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สภาวะอากาศ  บริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีปริมำณฝนน้อย ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 
ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกชุกหนำแน่นและมีฝนตกหนักบำงแห่งขอให้ประชำชน  
ในบริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี ไว้ด้วย ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  
มีฝนตกหนักบำงแห่ง 

สถานการณ์น ้า 
รัฐบาล  เตือน 7 จ.ภำคกลำง รับมือปริมำณน ้ำสูง 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เตือน 5 ภำคฝนตกหนัก กทม.ร้อยละ80/ลมแปรปรวน 
จ.ล้าปาง  ชลประทำนล้ำปำงปล่อยน ้ำ ชำวสวนเร่งเก็บแตงกวำก่อนเน่ำ 
จ.ขอนแก่น  ปักธงแดงหลังน ้ำหนุนจำกชัยภูมิไหลผ่ำน 
จ.ร้อยเอ็ด  มวลน ้ำชัยภูมิจ่อถึงร้อยเอ็ด เสี่ยงล้นตลิ่งเตือนคนระวัง 
จ.นครราชสีมา  โครำชท่วมหนักเตือน 4 อ้ำเภอ ชำวสีคิ วผวำจระเข้หลุดฟำร์ม 
จ.ศรีสะเกษ  น ้ำล้นอ่ำง 16 แห่งท่วมไร่นำกว่ำ 3,000 ไร่ 
จ.นครสวรรค  เจ้ำพระยำปรับเอ่อท่วมที่ลุ่มต่้ำนครสวรรค์ 70 ซม. 
จ.อุทัยธานี  ฝนกระหน่้ำอ่ำงห้วยขุนแก้วอุทัยฯเต็มควำมจุจนล้น 
จ.ชัยนาท  น ้ำท้ำยเขื่อนเจ้ำพระยำเพ่ิมขึ นอีก ชำวต้ำบลตลุก เร่งท้ำกระสอบทรำย
เสริมคันกั นน ้ำป้องกันท่วมวัด-ชุมชน 
จ.ลพบุร ี ฝนหนักน ้ำท่วมรอบ 3 เขื่อนป่ำสักฯเร่งระบำยหวั่นล้น 
จ.สิงห์บุรี  อ่วมเข่ือนเจ้ำพระยำปล่อยน ้ำกระทบปชช. 
จ.อ่างทอง  เจ้ำพระยำสูงต่อเนื่องร้ำนของช้ำอ่ำงทองต้องลุยน ้ำขำย 
จ.พระนครศรีอยุธยา  ผวจ.ประชุมหน่วยงำน ก่อนระบำยน ้ำเข้ำทุ่ง 

จ.ปทุมธานี  ชำวปทุมฯ เร่งเก็บของขึ นท่ีสูง หลังระดับน ้ำเจ้ำพระยำเพิ่มขึ นต่อเนื่อง 
สถานการณ์น ้าต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.สุราษฎร์ธานี  เร่งท้ำฝนหลวง เติมแหล่งน ้ำธรรมชำติเกำะสมุย คำดปลำยเดือนตุลำคมพ้นวิกฤติแน่ 
จ.พังงา  ปภ.พังงำแจ้งเตือนน ้ำป่ำไหลหลำกดินถล่ม 

สถานการณ์น ้า 
ระดับน ้าในแม่น ้าโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถำนกำรณ์น ้ำประจ้ำวัน : ศูนย์ประมวลวิเครำะห์สถำนกำรณ์น ้ำ กรมชลประทำนระดับน ้ำ
แม่น ้ำโขง ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2559 ที่สถำนีเชียงแสน เชียงคำน หนองคำย นครพนม มุกดำหำร และโขงเจียม  วัดได้ 2.89. 
8.07 5.82 5.51 5.26และ7.11 เมตร ตำมล้ำดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่ำเท่ำกับ -9.91 -7.93 -6.38 -6.99 -6.74  
และ-7.39 เมตร ตำมล้ำดับ แนวโน้มระดับน ้ำท่ำ สถำนีเชียงแสน สถำนีเชียงคำนสถำนีหนองคำย สถำนีนครพนม สถำนีมุกดำหำร 
และสถำนีอุบลรำชธำนี มีแนวโน้มระดับน ้ำลดลง 
ระดับน ้าและคุณภาพน ้าของลุ่มน ้าสงขลา   ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ ปัจจุบันสถำนกำรณ์น ้ำในล้ำน ้ำโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภำวะปกติ 
(ระดับน ้ำำต่้ำกว่ำระดับตลิ่งต่้ำสุด)ระดับน ้ำในล้ำน ้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง สถำนกำรณ์น ้ำท่ำ (6 ต.ค - 10 ต.ค.2559) (ที่มำ: 
กรมชลประทำน ) สถำนีคลองล้ำ อ .ศรีนครินทร์ จ .พัทลุง สถำนีคลองนุ้ย อ เมือง  จ .พัทลุง สถำนีคลองหวะ อ .หำดใหญ่  
จ .สงขลำ สถำนีคลองอู่ตะเภำ อ .หำดใหญ่ จ .สงขลำ สถำนีคลองอู่ตะเภำ อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลำ สถำนีคลองอู่ตะเภำ อ .สะเดำ  
จ.สงขลำ วัดปริมำณน ้ำได ้4.45 4.19 0.00. 5.80 2.90และ 3.10 ลบม/วินำที  

 

รายงานสถานการณ์น ้า 
ศูนย์ป้องกนัวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า 

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 
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สถานีตรวจวัดระดับน ้า (CCTV) ณ วันที่ 6 ตุลำคม 2559 กำรตรวจวัดระดับน ้ำจำกกล้อง (CCTV) ระดับน ้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้น สถำนีสะพำนบ้ำนโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.พิจิตร สถำนีเทศบำล ต.นำแก อ.นำแก จ.นครพนม สะพำนวัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และ
สถำนีเทศบำลเมืองเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี อยู่ในเกณฑ์เฝ้ำระวังน ้ำท่วม 
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ปริมาณน ้าฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัด 5 ต.ค.59 6 ต.ค.59 7 ต.ค.59 8 ต.ค.59 9 ต.ค.59 

จ.แม่ฮ่องสอน 21.4 6.2 9.3 - 26.2 
จ.เชียงรำย 40.6 1.6 8.0 - - 
จ.เชียงใหม ่ 9.9 8.2 5.5 14.0 35.0 
จ.พะเยำ 5.7 43.0 22.8 - - 
จ.น่ำน 52.0 9.8 0.3 2.6 35.0 
จ.ล้ำพูน 1.2 2.1 1.0 - - 
จ.ล้ำปำง 17.4 13.5 17.5 0.3 - 
จ.แพร ่ 51.7 2.9 1.5 - - 

จ.อุตรดติถ ์ 50.3 4.6 - 1.0 27.6 
จ.สุโขทัย 12.0 15.5 - - - 
จ.ตำก 48.0 28.2 17.0 4.0 7.6 

จ.พิษณุโลก 30.0 35.3 29.0 48.7 39.0 
จ.เพชรบูรณ ์ 10.6 25.4 8.6 4.7 24.8 

จ.ก้ำแพงเพชร 55.6 34.0 4.3 6.2 - 
จ.พิจิตร - 18.4 25.5 0.2 1.0 

จ.หนองคำย 31.6 26.3 - - - 
จ.เลย 60.9 12.9 - 9.7 21.0 

จ.อุดรธำน ี 70.6 - - 16.0 20.0 
จ.หนองบัวล้ำพ ู 73.2 - - - 6.6 

จ.นครพนม 0.7 0.5 27.0 1.9 - 
จ.สกลนคร 26.0 0.6 7.3 6.2 - 
จ.มุกดำหำร 50.2 5.0 2.5 - - 
จ.ขอนแก่น 80.3 21.5 50.3 11.6 32.5 

จ.มหำสำรคำม 61.1 17.0 0.4 3.2 7.8 
จ.กำฬสินธุ ์ 73.1 20.2 35.0 25.0 12.6 
จ.ร้อยเอ็ด 63.7 12.7 0.1 0.1 - 
จ.ชัยภูม ิ 104.2 29.3 96.5 23.8 - 

จ.อุบลรำชธำน ี 50.3 17.0 21.5 19.2 - 
จ.อ้ำนำจเจรญิ - 1.6 14.5 - - 

จ.ยโสธร - 1.4 - - - 
จ.สุรินทร ์ 54.6 2.0 23.0 18.8 - 

จ.นครรำชสีมำ 52.0 55.8 63.8 11.4 2.6 
จ.บุรีรมัย ์ 71.0 26.5 34.8 8.0 - 

จ.ศรีสะเกษ 29.2 - 9.9 4.6 - 
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แผนท่ีอากาศ- 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 ต.ค.59  เวลา 13:00 น. 
 

6 ต.ค.59  เวลา 19:00 น. 
28 ม.ค.57  เวลา 19.00 
ooooo119:00 น. 
 

7 ต.ค.59  เวลา 1:00 น. 
 
 

7.ต.ค 59  เวลา 7:00 น. 
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เตือน 7 จ.ภาคกลาง รับมือปริมาณน ้าสูง 
รัฐบำลเตือน 7 จังหวัดภำคกลำงรับมือปริมำณน ้ำสูงขึ น นำยกฯห่วงผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำยน ้ำ สั่งผู้ว่ำฯ  

-ส่วนรำชกำรชี แจงเกษตรกร ยันรัฐจ่ำยค่ำชดเชยเยียวยำตำมควำมเสียหำยจริง  
พล.ท.สรรเสริญ แก้วก้ำเนิด โฆษกประจ้ำส้ำนักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ จำกฝนที่ตกหนักต่อเนื่องบริเวณประเทศไทย

ตอนบน ส่งผลให้ปริมำณน ้ำเหนือเขื่อนเจ้ำพระยำมีแนวโน้มสูงขึ น โดยคำดหมำยว่ำในวันที่ 10 ต.ค.นี จะมีน ้ำเข้ำเขื่อนเจ้ำพระยำ 
2,800 ลูกบำศก์เมตร(ลบ.ม.) ต่อวินำที จึงต้องเพ่ิมกำรระบำยน ้ำจำกเดิม 2,000 ลบ.ม.ต่อวินำที เป็น 2,300 ลบ.ม.ต่อวินำที 
เพ่ือรองรับปริมำณน ้ำที่เพ่ิมสูงขึ น และรักษำสมดุลระหว่ำงน ้ำเหนือเขื่อนและน ้ำท้ำยเขื่อน ซึ่งจะท้ำให้พื นที่ริมแม่น ้ำเจ้ำพระยำ 
ตั งแต่ท้ำยเขื่อนเจ้ำพระยำ จ .ชัยนำท มีระดับน ้ำเพ่ิมขึ นจำกปัจจุบันอีกประมำณ 25-75 เซนติเมตร(ซม.) ทั งนี รัฐบำล 
ขอให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 7 จังหวัดภำคกลำง ได้แก่ จ.ชัยนำท อุทัยธำนี สิงห์บุรี อ่ำงทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยำ 
เฝ้ำระวังและเตรียมกำรรับมือกับสถำนกำรณ์น ้ำที่จะเพ่ิมขึ น  ขณะเดียวกันให้แต่ละจังหวัดประชำสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง อำทิ งำนก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่ง ให้รีบด้ำเนินกำรโดยด่วน รวมทั งบริษัท ห้ำงร้ำน แพร้ำนอำหำร ที่ประกอบกิจกำร  
ริมแม่น ้ำเจ้ำพระยำ และประชำชนที่อำศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น ้ำ เตรียมน้ำทรัพย์สินมีค่ำขึ นที่สูง ทั งนี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และมีควำมห่วงใยประชำชน 
ที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรระบำยน ้ำออกจำกเขื่อนเจ้ำพระยำเป็นอย่ำงมำก โดยนำยกฯ ได้ฝำกแสดงควำมเห็นใจและขอบคุณ
เกษตรกรบำงส่วน ที่ต้องเสียสละพื นที่ของตนเพ่ือรองรับน ้ำจำกเข่ือน ซึ่งถือเป็นกำรเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

พล.ท.สรรเสริญ กล่ำวอีกว่ำ นอกจำกนี  นำยกฯ ก้ำชับให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ท้ำควำมเข้ำใจ  
กับเกษตรกรว่ำจะได้รับควำมช่วยเหลือตำมระเบียบของทำงรำชกำรอย่ำงทั่วถึง ขณะที่กระทรวงมหำดไทยและกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์จะร่วมลงพื นที่ส้ำรวจควำมเสียหำยอย่ำงละเอียด ทั งนำข้ำว พืชไร่ พืชสวน เพ่ือพิจำรณำจ่ำยค่ำชดเชยเยียวยำ  
ควำมเดือดร้อนของผู้ประสบภัยให้เหมำะสมกับสภำพควำมเสียหำยที่แท้จริงอันเกิดจำกกำรระบำยน ้ำของรัฐ ซึ่งอำจจะสูงกว่ำ
ค่ำชดเชยควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติปกติ เช่น น ้ำท่วม ฝนทิ งช่วง ภัยแล้ง ภัยหนำว พำยุ เป็นต้น..  (เดลินิวส์) 
เตือน5ภาคฝนตกหนัก กทม.ร้อยละ80/ลมแปรปรวน 

กรมอุตุนิยมวิทยำรำยงำนลักษณะอำกำศทั่วไปว่ำ บริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีปริมำณฝนน้อย 
ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกชุกหนำแน่นและมีฝนตกหนัก
บำงแห่งขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี ไว้ด้วย ส้ำหรับกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑลมีฝนตกหนักบำงแห่ง  
พยำกรณ์อำกำศส้ำหรับประเทศไทยตั งแต่เวลำ 06:00 วันนี  ถึง 06:00 วันพรุ่งนี . 

ภำคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมำกกับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 30 ของพื นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร 
ก้ำแพงเพชร ตำก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่้ำสุด 22-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศำเซลเซียส ลมแปรปรวน 
ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมำกกับมีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 30 ของพื นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดนครรำชสีมำ 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี อุณหภูมิต่้ำสุด 23-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศำเซลเซียส  
ลมแปรปรวน ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภำคกลำง มีเมฆเป็นส่วนมำกกับมีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 70 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัดกำญจนบุรี 
รำชบุรี และ นครปฐม อุณหภูมิต่้ำสุด 24-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศำเซลเซียส ลมแปรปรวน ควำมเร็ว  
15-30 กม./ชม. 

ภำคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมำกกับมีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 70 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด อุณหภูมิต่้ำสุด 25-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศำเซลเซียส  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภำคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีเมฆเป็นส่วนมำกกับมีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 70 ของพื นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ และนรำธิวำส อุณหภูมิต่้ำสุด 23-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
32-34 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ำคะนอง
คลื่นสูง 1-2 เมตร 
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ภำคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีเมฆเป็นส่วนมำกกับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 80 ของพื นที่และมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัด
ระนอง พังงำ และภูเก็ต อุณหภูมิต่้ำสุด 23-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ควำมเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร 

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีโอกำสเกิดฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 80 และมีฝนตกหนักบำงแห่ง อุณหภูมิต่้ำสุด  
25-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศำเซลเซียส ลมแปรปรวน ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม.   
ชลประทานล้าปางปล่อยน ้า ชาวสวนเร่งเก็บแตงกวาก่อนเน่า 

ชำวสวนแตงกวำระทม เร่งเก็บผลผลิตเกรงเน่ำเสีย หลังเขื่อนใหญ่ปล่อยน ้ำเอ่อล้นเข้ำท่วมสวน ด้ำนรักษำกำร  
ผอ.โครงกำรชลประทำนล้ำปำง ยันปล่อยน ้ำไม่กระทบต่อริมตลิ่งและบ้ำนเรือนไปมำกกว่ำนี   

หลังจำกที่เขื่อนกิ่วคอหมำ ซึ่งตั งอยู่ในเขต ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ล้ำปำง ได้ท้ำกำรพร่องน ้ำออกมำอย่ำงต่อเนื่อง 
จนท้ำให้ในช่วงเช้ำมืดที่ผ่ำนมำระดับน ้ำของแม่น ้ำวังในเขตบ้ำนม่วงงำมหมู่ 4 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล้ำปำง ได้เพ่ิมสูงขึ นและเออล้น
ตลิ่งทั งสองฝั่ง จนน ้ำไหลหลำกเข้ำท่วมพื นที่ทำงกำรเกษตรของชำวบ้ำน ในพื นที่เสียหำยเป็นบริเวณกว้ำง โดยเฉพำะ  
บริเวณสวนแตงกวำที่อยู่ใกล้กับแม่น ้ำวัง ชำวบ้ำนได้ช่วยกันเก็บแตงกวำที่จมน ้ำทั งสวน ชำวบ้ำนต้องเดินลุ ยน ้ำที่ท่วมขังซึ่งบำงจุด 
มีควำมสูงกว่ำ 80ซม. เพ่ือเก็บผลผลิตใส่กระสอบออกมำกองไว้ข้ำงถนนอย่ำงทุลักทุเล 

นำยศรีวรรณ สุมำ อำยุ 60ปี เจ้ำของสวนแตงกวำได้เล่ำว่ำ ตนเองปลูกแตงกวำในพื นที่กว่ำ 2งำน ปลูกมำนำนหลำยเดือน
จนใกล้จะได้เวลำเก็บเกี่ยวผลผลิตในอีกไม่กี่วัน แต่ก็ต้องระดมเพ่ือนบ้ำนขอแรงมำช่วยเก็บแตงกวำออกจำกสวนก่อน เนื่องจำก 
ได้เกิดน ้ำท่วมผลแตงกวำหมดทั งสวน โดยแตงกวำทั งหมดที่เก็บออกจำกสวนในครั งนี มีประมำณ 1,000กิโลกรัม ซึ่งจะต้องน้ำมำ
คว้ำนเมล็ดออกแล้วน้ำเมล็ดไปตำกแห้ง เพ่ือน้ำไปขำยให้กับโรงงำนแปรรูปส่งออกต่ำงประเทศ ซึ่งเมล็ดที่ตำกแห้งแล้วจะสำมำรถ
น้ำไปขำยได้รำคำกิโลกรัมละ 1,500 บำท 

ด้ำน นำยเสรี คงฤทธิ์ ผอ.โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำแม่วัง รักษำกำรในต้ำแหน่ง ผอ.โครงกำรชลประทำนล้ำปำง 
เปิดเผยว่ำ สภำพอำกำศในช่วง 1 – 2 วันนี ในพื นที่ จ.ล้ำปำง ฝนตกลดลง แต่ทำงเขื่อนใหญ่ ในพื นที่ จ.ล้ำปำง ยังคงทยอย 
พร่องน ้ำออกจำกเขื่อน เพ่ือเตรียมรับน ้ำใหม่ที่อำจจะเกิดขึ นหำกในพื นที่ จ .ล้ำปำง จะยังคงเกิดฝนตกลงมำก่อนเข้ำสู่ฤดูหนำว 
โดยเฉพำะเขื่อนกิ่วคอหมำ ที่ในขณะนี ระดับน ้ำเต็ม ควำมจุสูงถึง174 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็น 102.45 % ซึ่งถือว่ำเป็นควำมจุ
ที่เกิน 100 % แล้วจึงต้องทยอยปล่อยน ้ำลงสู่แม่น ้ำวัง เพื่อให้ไหลมำยังเข่ือนกิ่วลม ทั งนี ถึงแม้เข่ือนจะมีปริมำณน ้ำที่เต็มควำมจุแล้ว 
แต่ก็ยังเป็นเขื่อนใหญ่ที่มีศักยภำพรับน ้ำได้สูงสุดถึง209 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ทั งนี  กำรปล่อยน ้ำล่ำสุด จะไม่กระทบต่อริมตลิ่ง 
และบ้ำนเรือนไปมำกกว่ำนี  หำกสถำนกำรณ์ในพื นที่ไม่เกิดฝนตกลงมำอีกทำงเข่ือนก็จะลดระดับกำรปล่อยน ้ำลงต่อเนื่อง  (เดลินิวส์) 
ขอนแก่นปักธงแดงหลังน ้าหนุนจากชัยภูมิไหลผ่าน 

ขอนแก่น ปักธงแดง เฝ้ำระวังน ้ำท่วมฉับพลัน หลังมวลน ้ำหนุนจำก จ.ชัยภูมิ ไหลเอ่อผ่ำนล้ำน ้ำชีท่วมนำข้ำวกว่ำ 3 พันไร่
เฝ้ำระวังระดับน ้ำ ซึ่งอำจจะเพ่ิมสูงขึ นอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั งสัปดำห์นี  

นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นำยพรพิทักษ์ แม้นศิริ ประชำสัมพันธ์ จ .ขอนแก่น  
ลงพื นที่ติดตำมสถำนกำรณ์น ้ำหนุน หลังระดับน ้ำในแม่น ้ำชีเพ่ิมระดับสูงขึ นอย่ำงต่อเนื่องมำตั งแต่เมื่อวำนที่ผ่ำนมำ บริเวณสะพำน
บ้ำนท่ำฉำง ซึ่งเชื่อมระหว่ำง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น กับ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โดยพบว่ำ มีระดับน ้ำที่เพ่ิมสูงขึ นมำจำกมวลน ้ำ
หลำกของ จ.ชัยภูมิ ที่เริ่มเข้ำสู่พื นที่ จ.ขอนแก่น แล้ว 

ด้ำน นำยพงษ์ศักดิ์ กล่ำวว่ำ เบื องต้นได้ท้ำกำรปักธงแดงในพื นที่ดังกล่ำวเพ่ือแจ้งเตือนประชำชนรับมือกับภำวะน ้ำท่วม
ฉับพลัน ขณะที่ระดับน ้ำที่เพ่ิมสูงขึ น ได้ไหลเข้ำท่วมนำข้ำวของเกษตรกร ในพื นที่ อ.แวงน้อยและ อ.แวงใหญ่ รวมกว่ำ 3,000 ไร่ 
อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี ได้จัดหำพื นที่ที่ปลอดภัยส้ำหรับกำรอพยพออกนอกพื นที่และประกำศแจ้งเตือนพื นที่อ้ำเภอตำมล้ำน ้ำชี  
โดยจะต้องเฝ้ำระวังระดับน ้ำ ซึ่งอำจจะเพ่ิมสูงขึ นอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั งสัปดำห์นี   (ไอ เอ็น เอ็น) 
มวลน ้าชัยภูมิจ่อถึงร้อยเอ็ด เสี่ยงล้นตลิ่งเตือนคนระวัง 

กรมชลประทำน เตือนประชำชนที่อยู่ริมน ้ำให้เพ่ิมควำมระวังและเตรียมพร้อมรับมือ หลังระดับน ้ำชีเพ่ิมปริมำณสูงขึ น 
เนื่องจำกฝนตกหนัก จนต้องมีมำตรกำรแขวนบำนประตูทุกบำน เพื่อระบำยน ้ำเพ่ิมขึ น คำด 3-4 วันนี มวลน ้ำจำกชัยภูมิไหลลงมำถึง
ร้อยเอ็ด เสี่ยงต่อกำรเกิดน ้ำล้นตลิ่ง  

นำยเกริกกรุง สุภัควนิช  ผอ.โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำชีกลำง จังหวัดร้อยเอ็ด ส้ำนักชลประทำนที่ 6 กรมชลประทำน 
กล่ำวว่ำ ปัจจุบันระดับน ้ำในล้ำน ้ำชีเพ่ิมสูงขึ นต่อเนื่อง เพรำะมีฝนตกหนัก โดยเฉพำะที่ จ .ชัยภูมิ จ.หนองบัวล้ำภู และ จ.ขอนแก่น 
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ท้ำให้ปริมำณน ้ำไหลลงสู่แม่น ้ำชีผ่ำนฝำยต่ำง  ทั ง 4แห่ง จ้ำนวนมำก จึงมีมำตรกำรแขวนบำนประตูทุกบำน เพ่ือให้กำรระบำยน ้ำ
สะดวกขึ น ประกอบกับระยะนี ทำงเขื่อนอุบลรัตน์ได้มีกำรระบำยน ้ำลงมำยังแม่น ้ำชีเฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
ส่งผลให้ระดับน ้ำในล้ำน ้ำชีบริเวณหน้ำฝ่ำยร้อยเอ็ดในปัจจุบัน สูง 131 .79 เมตร  ท้ำยฝำย131.79 เมตร (จำกระดับน ้ำทะล 
ปำนกลำง )และน ้ำไหลผ่ำนประตูระบำยน ้ำเฉลี่ย 768.00 ลบม./วินำที  

อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำประมำณ 3 - 4วันข้ำงหน้ำจะมีมวลน ้ำจำกจังหวัดชัยภูมิ มำถึงพื นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สมทบกับมวลน ้ำ
ที่ไหลจำกห้วย หนอง คลอง บึง ท้ำให้ระดับน ้ำเพ่ิมสูงขึ น และมีควำมเสี่ยงที่จะล้นตลิ่ง  ในจุดที่ต่้ำ น ้ำอำจเอ่อเข้ำท่วมพื นที่  
ท้ำกำรเกษตรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำหำกมีฝนตกลงมำเพ่ิมอีกในช่วงนี   ทำงโครงกำรฯได้แจ้งเตือนให้ประชำชนทรำบ เพ่ือเตรียม
รับมือและป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ น  (เดลินิวส์) 
โคราชท่วมหนักเตือน4 อ้าเภอ ชาวสีคิ วผวาจระเข้หลุดฟาร์ม 

พ่อเมืองโครำชเตือนชำวบ้ำน4 อ้ำเภอระวังน ้ำหลำก ให้ปชช.เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยันไม่มีจระเข้
หลุดจำกฟำร์มชำวสีคิ วตำมท่ีมีข่ำวลือแต่อย่ำงใด  

นำยวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครรำชสีมำ เปิดเผยว่ำ ทำง ปภ.จังหวัดได้รำยงำนสถำนกำรณ์เกิดอุทกภัยน ้ำไหลหลำก 
ท่วมในพื นที่รวม 10 อ้ำเภอ 19 ต้ำบล 108 หมู่บ้ำน รำษฎรได้รับควำมเดือดร้อน 8,843 ครัวเรือน 13,621 คน บ้ำนเรือน
เสียหำยบำงส่วน19 หลัง วัดวำอำรำม สถำนที่รำชกำรและอ่ืน   รวม 23 แห่ง ส่วนพื นที่กำรเกษตรคำดว่ำเสียหำยไม่น้อยกว่ำ 
5,000 ไร่ โดยน ้ำท่วมรุนแรงสุดคือ พื นที่ตำมแนวลุ่มน ้ำล้ำตะคอง ล้ำเชียงไกร ล้ำจักรำช และล้ำมูล คำดว่ำภำยในสัปดำห์นี  
จะมีมวลน ้ำจำกล้ำน ้ำต่ำง  ไหลไปรวมกันที่ อ.พิมำย ชุมพวง เมืองยำง และล้ำทะเมนชัย ขอแจ้งเตือนให้ประชำชนระมัดระวัง 
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่ำง  ส่วนควำมเสียหำยด้ำนกำรเกษตร ทำงรำชกำรจะให้กำรช่วยเหลือเยียวยำต่อไป 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ชำวบ้ำนใน อ.สีคิ ว ก้ำลังหวำดผวำข่ำวลือว่ำ มีจระเข้ขนำดใหญ่หลุดออกมำจำกฟำร์มเลี ยง 
ที่บ้ำนหน ถนนคด ต.หนองหญ้ำขำว อ.สีคิ ว หลังมีชำวบ้ำนพบเห็นโผล่อยู่ในบึงสำธำรณะ กลัวว่ำจะหลุดไปตำมกระแสน ้ำที่ไหลไป
ลงล้ำตะคอง เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบข้อมูลสภำพฟำร์มเลี ยงจระเข้แล้ว พบว่ำมีสภำพแข็งแรงไม่มีน ้ำท่วม และไม่มีจระเข้หลุดออกมำ
ตำมกระแสข่ำวลือแต่อย่ำงใดขอให้ประชำชนอย่ำได้ตื่นตระหนก.  (เดลินิวส์) 
ศรีสะเกษน ้าล้นอ่าง16แห่งท่วมไร่นากว่า3,000ไร่ 

ศรีสะเกษ น ้ำล้นอ่ำงเก็บน ้ำทั ง 16 แห่ง สูงขึ นเกินกว่ำระดับเก็บกัก จนล้นสปิลเวย์ไหลทะลักลงมำตำมคลองส่งน ้ำ 
และล้ำห้วยสำขำ ท่วมไร่นำเสียหำยกว่ำ 3,000 ไร่  ผวจ.สั่งทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือ 

ฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตพื นที่ จ.ศรีสะเกษ ท้ำให้ระดับน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำทั ง 16 แห่งของจังหวัด สูงขึ นเกินกว่ำระดับเก็บกัก 
จนล้นสปิลเวย์ไหลทะลักลงมำตำมคลองส่งน ้ำและล้ำห้วยสำขำ ท่วมไร่นำของชำวบ้ำนเป็นบริเวณกว้ำง ท้ำให้ต้นข้ำวของชำวบ้ำน  
ที่ก้ำลังตั งท้องจมใต้น ้ ำจ้ำนวนมำก ชำวนำท้ำได้ เพียงนั่ งมองต้นข้ำวที่จมน ้ำเพรำะว่ำไม่สำมำรถที่จะแก้ไขปัญหำได้  
เนื่องจำกว่ำมวลน ้ำมีจ้ำนวนมำก และไหลทะลักลงมำอย่ำงต่อเนื่อง  

ด้ำนนำยธวัช สุระบำล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ กล่ำวว่ำ ขณะนี ตนได้สั่งกำรให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องท้ำกำรส้ำรวจ
ควำมเสียหำยเบื องต้น พบว่ำไร่นำของชำวบ้ำนถูกน ้ำท่วมเป็นหย่อม  รวมประมำณ 3,000 ไร่ อ้ำเภอที่ถูกน ้ำท่วมประกอบด้วย  
อ.ศิลำลำด อ.กันทรลักษ์และ อ.ขุนหำญ ขณะนี มีไร่นำที่เสียหำยแล้วโดยสิ นเชิงประมำณ 500 ไร่ ตนได้น้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ไปท้ำกำรสูบน ้ำของนำข้ำวของชำวบ้ำนในหลำยอ้ำเภอ เพ่ือไม่ให้ต้นข้ำวต้องเน่ำเสีย โดยหำกว่ำฝนไม่ตกลงอีกควำมเสียหำย  
ก็จะคงไม่เพ่ิมขึ นอีก ซึ่งหลังจำกท่ีน ้ำท่วมลดลงแล้วตนจะสั่งกำรให้ท้ำกำรส้ำรวจควำมเสียหำยของพื นที่ทำงกำรเกษตรอย่ำงละเอียด 
เพ่ือที่จะได้ให้กำรช่วยเหลือไร่นำของชำวบ้ำนที่ถูกน ้ำท่วมอย่ำงเต็มท่ีตำมระเบียบของทำงรำชกำรต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
เจ้าพระยาปรับเอ่อท่วมที่ลุ่มต่้านครสวรรค์ 70ซม. 

เจ้ำพระยำปรับระดับสูงขึ น เอ่อล้นท่วมชุมชนในที่ลุ่มริมตลิ่ง เขตเทศบำลนครนครสวรรค์ สูง 50-70 ซม. 
หลังจำกแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ที่ จ.นครสวรรค์ มีระดับสูงขึ น จนไหลเข้ำท่วมบ้ำนเรือนรำษฎร ในชุมชนที่อำศัยอยู่ริมแม่น ้ำ ใน

เขตเทศบำลนครนครสวรรค์ ต.ปำกน ้ำโพ อ.เมือง โดยบริเวณชุมชนบำงปรอง ซึ่งอยู่ติดริมแม่น ้ำ น ้ำไหลเข้ำท่ว ระดับน ้ำบำงช่วงสูง
ถึง 1 เมตร บ้ำนเรือนได้รับควำมเดือดร้อน ประมำณ 300 หลัง และที่ชุมชนสถำนนีรถไฟปำกน ้ำโพ ระดับน ้ำท่วมสูง 50-70 
เซนติเมตร ได้หลำกท่วมบ้ำนเรือน รวมถึงโรงเรียนวิชำวดี แต่โชคดีที่เป็นช่วงปิดกำรเรียนกำรสอน เบื องต้นพบชำวบ้ำนบำงส่วน 
ต้องมำตั งเต็นท์เป็นที่พักอำศัยชั่วครำวบนถนน 
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ด้ำน นำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้ลงพื นไปตรวจเยี่ยมชำวบ้ำนชุมชนบำงปรองบำง 
และชุมชนสถำนีรถไฟ พร้อมสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ตั งเต้นท์ไว้เป็นที่พักชั่วครำว พร้อมท้ำคันดินหินคลุกกั นน ้ำใต้สะพำนเดชำติวงศ์ ฝั่ ง
วัดเขำจอมคีรนำคพรต เพ่ือให้ชำวบ้ำนชุมชนวัดเขำ สำมำรถใช้เส้นทำงได้ หลังจำกระดับน ้ำในแม่น ้ำเจ้ำพระยำ มีระดับสูงขึ น และ
ไหลเข้ำท่วมบริเวณถนนลอดใต้สะพำนเดชำติวงศ์ ในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์ ท้ำให้รถไม่สำมำรถสัญจรได้ ควบคู่กับกำรติดตั ง
เครื่องสูบน ้ำขนำด 12 นิ ว ใน 2 จุด คือ ถนนริมน ้ำแยกข้ำงศำลเยำวชนและครอบครัว กับถนนริมน ้ำแยกตลำดศรีนคร ส้ำหรับ
เตรียมควำมพร้อมหำกน ้ำในแม่น ้ำมีปริมำณเพ่ิมสูงขึ น และมีฝนตกหนัก  (ไอ เอ็น เอ็น) 
ฝนกระหน่้าอ่างห้วยขุนแก้วอุทัยฯเต็มความจุจนล้น 

ฝนตกต่อเนื่องท้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยขุนแก้ว อุทัยธำนี เต็มควำมจุล้นสปิลล์เวย์ เจ้ำหน้ำที่เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์อยู่ หวั่นกระทบ
ประชำชน 

นำยทองโปรย จันทร์ประทักษ์ หัวหน้ำฝ่ำยบ้ำรุงรักษำที่ 2 (โครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำห้วยขุนแก้ว) กล่ำวว่ำ ฝนที่ตกหนัก 
ลงมำอย่ำงต่อเนื่องตั งแต่กลำงเดือนกันยำยนเป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน ในพื นที่ป่ำห้วยขำแข้ง ซึ่งเป็นต้นน ้ำของอ่ำงกักเก็บน ้ำ  
ห้วยขุนแก้ว และถือเป็นอ่ำงขนำดใหญ่ อันดับที่ 2 ของจังหวัด สำมำรถกักเก็บน ้ำได้ 43 ล้ำนลูกบำศก์เมตร จนส่งผลดี 
ท้ำให้ปริมำณน ้ำเต็มอ่ำงในรอบ 4 ปีที่ผ่ำนมำ แต่ล่ำสุดน ้ำที่ ไหลลงอ่ำงกักเก็บน ้ำห้วยขุนแก้ว มีระดับสูงถึงวันละกว่ำ  
2 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ส่งให้เกินระดับกักเก็บคิดเป็นร้อยละ 102 จนล้นสปิลล์เวย์ ระบำยออกทำงประตูระบำยน ้ำฉุกเฉิน  
21.44 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที หรือวันละ 1.85 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ไปในพื นที่รับน ้ำด้ำนล่ำง เขต อ.หนองฉำง อ.หนองขำหย่ำง  
จ.อุทัยธำนี และ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนำท แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื นที่ใด   ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ยังต้องเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์อยู่ เนื่องจำก 
ระยะนี จะมีฝนตกหนักลงมำอีกระลอก ในช่วงวันที่ 12 – 15 ตุลำคม 2559 

อย่ำงไรก็ตำม ขอให้พื นที่รับน ้ำท้ำยอ่ำงเก็บน ้ำห้วยขุนแก้วดังกล่ำวเฝ้ำระวังติดตำมสถำนกำรณ์น ้ำอย่ำงใกล้ชิด  
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือที่อำจจะเกิดปัญหำอุทกภัยตำมมำ  (ไอ เอ็น เอ็น) 
น ้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ นอีก ชาวต้าบลตลุก เร่งท้ากระสอบทรายเสริมคันกั นน ้าป้องกันท่วมวัด-ชุมชน 

น ้ำท้ำยเขื่อนเจ้ำพระยำ ชัยนำท เพ่ิมขึ นอีก 13 ซม. ชำวบ้ำนพื นที่ต้ำบลตลุก อ้ำเภอสรรพยำ เร่งท้ำกระสอบทรำย 
เสริมคันกั นน ้ำให้สูงขึ นป้องกันน ้ำท่วมวัด และชุมชน 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนสถำนกำรณ์น ้ำเขื่อนเจ้ำพระยำ วันนี ระดับน ้ำเหนือเขื่อนที่ อ .เมืองชัยนำท น ้ำลดลงเล็กน้อยประมำณ  
6 ซม. อยู่ที่ระดับ 16.68 เมตร ระดับน ้ำทะเลปำนกลำง เนื่องจำกน ้ำสะแกกรัง ที่ไหลมำที่ จ .ชัยนำท เริ่มมีปริมำณลดลง  
แต่เขื่อนเจ้ำพระยำ ยังระบำยน ้ำท้ำยเขื่อนเพ่ิมขึ น 73 ลูกบำศก์เมตร/วินำที จำก 2,196 เป็น 2,269 ลูกบำศก์เมตร/วินำที  
น ้ำท้ำยเขื่อนที่ อ.สรรพยำ สูงขึ น 13 ซม. ท้ำให้ชำวบ้ำนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.ตลุก อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท ต้องก่อกระสอบทรำย 
เสริมคันกั นน ้ำบริเวณหน้ำวัดอินทรำรำม ซึ่งเป็นจุดต่้ำสุดในหมู่บ้ำน 

นำยกนก โพธิ์เหลือ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 1 ต.ตลุก อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท กล่ำวว่ำ ได้ประกำศเรียกชำวบ้ำนให้มำช่วยกัน 
ท้ำกระสอบทรำยเสริมคันกั นน ้ำให้สูงขึ นจำกเดิมอีก 2 ชั น จำกเมื่อวำนที่ก่อไว้ 4 ชั น ให้เป็น 6 ชั น เพรำะระดับจะเพ่ิมอีก 15 ซม. 
จึงต้องเสริมคันป้องกันน ้ำเพ่ิมขึ น และต้องอุดท่อระบำยน ้ำตำมชุมชนต่ำง  โดยเฉพำะที่ตลำดตลุก เพ่ือป้องกันน ้ำไหลย้อนท่อ  
เข้ำท่วมตลำดและชุมชน ซึ่งหำกชลประทำนระบำยน ้ำผ่ำนเขื่อนเจ้ำพระยำในเกณฑ์ที่แจ้งไว้ไม่เกิน 2,300 ลูกบำศก์เมตร/วินำที 
คันกระสอบทรำยนี สำมำรถป้องกันน ้ำไม่ให้เข้ำท่วมชุมชนได้  (ผู้จัดกำร) 
ลพบุรีฝนหนักน ้าท่วมรอบ3เขื่อนป่าสักฯเร่งระบายหว่ันล้น 

ฝนตกหนักใน จ.ลพบุรี ท้ำน ้ำท่วมบ้ำนประชำชนรอบที่ 3 สูงเกือบ 80 ซม. ขณะเขื่อนป่ำสักฯ ต้องเร่งระบำย หวั่นล้นอ่ำง
ซึ่งก็จะท้ำให้น ้ำในแม่น ้ำป่ำสัก ซึ่งไหลผ่ำน จ.ลพบุรี สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยำ ปรับระดับสูงขึ นอีกครั ง   

นำยภำนุ แย้มศรี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลพบุรี ลงพื นที่หมู่บ้ำนหลังวิทยำลัยอำชีวศึกษำ หมู่ 6 ต.ป่ำตำล อ.เมืองลพบุรี  
หลังมีฝนตกลงมำอย่ำงหนักต่อเนื่อง ท้ำให้น ้ำไหลเข้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชน กว่ำ 50 หลัง ระดับ 50-80 ซม. กำรเข้ำออกบ้ำน
ต้องใช้เรือ โดยหมู่บ้ำนแห่งนี ถูกน ้ำท่วมในครั งนี เป็นรอบที่ 3 แล้ว และยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นต่อเนื่อง 

ด้ำน นำยอรรถพร ปัญญำโฉม ผู้อ้ำนวยกำรจัดสรรน ้ำส้ำนักงำนชลประทำนที่ 10 จ.ลพบุรี เปิดเผยว่ำ เมื่อช่วงเช้ำที่ผ่ำนมำ
เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ได้เพ่ิมกำรระบำยน ้ำออกจำกเขื่อนอีกระลอก ในอัตรำ 660 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที หรือวันละ  
57 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หลังมีน ้ำไหลเข้ำสู่อ่ำงเก็บน ้ำ 62 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ท้ำให้น ้ำสะสมของเขื่อนเพ่ิมสูงขึ นเป็น  
907 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ส่งผลให้เขื่อนเหลือพื นที่กักเก็บน ้ำได้อีกเพียง 53 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เท่ำนั น  
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จึงจ้ำเป็นต้องเร่งระบำยน ้ำออก ซึ่งก็จะท้ำให้น ้ำในแม่น ้ำป่ำสัก ซึ่งไหลผ่ำน จ.ลพบุรี สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยำ ปรับระดับ 
สูงขึ นอีกครั ง  จึงขอให้ประชำชนที่อยู่ริมแม่น ้ำป่ำสักเตรียมควำมพร้อมเก็บสิ่งของมีค่ำไว้บนที่สูง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
สิงห์บุรีอ่วมเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน ้ากระทบปชช. 

จ.สิงห์บุรีอ่วม เขื่อนเจ้ำพระยำปล่อยน ้ำ 2,300 ลบ.ม./วินำที ส่งผลให้ชำวบ้ำน 2 พันเดือดร้อน พื นที่กำรเกษตรเสียหำย
นับหมื่นไร่ 

นำยอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ หัวหน้ำส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยกับส้ำนักข่ำว ไอ.เอ็น.เอ็น. 
ว่ำ  หลังเขื่อนเจ้ำพระยำ จ.ชัยนำท ได้ระบำยน ้ำลงสู่แม่น ้ำเจ้ำพระยำ ในอัตรำ 2,300 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ส่งผลให้พื นที่  
อ.เมือง และ อ.อินทร์บุรี เน้นจุดริมตลิ่งลุ่มต่้ำยังคงประสบปัญหำน ้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้ำท่วมบ้ำนเรือนรำษฎร รวม 9 ต้ำบล 28 หมู่บ้ำน 
766 ครัวเรือน คิดเป็นจ้ำนวนประชำกร 2,269 คน วัดระดับน ้ำสูงสุดอยู่ใน ต.อินทร์บุรี และ ต.ชีน ้ำร้ำย ของ อ.อินทร์บุรี  
สูงประมำณ 70 เซนติเมตร นอกจำกนี  ยังมีพื นที่กำรเกษตรและประมงได้รับผลกระทบอีกใน 13 ต้ำบล 54 หมู่บ้ำน  
คิดเป็น 14,375 ไร่ เกษตรกรเดือดร้อน 916 รำย โดยเฉพำะนำข้ำวที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่งล่ำสุดทำงจังหวัดสำมำรถรับมือ 
ภัยสถำนกำรณ์ได้ แต่หำกมีกำรปล่อยในระดับเกิน 2,500 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ก็จะเข้ำสู่ภำวะวิกฤติอย่ำงแน่นอน ทั งนี  จำกกำร
ประชุมร่วมกับทุกหน่วยงำนได้มีข้อสรุปว่ำจะผันปริมำณน ้ำทั งหมดลงไปยังทุ่งรับน ้ำ 4 แห่งทั่วทั งจังหวัด โดยคำดว่ำจะช่วยแก้ไข
ปัญหำได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจำกระดับกักเก็บของทุ่งต่ำง   รวมกันแล้วรองรับได้เพียง 173 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เท่ำนั น  

ส้ำหรับแนวทำงกำรเยียวยำเกษตรกรและประชำชนนั น ภำครัฐจะช่วยเหลือเต็มที่ และปัจจุบันได้มีกำรแจ้งเตือนไปยัง  
อ.พรหมบุรี จุดรับน ้ำเชื่อมต่อจำก 2 อ้ำเภอ แล้ว เพรำะเกรงว่ำมวลน ้ำจะหลำกผ่ำนไปจนท้ำให้รำษฎร ต.หัวไผ่ บ้ำนแป้ง โรงช้ำง 
และ พรหมบุรี เดือดร้อน  (ไอ เอ็น เอ็น) 
เจ้าพระยาสูงต่อเนื่องร้านของช้าอ่างทองต้องลุยน ้าขาย 

สถำนกำรณ์น ้ำเจ้ำพระยำยังคงเพ่ิมสูงขึ น ท้ำให้มีผู้ประสบภัยน ้ำท่วมอย่ำงต่อเนื่อง ด้ำนระดับน ้ำเจ้ำพระยำบริเวณ  
หน้ำศำลกลำงจังหวัดอ่ำงทอง สูงขึ นจำกเมื่อวำน 23 เซนติเมตร ท้ำให้น ้ำในแม่น ้ำเจ้ำพระยำทั งสองฝั่งในเขตเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 
อยู่ระดับตลิ่ง โดยมีเจ้ำหน้ำที่เทศบำลเมืองอ่ำงทองคอยเฝ้ำระวังและเสริมกระสอบทรำยในจุดเสี่ยง เพ่ือป้องกันน ้ำเอ่อล้น  
เข้ำในเขตเศรษฐกิจและศูนย์รำชกำร 

ส่วนในพื นที่  ต.โผงเผง อ.ป่ำโมก ที่รำบลุ่มแอ่งกระทะซึ่งถูกน ้ำท่วมเป็นแห่งแรกของจังหวัด ล่ำสุด ประชำชน  
ได้รับผลกระทบมำนำนร่วมเดือน โดย นำยสมนึก อสุนีย์ อำยุ 55 ปี พ่อค้ำร้ำนขำยของช้ำใน ต.โผงเผง ได้เร่งย้ำยสิ่งของที่น้ำมำขำย
ไว้บนที่สูงหลังจำกน ้ำเข้ำท่วมภำยในร้ำนค้ำสูงกว่ำ 30 เซนติเมตร และยังคงเดินลุยน ้ำขำยของให้แก่ชำวบ้ำน พร้อมเปิดเผยว่ำ  
ปีน ้ำมำมำก แต่ค่อย   เพ่ิมระดับขึ น ทำงร้ำนได้ขยับสิ่งของที่อยู่ด้ำนล่ำงไปทีละชั น และเปิดร้ำนด้วยระมัดระวังเป็นพิเศษ    
(ไอ เอ็น เอ็น) 
ผวจ.อยุธยาประชุมหน่วยงาน ก่อนระบายน ้าเข้าทุ่ง 

พ่อเมืองกรุงเก่ำ ให้ระบำยน ้ำเข้ำทุ่งป่ำโมก-ทุ่งผักไห่ ในวันที่ 11 ต.ค. ระบุชำวนำที่เสียสละพื นที่ 50 ไร่ ให้ปล่อยน ้ำ 
เข้ำ ครม.จะพิจำรณำค่ำชดเชยให้มำกกว่ำ เผยยังเหลือนำข้ำวยังไม่เกี่ยวอีก 2,900 ไร่ ก้ำชับเกษตรอ้ำเภอท้ำควำมเข้ำใจ 
กับเกษตรกรเร่งเกี่ยวข้ำวที่เหลือ  

ที่ห้องประชุมชั น 4 ศูนย์รำชกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยำ เป็นประธำน 
กำรประชุมผ่ำนวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ร่วมกับกระทรวงมหำดไทย โดยมีชลประทำนจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร ส่วนท้องถิ่น  
เข้ำร่วมประชุม โดย นำยสุจิตร์ ได้เน้นให้มีกำรระบำยน ้ำใน 3 วันนี เข้ำสองทุ่งหลัก คือ ที่ทุ่งป่ำโมก ต.โผงเผง อ.ป่ำโมก จ.อ่ำงทอง 
ซึ่งมีเกษตรกรท้ำนำเสียสละพื นที่รับน ้ำ 50 ไร่ จะรองรับน ้ำได้ 800 ล้ำนลบ.ม. ซึ่งจะมีกำรปล่อยน ้ำเข้ำไปวันละ 7 ล้ำนลบ.ม. 
ซึ่งขณะนี เริ่มเข้ำไปแล้ว และผู้เสียสละในพื นที่ 50 ไร่นี ครม.จะพิจำรณำจ่ำยค่ำชดเชยให้มำกกว่ำพื นที่มีกำรปล่อยน ้ำระบำยเข้ำไป
โดยควำมจ้ำเป็นหรือตำมปกติโดยจะได้ไร่ละ 5,000 บำท และจะระบำยน ้ำเข้ำทุ่งผักไห่ ซึ่งพบว่ำยังมีนำข้ำวที่ยังไม่เกี่ยว 
อีก 2,900 ไร่ โดยชลประทำนจะพิจำรณำระบำยเข้ำไปภำยในวันที่ 11 ต.ค.นี  ลดผลกระทบให้กับ พื นที่ใน อ.บำงบำล  
ซึ่งทำงเกษตรอ้ำเภอจะต้องเร่งเข้ำไปท้ำควำมเข้ำใจกับเกษตรกรให้รีบเกี่ยวข้ำวที่เหลือและที่ต้องถูกน ้ำท่วมเท่ำไหร่ ก็ให้เข้ำสู่กำร
พิจำรณำให้กำรช่วยเหลือตำมควำมเป็นจริง หำกในวันที่ 15-20ต.ค.นี  ไม่มีฝนตกก็จะท้ำให้ระดับน ้ำลดลงสู่ภำวะปกติได้ 

จำกนั น นำยสุจิตร์ พร้อมด้วย นำงสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นำยก อบจ.พระนครศรีอยุธยำ ได้เดินทำงไปยังตลำดท่ำเรือ 
เพ่ือตรวจสถำนกำรณ์น ้ำ พบว่ำน ้ำท่วมเข้ำบริเวณผิวกำรจรำจรใต้สะพำนจักรีซึ่งอยู่ริมแม่น ้ำป่ำสัก โดยท่วมสูง 50 ซ.ม.แต่ยังไม่ปิด
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กำรจรำจร รถเล็กยังสำมำรถวิ่งได้ ทำงเทศบำลได้เพ่ิมแนวกระสอบทรำย และเพ่ิมเครื่องสูบน ้ำออก นำยวิทิต ปิ่นนิกรนอภ .ท่ำเรือ 
ยืนยันว่ำ ยังไม่ถึงขั นวิกฤต และขณะนี พบว่ำ มีผู้ป่วยโรคน ้ำกัดเท่ำมำก ซึ่งทำงนำยกกิ่งกำชำดท่ำเรือร่วมกับสำธำรณสุขอ้ำเภอ  
ลงไปให้กำรช่วยเหลือแล้ว.  (เดลินิวส์) 
ชาวปทุมธานี เร่งเก็บของขึ นที่สูง หลังระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยาเพิ่มขึ นต่อเนื่อง 

นำยใจ แจ่มใจ อำยุ 84 ปี ชำวบ้ำนหมู่ 2 ต.ท้ำยเกำะ อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี ซึ่งอำศัยอยู่ริมแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ได้เตรียมเก็บ
ข้ำวของขึ นท่ีสูง เนื่องจำกน ้ำได้สูงขึ นจำกเดิมมำก จึงต้องเรียกลูกชำยที่อำศัยอยู่ จ.สุพรรณบุรี ให้มำช่วยขนสิ่งของขึ นที่สูง เพ่ือไม่ให้
เสียหำยจำกน ้ำท่วม จำกกำรสอบถำม นำยใจ กล่ำวว่ำ ระดับน ้ำในแม่น ้ำเจ้ำพระยำสูงขึ นทุกวัน ที่ผ่ำนมำได้รับแจ้งจำกทำง
หน่วยงำนรำชกำรให้เร่งเก็บสิ่งของขึ นไว้ที่สูง เพรำะบ้ำนของตนนั นอยู่ติดริมตลิ่ง เบื องต้นได้เก็บสิ่งของบำงส่วนแล้ว แต่ระดับน ้ำ
วันนี สูงขึ นมำตั งแต่ช่วงบ่ำยที่ผ่ำนมำ  

หลังกรมชลประทำนได้แจ้งเตือน เนื่องจำกเขื่อนเจ้ำพระยำ จ.ชัยนำท ได้เพ่ิมปริมำณกำรระบำยน ้ำจำก 2,000 ลูกบำศก์
เมตรต่อวินำที เป็น 2,300 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน ้ำสูงขึ นอีก ประมำณ 25-75 เซนติเมตร หำกมีฝนตก
เพ่ิมเติมก็จะยิ่งส่งผลให้มีปริมำณน ้ำเพ่ิมขึ นอีก เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์น ้ำ จึงจ้ำเป็นจะต้องเตือนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง บริษัทห้ำงร้ำน ที่ประกอบกิจกำรในแม่น ้ำเจ้ำพระยำ และประชำชนที่อำศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น ้ำเจ้ำพระยำ เฝ้ำติดตำม
สถำนกำรณ์น ้ำอย่ำงใกล้ชิด  (ไอ เอ็น เอ็น) 
เร่งท้าฝนหลวง เติมแหล่งน ้าธรรมชาติเกาะสมุย คาดปลายเดือนตุลาคมพ้นวิกฤติแน่ 

นำยไพบูลย์ โอมำก นำยอ้ำเภอเกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี เปิดเผยกับส้ำนักข่ำว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่ำ ในวันนี  ศูนย์ปฏิบัติกำร 
ฝนหลวงภำคใต้ มีแผนว่ำจะบินขึ นท้ำฝนเทียมเพ่ือเติมน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำต่ำง   บนเกำะ ส้ำหรับช่วยเติมปริมำณน ้ำกักเก็บ  
เพ่ือใช้ในกำรผลิตประปำ รวมถึงแหล่งน ้ำต่ำง   ของชำวบ้ำน หลังต้องประสบภำวะขำดแคลนน ้ำ เพรำะฝนตกลงมำน้อย เนื่องจำก
ในพื นที่ต้องอำศัยน ้ำจำกปัจจัยของฝนเท่ำนั น จนท้ำให้หลำยฝ่ำยต้องหำแนวทำงแก้ไข คำดว่ำจะสำมำรถบรรเทำควำมเดือดร้อน  
ได้ในระดับหนึ่ง ทั งนี พบว่ำ บนเกำะมีชำวบ้ำนใช้น ้ำประปำอยู่ประมำณร้อยละ 30 - 40 ส่วนที่เหลือนั นมีแหล่งน ้ำบำดำล 
เป็นของตัวเอง ซึ่งที่ผ่ำนมำมีกำรขอควำมร่วมให้ประหยัดน ้ำเพ่ือส้ำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน 

อย่ำงไรก็ตำม นำยไพบูลย์ ระบุว่ำ ช่วงปลำยเดือนตุลำคม 2559 ภำคใต้ของประเทศไทยน่ำจะเข้ำสู่ฤดูฝนเต็มตัว  
และจะมีฝนตกเพ่ิมขึ นจนท้ำให้ผ่ำนพ้นสถำนกำรณ์ดังกล่ำวไปได้  (ไอ เอน็ เอ็น) 
ปภ.พังงาแจ้งเตือนน ้าป่าไหลหลากดินถล่ม 

ปภ.พังงำ แจ้งน ้ำป่ำไหลหลำก ดินโคลนถล่ม หลังปริมำณน ้ำฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง 196.0 มิลลิเมตรพร้อมทั งแจ้งเตือน
ประชำชนให้ติดตำมข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรอย่ำงใกล้ชิด 

นำงกุลธำรินท์ โรจนสุรสีห์ หัวหน้ำส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพังงำ กล่ำวว่ำ ขณะนี ในพื นที่ 
จังหวัดพังงำ ได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลำยวัน ท้ำให้ในหลำยพื นที่ของจังหวัดพังงำ ระดับน ้ำแม่น ้ำสำยหลักเพ่ิมสูงขึ น  
และมีสีขุ่นเหลือง ซึ่งวันนี ทำงส้ำนักวิจัยพัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ ได้แจ้งให้ประชำชนในพื นที่บ้ำนโรงกลวง ต.นบปริง 
อ.เมืองพังงำ จ.พังงำ เฝ้ำระวังน ้ำป่ำไหลหลำก ดินโคลนถล่ม หลังจำกวัดประมำณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง สูง 196.0 มิลลิเมตร 
พร้อมทั งแจ้งเตือนประชำชนให้ติดตำมข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรอย่ำงใกล้ชิด อีกทั งยังก้ำชั บทุกหน่วยงำนให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
รวมถึงเจ้ำหน้ำที่พร้อมปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


