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สภาวะอากาศ การกระจายของฝนมีในบริเวณตอนบนของภาคเหนือ ตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมท้ังมีฝนตกชุกหลายพ้ืนที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันตกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก 
และฝนที่ตกสะสมในระยะ 2-3 วันน้ีไว้ด้วย สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง     

สถานการณ์น้ํา 
นายกรัฐมนตรี  รุดช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม จ.สกลนคร 
กรมอุตุนิยมวิทยา เผยภาคเหนือ-ภาคอีสานฝนตกกระจาย ภาคใต้ฝนชุก- 
อันดามันคลื่นสูง 
จ.พิษณุโลก  เขื่อนแควน้อยบํารุงแดนรับนํ้าแล้วเกือบ 80% ต้องปรับแผน
ระบายนํ้าเพ่ิม 
จ.พิจิตร  แม่นํ้ายมล้นตลิ่ง เอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนเและพ้ืนที่การเกษตร 
จ.หนองคาย  ลําห้วยคํามิดยังเอ่อท่วมบ้านเรือน-ไร่นา วาย.ซี.เอ.หนองคาย 
แพกของช่วยชาวบ้าน 
จ.นครพนม  นํ้าซัดคอสะพานลํานํ้ากํ่าทรุด สั่งปิดจราจร-เลี่ยงใช้ทางอ่ืน . 
จ สกลนคร  เขื่อนนํ้าอูนล้นระดับ 124 % หรือ 645 รับได้ 780 ลบ.ม. 
จ.กาฬสินธุ์  นํ้าเขื่อนลําปาวเอ่อล้นท่วมหลายพ้ืนที่ 
จ.ชัยภูมิ  ชาวนาสุดระทมนํ้าล้น“เขื่อนลําคันฉู”ไหลบ่าท่วม 4 อําเภอชัยภูมิ  
นาข้าวกว่า 6 หมื่นไร่จมบาดาล 
จ.นครราชสีมา  ตัดถนนเช่ือมต่อ 2 จังหวัดระบายมวลนํ้า 130 ล้านลบ.ม. 
หว่ันทะลักท่วม 2 อําเภอ 
จ.บุรีรัมย์  นํ้าลําสะแทดเอ่อล้นตลิ่ง ทะลักท่วมโรงเรียน คืนเดียวสูงครึ่งเมตร 

ผอ.สั่งปิดกะทันหัน 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 3.74 9.54 8.10 9.98 10.34 และ13.07 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง  
มีค่าเท่ากับ -9.06 -6.46 -4.10 -2.52. -1.66 และ-1.43  เมตร  ตามลําดับ  แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงแสน  
สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี มแีนวโน้มระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น  
 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ข้อมูลวันที่ 2 ส.ค.2560 ที่มา ระบบตรวจวัดสภาพ
ทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรนํ้า) สถานีคลองลํา อ .ศรีนครินทร์ จ .พัทลุง สถานีคลองนุ้ย อ เมือง  จ .พัทลุง 
สถานีคลองหวะ อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
สถานีคลองอู่ตะเภา อ.สะเดา จ.สงขลา วัดปริมาณนํ้าได้ 4.02 * 0.70 10.39 36.40 และ 4.80 ลบม/วินาที  
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพฤหัสบดทีี่ 3 สิงหาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้นที่ สถานีสะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เฝ้าระวังนํ้าท่วม 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
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จังหวัด 28 ก.ค.60 29 ก.ค.60 30 ก.ค.60 31 ก.ค.60 1 ส.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน.  6.4 1.2 2.3 2.6 
จ.เชียงราย  - 6.5 22.8 2.7 
จ.เชียงใหม่  22.4 - - 2.8 
จ.พะเยา  - 3.4 4.3 - 
จ.น่าน  26.2 18.5 24.3 - 
จ.ลําพูน  - - - - 
จ.ลําปาง  - 0.2 - 18.5 
จ.แพร่  1.9 25.5 0.2 7.7 

จ.อุตรดิตถ์  12.0 - - - 
จ.สุโขทัย  - - 2.8 - 
จ.ตาก  16.4 31.0 8.9 28.3 

จ.พิษณุโลก  - - 4.6 1.3 
จ.เพชรบูรณ์  3.8 - - 0.2 
จ.กําแพงเพชร  25.0 10.5 - 0.4 

จ.พิจิตร  - - - - 
จ.หนองคาย  42.0 16.0 45.0 10.8 

จ.เลย  15.0 2.0 - - 
จ.อุดรธานี  61.0 40.0 30.0 36.9 

จ.หนองบัวลําภู  52.9 - 0.2 - 
จ.นครพนม  99.4 23.6 32.1 7.6 
จ.สกลนคร  134.6 8.4 14.6 7.5 
จ.มุกดาหาร  47.3 22.8 6.5 - 
จ.ขอนแก่น  22.0 20.9 10.0 - 

จ.มหาสารคาม  - 2.5 - - 
จ.กาฬสินธ์ุ  23.8 20.0 41.0 - 
จ.ร้อยเอ็ด  0.3 - - - 
จ.ชัยภูมิ  8.0 37.0 - 1.0 

จ.อุบลราชธาน ี  0.8 - - - 
จ.อํานาจเจริญ  - 1.5 - - 

จ.ยโสธร  - 2.0 - 3.8 
จ.สุรินทร์  - 1.2 - - 

จ.นครราชสีมา  1.0 6.0 - - 
จ.บุรีรัมย์  1.0 - - - 

จ.ศรีษะเกษ  - - - - 
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แผนที่อากาศ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ส.ค.60  เวลา 13:00 น. 1 ส.ค.60  เวลา 19:00 น. 

2 ส.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 2 ส.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 40.8 2,771.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 28.5 1,272.5 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 4.8 1,195.0 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 7.5 1,860.3 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน 0.4 457.3 239.3 ตํา่กวา่ - 2,572.8 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 646.4 92.3 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง 0.8 1,061.7 *** *** 23.4 2,698.3 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 567.6 102.7 สงูกวา่

เชยีงราย 2.7 1,272.5 358.4 สงูกวา่ 40.8 2,771.2 หวัหนิ - 650.6 71.2 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 1,143.1 351.6 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 1,066.9 99.1 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง 0.8 974.0 386.7 ตํา่กวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 4.5 1,523.8 207.5 สงูกวา่

พะเยา - 645.8 204.0 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 5.0 1,500.0 213.9 สงูกวา่

ทา่วงัผา 0.7 862.4 297.8 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 1,543.3 110.9 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 801.6 198.7 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,026.9 173.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 2.0 808.7 139.6 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง 0.6 634.9 220.4 สงูกวา่ หนองคาย - 867.2 323.2 ตํา่กวา่ นครศรธีรรมราช 0.8 2,459.7 129.8 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 178.5 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,072.1 184.9 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 5.7 2,698.3 82.7 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ฝนเล็กนอ้ย 853.2 216.9 สงูกวา่ อุดรธานี 2.6 1,106.9 285.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 23.4 1,600.9 105.5 สงูกวา่

ลําปาง - 733.7 186.3 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. - 1,133.7 324.0 สงูกวา่ พระแสง สอท. 3.6 1,164.9 182.4 สงูกวา่

ลําพูน - 824.7 172.7 สงูกวา่ สกลนคร 7.5 1,860.3 357.9 สงูกวา่ ฉวาง 12.2 1,407.5 220.0 สงูกวา่

แพร่ 7.7 845.7 205.5 สงูกวา่ นครพนม 0.9 1,624.9 580.3 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 3.4 1,818.9 78.8 สงูกวา่

นา่น 1.1 654.4 273.2 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. 0.5 1,420.7 546.2 สงูกวา่ สงขลา - 1,263.7 109.4 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 655.9 304.2 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,008.5 *** *** หาดใหญ่ 0.6 1,165.6 113.0 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. - 998.2 198.9 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 862.1 216.4 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,265.0 123.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 785.1 263.4 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,091.9 231.9 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 815.7 96.0 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 771.9 175.4 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 1,429.8 350.7 สงูกวา่ ปตัตานี 0.2 1,429.0 134.0 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 854.1 183.0 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,039.3 169.8 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 2.2 1,891.5 *** ***

หลม่สกั 0 2 699 0 198 1 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 061 3 266 5 สงกวา่ นราธวิาส 2 372 7 158 3 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

1 สิงหาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

2 สิงหาคม 2560

หลม่สกั 0.2 699.0 198.1 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,061.3 266.5 สงูกวา่ นราธวิาส - 2,372.7 158.3 สงูกวา่

แมส่อด 28.5 655.0 321.7 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 650.1 196.2 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ฝนเล็กนอ้ย 544.7 115.8 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,073.8 261.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

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

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 899.0 247.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,212.3 303.3 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 853.9 199.0 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,251.0 343.6 สงูกวา่ ระนอง 37.8 2,771.20 808.50 สงูกวา่

กําแพงเพชร 0.4 1,248.9 170.5 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,013.6 260.0 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 17.3 2,430.80 478.30 สงูกวา่

อุม้ผาง 1.0 809.8 248.4 สงูกวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 813.1 227.9 สงูกวา่ กระบี่ 40.8 1,453.70 266.30 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 741.2 227.4 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 942.6 157.2 สงูกวา่ ภเูก็ต 1.0 1,211.90 286.80 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 5.1 663.7 102.9 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 955.8 256.2 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 2.2 1,292.10 329.80 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 859.0 209.2 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 783.5 223.7 สงูกวา่ เกาะลนัตา - 1,230.10 304.20 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 671.0 153.5 สงูกวา่ ตรงั 5.4 1,550.10 275.10 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 798.8 125.4 สงูกวา่ สตลู 2.8 1,248.80 259.30 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 731.2 181.7 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 1,154.0 263.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 1,081.9 178.3 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 902.5 180.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 กระบี่ 40.8 1,453.7

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 618.9 171.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ส.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ระนอง 37.8 2,771.2

อุทยัธานี - 678.5 260.0 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 แมส่อด 28.5 655.0

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 717.1 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 1,350.3 *** *** 4 สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 23.4 1,600.9

บวัชุม 4.8 762.2 169.2 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,033.4 358.5 สงูกวา่ 5 ตะก ัว่ป่า 17.3 2,430.8

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,066.5 145.6 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,310.2 290.4 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ กระบี่ 40.8 1,453.7

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 854.6 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 895.0 216.1 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง 37.8 2,771.2

ทองผาภมู ิ 3.8 878.2 343.7 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,212.8 170.7 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 619.3 118.4 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 945.5 154.1 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 731.6 150.9 สงูกวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 584.8 136.8 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 471.9 105.0 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 601.3 97.6 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 543.2 228.1 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 972.9 208.6 สงูกวา่

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

กาญจนบุร ี - 637.9 98.3 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 871.0 109.0 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 600.2 107.1 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,026.3 132.3 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 1,006.1 190.2 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 825.8 123.1 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย ไมม่ฝีน 1,014.9 206.6 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 2,114.1 497.2 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 1,195.0 219.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 2,572.8 520.0 ตํา่กวา่

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

นํารอ่ง ไมม่ฝีน - 105.3 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 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 2,396.61 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 537.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 1 10 12 1138.00

วนัที ่2  สิงหาคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 44.00

44,521 ภาคตะวันตก - - 2 2 561.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
63% ภาคตะวันออก 5 - 5 10 23.61 คงที่ 1 อ่าง
วนัที ่2  สิงหาคม  2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 93.00  ลดลง 11 อ่าง

32,673 รวมท ัง้ประเทศ 11 1 26 38 2396.61   เพิม่ขึน้ 26 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 4,323 32% 6,497 48% 2,697 20% 6,293 47% 2,493 19% 204.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 4,078 43% 5,544 58% 2,694 28% 5,327 56% 2,477 26% 217.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งัด               เชยีงใหม่ 265 12 253 61 23% 127 48% 115 43% 122 46% 110 42% 5.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 49 19% 55 21% 41 16% 50 19% 36 14% 5.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 42 40% 39 37% 36 34% 56 53% 53 50% -17.00 ลดลง

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 48 28% 126 74% 120 71% 135 79% 129 76% -9.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 397 42% 716 76% 673 72% 584 62% 541 58% 132.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 8,998 36% 13,104 53% 6,376 26% 12,567 51% 5,839 24% 537.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 32 24% 93 68% 86 63% 71 52% 64 47% 22.00 เพิม่ขึน้

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 168 32% 649 125% 604 116% 431 83% 386 74% 218.00 เพิม่ขึน้

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 39 24% 173 105% 165 100% 105 64% 97 59% 68.00 เพิม่ขึน้

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชัยภูมิ 164 37 127 57 35% 93 57% 56 34% 87 53% 50 30% 6.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 597 25% 1,542 63% 961 40% 1,309 54% 728 30% 233.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 530 27% 1,681 85% 1,581 80% 1,179 60% 1,079 54% 502.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 61 19% 85 27% 63 20% 81 26% 59 19% 4.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 26 17% 83 54% 82 53% 87 56% 86 55% -4.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 31 22% 73 52% 66 47% 69 49% 62 44% 4.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 44 16% 149 54% 142 52% 145 53% 138 50% 4.00 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 1,014 52% 1,353 69% 522 27% 1,272 65% 441 22% 81.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 2,657 32% 6,051 72% 4,402 53% 4,914 59% 3,264 39% 1,138.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 311 32% 399 42% 396 41% 337 35% 334 35% 62.00 เพิม่ขึน้

21 ทับเสลา         อุทัยธานี 160 17 143 44 28% 112 70% 95 59% 118 74% 101 63% -6.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุร ี 240 40 200 61 25% 152 63% 112 47% 164 68% 124 52% -12.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 416 31% 663 49% 603 44% 619 46% 559 41% 44.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 11,509 65% 13,081 74% 2,816 16% 12,888 73% 2,623 15% 193.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 3,840 43% 5,315 60% 2,303 26% 4,947 56% 1,935 22% 368.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 15,349 58% 18,396 69% 5,119 19% 17,835 67% 4,558 17% 561.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุด่านฯ       นครนายก 224 5.00 219 90 40% 102 46% 97 43% 94 42% 89 40% 8.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 87 21% 177 42% 147 35% 173 41% 143 34% 4.00 เพิม่ขึน้

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

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 57 35% 124 76% 110 67% 131 80% 117 72% -7.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 139 47% 157 53% 137 46% 151 51% 131 44% 6.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 6 34% 9 56% 9 52% 9 57% 8.66 52% -0.10 ลดลง

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 3 16% 16 74% 15 70% 16 74% 14.90 70% 0.04 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 17 22% 62 78% 59 75% 64 80% 60.64 76% -1.43 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 30 65% 28 62% 25 56% 29 64% 26.28 58% -0.90 ลดลง

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 20 7% 151 51% 132 45% 135 46% 116.00 39% 16.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 475 28% 909 54% 801 48% 885 53% 778 46% 23.61 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 214 30% 331 47% 266 37% 309 44% 244 34% 22.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 49 13% 194 50% 176 45% 184 47% 166 42% 10.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,028 71% 4,026 71% 2,674 47% 3,944 70% 2,592 46% 82.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 487 33% 848 58% 572 39% 869 60% 593 41% -21.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 4,778 58% 5,399 66% 3,688 45% 5,306 65% 3,595 44% 93.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 32,673 46% 44,521 63% 20,989 30% 42,125 59% 18,593 26% 2,396.61 เพิม่ขึน้

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

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

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (28)

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

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

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 26 จังหวัด ไม่ม ี50 จังหวัด                             ลําดบัของเขือ่นตามปรมิาณนํา้ใชก้ารได้

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

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

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่2  สงิหาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

2 สงิหาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

27 กรกฎาคม 2560ปรมิาณนํา้รวม
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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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นายกฯรุดช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วม จ.สกลนคร 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขึ้นเคร่ืองบินไปจ.สกลนคร ช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม ระบุไม่คลอดมาตรการ

เพ่ิมเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพราะเพ่ิมทุกวันอยู่แล้ว 
ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 (บน.6) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายสุธี มากบุญ  
รมช.มหาดไทย และพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ไปยัง 
สนามบินค่าย  กฤษณ์สีวะรา  จ .สกลนคร  เ พ่ือตรวจติดตามสถานการณ์ นํ้าท่วมในจังหวัดสกลนคร  เ พ่ือตรวจเ ย่ียม 
และให้กําลังใจประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนํ้าท่วม โดยก่อนการเดินทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า จะมีมาตราการ
เพ่ิมเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมหรือไม่น้ัน นายกรัฐมนตรี กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ไม่เพ่ิม เพราะเพ่ิมทุกวันอยู่แล้ว 

สําหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีภายหลังเดินทางถึงจังหวัดสกลนคร จะรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม 
ในเขตพื้นที่สกลนคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์นํ้า และในเวลา 09.35 น. 
นายกรัฐมนตรีจะพบผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพ และเย่ียมชมครัวพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์พักพิง
ผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง หลังจากน้ันในเวลา 10.20 น. นายกรัฐมนตรีจะร่วมงาน
โครงการ Big Cleaning Day “ย้อมบ้าน ล้างเมือง” ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และลงเรือเพ่ือเย่ียมประชาชนที่ประสบอุทกภัย 
ณ เขตเทศบาลนครสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  

จากนั้น ในเวลาประมาณ 12.00 น. นายกรัฐมนตรีจะตรวจเย่ียมสภาพพ้ืนที่และการซ่อมแซม รวมถึงการแก้ไขปรับปรุง
อ่างเก็บนํ้าห้วยทรายขม้ินที่ชํารุดจากการกัดเซาะ พร้อมรับฟังคําอธิบายจากอธิบดีกรมชลประทาน ณ อ่างเก็บนํ้าห้วยทรายขมิ้น  
ต.พังขว้าง อ.เมือง และในเวลา 14.20 น. นายกรัฐมนตรีจะตรวจเย่ียมพ้ืนที่ประตูระบายนํ้าธรณิศนฤมิตร (ประตูระบายนํ้ากํ่า) 
โครงการพัฒนาลุ่ ม นํ้า กํ่า อันเ น่ืองมาจากพระราชดําริฯ  อ .ธาตุพนม  จ .นครพนม  ก่อนเ ดินกลับกรุ ง เทพมหานคร 
ในเวลาประมาณ 16.30 น  (เดลินิวส์) 
 

เหนือ-อีสานฝนตกกระจาย ใต้ฝนชุก-อันดามันคลื่นสูง 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า การกระจายของฝนมีในบริเวณ

ตอนบนของภาคเหนือ ตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมีฝนตกชุกหลายพ้ืนที่บริเวณภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก ขอให้ประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันตกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมในระยะ 2-3 วันน้ีไว้ด้วย 
สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน  
ลําปาง พะเยา น่าน กําแพงเพชร และตาก อุณหภูมิตํ่าสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย  
บึงกาฬ นครพนม สกลนคร ขอนแก่น มุกดาหาร และอุบลราชธานี อุณหภูมิตํ่าสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และกาญจนบุรี 
อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 
25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร  
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ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  
ส่ วนมากบริ เ วณจังห วัดระนอง  พั งงา  ภู เ ก็ต  และกระ บ่ี  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  22-26 องศา เซล เซี ยส  อุณหภูมิ สู งสุ ด  
31-33 องศาเซลเซียส ต้ังแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ต้ังแต่จังหวัดกระบ่ีลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

กรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล   มี เมฆบางส่ วน  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  26-27 องศา เซล เซี ยส  อุณหภูมิสู งสุ ด  
34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 
เขื่อนแควน้อยบํารุงแดนรับนํ้าแล้วเกือบ 80% ต้องปรับแผนระบายนํ้าเพ่ิม 

นํ้าเข้าเขื่อนแควน้อยฯ วันละกว่า 20 ล้าน ลบ.ม. ล่าสุดเก็บนํ้าได้แล้ว 76% ของความจุเขื่อน ด้านกรมชลประทาน 
เริ่มปรับการระบายนํ้าในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือรักษาสมดุลไม่ให้นํ้าเต็มเขื่อน 

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์นํ้าในเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ว่า วันน้ี (2 ส.ค. 60) ตัวเขื่อน 
สามารถรับนํ้าได้มากข้ึน เพราะฝนตกในเขต อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการอย่างต่อเน่ือง ทําให้นํ้าไหลเข้าเขื่อนแควน้อย 
วันหน่ึงไม่ตํ่ากว่า 20 ล้าน ลบ.ม. ล่าสุดเช้าวันน้ีเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนมีปริมาณนํ้าที่ไหลเข้าเขื่อนฯ อยู่ที่ 19 ล้าน ลบ.ม.  
หรือคิดเป็น 76% ของการกักเก็บ ส่วนการระบายนํ้าได้เพ่ิมการระบายนํ้าเป็น 50 ลบ.ม.ต่อวินาที 

นายเฉลิมศักด์ิ ทักษาดิพงษ์ ผู้อํานวยการเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน กล่าวว่า ฝนตกเหนือเขื่อนแควน้อย อ.ชาติตระการ  
อ.นครไทย และ อ.วัดโบสถ์ ทําให้มีนํ้าไหลเข้าเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน 26-27 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งถือว่ามากกว่าทุกปี ส่งผลให้
ทางกรมชลประทานต้องปรับแผนการระบายนํ้าเพ่ิม จากการระบายนํ้าอยู่ที่วันละ 30 ลบ.ม.ต่อวินาที เช้าวันน้ีเพ่ิมเป็น  
50 ลบ.ม.ต่อวินาทีเพ่ือป้องกันนํ้าเต็มเขื่อน “ปีน้ีมีการปรับการระบายน้ําออกจากเขื่อนเร็วกว่าทุกปี เพราะทุกปีนํ้าจะเต็มเขื่อน
ประมาณเดือนตุลาคมแต่ปีน้ีนํ้าเพ่ิมปริมาณเร็วมากจึงจําเป็นต้องปรับแผนการระบายให้ไวขึ้น” นายเฉลิมศักด์ิกล่าว  (ผู้จัดการ) 
 

แม่น้ํายมล้นตลิ่ง เอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนเและพื้นที่การเกษตร  
แม่นํ้ายมล้นตลิ่ง ทําพระสงฆ์วัดย่านยาว อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร ต้องลุยนํ้าเพ่ือออกรับบิณฑบาต หลังบ้านเรือน 

ญาติโยมและทางสัญจร ถูกนํ้าท่วมอ่วม 12 อําเภอ 37 ตําบล 208 หมู่บ้าน 
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ จ.พิจิตร ยังคงส่งผลกระทบต่อเน่ือง แม่นํ้ายมท่ีไหลผ่านเพ่ิมปริมาณสูงขึ้น 

จนเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจร พระสงฆ์วัดย่านยาว ต.วังจิก อ.โพธ์ิประทับช้าง ต้องเดินลุยนํ้าในการ 
ออกรับบิณฑบาตญาติโยม ระดับนํ้า20-30 เซนติเมตร พระสงฆ์ต้องใระมัดระวังอุบัติเหตุจากหลุมบ่อ และเศษแก้วแตกที่จมนํ้า 
ไม่สามารถมองเห็น ด้าน นายวีระศักด์ิ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่านํ้าท่วมส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่การเกษตร 
เและบ้านเรือนประชาชนในบางส่วน ซึ่งทางจังหวัดได้เฝ้าระวังมวลนํ้าจากแม่นํ้ายมจาก จ.สุโขทัย-พิษณุโลก รวมถึงนํ้าป่าที่มาจาก
เทือกเขาเพชรบูรณ์ที่จะไหลลงมารวมพ้ืนที่ จ.พิจิตร จึงสั่งหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือ ล่าสุดสํานักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยพิจิตร รายงานสรุปความเสียหาย มีนํ้าท่วม 12 อําเภอ 37 ตําบล 208 หมู่บ้าน พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 85240 ไร่ 
บ่อปลา 5 บ่อ ถนน 52 สาย โดยเตรียมให้การช่วยเหลือต่อไป  (เดลินิวส์) 
 

ลําห้วยคํามิดยังเอ่อท่วมบ้านเรือน-ไร่นา วาย.ซี.เอ.หนองคายแพกของช่วยชาวบ้าน 
นํ้าจากแม่นํ้าสงครามยังคงหนุนเข้าลําห้วยคํามิดเอ่อท่วมถนน พ้ืนที่การเกษตร โรงเรียน และบ้านเรือนชาวบ้านในเขต  

ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ ขณะที่หอการค้าหนองคายรุ่นใหม่นําเงินที่ได้จากการบริจาคของหอการค้ารุ่นใหม่ทั่วทุกภาคจัดซื้อข้าวสาร 
อาหารแห้ง สิ่งของจําเป็นมาบรรจุถุง ส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมจังหวัดหนองคาย 

สถานการณ์นํ้าท่วมในจังหวัดหนองคาย ล่าสุดวันน้ี (2 ส.ค.) นํ้าจากแม่นํ้าสงครามยังคงหนุนเข้าลําห้วยคํามิด เอ่อล้น 
เข้าท่วมถนน พ้ืนที่การเกษตร โรงเรียน และบ้านชาวบ้านใน 5 หมู่บ้าน ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ ประกอบด้วย บ้านโนนยาง บ้านนาดี  
บ้านนาอุดม บ้านดอนเม็ก และบ้านเหล่าเจริญ 
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โดยระดับนํ้าที่ท่วมได้เพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ ถนนสายหลักจาก อ.เฝ้าไร่ ไปยัง อ.โซ่พิสัย ระยะทางประมาณ 100 เมตร  
ระดับนํ้ายังคงท่วมสูง 30-40 ซม. ทางอําเภอเฝ้าไร่ และ อบต.นาดีได้จัดเจ้าหน้าที่มาคอยอํานวยการจราจร และช่วยเหลือรถเล็ก
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ในส่วนของโรงเรียนบ้านโนนยางดอนเม็ก ต.นาดี ที่ถูกนํ้าท่วม วันน้ีก็ปิดเรียนเป็นวันแรก โดยจะปิดไปจนถึงวันที่  
4 สิงหาคม 2560 เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน และผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งนักเรียน เน่ืองจากมีถนนในหมู่บ้านถูกนํ้าท่วม
หลายสาย 

ทั้งน้ี จากการสํารวจความเสียหายเบ้ืองต้นในเขตตําบลนาดี พบมีบ้านเรือนราษฎรถูกนํ้าท่วมแล้วกว่า 10 หลังคาเรือน 
พ้ืนที่การเกษตรทั้งไร่นา สวนปาล์ม และสวนยางพารา กว่า 3,000 ไร่  

ขณะเดียวกัน เมื่อเวลา 09.00 น .วันเดียวกันน้ี ที่มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน วีอาร์กู้ภัยหนองคาย น.ส.ธรรมสร นิชนิภา
โฒสิต ประธานหอการค้ารุ่นใหม่ หรือ วาย.อี.ซี.หนองคาย ได้นําสมาชิก วาย.อี.ซี.บรรจุสิ่งของที่จําเป็น ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง 
ผ้าอนามัย ยาเวชภัณฑ์ ใส่ถุงเตรียมนําไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมคร้ังใหญ่ในจังหวัดหนองคาย โดยเป็นการ 
ส่งมอบผ่านวีอาร์กู้ภัยหนองคายนําไปมอบให้ 

รายงานเพ่ิมเติมระบุว่า วาย.อี.ซี.หนองคายได้รับเงินบริจาคจาก วาย.อี.ซี.ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ให้หนองคาย 
เป็นตัวแทนในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีทั้งการนําเงินสดมอบให้และสิ่งของที่จําเป็นมาสมทบ 

ส่วนหน่ึงก็ได้รับการบริจาคจากประชาชน พ่อค้า แม่ค้าในจังหวัดหนองคายที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยให้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้  (ผู้จัดการ) 
 

น้ําซัดคอสะพานลําน้ําก่ําทรุด สั่งปิดจราจร-เลี่ยงใช้ทางอื่น 
นํ้าเซาะคอสะพานลํานํ้ากํ่า นครพนม เป็นโพรงลึกหว่ันขาด เจ้าหน้าที่สั่งปิดการจราจรห้ามผ่านให้เลี่ยงใช้ทางอื่น  

เร่งดําเนินการซ่อมแซมช่ัวคราว นําสะพานแบริ่งมาติดต้ังให้ใช้ได้เย็นวันน้ี  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สถานการณ์ นํ้าท่วมในพ้ืนที่ รอบนอก  จ .นครพนม  ยังคงวิกฤติโดยเฉพาะในต่างอําเภอ 

รอบนอก หลังจากทางจังหวัดประกาศ 5 อําเภอ เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติแล้ว ซึ่งอ.วังยาง และอ.นาแก เป็นอําเภอโซนใต้ที่รับ 
มวลนํ้ามหาศาลจากหนองหารและจาก อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เพ่ือจะไหลระบายผ่านประตูระบายนํ้าธรณิศนฤมิต 
ที่ ต.นํ้าก่ํา ของ อ.ธาตุพนม เพ่ือไหลระบายลงสู่แม่นํ้าโขงต่อไป  

ว่าที่ร.ต.ยอดเพ็ชร คําแสงดี รองผู้อํานวยการแขวงทางหลวงจ.นครพนม กล่าวว่า ได้เกิดเหตุฉุกเฉินคอสะพานขาด 
เป็นโพรงลึกที่บริ เวณถนนทางหลวงหมายเลข 2033 สายหนองญาติ-นาแก ช่วงสะพานลํานํ้าก่ําความยาว100 เมตร  
ช่วง กม. 1+244 ถนน 4 ช่องจราจร ฝั่งขาออกตัวอําเภอใกล้ 4 แยกบายพาส ตรวจพบการกัดเซาะมาต้ังแต่วันที่ 30 ก.ค. 
ช่วงเย็นแล้ว ต่อมานายสุรศักด์ิ แพงวงศ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงนาแก ได้ระดมเจ้าหน้าที่ปักไม้ลงถุงหินฝุ่น 250 กระสอบ  
ป้องกันจนแล้วเสร็จ กระทั่งในกลางดึกของคืนวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา ตรวจพบนํ้าเซาะรุนแรงหนักขึ้นอีก กระแสนํ้าก่ํา 
ที่ไหลเช่ียวกรากได้เซาะลอดใต้แนวป้องกันและเซาะคอสะพานเป็นโพรงยาวตลอดสองคันทาง ขณะนี้ปิดการจราจรเส้นทาง 
สายดังกล่าวแล้ว เกรงคอสะพานจะถล่มได้ทุกเมื่อ ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณน้ีควรเล่ียงไปใช้เส้นทาง 
เส้นทางเลี่ยงหมู่บ้านสายทางหน่วยงานอ่ืนให้ไปใช้เส้นทางสาย 2031 หนองญาติ-พระซอง-เรณูทางไป อ.เรณูนคร เพ่ืออ้อมไปใช้
สาย 212 ธาตุพนม-บ้านต้องเช่ือม 2023 บ้านต้อง-นาแก แทน 

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดการจราจรผ่านสะพานดังกล่าวแล้ว สําหรับผู้ที่จะเดินทางจากอําเภอเมืองนครพนมผ่านเส้นทาง 
สายหนองญาติ- นาแก จะต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางสายนครพนม–ธาตุพนม-นาแก แทน โดยคาดว่าแขวงทางหลวงจะเร่งดําเนินการ
ซ่อมแซมช่ัวคราว โดยการนําสะพานแบริ่งมาติดต้ังเพ่ือให้ใช้ได้ในช่วงเย็นวันน้ี  (เดลินิวส์) 

 
เขื่อนนํ้าอูนล้นระดับ 124 % หรือ 645 รับได้ 780 ลบ.ม. 

เขื่อนนํ้าอูนล้นระดับ 124% หรือ 645 ลบ.ม. แต่รองรับได้ถึง 780 ลบ.ม. ด้าน ผ.อ.ยันความแข็งแรงระบบฐานราก 
มีประสิทธิภาพดีที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย ฉะน้ันประชาชนมีความมั่นใจได้เต็ม 100%  

นายอาคม ไชยมงคล ผู้อํานวยการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษานํ้าอูน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เปิดเผยสํานักข่าว
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า เขื่อนนํ้าอูน ซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปัจจุบัน (1 ส.ค.) ระดับนํ้าของเข่ือนนํ้าอูนอยู่ที่ ร้อยละ 124  
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หรือ 645 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางเข่ือนสามารถรองรับระดับได้ถึง 780 ล้านลูกบาศก์เมตร และถ้าถึงจุดน้ันทางเขื่อนจะมีเซฟต้ี
อีกตัวคือ ระบบอาคารระบายน้ําฉุกเฉิน ซึ่งต้ังแต่สร้างเขื่อนมายังไม่เคยประสบเหตุฉุกเฉินดังกล่าว ทั้งน้ีจากข้อมูลพบว่า 
เมื่อปี 2533 มีระดับนํ้าล้นจุดกักเก็บ สูง 1.31 เมตร แต่ในปี 2560 นํ้าล้น 1.34 เมตร ซึ่งเมื่อดูสภาพโดยรวมแล้ว  
รวมไปถึงปริมาณนํ้าที่ ไหลลงเขื่อนน้อยลงเ ร่ือยๆ โดยเมื่อวาน ไหลลงเขื่อน 28.22 ล้านลูกบาศก์เมตร วันน้ีไหลลง  
16.08 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังน้ันสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลง ซึ่งพรุ่งน้ี (2ส.ค.) ระดับน่าจะทรงตัวหรือบวกลบเล็กน้อย  
รวมไปถึงปริมาณนํ้าที่ไหลลงเขื่อนน่าจะน้อบกว่าวันน้ี 

อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าเขื่อนนํ้าอูนมีความแข็งแรง ทนทาน ระบบฐานรากมีประสิทธิภาพดีที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย 
ฉะน้ันประชาชนมีความมั่นใจได้เต็ม 100%  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
กาฬสินธุ์น้ําเขื่อนลําปาวเอ่อล้นท่วมหลายพื้นที่ 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ นํ้าเขื่อนลําปาวเอ่อล้นท่วมหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ คารดนาข้าวในเขตชลประทานจะเสียหาย 
ประมาณ 180,000 ไร่ 

ภายหลังจากเขื่อนลําปาวได้ระบายนํ้าออก 30 ล้าน ลบ.ม. ต้ังแต่ 18.00 น. ของวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา ทําให้ระดับนํ้า
ในลํานํ้าปาว ลํานํ้าพาน ซึ่งเป็นลํานํ้าสาขาของเขื่อนลําปาว ได้เพ่ิมระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดเอ่อล้นท่วมโรงเรียน 
เชียงสาศิลปสถาน  ร้องขอกําลังทหารเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของและอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน โดย พ.ท.กันฑภณ จันทะนันท์ 
ผบ.ม.7 พัน 14 ร.อ.ศิวะ สุวานิช ผบ.ร้อย รส.จว.กส. ร.ต.ประธาน ประไชโย หัวหน้าชุดปฏิบัติการพ้ืนที่ กกล.รส.จ.กส. พร้อมกําลัง
ทหาร 20 นาย เข้าตรวจสอบเส้นทางนํ้าที่เอ่อล้นท่วมถนนภายในบ้านเชียงสา หมู่ 9 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ   
ภายหลังที่เขื่อนลําปาวได้ระบายน้ํา 30 ล้าน ลบ.ม. ต้ังแต่ช่วงเย็นวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมาทําให้ระดับนํ้าสาขาทั้งลํานํ้าปาว 
และลํานํ้าพาน เพ่ิมระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันต้ังตัว  โดยเฉพาะที่โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน  ถนนหน้าโรงเรียนระดับนํ้า
สูงถึง 1 เมตรสว่นภายในขณะน้ีมีระดับนํ้าอยู่ที่ 80 ซม. และยังคาดว่าจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

สําหรับพ้ืนที่ จ.กาฬสินธ์ุ สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงเน่ืองจากยังมีมวลนํ้าจํานวนมากไหลเข้ามายังเขื่อนลําปาว จนทําให้
ขณะนี้เขื่อนลําปาวมีปริมาณอยู่ที่ 1,678 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 85 จากความจุอ่างที่ 1,980 ล้าน ลบ.ม. ส่วนการระบายนํ้า 
ได้เพ่ิมขึ้นเป็น 30 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน  เพ่ือรักษาสภาพของเขื่อนลําปาวที่เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่รวมถึงเตรียมการรับมือนํ้า 
ในช่วงฤดูฝน โดยพ้ืนที่ที่ถูกนํ้าท่วมขยายวงกว้างออกเรื่อย ๆ ระดับน้ําประมาณ 1 – 2 เมตรคาดว่าเฉพาะพ้ืนที่การเกษตรนาข้าว 
ในเขตชลประทานจะเสียหายประมาณ 180,000 ไร่  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชาวนาสุดระทมน้ําล้น“เขื่อนลําคันฉู”ไหลบ่าท่วม 4 อําเภอชัยภูมิ นาข้าวกว่า 6 หม่ืนไร่จมบาดาล  

มวลนํ้าล้น “เขื่อนลําคันฉู” อ.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ไหลบ่าทะลักท่วมขยายวงกว้างต่อเน่ืองแล้ว 4 อําเภอ  
ราษฎรนับ 1,000 ครอบครัวเดือดร้อนหนัก ชาวนาสุดระทมนาข้าวจมบาดาลกว่า 6 หมื่นไร่ วันน้ี  

มวลนํ้าล้น “เขื่อนลําคันฉู” อ.บําเหน็จณรงค์ ไหลบ่าทะลักท่วมขยายวงกว้างต่อเน่ืองแล้ว 4 อําเภอ หลายหมู่บ้านถนนขาด 
ราษฎรนับพันครอบครัวเดือดร้อนหนักไม่สามารถสัญจรผ่านเข้าออกหมู่บ้านได้ ขณะชาวนาสุดระทมนาข้าวจมบาดาลกว่า 6 หมื่นไร่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์นํ้าท่วม จ.ชัยภูมิ จากอิทธิพลพายุเซินกาทําให้เกิดฝนตกหนักมาต่อเน่ือง 
ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้เขื่อนลําคันฉู อ.บําเหน็จณรงค์ มีปริมาณนํ้ามากเกินความจุล้นสันเขื่อนทะลักไหลหลากเข้าท่วม
พ้ืนที่ อ.บําเหน็จณรงค์ หนักสุดในรอบหลายสิบปี ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากระดับนํ้าท่วมสูงกว่า 1.5 เมตร มีบ้านเรือนราษฎร
ถูกนํ้าท่วมเสียหายกว่า 7 ตําบล 95 หมู่บ้าน พ้ืนที่การเกษตรไร่นาจมนํ้ากว่า 50,000 ไร่ และล่าสุดมวลนํ้าปริมาณมากดังกล่าว 
ได้ไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ ต.บ้านข้าม อ.จตุรัส โดยเฉพาะบ้านหนองลูกช้าง ต.บ้านขาม ประชาชนกว่า 180 หลังคาเรือนถูกนํ้าท่วม
สูงกว่า 1-2 เมตร นาข้าวจมนํ้ากว่า 8,000 ไร่น้ัน 

สถานการณ์นํ้าท่วมยังขยายวงกว้างต่อเน่ืองและมีบ้านเรือนราษฎรถูกนํ้าท่วม พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 
เพ่ิมอีกจํานวนมาก ทั้งในหมู่บ้านหนองลูกช้าง, หมู่บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาด ไม่สามารถเข้าออก
หมู่บ้านได้ ชาวบ้านเดือดร้อนหนักอีกไม่น้อยกว่า 200 หลังคาเรือน  

นอกจากน้ัน มวลน้ํายังหลากเข้าท่วมต่อไปในพ้ืนที่ ต.กุดนํ้าใส และ ต.ละหาน อ.จัตุรัส ทําให้ถนนทางเข้าหมู่บ้าน 
ขาดอีกหลายสาย โดยเฉพาะ บ้านโนนจาน, บ้านหนองบัวบาน, บ้านละหาน, บ้านพลับ, บ้านเดื่อ, บ้านยางเครือ ประชาชน 
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ถูกนํ้าทะลักเข้าท่วมบ้านได้รับความเดือดร้อนนับพันครอบครัว พ้ืนที่การเกษตรนาข้าวถูกนํ้าท่วมอีกนับ 1 หมื่นไร่ และมวลนํ้า 
ยังเพ่ิมระดับต่อเน่ืองใกล้เข้าท่วมเส้นทางรถไฟที่ผ่าน อ.จัตุรัสในอีกหลายจุดด้วย 

ทั้งน้ี มวลนํ้าปริมาณมากที่ไหลหลากลงมาจากเขื่อนลําคันฉูยังลงมาหนุนกับนํ้าในลําชีที่มีปริมาณสูงขึ้น คาดว่าอีก 1-2 วันน้ี
จะเอ่อเข้าท่วมในพ้ืนที่รอยต่อ 2 อําเภอ ในเขต ต.ละหาน อ.บ้านเขว้า กับ อ.เมืองชัยภูมิ ซึ่งขณะน้ีนํ้าในบึงละหานเร่ิมเอ่อล้น 
ท่วมพ้ืนที่การเกษตรในบางส่วนแล้ว และมีแนวโน้มทะลักเข้ามาท่วมในเขต ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ต่อไป  (ผู้จัดการ) 

 
ตัดถนนเชื่อมต่อ 2 จังหวัดระบายมวลน้ํา 130 ล้านลบ.ม.หว่ันทะลักท่วม 2 อําเภอ 

สํานักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ร่วมกับจ.บุรีรัมย์ ใช้รถแบคโฮเจาะตัดถนนเช่ือมต่อ 2 จังหวัด เร่งเปิดช่องทาง 
ระบายมวลน้ําเหนือก้อนใหญ่กว่า 130 ล้านลูกบาศก์เมตรลงสู่ลํานํ้ามูล ป้องกันทะลักท่วมอ.พุทไธสง นาโพธ์ิ เดือดร้อนซ้ําอีก 

สํานักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ร่วมกับหลายหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้รถแบคโฮขุดเจาะตัดถนนเช่ือมต่อ  
2 จังหวัด ระหว่างบ้านกระเบ้ืองนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา กับบ้านบุ่งเบา อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ยาว 30 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร เพ่ือเปิดช่องทางระบายมวลนํ้าเหนือมหาศาล ที่ไหลมาจากหลายอําเภอของ จ.นครราชสีมา มารวมกับนํ้าลําสะแทด 
ที่กําลังเอ่อท่วมขังไร่นา บ้านเรือนราษฎรในพ้ืนที่ อ.เมืองยาง และ อ.พุทไธสง ให้ไหลลงสู่ลํานํ้ามูล 

ซึ่งจากการประเมินคาดว่ามวลนํ้าดังกล่าวมีปริมาณมากกว่า 130 ล้านลูกบาศก์เมตร หากปล่อยให้ระบายเอง 
ตามธรรมชาติจะใช้ระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 10 วัน ซึ่งจะทําให้พ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง  
แต่หากเจาะตัดถนนเปิดช่องทางระบายน้ํา จะสามารถระบายลงสู่ลํานํ้ามูลเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 4-5 วัน อีกทั้งยังป้องกัน 
ไม่ให้มวลนํ้าดังกล่าวไหลหลากเข้าไปท่วมบ้านเรือนราษฎร โรงเรียน วัด ถนน ในพ้ืนที่ อ.พุทไธสง และ อ.เมืองยาง ได้รับผลกระทบ
เป็นวงกว้างด้วย 

ที่ผ่านมา อ.พุทไธสง และ อ.นาโพธ์ิ ก็ได้รับผลกระทบจากมวลนํ้าที่ไหลมาจากลําพังชู จ.มหาสารคาม หลากเข้าท่วมไร่นา 
และบ้านเรือนราษฎรหลายหมู่บ้าน ตําบล ซึ่งขณะน้ีนํ้าได้เริ่มลดระดับลงหลังทางเทศบาลได้นําเคร่ืองสูบนํ้าเร่งสูบระบายนํ้า 
ลงสู่คลองอีสานเขียวอย่างต่อเน่ือง 

ซึ่งจากการใช้โดรนบินสํารวจภาพมุมสูง พบว่ามวลนํ้าเหนือที่ไหลมาจากจ.นครราชสีมา ได้หลากเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร 
และถนนเช่ือมต่อหมู่บ้าน ตําบลเป็นวงกว้างแล้ว 

นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8 กล่าวว่า การขุดเจาะถนนเพ่ือเปิดช่องระบายนํ้าในครั้งน้ี 
ได้รับความเห็นชอบจากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจ.บุรีรัมย์ เพ่ือเร่งระบายมวลนํ้าเหนือที่ไหลมาจากหลายอําเภอ 
ของจ.นครราชสีมา มารวมกับลําสะแทด ลงสู่ลํานํ้ามูลให้เร็วที่สุดเพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมให้ประชาชน เช่ือว่าหากไม่มี
ฝนตกลงมาเพ่ิมเติมอีก ก็จะสามารถระบายมวลนํ้าดังกล่าวลงสู่ลํานํ้ามูลได้ภายใน 4-5 วัน  (ข่าวสด) 

 
น้ําลําสะแทดเอ่อล้นตลิ่ง ทะลักท่วมโรงเรียน คืนเดียวสูงครึ่งเมตร ผอ.สั่งปิดกะทันหัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ จ.บุรีรัมย์ยังคงน่าห่วง ล่าสุดนํ้าเหนือจาก จ.นครราชสีมาได้ไหลลงมาสมทบ
ลงลําสะแทด ที่ไหลผ่าน อ.พุทไธสง ส่งผลให้ปริมาณนํ้าหนุนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้เอ่อเข้าท่วมโรงเรียนบ้านบุ่งเบา ต.บ้านจาน 
อ.พุทไธสง เพียงวันเดียวระดับนํ้าสูงถึง 50 เซนติเมตร โดยนํ้าได้หลากเข้าท่วมทั้งบริเวณสนามกีฬา และอาคารเรียนอย่างรวดเร็ว 
จนทําให้โต๊ะ เก้าอ้ี ซึ่งเป็นไม้ รวมถึงสื่อการเรียนทั้งสมุดหนังสือ และตู้เก็บเอกสารสําคัญของทางโรงเรียนจมนํ้าเสียหาย  
เน่ืองจากขนย้ายหนีนํ้าไม่ทัน 

นอกจากน้ีนํ้ายังได้ทะลักเข้าท่วมบ่อปลา และแปลงผักของทางโรงเรียนได้รับความเสียหายทั้งหมดด้วย จากกรณีดังกล่าว
ทางโรงเรียนจึงได้ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษเบ้ืองต้นเป็นเวลา 3 วัน แต่หากระดับนํ้ายังไม่ลดลงก็จะพิจารณาประกาศปิดเพ่ิม
จนกว่าสถานการณ์นํ้าท่วมจะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ เพ่ือความปลอดภัยของเด็กนักเรียน 

นายสุนทร เสาว์สิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งเบา กล่าวว่า นํ้าจากลําสะแทดได้เอ่อเข้าท่วมอาคารเรียน และจุดต่างๆ  
ภายในโรงเรียนอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เพียงวันเดียวระดับนํ้าท่วมสูงถึง 50 เซนติเมตร จนไม่สามารถขนย้ายโต๊ะ 
เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียนได้ทันจมน้ําเสียหาย ซึ่งเบ้ืองต้นทางโรงเรียนก็ได้รายงานสถานการณ์นํ้าและความเสียหายที่เกิดขึ้น  
ให้นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับทราบแล้ว เพ่ือที่จะได้นําเสนอ
ต้นสังกัดทราบ และพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป 
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ซึ่งจากข้อมูลพบว่าเมื่อปี 2553 โรงเรียนบ้านบุ่งเบาได้ถูกนํ้ามูลทะลักเข้าท่วมสูงถึง 1.20 เมตร จนอาคารเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี 
และอุปกรณ์การเรียนการสอนจมนํ้าเสียหายเป็นจํานวนมาก ดังน้ันปีน้ีจึงต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเต็มที่ ทั้งจัดเวรยาม 
เฝ้าติดตามสถานการณ์นํ้า 24 ช่ัวโมง นํากระสอบทรายปิดจุดเสี่ยงที่นํ้าจะทะลักเข้าเพ่ิม เน่ืองจากขณะน้ีระดับนํ้ายังเพ่ิมสูง 
ขึ้นเรื่อยๆ  (ข่าวสด) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


