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สภาวะอากาศ  ในระยะน้ีประเทศไทยมีฝนตกชุก และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขาระวังอันตรายจากฝนตกหนัก 
และฝนที่ตกสะสมอาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยไทยฝนชุกหนักบางแห่ง กทม.-ปริมณฑลฟ้าคะนอง 70% 
จ.เชียงใหม่  ปภ.เชียงใหม่สรุปฝนถล่ม 6 อําเภอเจอนํ้าท่วม 
จ.ตาก  พายุฝนถล่มตากทํานํ้าท่วมถนน-โรงเรียน 
จ.ขอนแก่น  เมืองพลจมนํ้า ฤทธ์ิ"ปาข่า" เอ่อท่วมขนของหนีอลหม่าน! 
จ.สระบุรี  ฝนถล่มสระบุรีนํ้าป่าหลากท่วม อ.แก่งคอย 50 ซม. 
จ.อ่างทอง  ชาวบ้านพาลูกหลานเล่นนํ้าหน้าวัดป่าโมกหลังนํ้าเอ่อล้น 
จ.ปราจีนบุรี  ฝนถล่มปราจีนฯนํ้าป่าหลากท่วมหมู่บ้านสูง 1 ม. 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์  ผู้จัดการ) 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกา  พายุฮาร์เวย์ถล่มเท็กซัสดับแล้ว 2 ทรัมป์ลงเย่ียมพรุ่งน้ี 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง  : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 28 สิงหาคม 

2560 ที่สถานีเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย  นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม  วัดได้ 5.71 10.16 7.66 8.29 8.19 และ
10.26 เมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ -7.09 -5.84 -4.54 -4.21.-3.81 และ-4.24 เมตร  ตามลําดับ 
แนวโน้มระดับนํ้าท่า สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีอุบลราชธานี  มีแนวโน้มระดับนํ้า
เพ่ิมขึ้น สถานีเชียงแสน มแีนวโน้มระดับนํ้าลดลง 
 
ระดับน้ําและคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ 
(ระดับนาตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว (ข้อมูลวันที่ 25 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 3.60 * 0.75 10.61 24.80 
และ 6.90 ลบม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ยกเว้นสะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร และสถานีเชิงสะพานสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี มีระดับเฝ้าระวังนํ้าท่วม 
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จังหวัด 23 ส.ค.60 24 ส.ค.60 25 ส.ค.60 26 ส.ค.60 27 ส.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. 1.0 2.5  35.4 3.3 
จ.เชียงราย 43.6 13.6  7.3 30.1 
จ.เชียงใหม่ 4.7 0.7  84.3 10.2 
จ.พะเยา 53.5 17.3  0.1 14.0 
จ.น่าน 50.4 95.8  40.0 24.9 
จ.ลําพูน - 1.8  45.8 1.8 
จ.ลําปาง - 19.5  70.7 12.3 
จ.แพร่ 1.0 21.0  50.0 0.6 

จ.อุตรดิตถ์ 2.1 8.5  12.7 12.5 
จ.สุโขทัย - -  - 46.0 
จ.ตาก 2.1 14.8  52.7 10.5 

จ.พิษณุโลก 14.0 28.2  8.0 8.0 
จ.เพชรบูรณ์ - 52.8  5.9 21.5 
จ.กําแพงเพชร 26.0 1.5  4.5 22.3 

จ.พิจิตร - -  0.1 9.8 
จ.หนองคาย 83.9 37.0  1.6 - 

จ.เลย 0.1 27.0  31.5 25.1 
จ.อุดรธานี 7.0 18.0  56.0 36.0 

จ.หนองบัวลําภู - 10.5  5.6 17.5 
จ.นครพนม 96.4 86.1  31.0 17.6 
จ.สกลนคร 56.8 31.8  32.0 25.0 
จ.มุกดาหาร 1.2 -  29.0 69.4 
จ.ขอนแก่น - 8.5  27.0 53.6 

จ.มหาสารคาม - -  35.2 60.6 
จ.กาฬสินธ์ุ - 30.0  30.0 30.0 
จ.ร้อยเอ็ด - -  12.4 58.0 
จ.ชัยภูมิ 8.7 32.0  24.0 71.2 

จ.อุบลราชธาน ี 0.9 6.3  42.0 100.0 
จ.อํานาจเจริญ 2.8 -  45.0 68.2 

จ.ยโสธร - -  - 49.0 
จ.สุรินทร์ - 18.6  8.8 22.7 

จ.นครราชสีมา 1.7 5.8  52.1 63.0 
จ.บุรีรัมย์ - -  15.2 12.8 

จ.ศรีษะเกษ - 21.4  42.3 24.3 
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แผนที่อากาศ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 ส.ค.60  เวลา 13:00 น. 28 ส.ค.60  เวลา 19:00 น. 

29 ส.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 29 ส.ค.60  เวลา 7:00 น. 
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ไทยฝนชุกหนักบางแห่ง กทม.-ปริมณฑลฟ้าคะนอง70% 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศท่ัวไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ในระยะน้ีประเทศไทยมีฝนตกชุก 

และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  
ขอให้ประชาชนที่อาศัยในที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขาระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน 
และน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วย 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร สุโขทัย และตาก อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดเลย 
หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา 
และชัยภูมิ อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
10-25 กม./ชม.  

ภาคกลาง  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิตํ่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี 
สระแก้ว จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  
ส่ วนมากบริ เ วณจังห วัดระนอง  พั งงา  ภู เ ก็ต  และกระ บ่ี  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  21-24 องศา เซล เซี ยส  อุณหภูมิ สู งสุ ด  
27-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด  
24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   

 
ปภ.เชียงใหม่สรุปฝนถล่ม6อําเภอเจอน้ําท่วม 

หินสไลด์ทับเส้นทาง เข้า ต.นาเกียน อ.อมก๋อย ปภ.เชียงใหม่ สรุปฝนถล่ม 6 อําเภอเจอนํ้าท่วม รัฐบาลให้เงินสํารองเพ่ิมอีก 
30 ล้าน 

นายศุภธนิศร์ รุ่งเรืองเลิศไพศาล นายก อบต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้นํารถแทรกเตอร์  
ไถเก็บก้อนหินขนาดใหญ่ที่สไลด์มาพร้อมดินในช่วงที่ฝนตกท่ีผ่านมา จนปิดเส้นทับเส้นทางการสัญจรระหว่างบ้านใบหนาออกมา  
ต.นาเกียน เบ้ืองต้นได้นําก้อนหินออกเพ่ือเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าออกได้ตามปกติแล้ว พร้อมบอกว่า  
เส้นทางหลายจุดในอําเภออมก๋อย มีเหตุดินและหินร่วงจํานวนมากและเส้นทางก็สัญจรลําบากในปีน้ีเพราะเป็นโคลน ช่วงฝนตกหนัก
ติดต่อกันจะไม่สามารถสัญจรได้เลย ด้านนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้สรุปพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่หลังจากฝนถล่มช่วงวันที่ 26 -27 สิงหาคม มี 6 อําเภอประสบภัยนํ้าท่วมคือ อําเภอแม่แจ่ม  
สันป่าตอง สะเมิง แม่อาย ดอยหล่อและ แม่แตง ในแต่ละพ้ืนที่สามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้ ส่วนมากเป็นพ้ืนที่การเกษตร 
ที่เสียหาย โดยอําเภอแม่ริมและแม่แตง ที่เหตุล่าสุดได้นํากําลังทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนช่วยยกสิ่งของขึ้นที่สูง ซึ่งตอนน้ียังคงให้
แต่ละพ้ืนที่เฝ้าระวังเน่ืองจากร่องมรสุมพาดผ่านเข้ามา จะมีฝนตกต่อเน่ืองและฝนตกหนัก ให้แต่ละอําเภอจัดเตรียมความพร้อม 
ไว้ตลอด 24 ช่ัวโมง ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ําท่วม 
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อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เพ่ิมวงเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินอีก 30 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท ในการเบิกจ่ายช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในแต่ละพ้ืนที่ โดยขณะน้ีชุดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน่วยงานทุกภาคส่วนได้สั่งเตรียม 
ความพร้อมสนับสนุนภารกิจการเข้าช่วยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุหากเกินขีดความสามารถของแต่ละพ้ืนที่ ตามแผนการช่วยบรรเทา 
สาธารณภัยแบบบูรณาการที่ได้มีการจัดแผนโซนนิ่งไว้  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
พายุฝนถล่มตากทําน้ําท่วมถนน-โรงเรียน 

เกิดพายุฝนถล่ม อ.พบพระ จ.ตาก ทํานํ้าท่วมถนนพังเสียหาย ขณะโรงเรียนได้รับผลกระทบต้องขนอุปกรณ์การเรียนหนีนํ้า 
ที่บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ 5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก เกิดฝนตกอย่างหนักและต่อเน่ือง ทําให้นํ้าป่าไหลหลาก 

พัดดินลูกรังตามถนนในหมู่บ้านและพาตะกอนดินมาทับถมเป็นจุด ๆ เบ้ืองต้น องค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.) คีรีราษฎร์ ได้นํารถ
ไถมาปรับทางเพ่ือให้สัญจรได้ แต่ถนนเส้นทางที่ลูกรังถูกนํ้าพัดไปไม่สามารถสัญจรได้ ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  
15 - 20 หลังคาเรือน ส่วนที่ตําบลรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ นํ้าป่า ได้ไหลเข้า ท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ทําให้ ครู - นักเรียน 
ต้องช่วยกันป้องกันนํ้าไม่เข้าท่วมช้ันเรียนและขนอุปกรณ์การเรียนหนีนํ้าไปไว้บนที่สูง  

ด้าน ว่าที่ ร.อ.นิคม สิงทยม ผู้อํานวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 กล่าวว่า หากเกิดฝนตกหนัก ที่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 
4 จะเกิด นํ้าท่วมเป็นประจําทุกปี ครั้งน้ีโชคดี ที่ช่วงฝนตกน้ัน มีครู นักเรียนช่วยกัน จึงไม่ทําให้นํ้าไหลเข้าห้องเรียนได้  

อย่างไรก็ตาม ระยะน้ี เกิดฝนตกหนัก ในพ้ืนที่ตําบลรวมไทยพัฒนา ทําให้นํ้าไหลบ่าเข้ามายังโรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียน 
รวมไทยพัฒนา อยู่ในจุดลุ่มตํ่า ล่าสุด ครูนักเรียนได้ขนอุปกรณ์การเรียนหนีนํ้าและช่วยกันทําความสะอาด พร้อมเฝ้าระวัง 
ไม่ให้นํ้าเข้าช้ันเรียนแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
เมืองพลจมน้ํา ฤทธิ์"ปาข่า" เอ่อท่วมขนของหนีอลหม่าน! 

ต้ังแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก ต่อเน่ืองติดต่อกันหลายช่ัวโมง ในพ้ืนที่ อ.พล จ.ขอนแก่น ส่งผลให้ 
นํ้าท่วมขังถนนสายหลัก ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนร้านค้าข้าวของเสียหาย  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต้ังแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนได้ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายช่ัวโมงในพ้ืนที่ อ.พล จ.ขอนแก่น  
ส่งผลให้นํ้าท่วมขังที่ถนนพานิชย์เจริญ บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ทําให้การจราจรเป็นไปด้วยความยากลําบาก รถจยย.  
และรถยนต์จอดเสียหลายคัน ระดับนํ้าท่วมสูงประมาณ 70 ซม. ทําให้บ้านเรือนร้านค้าที่อยู่บริเวณดังกล่าวถูกนํ้าทะลัก 
เข้าภายในสิ่งของได้รับความเสียหาย ชาวบ้านเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง คาดสาเหตุเกิดจากการระบายนํ้าไม่ทัน เจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องกําลังเร่งแก้ไข  (เดลินิวส์) 
 

ฝนถล่มสระบุรีน้ําป่าหลากท่วมอ.แก่งคอย50ซม. 
พายุฝนถล่มสระบุรีอย่างหนักทําให้ ทํานํ้าป่าหลากท่วม อ.แก่งคอย สูงสุด 50 ซม. กระทบบ้านเรือนประชาชน 20 หลัง

ชาวบ้านต้องต่ืนขึ้นมาเร่งขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นไปไว้บนที่สูง 
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้ เ กิดเหตุ นํ้าป่าจากบนภูเขา ไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ หมู่ 3 และ หมู่ 2 บางส่วน  

ของ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ชาวบ้านต้องต่ืนขึ้นมาเร่งขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นไปไว้บนที่สูง ด้านนายสุพจน์ แก้วประดับ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะปราง เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า เมื่อคืนน้ีได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้ 
มวลนํ้าจากภูเขา บวกกับปริมาณฝน ไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่หมู่ 3 และ หมู่ 2 บางส่วน วัดระดับความสูงได้ 50 ซม. เบ้ืองต้น 
พบมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 20 หลังคาเรือน ซึ่งช่วงเช้าวันน้ีเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบเพ่ิมเติมอีกครั้ง  

อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุ ภายในเวลา 30 นาที ระดับนํ้าก็ลดลงอย่างต่อเน่ือง จนปัจจุบันสถานการณ์ได้กลับเข้าสู่  
ภาวะปกติแล้ว เน่ืองจากรูปแบบการท่วมเป็นลักษณะนํ้าป่าไหลหลาก จึงทําให้ไม่มีนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่แต่อย่างใด  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชาวบ้านพาลูกหลานเล่นน้ําหน้าวัดป่าโมกหลังน้ําเอ่อล้น 

อ่างทอง เจ้าพระยาเร่งระบายน้ํา ประชาชนพาลูกหลานเล่นนํ้าหน้าวัดป่าโมก หลังนํ้าเอ่อล้นเป็นคล้ายสระน้ํา 
และมีลูกกรงเหล็กกัน 
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ที่บริเวณ ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาหน้าวัดป่าโมกวรวิหาร ตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยา
จังหวัดชัยนาท ระบายนํ้าลงสู่ท้ายเขื่อน ส่งผลแม่นํ้าเจ้าพระยา เอ่อล้นตลิ่งประชาชนพาลูกหลานเล่นนํ้าหน้าวัดป่าโมก  
อย่างสนุกสนาน หลังนํ้าเอ่อล้นเป็นคล้ายสระนํ้าและมีลูกกรงเหล็กกันเพ่ือความปลอดภัย บริเวณบันไดหน้าทางลงแพปลาหน้าวัด 
ป่าโมกวรวิหาร คล้ายเป็นสระนํ้าริมแม่นํ้าเจ้าพระยา สูงประมาณ 40 เซนติเมตร กว้าง ประมาณ 4 เมตร และเป็นทางยาวกว่า 
100 เมตร และยังมีรั้วกันริมแม่นํ้าสร้างความปลอดภัย ทําให้ประชาชนได้พาลูกหลานมาเล่นนํ้ากันอย่างคึกคัก 

ด้าน น.ส.พัชรี ทรัพย์สุนทร อายุ 35 ปี กล่าวว่า หลังนํ้าเอ่อล้นเข้าท่วมทางเดินหน้าบันไดวัดเป็นคล้ายสระน้ํา  
ที่อยู่ติดแม่นํ้าเจ้าพระยา ดูแล้วมีความปลอดภัย ได้พาลูกมาเล่นนํ้าเป็นประจําเกือบทุกวัน ส่วนนํ้าที่เอ่อล้นท่วมบันไดก็ไม่สูงมาก 
และยังมีราวกั้นกันไม่ให้ตกลงไปในแม่นํ้า แต่ก็ค่อยดูพยายามไม่ให้ออกไปเล่นใกล้ราวมาก เพราะกลัวหลุดออกไปเหมือนกัน  
และก็น่ังเฝ้าดูเพ่ือความปลอดภัย 

ส่วน นางเสนาะ สร้อยสังวาล อายุ 66 ปี แม่ค้าขายน้ําด่ืม ได้กล่าวว่า เมื่อก่อนตนได้ขายนํ้าแต่ช่วงกลางวันและวัน เสาร์ 
อาทิตย์ แต่ช่วงน้ีได้เห็นว่า มีประชาชนพาลูกหลานออกมาเล่นนํ้ากันเยอะก็เลยออกมาขายทําให้มีรายได้เ พ่ิมขึ้นอีก  
เน่ืองจากมีประชาชนพาลูกหลานมาเล่นนํ้าจํานวนมาก  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ฝนถล่มปราจีนฯน้ําป่าหลากท่วมหมู่บ้านสูง1ม. 

ฝนถล่มปราจีนบุรี 4 ชม. ทํานํ้าป่าไหลหลากท่วมหมู่บ้านเกาะตาม่อย ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สูง 1 ม.เจ้าหน้าที่ 
ได้เร่งลงพ้ืนที่ช่วยชาวบ้านขนของหนีนํ้ากันเป็นการด่วน  

หน่วยกู้ภัยร่วมกตัญญูแจ้งว่าเกิดนํ้าป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านใกล้เชิงเขา บ้านเกาะตาม่อย 
หมู่ 7 ต.โพธิงาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ระดับนํ้าในหมู่บ้าน ท่วมสูงระหว่าง 1-3 เมตร โดยนํ้ากําลังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
เบ้ืองต้น เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลโพธ์ิงาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี และกู้ภัยร่วมกตัญญ ได้เร่งลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านขนของ 
หนีนํ้ากันเป็นการด่วน  

ด้าน นายไพศาล ศิริอรุญปัญาญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันเทศบาลตําบลโพธิ์งาม กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ 
จากชาวบ้าน ตนจึงลงพ้ืนที่ตรวจสอบในเบื้องต้นทันที ขณะที่นางสมคิด ใจแข็ง ราษฎรหมู่ 7 ต.โพธิงาม  กล่าวว่า มวลนํ้า 
ได้หลากเข้าท่วมสูงกว่า 1 เมตรหลังจากค่ําวานน้ี (28 ส.ค.60) เวลา 18.00 น. เกิดฝนตกนานกว่า 4 ช่ัวโมงทําให้นํ้าป่าไหล 
ทะลักเข้าท่วมพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นํ้าท่วมหมู่บ้านเกาะตาม่อยในคร้ังน้ียังไม่มีผู้สูญหายหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด แต่พบว่ามีบ้านเรือน
ประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 20 หลังคาเรือน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
พายุฮาร์เวย์ถล่มเท็กซัสดับแล้ว2ทรัมป์ลงเย่ียมพรุ่งนี้ 

พายโซนร้อนฮาร์เวย์ พัดถล่มเท็กซัสทํานํ้าท่วมสูง บีบประชาชนทิ้งบ้านหนี เสียชีวิตแล้ว 2 ราย คาด มีเพ่ิมอีก  
ขณะประธานาธิบดีลงเย่ียมพรุ่งน้ี 

สํานักข่าวต่างประเทศ รายงาน พายุโซนร้อน ฮาร์เวย์ ถล่มเท็กซัสต่อเน่ือง ทําให้ ปริมาณนํ้าฝน ในเมืองใหญ่อันดับ 4  
ของสหรัฐฯ มีปริมาณนํ้าฝน สูงเป็นประวัติการณ์ บีบให้ประชาชนในพ้ืนที่ ละทิ้งบ้านกว่าพันหลังคาเรือนและปล่อยให้ระบบ 
ควบคุมนํ้าท่วมทดสอบลิมิตเองเมื่อคืนวันอาทอตย์ที่ผ่านมา โดยในเมืองฮูสตัน เมืองหลักของรัฐฯ  ที่ฝนตกลงมาอย่างติดต่อกันนาน 
24 ช่ัวโมง มีปริมาณนํ้าฝนสูงถึง 55 มิลลิเมตร  

ทั้งน้ี ระหว่างการช่วยเหลือประชาชน ทางการประกาศว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ จะเดินทางเย่ียม
ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่เมืองฮูสตัน ในวันอังคารที่จะถึงน้ี  

ด้าน กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ฝนที่ตกลงมาจะทําให้มีนํ้าฝนสูงถึง 101 เมตร หรือ เกินกว่าค่าเฉลี่ยในฮูสตัน ขณะเดียวกัน 
รัฐใกล้เคียงอย่างหลุยเซียน่า กําลังเผชิญกับปัญหานํ้าท่วมฉับพลัน อย่างไรก็ตาม จากปัญหาภัยธรรมชาติครั้งน้ี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต
แล้ว 2 ราย และคาดว่าจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอีกด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 


