
 

 

 

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันที ่17 ก.ย. 2563  
ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวัง  ให้ความช่วยเหลือ  และบรรเทาทุกข์  

จากเหตุการณ์พายุโนอึลเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด 

======================================== 

 09.08 น. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (สสน)  ร่วมปล่อย 
"ขบวนรถเตรียมการเฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ เหตุการณ์พายุโนอึลเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ" จากอาคารเลขท่ี  ๙๐๑สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)  

 10.00 น. ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อ้านวยการ สสน. ให้สัมภาษณ์สื่อฯ ถึงแนวโน้มและทิศทางการเคลื่อนตัวของ “พายุโนอึล”  

 10.44 น. หัวหน้าส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ข้อมลูสารสนเทศด้านการเกษตรและ
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน ้าฯ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าหารือกับ รองผู้บัญชาการ มทบ.ที ่27 และ หัวหน้ากองกิจการพล

เรือน มทบ. ที่ 27 เพื่อเตรียมการร่วมปฎิบตัิงาน  

 12.55 น. ขบวนรถฯ เดินทางถึงกองทัพภาค 2 (ค่ายสุรนารี) จ.นครราชสีมา  

 13.00 น. ศูนย์บริหารจัดการน ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กอ.รมน.ภาค.2 รายงานสถานการณ์น ้าประจ้าวันภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

 14.00 น. “คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ” รายงานสรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง ฝนตกหนักถึงหนักมากและกระแสลมพัดแรง จาก
อิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนอึล” บริเวณทะเลจีนใต้ ที่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และ
เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมฝีนตกเพิ่มขึ นและมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจติร อุตรดติถ์ สุโขทัย แพร่(ตอนล่างของจังหวัด) ล้าปาง ล้าพูน เชียงใหม่ แมฮ่อ่งสอน ตาก เลย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครราชสมีา บุรรีัมย์ สรุินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ในช่วงวันท่ี 18-20 ก.ย.  เฝ้าติดตาม ปริมาณน ้าไหลลงเขื่อนมีน้อยลง โดยเฉพาะ 4 
เขื่อนหลักในลุ่มน า้เจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสริิกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ รวมไปถึงเขื่อนอุบลรัตน์ 
ที่ยังคงมีปริมาณน ้าใช้การน้อย 

 14.08  พลโท ธัญญา เกียรตสิาร แม่ทัพภาคที่ 2 ปล่อยขบวนรถ “เตรียมการเฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทา
ทุกข์ เหตุการณ์พายุโนอลึเคลื่อนตวัเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  เดินทางออกจากกองทัพภาค 2 (ค่ายสรุนารี)  



จ.นครราชสีมา ไปยัง จ.ร้อยเอด็ โดยรวมขบวนก้าลังพลจากกองทัพภาคที่ 2 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย และ สสน.  [คลิป https://youtu.be/FRRYCJbC4Ww ] 

 14.44 น. ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานสถานการณ์น ้าในพื นท่ี 
 รายงานสถานการณ์น ้าประจ้า วนัท่ี 17 กันยายน 2563 ชุมชนต้าบลภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

 จุดที่ 1  ฝายล้าห้วยอ้อย  ระดับน า้ล้นฝาย ประมาณ 1.50 เมตร 
 จุดที่ 2  หนองพ่อใหญ่แพงระดับน ้าปกต ิ

รายงานสถานการณ์น า้ประจ้าวันที่ 17 กันยายน 2563ชุมชนต้าบลศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอด็ 
 จุดที่ 1  คลองส่งน ้าเข้าหนองคู ระดับน ้าสูงประมาณ 2 เมตร 
 จุดที่ 2  บ่อหัวคน มีน ้าในบ่อลึกประมาน 1-2 เมตร สภาพฝายและคันกั นน ้า แข็งแรง หากระดับน ้า

เพิ่มขึ นอีก 1-2 เมตร จะถึงตัวฝาย 
 จุดที่ 3   หนองสามขา ระดับน ้าประมาณ 1 เมตร – 1.50 เมตร 

 17.37 น. ขบวนรถฯ เดินทางถึง มทบ. 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 

 18.00 น. ทีมสนันสนุนส่วนหน้า (สสน.) ชุดที่ 1 เดินทางถึงเดินทางถึง มทบ. 27 ร่วมจัดเตรียมสถานที่/ระบบติดตาม
สถานการณ์น ้า ณ ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวัง  ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์  จากเหตุการณ์พายโุนอึล
เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

 21.47 น. สสน. แจ้งเตือน เริ่มเฝ้าระวังกลุ่มฝนตั งแต่คืนวันท่ี 17 ก.ย.63 

 22.00 น. เดินทางกลับที่พัก  
ก้าหนด เริม่ปฏิบัติงานวันต่อไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯ เวลา 07.30 น. 
 

https://youtu.be/FRRYCJbC4Ww

