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สภาวะอากาศประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิด 
นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่งไว้ด้วย สําหรับภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ส่วนทะเลอันดามัน 
และอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่  
29 กรกฎาคม 2560 น้ี    

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผย พายุ'เซินกา'แผลงฤทธ์ิ 'ภาคเหนือ-ภาคอีสาน-ภาคตอ.'
ฝนหนัก-หนักมาก 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เตือน 15 จ.เหนือ-อีสาน รับมือ 'เซินกา' 
ฝนหนัก-ดินถล่ม 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  เผยพายุเซินกาทํานํ้าเข้าเขื่อนสิริกิต์ิ 50% 
จ.ลําปาง  ฝนตกหนักนํ้าป่าไหลหากท่วมหมู่บ้านเมืองมาย 
จ.หนองคาย  จ่ออ่วมนํ้าโขงขึ้น ฝนตกหนักท่วมนาข้าว 
จ.กาฬสินธุ์  พายุเซินกาถล่มกาฬสินธ์ุนํ้าท่วมถนนหลายสาย 
จ.ร้อยเอ็ด  ‘เซินกา’ ถล่มร้อยเอ็ด ต้นไม้ใหญ่ล้มทับถนนหลักหลายสาย  
รถติดนานเป็นช่ัวโมง 
จ.ขอนแก่น  เขื่อนอุบลรัตน์เพ่ิมระบายนํ้า-ตลิ่งทรุดพังหลายจุด 
จ.นครราชสีมา  นํ้าป่าทะลักท่วมโคราช เดือดร้อนกว่า 100 หลังคาเรือน 
จ.ศรีสะเกษ  นํ้าป่ายังได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรจม 
จ.อุบลราชธานี  นํ้าท่วมอุบลฯคลี่คลายอปท.เร่งสํารวจความเสียหาย 
จ.ลพบุรี  ผนถล่มทํานํ้าป่าหลากท่วมหลายพ้ืนที่ใน อ.ลําสนธิ 
จ.ปราจีนบุรี  ฝนกระหนํ่าท่วมซ้ําถนนสายสุวรรณศร 

สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
อินเดีย  ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง120ศพ เหตุอุทกภัยใหญ่ในรัฐคุชราต 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 5.10 11.32 8.86 9.03 9.43 และ13.39 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง  
มีค่าเท่ากับ -7.70 -4.68 -3.34 -3.47. -2.57 และ-1.11  เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน  
สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มแีนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น  
 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและลดลงบางพื้นที่ (23 ก.ค.- 27 ก.ค.2560 ที่มา 
ระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรนํ้า) สถานีคลองลํา อ .ศรีนครินทร์ จ .พัทลุง สถานีคลอง
นุ้ย อ เมือง จ.พัทลุง สถานีคลองหวะ อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลอง
หอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ.สะเดา จ.สงขลา วัดปริมาณนํ้าได้ 3.20 * 0.80 6.40 22.00 และ 4.80 ลบม/วินาที  

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้นที่สถานีสะพานศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สถานีสะพานโพทะเล อ.โพทะเล  
จ.พิจิตร และสถานีเทศบาล ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม เฝ้าระวังนํ้าท่วม 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
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จังหวัด 22 ก.ค.60 23 ก.ค.60 24 ก.ค.60 25 ก.ค.60 26 ก.ค.60 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จ.ศรีษะเกษ 10.0 3.1 94.0 103.0 19.6 
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แผนที่อากาศ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 ก.ค.60  เวลา 13:00 น. 26 ก.ค.60  เวลา 19:00 น. 

27 ก.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 27 ก.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 193.0 2,691.4 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 25.6 1,249.8 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 36.8 1,189.5 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 193.0 1,503.9 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน - 439.3 226.9 ตํา่กวา่ 31.4 2,669.1 เพชรบุร ี 0.5 646.2 80.8 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 1,060.7 *** *** 65.8 2,691.4 หนองพลบั สกษ. - 541.9 96.0 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 1,249.8 310.9 สงูกวา่ 66.8 2,596.2 หวัหนิ - 678.9 93.0 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 1,107.9 302.5 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ 14.1 1,045.7 109.3 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง 0.4 914.7 328.2 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 32.8 1,430.7 179.0 สงูกวา่

พะเยา - 644.8 141.8 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 65.8 1,425.2 152.8 สงูกวา่

ทา่วงัผา - 839.8 268.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 3.7 1,536.7 116.3 สงูกวา่

เถนิ - 755.8 132.4 สงูกวา่ เลย สกษ. 13.1 906.7 157.4 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 3.0 797.8 148.8 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง 5.4 625.2 181.2 สงูกวา่ หนองคาย - 867.2 281.4 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 0.8 2,453.9 117.8 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 169.5 ตํา่กวา่ เลย 5.9 946.1 145.8 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 1.8 2,691.4 181.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ 3.2 853.2 140.2 สงูกวา่ อุดรธานี 11.9 993.7 210.9 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 1.2 1,560.1 130.9 สงูกวา่

ลําปาง - 733.7 134.6 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. 45.3 1,456.4 242.4 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 1,098.2 172.4 สงูกวา่

ลําพูน - 812.8 117.0 สงูกวา่ สกลนคร 30.3 1,503.9 288.7 สงูกวา่ ฉวาง 1.9 1,344.5 192.1 สงูกวา่

แพร่ 5.8 834.1 154.2 สงูกวา่ นครพนม 3.3 1,475.2 503.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 1,814.7 101.0 สงูกวา่

นา่น 3.1 610.1 200.7 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. 9.0 1,275.9 395.3 สงูกวา่ สงขลา - 1,275.0 95.0 สงูกวา่

นา่น สกษ. 23.3 648.6 218.0 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู 6.2 946.9 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 1,158.2 104.5 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. - 990.6 121.9 สงูกวา่ ขอนแกน่ 91.4 763.1 173.3 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,252.4 127.0 สงูกวา่

อุตรดติถ์ 8.3 785.1 166.4 สงูกวา่ มหาสารคาม 132.1 1,015.4 160.0 สงูกวา่ สะเดา - 800.6 101.2 สงูกวา่

สโุขทยั 4.1 760.5 147.5 สงูกวา่ มกุดาหาร 74.6 1,332.7 231.9 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 1,428.0 129.1 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 753.3 135.9 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. 82.2 916.6 151.2 สงูกวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 1,886.7 *** ***

หลม่สกั 25 6 678 4 128 6 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ 151 1 939 3 238 0 สงกวา่ นราธวิาส 2 221 6 134 0 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

27 กรกฎาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

26 กรกฎาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สกั 25.6 678.4 128.6 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ 151.1 939.3 238.0 สงูกวา่ นราธวิาส - 2,221.6 134.0 สงูกวา่

แมส่อด 2.9 586.1 329.0 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 650.1 110.4 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก 17.3 542.1 87.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. 193.0 1,023.3 182.9 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 585.0 66.7 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด 159.0 1,003.9 195.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก 7.8 898.8 179.4 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 20.4 1,179.7 254.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 824.5 148.8 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. - 855.9 279.9 สงูกวา่ ระนอง 66.8 2,596.20 654.30 สงูกวา่

กําแพงเพชร 15.6 1,186.0 159.4 สงูกวา่ ศรสีะเกษ 19.2 994.5 180.8 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 5.7 2,222.20 451.60 สงูกวา่

อุม้ผาง 2.5 759.3 231.6 สงูกวา่ ทา่ตมู 66.9 751.4 218.2 สงูกวา่ กระบี่ 5.3 1,387.00 201.10 สงูกวา่

พจิติร สกษ. 15.2 724.6 164.1 สงูกวา่ นครราชสมีา - 884.3 120.9 สงูกวา่ ภเูก็ต 8.8 1,194.10 258.20 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 9.2 655.7 82.4 สงูกวา่ สรุนิทร ์ 17.0 940.5 221.3 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) - 1,260.30 261.50 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี 17.0 799.2 145.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 982.9 215.0 สงูกวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 1,229.50 296.30 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั 18.0 670.4 118.9 สงูกวา่ ตรงั ฝนเล็กนอ้ย 1,519.70 258.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 15.1 789.5 106.2 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 1,141.20 230.60 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง 21.4 729.4 148.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ 101.2 1,129.9 222.5 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ 12.3 1,057.0 148.0 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 36.8 882.5 159.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 รอ้ยเอ็ด สกษ. 193.0 1,023.3

ชยันาท สกษ. 27.8 617.3 145.1 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 รอ้ยเอ็ด 159.0 1,003.9

อุทยัธานี - 678.5 180.8 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 กาฬสนิธุ ์ 151.1 939.3

พระนครศรอียธุยา 7.1 716.7 *** *** นครนายก 36.7 1,350.3 *** *** 4 มหาสารคาม 132.1 1,015.4

บวัชุม 27.5 734.1 117.0 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี 9.9 1,004.1 271.9 สงูกวา่ 5 บุรรีมัย ์ 101.2 1,129.9

ปทุมธาน ีสกษ. - 1,024.3 140.4 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 8.1 1,288.0 241.2 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ รอ้ยเอ็ด สกษ. 193.0 1,023.3

สมทุรปราการ สกษ. 26.0 854.6 *** *** สระแกว้ 26.4 869.3 198.4 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ นครศรธีรรมราช สกษ. 1.8 2,691.4

ทองผาภมู ิ 17.2 846.8 323.2 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา 13.9 1,207.8 190.5 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี 3.2 617.6 98.8 สงูกวา่ ชลบุร ี 2.0 945.5 140.6 สงูกวา่

ลพบุร ี 10.2 731.4 120.1 สงูกวา่ เกาะสชีงั ฝนเล็กนอ้ย 584.8 123.4 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 466.4 102.6 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 601.3 97.4 สงูกวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 0.1 542.1 210.5 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 31.4 947.0 166.4 สงูกวา่

สมทุรสงคราม - 706.1 *** *** แหลมฉบงั 0.4 673.0 104.9 สงูกวา่

กาญจนบุร ี - 619.2 102.9 สงูกวา่ สตัหบี 0.3 871.0 107.5 สงูกวา่

นครปฐม ฝนเล็กนอ้ย 594.6 127.5 สงูกวา่ ระยอง 1.0 1,026.1 171.8 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 1,004.6 131.3 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 0.2 825.6 123.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ฝนเล็กนอ้ย 1,001.9 182.8 สงูกวา่ จนัทบุร ี 11.4 2,427.1 483.2 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ฝนเล็กนอ้ย 1,189.5 175.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. 2.6 2,572.3 490.4 สงูกวา่

สนามบนิดอนเมอืง 0.1 - 159.1 ตํา่กวา่ ตราด 14.8 2,669.1 971.6 สงูกวา่

นํารอ่ง - 492.4 81.0 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 477.1 190.5 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 230.0 มม. ที ่อ.พยัคฆภมูพิสิัย จ.มหาสารคาม

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 1,421.51 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 - 6 7 638.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 2 8 12 339.00

วนัที ่27  กรกฎาคม  2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -52.00 

42,124 ภาคตะวันตก - - 2 2 448.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
59% ภาคตะวันออก 1 - 9 10 42.51 คงที่ 2 อ่าง
วนัที ่27  กรกฎาคม  2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 6.00  ลดลง 8 อ่าง

32,435 รวมท ัง้ประเทศ 8 2 28 38 1421.51   เพิม่ขึน้ 28 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 4,204 31% 6,293 47% 2,493 19% 6,111 45% 2,311 17% 182.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 3,995 42% 5,327 56% 2,477 26% 4,977 52% 2,127 22% 350.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 58 22% 122 46% 110 42% 109 41% 97 37% 13.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 44 17% 50 19% 36 14% 48 18% 34 13% 2.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 40 38% 56 53% 53 50% 65 61% 62 58% -9.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 46 27% 135 79% 129 76% 123 72% 117 69% 12.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 406 43% 584 62% 541 58% 496 53% 453 48% 88.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 8,793 36% 12,567 51% 5,839 24% 11,929 48% 5,201 21% 638.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 31 23% 71 52% 64 47% 70 51% 63 46% 1.00 เพิม่ขึน้

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 161 31% 431 83% 386 74% 403 78% 358 69% 28.00 เพิม่ขึน้

10 น้ําพุง (2)          สกลนคร 165 8 157 30 18% 105 64% 97 59% 93 56% 85 52% 12.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 56 34% 87 53% 50 30% 88 54% 51 31% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 577 24% 1,309 54% 728 30% 1,307 54% 726 30% 2.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 526 27% 1,179 60% 1,079 54% 1,076 54% 976 49% 103.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 61 19% 81 26% 59 19% 80 25% 58 18% 1.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 23 15% 87 56% 86 55% 93 60% 92 59% -6.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 32 23% 69 49% 62 44% 69 49% 62 44% - คงที่

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 44 16% 145 53% 138 50% 136 49% 129 47% 9.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 58 48% 77 64% 74 61% 77 64% 74 61% - คงที่

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,029 52% 1,272 65% 441 22% 1,082 55% 251 13% 190.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,628 31% 4,913 59% 3,264 39% 4,575 55% 2,925 35% 339.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 317 33% 337 35% 334 35% 381 40% 378 39% -44.00 ลดลง

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 42 26% 118 74% 101 63% 121 76% 104 65% -3.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 67 28% 164 68% 124 52% 169 70% 129 54% -5.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 426 31% 619 46% 559 41% 671 49% 611 45% -52.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,512 65% 12,888 73% 2,623 15% 12,762 72% 2,497 14% 126.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,803 43% 4,947 56% 1,935 22% 4,625 52% 1,613 18% 322.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,315 58% 17,835 67% 4,558 17% 17,387 65% 4,110 15% 448.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 80 36% 94 42% 89 40% 87 39% 82 37% 7.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 85 20% 173 41% 143 34% 156 37% 126 30% 17.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 21 18% 83 71% 71 61% 81 69% 69 59% 2.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 56 34% 131 80% 117 72% 130 79% 116 71% 1.00 เพิม่ขึน้

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 133 45% 151 51% 131 44% 144 49% 124 42% 7.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 6 35% 9 57% 9 52% 9 55% 8.47 51% 0.19 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 3 16% 16 74% 15 70% 14 66% 13.17 62% 1.74 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 17 21% 64 80% 61 76% 64 80% 60.54 76% 0.10 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 30 67% 29 64% 26 58% 40 88% 36.79 81% -10.51 ลดลง

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 22 7% 135 46% 116 39% 118 40% 99.00 34% 17.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 454 27% 885 53% 778 46% 843 50% 735 44% 42.51 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 211 30% 309 44% 244 34% 295 42% 230 32% 14.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 49 13% 184 47% 166 42% 180 46% 162 41% 4.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,062 72% 3,944 70% 2,592 46% 3,933 70% 2,581 46% 11.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 497 34% 869 60% 593 41% 892 61% 616 42% -23.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 4,819 59% 5,306 65% 3,595 44% 5,300 65% 3,589 44% 6.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 32,435 46% 42,124 59% 18,593 26% 40,704 57% 17,171 24% 1,421.51 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 ่27  กรกฎาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

21 กรกฎาคม 2560

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

27 กรกฎาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่27  กรกฎาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ศูนยเ์มขลา 
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ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 
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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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'เซินกา'แผลงฤทธิ์ 'เหนือ-อีสาน-ตอ.'ฝนหนัก-หนักมาก 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนตก 

เป็นบริเวณกว้างกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชน
บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่ง 
ไว้ด้วย สําหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคล่ืนสูง 2-3 เมตร  
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 น้ี  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่  
เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิตํ่าสุด  
21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย  
บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลําภู ขอนแก่น สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ ชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
26-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง   มีฝนฟ้าคะนอง  ร้อยละ  70 ของพื้นที่  และมีฝนตกหนักบางแห่ง  บริ เวณจังหวัดสระบุรี  ลพบุรี  
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิตํ่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
31-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี 
สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  
บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร อุณหภูมิตํ่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  
บริเวณจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ต้ังแต่จังหวัดภูเก็ต
ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 
ต้ังแต่จังหวัดกระบ่ีลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด  
24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

 
เตือน15จว.เหนือ-อีสาน รับมือ 'เซินกา' ฝนหนัก-ดินถล่ม 

"ปภ." เตือน 15 จังหวัดทาง "เหนือ-อีสาน" รับมือพายุโซนร้อนเซินกา ฝนเท ดินถล่ม นํ้าป่าไหลหลาก สั่งอพยพ 
ถ้านํ้าฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร/วัน 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับ 
กรมทรัพยากรธรณีพบว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินกา ทําให้เกิดฝนตกมากขึ้นในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า 100 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับนํ้าในคลองเพ่ิมสูงขึ้น และช้ันดินอุ้มนํ้าไว้มาก อาจทําให้เกิดดินถล่ม  
ดินไหล และน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะลุ่มนํ้าโขง ลุ่มนํ้ายม ลุ่มนํ้าน่าน ลุ่มนํ้าปิง ลุ่มนํ้าโขง ลุ่มนํ้าชี และลุ่มนํ้ามูล ปภ.จึงได้ประสาน 
15 จังหวัด แยกเป็นภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
9 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา เตรียมพร้อม
รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทําให้เกิดดินถล่ม ดินไหล และน้ําป่าไหลหลากในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
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นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า กรณีมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ปริมาณนํ้าฝนสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตรต่อวัน ให้พิจารณา 
อพยพประชาชนไปยังสถานที่ปลอดภัย หรือจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว พร้อมดําเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทั้งน้ีขอให้ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้ง 15 จังหวัดติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตาม
ประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังอันตรายจากปริมาณฝนสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดดินถล่ม ดินไหล และนํ้าป่าไหลหลาก 
ในระยะน้ี ท้ายน้ีประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป  (เดลินิวส์). 

 
กรมฝนหลวงเผยพายุเซินกาทําน้ําเข้าเขื่อนสิริกิติ์50% 

อธิบดีฝนหลวงฯช้ี พายุ เซินกา ทํานํ้าเข้าเขื่อนสิริกิต์ิ ได้มากร้อยละ 50 ปรับแผนย้ายหน่วยบินฝนหลวงพิษณุโลก  
ยังคงแผนปฎิบัติการเติมน้ําอีก 11 เขื่อนหลักสิ้นสุดเดือนต.ค.” 

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์หย่อมความกดอากาศตํ่า 
กําลังแรงที่อ่อนกําลังลงจากพายุดีเปรสชัน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้พัดปกคลุมประเทศไทย  
ซึ่งหย่อมความกดอากาศตํ่าน้ียังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเน่ือง ทําให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากหลายพ้ืนที่ กรมฝนหลวงฯจึงได้ปรับแผนให้ย้ายหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก เป็นการช่ัวคราว เน่ืองจาก 
มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนสิริ กิ ต์ิ ได้ค่อนข้างมาก สั่งการย้ายเครื่องบินชนิดกาซ่า จํานวน 2 ลํา และชนิดซูเปอร์คิงแอร์  
จํานวน 1 ลํา มาสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ให้ประสานกับหน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดลพบุรี โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี มาช่วยเน้นเติมนํ้าเขื่อนละตะคอง ซึ่งช่วงน้ีสามารถปฎิบัติได้ผลดี
เพราะมีอิทธิพลจากสภาพอากาศเหมาะสม 

เราปฎิบัติการทําฝนหลวงจนกว่าสภาพอากาศไม่เอ้ืออํานวย จนถึงสิ้นสุดเดือนต.ค.เพราะยังต้องการนํ้าอีกมาก  
ยังคงแผนปฎิบัติการเติมนํ้า 11 เขื่อนหลัก โดยได้จัดความสําคัญ ในภาคเหนือ เขื่อนแม่กวง เขื่อนภูมิพล ภาคอีสาน  
เขื่อนลําตะคอง ภาคตะวันออก เขื่อนคลองสียัด เขื่อนพระปรง ภาคใต้ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนปราณบุรี ที่มีปริมาณนํ้าน้อย  
ร้อยละ 20-40 ในส่วนความสําคัญอันดับรอง เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนวชิราลงกรณ์  เขื่อนศรีนคริทร์  มีปริมาณน้ําค่อนข้างดีขึ้นกว่าเดิม 
ร้อยละ 50 และให้หลีกเลี่ยง ทําฝนหลวงพ้ืนที่นํ้าท่วมขังและเขื่อนที่มีปริมาณนํ้าค่อนข้างมาก “นายสุรสีห์ กล่าว  (เดลินิวส์). 
 

ฝนตกหนักน้ําป่าไหลหากท่วมหมู่บ้านเมืองมาย 
ลําปางฝนหนัก นํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านเมืองมาย อ.แจ่หม จ.ลําปาง ทางการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง

สถานการณ์อย่างต่อเน่ือง 
ฝนที่ตกต่อเน่ือง ในพ้ืนที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง  ขณะนี้พบว่าในพ้ืนที่ บ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม  

เริ่มมีนํ้าไหลหลาก เป็นนํ้าป่า จากภูเขาในพ้ืนที่  ไหลหลาก ผ่านพ้ืนที่ ถนนในหมู่บ้าน  ซึ่งชาวบ้านได้ เตรียมตัวและเฝ้าระวัง
สถานการณ์อย่างต่อเน่ือง ส่วนนํ้าป่าไหลหลากได้ไหลผ่านอย่างรวดเร็ว ยังไม่มีบ้านเรือนชาวบ้านได้รับผลกระทบ  ส่วนชาวบ้าน 
ที่อยู่ในพ้ืนที่ ราบลุ่ม พ้ืนที่ตํ่า  ต่างเก็บ ทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยง ต่างๆ  และ ทรัพยสิน ที่มีค่าไว้ในที่สูง  เพ่ือป้องกันหากเกิดนํ้าป่า
ไหลหลากมาท่วม  ขณะที่ทางผู้ใหญ่บ้าน เมืองมาย แจ้งเตือนในระบบเสียงตามสายของแต่ละชุมชนแจ้งเตือนประชาชน 
ให้พร้อมรับมือหลังจาก  มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือนเร่ืองพายุโซนร้อน เซินกา ซึ่งจะส่งผลกระทบ  
ในเขต จังหวัดลําปาง ในช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม พร้อมให้ชาวบ้าน เตรียมรับมือสถานการณ์ หากเกิดนํ้าป่าไหลหลาก หรือนํ้าท่วม  
(ไอ เอ็น เอ็น) 
 

หนองคายจ่ออ่วมน้ําโขงขึ้น ฝนตกหนักท่วมนาข้าว 
หนองคายจ่ออ่วม!! นํ้าโขงยังขึ้นสูงต่อเน่ือง แถมมีคลื่นลมแรง กระทบประมงการสัญจรทางเรือ ส่วนในพ้ืนที่เกิดฝนหนัก  

นํ้าท่วมนาข้าวตําบลโพธ์ิชัยกว่า 200 ไร่ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับนํ้าในแม่นํ้าโขงที่จังหวัดหนองคายได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยส่วนอุทกวิทยา

หนองคาย กรมทรัพยากรนํ้า วัดระดับอยู่ที่ 8.86 เมตร เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานน้ี(26 ก.ค.)ถึง 34 ซม. ตํ่ากว่าตลิ่ง 
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3.34 ม.เท่าน้ันและยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากระดับนํ้าทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับนํ้าโขงสูงขึ้น  
20 ซม.  

นอกจากระดับนํ้าแม่นํ้าโขงจะสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนมีระดับสูงแล้วยังมีคลื่นลมแรง ส่งผลกระทบต่อการหาปลา 
และการสัญจรในแม่นํ้าโขงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่ง ชาวบ้านต้องงดการหาปลาและการสัญจรทางเรือในช่วงน้ี ขณะที่ฝ่ายงาน
เก่ียวข้องต้องติดตามสถานการณ์นํ้าโขงอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่ยังฝนตกหนักต่อเน่ืองติดต่อกันหลายวัน ทําให้ 
เกิดปริมาณนํ้าสะสมส่งผลให้มีนํ้าท่วมนาข้าวจํานวนมาก โดยเฉพาะเขตตําบลโพธ์ิชัยซึ่งขณะน้ีกระทบเป็นวงกว้างกว่า 200 ไร่แล้ว  

(เดลินิวส์). 
 

พายุเซินกาถล่มกาฬสินธ์ุนํ้าท่วมถนนหลายสาย 
พายุ "เซินกา" ถล่มเมืองกาฬสินธ์ุ ทํานํ้าท่วมถนนหลายสาย ขณะเทศบาลจัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยตลอด 24 ช่ัวโมง  

คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานการจราจรก็จะกลับเข้าสู่ปกติ 
ที่จ.กาฬสินธ์ุ ยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุเซินกา โดยฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเน่ือง ทําให้ถนนหลายสายภายในเขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธ์ุมีนํ้าท่วมขังรอการระบาย โดยเฉพาะ ที่บริเวณส่ีแยกไฟแดง หน้าสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จ.กาฬสินธ์ุ สี่แยกพร้อมพรรณ ถนนหน้าสถานีขนส่งจ.กาฬสินธ์ุ สี่แยกไฟแดงโคกเวียงทางออกไป อ.สหัสขันธ์ และถนนข้างโรงเรียน
เทศบาล 1 ซึ่งเป็นจุดร้านขายอาหารหน้าโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุมีนํ้าท่วมขังระดับสูงกว่า 50 ซม.ทําให้รถเล็กสัญจรผ่านไปมา
ยากลําบาก ล่าสุดนายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ พร้อมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้ลงพ้ืนที่ติดตามปัญหา 
และประเมินสถานการณ์นํ้าท่วมตามจุดต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จากการตรวจสอบพบว่าปริมาณฝนท่ีตกลงมา
ส่งผลให้นํ้าระบายไม่ทันจนเกิดการท่วมขัง โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าสํารวจเส้นทางระบายนํ้าแล้วพบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางทางนํ้า 
และน้ํายังคงระบายได้ดี คาดว่าหากฝนที่ตกลงมาไม่ตกหนักติดต่อกันนานหลายช่ัวโมงระดับนํ้าที่ท่วมขังตามจุดต่าง ๆ ก็จะกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุยังได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมรถบรรทุก และเคร่ืองสูบนํ้าไว้เฝ้าระวังนํ้าท่วม 
ตามจุดต่างๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์นํ้าท่วมฉับพลันตลอด 24 ช่ัวโมงอีกด้วย นอกจากน้ียังมีรายงาน
ว่าถนนสาย อ.สมเด็จ – อ.ภูพาน จ.สกลนคร บริเวณรอยต่อระหว่า อ.สร้างค้อ จ.สกลนคร – ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 
มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนนทําให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังเข้าตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางจราจรแล้ว  
คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานการจราจรก็จะกลับเข้าสู่ปกติ  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
‘เซินกา’ ถลม่ร้อยเอ็ด ต้นไม้ใหญ่ล้มทับถนนหลักหลายสาย รถติดนานเป็นชั่วโมง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าฤทธ์ิพายุ “เซินกา” ส่งผลให้ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพ้ืนที่ของ จ.ร้อยเอ็ด อาทิ อ.เมยวดี 
อ.หนองพอก อ.โพธ์ิชัย อ.โพนทอง ต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนน สายหลักหลายสาย โดยพายุดังกล่าวมีศูนย์กลางอยู่บริเวณรอยต่อ 
ของ จ.นครพนมและมุกดาหาร พายุน้ีอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรง หรือ ดีเปรสช่ัน ส่วน จ.ร้อยเอ็ด 
มีเขตรอยต่อ จ.มุกดาหาร จึงมีฝนเทกระหนํ่า ลมกระโชกแรงมาตั้งแต่เมือคืนทําให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนนหลายสาย 
ในเวลาเดียวกัน 

พ.ต.ท.ธวัชชัย ชัยศรี สวป.สภ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด รับแจ้งจากผู้ที่สัญจรผ่านไปมาว่ามีต้นไม้หักโค้นลมทับถนนหลายจุด  
จุดที่ 1 กม.ที่ 5.สายโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เช่ือมต่อ อ.บัวขาว จ.กาฬสินธ์ ไป จ.มุกดาหาร มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนนหมายเลข 
2046 เป็นถนนสองเลน รถติดเป็นนานหลายช่ัวโมงยาวฝั่งละหลายกิโลเมตร โดยทางเจ้าหน้าตํารวจ จาก สภ.โพนทอง  
ร่วมกับ หมวดการทางโพนทอง แขวงการทางร้อยเอ็ด กู้ภัยเจ้าปู่กุดเป่ง อาสากู้ภัยตํารวจทางหลวง กาฬสินธ์ โชเฟอร์รถบรรทุก  
รถพ่วง ต่างใช้เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน เพ่ือเคลียร์เส้นทางให้รถทุกชนิดสัญจรไปมาได้สะดวก  (ข่าวสด) 

 
เขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มระบายน้ํา-ตลิ่งทรุดพังหลายจุด 

เขื่อนอุบลรัตน์ เพ่ิมการระบายนํ้า ขณะแม่นํ้าพองสูงขึ้นต่อเน่ือง ล่าสุดเซาะริมตลิ่งหลายพ้ืนที่ของเขต อ.เมืองขอนแก่น 
แล้ว 

ปริมาณนํ้าในเขื่อนอุบลรัตน์ขณะนี้มีระดับนํ้าที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง อันมีผลมาจากอิทธิพลของพายุเซินกาที่พาดผ่าน 
เข้ามาในประเทศไทยในระยะนี้ โดยล่าสุดพบว่าปริมาณนํ้าในเขื่อนอุบลรัตน์วันน้ีอยู่ที่ 1,304 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็นร้อยละ  
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54 ของความจุอ่าง ในจํานวนน้ีสามารถระบายน้ําเพ่ือใช้งานในภาคการเกษตรและผลิตกระแสไฟฟ้าได้ที่วันละ 722 ล้าน ลบ.ม. 
หรือร้อยละ 30 ขณะที่ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างในระยะน้ีอยู่ที่วันละ 14.7 ล้าน ลบ.ม. ทําให้เขื่อนอุบลรัตน์ต้องเพ่ิมการระบายนํ้าออก
อยู่ที่วันละ 16 ล้าน ลบ.ม. เพ่ือรักษาสภาพของเขื่อนฯและการรองรับปริมาณนํ้าไหลลงอ่างอย่างต่อเน่ืองในระยะน้ี ขณะที่ระดับนํ้า
ในแม่พอง น้ันมีปริมาณนํ้าที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่นํ้าชีจําเป็นต้องอพยพออกจากพ้ืนที่ โดยเฉพาะที่  
บ.ห้วยซัน ม.4 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่กระแสนํ้าได้เซาะตลิ่งจนพัง ชาวบ้านต้องอพยพและย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยแล้ว  

นายอํานวย ชนะสีดา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ.ห้วยซัน กล่าวว่า อิทธิพลของพายุเซินกา น้ันทําให้ทั้งหมู่บ้านฝนตกลงมาทั้งวันทั้ง
คืน  ชาวบ้านที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ริมตลิ่งของแม่นํ้าพอง เริ่มได้รับผลกระทบ เพราะระดับนํ้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกช่ัวโมง  
ทําให้ตลิ่งทรุดและพังทลาย ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีชาวบ้าน 8 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ที่ต้องทิ้งบ้าน  
และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ และอพยพออกมาในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน ขณะนี้ได้จัดหาที่พักในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยแล้วและจะทําการ
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เร่งมาให้ความช่วยเหลือต่อๆไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

น้ําป่าทะลักท่วมโคราช ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 100 หลังคาเรือน  
นํ้าป่าจากภูเขาทะลักท่วม 4 หมู่บ้าน ที่ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 100 หลังคาเรือน  

ขณะที่ นํ้าป่าจากเทือกเขาพนมดงรักทะลักท่วมศรีสะเกษ กระทบชาวบ้านอ้ือ ขณะพ้ืนที่เกษตรจมกว่าหมื่นไร่ 
หลังพายุเซินกา พัดถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ติดต่อกันหลายชั่วโมง ต้ังแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา  

ส่งผลให้นํ้าป่าหลากจากภูเขาทะลักไปตามห้วยนํ้าเค็ม เข้าท่วมหลายหมู่บ้านใน ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา  
โดยเฉพาะที่บ้านห้วยนํ้าเค็ม บ้านสะพานหิน และ ต.บึงปรือ บ้านบึงปรือ และ บ้านมะค่างาม ส่งผลให้บ้านเรือนราษฏรกว่า  
100 หลัง ที่ต้ังอยู่ริมห้วยถูกนํ้าท่วมสูงถึง 2-3 เมตร ราษฎรหลายครัวเรือนต้องอพยพข้ึนไปอยู่บนหลังคาบ้านเพ่ือเอาชีวิตรอด 
และหลายครอบครัวต้องสูญเสียทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้าน ทั้งน้ียังมีรายงานข่าวว่ามีราษฎรที่ตําบลหนองแวง สูญหาย 1 คน  
ขณะนี้ ยั ง ไม่ทราบชะตากรรม  ชุดเฉพาะกิจของหน่วยกู้ ภัยไ ด้ออกค้นหาแต่ประสบปัญหาเ น่ืองจากการช่วยเหลือ 
เป็นไปอย่างยากลําบากเพราะน้ําไหลเช่ียวกรากมาก  

ด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ได้สั่งการอย่างเร่งด่วนให้ฝ่ายปกครองร่วมกับป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ประสานกับหน่วยกู้ ภัยพุทธธรรมการกุศลฮุก 31 นครราชสีมา จุดอําเภอเทพารักษ์ , 
จุดอําเภอด่านขุนทด,อําเภอโนนไทยและชุดเฉพาะกิจฮุก 31 เร่งนําเรือท้องแบนออกไปให้การช่วยเหลืออพยพราษฎรที่ประสบภัย
ไปอยู่ที่สูงเป็นการด่วนแล้วและยังประสานขอกําลังทหารจากค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 นําเรือท้องแบนและรถยีเอ็มซี  
ไปอพยพชาวบ้านพร้อมทั้งนําข้าวกล่องและน้ําด่ืมเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยเป็นการช่วยเหลือในเบ้ืองต้น
อีกด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ศรีสะเกษน้ําป่ายังได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรจม 

ขณะท่ี บริเวณถนนระหว่างบ้านตาทวด - บ้านโดนอาว ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พบมวลนํ้าป่าจากเทือกเขา 
พนมดงรักได้ไหลเข้าท่วมถนนเป็นระยะทางยาวประมาณ 1 กม. เจ้าหน้าที่ทหารต้องนําเอารถยจีเอ็มซีมาช่วยในการรับส่งชาวบ้าน 
ทั้งน้ีนํ้าป่ายังได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน และ พ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านต้องพากันขนข้าวของสัตว์เลี้ยง 
หนีนํ้าท่วมไปอยู่บนที่สูงกันอย่างโกลาหล เพราะระดับนํ้าท่วมสูงเร็วมาก  ส่วนที่ อ.ขุนหาญ นํ้าป่าได้บ้านเรือนของชาวบ้าน 
และได้เอ่อท่วมถนนระดับนํ้าสูงประมาณ 1 เมตร ด้าน  

นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอําเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า นํ้าป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก ได้ไหลทะลักท่วมบ้านเรือนไร่นา 
ของชาวบ้านในเขต อ.กันทรลักษ์ รวมท้ังสิ้น 3 ตําบล คือ ต.รุง ต.ละลาย และต.ภูผาหมอก มีบ้านเรือนของชาวบ้านถูกนํ้าท่วม
หลายสิบหลังคาเรือน เบ้ืองต้นตนได้ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ให้เข้ามาช่วยกันอพยพชาวบ้าน จํานวน 25 ครัวเรือน 
ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิง อบต.ละลาย ส่วนสัตว์เลี้ยงได้นําไปไว้ที่บ้านของกํานัน ต.ละลาย  เน่ืองจากว่าเป็นที่สูงมากนํ้าท่วมไม่ถึง  
ส่วนพ้ืนที่ทางการเกษตรถูกนํ้าป่าท่วมจํานวนทั้งสิ้น 11 ตําบล 54 หมู่บ้าน รวมเน้ือที่ประมาณ 11,000 ไร่ ส่วนมากแล้ว  
เป็นไร่นาและสวนยางพาราของชาวบ้าน  

ขณะที่นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยนํ้าท่วมอย่างเต็มที่ โดยตนได้สั่งการให้ช่วยเหลือดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสําคัญ  
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ส่วนพ้ืนที่ทางการเกษตรจึงเข้าไปดูแลช่วยเหลือต่อไป โดยขณะนี้มีพ้ืนที่ที่ถูกนํ้าท่วมจํานวน 3 อําเภอคือ อ.กันทรลักษ์ อ.ขุนหาญ
และ อ.เมืองศรีสะเกษ ซึ่ง อ.กันทรลักษ์ จะถูกนํ้าท่วมได้รับผลกระทบหนักมาก ซึ่งจะได้ทําการประกาศเขตที่ถูกนํ้าท่วมทั้งหมด 
เป็นเขตพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ และจะได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมอุบลฯคลี่คลายอปท.เร่งสํารวจความเสียหาย 

นํ้าท่วมอุบลฯ วันน้ีพบว่าสถานการณ์ทุกจุดคลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังฝนไม่ตกลงมาเพ่ิมเติมแต่ก็พบว่า
ปัจจุบันยังมีพ้ืนที่การเกษตรบางแห่งที่มีนํ้าท่วมขังอยู่ ซึ่งส่วนน้ีหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้ให้ความช่วยเหลือ อปท.เร่งสํารวจ 
ความเสียหาย สําหรับหาแนวทางช่วย ขณะทุกหน่วยยังต้องจับตาฝน 

นายสิทธิพล เสง่ียม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับสํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหน้า เหตุนํ้าป่าหลากเข้าท่วม 3 อําเภอ ของ จ.อุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย อ.นํ้ายืน, โขงเจียม  
และ ศรีเมืองใหม่ ระดับนํ้าสูงประมาณ 1 เมตร ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน พ้ืนที่การเกษตร และ ถนน บางแห่ง ได้รับผลกระทบ 
ว่า ล่าสุด ช่วงเช้าวันน้ีพบว่าสถานการณ์ทุกจุดคลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังฝนไม่ตกลงมาเพ่ิมเติมแต่ก็พบว่าปัจจุบัน 
ยังมีพ้ืนที่การเกษตรบางแห่งที่มีนํ้าท่วมขังอยู่ ซึ่งส่วนน้ีหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้ให้ความช่วยเหลือสูบนํ้าออกต่อไป  

ขณะเดียวกัน ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก็อยู่ระหว่างเร่งสํารวจความเสียหาย เพ่ือสรุปจํานวนตัวเลขที่แน่ชัด
ส่งมาให้จังหวัด สําหรับนํามาใช้ในการจัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  
แต่ทุกหน่วยงานก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง เพราะระยะน้ียังอยู่ในช่วงฤดูฝน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ลพบุรีผนถล่มทําน้ําป่าหลากท่วมหลายพื้นที่ในอ.ลําสนธิ 

ฝนถล่มลพบุรี ทํานํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ใน อ.ลําสนธิ หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน 
ที่ได้รับความเดือดร้อนต้ังแต่เมื่อคืนแล้ว  

หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองหลายวัน ทําให้มวลนํ้าป่าจาก อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ไหลผ่านช่องเขาหลาก 
เข้าท่วมศูนย์วิจัยพันธ์ุสัตว์ลําพญากลาง ต.หนองรี อย่างกะทันหัน ระดับนํ้าสูงประมาณ 1 เมตร ซึ่งคาดว่าพ้ืนที่ตําบลหนองรี  
ม.2 ม.7 ม.11 และตําบลซับสมบูรณ์บางส่วนจะได้รับผลกระทบ รวมทั้งมีมวลนํ้าบางส่วนหลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านวังทอง  
ต.เขารวก อ.ลําสนธิ ขณะที่บริเวณถนนสุระนารายณ์ 205 หน้าป๊ัม ปตท. - หน้าวัดหนองรี ต.หนองรี พบระดับนํ้าสูงกว่า  
50 เชนติเมตร เบ้ืองต้นทางอําเภอลําสนธิได้ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนต้ังแต่ 
เมื่อคืนแล้ว  

ส่วนทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีได้ขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนและกําลังพล 
จากหน่วยงานทหาร ร.31 รอ. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท สํานักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้องลงพ้ืนที่อําเภอลําสนธิเพ่ือให้การช่วยเหลือ
ชาวบ้าน   

ทั้งน้ี ผู้ ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ ได้รับความเดือดร้อน  
โดยนายก อบจ.ลพบุรี ได้สนับสนุนรถสําหรับขนเรือ จํานวน 1 คัน หน่วยทหารในพ้ืนที่ได้สนับสนุนเรือ รถยกสูง และกําลังพล 
เข้าพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือประชาชนแล้ว โดยบางส่วนได้เข้าพ้ืนที่ต้ังแต่เมื่อคืน ส่วน ถนนสาย 205 พบระดับนํ้าท่วมขังสูง รถเล็ก 
ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ขณะที่แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ได้สนับสนุนรถขนเรือท้องแบน จํานวน 1 คัน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ปราจีนฝนกระหนํ่าท่วมซ้ําถนนสายสุวรรณศร 

ปราจีนบุรี ฝนกระหนํ่าหนักนํ้าเอ่อไร้ที่ระบาย ท่วมซ้ําซากถนนสายสุวรรณศร 1 ช่อง การจราจรรถขนาดเล็ก 
ต้องว่ิงอย่างระมัดระวัง พบมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นําเคร่ืองหมายบอกไหล่ทาง มาต้ังเตือนไว้ 
เพ่ือความปลอดภัย แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร 

จากที่เกิดสภาพที่มีฝนตกติดต่อกันตลอดทั้งวัน  กระจายทั่วจังหวัดปราจีนบุรี   หลายพ้ืนที่ ได้รับผลกระทบ ส่งผล 
ทําให้ปริมาณนํ้าฝนที่มีจํานวนมากไหลเอ่อ – หลากเข้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มตํ่า โดยเฉพาะพ้ืนที่ไม่มีการระบายดีพอ หรือมีการถมดินขวาง
ปิดทางเดินของนํ้าตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ย่าน ต.เมืองเก่า ด้านฝั่งเย้ืองป้ัมนํ้ามันปตท. หรือ ผาติวาณิชย์ สามทหาร 
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อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตลอดบนผิวถนนสายสุวรรณศร หรือ 33 (กบินทร์บุรี – สระแก้ว) พบสภาพนํ้าท่วมเจ่ิงนองผิวถนน 
รวม 1 ช่องการจราจร ฝั่งขาล่องเข้าสู่ตัว อ.กบินทร์บุรี ความยาวตลอดถึงหน้าเต้นท์รถยนต์มือสอง เต้นท์รถอ้ึงพากร กินพ้ืนยาว 
เป็นระยะทางกว่า 30 เมตรเศษ พบสภาพระดับนํ้าท่วมสูงราว 30 -40  ซม. อันเป็นปัญหาที่พบซ้ําซากหากมีฝนตก 
ปริมาณหนาแน่น จะเอ่อท่วมทันที ส่งผลให้การจราจรในบางช่วง ผิวการจราจรใช้ได้เพียง 1 ช่องจราจรเท่าน้ัน รถขนาดเล็ก 
ต้องว่ิงอย่างระมัดระวัง พบมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นําเคร่ืองหมายบอกไหล่ทาง มาต้ังเตือนไว้ 
เพ่ือความปลอดภัย แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน สัญจร แต่ไม่นานนัก เจ้าหน้าที่ก็สามารถระบายนํ้าลงท่อระบายนํ้าได้บ้างเป็นบางส่วน  
แต่ก็ยังมีนํ้าท่วมเหลืออยู่กว่า 10 ซม.  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง120ศพ เหตุอุทกภัยใหญ่ในรัฐคุชราต 

จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนน้ี ในรัฐคุชราตซึ่งอยู่ทางตะวันตกของอินเดีย เพ่ิมเป็น 
เกือบ 120 คนแล้ว 

สํานักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ว่าทางการรัฐคุชราต ต้ังอยู่ริมชายฝ่ัง 
ทางตะวันตกของอินเดีย รายงานจํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ ที่เกิดจากอิทธิพลของพายุมรสุมหลายลูก ซึ่งพัดกระหนํ่า
เข้าสู่พ้ืนที่ต้ังแต่ต้นเดือนน้ี เพ่ิมเป็นอย่างน้อย 119 คนแล้ว โดยจากจํานวนดังกล่าว 17 คนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดีนยวกัน  
และเจ้าหน้าที่พบศพติดอยู่ใต้ช้ันโคลนที่ถล่มลงมาทับหมู่บ้าน 2 แห่ง ซึ่งต้ังอยู่ริมชายฝั่งแม่นํ้ามนัส 

ขณะที่ประชาชนมากกว่า 36,000 คนในรัฐคุชราตต้องอพยพ แต่ยังคงมีผู้ที่ติดค้างอยู่ตามที่อยู่อาศัยอีกเป็นจํานวนมาก 
ด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี น่ังเฮลิคอปเตอร์สํารวจความเสียหายของรัฐคุชราต เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา และกําชับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องมอบความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ให้แก่ผู้ประสบภัยในทุกพ้ืนที่ ซึ่งนอกเหนือจากในรัฐคุชราต อีกมากกว่า 60 เขต 
ในรัฐอัสสัม รัฐอรุณาจัลประเทศ รัฐนาคาแลนด์ และรัฐมณีปุระ หรือกลุ่มรัฐที่อยู่ระหว่างภาคตะวันตกกับภาคตะวันออก 
ของอินเดีย  ยังคงจมอยู่ใต้บาดาล  (เดลินิวส์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


