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รับลงประกาศโฆษณาให้กบัหน่วยงานราชการ

มูลนิธิ องค์กรต่างๆ, บุคคล, นิตบุิคคล, 

บริษทัจ�ากดั, บริษทัมหาชน, ส�านักงานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงนิประจ�าปี, 

ประกาศเชิญประชุมสามญัและวสิามญั 

ตรงตามรูปแบบทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ 
ปีที ่  3  ฉบับที ่  524  วนัศุกร์ที ่ 31  สิงหาคม  พ.ศ.   2561   ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
ในช่วงวนัที ่29 -31 ส.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 กบัมฝีนตก 

หนักบางพืน้ที ่ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. 

อุณหภูมติ�า่สุด 22 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 28- 32 องศาเซลเซียส     

                         ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัตก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ทีก่บัมฝีนตกหนักบางแห่ง

 อุณหภูมติ�า่สุด 23 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 33 องศาเซลเซียส   

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35กม./ชม.  

                       ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัออก
ในช่วงวนัที ่29 -31 ส.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ที่

ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม. /ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 22 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
ในช่วงวนัที ่29 - 31 ส.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ที่

ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม. /ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 22  - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 28 -31 องศาเซลเซียส

                             ภาคกลาง
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ทีก่บัมฝีนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว  15 - 30 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 23 -25 องศาเซสเซียส สูงสุด 30- 34 องศาเซลเซียส

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพืน้ทีก่บัมฝีนตกหนักบางแห่ง

ตลอดช่วง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -30  กม. /ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 23 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 32 องศาเซลเซียส

แจง้พื้นท่ีทา้ยเข่ือน 5 แห่งรับมือระบายน�้าเพิ่ม

31 จงัหวดัเส่ียงภยัฝนตกหนกัถึงหนกัมาก
 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคทม นายส�าเริง แสงภู่วงค ์รองเลขาธิการ

ส�านกังานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผูอ้ �านวยการ

ศนูยเ์ฉพาะกิจชัว่คราวในภาวะวกิฤติเปิดเผยวา่ จากสถานการณ์ฝน

ตกหนกัขณะน้ีมีพื้นท่ีเส่ียงภยัฝนตกหนกัถึงหนกัมาก 31 จงัหวดั

 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ ์ พิษณุโลก 

เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ตาก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.เลย 

ชยัภมิู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธ์ุ 

ร้อยเอด็  ยโสธร  มุกดาหาร อ�านาจเจริญ อุบลราชธานี  ภาคตะวนั

ตก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ภาคตะวนัออก  

จ.นครนายก  ปราจีนบุรี สระแกว้ จนัทบุรี ตราด   ภาคใต ้จ.ระนอง

 โดย 24 ชัว่โมงท่ีผา่นมา มีฝนตกปานกลางถึงหนกัใน

ภาคเหนือมากท่ีสุดท่ีจ.น่าน 85.0 มม. ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 

72.5 มม. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.บึงกาฬ 79.4 มม. และภาค

ตะวนัออก จ.นครนายก 98.5 มม. ส่งผลท�าใหส้ถานการณ์ล�าน�้าเฝ้า

ระวงัมีระดบัน�้าเพิ่มข้ึน เช่น แม่น�้าปราจีนบุรีบริเวณ อ.กบินทร์บุรี 

อ.ศรีมหาโพธ์ิ อ.เมือง ปราจีนบุรี อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบุรี และแม่น�้า

นครนายก บริเวณ อ.องครักษ ์จ.นครนายก คลองพระปรง จ.สระแกว้ 

ท่ีน�้ าสูงกวา่ตล่ิงส่วนแม่น�้าเพชรบุรี    ยงัคงมีระดบัสูงแต่แนวโนม้ 

ลดลง และล�าน�้าสาขาของแม่น�้าโขงท่ีสูงกวา่ตล่ิงบริเวณ จ.นครพนม 

จ.มุกดาหาร และ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จ.หนองคาย และ

จ.บึงกาฬ

 นายส�าเริงกล่าวต่อวา่ ส่วนสถานการณ์น�้าในอ่างเกบ็น�้า

ขนาดกลางและขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ มีปริมาณน�้ารวม 52,877 ลา้น

ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75 ปริมาณน�้าในอ่างเกบ็น�้าขนาดกลาง มี 3,153 

ลา้นลบ.ม. ร้อยละ 61 รับน�้าไดอี้ก 20,088 ลา้นลบ.ม. แบ่งเป็นอ่างฯ

ท่ีความจุเกิน 100% ขนาดใหญ่ 2 แห่ง เข่ือนน�้าอุ่น 110% เข่ือนแก่ง

กระจาน 106% ขนาดกลาง 32 แห่งเพิ่มข้ึน 3 แห่งอ่างเกบ็น�้าท่ีตอ้งเฝ้า

ระวงั 80-100% ขนาดใหญ่ 5 แห่งไดแ้ก่ เข่ือนศรีนครินทร์ 90% เข่ือน

วชิราลงกรณ  93%   เช่ือรัชชประภา  87%   เข่ือนขนุด่านปราการชล

89% เข่ือนปราณบุรี 82% ขนาดกลาง 51 แห่ง

 ทั้งน้ีพื้นท่ีทา้ยเข่ือน 5 แห่ง ตอ้งเฝ้าระวงัจากการระบาย

น�้าเพิ่มเพราะมีปริมาณน�้าไหลเขา้อ่างฯเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะเข่ือน

ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ปริมาณน�้า 320 ลา้นลบ.ม. คิดเป็น 82% 

มีปริมาณน�้าไหลเขา้ 11.67 ลา้นลบ.ม. เพิ่มข้ึน 1.74 ลา้นลบ.ม. มี

ปริมาณน�้าไหลออกวนัละ 11.08 ลา้นลบ.ม. เพิ่มข้ึน 0.86 ลา้นลบ.ม. 

โดยจะแจง้เตือนประชาชนในพ้ืนท่ีก่อนเพิ่มอตัราระบาย คาดวา่

ระดบัน�้าในแม่น�้าปราณบุรีวนัน้ีจะเพิ่มข้ึนไม่เกิน 25 ซม.

 ส่วนเข่ือนขนุด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณ

น�้า 199 ลา้นลบ.ม. คิดเป็น 89% ปริมาณน�้าไหลเขา้วนัละ 14.51 

ลา้นลบ.ม. เพิ่มข้ึน 8.42 ลา้นลบ.ม. มีปริมาณน�้าไหลออก 9.37 

ลา้นลบ.ม.เพิ่มข้ึน 2.31  ลา้นลบ.ม. น�้าไหลผา่นทางระบายน�้าลน้ 

(สปิงเวย)์สูง 1.65 ม. เพิ่มข้ึน 1.19 ม. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแจง้เตือน

พื้นท่ีริมแม่น�้าท่ีจะไดรั้บผลกระทบ

 ส�าหรับเข่ือนแจ่งกระจาน จ.เพชรบุรีมีปริมาณน�้า 756 ลา้น 

ลบ.ม. คิดเป็น 106% น�้าลม้สปิลเวยสู์ง 1.02 ม. เพิ่มข้ึน 4 ซม. ปริมาณ

น�้าไหลเขา้ 17 ลา้นลบ.ม.เพิ่มข้ึนประมาณ 7 ลา้นลบ.ม. มีปริมาณน�้า

ไหลออก 16.28 ลา้นลบ.ม. ลดลง 0.52 ลา้นลบ.ม.ระดบัน�้าเพชรบุรี

ท่ี อ.แก่กระจาน จ.เพชรบุรี ต�่ากวา่ตล่ิง 66 ซม. อ.เมือง จ.เพชรบุรี ต�่า

กวา่ระดบัตล่ิง 44 ซม. ท�าใหพ้ื้นท่ีน�้าท่วมริมสองฝ่ังแม่น�้าเพชรบุรีลด

ลง แต่ยงัตอ้งเฝ้าระวงัเพราะยงัมีฝนตกในพื้นท่ี และตอ้งเร่งระบายน�้า

ผา่นระบบชลประทานและแม่น�้าเพชรบุรีต่อไป

 เข่ือนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรีน�้าไหลเขา้อ่างมีแนวโนม้

ลดลง ปัจจุบนัมีปริมาณน�้า 8,221 ลา้นลบ.ม. คิดเป็น 93% ปริมาณน�้า

ไหลเขา้วนัละ 79.17 ลา้นลบ.ม. ลดลง 18.52 ลา้นลบ.ม. มีปริมาณน�้า

ไหลออก 52.27 ลา้นลบ.ม.

 เข่ือนน�้าอนู จ.สกลนคร มีปริมาณน�้า 574 ลา้นลบ.ม. คิด

เป็น 110% ปริมาณน�้าไหลเขา้วนัละ 14.18 ลา้นลบ.ม. เพิ่มข้ึน 2.75 

ลา้นลบ.ม. มีปริมาณน�้าไหลออกวนัละ 9.86 ลา้นลบ.ม. เพิ่มข้ึน 1.01

ลา้นลบ.ม. มีพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากน�้าลน้ตล่ิง บริเวณ

บา้นนาหวา้ อ.นาหวา้  จ.นครพนม บา้นพอกใหญ่ อ.พรรณานิคม 

จ.สกลนคร และมีการแจง้เตือนใหติ้ดตามสถานการณ์น�้าใน 

จ.สกลนคร บึงกาฬ และนครพนมใกลชิ้ด เน่ืองจากระดบัน�้าจะ

เพิ่มข้ึนจากการระบายน�้าเพิ่มอีก 1.0 ลา้นลบ.ม.วนัน้ี

 ท่ี จ.บึงกาฬ ฝนท่ีตกต่อเน่ือง ส่งผลใหแ้ม่น�้าสงคราม

ลน้ตล่ิงเขา้ท่วมบา้นในต.ดอนหญา้นาง อ.พรเจริญ ท�าใหช้าว

บา้นบา้นสนัติสุข หมู่ 5 บา้นสุขสาครหมู่ 4 บา้นดอนหญา้นาง 

หมู่ 1 มากกวา่ 180 หลงัเดือดร้อน โดยเฉพาะบา้นสนัติสุข ถนน

เขา้หมู่บา้นถกูน�้าท่วมสูงกวา่ 1 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถ

วิง่เขา้ออกได ้ ทางอ.พรเจริญและเทศบาลต�าบลดอนหญา้นาง

น�าเรือทอ้งแบบมาช่วยรับ-ส่งชาวบา้น และเดก็ๆท่ีมาโรงเรียน 

พร้อมตั้ งศูนย์ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยขณะท่ีองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดับึงกาฬและเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขอ�าเภอพรเจริญ 

ออกใหบ้ริการตรวจคดักรองโรค มอบยาเวชภณัฑพ์ร้อมน�าถุง

ยงัชีพ ขา้วสารอาหารแหง้แจกจ่ายใหผู้ป้ระสบภยั เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนในเบ้ืองตน้ดว้ย เช่นเดียวกบั ท่ีจ.นครพนม

สถานการณ์อุทกภยัยงัคงน่าเป็นห่วงเน่ืองจากน�้ าโขงสูงข้ึนต่อ

เน่ือง วดัระดบัได ้12.60 เมตร ท�าใหล้ �าน�้าสาขาระบายไม่ไดล้น้

ตล่ิงไหลท่วมบา้นเรือนราษฎร และพื้นท่ีการเกษตรเสียหาย แม้

น�้ าฝนจะลดลงแต่มวลน�้าสะสมยงัท่วมขงัหลายแห่ง โดยเฉพาะ 

ต.หาดแพง หมู่ 1 อ.ศรีสงคราม ไดรั้บผลกระทบมาเกือบ 2 

อาทิตย ์ ถนนสายหลกับริเวณหนา้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต.หาดแพง น�้าท่วมสูง 50 ซม. บา้นเรือนเดือดร้อน 195 หลงั ซ่ึง

วนัเดียวกนัน้ี นายสมชาย วทิยด์ �ารงค ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัลงพื้น

ท่ีติดตามสถานการณ์น�้ าท่วมพร้อมให้ก�าลงัใจประชาชนและ

มอบถุงยงัชีพแก่ผูป้ระสบภยัจ�านวน 200 ชุด 
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