนํ้าในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นใน 5 อําเภอที่ประกอบด้วย อ.กมลาไสย อ.ร่องคํา 
อ.ยางตลาด อ.ฆ้องชัย และอ.เมืองกาฬสินธ์ุ เป็นพ้ืนที่นาข้าวกว่า 1.2 แสนไร่ ได้ถูกนํ้าท่วมเสียหายสิ้นเชิง เศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
ก็ยังไม่สามารถประเมินได้ และบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบ 2,196 หลังคาเรือน 

นอกจากที่ ตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด ที่ถูกนํ้าท่วม 1,100 ครัวเรือนได้รับผลกระทบยาวนาน รวมถึง 
ในเขตตําบลลําพาน อําเภอเมือง ได้รับผละกระทบ 4 หมู่บ้าน และมีการอพยพประชาชนออกจากบ้าน 96 ครอบครัว ซึ่งนํ้ายังท่วม
ขังทั้งบ้านและพื้นที่การเกษตร ประชาชนเริ่มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและโรคเท้าเป่ือย จํานวนมากและในบางคนก็ยังไม่ได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่แต่อย่างใด จึงขอให้รัฐบาลมีคําสั่งการให้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ส่งหมอ และพยาบาลมาดูแลพ่ีน้องประชาชนด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ํายังท่วม 2 ม.ใน อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ดสูงสุด 40 ซม. 

นํ้ายังท่วม 2 หมู่บ้าน ใน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สูงสุด 40 ซม. กระทบ 103 ครัวเรือน คาด 1 เดือนแห้ง เร่งสํารวจ 
ความเสียหายในบริเวณที่ระดับนํ้าลดลงจนแห้ง เพ่ือส่งให้จังหวัดพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
ตามระเบียบของทางราชการต่อไป 

นายสุรพร หมายเจริญ นายอําเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ อ.เสลภูมิ ยังคงเหลือ
พ้ืนที่ 2 หมู่บ้าน ที่ยังประสบปัญหานํ้าจากแม่นํ้าชีเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน รวมถึงพ้ืนที่การเกษตร ประกอบด้วย  
บริเวณ หมู่ 5 บ้านคุ้งสะอาด ต.นาเลิง และ หมู่ 4 บ้านโคกกุง ต.เกาะแก้ว วัดระดับความสูงได้ประมาณ 30 - 40 ซม. ขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิประเทศ รวมมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 103 หลัง ทั้งน้ีพบว่าปริมาณน้ําในลํานํ้าชี มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง  
วันละ 3 - 4 ซม. คาดว่าภายในเวลา 1 เดือน สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทุกจุด อย่างไรก็ตาม ล่าสุดหลายหน่วยงาน 
กําลังเร่งสํารวจความเสียหายในบริเวณที่ระดับนํ้าลดลงจนแห้ง โดยต้ังเป้าว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ส.ค. 60  
เพ่ือส่งให้จังหวัดพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามระเบียบของทางราชการต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
วารินชําราบท่วม 2 สัปดาห์แล้ว ปชช. 5 พันคนเดือดร้อน 

เทศบาลเมืองวารินชําราบยังอ่วมท่วมมานาน 2 สัปดาห์แล้ว บางพ้ืนที่ระดับนํ้ากว่า 2 เมตร คนกว่าครึ่งหมื่นเดือดร้อน 
คาดว่าอีกไม่ตํ่ากว่า 2 สัปดาห์สถานการณ์ถึงจะคลี่คลาย 

นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชําราบ จ.อุบลราชธานี เปิดเผย สํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะน้ี 
ระดับนํ้าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย อันเน่ืองมาจากมวลนํ้าจากทั้งแม่นํ้ามูลและแม่นํ้าชีไหลผ่าน ซึ่งทางเมืองวารินชําราบ อยู่ในพ้ืนทื่ลุ่มตํ่าที่สุด
ในจังหวัด คือระดับตลิ่ง 7 เมตร แต่ขณะนี้ นํ้าสูงประมาณ 8 เมตร ทําให้ 1,500 ครัวเรือน หรือประมาณ 5,000 คน  
ได้รับผลกระทบถูกนํ้าท่วมขังเฉลี่ย 1เมตร และในบางพ้ืนที่อาจสูงถึง 2เมตร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนบางส่วนกว่า  
200 ครัวเรือนมาอาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราวบริเวณชุมชนเกตุแก้ว ข้างสํานักงานที่ดินสาขา อ.วารินชําราบ แล้ว ซึ่งที่ผ่านมา 
ทางศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชําราบ และเจ้าหน้าที่ของอําเภอ และเอกชน ได้ร่วมใจกันช่วยเหลือ 
ทั้งนําถุงยังชีพไปแจกจ่าย นําเรือพาคนเข้าออกบ้าน และคอยดูแลเรื่องไฟฟ้าและความปลอดภัยด้านอ่ืนๆ ไปจนกว่าหมดอุทกภัย 
ทั้งน้ีชาวเมืองวารินชําราบ ต้องประสบกับท่วมมาต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม น้ันเท่ากับท่วมมาแล้ว 14 วัน และคาดว่าอีกไม่ตํ่ากว่า  
2 สัปดาห์สถานการณ์ถึงจะคลี่คลาย   

อย่างไรก็ตามในระยะยาว กําลังจะมีการหารือกับทางโยธาและผังเมืองจังหวัด ที่จะมีการยกระดับตลิ่งให้สูงขึ้น รวมไปถึง 
ให้ประชาชนมีการถมที่ให้สูงขึ้น เพ่ือเป็นการแก้ปัญนํ้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มตํ่าในอนาคตต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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ภูเก็ตน้ํายังระบายไม่ทันเข้าท่วมหลายจุดทั้งโรงพักป่าตอง หมู่บ้านไทยใหม่ราไวย์ 
นํ้ายังระบายไม่ทัน ท่วมขังอีกหลายจุด หน้า สภ.ป่าตอง อ.กะทู้ หมู่บ้านไทยใหม่ (ชาวเล) ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต อ่วม 

ขณะที่ ผกก.ป่าตอง ยันนํ้าท่วมไม่กระทบ เจ้าหน้าที่ยังไห้บริการประชาชนตามปกติ ด้านเทศบาลตําบลราไวย์ เร่งสูบนํ้า 
ออกจากบ้านชาวไทยใหม่  

จากกรณีฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายช่ัวโมง ทําให้หลายพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตมีนํ้าท่วมขังหลายจุด ทั้งพ้ืนที่ป่าตอง  
พ้ืนที่ในตัวเมือง รวมทั้งพ้ืนที่ ต.ราไวย์ และอื่นๆ ทําให้การสัญจรในพ้ืนที่ภูเก็ตเป็นไปด้วยความลําบาก  

ขณะที่บริเวณหน้าสถานีตํารวจป่าตอง หลังจากฝนตกหนักแบบไม่เว้นช่วง ทําให้นํ้าท่วมหนักทะลักเข้าท่วมด้านหน้า  
และห้องรับแจ้งความคดี และห้องงานป้องกันและปราบปราม ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณลานจอดรถหน้า สภ.ป่าตอง  
ได้รับความเสียหายหลายคัน ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปแจ้งความได้ เน่ืองจากนํ้าท่วมสูงเกือบ 1 เมตร ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจ
จราจร สภ.ป่าตอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตองกําลังเร่งระบายการจราจร คาดว่า 
หากฝนหยุดตกไม่นานการสัญจรคงเข้าภาวะปกติ  

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช ผกก.สภ.ป่าตอง กล่าวว่า ขณะนี้ระดับนํ้าท่วมที่หน้า สภ.ป่าตอง เริ่มลดลง ซึ่งสาเหตุที่เกิด 
นํ้าท่วมในคร้ังน้ีเน่ืองจากนํ้าระบายไม่ทัน แต่เช่ือว่าถ้าฝนหยุดตกระดับนํ้าก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนการบริการประชาชน 
ในทุกๆ ด้าน ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ แต่ประชาชนจะมีความลําบากในการเดินทางเนื่องจากระดับนํ้าที่ท่วมขัง  

ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้นําเรือด้ิงกี้ขึ้นเตรียมพร้อมไว้ที่ศูนย์กุศลธรรมจุดป่าตอง เพ่ือไว้คอยให้บริการ
นักท่องเที่ยว และประชาชนท่ีมาใช้บริการโรงพยาบาลป่าตอง และพื้นที่อ่ืน ซึ่งขณะนี้พบว่า ฝนเร่ิมหยุดตก คาดว่านํ้าท่วมในพ้ืนที่
ป่าตองจะค่อยลดลงคาดว่าไม่เกิน 2 ช่ัวโมงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  

นอกจากน้ัน พ้ืนที่บ้านไทยใหม่ ม.2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต หลังจากฝนตกต่อเน่ืองตลอดทั้งคืนทําให้เกิดนํ้าท่วมขัง 
ในหมู่บ้าน ทําให้ประชาชนหลายครัวเรือนได้ความเดือดร้อน ขณะน้ีทางเทศบาลตําบลราไวย์ ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลตําบลราไวย์ นําเคร่ืองสูบนํ้า จํานวน 2 เครื่อง เข้าไปดูดนํ้าเพ่ือระบายน้ําออกจากหมู่บ้านแล้ว  

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตําบลราไวย์ กล่าวว่า ในพ้ืนที่ตําบลราไวย์ มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน หลังจากฝนตกหนัก
ต่อเน่ืองตลอดทั้งคืนทําให้เกิดนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่บ้านชาวไทยไม่ ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดตํ่า และและเป็นจุดรับนํ้ามาจากด้านบน 
เพ่ือไหลลงทะเล โดยการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น ได้ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลราไวย์ นําเครื่องสูบนํ้า 
จํานวน 2เครื่อง มาสูบนํ้าออกจากหมู่บ้าน  

นอกจากน้ัน ยังขอเครื่องสูบนํ้าจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 มาเสริมอีก 1 เครื่อง  
และตนได้รายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้นให้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทราบแล้ว ซึ่งท่านจะเดินทางลงดูพ้ืนที่ 
ที่ประสบปัญหาด้วยตนเอง หากฝนยังตกต่อเน่ืองแบบนี้ ตนได้สั่งการเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังพ้ืนที่ตลอดเวลา  (ผู้จัดการ) 

 
กระบี่น้ําป่าหลากพัดรถตกคลองดับ1-เข้มเตือนภัย 

จ.กระบี่ฝนหนักนํ้าป่าหลากพัดรถตกคลองดับ1 ขณะปภ.เร่งเตือนพ้ืนที่เสียงภัย ระวังเข้มห้ามสัญจรถนนที่นํ้าหลากผ่าน
ทั้งน้ีทางเจ้าหน้าที่ได้แแจ้งเตือนไปยังพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้ง 8 อําเภอ แล้ว  

นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบ่ี เปิดเผยสํานักข่าวไอเอ็นเอ็น ว่า  
ขณะน้ีในพ้ืนทีฝนเริ่มลดลงบ้างเล็กน้อย แต่เน่ืองจากปริมาณฝนที่ตกหนักมากในช่วงเม่ือวาน ส่งผลให้นํ้าป่าไหลหลากท่วมถนน 
สายเขาประ- พรุเตียว พ้ืนที่ ม.1 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม ปริมาณนํ้า สูงกว่า 1 เมตร และขณะน้ันได้มีประชาชนขับรถกระบะ 
มาบนถนนเส้นดังกล่าวทําให้ถูกกระแสนํ้าพัดลงไปในคลองพรุเตียว  เจ้าหน้าที่และชาวบ้านใช้เวลากว่า 1 ชม. สามารถชักลากรถ
กระบะขึ้นมาจากนํ้าได้สําเร็จ ซึ่งผู้ขับขี่รถกระบะที่เป็นผู้หญิงได้เสียชีวิต ซึ่งคาดว่าคนขับอาจจะไม่คาดคิดว่ากระแสนํ้าจะมาเร็ว 
และแรงขนาดน้ี จึงไม่ได้ระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ในความสูญเสียครั้งน้ีจะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาต่อไป พร้อมกันน้ัน  
ทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบ่ี จะต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งไปยังประชาชน 
ในกรณีที่นํ้าป่าหลากเข้าท่วมถนน เพ่ือเป็นการเตือนห้ามสัญจรบนถนนดังกล่าว ทั้งน้ีทางเจ้าหน้าที่ได้แแจ้งเตือนไปยังพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ทั้ง 8 อําเภอ แล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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ชาวตรังยังอ่วมผู้ว่าฯเตือน10อําเภอเฝ้าระวัง 
ชาวตรังยังอ่วม ฝนตกไม่หยุด ผู้ว่าฯประกาศเตือน10อําเภอเฝ้าระวังนํ้าท่วมฉับพลันนํ้าป่าไหลหลาก ปภ.เร่งแจกเรือ  

ให้ อบต.ช่วยชาวบ้านยามฉุกเฉิน 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ จ.ตรัง เกิดฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ําหลายวันติดต่อกัน ทําให้เกิดการสะสมของมวลนํ้าบนเทือกเขา

บรรทัด และไหลลงสู่พ้ืนที่ราบลุ่มเชิงเขาทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากไปตามบ้านเรือนของชาวบ้านบริเวณพ้ืนที่ราบเชิงเขาพ้ืนที่ราบลุ่ม
ริมแม่น้าลําคลอง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแล้วหลายพ้ืนที่  แต่ส่วนใหญ่จะน้ํามาเร็วและไปเร็ว  ซึ่งพ้ืนที่ที่ยังคงมีสภาพ
นํ้าท่วมถนน และบ้านเรือนชาวบ้านประกอบด้วย ต.ช่อง ต.ละมอ,ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง, ต.ลําภูรา อ.ห้วยยอด, ต.ลิพังอ.ปะเหลียน 
และ ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง  โดยเฉพาะท่ีหมู่ 4 ต.นาโยงใต้อ.เมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีนํ้าท่วมซ้ําซาก เช้าน้ีระดับนํ้าท่วมถนน
ทางเข้าหมู่บ้านและบ้านเรือนชาวบ้านสูงต้ังแต่10-50 เซนติเมตร ส่วนที่ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน นํ้าป่าได้หลากท่วม 7 หมู่บ้าน 
คือหมู่ 1,3,4,5 และ 6 กว่า 100หลังคาเรือนมาต้ังแต่เมื่อวันที่ 13ส.ค.ซึ่งเช้าน้ีนํ้าค่อยๆลดระดับลงคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกซ้ําในวันน้ี
ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  ทั้งน้ีทางชาวบ้านได้จัดเวรยามร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ฝ่ายปกครอง  ในการเฝ้าระวังสังเกตปริมาณนํ้า 
ที่ยังคงมีสีแดงเข้มและเอ่อล้นตลิ่ง   ด้านทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้นําเรือท้องแบน 2 ลํา  
และเรือไฟเบอร์ จํานวน 7 ลํา ไปมอบให้ทาง อบต.ในพ้ืนที่ได้ใช้สําหรับการคอยอพยช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งคนเจ็บป่วย 
ที่อาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาล  ด้านนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ออกประกาศเตือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้ง 10 อําเภอ ระวังนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงออกไปอีก 
โดยให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือและสถานท่ีในการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชน หากเกิดกรณีฉุกเฉิน 
ตลอด 24 ชม.  (เดลินิวส์) 

 
พัทลุงฝนถล่มหนัก นํ้าป่าท่วมสะพานขาด 

เมืองลุงฝนถล่ม นํ้าป่าเทือกเขาบรรทัดไหลท่วมแหล่งท่องเที่ยว ซัดสะพานขาดทําชาวบ้านอ่วม เตือนวมวลน้ําบ่าเข้า  
ต.ชะรัด อ.กงหรา เตือนประชาชนรับมือ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จ.พัทลุง บนเทือกเขาในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด มีฝนตกหนักต้ังแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา  
ทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากลงมายังด้านล่างผ่านนํ้าตกต่างๆในพ้ืนที่ อ.กงหรา อ.ตะโหมด อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต ซึ่งนํ้าไหลแรง
และมีสีแดงขุ่นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ บริเวณน้ําตกไพรวัลย์ นํ้าตกโนรา ต.คลองเฉลิม นํ้าตกหนานสูง นํ้าตกปากราง  
ต .คลองทรายขาว อ .กงหรา มี นํ้าป่าที่ ไหลหลากและกระแสนํ้าเช่ียวกราก ส่วนที่สะพานข้ามคลองทรายขาว หมู่ที่ 2  
ต.คลองทรายขาว ถูกนํ้ากัดเซาะสะพานปูน ที่ชาวบ้านใช้เดินทางระหว่างหมู่บ้านขาดหายไป นอกจากน้ีนํ้าได้กัดเซาะตลึ่งทําให้ 
สวนยางพาราของชาวบ้านล้มเสียหายไปหลายสิบต้น ซึ่งมวลนํ้าที่ไหลผ่านนํ้าตกดังกล่าว จะไหลหลากลพ้ืนที่ลุ่มในพ้ืนที่ ต.ชะรัด  
อ.กงหรา โดยคาดว่าหลังเที่ยง มวลนํ้าก้อนดังกล่าวจะไหลหลากลงถึง ต.ชะรัด อ.กงหรา ทางจังหวัดจึงได้ออกแจ้งเตือนประชาชน 
ในพ้ืนที่ลุ่ม ต.ชะรัด ที่เลี่ยงนํ้าท่วม เฝ้าระวังมวลนํ้าดังกล่าวอย่างใกล้ชิด  (เดลินิวส์) 

 
สตูลน้ําท่วมสูงนักเรียนหมดทางไปโรงเรียน 

นํ้าท่วมสตูล กระทบเส้นทางการจราจร นร.ไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ ขณะผู้ว่าฯ สั่งทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์
และเตรียมอพยพประชาชน พร้อมถุงยังชีพ ไว้รองรับตลอดเวลา 

สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ จ.สตูล ขณะน้ีหลายพ้ืนที่ ยังส่งผลให้โรงเรียนในพ้ืนที่ นํ้าท่วมซ้ําซาก เบ้ืองต้น แม้ว่า 
จะยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้ แต่เน่ืองจากเส้นทางถูกนํ้าท่วม ทําให้นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้ 
เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านย่านซื่อ นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาเล่าเรียนได้ เพราะ นํ้าท่วมขังในเส้นทาง  

ทั้งน้ี สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ อ.ควนกาหลง ,อ.ควนโดน ล่าสุดพบว่า ระดับนํ้าเริ่มลดปริมาณลง ขณะที่ปัญหานํ้าท่วม
บนเกาะหลีเป๊ะ น้ัน ปัจจุบันพบว่าโรงเรียนยังสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ  

ด้าน นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเฝ้าระวังนํ้าป่าไหลบ่า นํ้าทะเลหนุน
เข้าท่วมพ้ืนที่ซ้ําซากและเตรียมอพยพประชาชน พร้อมถุงยังชีพ ไว้รองรับตลอดเวลา  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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ฝนตกหนักดินถล่มในเซียร์ราลีโอนตายพุ่งกว่า 300 คน 
จํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มทับหมู่บ้านหลายแห่งในกรุงฟรีทาวน์ เมืองหลวงของเซียร์ราลีโอน ซึ่งเป็นประเทศ 

ขนาดเล็กในแอฟริกาตะวันตก เพ่ิมเป็นมากกว่า 300 คนแล้ว 
สํานักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฟรีทาวน์ ประเทศเซียร์ราลีโอน เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ว่าประธานาธิบดีเออร์เนสต์  

ไบ โคโรมา ผู้นําเซียร์ราลีโอน แถลงว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุดินโคลนถล่มทับหมู่บ้านหลายแห่งในกรุงฟรีทาวน์ ซึ่งเป็นผลจากฝน
ที่ตกลงมาอย่างหนักในฤดูมรสุม เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 312 คน และประชาชนอีกมากกว่า 
3,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในเขตรีเจนต์ซึ่งเป็นพ้ืนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งรัฐบาลกลางได้กําชับหน่วยงานทุกแห่ง
ที่เก่ียวข้องมอบความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างสุดความสามารถ 

ขณะเดียวกัน โคโรมายังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดภัยพิบัติ และนอกจากน้ียังวิงวอนให้ประชาชนแสดงความ
เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันเพ่ือร่วมกันฝ่าฝันวิกฤติครั้งล่าสุดน้ีไปให้ได้ โดยเซียร์ราลีโอนยังคงอยู่ในช่วงฟ้ืนฟูบ้านเมืองจากภัยสงคราม
กลางเมืองที่ยาวนาน และการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสอีโบลา เมื่อปี 2557 ที่คร่าชีวิตประชาชนมากกว่า 4,000 คน 

อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายประเมินว่าจํานวนผู้เสียชีวิตอาจเพ่ิมสูงกว่าน้ีอีก และวิจารณ์การที่สํานักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ
ไม่ประกาศเตือนภัยการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง ที่อาจก่อให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและดินถล่ม อีกทั้งยังไม่มีการแจ้งเตือน 
ให้ประชาชนเตรียมพร้อมอพยพ อาจเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก 

ทั้งน้ี เซียร์ราลีโอนเป็นประเทศขนาดเล็กต้ังอยู่ริมชายฝั่งทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา ปัจจุบันมีประชากรประมาณ  
7 ล้านคน โดยราว 1.2 ล้านคนอาศัยอยู่ในกรุงฟรีทาวน์ และถือเป็นหน่ึงในประเทศยากจนที่สุดในโลก จากการอยู่ในอันดับ 179 
จากทั้งหมด 188 ประเทศตามการจัดอันดับดัชนีพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (เดลินิวส์)  
 

ติดเครื่องดันน้ําจาก22เป็น38เครื่องที่อุบลฯแล้ว 
สํานักงานชลประทานที่ 7เดินเคร่ืองเต็มกําลัง ติดต้ังเคร่ืองผลักดันนํ้าจาก 22 เป็น 38 เครื่องที่อุบลฯแล้ว เร่งระบาย 

ลงแม่นํ้าโขง 
นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้ อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 7 กล่าวว่า ตามที่พล .อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์นํ้าในลํานํ้ามูลและลํานํ้ากํ่า 
พร้อมให้ระบายน้ําลงสู่แม่นํ้าโขงให้เร็วที่สุด น้ันกรมชลประทานโดยสํานักงานชลประทานที่ 7 จึงได้ทําการติดต้ังเครื่องผลักดันนํ้า
เพ่ิมเติม จากเดิม 22 เครื่อง เป็น 38 เครื่องแล้ว เมื่อวานน้ีบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารเหนือแก่งสะพือ อําเภอพิบูลมังสาหาร 
ขณะนี้เปิดเดินเคร่ืองทํางานแล้ว ซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ําในลํานํ้ามูล ออกสู่แม่นํ้าโขงได้เร็วย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ี สํานักงานชลประทานที่ 7 ได้เร่งปฏิบัติงานและติดตามให้ความช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะนํ้า
ท่วม บริเวณพ้ืนที่ลุ่มตํ่าในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า และทําการสูบนํ้าช่วยเหลือนาข้าวและพ้ืนที่เกษตร 
ที่มีนํ้าท่วมขังไปแล้ว ประมาณ 1,130 ไร่ จําวน 175 ครัวเรือน ดังน้ี- บริเวณท้ายอ่างเก็บนํ้าหนองช้างใหญ่ ต.หัวเรือ อ.เมือง 
ประมาณ 30ไร่ จํานวน 20 ครัวเรือน- บริเวณพ้ืนที่บ้านผักกะย่า หมู่ที่ 8 ตําบลตระการ ประมาณ 600 ไร่ จํานวน 55 ครัวเรือน  
บริเวณพ้ืนที่บ้านนาดี หมู่ 4 ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง ประมาณ 500 ไร่ จํานวน 100 ครัวเรือน  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


