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สภาวะอากาศ  บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณภำคเหนือ ภำคกลำง  
ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม  
ในระยะนี ไว้ด้วย ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส่วนมำกในช่วงบ่ำยถึงค้่ำ 

สถานการณ์น ้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผยทั่วไทยยังมีฝนตกทั่วต่อเนื่อง กทม.ตกหนักบำงแห่งบ่ำย-ค่้ำ 
กรมชลประทาน  เผยเขื่อนเจ้ำพระยำลดระดับระบำยน ้ำ 6 จ.ภำคกลำงยังท่วม 
จ.ล้าปาง  น ้ำป่ำไหลหลำกท่วมบ้ำนเรือนสูงเกือบ 1 ม. 
จ.สุโขทัย  พิษน ้ำท่วมพืชผลเกษตรเสียหำยครึ่งแสนไร่ 
จ.พิษณุโลก  น ้ำท่วมพิษณุโลกวิกฤติ 3 อ้ำเภอ 4 พันหลังอ่วม 
จ.สกลนคร  น ้ำท่วมสว่ำงแดนดินลดลงแล้ว ปภ.เตือนระวังน ้ำป่ำไหลหลำก 
จ.ขอนแก่น  น ้ำชีทะลักท่วมนำข้ำว ชำวนำในขอนแก่นต้องลุยน ้ำเกี่ยวข้ำวก่อนจมเน่ำ 
จ.ชัยภูมิ  ประกำศพื นที่ประสบภัยพิบัติน ้ำท่วม 6 อ. 
จ.นครราชสีมา  โครำชน ้ำท่วม ปชช.เดือดร้อน พื นที่กำรเกษตรเสียหำย 
จ.ศรีสะเกษ  เขื่อนรำษีไศล พร่องน ้ำรับฝนป้องกันไม่ให้น ้ำเอ่อล้นเขื่อน 
จ.ชัยนาท  น ้ำท่วมนำข้ำวกว่ำ 1.4 หมื่นไร่ ชลประทำนเร่งสูบน ้ำช่วย เขื่อนเจ้ำพระยำ
ลดระบำยน ้ำแล้ว 
จ.พระนครศรีอยุธยา  ท่วมแล้ว 7 อ.กระทบกว่ำ 2 หมื่นครัวเรือนชำว  
จ.ปทุมธานี  ถนนเลียบคลอง 13 ปทุมฯ น ้ำเอ่อท่วมสัญจรไม่ได้ 
 

สถานการณ์น ้าต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.ปทุมธานี  พม.เร่งช่วยปชช.33 ครัวเรือนน ้ำท่วมปทุมธำนี 

สถานการณ์น ้า 
ระดับน ้าในแม่น ้าโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถำนกำรณ์น ้ำประจ้ำวัน : ศูนย์ประมวลวิเครำะห์สถำนกำรณ์น ้ำ กรมชลประทำนระดับน ้ำ
แม่น ้ำโขง ณ วันที่ 3 ตุลำคม 2559 ทีส่ถำนีเชียงแสน เชียงคำน หนองคำย นครพนม มุกดำหำร และโขงเจียม  วัดได้ 3.08. 8.90 
6.40 6.54 6.26และ7.96 เมตร ตำมล้ำดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่ำเท่ำกับ -9.72 -7.10 -5.80 -5.96 -5.74  
และ-6.54 เมตร ตำมล้ำดับ แนวโน้มระดับน ้ำท่ำ สถำนีเชียงคำน มีแนวโน้มระดับน ้ำเพ่ิมขึ น สถำนีเชียงแสน สถำนีหนองคำย 
สถำนีนครพนม สถำนีมุกดำหำร และสถำนีอุบลรำชธำนี มีแนวโน้มระดับน ้ำลดลง 
ระดับน ้าและคุณภาพน ้าของลุ่มน ้าสงขลา   ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ ปัจจุบันสถำนกำรณ์น ้ำในล้ำน ้ำโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภำวะปกติ 
(ระดับน ้ำำต่้ำกว่ำระดับตลิ่งต่้ำสุด)ระดับน ้ำในล้ำน ้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง สถำนกำรณ์น ้ำท่ำ (29 ก.ย - 3 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 ้1.98 1.87 0.00. 2.30 1.40และ 3.10 ลบม/วินำที  
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น ้า 
ศูนย์ป้องกนัวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า 

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 
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สถานีตรวจวัดระดับน ้า (CCTV) ณ วันที่ 3 ตุลำคม 2559 กำรตรวจวัดระดับน ้ำจำกกล้อง (CCTV) ระดับน ้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้น สถำนีสะพำนบ้ำนโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.พิจิตร สถำนีเทศบำล ต.นำแก อ.นำแก จ.นครพนม อ.เสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ สะพำนวัดพระ
รูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และสถำนีเทศบำลเมืองเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี อยู่ในเกณฑ์เฝ้ำระวังน ้ำท่วม 
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ปริมาณน ้าฝนสูงสุด (มม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 29 ก.ย.59 30 ก.ย.59 1 ต.ค.59 2 ต.ค.59 3 ต.ค.59 

จ.แม่ฮ่องสอน   40.8 4.8  
จ.เชียงรำย   11.2 8.6  
จ.เชียงใหม ่   51.9 37.0  
จ.พะเยำ   28.0 32.5  
จ.น่ำน   30.1 25.5  
จ.ล้ำพูน   - 3.8  
จ.ล้ำปำง   25.0 10.5  
จ.แพร ่   48.5 7.2  

จ.อุตรดติถ ์   3.6 59.1  
จ.สุโขทัย   8.0 15.4  
จ.ตำก   56.3 55.4  

จ.พิษณุโลก   4.2 34.8  
จ.เพชรบูรณ ์   27.5 0.2  

จ.ก้ำแพงเพชร   - 22.8  
จ.พิจิตร   - 35.7  

จ.หนองคำย   40.0 -  
จ.เลย   23.0 32.0  

จ.อุดรธำน ี   85.0 8.0  
จ.หนองบัวล้ำพ ู   0.3 20.5  

จ.นครพนม   24.0 -  
จ.สกลนคร   20.1 -  
จ.มุกดำหำร   14.8 0.1  
จ.ขอนแก่น   24.0 1.4  

จ.มหำสำรคำม   0.3 -  
จ.กำฬสินธุ ์   25.0 -  
จ.ร้อยเอ็ด   0.1 -  
จ.ชัยภูม ิ   27.3 20.2  

จ.อุบลรำชธำน ี   - -  
จ.อ้ำนำจเจรญิ   - -  

จ.ยโสธร   - -  
จ.สุรินทร ์   - -  

จ.นครรำชสีมำ   13.5 1.3  
จ.บุรีรมัย ์   - 7.2  

จ.ศรีสะเกษ   - -  
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แผนท่ีอากาศ- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2 ต.ค.59  เวลา 13:00 น. 
 

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

3 ต.ค.59  เวลา 1:00 น. 
 
 

3.ต.ค 59  เวลา 7:00 น. 
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ไทยยังมีฝนตกทั่วต่อเนื่อง กทม.ตกหนักบางแห่งบ่าย-ค่้า 
กรมอุตุนิยมวิทยำ รำยงำนลักษณะอำกำศทั่วไป พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ บริเวณประเทศไทยตอนบน 

ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก  
และภำคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี ไว้ด้วย  
ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส่วนมำกในช่วงบ่ำยถึงค้่ำ  
พยำกรณ์อำกำศส้ำหรับประเทศไทยตั งแต่เวลำ 06:00 วันนี  ถึง 06:00 วันพรุ่งนี . 

ภำคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส่วนมำกบริเวณ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่  เชียงรำย ล้ำพูน ล้ำปำง สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ก้ำแพงเพชร และตำก อุณหภูมิต่้ำสุด  
22-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศำเซลเซียส ลมแปรปรวน ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 40 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบำงแห่ง  
บริเวณจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครรำชสีมำ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี อุณหภูมิต่้ำสุด 24-26 องศำเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศำเซลเซียส ลมแปรปรวน ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภำคกลำง มีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 70 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัดรำชบุรี 
กำญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม อุณหภูมิต่้ำสุด 24-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศำเซลเซียส ลมแปรปรวน 
ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภำคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตรำด อุณหภูมิต่้ำสุด 24-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ควำมเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร  

ภำคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 40 ของพื นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุรำษฎร์ธำนี อุณหภูมิต่้ำสุด 22-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศำเซลเซียส  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 1 เมตร ห่ำงฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภำคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 70 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัด
ระนอง พังงำ และภูเก็ต อุณหภูมิต่้ำสุด 22-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ควำมเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร  

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมำก มีโอกำสเกิดฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 70 ของพื นที่ และมีฝนตกหนัก 
บำงแห่งส่วนมำกในช่วงบ่ำยถึงค่้ำ อุณหภูมิต่้ำสุด 25-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศำเซลเซียส ลมแปรปรวน 
ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม.   
เขื่อนเจ้าพระยาลดระดับระบายน ้า 6จ.ภาคกลางยังท่วม 

กรมชลประทำน รำยงำนว่ำ เขื่อนเจ้ำพระยำลดระดับระบำยน ้ำลงเล็กน้อย ล่ำสุด 6 จังหวัดภำคกลำงยังมีน ้ำท่วม  
ส่วนอีก 2 แห่งใกล้เข้ำสู่ภำวะปกติ 

ศูนย์ประมวลวิเครำะห์ และสถำนกำรณ์น ้ำ กรมชลประทำน รำยงำนว่ำ ในวันนี  เขื่อนเจ้ำพระยำ จุดประตูระบำยน ้ำ  
C13 จ.ชัยนำท ได้ระบำยน ้ำลงสู่แม่น ้ำเจ้ำพระยำ ในอัตรำ 1,788 ลบ.ม./วินำที ซึ่งถือว่ำลดลงจำกวำนนี  ที่ 1,998 ลบ.ม./วินำที 
อยู่ 210 ลบ.ม./วินที แต่ล่ำสุดยังพบระดับน ้ำท่วมในพื นที่ภำคกลำง อยู่ที่ 8 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุทัยธำนี พระนครศรีอยุธยำ 
ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง และ ชัยนำท โดยมี 6 จังหวัดที่มีแนวโน้มทรงตัว คือ  

1) จ.นครสวรรค์ พบมี 5 อ้ำเภอที่ยังได้รับผลกระทบจำกภำวะฝนตกหนัก ร่วมกับมวลน ้ำเหนือ และน ้ำป่ำ คือ อ.ลำดยำว 
ท่ำตะโก ชุมแสง เก้ำเลี ยว และ อ.เมือง  

2) จ.พระนครศรีอยุธยำ พบมีน ้ำท่วมพื นที่นอกคันกั นน ้ำใน อ.เสนำ ผักไห่ บำงบำล พระนครศรีอยุธยำ บำงไทร และ บำง
ปะอิน ปัจจุบันระดับน ้ำสูงประมำณ 0.80 -1.00 ม.  

3)จ.สุพรรณบุรีปัจจุบันมีน ้ำท่วมตรงบริเวณริมแม่น ้ำ และคันกั นน ้ำชลประทำน ในอ.สองพ่ีน้อง  
4)จ.สิ งห์บุรี  มีน ้ ำท่วมเนื่องจำกแม่น ้ ำ เจ้ำพระยำเอ่อล้นเข้ำท่วมใน อ . อินทร์บุรี  และ อ. เมือง ปัจจุบันระดับ  

น ้ำสูงประมำณ 10-30 ซม.  
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5)จ.อ่ำงทอง มีน ้ำเอ่อล้นตลิ่งจำกคลองโผงเผง เข้ำท่วมใน 6 อ้ำเภอ ได้แก่ อ.เมือง วิเศษชัยชำญ ป่ำโมก แสวงหำ โพธิ์ทอง 
และไชโย ระดับสูงประมำณ 40 ซม. และ  

6) จ.ชัยนำท มีน ้ำท่วมขังในพื นที่ อ.สรรพยำ รวมถึง อ.เมือง ส่วนอีก 2 จังหวัด คือจ.อุทัยธำนี และ จ.ลพบุรี  พบว่ำ 
ระดับน ้ำเริ่มลดลงอย่ำงต่อเนื่องจนใกล้กลับเข้ำสู่ภำวะปกติแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 
น ้าป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนล้าปางสูงเกือบ 1 ม. 

น ้ำป่ำไหหลำกท่วมบ้ำนเรือนหมู่บ้ำนปำงปงปำงทรำย ต.เวียงตำล อ.ห้ำงฉัตร  สูงเกือบ 1 เมตร เร่งประกำศเตือนเฝ้ำระวัง
สถำนกำรณ์ต่อเนื่อง 

รำษฎรในหมู่บ้ำนปำงปงปำงทรำย ต.เวียงตำล อ.ห้ำงฉัตร จ.ล้ำปำง กว่ำ 10 หลังคำเรือน ที่ตั งบ้ำนเรือนอยู่ใกล้ 
ดอยขุนตำล ขณะนี ก้ำลังได้รับควำมเดือดร้อนจำกน ้ำป่ำที่ไหลหลำกลงมำจำกยอดเขำสูงเขตอุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล  
ก่อนหลำกท่วมบ้ำนเรือนสูงเกือบ 1 เมตร ซึ่งนับเป็นควำมเดือดร้อนซ ้ำซำกที่ชำวบ้ำนในพื นที่ต้องประสบเป็นวันที่สอง ล่ำสุด  
นำยย้ำย ฮำวค้ำฟู นำยกเทศมนตรีต้ำบลปงยำงคก อ.ห้ำงฉัตร จ.ล้ำปำง ได้ประกำศเตือนภัยหมู่บ้ำนดังกล่ำว เพ่ือให้พร้อมรับมือ 
กับสถำนกำรณ์น ้ำป่ำ ซึ่งเป็นมวลน ้ำก้อนใหญ่ ที่คำดว่ำจะไหลหลำกไปถึง ต.ปงยำงคก ในช่วงเวลำ 18.00 - 20.00 น. ของวันนี  
อย่ำงต่อเนื่อง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
พิษน ้าท่วมสุโขทัยพืชผลเกษตรเสียหายครึ่งแสนไร่ 

เกษตรจังหวัดสุโขทัย เร่งส้ำรวจควำมเสียหำยพืชผลทำงกำรเกษตร จำกน้ำท่วม คำด ประมำณครึ่งแสนไร่ รับผลกระทบ 
นำยยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถำนกำรณ์น ้ำท่วมในพื นที่ ว่ำ จังหวัดสุโขทัย 

ยังคงมีน ้ำท่วมบริเวณพื นที่ลุ่มต่้ำอ.เมือง และ อ.กงไกรลำศ  ส่วนผลกระทบต่อพืชผลทำงกำรเกษตรนั นอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ 
เพรำะ ที่ผ่ำนมำน ้ำท่วม ใน 5 อ้ำเภอได้แก่ อ้ำเภอเมืองสุโขทัย อ้ำเภอสวรรคโลก อ้ำเภอศรีส้ำโรง อ้ำเภอกงไกรลำศ  
และอ้ำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย ซึ่งคำดว่ำจะมีผลผลิตได้รับควำมเสียหำยประมำณ 40000-50000 ไร่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้ำว 
ที่ไม่สำมำรถเก็บเกี่ยวได้ทัน นอกจำกนั นเป็นอ้อย และผลผลิตอ่ืนๆ ทั งนี ทำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัยได้สั่งกำรให้เกษตรจังหวัด 
เร่งตรวจสอบควำมเสียหำยเพื่อเยียวยำเกษตรกรตำมระเบียบต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
น ้าท่วมพิษณุโลกวิกฤติ 3 อ้าเภอ 4 พันหลังอ่วม 

น ้ำท่วมพิษณุโลกยังวิกฤติ 3 อ้ำเภอ ระดับสูงสุดเกือบ 1 เมตร ไม่สำมำรถระบำยได้ 4 พันหลังอ่วม พื นที่กำรเกษตร 
กว่ำแสนไร่เสียหำย 

นำง รติรส มีค้ำแหง หัวหน้ำส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยกับส้ำนักข่ำวไอ .เอ็น.เอ็น.ว่ำ 
ปัจจุบันจ .พิษณุโลก  ยังมีพื นที่ประสบอุทกภัยอยู่ทั งสิ น 3 อ้ำเภอ คือ อ  .เมือง พรหมพิรำม และ  บำงระก้ำ จำกที่เคยท่วมทั งหมด  

9 อ้ำเภอ วัดจุดสูงสุดได้ 50 เซนติเมตร ส่งผลให้มีพื นที่ทำงกำรเกษตรได้รับผลกระทบ 107,112 ไร่ บ้ำนเรือนรำษฏร  
กว่ำ 4,000 ครัวเรือน จำก 9 อ้ำเภอได้รับควำมเดือดร้อน ล่ำสุดหลำยหน่วยงำนได้ระดมก้ำลังเร่งระบำยน ้ำออก บำงส่วนต้องรอ 
ให้ซึมลงไปในชั นใต้ดินเองเพรำะไม่สำมำรถระบำยลงสู่ล้ำคลองสำขำ ได้ เนื่องจำก ปริมำณน ้ำมีมำกเกินกว่ำจะรองรับได้ เบื องต้น 
น ้ำเริ่มลดระดับบ้ำงแล้วแต่ก็พบว่ำมีบำงจุดที่เริ่มประสบปัญหำน ้ำ เน่ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ทั งนี คำดว่ำอีกไม่นำนระดับน ้ำจะลดลง 
จนกลับสู่ภำวะปกติ ซึ่งจำกนี ไปจะให้ควำมช่วยเหลือด้วยกำรมอบเงินเยียวยำตำมเกณฑ์ของภำครัฐ 

อย่ำง ไรก็ตำม จังหวัดจะต้องเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่องไปจนถึงกลำงเดือนตุลำคม 2559 โดยเฉพำะกำรติดตำม
ระดับน ้ำในแม่น ้ำยมทั งสำยเก่ำและใหม่ รวมถึงแม่น ้ำน่ำนซึ่งไหลผ่ำนอ้ำเภอต่ำงๆ ที่อำจเกิดกำรเอ่อล้นตลิ่งเข้ำท่วมพื นที่ริมฝั่งได้  
(ไอ เอ็น เอ็น) 
น ้าท่วมสว่างแดนดินลดลงแล้ว ปภ.เตือนระวังน ้าป่าไหลหลาก 

สถำนกำรณ์น ้ำป่ำไหลหลำก ท่วมบ้ำนเรือนชำวสว่ำงแดนดิน จ .สกลนคร เริ่มเข้ำสู่ปกติ รถสัญจรไปมำได้แล้ว  
ด้ำน ปภ.เตือนประชำชนเฝ้ำระวังน ้ำป่ำไหลหลำก เกิดน ้ำท่วมเฉียบพลันขึ นอีก  

หลังจำกที่ เกิดน ้ ำป่ำ ไหลหลำกเข้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชนจ้ำนวน 50 หลัง ที่  บ้ำนเปือย ม .8 ม .6 ม.21  
ม.24 ต.สว่ำงแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร และเข้ำท่วมทำงหลวง 22 ถนนนิตโย สกลนคร-อุดรธำนี ช่วงระหว่ำง 
บ้ำนยำ-สว่ำงแดนดิน รวมไปถึงไหลเข้ำท่วมห้ำงสรรพสินค้ำโลตัส อ.สว่ำงแดงดิน ท้ำให้ต้องเร่งอพยพคนและสิ่งของออกจำกพื นที่ 
ส่วนถนนน ้ำท่วมช่องทำงจรำจรรถเล็กไม่สำมำรถผ่ำนได้ต้องเร่งสูบน ้ำระยะไกลขนำดก้ำลัง 50,000 ลิตร/นำที เข้ำสูบน ้ำ 
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ออกลงห้วยสันจอและห้วยยำงตลอดทั งคืน ซึ่งในขณะนี สถำนกำรณ์เริ่มกลับเข้ำสู่ภำวะปกติประชำชนเริ่มเข้ำดูแลบ้ำนเรือนของตน  
ที่ถูกน ้ำท่วมเสียหำย 

นำยประทิม โกษำแสง นำยอ้ำเภอวำริชภูมิ เปิดเผยว่ำ สำเหตุของกำรเกิดน ้ำท่วมในครั งนี มำจำกฝนตกหนักที่ภูผำเหล็ก  
อ.ส่องดำว กลำยเป็นน ้ำป่ำไหลหลำกเข้ำท่วมสร้ำงควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของประชำชน หลังจำกได้รับค้ำสั่งจำกรองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดสกลนคร ให้เข้ำแก้ไขสถำนกำรณ์ ตั งแต่เมื่อคืนที่ผ่ำนมำ ล่ำสุดเช้ำวันนี สภำวะน ้ำท่วมเริ่มกลับเข้ำสู่สภำวะปกติ  
รถสำมำรถสัญจรไปมำได้แล้ว ส่วนห้ำงสรรพสินค้ำก็สำมำรถเปิดให้บริกำรได้ตำมปกติ เนื่องจำกได้รับควำมเสียหำยเพียงเล็กน้อย  
มีนำข้ำวประมำณ 3,000 ไร่ ที่ล้มลงจำกกระแสน ้ำพัดส่วนพื นที่บ้ำนเปือย ซึ่งเป็นพื นที่รับน ้ำในจุดแรกก็กลับสู่ภำวะปกติแล้ว  
และไม่มีรำยงำนผู้ได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิต 

จำกกำรรำยงำนของ ปภ.และ เรดำห์ตรวจอำกำศอุตุนิยมวิทยำสกลนคร ยังพบกลุ่มฝนอยู่บริเวณจังหวัดสกลนคร  
จึงฝำกเตือนประชำชนที่อยู่ในพื นท่ีอยู่ใกล้ริมล้ำห้วยและใกล้เชิงเขำหมั่นสังเกตระดับน ้ำ หำกพบว่ำมีปริมำณน ้ำเพ่ิมขึ นอย่ำงรวดเร็ว
ให้ เร่งอพยพทันที เนื่องจำกในขณะนี ยังคงมีร่องมรสุมที่ พัดผ่ำนเขตพื นที่จังหวัดสกลน ครอยู่อำจเกิดน ้ำป่ำไหลหลำก  
น ้ำท่วมเฉียบพลันขึ นอีก จึงขอเตือนให้ประชำชนเฝ้ำระวังระดับน ้ำไว้ด้วยเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (เดลินิวส์) 
น ้าชีทะลักท่วมนาข้าว ชาวนาในขอนแก่นต้องลุยน ้าเกี่ยวข้าวก่อนจมเน่า 

ชำวนำใน จ.ขอนแก่น อ.แวงใหญ่ ต้องลุยน ้ำสูงกว่ำ 1 เมตร เพ่ือเกี่ยวข้ำวที่ก้ำลังจมน ้ำ หลังระดับน ้ำจำกแม่น ้ำชีล้นตลิ่ง 
ไหลทะลักท่วมที่นำ 4 หมู่บ้ำน นำข้ำวเริ่มจมน ้ำกว่ำ 1 พันไร ่

ในช่วงนี  ชำวนำที่บ้ำนรัตนะ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ต้องช่วยกันเกี่ยวข้ำวที่จมอยู่ในน ้ำสูงกว่ำ 1 เมตร  
เพ่ือไม่ให้รวงข้ำวจมน ้ำเน่ำเสียหำย หลังจำกน ้ำจำกแม่น ้ำชีได้ไหลล้นตลิ่งและล้ำห้วยสำขำ ไหลเข้ำท่วมที่นำของชำวบ้ำนในพื นที่
ต้ำบลโนนทอง 

โดยขณะนี มีนำข้ำวถูกน ้ำท่วมไปแล้วกว่ำ 1,000 ไร่ และยังมีแนวโน้มที่ระดับน ้ำจะท่วมสูงขึ นอีก เพรำะมวลน ้ำที่ท่วม 
ในจังหวัดชัยภูมิ ได้ทะลักไหลเข้ำล้ำน ้ำชีเขตพื นที่จังหวัดขอนแก่นอย่ำงต่อเนื่อง 

นำยบุญช่วย ผำตำ ชำวบ้ำนรัตนะ กล่ำวว่ำ ระดับน ้ำที่ไหลเข้ำคลองเรือง ซึ่งเป็นคลองสำขำของแม่น ้ำชี ตั งแต่วันที่  
18 ก.ย.59ที่ผ่ำนมำ แม้ทำงชำวบ้ำนและองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล จะน้ำกระสอบทรำยมำปิดปำกคลองแต่น ้ำยังทะลักเข้ำมำ  
ท้ำให้ขณะนี นำข้ำวของตนเองจ้ำนวน 4 ไร่ ที่ข้ำวได้ออกรวงถูกน ้ำท่วมสูงกว่ำ 1 เมตร จึงต้องใช้เรือออกมำเกี่ยวข้ำวที่ก้ำลังจมน ้ำ 

เพรำะหำกถ้ำเกี่ยวไม่ทันภำยใน 2 วัน ต้นข้ำวที่ปลูกก็จะตำยทันที โดยข้ำวที่เกี่ยวจะน้ำไปตำกให้แห้งเสียก่อน 
แล้วจะน้ำไปเก็บบนที่สูง เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกน ้ำท่วมข้ำว เพรำะจะท้ำให้ไม่มีข้ำวรับประทำน  (ผู้จัดกำร) 
ชัยภูมิประกาศพื นที่ประสบภัยพิบัติน ้าท่วม6อ. 

ชัยภูมิ ประกำศพื นที่ประสบภัยพิบัติน ้ำท่วมแล้ว 6 อ้ำเภอ ผู้ว่ำฯ สั่งทุกหน่วยติดตำมสถำนกำรณ์ - พร้อมจัดชุดลงพื นที่เข้ำ
ช่วยเหลือประชำชนจำกนี ไปได้ทันที  

นำยชูศักดิ์ ตรีสำร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ มอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ลงพื นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมทั ง  
น้ำถุงยังชีพและยำสำมัญประจ้ำบ้ำนมอบให้แก่รำษฎรที่เดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์น ้ำท่วม บ้ำนเรือนใน 3 หมู่บ้ำน คือ บ้ำนท่ำหว้ำ 
หมู่ 8 บ้ำนท่ำพุทรำ หมู่ 2 และบ้ำนไร่ล้ำชี หมู่ 3 ต.กะฮำด อ.เนินสง่ำ ล่ำสุด ที่บึงละหำน อ.จัตุรัส และเขตพื นที่น ้ำท่วมขัง 
ใน 6 อ้ำเภอ ระดับน ้ำยังคงทรงตัว ล่ำสุด นำยชูศักดิ์ ได้สั่งให้ทั ง 6 อ้ำเภอ ประกำศเป็นพื นที่ประสบภัย คือ อ.หนองบัวระเหว  
อ.จัตุรัส อ.บ้ำนเขว้ำอ.เนินสง่ำ อ.แก้งคร้อ และ ต.บ้ำนค่ำย อ.เมืองบำงส่วน ซึ่งต้องเฝ้ำระวังติดตำมสถำนกำรณ์น ้ำหลำกลงมำหนุน
เพ่ิมเติมในอ้ำเภอที่มีแม่น ้ำชี ไหลผ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั งนี  ทำงจังหวัดยังให้ตั งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้ำท่วมปีนี   
ตลอด 24 ชม. ในพื นที่เฝ้ำระวัง พร้อมจัดชุดลงพื นที่เข้ำช่วยเหลือประชำชนจำกนี ไปได้ทันที และให้เกิดควำมรวดเร็วให้มำกขึ นด้วย
เช่นกันอีกด้วย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจำกเหตุจมน ้ำได้เพ่ิมเป็นรำยที่ 5 แล้ว โดยอำสำสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยภูมิ  
จุด สภ.คอนสวรรค์ ได้รับแจ้งจำก สภ.คอนสวรรค์ ว่ำมีผู้จมน ้ำเสียชีวิตและมีผู้พบศพติดอยู่ใต้ต้นผักตบชวำ จึงรุดตรวจสอบ 
ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณล้ำห้วยสำขำของล้ำน ้ำชี พื นที่เขต อ.คอนสวรรค์ เมื่อน้ำศพผู้เสียชีวิตขึ นมำชันสูตร ทรำบชื่อต่อมำคือ  
นำยบุญเยี่ยม เจียมชัยภูมิ อำยุ 61 ปี คำดว่ำเสียชีวิตมำแล้วประมำณ 3 วัน  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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โคราชน ้าท่วมปชช.เดือดร้อน พื นที่การเกษตรเสียหาย 
ล้ำน ้ำมูลท่วมบ้ำนประชำชนในอ.พิมำย โครำช ปลำกระชัง พื นที่กำรเกษตรเสียหำย  
หลังเกิดฝนตกลงมำอย่ำงต่อเนื่อง ในจ.นครรำชสีมำท้ำให้มวลน ้ำฝนไหลมำรวมกันที่ล้ำน ้ำมูล ในอ.พิมำย จนเอ่อล้นเข้ำท่วม

บ้ำนเรือนประชำชนหลำยหลัง โดยเฉพำะบ้ำนวังกุ่ม หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมำย ได้รับควำมเดือดร้อนหลำยหลังคำเรือน  
ด้ำนนำยมำ ต่อมิตร อำยุ 70 ปี ชำวบ้ำนในพื นที่ กล่ำวว่ำ น ้ำได้เอ่อขึ นมำจำกล้ำน ้ำมูลรวดเร็วมำก และไหลเข้ำท่วมบ้ำนของตนเอง
ภำยในระยะเวลำเพียงแค่ 30 นำที ก่อนที่จะไหลเข้ำท่วมกระชังปลำนิลที่เลี ยงไว้กว่ำ 100,000 ตัว หลุดไปทั งหมด นอกจำกนี  
ยังท่วมไร่นำสวนผสม ได้รับควำมเสียหำยทั งหมดอีกด้วย ซึ่งขณะนี ก็ต้องใช้เรือในกำรเข้ำออกบ้ำน ได้รั บควำมเดือดร้อน 
เป็นอย่ำงมำก  (ไอ เอ็น เอ็น) 
ศรีสะเกษเขื่อนราษีไศล พร่องน ้ารับฝนป้องกันไม่ให้น ้าเอ่อล้นเขื่อน 

เขื่อนรำษีไศล อ.รำษีไศล จ.ศรีสะเกษ เจ้ำหน้ำที่ชลประทำนได้ยกระดับบำนประตูเพ่ิมจำก 80 ซม.เป็น 100 ซม.)  
ทั ง 7 บำน เพ่ือระบำยน ้ำลงสู่ด้ำนท้ำยเขื่อน เตรียมรับมวลน ้ำที่จะไหลมำตำมแม่น ้ำมูลด้ำนเหนือเขื่อน ไม่ให้เกินปริมำณกำรเก็บกัก 
ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ต้องท้ำกำรพร่องน ้ำยกระดับบำนประตูขึ น-ลง ให้สอดคล้องกับปริมำณน ้ำในเขื่อนและปริมำณน ้ำที่ไหลเข้ำมำสมทบ 
ป้องกันไม่ให้น ้ำเอ่อล้นเขื่อน 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรเปิดประตูระบำยน ้ำทั ง 7 บำน ของเขื่อนรำษีไศล เพ่ือระบำยน ้ำลงสู่ด้ำนท้ำยเขื่อน จนมีปริมำณน ้ำ
ไหลไปตำมล้ำน ้ำมูล ส่งผลให้เขื่อนหัวนำ ต.หนองแก้ว อ.กันทรำรมย์ ซึ่งอยู่ด้ำนล่ำง ต้องแขวนประตูระบำยน ้ำทั ง 14 บำน ให้มวล
น ้ำได้ไหลผ่ำนไปตำมแม่น ้ำมูลสู่จ.อุบลรำชธำนีต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
น ้าท่วมนาข้าวชาวชัยนาทกว่า 1.4 หม่ืนไร่ ชลประทานเร่งสูบน ้าช่วย เขื่อนเจ้าพระยาลดระบายน ้าแล้ว 

จังหวัดชัยนำท ฝนตกหนักน ้ำท่วมนำข้ำวกว่ำ 1.4 หมื่นไร่ ชลประทำนเร่งสูบน ้ำช่วยชำวนำ ส่วนเขื่อนเจ้ำพระยำ  
ระบำยน ้ำลดลงส่งผลให้น ้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชนลดลงเกือบหมดแล้ว แต่ต้องเฝ้ำระวังฝนตกอำจท้ำน ้ำท่วมอีกระลอก 

ได้เกิดฝนตกหนักในพื นที่จังหวัดชัยนำท โดยเฉพำะในพื นที่อ้ำเภอสรรพยำ ส่งผลให้นำข้ำวกว่ำ 14,000 ไร่ ที่ถูกน ้ำท่วม
ก่อนหน้ำนี  มีน ้ำท่วมขังเพ่ิมมำกขึ น ชำวนำต้องเร่งสูบน ้ำออกจำกนำข้ำวป้องกันข้ำวจมน ้ำตำย ขณะที่ชลประทำนได้น้ำเครื่องสูบน ้ำ
ไปติดตั งที่ต้ำบลโพนำงด้ำตก ต้ำบลตลุก ต้ำบลเจ้ำพระยำ เพ่ือสูบน ้ำช่วยเหลือชำวนำ โดยเฉพำะที่ประตูระบำยน ้ำบำงเสวย  
และประตูระบำยน ้ำบำงสำรวัตร ต้ำบลโพนำงด้ำตก ได้น้ำเครื่องสูบน ้ำขนำด 12 นิ ว จ้ำนวน 10 เครื่อง ไปติดตั ง และเร่งสูบน ้ำ
ออกจำกคลองบำงเสวย และคลองบำงสำรวัตร ลงในแม่น ้ำเจ้ำพระยำ เพ่ือช่วยเหลือนำข้ำวกว่ำ 14,000 ไร่ ที่ก้ำลังจมน ้ำ 
ให้รอดตำย 

ส่วนสถำนกำรณ์น ้ำเจ้ำพระยำ วันนี ปริมำณน ้ำเหนือเขื่อนเจ้ำพระยำ ที่อ้ำเภอเมืองชัยนำท น ้ำทรงตัวอยู่ที่ระดับ  
15.50 เมตรร ะดับน ้ ำทะเลปำนกลำง เขื่อนเจ้ำพระยำ ระบำยน ้ ำลดลง 117 ลูกบำศก์ เมตร/วินำที  จำก 1,761  
เป็น 1,644 ลูกบำศก์เมตร/วินำที น ้ำท้ำยเขื่อนที่ อ.สรรพยำ ลดลง 24 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 14.07 เมตร ระดับน ้ำทะเล 
ปำนกลำง 

ส่งผลท้ำให้บ้ำนเรือนริมตลิ่งนอกคันกั นน ้ำในพื นที่อ้ำเภอสรรพยำ ที่ถูกน ้ำท่วมกว่ำ 90 หลัง น ้ำลดลงเกือบหมดทุกหลังแล้ว 
เหลือเพียงบ้ำน 2-3 หลังที่อยู่ในที่ลุ่มต่้ำ ยังมีน ้ำท่วมขังประมำณ 20 เซนติเมตร แม้ว่ำน ้ำเจ้ำพระยำจะลดลง แต่ชำวบ้ำน 
ก็ยังไม่ไว้ใจเพรำะยังมีฝนตกต่อเนื่อง กลัวว่ำจะท้ำให้น ้ำเจ้ำพระยำเพิ่มสูงขึ นอีก และท่วมบ้ำนอีกระลอก จึงยังไม่ขนของลงจำกที่สูง 

ด้ำนกรมอุตุนิยมวิทยำ ได้พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ว่ำ บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง  
และมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำว
ระวังอันตรำยจำกฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม นระยะนี ไว้ด้วย ส้ำหรับกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล มีฝนตกหนักบำงแห่ง 
ส่วนมำกในช่วงบ่ำยถึงค้่ำ  (ผู้จัดกำร) 
อยุธยาท่วมแล้ว 7 อ.กระทบกว่า2หม่ืนครัวเรือน 

จ.อยุธยำ น ้ำล้นตลิ่ง ท่วมแล้ว 7 อ. ประชำชนได้รับผลกระทบกว่ำ 2 หมื่นครัวเรือน บำงบำล หนักสุด 7,569 ครัวเรือน 
จำกกำรระบำยน ้ำท้ำยเขื่อนเจ้ำพระยำในอัตรำ 1,998 ลูกบำศก์เมตร/วินำที และเขื่อนพระรำมหก ระบำยในอัตรำ 

491.12 ลูกบำศก์เมตร/วินำที นั นนำยอุดมศักดิ์ ขำวหนูนำ หัวหน้ำส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยพระนครศรีอยุธยำ 
ระบุว่ำ ส่งผลกระทบท้ำให้มีบ้ำนเรือนรำษฎรที่อยู่ริมแม่น ้ำน้อย คลองบำงหลวง คลองบำงบำล แม่น ้ำเจ้ำพระยำ แม่น ้ำป่ำสักและ
คลองบำงพระครู นอกเขตคันกั นน ้ำ ในพื นที่อ้ำเภอผักไห่ เสนำ บำงบำล พระนครศรีอยุธยำ บำงปะอิน บำงไทร และอ้ำเภอบำงปะ
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หัน ได้รับผลกระทบ รวม 7 อ้ำเภอ 81 ต้ำบล 455 หมู่บ้ำน 21,529 ครัวเรือน โดย อ.เสนำ 5,124 ครัวเรือน อ้ำเภอบำงบำล 
7,569 ครัวเรือน อ้ำเภอผักไห่ 1,762 ครัวเรือน อ้ำเภอพระนครศรีอยุธยำ 1,153 ครัวเรือน อ้ำเภอบำงไทร 3,059 ครัวเรือน 
อ้ำเภอบำงปะอิน 2,102 ครัวเรือน อ้ำเภอบำงปะหัน 220 ครัวเรือน  (ไอ เอ็น เอ็น) 
ถนนเลียบคลอง13 ปทุมฯ น ้าเอ่อท่วมสัญจรไม่ได้ 

ถนนเลียบคลอง 13 ปทุมธำนี น ้ำเอ่อท่วมพื นถนนที่ทรุด22 แห่ง แต่มีจุดเสี่ยงที่น ้ำเอ่อล้นท่วม จ้ำนวน 8 แห่ง  
รถไม่สำมำรถใช้เส้นทำงได้ต้องใช้ทำงเลี่ยง 

ผู้สื่อข่ำวได้ตระเวนส้ำรวจระดับน ้ำเลียบคลอง 13 ต.ศำลำครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี เนื่องจำกสถำนกำรณ์น ้ำ 
จำกเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ไหลลงผ่ำนคลองระพีพัฒน์ และไปทำงคลองระบำยน ้ำที่ 13 หรือคลอง 13 ซึ่งปัจจุบันมีพื นที่ถนนทรุด  
22 แห่ง แต่มีจุดเสี่ยงที่น ้ำเอ่อล้นท่วม จ้ำนวน 8 แห่ง ส้ำนักทำงหลวงชนบทจังหวัดปทุมธำนีได้น้ำกองทรำยรวมถึงถุงทรำย 
มำวำงเรียบเพ่ือป้องกันน ้ำล้นไหนเข้ำท่วมแปลงเกษตร จ้ำนวน 2,000 ไร่ โดยสภำพถนนเลียบคลอง13ฝั่งตะวันตก ้ำเอ่อเข้ำท่วม
บริเวณพื นถนนทรุด โดย กม.ที่ 16+200 ขณะนี รถยนต์ทุกชนิดไม่สำมำรถผ่ำนใช้เส้นทำงได้แล้ว ต้องใช้ทำงเลี่ยงไปทำง 
ถนนเลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันออกไปก่อน ในจุดอื่นๆ สำมำรถผ่ำนโดยขับรถลุยน ้ำผ่ำนไปได้แต่ต้องใช้ควำมระมัดระวัง ยิ่งคนที่ไม่ใช่
คนพื นที่แล้วควรหลีกเลี่ยงเส้นทำง นอกจำกนี  ยังมีที่ กม. 19+500 ที่มีเข้ำไหลเข้ำมำท่วมขังเยอะเช่นกัน นำยบรรจง อินศิริ  
อำยุ 62 ปี เกษตรกรสวนกล้วยหอม บ้ำนเลขที่ 16 หมู่ 6 ต.ศำลำครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี กล่ำวว่ำ เมื่อคืนที่ผ่ำนมำระดับน ้ำ 
ในคลอง13 ได้สูงเพ่ืมขึ นจนน ้ำไปเอ่อล้นไหลเข้ำไปในแปลงเกษตรของชำวบ้ำนจึงต้องรีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่ให้เข้ำมำช่วยปิดช่องทำงน ้ำ
ด้วยถุงทรำย และช่วงเช้ำที่ผ่ำนมำทำงหลวงชลบทได้น้ำกองทรำยมำถมทับบริเวณทำงน ้ำไหลแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 
พม.เร่งช่วยปชช.33ครัวเรือนน ้าท่วมปทุมธานี 

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ปทุมธำนี ลงพื นที่ช่วยเหลือประชำชนที่ประสบภำวะน ้ำท่วม 33 ครัวเรือน  
ชุมชนเกำะลอย อ.หนองเสือ 

นำงรุ่งทิวำ สุดแดน พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธำนี ได้มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ลงพื นเป็นกำรเร่งด่วน 
โดยประสำนงำนร่วมกับ ปลัดอ้ำเภอหนองเสือ ก้ำนันต้ำบลศำลำครุ สำรวัตรก้ำนันต้ำบลศำลำครุ เจ้ำหน้ำที่ อบต .ศำลำครุ  
พร้อมด้วย ประธำน อพม.จังหวัดปทุมธำนี แกนน้ำอพม. ต.ศำลำครุ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงจังหวัดปทุมธำนี  
เข้ำร่วมส้ำรวจและให้กำรช่วยเหลือพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ได้รับกำรสนับสนุนมำจำกหน่วยงำนในสังกัด พม .ในจังหวัด
ปทุมธำนี 

ทั งนี  จำกกำรส้ำรวจพบว่ำมีผู้ประสบควำมเดือดร้อนทั งสิ น จ้ำนวน 33 ครัวเรือน ประกอบด้วยผู้สูงอำยุ 5 ครอบครัว 
ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก 20 ครอบครัว คนพิกำร 4 ครอบครัว และวัยแรงงำน 4  ครอบครัว สนง.พมจ.ปท ได้ด้ำเนินกำร 
สอบข้อเท็จจริงและมอบเครื่องอุปโภค เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วและประสำนงำนให้ อพม.ในพื นที่
ติดตำมเยี่ยมบ้ำนพร้อมรำยงำนให้ สนง.พมจ.ปทุมธำนี ทรำบเป็นระยะเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสมต่อไป   
(ไอ เอ็น เอ็น) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


