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สภาวะอากาศ  บริเวณภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมำณฝนน้อย ส่วนภำคกลำงตอนล่ำง ภำคตะวันออก  
และภำคใต้มีฝนตกชุกหนำแน่นและมีฝนตกหนักบำงแห่ง ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนัก  
และฝนที่ตกสะสมในระยะนี ไว้ด้วย ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักบำงแห่งและมีฝนตกเป็นบริเวณกว้ำง 

สถานการณ์น ้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผย'ภำคเหนือ-ภำคอีสำน'ฝนลดแล้ว 'กทม.-ใกล้เคียง'ตกชุก 80% 
กรมชลประทาน  เร่งระบำยน ้ำรับฝนหนัก ย ้ำน ้ำไม่ท่วมกทม.-นนทบุรี 
จ.พิษณุโลก  ฟันธง! น ้ำเหนือทะลักไม่เกิน 10 วันเต็มเขื่อนแควน้อยฯชัวร์ 
จ.พิจิตร  น ้ำยมทะลักท่วมสวนฝรั่ง พังเสียหำยยับนับแสน 
จ.นครราชสีมา  ชำวหมู่บ้ำนจำมจุรีเมืองโครำชผวำหวั่นน ้ำท่วม 
จ.นครสวรรค์  น ้ำท่วม 11 อ้ำเภอ พบ 4 จุดทรงตัว 5 แห่ง ลดลง แต่อีก 2 อ้ำเภอ  
มีแนวโน้มปรับสูงขึ นต่อเนื่อง 
จ.ชัยนาท  เขื่อนเจ้ำพระยำปล่อยน ้ำ2,300ลบ.ม./วินำทีอีก 3-4 วัน 
จ.อ่างทอง  ระดับเจ้ำพระยำผ่ำนอ่ำงทองน่ำเป็นห่วงเพ่ิมอีก 11 ซม. 
จ.พระนครศรีอยุธยา  น ้ำท่วมอยุธยำทรง 8 อ.-เสนำหนักไม่กระทบโบรำณสถำน 
จ.ปทุมธานี  เจ้ำพระยำล้นตลิ่งท่วมชุมชนมอญเจดีย์ทอง 70 ซม. 
จ.ยะลา  แล้งจัดแหล่งน ้ำหลำยแห่งลดกระทบชำวบ้ำน 
สถานการณ์น ้าต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 

จ.กาฬสินธุ์  เร่งสูบน ้ำช่วยนำข้ำวถูกน ้ำท่วม 8 พันไร ่
จ.ชัยนาท  ลูกทัพฟ้ำจำกกองบิน 4 ขนกระสอบทรำยช่วยน ้ำท่วม 
จ.พัทลุง  ผวจ.สั่งเข้มทุกอ้ำเภอส้ำรวจพื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมพร้อมหำทำงรับมือ 

สถานการณ์น ้า 
ระดับน ้าในแม่น ้าโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถำนกำรณ์น ้ำประจ้ำวัน : ศูนย์ประมวลวิเครำะห์สถำนกำรณ์น ้ำ กรมชลประทำนระดับน ้ำ
แม่น ้ำโขง ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2559 ที่สถำนีเชียงแสน เชียงคำน หนองคำย นครพนม มุกดำหำร และโขงเจียม  วัดได้ 2.92. 
8.06 5.54 5.45 5.16และ6.91 เมตร ตำมล้ำดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่ำเท่ำกับ -9.88 -7.94 -6.66 -7.05 -6.84  
และ-7.59 เมตร ตำมล้ำดับ แนวโน้มระดับน ้ำท่ำ สถำนีเชียงแสนมีแนวโน้มระดับน ้ำเพ่ิมขึ น สถำนีเชียงคำนสถำนีหนองคำย  
สถำนีนครพนม สถำนีมุกดำหำร และสถำนีอุบลรำชธำนี มีแนวโน้มระดับน ้ำลดลง 
ระดับน ้าและคุณภาพน ้าของลุ่มน ้าสงขลา   ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ ปัจจุบันสถำนกำรณ์น ้ำในล้ำน ้ำโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภำวะปกติ 
(ระดับน ้ำำต่้ำกว่ำระดับตลิ่งต่้ำสุด)ระดับน ้ำในล้ำน ้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง สถำนกำรณ์น ้ำท่ำ (7 ต.ค - 11 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 ้2.95 4.19 0.00. 8.90 4.40และ 2.80 ลบม/วินำที  
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น ้า 
ศูนย์ป้องกนัวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า 

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 
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สถานีตรวจวัดระดับน ้า (CCTV) ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2559 กำรตรวจวัดระดับน ้ำจำกกล้อง (CCTV) ระดับน ้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้น สถำนีสะพำนบ้ำนโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.พิจิตร สถำนีเทศบำล ต.นำแก อ.นำแก จ.นครพนม อ.เสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 
สะพำนวัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และสถำนีเทศบำลเมืองเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี อยู่ในเกณฑ์เฝ้ำระวังน ้ำท่วม 
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ปริมาณน ้าฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัด 6 ต.ค.59 7 ต.ค.59 8 ต.ค.59 9 ต.ค.59 10 ต.ค.59 

จ.แม่ฮ่องสอน 6.2 9.3 - 26.2 - 
จ.เชียงรำย 1.6 8.0 - - - 
จ.เชียงใหม ่ 8.2 5.5 14.0 35.0 35.9 
จ.พะเยำ 43.0 22.8 - - - 
จ.น่ำน 9.8 0.3 2.6 35.0 1.0 
จ.ล้ำพูน 2.1 1.0 - - - 
จ.ล้ำปำง 13.5 17.5 0.3 - - 
จ.แพร ่ 2.9 1.5 - - 1.5 

จ.อุตรดติถ ์ 4.6 - 1.0 27.6 24.3 
จ.สุโขทัย 15.5 - - - 11.4 
จ.ตำก 28.2 17.0 4.0 7.6 6.0 

จ.พิษณุโลก 35.3 29.0 48.7 39.0 9.0 
จ.เพชรบูรณ ์ 25.4 8.6 4.7 24.8 - 

จ.ก้ำแพงเพชร 34.0 4.3 6.2 - 26.0 
จ.พิจิตร 18.4 25.5 0.2 1.0 - 

จ.หนองคำย 26.3 - - - 18.6 
จ.เลย 12.9 - 9.7 21.0 17.0 

จ.อุดรธำน ี - - 16.0 20.0 39.4 
จ.หนองบัวล้ำพ ู - - - 6.6 23.9 

จ.นครพนม 0.5 27.0 1.9 - 11.0 
จ.สกลนคร 0.6 7.3 6.2 - 11.0 
จ.มุกดำหำร 5.0 2.5 - - - 
จ.ขอนแก่น 21.5 50.3 11.6 32.5 - 

จ.มหำสำรคำม 17.0 0.4 3.2 7.8 - 
จ.กำฬสินธุ ์ 20.2 35.0 25.0 12.6 8.5 
จ.ร้อยเอ็ด 12.7 0.1 0.1 - - 
จ.ชัยภูม ิ 29.3 96.5 23.8 - 34.0 

จ.อุบลรำชธำน ี 17.0 21.5 19.2 - 4.4 
จ.อ้ำนำจเจรญิ 1.6 14.5 - - - 

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

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

จ.ศรีสะเกษ - 9.9 4.6 - - 
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แผนท่ีอากาศ- 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7 ต.ค.59  เวลา 13:00 น. 
 

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

8 ต.ค.59  เวลา 1:00 น. 
 
 

8.ต.ค 59  เวลา 7:00 น. 
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เผย'เหนือ-อีสาน'ฝนลดแล้ว 'กทม.-ใกล้เคียง'ตกชุก80% 
กรมอุตุนิยมวิทยำ พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำว่ำ บริเวณภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมำณฝน

น้อย ส่วนภำคกลำงตอนล่ำง ภำคตะวันออก และภำคใต้มีฝนตกชุกหนำแน่นและมีฝนตกหนักบำงแห่ง ขอให้ประชำชนในบริเวณ
ดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี ไว้ด้วย ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนัก
บำงแห่งและมีฝนตกเป็นบริเวณกว้ำง 
พยำกรณ์อำกำศส้ำหรับประเทศไทยตั งแต่เวลำ 06:00 วันนี  ถึง 06:00 วันพรุ่งนี . 

ภำคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 30 ของพื นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร 
ก้ำแพงเพชร ตำก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่้ำสุด 23-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศำเซลเซียส ลมแปรปรวน 
ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 30 ของพื นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดนครรำชสีมำ 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี อุณหภูมิต่้ำสุด 24-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศำเซลเซียส  
ลมแปรปรวน ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภำคกลำงมีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 30 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัดกำญจนบุรี 
รำชบุรี และนครปฐม อุณหภูมิต่้ำสุด 24-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศำเซลเซียส ลมแปรปรวน ควำมเร็ว  
15-30 กม./ชม. 

ภำคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 70 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด  อุณหภูมิต่้ำสุด 24-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
30-34 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้ำคะนอง
คลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภำคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 70 ของพื นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช  อุณหภูมิต่้ำสุด 24-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
31-34 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้ำคะนอง
คลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภำคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 80 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัด
ระนอง พังงำ ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่้ำสุด 22-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ควำมเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร 

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีโอกำสเกิดฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 80 และมีฝนตกหนักบำงแห่ง อุณหภูมิต่้ำสุด  
25-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศำเซลเซียส ลมแปรปรวน ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม. 
กรมชลประทานเร่งระบายน ้ารับฝนหนัก ย ้าน ้าไม่ท่วมกทม.-นนทบุรี 

กรมชลประทำน เร่งระบำยน ้ำเหนือเขื่อนเจ้ำพระยำ และป่ำสักฯ รองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่ 13 - 14 ตุลำคมนี   
ยืนยันกรุงเทพฯ ปำกเกร็ด น ้ำไม่ท่วมจำกแผนกำรระบำยน ้ำแน่นอน 

นำยณรงค์ ลีนำนนท์ รองอธิบดีกรมชลประทำน ฝ่ำยก่อสร้ำง เปิดเผยถึงสถำนกำรณ์น ้ำ ว่ำ เนื่องจำกกรมอุตุนิยมวิทยำ 
คำดกำรณ์ว่ำจะมีฝนตกหนักในพื นที่ภำคกลำง ในช่วงระหว่ำงวันที่ 14 - 15 ตุลำคมนี  จำกร่องควำมกดอำกำศต่้ำพำดผ่ำน  
ภำคกลำงตอนล่ำง จะส่งผลให้พื นที่นอกคันกั นน ้ำมีปริมำณน ้ำเพ่ิมขึ น 25-75 เซนติเมตร ใน จ.ชัยนำท ลพบุรี อ่ำงทอง 
พระนครศรีอยุธยำ รวมถึงได้มีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 4 - 6 ตุลำคมที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ปริมำณน ้ำเหนือเขื่อนเพ่ิมขึ น จึงจ้ำเป็นต้อง
เพ่ิมกำรระบำย เพ่ือรองรับน ้ำจำกฝนตกหนัก โดยกรมชลประทำน ยังจะรักษำกำรร ะบำยน ้ำท้ำยเขื่อนเจ้ำพระยำที่  
2,300 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที และเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์  60 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที อีก 2-3 วัน เพ่ือให้ผ่ำนพ้นวันที่  
14 - 15 ตุลำคมนี  ทั งนี  หำกพบว่ำปริมำณร่องควำมกดอำกำศและปริมำณฝนลดลง ทำงกรมชลประทำนจะปรับลดกำรระบำยน ้ำ
อย่ำงแน่นอน 

นำยณรงค์ ลีนำนนท์ รองอธิบดีกรมชลประทำน ฝ่ำยก่อสร้ำง เปิดเผยถึงกรณีที่หลำยฝ่ำยกังวลว่ำจะมีน ้ำไหลเข้ำท่วม  
ในพื นที่กรุงเทพมหำนคร รวมไปพื นท่ีปำกเกร็ด จ.นนทบุรี จำกกำรระบำยน ้ำของกรมชลประทำนนั น ยืนยันว่ำน ้ำจะไม่ไหลเข้ำท่วม
ในพื นที่ดังกล่ำวอย่ำงแน่นอน เนื่องจำกน ้ำที่มีกำรระบำยผ่ำนเขื่อนเจ้ำพระยำ และเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ซึ่งจะมำบรรจบกันที่บำงไทร
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ในระยะนี  ยังเป็นไปตำมแผนกำรระบำยน ้ำของกรมชลประทำน ซึ่งหำกจะเกิดเหตุกำรณ์น ้ำท่วมได้นั น ปริมำณน ้ำที่ไหลผ่ำนบำงไทร
จะต้องมำกกว่ำ 3,500 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที แต่ปัจจุบันพบว่ำ ปริมำณน ้ำที่ไหลผ่ำนแม่น ้ำเจ้ำพระยำบริเวณบำงไทร  
อยู่ที่ 2,172 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำทีเท่ำนั น น้อยกว่ำควำมจุของล้ำน ้ำที่รับได้ที่ 3,500 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ซึ่งถือว่ำปริมำณน ้ำ
อยู่ในระดับปกติ 

ส้ำหรับเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ทำงกรมชลประทำนได้มีกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพ่ือให้มีพื นที่รองรับน ้ำเพ่ิมขึ น ซึ่งปริมำณเขื่อน
รองรับน ้ำได้ 960 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีน ้ำไหลเข้ำเขื่อนวันละ 60 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีกำรระบำยน ้ำ 57 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
ท้ำให้ปัจจุบันมีปริมำณน ้ำอยู่ที่ 907 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์เมตร ทั งนี  หำกพบว่ำปริมำณร่องควำมกดอำกำศและปริมำณฝนลดลง  
ทำงกรมชลประทำนจะปรับลดกำรระบำยน ้ำอย่ำงแน่นอน  (ไอ เอ็น เอ็น) 
ฟันธง! น ้าเหนือทะลักไม่เกิน 10 วันเต็มเขื่อนแควน้อยฯชัวร์ 

น ้ำเหนือทะลักเข้ำเขื่อนแควน้อยบ้ำรุงแดน ซึ่งส่งผลให้น ้ำในเขื่อนขณะนี มีอยู่จ้ำนวน 813 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ล่ำสุด 
กักเก็บน ้ำได้แล้ว 87% เชื่ออีกไม่เกิน 10 วันน ้ำเต็มเขื่อนแน่นอน 

นำยเฉลิมศักดิ์ ทักษำดิพงษ์ ผู้อ้ำนวยกำรเขื่อนแควน้อยบ้ำรุงแดน เปิดเผยถึงสถำนกำรณ์น ้ำในเขื่อนแควน้อยบ้ำรุงแดน  
ว่ำ หลังจำกมีฝนตกอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน ้ำเหนือจำกทำงด้ำน อ .ชำติตระกำร อ.นครไทย และ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  
ไหลเข้ำเขื่อนแควน้อยบ้ำรุงแดน อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้น ้ำในเขื่อนขณะนี มีอยู่จ้ำนวน 813 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็น 87% 
และน ้ำใช้กำรได้จริง 770 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็น 82 % 

ล่ำสุดเฉพำะวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่ำนมำ มีน ้ำเข้ำมำกถึง 13.38 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เหลือเพียง 126 ล้ำน.ลบ.ม.เท่ำนั น  
ก็จะเต็มเขื่อน คำดว่ำในอีก 10 วัน น ้ำน่ำจะไหลเข้ำเขื่อนแควน้อยและสำมำรถกักเก็บได้ 100% ของควำมจุอ่ำง 939 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร 

อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี เขื่อนแควน้อยบ้ำรุงแดน ได้มีกำรระบำยน ้ำเฉลี่ย อยู่ที่  0.43 ล้ำน ลูกบำศก์เมตร/วินำที  
เพ่ือช่วยเหลือพื นที่ของโครงกำรเขื่อนแควน้อยบ้ำรุงแดน  (ผู้จัดกำร) 
น ้ายมทะลักท่วมสวนฝรั่ง พังเสียหายยับนับแสน 

แม่น ้ำยมที่ไหลผ่ำน 4 อ้ำเภอ ของ จ.พิจิตร ยังคงเพ่ิมระดับสูงขึ นอย่ำงต่อเนื่อง จนไหลทะลักเข้ำท่วมสวนฝรั่งใน ต.รังนก 
อ.สำมง่ำม พังเสียหำยหมดสวนกว่ำ 300 ต้น เจ้ำของโอดต้องสูญรำยได้นับแสนบำท  

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนสถำนกำรณ์น ้ำใน จ.พิจิตร ว่ำ แม่น ้ำยมที่ไหลผ่ำน 4 อ้ำเภอของ จ.พิจิตร คือ อ.สำมง่ำม อ.โพธิ์ประทับ
ช้ำง อ.บึงนำรำง และ อ.โพทะเล ขณะนี ระดับน ้ำเพ่ิมสูงขึ นอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกรับน ้ำมำจำกทำงตอนเหนือ โดยที่สถำนีวัดน ้ำ  
Y 17 อ.สำมง่ำม ระดับน ้ำอยู่ที่ 5.41 เมตร ส่งผลให้มีมวลน ้ำเอ่อล้นเข้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชนในพื นที่ลุ่มตลอดแนวแม่น ้ำยม 
แล้วยังส่งผลกระทบถึงสวนฝรั่งของเกษตรกรบ้ำนรังนก ต.รังนก อ.สำมง่ำม ที่ปลูกไว้กว่ำ 300 ต้น และก้ำลังจะเก็บผลผลิตส่งขำย 
สู่ท้องตลำด กลับต้องถูกน ้ำท่วมเน่ำเสียหำย โดยเกษตรกรต้องลุยน ้ำท่วมระดับ 60-70 ซม. เพ่ือท้ำกำรเก็บผลฝรั่งที่อยู่บนต้น  
แข่งกับระดับน ้ำท่วมที่เพ่ิมขึ น 

ด้ำน นำงนิตยำ ไผ่เรือง เกษตรกรเจ้ำของสวนฝรั่งใน ต.รังนก กล่ำวว่ำ หลังจำกที่ผลของฝรั่งได้อำยุเก็บขำย ตนได้ทยอย
เก็บขำยได้บำงส่วน จนกระทั่งแม่น ้ำยมที่เพ่ิมขึ นได้ไหลล้นคันกั นน ้ำที่ท้ำไว้ เข้ำท่วมสวนฝรั่งทั งสวน ท้ำให้ผลฝรั่งที่อยู่กับต้นจ มน ้ำ
เน่ำเสียหำยไปกว่ำ 60 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงส่วนที่อยู่บริเวณยอดที่พอจะเก็บได้ส่งจ้ำหน่ำย ส่งผลท้ำให้สูญเงินไป 
เกือบ 1 แสนบำท ส้ำหรับเกษตรกร ที่ท้ำกำรปลูกฝรั่งเนื่องจำกพื นที่ที่เคยปลูกผักถูกน ้ำท่วมซ ้ำซำก จึงหันมำปลูกฝรั่งเพ่ือเป็นรำยได้ 
โดยในช่วงออกผลผลิตสำมำรถมีรำยได้ 2 ครั งต่อปี ไม่ต่้ำกว่ำ 2 แสนบำท แต่ในปีนี ต้องถูกน ้ำท่วมและเก็บไม่ทัน ส่งผลท้ำให้รำยได้
ลดลง  (เดลินิวส์) 
ชาวหมู่บ้านจามจุรีเมืองโคราชผวาหวั่นน ้าท่วม 

หมู่บ้ำนจำมจุรี เมืองโครำช น ้ำเริ่มไหลหลำกเข้ำท่วมถนนทั่วทั งหมู่บ้ำน ชำวบ้ำนผวำกลัวน ้ำท่วม เนื่องจำกเ ป็นทำง 
น ้ำไหลผ่ำน ด้ำน รปภ.หมู่บ้ำนเผย ช่วงนี เฝ้ำระวังเป็นพิเศษหำกปริมำณน ้ำสูงต้องแจ้งเตือนให้คนในหมู่บ้ำนรับมือ  

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ สถำนกำรณ์น ้ำท่วมในตัวเมืองนครรำชสีมำทุกพื นที่เข้ำสู่เหตุกำรณ์ปกติ ยกเว้นที่หมู่บ้ำนจำมจุรีวิลเลจ 
หมู่ 10 ต.หนองบัวศำลำ และหนองตะลุมปุ๊ก ในหมู่บ้ำนจำมจุรีเริ่มมีน ้ำหลำกท่วมในถนนทั่วทั งหมู่บ้ำนประมำณ 5-10 ซม.  
และมีบ้ำนบำงหลังที่ตั งอยู่ขวำงทำงน ้ำมีน ้ำไหลผ่ำนตัวบ้ำนน ้ำท่วมขังได้รับควำมเดือดร้อนไม่สำมำรถอำศัยอยู่ชั นล่ำงของบ้ำนได้ 
นอกจำกนี ยังมีบ้ำนเรือนของประชำชนในหมู่บ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก ซึ่งอยู่ติดกันถูกน ้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชนแล้วกว่ำ  
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30 หลังคำเรือน ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนอย่ำงหนัก ทั งนี  ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนจำมจุรี ต่ำงอยู่ด้วยควำมหวำดระแวง  
เนื่องจำกเป็นหมู่บ้ำนที่เป็นทำงน ้ำไหลผ่ำน ถึงแม้จะมีกำรท้ำก้ำแพงกันให้น ้ำไหลอ้อมแต่หำกปริมำณน ้ำที่อยู่พื นที่ด้ำนบนไหลมำ 
เป็นจ้ำนวนมำกก็ไม่สำมำรถกันอยู่ ส่งผลให้น ้ำไหลลอดก้ำแพงเข้ำมำในหมู่บ้ำนและถูกน ้ำท่วมเป็นประจ้ำแม้ในพื นที่จะไม่มีฝนตก 

นำยประสิทธิ์ เฉียงชอบ รปภ.ประจ้ำหมู่บ้ำน เปิดเผยว่ำ น ้ำเริ่มไหลเข้ำมำได้ 2 วันแล้ว และมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตั ง 
เครื่องผลักดันน ้ำออกให้เร็วขึ น จึงท้ำให้น ้ำยังไม่ท่วมสูงมำกนัก อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงนี ต้องเฝ้ำระวังเป็นพิเศษเนื่องจำกทรำบมำว่ำ  
ยั งมีน ้ ำที่อยู่ พื นที่ สู ง ไหลเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่ องและมี อ่ำง เก็บน ้ ำแก้มลิ งขนำดเล็กทั งสระน ้ ำหนองปรือ ต . โพธิ์ กลำง  
อ่ำงน ้ำหนองตะลุมปุ๊ก ซึ่งเป็นที่เก็บน ้ำเต็มหมดแล้ว ท้ำให้คนในหมู่บ้ำนต้องอยู่อย่ำงหวำดระแวงเพรำะไม่รู้ว่ำน ้ำจะท่วมบ้ำน  
ตอนไหน ขณะเดียวกันตนเองก็ต้องเฝ้ำระวังเช่นเดียวกันหำกมีปริมำณน ้ำสูงขึ นอย่ำงรวดเร็วก็จะรีบขี่รถแจ้งเตือนคนในหมู่บ้ำน  
ให้เตรียมรับมือเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยน้อยที่สุด 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ทำง อบต.หนองบัวศำลำได้ท้ำกำรลอกคลองฝั่งหมู่บ้ำนจำมจุรี เตรียมรับมือเพ่ือผลักดันน ้ำให้ข้ำมถนน
รำชสีมำ-โชคชัยให้ระบำยออกได้โดยเร็ว เพ่ือไม่ให้น ้ำท่วมสูง ขณะเดียวกัน ส้ำนักแขวงทำงหลวงนครรำชสีมำ ที่ 3 ได้น้ำรถแบ๊กโฮ
มำลอกท่อข้ำงทำงถนนสำยนครรำชสีมำ –โชคชัย เพ่ือให้ระบำยน ้ำได้เร็วขึ น ถ้ำไม่มีฝนตกหนักลงมำคำดว่ำสถำนกำรณ์จะคลี่คลำย
ไม่ก่ีวัน.  (เดลินิวส์) 
น ้าท่วมนครสวรรค์ 11 อ้าเภอ พบ 4 จุดทรงตัว 5 แห่ง ลดลง แต่อีก 2 อ้าเภอ มีแนวโน้มปรับสูงขึ นต่อเนื่อง  

ศูนย์ประมวลและวิเครำะห์สถำนกำรณ์น ้ำ กรมชลประทำน รำยงำนสถำนกำรณ์น ้ำท่วม ในวันที่ 11 ตุลำคม 2559  
ใน จ.นครสวรรค์ พบพื นที่ 11 อ้ำเภอยังประสบกับภำวะน ้ำท่วมขัง โดยมีภำวะทรงตัว 4 อ้ำเภอ ลดลง 5 อ้ำเภอ และเพ่ิมขึ นอีก  
2 อ้ำเภอ ในส่วนของบริเวณที่ยังมีน ้ำท่วมขังทรงตัว  ประกอบด้วย 1.อ.เมือง ใน ต.บึงเสนำท แควใหญ่ บำงพระหลวง  
และกลำงแดด 2.อ.ตะโก ในต.วังใหญ่ และ สำยล้ำโพง 3.อ.ไพศำลี ในต.น ้ำลัด ส้ำโรงชัย และวังข่อย 4.ชุมตำบง มีน ้ำท่วมขังพื นที่
กำรเกษตร 

ส้ำหรับพื นที่อ้ำเภอซึ่งมีระดับน ้ำลดลงล่ำสุดคือ 1.อ.แม่วงก์ ประกอบด้วย ต.เขำชนกัน และ วังซ่ำน 2.อ.บรรพตพิสัย  
ในต้ำบลบ้ำนแดน และ อ่ำงทอง 3. อ.ชุมแสง มีน ้ำท่วมในพื นที่ลุ่มต่้ำ 4.อ.ตำกฟ้ำ และ 5.อ.ตำคลี พบน ้ำลดลง สถำนกำรณ์เกือบ
เข้ำสู่สภำวะปกติ คงมีน ้ำท่วมขังเล็กน้อย นอกจำกนี ในส่วนของ 2 อ้ำเภอ ได้แก่ อ.โกรกพระ และ พยุหะคีรี เบื องต้นยังพบว่ำ 
ระดับน ้ำได้ปรับเพิ่มสูงขึ นอย่ำงต่อเนื่อง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน ้า2,300ลบ.ม./วินาทีอีก3-4วัน 

เขื่อนเจ้ำพระยำ คงอัตรำระบำยน ้ำ 2,300 ลบ.ม./วินำที อีก 3 - 4 วัน ชี มีแนวโน้มฝนลดลง แต่ต้องติดตำมต่อเนื่อง 
นำยเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนำภรณ์ ผู้อ้ำนวยกำรโครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเจ้ำพระยำ (ผคบ.เจ้ำพระยำ) รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ้ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนชัยนำท ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 12 เปิดเผยกับส้ำนักข่ำว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่ำ ขณะนี เขื่อนเจ้ำพระยำ 
จ.ชัยนำท ยังคงระดับกำรระบำยน ้ำสู่แม่น ้ำเจ้ำพระยำ ในอัตรำระหว่ำง 2,200 - 2,300 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ต่อไปอีก 3 - 4 
วัน ทั งนี  มีแนวโน้มว่ำปริมำณฝนเริ่มเบำบำงลง คำดว่ำช่วงสิ นเดือนตุลำคม 2559 สถำนกำรณ์น่ำจะดีขึ น ส้ำหรับสำเหตุที่เขื่อนต่ำง 
ๆ ต้องเร่งระบำยน ้ำออกอย่ำงต่อเนื่องก็เพ่ือให้สำมำรถรับมือกับมวลน ้ำได้กรณีเกิดพำยุฝน นอกจำกนี  ยังเป็นกำรลดปริมำณน ้ำที่
ท่วมขังในพื นที่กำรเกษตรของชำวบ้ำน ส่วนที่เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์นั น ต้องยอมรับว่ำปีนี ค่อนข้ำงได้รับผลกระทบจำกร่องมรสุมที่พำด
ผ่ำนโดยตรงท้ำให้ประสบปัญหำมำกกว่ำจุดอื่น ๆ  

อย่ำงไรก็ตำม กรมชลประทำน ยังคงต้องติดตำมระดับน ้ำ ร่วมกับปริมำณฝนต่อเนื่องไปอีก เนื่องจำกสภำพอำกำศในระยะนี 
มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงบ่อย จึงท้ำให้ต้องประเมินสถำนกำรณ์แบบวันต่อวัน ซึ่งทันทีที่ฝนตกน้อยลง ก็จะลดอัตรำกำรปล่อยน ้ำเพ่ือ
ส้ำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งปีถัดไป 
ระดับเจ้าพระยาผ่านอ่างทองน่าเป็นห่วงเพิ่มอีก11ซม. 

ระดับเจ้ำพระยำไหลผ่ำนอ่ำงทองเพ่ิมขึ นอีก 11 ซม. ส่งผลให้เขตเขตเศรษฐกิจ - ศูนย์รำชกำรน ้ำเสมอตลิ่งต้องเฝ้ำระวัง
ติดตำมสถำนกำรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง 

สถำนกำรณ์แม่น ้ำเจ้ำพระยำ ซึ่งไหลผ่ำน จ.อ่ำงทอง ยังคงเพ่ิมขึ นอย่ำงต่อเนื่อง ล่ำสุดที่บริเวณหน้ำศำลกลำงจังหวัด
อ่ำงทอง แม่น ้ำเจ้ำพระยำเพ่ิมขึ นจำกเมื่อวำน 11 เซนติเมตร ส่งผลให้เขตเศรษฐกิจและศูนย์รำชกำรยังคงน่ำเป็นห่วง ระดับน ้ำ
เสมอตลิ่งและสูงขึ นเรื่อย ๆ เทศบำลเมืองอ่ำงทองต้องเฝ้ำระวังติดตำมสถำนกำรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมน้ำกระสอบทรำยไปเสริม
จุดเสี่ยงและตำมริมก้ำแพงพนังกันน ้ำทั งสองฝั่ง เพื่อป้องกันน ้ำและติดตั งเครื่องสูบน ้ำตลอดเวลำ 
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ด้ำน น.ส.อรวรรณ สุวพันธุ์ รองนำยกเทศมนตรีเมืองอ่ำงทอง เปิดเผยว่ำ นำยชัย สุวพันธุ์ นำยกเทศมนตรีเมืองอ่ำงทอง 
ยังคงระดมพลพนักงำนงำนลูกจ้ำง รวมทั งครูและนักเรียนในสังกัดเทศบำลร่วมกรอกกระสอบทรำยทุกวัน ส้ำหรับน้ำไปเสริมบริเวณ
ริมแม่น ้ำเจ้ำพระยำ เพ่ือรับมือสถำนกำรณ์น ้ำล้นตลิ่งและป้องกันเขตเศรษฐกิจย่ำนกำรค้ำรวมถึงศูนย์รำชกำร ในช่วงน ้ำเหนือไหล
หลำกล่ำสุดระดับน ้ำในแม่น ้ำเจ้ำพระยำบริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง สูง 8.12 เมตร จำกระดับตลิ่ง 9.32 เมตร ไหลผ่ำน 
2,207 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที  (ไอ เอ็น เอ็น)  
น ้าท่วมอยุธยาทรง8อ.-เสนาหนักไม่กระทบโบราณสถาน 

น ้ำท่วมอยุธยำ ทรงตัวสูงขึ นประมำณ 10 เซนติเมตร 8 อ้ำเภอ ยังหนักสุดที่ อ.เสนำ ด้ำน ปภ. ยัน ยังไม่กระทบสถำนที่
ท่องเที่ยวส้ำคัญทำงประวัติศำสตร์ 

นำยอุดมศักดิ์ ขำวหนูนำ หัวหน้ำส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เปิดเผยกับส้ำนักข่ำว 
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่ำ ภำพรวมสถำนกำรณ์น ้ำในพื นที่ยังอยู่ในระดับทรงตัว สูงขึ นประมำณ 10 เซนติเมตร โดยที่ อ.ท่ำเรือ ซึ่งมีพื นที่ 
ติดริมแม่น ้ำป่ำสัก ก็มีระดับน ้ำสูงขึ น 5 เซนติเมตร ถือว่ำทรงตัวเช่นกัน ทั งนี คำดว่ำระดับมวลน ้ำเหนือจะไหลผ่ำนจังหวัด 
มำจำกเขื่อนเจ้ำพระยำ และพระรำมหก ในอัตรำที่คงเดิมเช่นนี หำกไม่มีมรสุมพัดผ่ำนเข้ำมำเพ่ิมเติม ส้ำหรับพื นที่ที่ประสบภำวะ  
น ้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้ำท่วมล่ำสุด ยังอยู่ที่ 8 อ้ำเภอ หนักสุด ใน ต.หัวเวียง อ.เสนำ เนื่องจำกเป็นจุดลุ่มต่้ำกว่ำบริเวณอ่ืนๆ และจะได้รับ
ผลกระทบทันทีเม่ือเขื่อนเจ้ำพระยำระบำยน ้ำเกินอัตรำ 600 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที  

อย่ำงไรก็ตำม นำยอุดมศักดิ์ ยืนยันว่ำปัจจุบันสถำนที่ท่องเที่ยวส้ำคัญทำงประวัติศำสตร์ของจังหวัดทุกแห่ง รวมถึง 
ถนนสำยหลักยกเว้น ถนนริมแม่น ้ำยังไม่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำน ้ำท่วม เพรำะระดับน ้ำยังอยู่ห่ำงจำกตลิ่งแถบเขตเมือง  
ถึงกว่ำ 1.50 เมตร ส่วนมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือขณะนี ทำงจังหวัดจะเยียวยำตำมระเบียบรำชกำรต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
เจ้าพระยาล้นตลิ่งท่วมชุมชนมอญเจดีย์ทอง70ซม. 

เจ้ำพระยำสูงขึ นจนล้นตลิ่งเอ่อท่วม ชุมชนมอญเจดีย์ทอง จ.ปทุมธำนี สูง 70 ซม. กระทบประชำชน จำกกำรส้ำรวจ 
ระดับน ้ำที่เพ่ิมขึ นริมฝั่งแม่น ้ำเจ้ำพระยำ พบว่ำ น ้ำได้เอ่อล้นเข้ำท่วมชุมชนมอญเก่ำแก่ วัดเจดีย์ทอง จ้ำนวน 80 หลังคำเรือน หมู่ 1 
ต.คลองควำย อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี โดยสภำพทำงเดินภำยในชุมชนถูกน ้ำท่วมชำวบ้ำนต้องเดินลุยน ้ำเข้ำออก ไม่เว้นแม้แต่สุนัข
และแมวที่ต้องหนีน ้ำ ชำวบ้ำนอยำกให้หน่วงงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำช่วยเหลือน เนื่องจำกชุมชนมอญแห่งนี อยู่ติดกับริมแม่น ้ำ
เจ้ำพระยำฝั่งตะวันตก เมื่อระดับน ้ำสูงขึ นจึงเอ่อเข้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชนในชุมชน 

จำกกำรสอบถำม นำงบุญล้อม แก้วเกลี ยง อำยุ 73 ปี ชำวมอญชุมชนวัดเจดีย์ทอง บ้ำนเลขที่ 4 หมู่ 1 ต.คลองควำย  
อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี กล่ำวว่ำ น ้ำได้เอ่อเข้ำท่วมนำนกว่ำ 2 สัปดำห์แล้ว มีระดับตั งแต่ 40 - 70 เซนติเมตร เป็นระยะทำง  
2 กิโลเมตร จะเข้ำออกต้องเดินลุยน ้ำ บำงส่วนต้องใช้เรือในกำรเดินทำง สุนัขและแมวต้องน้ำไปเลี ยงภำยในบ้ำนทั งหมด หำกได้เรือ
ไว้ใช้ในชุมชนเพ่ือให้ชำวบ้ำนพำยเข้ำออกก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่ง 

ส่วน นำงทวีพร ทองญวน อำยุ 40 ปี ชำวมอญชุมชนวัดเจดีย์ทอง บ้ำนเลขที่ 25 หมู่ 1 ต.คลองควำย อ.สำมโคก  
จ.ปทุมธำนี กล่ำวว่ำ ยังไม่มีหน่วยงำนไหนเข้ำมำส้ำรวจดูควำมเสียหำยและควำมเดือดร้อนของประชำชน ซึ่งภำยในชุมชนนี  
มีผู้สูงอำยุจ้ำนวนมำก ต้องกำรควำมช่วยเหลือ หำกมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำดูแลพูดคุยกับชำวบ้ำนก็จะรู้สึกอุ่นใจมำกกว่ำนี  
ส่วนใหญ่ยังกังวัลกันว่ำระดับน ้ำจะท่วมสูงขึ นอีกหรือไม่ เบื องต้นชำวบ้ำนก็ต้องเดินลุยน ้ำกันไปก่อน  (ไอ เอ็น เอ็น) 
ยะลาแล้งจัดแหล่งน ้าหลายแห่งลดกระทบชาวบ้าน 

ยะลำ แล้งจัด ฝนทิ งช่วงระยะเวลำกว่ำ 3 - 4 เดือน แหล่งน ้ำหลำยแห่งลดลง กระทบชำวบ้ำน 300 - 500 หลังคำเรือน 
วอนหน่วยงำนช่วย 

จำกปัญหำฝนตกทิ งช่วงระยะเวลำกว่ำ 3 - 4 เดือน ท้ำให้พื นที่ จ.ยะลำ ได้เกิดปัญหำภัยแล้งมำอย่ำงยำวนำน จนกระทั่ง
ปริมำณน ้ำในเขื่อนบำงลำง อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ ซึ่งมีควำมจุที่ท้ำสำมำรถรองรับปริมำณน ้ำได้มำก 1,400 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
แต่ขณะนี มีปริมำณน ้ำในเขื่อนบำงลำง ที่สำมำรถใช้งำนได้จริงเพียง 113.61 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 9.64% 
เท่ำนั น ซึ่งผลกระทบจำกปัญหำภัยแล้งดังกล่ำว ยังส่งผลถึง ที่บ้ำนนิคมกือลอง สร้ำงตนเองพัฒนำที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.ตลิ่งชัน  
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ ที่มีน ้ำน้อยลง ส่งผลกระทบต่อชำวบ้ำนที่ใช้น ้ำเป็นจ้ำนวนถึง 300 - 500 ครัวเรือน ใน 2 หมู่บ้ำน 
ที่เคยอำศัยและใช้น ้ำจำกน ้ำตกแห่งนี  

อย่ำงไรก็ตำม จำกปัญหำภัยแล้ง และกำรบุกรุกท้ำลำยป่ำ ซึ่งยังคงรอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ำไปแก้ไขช่วยเหลือ  
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำภัยแล้งในระยะยำวต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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กาฬสินธุ์เร่งสูบน ้าช่วยนาข้าวถูกน ้าท่วม8พันไร่ 
กำฬสินธุ์  ระดับน ้ำในแม่น ้ำชียังคงหนุนสูง ส่งผลให้น ้ำเอ่อเข้ำท่วม นำข้ำวกว่ำ 8 พันไร่ ขณะชำวบ้ำนวอนหน่วยงำน 

ที่เก่ียวข้องช่วย หวั่น ผลผลิตจมน ้ำตำย 
สถำนกำรณ์น ้ำท่วมใน จ.กำฬสินธุ์ โดยเฉพำะจุดเสี่ยง 3 อ้ำเภอ ประกอบด้วย อ.กมลำไสย ร่องค้ำ และ ฆ้องชัย พื นที่ลุ่ม 

รับน ้ำติดกับแม่น ้ำชี พบว่ำ ระดับน ้ำในแม่น ้ำชียังคงหนุนสูง ส่งผลให้น ้ำเอ่อเข้ำท่วมนำข้ำวของเกษตรกร โดยเฉพำะที่บริเวณ  
บ้ำนท่ำแห่ ม.1 และ ม.10 ต.ฆ้องชัยพัฒนำ อ.ฆ้องชัย ซึ่งมีฝนตกลงมำอย่ำงหนักร่วมด้วย ประกอบกับน ้ำชีหนุนสูงท้ำให้น ้ำ 
ไม่สำมำรถระบำยออกได้จึงท้ำให้ท่วมนำข้ำวของประชำชนที่อยู่สองฝั่งของกุดไส้จ่อทั งในพื นที่ ต.ฆ้องชัยพัฒนำ และ โคกสะอำด  
อ.ฆ้องชัย จ.กำฬสินธุ์ รวมถึง ต.มะค่ำ อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม กว่ำ 8,000 ไร่ 

ล่ำสุด นำยเทพรัตน์ ตันตยำนนท์ นำยอ้ำเภอฆ้องชัย จ.กำฬสินธุ์ นำยพัฒนะ พลศรี หัวหน้ำฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 3 
เขื่อนระบำยน ้ำฝำยวังยำง พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องได้ช่วยกันบรรจุทรำยใส่กระสอบน้ำมำกั นสร้ำงแนวกั นน ้ำบนถนนสำยบ้ำนกุดแห่  
ต.ฆ้องชัยพัฒนำ อ.ฆ้องชัย จ.กำฬสินธุ์ ไปยังบ้ำนไค้นุ่น ต.มะค่ำ อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม และติดตั งเครื่องสูบน ้ำขนำดใหญ่ 
เพ่ือเร่งสูบน ้ำที่ก้ำลังท่วมขังนำข้ำวของเกษตรกรลงสู่แม่น ้ำชี ทั งนี ชำวบ้ำนมีควำมกังวลว่ำหำกไม่สำมำรถสูบน ้ำออกก่อนที่มวลน ้ำ
จำก จ.ชัยภูมิ และ จ.ขอนแก่น จะมำถึง และปล่อยให้เวลำผ่ำนไปนำนนำข้ำวที่ถูกน ้ำท่วมก็จะเสียหำยจ้ำนวนมำก จึงอยำกวอน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เข้ำมำช่วยเหลือติดตั งเครื่องสูบน ้ำเพ่ิมโดยด่วน ส้ำหรับ จ.กำฬสินธุ์ ได้ก้ำชับให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ให้เฝ้ำระวังตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจำกระดับน ้ำได้เพ่ิมควำมสูงขึ นเรื่อย โดยหำกรับมือไม่ไหวหรือท่วมรุนแรงก็พร้อมจะประกำศ  
ภัยพิบัติ แต่ตอนนี ยังอยู่ในช่วงติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงเข้มข้น  (ไอ เอ็น เอ็น) 
ลูกทัพฟ้าจากกองบิน 4 ขนกระสอบทรายช่วยน ้าท่วม 

ลูกทัพฟ้ำจำกกองบิน 4 ช่วยบรรจุกระสอบทรำยท้ำก้ำแพงกั นน ้ำจำกแม่น ้ำเจ้ำพระยำไม่ให้เข้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชน 
ขณะที่กองบัญชำกำรกองทัพไทย จัดก้ำลังพลชุดบรรเทำสำธำรณภัยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำมที่ร้องขอ  

นำวำอำกำศเอก ชำคริต ศักดิ์ชัยศรี เสนำธิกำรกองบิน 4 น้ำเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บรรเทำสำธำรณภัย กองบิน 4 และทหำร 
กองประจ้ำกำร จ้ำนวน 40 นำย ออกช่วยเหลือประชำชนซึ่งได้รับควำมเดือดร้อนจำกอุทกภัย โดยท้ำกำรบรรจุกระสอบทรำย  
ท้ำก้ำแพงกั นน ้ำป้องกันน ้ำจำกแม่น ้ำเจ้ำพระยำไม่ให้ล้นไหลเข้ำสู่บ้ำนเรือนประชำชน ณ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ต้ำบลโพนำงด้ำออก  
อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท 

ขณะที่กองบัญชำกำรกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทำสำธำรณภัย หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ 24 ส้ำนักงำนพัฒนำภำค 2 
หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ จัดเตรียมควำมพร้อมในกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดก้ำลังพลชุดบรรเทำสำธำรณภัย
เคลื่อนที่เร็ว 1 ชุด จ้ำนวน 18 คน รถยนต์บรรทุกพร้อมเครน 2 คัน รถยนต์บรรทุกตรวจกำร 1 คัน เรือท้องแบน  
พร้อมเครื่องยนต์ 25 แรงม้ำ 1 ล้ำ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับกำรร้องขอ  (เดลินิวส์) 
ผวจ.พัทลุงสั่งเข้มทุกอ้าเภอส้ารวจพื นที่เสี่ยงน ้าท่วมพร้อมหาทางรับมือ 

นำยวันชัย คงเกษม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง กล่ำวภำยหลังร่วมประชุมทำงไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับกระทรวงมหำดไทย 
เพ่ือรับนโยบำย และแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันและแก้ปัญหำอุทกภัย ที่ก้ำลังเกิดขึ นในหลำยจังหวัดทำงภำคกลำงขณะนี ว่ำ  
แม้ว่ำจังหวัดพัทลุงจะยังไม่มีปัญหำน ้ำท่วมเกิดขึ นในพื นที่ เนื่องจำกยังมีปริมำณฝนตกน้อย แต่จำกข้อมูลสถิติกลับพบว่ำ  
ในช่วงปลำยปีของทุกปีพื นท่ีจังหวัดพัทลุงมักประสบปัญหำน ้ำท่วม 

โดยฝนจะเริ่มตกหนักตั งแต่ประมำณกลำงเดือนตุลำคมเป็นต้นไป ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุง  
ที่มีเทือกเขำสูงทำงทิศตะวันตก และลำดเอียงสงสู่ทะเลสำบสงขลำ ด้ำนทิศตะวันออก และมีระยะทำงค่อนข้ำงสั นเพียงประมำณ 
30-50 กิโลเมตรเท่ำนั น เมื่อเกิดฝนตกหนักบริเวณต้นน ้ำ มวลน ้ำจ้ำนวนมำกจะไหลอย่ำงรวดเร็ว ท้ำให้เกิดน ้ำล้นตลิ่ง และน ้ำท่วม
ฉับพลัน ส่งผลให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนเป็นอย่ำงมำก 

ดังนั น เพ่ือป้องกันเหตุกำรณ์ และกำรบรรเทำสถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ น ขอให้ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องในพื นที่ต่ำงๆ  
ทั งในส่วนของอ้ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ ได้ท้ำกำรส้ำรวจ และแก้ปัญหำล่วงหน้ำ โดยเฉพำะในพื นที่เสี่ยงภัย
ทุกแห่ง เพื่อลดควำมเดือดร้อนของประชำชนหำกมีเหตุกำรณ์น ้ำท่วมเกิดขึ น 

นอกจำกนี  หำกพบปัญหำข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องจำกประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรใช้เส้นทำง หรือถนน
ช้ำรุด ให้ผู้รับผิดชอบด้ำเนินกำรแก้ไขในทันที หรือหำกไม่สำมำรถด้ำเนินกำรได้ ขอให้ชี แจงท้ำควำมเข้ำใจต่อประชำชนผู้ร้องเรียน 
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ถึงปัญหำ และข้อจ้ำกัดต่ำงๆ เพ่ือมิให้เกิดกำรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ที่จะสร้ำงควำมเสียหำยแก่ภำพลักษณ์ของหน่วยงำน  
และภำพรวมของจังหวัดได้ 

นอกจำกนี  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง ยังกล่ำวฝำกถึงพ่ีน้องประชำชนว่ำ ขณะนี จังหวัดพัทลุง ก้ำลังด้ำเนินกำรพัฒนำจังหวัด
ในหลำยๆ ด้ำน เพ่ือต้องกำรให้ประชำชนชำวพัทลุงมีคุณภำพชีวิตที่ดี แม้บำงครั งกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ อำจล่ำช้ำบ้ำง ด้วยข้อจ้ำกัด
ด้ำนงบประมำณ ลักษณะพื นที่ และผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมด้ำนอ่ืนๆ ที่จ้ำเป็นต้องได้รับกำรศึกษำ และแก้ปัญหำไปพร้อมกัน 
ดังนั น จึงขอให้ประชำชนได้ให้ควำมร่วมมือต่อทำงจังหวัด โดยขอให้ยึดประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นเป้ำหมำยส้ำคัญ  (ผู้จัดกำร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


