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สภาวะอากาศ  ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย โดยภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
บริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยไทยฝนกระจายตัว "ภาคเหนือ"ตกหนักที่สุด 
จ.เชียงราย  นํ้าป่าหลากท่วมอ.เมืองเชียงรายผู้ว่าฯสั่งจับตาฝน 
จ.แพร่  นํ้าป่าทะลักกลางดึกจากอุทยานฯ เวียงโกศัย ท่วมชุมชนวังช้ิน  
จ.พิษณุโลก  นํ้าป่าทะลักท่วมร.ร.บ้านนํ้าปาด หนักสุดในรอบ 20 ปี 
จ.สุโขทัย  คันกั้นนํ้ายมแตก นากงไกรลาศจมมิด ต้องพายเรือเก่ียวข้าว 
กันมือเป็นระวิง 
จ.บึงกาฬ  แม่นํ้าสงครามปรับสูงขึ้นต่อเน่ืองจนล้นตลิ่งท่วมบึงกาฬ 
จ.นครพนม  นํ้ากัดเซาะ ดินสไลด์ทรุดตัว"ครัว"จมหาย 
จ.มหาสารคาม  จมนํ้า 2 สัปดาห์ อาหาร-ยารักษาโรคไม่พอ 
จ.กาฬสินธุ์  ปักธงแดงแจ้งเตือนวิกฤตินํ้าระดับอันตราย 
จ.ร้อยเอ็ด  นํ้าท่วมสูงมิดบ้าน-นาข้าวจมต้องกางเต็นท์นอนกลางถนน จับปลา
กินประทังชีวิต  
จ.ยโสธร  ลุ่มนํ้าชียังอ่วมมวลนํ้าทะลักยโสธรหนักจ่อเข้าอุบลฯ 
จ.ลพบุรี  เขื่อนป่าสักฯเร่งพร่องนํ้ายันไม่กระทบกับพ้ืนที่ท้ายเขื่อน 
จ.นครศรีธรรมราช  นํ้าท่วมชาวกุแหระเมืองคอนอ่วม ถูกตัดขาดโลกภายนอก 
จ.พัทลุง  ปิด 4 นํ้าตกใน จ.พัทลุงช่ัวคราวถึงวันที่ 10 ส.ค.60 

สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  ระดมช่วยเหย่ือนํ้าท่วม-เร่งกําจัดขยะตกค้าง 
จ.กาฬสนิธุ ์ เสริมพนังกั้นลํานํ้าพานลํานํ้าปาว 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 5.01 10.76 8.43 9.74 9.91 และ12.68 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง  
มีค่าเท่ากับ -7.79 -5.24 -3.77 -2.76. -2.09 และ-1.82 เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน  
สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มแีนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น  
 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและเพ่ิมขึ้นบางพ้ืนที่ (ข้อมูลวันที่ 8 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 4.90 * 0.70 24.00 32.00 
และ 9.20 ลบม/วินาที  
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
วันพฤหัสบดทีี่ 10 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 4 ส.ค.60 5 ส.ค.60 6 ส.ค.60 7 ส.ค.60 8 ส.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. 18.1 4.7 4.8 10.0 18.2 
จ.เชียงราย 3.2 25.8 40.2 54.2 0.6 
จ.เชียงใหม่ 6.6 33.9 16.5 42.1 1.6 
จ.พะเยา - 8.5 25.5 0.1 18.5 
จ.น่าน 1.3 95.0 31.7 13.5 45.7 
จ.ลําพูน - - 0.2 - - 
จ.ลําปาง 13.0 23.4 22.2 6.0 22.1 
จ.แพร่ 13.0 45.0 35.0 7.0 38.0 

จ.อุตรดิตถ์ 82.0 105.0 56.2 4.0 - 
จ.สุโขทัย 6.8 60.3 43.7 3.2 0.6 
จ.ตาก 25.1 30.1 25.0 6.1 1.8 

จ.พิษณุโลก 45.6 67.5 76.8 4.5 97.3 
จ.เพชรบูรณ์ 17.4 59.7 17.4 - 20.7 
จ.กําแพงเพชร 19.1 25.6 55.8 7.3 43.5 

จ.พิจิตร 47.2 22.9 11.4 - 26.9 
จ.หนองคาย 85.0 123.2 6.1 35.0 55.0 

จ.เลย 27.3 48.0 11.0 28.0 88.0 
จ.อุดรธานี 111.6 53.0 13.0 40.0 50.0 

จ.หนองบัวลําภู 14.2 5.2 0.7 2.2 - 
จ.นครพนม 98..3 42.0 58.0 28.3 48.6 
จ.สกลนคร 66.6 23.0 32.4 15.5 58.0 
จ.มุกดาหาร 146.5 80.0 42.5 37.4 17.8 
จ.ขอนแก่น 63.5 1.5 15.2 11.0 13.4 

จ.มหาสารคาม 22.5 48.0 - 0.6 - 
จ.กาฬสินธ์ุ 100.0 20.0 25.0 7.0 25.3 
จ.ร้อยเอ็ด - 17.1 27.3 - - 
จ.ชัยภูมิ 31.0 23.0 35.0 1.5 16.5 

จ.อุบลราชธาน ี 69.0 33.2 75.5 6.1 1.5 
จ.อํานาจเจริญ 120.0 28.5 27.0 - - 

จ.ยโสธร - - 16.8 - 0.8 
จ.สุรินทร์ 5.2 2.3 11.0 61.4 - 

จ.นครราชสีมา 5.9 38.4 42.4 65.5 48.5 
จ.บุรีรัมย์ 5.4 32.0 20.6 2.0 3.0 

จ.ศรีษะเกษ 48.6 9.5 35.2 0.2 - 
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แผนที่อากาศ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ส.ค.60  เวลา 13:00 น. 8 ส.ค.60  เวลา 19:00 น. 

9 ส.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 9 ส.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 97.3 2,978.8 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 97.3 1,382.7 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 31.0 1,224.9 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 22.1 1,934.0 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน 18.2 512.2 239.3 ตํา่กวา่ 2.9 2,293.4 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 667.4 92.3 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง 1.6 1,116.0 *** *** 44.0 2,755.7 หนองพลบั สกษ. 44.0 623.2 102.7 สงูกวา่

เชยีงราย 0.5 1,382.7 358.4 สงูกวา่ 22.0 2,978.8 หวัหนิ - 650.6 71.2 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. 0.6 1,258.1 351.6 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 1,080.2 99.1 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง 49.7 1,110.0 386.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 1,555.1 207.5 สงูกวา่

พะเยา - 521.3 204.0 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,523.4 213.9 สงูกวา่

ทา่วงัผา 11.7 919.7 297.8 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 1,567.3 110.9 สงูกวา่

เถนิ 0.2 820.7 198.7 สงูกวา่ เลย สกษ. 0.2 1,071.6 173.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 863.2 139.6 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง 3.3 670.7 220.4 สงูกวา่ หนองคาย - 867.2 323.2 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 6.1 2,534.4 129.8 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 178.5 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,092.8 184.9 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 37.7 2,755.7 82.7 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 897.7 216.9 สงูกวา่ อุดรธานี 7.2 1,126.1 285.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,631.2 105.5 สงูกวา่

ลําปาง - 733.7 186.3 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 1,133.7 324.0 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 1,098.2 182.4 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 829.7 172.7 สงูกวา่ สกลนคร 18.1 1,934.0 357.9 สงูกวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 1,516.1 220.0 สงูกวา่

แพร่ - 645.6 205.5 ตํา่กวา่ นครพนม 4.7 1,781.6 580.3 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 10.2 1,889.1 78.8 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 683.9 273.2 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. 0.7 1,537.8 546.2 สงูกวา่ สงขลา - 1,263.7 109.4 สงูกวา่

นา่น สกษ. 9.6 702.4 304.2 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,031.1 *** *** หาดใหญ่ 15.2 1,215.2 113.0 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. 9.8 1,061.6 198.9 สงูกวา่ ขอนแกน่ 13.4 899.9 216.4 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,307.8 123.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 872.7 263.4 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,098.3 231.9 สงูกวา่ สะเดา 4.5 850.7 96.0 สงูกวา่

สโุขทยั 0.6 846.5 175.4 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,501.4 350.7 สงูกวา่ ปตัตานี 7.1 1,445.5 134.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 963.9 183.0 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. 0.1 1,048.6 169.8 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 9.6 1,904.0 *** ***

หลม่สกั 19 7 757 2 198 1 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ 22 1 1 091 9 266 5 สงกวา่ นราธวิาส ไมม่ฝีน 2 439 0 158 3 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

9 สิงหาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

8 สิงหาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สกั 19.7 757.2 198.1 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ 22.1 1,091.9 266.5 สงูกวา่ นราธวิาส ไมม่ฝีน 2,439.0 158.3 สงูกวา่

แมส่อด 1.6 739.4 321.7 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 650.1 196.2 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก 1.8 587.0 115.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,087.2 261.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

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

พษิณุโลก 97.3 1,076.3 247.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,357.4 303.3 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ 20.7 956.3 199.0 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,345.3 343.6 สงูกวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 2,978.80 808.50 สงูกวา่

กําแพงเพชร 2.1 1,292.3 170.5 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,100.7 260.0 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 20.1 2,653.90 478.30 สงูกวา่

อุม้ผาง 0.8 867.7 248.4 สงูกวา่ ทา่ตมู - 831.2 227.9 สงูกวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 1,672.30 266.30 สงูกวา่

พจิติร สกษ. 26.9 849.6 227.4 สงูกวา่ นครราชสมีา 2.9 1,037.4 157.2 สงูกวา่ ภเูก็ต 22.0 1,292.10 286.80 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 1.2 740.8 102.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 980.6 256.2 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,356.70 329.80 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 879.8 209.2 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,055.0 223.7 สงูกวา่ เกาะลนัตา - 1,221.10 304.20 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ฝนเล็กนอ้ย 696.3 153.5 สงูกวา่ ตรงั 1.6 1,758.20 275.10 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 0.2 802.5 125.4 สงูกวา่ สตลู 2.7 1,322.10 259.30 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 761.3 181.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ 3.0 1,205.4 263.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ 21.7 1,114.8 178.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 945.9 180.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 พษิณุโลก 97.3 1,076.3

ชยันาท สกษ. 0.2 651.8 171.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ทุง่ชา้ง 49.7 1,110.0

อุทยัธานี 3.2 678.5 260.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 หนองพลบั สกษ. 44.0 623.2

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 724.7 *** *** นครนายก 17.4 1,350.3 *** *** 4 นครศรธีรรมราช สกษ. 37.7 2,755.7

บวัชุม ไมม่ฝีน 793.7 169.2 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี 2.9 1,148.6 358.5 สงูกวา่ 5 สมทุรปราการ สกษ. 31.0 904.8

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,084.9 145.6 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 2.7 1,428.2 290.4 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ พษิณุโลก 97.3 1,076.3

สมทุรปราการ สกษ. 31.0 904.8 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 951.4 216.1 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง ไมม่ฝีน 2,978.8

ทองผาภมู ิ 3.6 924.8 343.7 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,235.5 170.7 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 754.0 118.4 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 951.1 154.1 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 798.7 150.9 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 604.1 136.8 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. 1.1 544.0 105.0 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 640.0 97.6 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 0.2 568.5 228.1 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 0.3 993.1 208.6 สงูกวา่

สมทุรสงคราม 0.6 706.1 *** *** แหลมฉบงั - 578.8 116.4 ตํา่กวา่

กาญจนบุร ี 1.6 695.9 98.3 สงูกวา่ สตัหบี ฝนเล็กนอ้ย 871.0 109.0 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 624.2 107.1 สงูกวา่ ระยอง 1.7 1,028.2 132.3 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 1,018.2 190.2 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 0.3 828.5 123.1 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย 0.2 1,034.1 206.6 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 2,114.1 497.2 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 1,224.9 219.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 2,293.4 520.0 ตํา่กวา่

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

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 105.3 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 477.1 170.7 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุ - ไมม่ ี-

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 933.59 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 - 6 7 255.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 2 7 12 126.00

วนัที ่9  สิงหาคม  2560 ภาคกลาง 3 - - 3 -105.00 

45,601 ภาคตะวันตก - - 2 2 397.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
64% ภาคตะวันออก 3 - 7 10 37.59 คงที่ 2 อ่าง
วนัที ่9  สิงหาคม  2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 223.00  ลดลง 11 อ่าง

33,024 รวมท ัง้ประเทศ 11 2 25 38 933.59   เพิม่ขึน้ 25 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 4,421 33% 6,581 49% 2,781 21% 6,514 48% 2,714 20% 67.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,197 44% 5,713 60% 2,863 30% 5,566 59% 2,716 29% 147.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 65 25% 130 49% 118 45% 128 48% 116 44% 2.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 46 17% 54 21% 40 15% 56 21% 42 16% -2.00 ลดลง

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 40 38% 43 41% 40 38% 41 39% 38 36% 2.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 53 31% 127 75% 121 71% 126 74% 120 71% 1.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 388 41% 765 81% 722 77% 727 77% 684 73% 38.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 9,210 37% 13,413 54% 6,685 27% 13,158 53% 6,430 26% 255.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 33 24% 98 72% 91 67% 95 70% 88 65% 3.00 เพิม่ขึน้

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 174 33% 638 123% 593 114% 648 125% 603 116% -10.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 44 27% 172 104% 164 99% 172 104% 164 99% - คงที่

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 51 31% 93 57% 56 34% 93 57% 56 34% - คงที่

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 638 26% 1,613 66% 1,032 42% 1,562 64% 981 40% 51.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 573 29% 1,745 88% 1,645 83% 1,676 85% 1,576 80% 69.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 60 19% 88 28% 66 21% 85 27% 63 20% 3.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 22 14% 81 52% 80 52% 82 53% 81 52% -1.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 30 21% 76 54% 69 49% 73 52% 66 47% 3.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 44 16% 156 57% 149 54% 149 54% 142 52% 7.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 59 49% 74 61% 71 59% 77 64% 74 61% -3.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 982 50% 1,353 69% 522 27% 1,349 69% 518 26% 4.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,710 32% 6,187 74% 4,538 54% 6,062 72% 4,412 53% 126.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 299 31% 300 31% 297 31% 395 41% 392 41% -95.00 ลดลง

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 45 28% 102 64% 85 53% 111 69% 94 59% -9.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 51 21% 149 62% 109 45% 150 63% 110 46% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 395 29% 551 41% 491 36% 656 48% 596 44% -105.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,499 65% 13,248 75% 2,983 17% 13,102 74% 2,837 16% 146.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,920 44% 5,606 63% 2,594 29% 5,355 60% 2,343 26% 251.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,419 58% 18,854 71% 5,577 21% 18,457 69% 5,180 19% 397.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 95 42% 114 51% 109 49% 103 46% 98 44% 11.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 90 21% 181 43% 151 36% 177 42% 147 35% 4.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 27 23% 88 75% 76 65% 82 70% 70 60% 6.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 56 34% 120 73% 106 65% 123 75% 109 67% -3.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 142 48% 167 57% 147 50% 157 53% 137 46% 10.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 5 33% 9 55% 8 51% 9 56% 8.54 51% -0.10 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 4 16% 17 79% 16 75% 16 74% 14.90 70% 1.08 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 18 22% 57 71% 54 68% 61 77% 58.01 73% -4.29 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 28 61% 29 65% 26 58% 28 63% 25.47 56% 0.90 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 23 8% 162 55% 143 48% 150 51% 131.00 44% 12.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 489 29% 944 56% 837 50% 907 54% 799 48% 37.59 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 203 29% 337 47% 272 38% 334 47% 269 38% 3.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 49 13% 200 51% 182 47% 195 50% 177 45% 5.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,072 72% 4,280 76% 2,928 52% 4,056 72% 2,704 48% 224.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 477 33% 836 57% 560 39% 845 58% 569 39% -9.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 4,801 59% 5,653 69% 3,942 48% 5,430 66% 3,719 45% 223.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 33,024 47% 45,601 64% 22,070 31% 44,669 63% 21,136 30% 933.59 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 ่9  สงิหาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

3 สงิหาคม 2560

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

9 สงิหาคม 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 ่9  สงิหาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้
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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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อุตุฯเผยไทยฝนกระจายตัว "ภาคเหนือ"ตกหนักที่สุด 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปว่า ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย โดยภาคเหนือมีฝนตกหนัก 

บางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สําหรับ 
ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก 
กําแพงเพชร และพิษณุโลก อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย  
บึ งกาฬ  นครพนม  สกลนคร  อุบลราชธานี  ศรีสะ เกษ  บุ รี รั ม ย์  สุ ริ นทร์  ชัย ภูมิ  และนครราชสีมา  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  
24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคกลาง  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี  
ราชบุรี และนครปฐม อุณหภูมิตํ่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้  
ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  
และตราด อุณหภูมิ ตํ่าสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิ ตํ่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง  
และสตูล อุณหภูมิ ตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 26-27 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสงูสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

 
น้ําป่าหลากท่วมอ.เมืองเชียงรายผู้ว่าฯสั่งจับตาฝน 

เกิดนํ้าป่าหลากท่วม 2 ตําบล ใน อ.เมืองเชียงราย คาดบ่ายวันน้ีแห้งทุกจุด ผู้ว่าฯสั่งกําชับเฝ้าระวังฝนต่อเน่ืองสําหรับแจ้ง
เตือนชาวบ้านให้เตรียมความพร้อมรบัมือกับปัญหาน้ําท่วมฉับพลัน และ นํ้าป่าไหลหลาก 

นายสว่าง ม่อมดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า 
หลังจ.เชียงราย มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ส่งผลให้เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุนํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วม ต.บ้านดู่ และ ต.นาง  
อ.เมืองเชียงราย วัดระดับความสูงได้ประมาณ 30 ซม. ชาวบ้านได้รับผลกระทบบางส่วน โดยล่าสุด พบว่าสถานการณ์ได้กลับเข้าสู่
ภาวะปกติแล้ว เน่ืองจากมวลน้ํามีลักษณะไหลหลากไม่ได้ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ยกเว้นถนนบางเส้นทางซึ่งมีสภาพ 
เป็นแอ่งกระทะ ที่ขณะน้ีอาจจะยังมีนํ้าท่วมขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นในระดับที่ไม่สูงมากนักคือประมาณ 10 - 20 ซม. ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ 
เบ้ืองต้นคาดว่า ภายในช่วงบ่ายวันน้ีปริมาณนํ้าที่ท่วมขังทุกจุดจะลดลงจนแห้ง  

อย่างไรก็ตาม ทางนายณรงค์ศักด์ิ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามข่าวสาร 
ด้านพยากรณ์อากาศ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนน้ี สําหรับแจ้งเตือนชาวบ้านให้เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาน้ําท่วมฉับพลัน  
และ นํ้าป่าไหลหลาก ซึ่งจากการตรวจสอบ พบมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวเพียงเล็กน้อย   
(ไอ เอ็น เอ็น) 
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น้ําป่าทะลักกลางดึกจากอุทยานฯ เวียงโกศัย ท่วมชุมชนวังชิ้น 
ผู้ว่าฯ เร่งระดมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้าพ้ืนที่อําเภอวังช้ินเพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูบ้านเรือนที่โดนน้ําป่าไหลหลาก 

เข้าท่วมกลางดึก โชคดีระดับนํ้าไม่สูงมากทําให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเล็กน้อย 
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า หลังจากคืนที่ผ่านมาเกิดนํ้าป่าจากอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 

ไหลมาตามลําห้วยแม่จอกอย่างรุนแรง ปริมาณน้ําจํานวนมากไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่ 4-หมู่ที่ 8 ใน ต.แม่ป้าก  
อ.วังช้ิน จ.แพร่ จํานวน 60 หลังคาเรือน หลังจากลงพ้ืนที่ไปสํารวจแล้วพบว่านํ้าท่วมบ้านเรือน บางหลังนํ้าท่วมสูงถึง 1 เมตร  
เข้าท่วมบ้านเรือนช้ันล่างจนไม่สามารถใช้การได้ และสร้างความเสียหายให้สิ่งก่อสร้างบางส่วน รั้วบ้าน แปลงเกษตร 

นายวัฒนากล่าวอีกว่า วันน้ี (9 ส.ค) จะมีการระดมอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องลงมาช่วยกันฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ซึ่งยังโชคดี
ที่ความเสียหายไม่กระจายเป็นบริเวณกว้าง อยู่ในลักษณะที่ควบคุมได้  (ผู้จัดการ) 

 
น้ําป่าทะลักท่วมร.ร.บ้านน้ําปาด หนักสุดในรอบ20ปี 

เกิดเหตุนํ้าป่าไหลทะลักท่วมร.ร.บ้านนํ้าปาดรอบที่สอง ครั้งน้ีท่วมสูงมากเกือบ 2 เมตร หนักสุดในรอบ 20 ปี ขณะที่ 
ทหาร มทบ.39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร นํากําลังพลเข้าช่วยเหลือแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีฝนตกหนักบนเทือกเขาชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ส่งผลให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากล้นคลองน้ําปาด
ทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านนํ้าปาด หมู่ 2 ต.ชมพู เป็นครั้งที่สองในต้นฤดูฝนปีน้ี คราวนี้ระดับนํ้าสูงมาก ทั้งอาคารเรียน โรงอาหาร 
บ้านพักครู สูงร่วม 2 เมตร อุปกรณ์ที่เตรียมยกสูงไว้ก็ไม้พ้น ต่างลอยตามนํ้าเต็มไปหมด เบ้ืองต้นว่าที่ ร.ต.เกตุ  ต่วนเครือ 
ผอ.โรงเรียนบ้านนํ้าปาด สั่งหยุดเรียน 1 วัน โดยระดับนํ้าค่อย ๆ ลดลงแล้ว แต่ยังคงมีนํ้าท่วมขังในบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียน 
ได้ปิดการเรียนการสอน 1 วัน คาดว่า ช่วงบ่ายวันน้ี หากไม่มีฝนบนเทือกเขาชมพูบนบ้านรักไทยตกมาซ้ําอีก ระดับนํ้าที่ท่วมขัง 
จะแห้งหมด 

สําหรับนํ้าป่ารอบน้ีนับว่าหนักสุดในรอบ 20 ปี เน่ืองจากในพ้ืนที่มีฝนตกหนักมากบนเทือกเขาชมพู นํ้าได้เริ่มล้น 
คลองนํ้าปาด ไหลเข้ามาท่วมในบริเวณโรงเรียนช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. บริเวณโรงอาหารกลางโรงเรียน นํ้าท่วมสูถึง 2 เมตร 
บริเวณอาคารเรียนในที่สูง ที่ได้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ ก็ยังไม่พ้นนํ้าป่ารอบน้ี นํ้าท่วมถึงระดับของหน้าต่าง 
ของอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย ขณะนี้ได้แจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด สพป.พล.2  
พร้อมประสานไปยังทหาร มทบ.39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร เพ่ือนํากําลังพลเข้าช่วยเหลือแล้ว  (เดลินิวส์) 
 

คันกั้นน้ํายมแตก นากงไกรลาศจมมิด ต้องพายเรือเกี่ยวข้าวกันมือเป็นระวิง 
ชาวนากงไกรลาศหลายรายก้มหน้ารับชะตากรรม หลังนํ้าเซาะคันดินก้ันคลองสาขาน้ํายมแตกหลายจุด จนนํ้าทะลักท่วมนา

ข้าว นับพันๆ ไร่ ต้องลงเรือเก่ียวข้าวก่อนกําหนดเท่าที่จะทําได้ บอกขาดทุนเรือนหมื่นเรือนแสนกันเห็นๆ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจินตศักด์ิ แสงเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ได้แจ้งเตือน

เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่หมู่ 8 บ้านหนองโนน ต.ไกรนอก ให้เร่งเก็บเกี่ยวข้าวที่มีอยู่กว่า 1,600 ไร่โดยด่วน 
เน่ืองจากได้รับแจ้งว่าแนวคันดินกั้นนํ้าบริเวณริมคลองสาขาแม่นํ้ายม ที่ ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ ถูกกระแสนํ้ากัดเซาะพัง

หลายจุด ทําให้ปริมาณนํ้าในคลองกล่ําเพ่ิมสูงขึ้นต่อเน่ือง และจากการตรวจสอบแนวคันดินก้ันนํ้าริมคลองกล่ําด้านทิศใต้ หมู่ 8 ต.
ไกรนอก ล่าสุดก็พบมีบางจุดถูกกระแสนํ้ากัดเซาะพังด้วยเช่นกัน นํ้ากําลังไหลบ่าเข้าท่วมยังพ้ืนที่นาข้าวบ้านหนองโนน ขยายวงกว้าง
เพ่ิมขึ้น 

ขณะที่บริเวณริมคลองเหมืองช้าง หมู่ 7 ทางองค์การบริหารส่วนตําบลไกรนอกก็ได้มีการนํารถแบ็กโฮมาขุดปิดช่องระบาย
นํ้า พร้อมนําเคร่ืองสูบขนาดใหญ่มาติดต้ังเพ่ือจะเร่งสูบนํ้าที่ท่วมขังนาข้าวให้ลดระดับลง จนให้รถเกี่ยวข้าวขับเข้าไปเก่ียวข้าวที่มีอยู่
เกือบ 2,000 ไร่ ในพ้ืนที่หมู่ 5 และหมู่ 7 ต.ไกรนอก ได้ คาดว่าภายในสองวันน้ีนํ้าที่ท่วมขังจะลดลง และให้รถเกี่ยวข้าวเข้าไปได้ 

นางสมควร เหลืองพวงทอง เกษตรกรหมู่ 8 ต.ไกรนอก กล่าวว่า ครอบครัวตนทํานาท้ังหมด 150 ไร่ ตอนนี้ต้องเร่งเก็บ
เก่ียวผลผลิตก่อนกําหนดถึง 10 วันเพราะกําลังมีนํ้าไหลทะลักเข้าท่วมนา และก็คงต้องทําใจว่าทํานารอบน้ีขาดทุนไม่ตํ่ากว่า 3 แสน
บาทแน่นอน 
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นายสวัสด์ิ ประภัส เกษตรกรบ้านหนองโนน ต.ไกรนอก เปิดเผยว่า นํ้าทะลักเข้ามาท่วมนาข้าว 15 ไร่ของตนเมื่อตอนตี 5 
วันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา ทั้ง อบต. ทหาร ชลประทาน และหน่วยงานเกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยกันอุดก้ันซ่อมแซมอยู่ครึ่งวันกว่าจะเอาอยู่ 
เพราะช่องขาดกว้าง และกระแสนํ้าไหลแรง ทําให้ทํางานกันลําบาก 

“ตอนน้ีผมและครอบครัวเดินจูงเรือลุยนํ้ามาเก่ียวข้าวต่อเน่ืองเป็นวันที่สี่แล้ว คาดว่าอีก 7 วันจึงจะเสร็จ ส่วนผลผลิตที่เก็บ
เก่ียวได้ในครั้งน้ีก็คงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือก็ต้องปล่อยทิ้งให้เน่าอยู่ในนํ้าไป และขาดทุนแน่ๆ 2 หมื่นกว่าบาท” นาย
สวัสด์ิกล่าว  (ผู้จัดการ) 
 

แม่น้ําสงครามปรับสูงขึ้นต่อเนื่องจนล้นตลิ่งท่วมบึงกาฬ 
แม่นํ้าสงครามปรับตัวสูงขึ้นต่อเน่ือง จนเอ่อล้นตลิ่ง ท่วม 3 อําเภอ ในจ.บึงกาฬ กระทบพ้ืนที่เกษตร 1,000 ไร่ เจ้าหน้าที่

จะเร่งทําการสํารวจบริเวณที่เสียหาย สําหรับหาแนวทางช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป 
นายวิจารณ์ เหล่าธรรมย่ิงยง หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยกับสํานักข่าว 

ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ขณะน้ี จ.บึงกาฬ กําลังได้รับผลกระทบ มวลนํ้าจาก จ.อุดรธานี หลากผ่านแม่นํ้าสงคราม เข้าท่วมพ้ืนที่ 3 อําเภอ 
ประกอบด้วย อ.พรเจริญ เซกา และ โซ่พิสัย เบ้ืองต้น พบพ้ืนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขังส่วนใหญ่เป็นถนน และ พ้ืนที่การเกษตร 
ขณะท่ีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึง 50 ครัวเรือน แบ่งเป็น อ.พรเจริญ มีระดับนํ้าท่วมสูงประมาณ  
10 - 20 ซม., อ.โซ่พิสัย สูง 50 - 70 ซม. และ เซกา เฉลี่ย 30 - 50 ซม. ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ทั้งน้ีรถยนต์ยังสามารถ
สัญจรผ่านเส้นทางได้ตามปกติ โดยจากการประเมินภาพรวม ล่าสุดพบว่าทั้ง 3 อําเภอ มีพ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบแล้ว 
ประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งทันทีที่นํ้าลดลงจนแห้ง เจ้าหน้าที่จะเร่งทําการสํารวจบริเวณที่เสียหาย สําหรับหาแนวทางช่วยเหลือ 
ตามระเบียบราชการต่อไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2 สัปดาห์จากน้ี หากไม่มีฝนตกลงมา
เพ่ิมเติม 

ด้าน นายวรพันธ์ ชํานิยันต์ นายอําเภอพรเจริญ เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ปัจจุบัน ระดับนํ้าในแม่นํ้าสงคราม
ปรับตัวสูงขึ้นต่อเน่ือง วันละ 10 ซม. ส่งผลให้ ชุมชนบ้านสันติสุข ต.ดอนหญ้านาง ได้รับผลกระทบ ถูกนํ้าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม  
วัดความสูงได้ประมาณ 30 ซม. และ ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ชาวบ้านจํานวน 8 ครัวเรือนในพ้ืนที่ดังกล่าว 
ได้รับความเดือดร้อน ล่าสุด ตนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณท่ีได้รับผลกระทบ พร้อมกับติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นระยะๆ  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

"นครพนม"น้ํากัดเซาะ ดินสไลด์ทรุดตัว"ครัว"จมหาย 
นํ้าท่วมนครพนมมีพ้ืนที่เฝ้าระวังอยู่ที่ อ.นาหว้า อ.นาแก และ อ.วังยาง ล่าสุดฝนตกลงทําให้นํ้ากัดเซาะตลิ่ง ดินสไลด์ทรุดตัว 

ครัวของชาวบ้านจมหายไปกับตา 
สถานการณ์อุทกภัยนํ้าท่วม จ.นครพนม ซึ่งประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว 10 อําเภอ จาก 12 อําเภอ ประกอบด้วย  

อ.นาแก,วังยาง,ธาตุพนม,เรณูนคร,ท่าอุเทน,โพสวรรค์,นาหว้า,ศรีสงคราม,และ นาทม โดยรวมมีหลายอําเภอที่ระดับนํ้าลดลง  
มีพ้ืนที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ที่ อ.นาหว้า อ.นาแก และ อ.วังยาง โครงการชลประทาน จ.นครพนม ได้มีการแจ้งเตือนไปยังราษฎร 
ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่นํ้าสงครามลํานํ้าอูน และ ลํานํ้ายาม ขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูง ทั้งสามลํานํ้าน้ีอยู่โซนเหนือของ จ.นครพนม 

ล่าสุดมวลนํ้าสงครามได้ไหลเข้าเซาะตลิ่งในพื้นที่บ้านปากยาม หมู่ 4 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนมโดยเฉพาะ
บ้านเลขที่ 38 ของนายหุนระมาน บงบุตร อายุ 78 ปี ซึ่งปลูกติดอยู่ริมแม่นํ้าสงคราม นํ้าได้กัดเซาะบริเวณหลังบ้านที่ใช้เป็นครัว 
จนดินสไลด์ทรุดตัวลงลึกเข้าไปถึง 6 เมตร ทําให้ครัวจมหายไปในแม่นํ้า เจ้าของบ้านต้องรีบอพยพสิ่งของไปอยู่ในที่ปลอดภัย  
ขณะที่นํ้ายังคงเพ่ิมปริมาณมากขึ้นทุกวัน เกิดจากมีฝนตกอย่างต่อเน่ืองทางต้นนํ้า  (เดลินิวส์) 
 

"มหาสารคาม"จมน้ํา2สัปดาห์ อาหาร-ยารักษาโรคไม่พอ 
"มหาสารคาม" แม่นํ้าชีเอ่อล้นท่วมบ้านเรือน-พ้ืนที่การเกษตรกว่า 2 สัปดาห์ เสียหายนับพันไร่ ชาวบ้านระทม  

วอนหน่วยงานช่วยเหลือด้านอาหาร-ยารักษาโรค  
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์นํ้าท่วม ที่บ้านดอนกุดเวียนหมู่ 2  ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคามว่า หลังจากผลพวง 

จากพายุซินกา และแม่นํ้าชีไหลเอ่อล้นเข้าท่วมไร่นากว่า 1,000 ไร่ ได้รับความเสียหายกว่า 300 ราย รวมไปถึงบ้านเรือน 
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และวัดบ้านกุดเวียนที่ถูกนํ้าท่วมขังนานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว ขณะนี้ผู้นําหมู่บ้านได้อพยพประชาชนบางส่วนมาอาศัยอยู่ศาลา
กลางบ้าน จึงขอวอนไปยังผู้ใจบุญหรือหน่วยงานเก่ียวข้องเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในพ้ืนที่อีกครั้ง โดยก่อนหน้าน้ีมีการแจกถุงยังชีพ
ไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เน่ืองจากสถานการณ์นํ้าท่วมระยะเวลานาน ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลาย 
และไม่สามารถออกหาอาหารตามธรรมชาติได้ เพราะกระแสนํ้าที่ไหลเช่ียว ชาวบ้านยังต้องการอาหารและยารักษาโรค  
โดยหลายรายเป็นโรคเท้าเป่ือยกันแล้ว 

ทั้งน้ีตําบลท่าตูม มี 9 หมู่บ้าน 11,498 ครัวเรือน ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย 3 หมู่บ้าน ได้แก่  
บ้านกุดเวียน บ้านโปโล บ้านหนองข่า ส่วนมากเป็นพ้ืนที่การเกษตร ไร่นาเสียหายกว่า 2000 ไร่ โดยจังหวัดมหาสารคาม 
ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่ 12 อําเภอ โดยแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องออกแจกจ่าย
ถุงยังชีพพร้อมนําเรือท้องแบนช่วยเหลือเบ้ืองต้นแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เน่ืองจากนํ้าท่วมเป็นระยะเวลานานกว่า 2 สัปดาห์.  
(เดลินิวส์) 
 

กาฬสินธุ์ปักธงแดงแจ้งเตือนวิกฤติน้ําระดับอันตราย 
โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าชีตอนกลาง จ.กาฬสินธ์ุ ปักธงแดงแสดงแจ้งเตือนวิกฤตินํ้าระดับอันตราย  

พบว่ายังมีนํ้าไหลหลากเข้ามายังอ่างอย่างต่อเน่ือง  
สถานการณ์นํ้าท่วมที่จ.กาฬสินธ์ุ ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปริมาณน้ําในเขื่อนลําปาว ที่พบว่ายังมีนํ้า 

ไหลหลากเข้ามายังอ่างอย่างต่อเน่ืองโดยล่าสุดมีนํ้าไหลหลากเข้ามากว่า 36 ล้าน ลบ.ม. ทําให้ปริมาณนํ้าในอ่างได้เพ่ิมปริมาณ 
ขึ้นเป็น 1,742 ล้าน ลบ.ม.  ซึ่งทางโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาลําปาว มีการลดการระบายจากเดิมวันละ 30 ล้าน ลบ.ม.  
เป็นวันละ 25 ล้าน ลบ.ม. ต่อวันเพ่ือลดความเสียหายในเขตพื้นที่ลุ่มที่กําลังประสบปัญหาน้ําท่วมถึง 5 อําเภอ ประกอบด้วย 
อ.เมืองกาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อ.กมลาไสย อ.ร่องคํา และอ.ฆ้องชัย 

นายพัฒนะ พลศรี หน .ฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษาที่ 3 โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าชีตอนกลาง  
กล่าวว่า ขณะนี้ระดับนํ้าในการดูแลของโครงการฯ ระดับนํ้าแม่นํ้าชีอยู่ที่ 139.98 ม.รทก. ที่เหลือเพียงประมาณ 1 เมตร  
ก็จะมีระดับที่ 141.03 ที่เป็นระดับนํ้าสูงที่สุดเมื่อปี 2554 ปัจจุบันอยู่ในระดับวิกฤติและได้ปักธงแดงแสดงสัญลักษณ์ให้ประชาชน
ได้ทราบ รวมถึงป้ายแสดงสถานการณ์โดยประชาชนจะเดินทางมาติดตามสถานการณ์นํ้าตลอดเวลาด้วยความห่วงกลัวว่านํ้า 
จะไหลท่วมพ้ืนที่การเกษตรและบ้านเรือนเช่นปี 2554 ที่ผ่านมา  

นอกจากน้ี บรรยากาศบริเวณพนังดินก้ันแม่นํ้าชีระยะทาง 22 กม. ชาวบ้านได้จัดวางกําลังอยู่เวรยามติดตามสถานการณ์
นํ้าตลอด 24 ชม. รวมถึงการเตรียมกระสอบทรายเสริมพนังเป็นแนวยาว ถึงแม้ว่าทางเขื่อนลําปาวจะลดปริมาณระบายนํ้า 
แต่ระดับนํ้าในแม่นํ้าชียังสูง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมสูงมิดบ้าน-นาข้าวจมต้องกางเต็นท์นอนกลางถนน จับปลากินประทังชีวิต 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีนํ้าชีล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้าน ที่อยู่ริมฝั่งแม่นํ้าชีจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเน่ืองมานาน 
นับสัปดาห์ ล่าสุดชาวบ้านต้องอพยพข้าวของ ยานพาหนะ และสัตว์เลี้ยง หนีนํ้าขึ้นไปอาศัยอยู่บนถนนท่ีสูงกว่าระดับนํ้า  
หน่ึงในจํานวนน้ันคือ นางหนูแดง โพธ์ิศรีแก้ว อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 170 บ้านง้ิวเหนือ หมู่ 2 ตําบลพลับพลา อําเภอเชียงขวัญ 
พร้อมครอบครัว และญาติ 

นางหนูแดง เปิดเผยว่า นํ้าชีไหล่บ่าเข้าท่วมบ้านและที่นา จมนํ้าสูงกว่า 4 เมตร ไม่สามารถอาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้  
เพราะกระแสนํ้าไหลเช่ียว ผ่านบ้านอย่างน่ากลัว รวมทั้งหวาดกลัวงูและสัตว์มีพิษ ที่ไหลมาตามน้ํา จึงพาครอบครัวและญาติพ่ีน้อง 
อพยพมาสร้างเพิงพักอาศัยอยู่บนถนนสูงหน้าหมู่บ้าน ท่ามกลางฝนตก ลมแรง อย่างน่ากลัว ขณะนี้ครอบครัวเดือดร้อนหนักมาก 
ขาดแคลนข้าวสารอาหารแห้ง นํ้าด่ืม คาดน้ําจะท่วมนานถึงเดือนพฤศจิกายน นํ้าจึงจะลดนาข้าวที่กู้เงินธกส.มาซื้อปุ๋ยบํารุง  
จนใกล้เก็บเกี่ยว จํานวน 12 ไร่ ก็มลายหายไปกับสายนํ้า สิ้นเน้ือประดาตัว ต้องจับปลาเป็นอาหารประทังชีวิตไปวันๆ  (ข่าวสด) 

 
ลุ่มน้ําชียังอ่วมมวลนํ้าทะลักยโสธรหนักจ่อเข้าอุบลฯ 

สถานการณ์บริเวณ ลุ่มนํ้าชี ยังอ่วม มวลนํ้าใหญ่เขื่อนลําปาวทะลักยโสธรหนัก อีก 2 วัน จ่อเข้าอุบลฯ เร่งติดเคร่ืองผลักดัน
นํ้าระบายลงโขง   
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ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อํานวยการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทาน เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.
ว่า ขณะนี้ยังมีสถานการณ์อุทกภัยใน 4 ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าชี ลุ่มนํ้ามูล ลุ่มนํ้าโขง และลุ่มนํ้าเข้าพระยา แต่ที่ต้องจับตามากที่สุดคือลุ่ม
นํ้าชี ที่ขณะนี้เขื่อนลําปาว ปล่อยนํ้าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ทําให้พ้ืนที่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบ นับต้ังแต่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ไล่มาถึง 
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร ซึ่งขณะน้ีมวลนํ้าอยู่ที่อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และประเมิณว่าจะเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี 
ในวันที่ 11 ส.ค. น้ี ซึ่งทางกรมชลประทานจัดการจราจรในลุ่มนํ้าชี ลุ่มนํ้ามูล โดยขณะน้ี ลดบานประตูของเขื่อนราษีไศล จังหวัดศรี
สะเกษ เพ่ือหน่วงนํ้ามูลไว้ก่อนในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน แล้วให้มวลนํ้าจากลํานําชี เข้าถึง จังหวัดอุบลราชธานี ก่อน
แล้วใช้เครื่องผลักดันนํ้าเร่งดันเพ่ิอให้ลงสู่แม่นํ้าโขงให้เร็วที่สุด จากน้ันประมาณ 5 วัน จะสามารถปล่อยนํ้าจากลํานํ้ามูลเข้าสู่ จังหวัด
อุบลราชธานี ต่อไป ซึ่งจะเป็นการไม่ให้ มวลนํ้าของ 2 ลํานํ้ามาถึงในเวลาเดียวกัน ส่วนในลํานํ้าโขงนั้น ที่ระดับนํ้าหนองหารระบาย
ได้ช้าเพราะมีฝนมาเติม จึงทําให้พ้ืนที่สกลนครและนครพนม บางส่วนได้รับผลกระทบอยู่แต่น่าจะคลี่คลายได้ในเร็วๆ น้ี   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
เขื่อนป่าสักฯเร่งพร่องน้ํายันไม่กระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อน 

เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ เร่งพร่องนํ้าเตรียมรับน้ําใหม่ในช่วงปลายเดือน ยันไม่กระทบกับพ้ืนที่ท้ายเขื่อน โดยเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ
ยังสามารถรองรับนํ้าได้อีกจํานวนมาก และทางกรมชลประทานเองได้มีการวางแผนการระบายน้ําอย่างต่อเน่ืองเพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบในกรณีมีฝนตกหนัก 

นายศุภชัย มโนการ ผู้อํานวยการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ เปิดเผยว่า สถานการณ์นํ้าในอ่างเก็บนํ้า
ของเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ จ.ลพบุรี ขณะนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เน่ืองจากทางเขื่อนได้เตรียมความพร้อมและมีการพร่องนํ้า 
ออกจากเข่ือนป่าสักอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมรอรับปริมาณน้ําและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักในช่วงของปลายเดือนสิงหาคม  
ยาวไปจนสิ้นสุดฤดูฝน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่ นํ้าป่าสัก ต้ังแต่จ .ลพบุรี ไปยังจ .สระบุรี  
จนถึงจ.พระนครศรีอยุธยา โดยปัจจุบันเขื่อนป่าสัก มีปริมาณน้ํากักเก็บอยู่ที่ 319 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 33  
ของความจุ โดยมีนํ้าไหลลงสู่เขื่อนป่าสักในช่วงน้ีอยู่ที่ 274 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางเขื่อน
ได้มีการระบายออกอยู่ที่จํานวน 500 ลูกบาศก์เมตร หรือวันละ43ล้านลูกบาศก์เมตร มาเป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์ ซึ่งการระบายนํ้า
ในจํานวนขนาดน้ีจะยังไม่ส่งผลกระทบ กับพ้ืนที่ท้ายเขื่อนแต่อย่างใด โดยเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิยังสามารถรองรับนํ้าได้อีกจํานวนมาก 
และทางกรมชลประทานเองได้มีการวางแผนการระบายน้ําอย่างต่อเน่ืองเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบในกรณีมีฝนตกหนัก  
หรือพายุพาดผ่านประเทศไทย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมชาวกุแหระเมืองคอนอ่วม ถูกตัดขาดโลกภายนอก 

นายอําเภอทุ่งใหญ่เมืองคอน ขนคณะเร่งช่วยเหลือชาวกุแหระ หลังฝนตกหนักทําคลองสินปุนเอ่อท่วมบ้าน ถูกตัดขาด 
โลกภายนอก 

จากกรณีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน จนทําให้นํ้าจากคลองสินปุน ซึ่งก้ันเขตแดนระหว่าง ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่  
จ.นครศรีธรรมราช กับ ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ เอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมถนนในหมู่บ้าน หมู่ 4และหมู่ 5 ต.กุแหระ  
อ.ทุ่งใหญ่ ชาวบ้านกว่า 20ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 8 ส.ค.  
นายกฤษณะ ณ .สงขลา นายอําเภอทุ่งใหญ่ จ .นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ .ต.อ.ปรีชา ปัญญาเลิศ ผกก .สภ.ทุ่งใหญ่  
และนายสุกิจ ชํานาญกิจ นายก อบต.กุแหระ พร้อมหน่วยกู้ภัยร่วมใจปู่อินทร์นําเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคเข้าไปแจกจ่าย
ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย ที่บ้านหมู่4เละหมู่ 5ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ เป็นการเบื้องต้น โดยพบว่าระดับนํ้าจากคลองสินปุน 
ยังคงไหลเอ่อทะลักเข้าท่วมพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง ในขณะที่เส้นทางวัดคงคาเลียบ เช่ือมระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กับจ.กระบ่ี 
ถนนถูกนํ้าท่วมจนรถไม่สามารถผ่านไปมาได้ สวนยางพารา สวนปาล์ม หลายร้อยไร่จมอยู่ใต้นํ้า พ้ืนที่นํ้าท่วมได้ขยายวงกว้าง 
เพ่ิมมากขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องเฝ่าระมัดระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากฝนตกซ้ําสถานการณ์จะรุนแรงขึ้น แต่หากฝนหยุดตก 
คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน2-3 วัน  (เดลินิวส์) 
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ปิด 4 น้ําตกในจ.พัทลุงชั่วคราวถึงวันที่ 10ส.ค.60 
จ.พัทลุง ปิด 4 นํ้าตกเป็นการช่ัวคราวไปจนถึงวันที่ 10 ส.ค. ห่วงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวแม้สภาพอากาศในพ้ืนที่

ไม่มีกลุ่มฝนท้องฟ้าโปร่ง แต่พ้ืนที่ป่าต้นนํ้าในเขตรักษาพันธ์ุมีฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองหว่ันจะเป็นอันตราย 
หลังเกิดนํ้าป่าไหลหลากลงมายังนํ้าตกมโนราห์ใน อ.กงหรา จ.พัทลุง เมื่อช่วงเย็นวานน้ี จนทําให้นักท่องเที่ยว ชาวหาดใหญ่ 

ที่พาครอบครัวมาเล่นนํ้าตก แล้วเกิดกระแสนํ้าป่าไม่สามารถข้ึนมายังบนฝ่ังได้ จนชาวบ้านและเยาวชนในพ้ืนที่ ต้องช่วยเหลือ 
ขึ้นมาจากนํ้าได้อย่างปลอดภัย  

วันน้ีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพัทลุง ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่เขต
รักษาพันสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด เพ่ือขอปิดนํ้าตก ในเขตรักษาพันสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดพัทลุง ประกอบด้วยนํ้าตกมโนราห์  
นํ้าตกไพรวัลย์ ในพ้ืนที่ อ.กงหรา นํ้าตกโตนแพรทอง นํ้าตกเขาคราม ในพ้ืนที่ อําเภอศรีนครินทร์ ไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม น้ี 
เน่ืองจากหว่ันจะไม่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทามาเล่นนํ้าตก แม้สภาพอากาศในพ้ืนที่ไม่มีกลุ่มฝนท้องฟ้าโปร่ง แต่พ้ืนที่ป่า 
ต้นนํ้าในเขตรักษาพันธ์ุมีฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองหว่ันจะเป็นอันตราย เลยขอปิดนํ้าตกเป็นการช่ัวคราว   

ในขณะที่ กลุ่มเยาวชน ที่กระโดดน้ําลงไปช่วยนักท่องเที่ยวและเด็กที่ติดอยู่ทางน้ําตกเมื่อวาน จํานวน10 คน กล่าวว่า  
หลังที่มีนักท่องเท่ียวมาแจ้งว่ามีคนติดอยู่กลางนํ้าตก ก็ว่ิงไปดู เห็นเด็กและผู้ใหญ่ กําลังร้องขอความช่วยเหลือ จึงได้รีบถอดเสื้อผ้า 
แล้วกระโดดลงไปช่วย เพราะนํ้ากําลังมาแรงและมีระดับที่เพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งให้เพ่ือนรีบว่ิงไปหาเชือกมาต่อให้ยาวและช่วยกันผูก 
กับต้นไม้ ก่อนที่จะทยอยนําเด็กและผู้ใหญ่ขึ้นมายังฝั่งได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสุวัฒน์ เล่าตอนแรกใจหาย แต่นึกว่าถ้าปล่อยให้เด็กจมนํ้า
ไปต่อหน้าต่อตาพ่อแม่จะรู้สึกอย่างไร พวกตนจึงรีบลงไปช่วยโดยไม่คิดชีวิต  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

ทส. ระดมช่วยเหย่ือน้ําท่วม-เร่งกําจัดขยะตกค้าง 
ทส. เร่งระดมกําลังช่วยเหลือนํ้าท่วม ส่งเรือท้องแบน-มอบของยังชีพ-เปิดศูนย์ช่วยเหลือ-ผลิตนํ้าบาดาลสะอาด  

ส่งถึงมือชาวบ้าน พร้อมสั่งกําจัดขยะตกค้างหลังนํ้าลด 
มีรายงานว่า นายประลอง ดํารงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กล่าวว่า จากท่ี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส .) โดย พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์ รมว .ทส . คณะผู้บริหาร ทส .  
โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปกท.ทส. รวมท้ังอธิบดีทุกกรม ได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ที่อยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ 
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ (สบอ.), สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.), สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต (สทบ.), รวมทั้งสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ให้มีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560 โดยมีการช่วยเหลือ ดังน้ี 

1. จัดกําลังพลกว่า 1,869 คน ยานพาหนะ (รถยนต์ รถบรรทุก รถเครน) จํานวน 59 คัน และเรือท้องแบน 5 ลํา สําหรับ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับทหาร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพ้ืนที่ 

2. ก่อผนังกระสอบทรายเพ่ือก้ันมิให้นํ้าทะลักเข้าจุดเสี่ยง   
3. มอบนํ้าด่ืมกว่า 12,475 แพ็ค ข้าวกล่อง 10,750 กล่อง เครื่องใช้และอาหารแห้งกว่า 10,534 ชุด ยาและเวชภัณฑ์ 

จํานวน 2,364 ชุด และเสื้อผ้า 210 ชุด พร้อมทั้งจัดส่งรถผลิตนํ้าบาดาลสะอาด และภาชนะบรรจุนํ้าแจกจ่ายให้ประชาชน 
กว่า 14,000 ลิตร 

4. สําหรับพ้ืนที่ที่นํ้าลดแล้ว ได้ช่วยขนย้ายสิ่งของ ทําความสะอาดบ้านเรือน 4 ครัวเรือน/สถานที่ราชการ 3 แห่ง เก็บขยะ 
ทําความสะอาดถนนระยะทาง 7.0 กม. 

5. ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย และสํารวจพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้าช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างทันที 

นอกจากน้ี คณะผู้บริหาร ทส. ยังได้กําชับทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และเต็มกําลัง  
รวมไปถึงเตรียมความพร้อมดําเนินการช่วยเหลือประชาชนหลังจากนํ้าลด โดยเฉพาะการจัดการขยะตกค้างและน้ําเสีย รวมถึง 
การเป่าล้างบ่อนํ้าบาดาลที่ถูกนํ้าท่วม ซึ่งจะมีการรายงานผลทุกวัน (กระปุก) 
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กาฬสินธุ์เสริมพนังกั้นลําน้ําพานลําน้ําปาว 
กรมชลประทานส่งเคร่ืองจักรกล 21 คัน ช่วย จ.กาฬสินธ์ุ เสริมพนังก้ันลํานํ้าพาน ลํานํ้าปาว และลํานํ้าชี เร่งสูบระบายนํ้า

ที่ล้นตลิ่งท่วมขังในพ้ืนที่ ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
นายปรีชา จานทอง ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน กล่าวต่อว่า ในส่วนการช่วยเหลือ 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ กรมชลประทานได้ส่งเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเสริมพนังก้ันลํานํ้าพาน ลํานํ้าปาว และลํานํ้าชี จํานวน 21 คัน  
และเข้าไปติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 8 น้ิวและ 12 น้ิว จํานวน 3 เครื่อง บริเวณบ้านท่ากลาง ตําบลเจ้าท่า อําเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ และอีก 1 เครื่องที่แก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต.สามัคคี อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธ์ุ พร้อมสํารอง
ไว้อีก 30 เครื่อง เพ่ือเร่งสูบระบายนํ้าที่ล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่ ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ส่วนที่อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
กรมชลประทานได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ และแรงงานเร่งบรรจุกระสอบทราย เพ่ือเสริมพนังก้ันนํ้าลําพาน บริเวณตําบลหลุบ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ และพนังกั้นนํ้าลําชี เพ่ือป้องกันนํ้ากัดเซาะ พร้อมกันน้ีได้กระจายเคร่ืองสูบนํ้า เครื่องผลักดันนํ้า 
ลงไปติดต้ังตามพ้ืนที่นํ้าท่วมต่างๆ เพ่ือเร่งสูบระบายนํ้าช่วยเหลือพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง และกําชับให้เจ้าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังจุดเสี่ยง
บริเวณพนังลํานํ้าพาน ในเขตตําบลลําพาน และตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือป้องกัน 
การเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่อีกด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 


