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สภาวะอากาศ  บริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำงตอนบน มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมัน
และอ่ำวไทยตอนบนมีก้ำลังแรง โดยทะเลอันดำมันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชำวเรือเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง เรือเล็ก 
ควรงดออกจำกฝั่งจนถึงวันที่ 19 กันยำยน 2559 นี ไว้ด้วย และติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศจำกกรมอุตุนิยมวิทยำอย่ำงใกล้ชิด
ต่อไป 

สถานการณ์น ้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เตือนปชช.ระวังอันตรำย เหนือ 6 จ.เจอฝนตกหนัก! 
จ.เชียงใหม่  จับตำฝนตกพบที่ลุ่มต่้ำได้รับผลกระทบ 
จ.พะเยา  มำกจนล้น! คันดินกั นน ้ำกว๊ำนพะเยำแตก เตือนชำวบ้ำนริมน ้ำอิง 
เตรียมรับมือ 
จ.ล้าพูน  น ้ำหลำกซัดสะพำนขำดไหลท่วมหมู่บ้ำน 
จ.ล้าปาง  อ่วม!น ้ำยังท่วมสูง-ศรีสะเกษนำข้ำวจม 300 ไร่ 
จ.สุโขทัย  จับตำน ้ำยมหลังไหลผ่ำนแพร่หวั่นล้นตลิ่ง 
จ.พิษณุโลก  น ้ำหลำก 4 อ.กระทบ 1,400 ครัวเรือน 
จ.เพชรบูรณ์  'รำอ'ีถล่มอ.หล่มเก่ำคันดินฝำยขำด-ท่วมบ้ำน20หลัง 
จ.พิจิตร  น ้ำป่ำจำกเพชรบูรณ์หลำกท่วม 3 อ้ำเภอของ จ.พิจิตร 
จ.เลย  ยังอ่วม!อ.ด่ำนซ้ำยน ้ำท่วมตั งศูนย์ช่วย 24 ชม. 
จ.นครพนม  วิกฤติแม้ระดับโขงทรงตัวพบน ้ำท่วมนำ-ถนน 
จ.ขอนแก่น  พำยุรำอีพ่นพิษน ้ำท่วมขอนแก่นสูงกว่ำ 80 ซม. 
จ.ศรีสะเกษ  น ้ำล้นห้วยตำมำยท่วมนำข้ำว 300 ไร่ 
 

สถานการณ์น ้าต่างประเทศ 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณ์น ้า 
ระดับน ้าในแม่น ้าโขง ที่มาข้อมูล  : สรุปสถำนกำรณ์น ้ำประจ้ำวัน : ศูนย์ประมวลวิเครำะห์สถำนกำรณ์น ้ำ กรมชลประทำนระดับน ้ำ
แม่น ้ำโขง ณ วันที่ 15 กันยำยน 2559 ที่สถำนีเชียงแสน เชียงคำน หนองคำย นครพนม มุกดำหำร และโขงเจียม  วัดได้ 4.52. 
11.77. 10.28 9.63 9.47 และ11.70 เมตร ตำมล้ำดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่ำเท่ำกับ -8.28 -4.23 -1.92 -2.87. -2.53 
และ-2.80 เมตร ตำมล้ำดับ แนวโน้มระดับน ้ำท่ำ สถำนีนครพนม และ สถำนีมุกดำหำร มีแนวโน้มระดับน ้ำเพ่ิมขึ น สถำนีหนองคำย 
มีแนวโน้มระดับน ้ำทรงตัว สถำนีเชียงแสน สถำนีเชียงคำนและสถำนีอุบลรำชธำนี มีแนวโน้มระดับน ้ำลดลง 
ระดับน ้าและคุณภาพน ้าของลุ่มน ้าสงขลา   ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ ปัจจุบันสถำนกำรณ์น ้ำในล้ำน ้ำโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภำวะปกติ 
(ระดับน ้ำำต่้ำกว่ำระดับตลิ่งต่้ำสุด)ระดับน ้ำในล้ำน ้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น สถำนกำรณ์น ้ำท่ำ (8 ก.ย - 12 ก.ย.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 ้2.45 1.05 0.30. 7.70 10.60และ 8.70 ลบม/วินำที  
 
 
 

 

รายงานสถานการณ์น ้า 
ศูนย์ป้องกนัวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า 

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 
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สถานีตรวจวัดระดับน ้า (CCTV) ณ วันที่ 7 กันยำยน 2559 กำรตรวจวัดระดับน ้ำจำกกล้อง (CCTV) ระดับน ้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
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ปริมาณน ้าฝนสูงสุด (มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัด 8 ก.ย.59 9 ก.ย.59 10 ก.ย.59 11 ก.ย.59 12 ก.ย.59 

จ.แม่ฮ่องสอน 10.1 12.2 8.3 33.6 12.1 
จ.เชียงรำย 11.0 7.2 15.6 - 10.2 
จ.เชียงใหม ่ 27.5 2.0 66.5 91.6 47.6 
จ.พะเยำ 6.8 - 15.2 60.4 5.5 
จ.น่ำน 5.2 7.7 60.6 69.8 50.4 
จ.ล้ำพูน 40.9 - 6.6 9.9 75.4 
จ.ล้ำปำง 14.1 4.8 0.5 61.5 16.1 
จ.แพร ่ 1.6 - 14.1 25.6 18.5 

จ.อุตรดติถ ์ 3.7 7.0 0.5 25.2 15.0 
จ.สุโขทัย 0.5 - - 62.4 15.2 
จ.ตำก 20.2 5.0 13.2 20.4 17.0 

จ.พิษณุโลก 12.9 15.0 26.0 82.4 23.0 
จ.เพชรบูรณ ์ 0.5 1.7 55.0 27.2 30.9 

จ.ก้ำแพงเพชร 12.5 92.0 15.8 53.9 4.5 
จ.พิจิตร - - 1.4 1.9 6.8 

จ.หนองคำย 45.0 12.6 13.0 0.5 0.2 
จ.เลย 25.3 28.4 42.3 248.0 20.0 

จ.อุดรธำน ี 19.0 53.0 32.0 10.7 - 
จ.หนองบัวล้ำพ ู 60.2 - 1.2 0.7 - 

จ.นครพนม 25.3 35.0 126.8 58.0 7.5 
จ.สกลนคร 13.6 39.4 77.7 55.4 15.5 
จ.มุกดำหำร 1.7 2.0 110.7 36.3 20.5 
จ.ขอนแก่น 37.2 18.7 37.2 42.0 - 

จ.มหำสำรคำม 3.5 7.5 10.8 3.0 - 
จ.กำฬสินธุ ์ 36.8 0.2 32.0 84.0 35.0 
จ.ร้อยเอ็ด 9.4 - 6.3 2.7 - 
จ.ชัยภูม ิ 26.3 24.0 30.0 75.6 102.6 

จ.อุบลรำชธำน ี 54.2 17.2 100.0 12.1 48.2 
จ.อ้ำนำจเจรญิ - - 123.3 20.0 10.5 

จ.ยโสธร 27.4 - - 14.0 2.1 
จ.สุรินทร ์ 21.7 47.7 70.5 4.1 29.5 

จ.นครรำชสีมำ 63.5 4.0 - 1.4 52.5 
จ.บุรีรมัย ์ 1.1 1.8 9.2 3.8 43.7 

จ.ศรีสะเกษ 0.3 7.3 9.7 0.2 - 
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แผนท่ีอากาศ- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

14 ก.ย.59  เวลา 13:00 น. 
 

14 ก.ย.59  เวลา 19:00 น. 
28 ม.ค.57  เวลา 19.00 
ooooo119:00 น. 
 

15 ก.ย.59  เวลา 1:00 น. 
 
 

15.ก.ย 59  เวลา 7:00 น. 
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อุตุเตือนปชช.ระวังอันตราย เหนือ6จว.เจอฝนตกหนัก! 
กรมอุตุนิยมวิทยำ รำยงำนลักษณะอำกำศทั่ ว ไป พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่ ว โมงข้ำงหน้ำ  บริ เวณภำคเหนือ  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำงตอนบน มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบำงพื นที่ ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
ล้ำพูน ล้ำปำง สุโขทัย และ ตำก ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวระมัดระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย  
ส่วนคลื่นลมบริ เวณทะเลอันดำมันและอ่ำว ไทยตอนบนมีก้ำลังแรงขึ นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชำวเรือเดินเรือ 
ด้วยควำมระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจำกฝั่งจนถึงวันที่ 19 กันยำยน 2559 นี ไว้ด้วย และติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศ 
จำกกรมอุตุนิยมวิทยำอย่ำงใกล้ชิดต่อไป  
พยำกรณ์อำกำศส้ำหรับประเทศไทยตั งแต่เวลำ 06:00 วันนี  ถึง 06:00 วันพรุ่งนี . 

ภำคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมำก โดยมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 70 ของพื นที่ และมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงรำย ล้ำพูน ล้ำปำง อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตำก อุณหภูมิต่้ำสุด 22-24 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
28-32 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมำก โดยมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดเลย 
อุดรธำนี ชัยภูมิ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี อุณหภูมิต่้ำสุด 23-24 องศำเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภำคกลำง มีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดกำญจนบุรี อุทัยธำนี 
ชัยนำท นครสวรรค์ และลพบุรี อุณหภูมิต่้ำสุด 24-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภำคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดปรำจีนบุรี สระแก้ว 
ระยอง จันทบุรี และตรำด อุณหภูมิต่้ำสุด 24-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ควำมเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 2 เมตร  

ภำคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 40 ของพื นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร สุ รำษฏร์ธำนี  และนครศรีธรรมรำช อุณหภูมิต่้ ำสุด 23-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสู งสุด  
31-33 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่ำงฝั่งคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร  

ภำคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมำก กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดระนอง พังงำ 
และภูเก็ต อุณหภูมิต่้ำสุด 23-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว  
20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 3 เมตร  

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีโอกำสเกิดฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 70 ในตอนบ่ำยถึงค่้ำ อุณหภูมิต่้ำสุด 25-26 องศำ
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม.   
เชียงใหม่จับตาฝนตกพบท่ีลุ่มต่้าได้รับผลกระทบ 

จ.เชียงใหม่ จับตำสถำนกำรณ์ฝนเข้มข้นหลังมีฝนตกลงมำอย่ำงหนักทั่วทุกอ้ำเภอของจังหวัด ล่ำสุดพบว่ำมีพื นที่ทำงเกษตร
ของชำวบ้ำน พื นที่ลุ่มต่้ำได้รับผลกระทบน ้ำท่วมแล้ว เร่งส้ำรวจควำมเสียหำย  

นำยไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้ำส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) เชียงใหม่ เปิดเผยกับส้ำนักข่ำว  
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่ำ หลังมีฝนตกลงมำอย่ำงหนักทั่วทุกอ้ำเภอของจังหวัด ล่ำสุดพบว่ำมีพื นที่ทำงเกษตรของชำวบ้ำน และเส้นทำงสัญจร
ในจุดลุ่มต่้ำ ได้รับผลกระทบบำงส่วน ซึ่งก้ำลังอยู่ระหว่ำงส้ำรวจควำมเสียหำย เบื องต้นทุกหน่วยงำนยังคงต้องจับตำเฝ้ำระวั ง
สถำนกำรณ์อย่ำงเข้มข้น พร้อมเร่งก้ำจัดสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำในแม่น ้ำปิง รวมถึงล้ำน ้ำสำขำต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรระบำยเป็นไป  
อย่ำงคล่องตัว ควบคู่กับกำรจัดเตรียมเครื่องสูบน ้ำ กรณีเกิดน ้ำท่วมขังหรือฉับพลัน   

ทั งนี  จำกกรณีที่ได้เกิดเหตุน ้ำป่ำไหลหลำกภำยในเขตอุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์ ปัจจุบันยังต้องติดตำมระดับน ้ำเป็น
ระยะ ส้ำหรับประเมินภำพรวมว่ำจะประกำศให้ปิดจุดไหนหรือไม่ แบบวันต่อวัน ป้องกันนักท่องเที่ยวได้รับอันตรำย อย่ำงไรก็ตำม 
พบว่ำระดับน ้ำปิงเช้ำวันนี  ยังอยู่ห่ำงจำกจุดวิกฤติ 1.70 เมตร แต่หำกพบปัญหำ ทำงชลประทำนจังหวัดจะผันน ้ำออกสู่คลอง
ชลประทำนทันที  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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มากจนล้น! คันดินกั นน ้ากว๊านพะเยาแตก เตือนชาวบ้านริมน ้าอิงเตรียมรับมือ 
สถำนกำรณ์น ้ำกว๊ำนพะเยำเพ่ิมมำกขึ นกว่ำร้อยละ 157 กัดเซำะคันกั นน ้ำ หน้ำประตูระบำยน ้ำแตก ไหลล้นประตูระบำย

น ้ำลงสู่ล้ำน ้ำอิง 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังจำกในพื นที่จังหวัดพะเยำได้เกิดฝนตกติดต่อกันหลำยวัน ส่งผลให้น ้ำในกว๊ำนพะเยำที่เคยแห้ง

กลับมำมีปริมำณเพ่ิมมำกขึ นอย่ำงรวดเร็วจนทะลักเต็มกว๊ำนพะเยำล้นระดับเก็บกัก ท้ำให้คันดินชั่วครำวที่กั นน ้ำถูกกัดเซำะจนแตก
ท้ำให้น ้ำในกว๊ำนพะเยำไหลลงสู่ประตูระบำยสู่ล้ำน ้ำอิง ซึ่งอำจจะมีผลกระทบต่อประชำชนที่อยู่ปลำยน ้ำ 

นำยสมชำติ ธรรมขันทำ ผู้อ้ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน ้ำจืดพะเยำ กล่ำวว่ำ สถำนกำรณ์น ้ำกว๊ำนพะเยำได้
เพ่ิมขึ นจำกระดับกักเก็บน ้ำสูงสุดที่ประตูระบำยน ้ำจะรับได้จนต้องปล่อยให้น ้ำล้นประตูระบำยน ้ำ ไป ส่วนพื นที่ท้ำยน ้ำทำงกรม
ชลประทำนได้ประสำนกับผู้ดูแลและรับผิดชอบแล้ว เพ่ือแจ้งประชำชนรับมือสถำนกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ นจำกปริมำณน ้ำที่ไหลลงสู่
พื นที่ต่ำงๆ 

ส้ำหรับน ้ำในกว๊ำนพะเยำมีประมำณ 53 ล้ำน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 157 เกินจำกระดับกักเก็บสูงสุดที่ 33.8 ล้ำน 
ลบ.ม.  (ผู้จัดกำร) 
ล้าพูนน ้าหลากซัดสะพานขาดไหลท่วมหมู่บ้าน 

น ้ำหลำกท่วมหมู่บ้ำน ซัดสะพำนห้วยป้ำงบ้ำนทำป่ำเลำ อ.แม่ทำ จ.ล้ำพูน ขำด เจ้ำหน้ำที่เร่งซ่อมแซม - ส้ำรวจควำม
เสียหำย 

นำยประพันธ์ สนิทมัจโร หัวหน้ำส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล้ำพูน เปิดเผยกับส้ำนักข่ำว ไอ.เอ็น.เอ็น. 
ว่ำ ได้เกิดเหตุน ้ำป่ำไหลหลำกในพื นที่บ้ำนทำป่ำเลำ ต.ทำกำศ อ.แม่ทำ หลังเกิดฝนตกลงมำอย่ำงหนักต่อเนื่อง เบื องต้นกระแสน ้ำมี
ควำมเชี่ยวกรำก จนท้ำให้สะพำนห้วยป้ำงบ้ำนทำป่ำเลำขำด ล่ำสุด ตนร่วมกับ นำยโยธิน ประสงค์ควำมดี นำยอ้ำเภอแม่ทำ ก้ำลัง
เร่งเดินทำงไปตรวจสอบ พร้อมกับน้ำสะพำนแบริ่งไปวำงเพ่ือแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ส่วนกำรแก้ไขระยะยำวจะต้องรอให้
สถำนกำรณ์กลับเข้ำสู่ภำวะปกติก่อน  

ทั งนี  รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ มวลน ้ำจำกล้ำคลองสำขำยังได้ไหลบ่ำเข้ำท่วมพื นที่ บ้ำนทำสวนหลวง ม.3 ต.ทำขุมเงิน และ ม.2 
บ้ำนแมส่ะป๊วด ต้ำบลทำสบเส้ำ สูงระดับข้อเท้ำ บำงจุดอยู่ในระดับหัวเข่ำอีกด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 
ล้าปางอ่วม!น ้ายังท่วมสูง-ศรีสะเกษนาข้าวจม300ไร่ 

น ้ำท่วมใน อ.ห้ำงฉัตร ล้ำปำง ยังทรงตัว บำงจุดสูง 1 เมตร เจ้ำหน้ำที่เร่งแจกจ่ำยกระสอบทรำยให้ชำวบ้ำนรับมือต่อเนื่อง 
ขณะที่ จ.เลย อ.ด่ำนซ้ำย ยังอ่วม น ้ำท่วมวันที่ 2 ตั งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 24 ชั่วโมง ด้ำน  

สถำนกำรณ์น ้ำท่วมในเขตบ้ำนจ้ำ ต.ปงยำงคก อ.ห้ำงฉัตร จ.ล้ำปำง ล่ำสุดทรงตัว ระดับน ้ำบำงจุดสูงประมำณ 1 เมตร 
เนื่องจำกน ้ำป่ำจำกภูเขำสูงของอุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล ยังคงไหลผ่ำนล้ำห้วยแม่ ตำล และผ่ำนหมู่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง  
จำกกำรส้ำรวจเบื องต้นพบว่ำมีบ้ำนเรือนประชำน ได้รับผลกระทบแล้วกว่ำ 500 หลังคำเรือน  

ขณะที่ นำยย้ำย ฮำวค้ำฟู นำยกเทศมนตรีต้ำบลปงยำงคก อ.ห้ำงฉัตร ได้ประสำนเจ้ำหน้ำที่ให้เร่งน้ำกระสอบทรำย 
เข้ำมำแจกจ่ำยชำวบ้ำน พร้อมประกำศเตือนประชำชนในเขตต้ำบลปงยำงคก ให้เฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะเขตอ้ำเภอห้ำงฉัตร 
ยังคงถูกปกคลุมด้วยเมฆฝน และอำจยังมีฝนตก ท้ำให้อำจจะเกิดน ้ำท่วมและระดับน ้ำเพิ่มสูงขึ นอีก  (ไอ เอ็น เอ็น) 
สุโขทัยจับตาน ้ายมหลังไหลผ่านแพร่หว่ันล้นตลิ่ง 

ผู้ว่ำฯ สุโขทัย สั่งจับตำระดับน ้ำยมต่อเนื่อง สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่เฝ้ำระวังตลอด 24 ชั่วโมง หลังมวลน ้ำไหลผ่ำนจำกแพร่ 
เข้ำเขต อ.ศรีสัชนำลัย หวั่นล้นตลิ่งท่วม 

สถำนกำรณ์แม่น ้ำยม ใน จ.สุโขทัย เริ่มวิกฤติ ล่ำสุด นำยปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ได้สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่เฝ้ำระวัง
ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจำกปริมำณน ้ำจำก จ.แพร่ ได้ไหลลงมำสู่ จ.สุโขทัย ทำง อ.วังชิ น และรวมกับน ้ำฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง 
ในเขต อ.ศรีสัชนำลัย จ.สุโขทัย จ้ำนวนมำกกว่ำ 1,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ท้ำให้ต้องเร่งระบำยน ้ำออกตำมคูคลองสำขำ 
เพ่ือลดปริมำณน ้ำที่จะไหลลงมำสู่ตัวเมืองสุโขทัย โดยที่ประตูระบำยน ้ำบ้ำนหำดสะพำนจันทร์ อ.สวรรคโลก ได้เปิดประตูระบำยน ้ำ
จ้ำนวน 5 บำน ส่งผลให้มีปริมำณน ้ำจ้ำนวนมำกไหลผ่ำน อ.สวรรคโลก อ.ศรีส้ำโรง และ อ.เมือง จนต้องเฝ้ำระวังเหตุน ้ำเอ่อล้นตลิ่ง 
เพรำะระดับน ้ำเพ่ิมขึ น ชั่วโมงละ 15 เซนติเมตร และยังส่งผลให้มีน ้ำล้นบริเวณผนังแม่น ้ำยม หมู่ที่ 4 ต.ปำกแคว อ.เมืองสุโขทัย  
ซึ่งเป็นจุดก่อสร้ำงผนังกันน ้ำที่ยังไม่เสร็จ  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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พิษณุโลกน ้าหลาก4อ.กระทบ1,400ครัวเรือน 
อิทธิพลของพำยุรำอี ส่งผลให้ จ.พิษณุโลก มีฝนตกลงมำอย่ำงหนัก น ้ำหลำกท่วม 4 อ้ำเภอ จ.พิษณุโลก เสียหำยกว่ำ 

1,400 ครัวเรือน ถนนขำด 2 สำย ปภ. เฝ้ำระวังต่อเนื่อง 
นำงรติรส มีค้ำแหง หัวหน้ำส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยกับส้ำนักข่ำว ไอ .เอ็น.เอ็น. 

ว่ำ จำกอิทธิพลของพำยุรำอี ส่งผลให้ จ.พิษณุโลก มีฝนตกลงมำอย่ำงหนัก เบื องต้นน ้ำป่ำจำกภูเขำสูงได้ไหลบ่ำเข้ำท่วมพื นที่  
4 อ้ำเภอ ประกอบด้วย อ.นครไทย เนินมะปรำง ชำติตระกำล และ วังทอง หนักสุด ที่ อ.นครไทย วัดระดับน ้ำอยู่ที่ 50 เซนติเมตร 
ล่ำสุด จำกกำรตรวจสอบพบว่ำมีบ้ำนเรือนประชำชนและพื นที่ทำงกำรเกษตรได้รับผลกระทบ 1,100 ครัวเรือน เนื่องจำกมีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ รองลงมำคือ อ.เนินมะปรำง มีบ้ำนเรือนประชำชนได้รับควำมเสียหำย ประมำณ 300 ครัวเรือน  
และขณะนี ก้ำลังเร่งตรวจสอบควำมหำยที่ อ.ชำติตระกำล ส่วนที่ อ.วังทอง สถำนกำรณ์ได้กลับเข้ำสู่ภำวะปกติแล้ว ภำพรวมพื นที่
ได้รับผลกระทบทั่วทั งจังหวัดมำกกว่ำ 1,400 ครัวเรือน นอกจำกนี  ยังมีถนนขำดอีก 2 สำย ใน อ.เนินมะปรำง และ นครไทย  
ซึ่งจะเร่งซ่อมแซมให้กลับมำใช้ได้ตำมปกติโดยเร็ว 

อย่ำงไรก็ตำม หัวหน้ำส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพิษณุโลก ยังคงต้องจับตำเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์  
อย่ำงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 19 กันยำยน 2559  (ไอ เอ็น เอ็น) 
'ราอี'ถล่มอ.หล่มเก่าคันดินฝายขาด-ท่วมบ้าน20หลัง 

พำยุ "รำอ"ี ถล่ม อ.หล่มเก่ำ อ่วม น ้ำไหลหนุนจนคันดินข้ำงฝำยขำด ท่วมบ้ำน 20 หลัง ตกอยู่ในสภำพติดเกำะ ไม่สำมำรถ
สัญจรเข้ำออกหมู่บ้ำนได้ นอภ. เร่งช่วย 

จำกอิทธิพลของพำยุ "รำอี" ท้ำให้มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั งคืน โดยเฉพำะในเขตพื นที่ อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์ พบว่ำมีน ้ำ
จำกล้ำน ้ำ 3 สำย ได้แก่ ล้ำน ้ำพุงที่รับน ้ำมำจำกเขำภูทับเบิกและจำกเขำในเขต อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย รวมทั งล้ำน ้ำสักและน ้ำฝน 
ที่ไหลเข้ำหนุน จนท้ำให้ระดับน ้ำสูงอย่ำงรวดเร็ว จนท้ำให้ต้องเร่งเปิดประตูน ้ำที่ฝำยกั นล้ำน ้ำพุง เพ่ือระบำยน ้ำออก นอกจำกนี  
บริเวณคันดินข้ำงฝำยแก่งเสี ยว ต.นำซ้ำ ยังถูกน ้ำกัดเซำะจนขำดทะลุเป็นช่อง ส่งผลให้น ้ำทะลักเข้ำท่วมหมู่บ้ำน มีรำษฎร  
20 หลังคำเรือน ตกอยู่ในสภำพติดเกำะ ไม่สำมำรถสัญจรเข้ำออกหมู่บ้ำนได้  

ด้ำน นำยชำญชัย ศรศรีวิชัย นำยอ้ำเภอหล่มเก่ำ ได้น้ำคณะเจ้ำหน้ำที่ลงส้ำรวจบริเวณคันดินข้ำงฝำยแก่งเสี ยว  
ที่ถูกกระแสน ้ำกัดเซำะขำด จำกนั นยังลงเรือไปตรวจเยี่ยมให้ก้ำลังใจผู้ประสบภัยที่ติดน ้ำท่วมอยู่บนบ้ำนพักอีกด้วย ทั งนี   
นำยชำญชัย ยอมรับว่ำสถำนกำรณ์น ้ำช่วงนี  โดยเฉพำะในพื นที่ 6 ต้ำบล คือ ต.วังบำล ต.หล่มเก่ำ ต.ฝำยนำแซง ต.หินฮำว ต.นำซ้ำ 
ต.ศิลำ ถือว่ำอยู่ในขั นวิกฤตและต้องเฝ้ำจับตำอย่ำงใกล้ชิด เพรำะมีน ้ำจำกล้ำน ้ำพุง ล้ำน ้ำสัก และน ้ำฝนไหลเข้ำหนุน และเวลำนี ฝน 
ก็ยังไม่หยุดตก อย่ำงไรก็ตำม ในขณะนี เรื่องเร่งด่วนคือกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งมีกำรประสำนขอเรือท้องแบน  
จำกหน่วยทหำรและหน่วยกูภัยภำคเอกชนไปแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 
น ้าป่าจากเพชรบูรณ์หลากท่วม 3 อ้าเภอของ จ.พิจิตร 

เกิดฝนตกหนักในเขต อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ส่งผลให้ขณะนี น ้ำป่ำจำกเทือกเขำเพชรบูรณ์ หลำกท่วมหลำยพื นที่ 
ใน 3 อ้ำเภอ ของ จ.พิจิตร เจ้ำหน้ำที่เร่งระบำย - ช่วยเหลือ 

นำยบุญเกิด พันแดง ก้ำนันต้ำบลห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร รำยงำนสถำนกำรณ์ ว่ำ ในช่วง 2-3 วันที่ผ่ำนมำ ได้เกิด 
ฝนตกหนักในเขต อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ส่งผลให้ขณะนี ปริมำณน ้ำจ้ำนวนมำกจำกเทือกเขำเพชรบูรณ์ได้ไหลมำตำมคลอง
บอระเพ็ด ผ่ำน ต.วังงิ ว ส่งผลให้ในพื นที่ ต.ห้วยพุก ซึ่งเป็นจุดลุ่มต่้ำเกิดน ้ำท่วมใน 5 หมู่บ้ำน รวมถึงบริเวณโรงเรียนบ้ำนไดลึก 
"ประชำนุสรณ์" ต้ำรวจ และสำยตรวจรวมถึงผู้น้ำชุมชน ต้องช่วยกันดูแลรับส่งเด็กนักเรียน เข้ำ -ออก จำกโรงเรียน แต่เบื องต้น 
ยังเปิดสอนได้  

นอกจำกนี  ในเขตหมู่ 14 ต.วังทรำยพูน และในเขตตลำด อ.ทับคล้อ ในหลำยหมู่บ้ำนก็ถูกน ้ำท่วมด้วยเช่นกัน ล่ำสุด 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก้ำลังเร่งระบำยน ้ำลงสู่แม่น ้ำ พร้อมส้ำรวจควำมเสียหำยเพ่ือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 
เลยยังอ่วม!อ.ด่านซ้ายน ้าท่วมตั งศูนย์ช่วย24ชม. 

นำยประยูร อรัญรุท นำยอ้ำเภอด่ำนซ้ำย จ.เลย เปิดเผยกับส้ำนักข่ำว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่ำ หลังน ้ำจำกเทือกเขำภำยในเขต
อุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ ซึ่งไหลผ่ำนล้ำน ้ำหมัน เอ่อล้นตลิ่งหลำกเข้ำท่วมพื นที่ 4 ต้ำบล ของอ.ด่ำนซ้ำย คือ ต.นำหอ, นำดี, 
ด่ำนซ้ำย, กกสะทอน และเขตต้ำบลศรีสองรัก อ.เมืองเลย ล่ำสุด ระดับน ้ำยังคงท่วมขังสูงประมำณ 50 เซนติเมตร ต่อเนื่อง 
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เป็นวันที่ 2 ส่งผลกระทบกับประชำชนโดยเฉพำะเขตเทศบำลต้ำบลด่ำนซ้ำย และเทศบำลต้ำบลศรีสองรัก ที่มีน ้ำท่วมขัง  
บนถนน รวมไปถึงบ้ำนเรือนรำษฎรกว่ำ 30 หลัง กำรสัญจรเป็นไปด้วยควำมยำกล้ำบำก  

เบื องต้น ทำงอ้ำเภอได้จัดตั งศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส้ำหรับดูแลให้ควำมช่วยเหลือชำวบ้ำน ตลอด 24 ชั่วโมง 
พร้อมกับเร่งก้ำจัดสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ เพ่ือระบำยให้เร็วที่สุดคำดว่ำภำยในวันนี ระดับน ้ำจะลดลงบ้ำงบำงส่วน แต่อำจจะยังไม่กลับ  
เข้ำสู่ภำวะปกติ 100%  (ไอ เอ็น เอ็น) 
นครพนมวิกฤติแม้ระดับโขงทรงตัวพบน ้าท่วมนา-ถนน 

จ.นครพนม วิกฤติ ถึงแม้ระดับน ้ำโขงยังทรงตัวอยู่ประมำณ 10 เมตร เนื่องจำกฝนหยุดตก แต่ยังมีควำมเสี่ยงต่อกำร 
เกิดปัญหำพบมวลน ้ำยังท่วมขังนำข้ำว - ถนน ไม่ต่้ำกว่ำ 1,000 - 2,000 ไร่  

น ้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจำกระดับน ้ำโขงยังใกล้จุดวิกฤติ ที่ 13 เมตร อยู่ 3 เมตร ท้ำให้ล้ำน ้ำสำขำตำมพื นที่ต่ำง ๆ  
ไหลระบำยลงน ้ำโขงช้ำ จำกกำรตรวจสอบพื นที่ได้รับผลกระทบ พบว่ำมี อ.โพนสวรรค์ อ.นำทม และ อ.ศรีสงครำม ที่ยังมีปัญหำ
มวลน ้ำจำกหลำยพื นที่ไหลลงมำสมทบ ท้ำให้ระดับน ้ำที่ท่วมนำข้ำวยังไม่ลดลงเช่นเดียวกับ อ.โพนสวรรค์ ตั งแต่เช้ำที่ผ่ำนมำยังมี 
มวลน ้ำจำกล้ำน ้ำอูนไหลผ่ำนล้ำห้วยสำขำมำรวมตัวกันต่อเนื่อง ท้ำให้ระดับน ้ำในนำข้ำวของเกษตรกรที่ก้ำลังรอกำรเก็บเกี่ยว  
รวมถึงถนนเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนกับอ้ำเภอยังไม่ลดระดับ สร้ำงควำมเดือดร้อนในกำรสัญจร  

ส่วนนำข้ำวคำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยไม่ต่้ำกว่ำ 1,000 – 2,000 ไร่ ซึ่งล่ำสุดเจ้ำหน้ำที่ก้ำลังอยู่ระหว่ำงส้ำรวจ 
ให้ควำมช่วยเหลือ  (ไอ เอ็น เอ็น) 
พายุราอีพ่นพิษน ้าท่วมขอนแก่นสูงกว่า80ซม. 

พำยุรำอี พ่นพิษ เกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองตกลงมำอย่ำงหนักอย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำน ้ำท่วมขังขอนแก่นสูงกว่ำ 80 ซม. 
ปภ. เร่งจัดเรือท้องแบนน้ำนักเรียนตำบอดมำเรียนหนังสือ  

จำกอิทธิพลของพำยุรำอีที่พำดผ่ำนประเทศไทย ส่งผลให้ จ .ขอนแก่น เกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองตกลงมำอย่ำงหนัก 
อย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ ซึ่งถึงแม้ว่ำขณะนี ฝนจะหยุดตกแล้ว แต่ก็ยังคงส่งผลต่อปริมำณน ้ำไหลและระดับน ้ำที่ยังคงท่วมสุง  
ในหลำยพื นที่ โดยเฉพำะบริเวณโรงเรียนศึกษำพิเศษคนตำบอดขอนแก่น ที่ยังคงมีระดับน ้ำที่ท่วมทรงตัวสูงกว่ำ 80 ซม.  
ขณะที่หมู่บ้ำนในบริเวณใกล้เคียงกว่ำ 40 หลังคำเรือน ได้รับควำมเดือดร้อนจำกมวลน ้ำหนุนและระดับน ้ำที่ท่วมสูงเช่นกัน  

ด้ำน นำยธีรยุทธ จันทร์ดิษฐวงษ์ ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ .ขอนแก่น กล่ำวว่ำ เบื องต้นตนได้จัดก้ำลังเจ้ำหน้ำที่
ประสำนงำนร่วมกับก้ำลัง ทหำรมลฑลทหำรบกที่ 23 และเทศบำลต้ำบลบ้ำนเป็ด ในกำรน้ำเรือท้องแบน ส้ำหรับให้บริกำร
ประชำชนและให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง อย่ำงไรก็ตำม ยังคงต้องจับตำมวลน ้ำหนุนที่อำจจะส่งผลให้ 
มีน ้ำท่วมขังต่อเนื่องในระยะนี   (ไอ เอ็น เอ็น) 
ศรีสะเกษน ้าล้นห้วยตามายท่วมนาข้าว 300 ไร่  

เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องใน จ.ศรีสะเกษ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เขตอ้ำเภอแนวชำยแดนไทย – กัมพูชำ ท้ำให้อ่ำงเก็บน ้ำ 
ห้วยตำมำย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ล้นไหลเอ่อเข้ำท่วมพื นที่ทำงกำรเกษตรของชำวบ้ำนที่ท้ำนำอยู่โดยรอบ ในเขตหลำยต้ำบล
ของ อ.กันทรลักษ์ ประมำณ 300 ไร่  

ด้ำน นำยจ้ำรัส สวนจันทร์ ผู้อ้ำนวยกำรโครงกำรชลประทำน จ.ศรีสะเกษ กล่ำวว่ำ กำรที่ฝนตกต่อเนื่องได้ส่งผลให้ 
อ่ำงเก็บน ้ำของ จ.ศรีสะเกษ จ้ำนวน 8 อ่ำง คือ อ่ำงเก็บน ้ำห้วยส้ำรำญ อ่ำงเก็บน ้ำห้วยติ๊กชู อ่ำงเก็บน ้ำห้วยตำจู อ่ำงเก็บน ้ำหนองสิ 
อ่ำงเก็บน ้ำห้วยทำ อ่ำงเก็บน ้ำห้วยตะแบง อ่ำงเก็บน ้ำห้วยด่ำนไอ และอ่ำงเก็บน ้ำห้วยน ้ำเค็ม จำกอ่ำงเก็บน ้ำที่มีจ้ำนวนทั งสิ น  
14 แห่ง มีระดับน ้ำเกินกว่ำระดับกักเก็บ ส่งผลให้เกิดภำวะน ้ำล้นสปิลล์เวย์ ล่ำสุด นำยธวัช สุระบำล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้สั่งกำรให้เสริมกระสอบทรำยบนสปิลล์เวย์ เพื่อป้องกันไม่ให้น ้ำไหลลงมำตำมล้ำห้วย เป็นกำรป้องกันไม่ให้น ้ำไหลทะลักเข้ำมำท่วม
บ้ำนเรือนของชำวบ้ำนในเขตเทศบำลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี อ่ำงเก็บน ้ำทุกแห่งยังสำมำรถรองรับน ้ำได้ ส่วนไร่นำที่โดนน ้ำท่วมนั น 
หำกว่ำไม่มีฝนตกหนักเหมือนช่วง 2 วันที่ผ่ำนมำ คำดว่ำ ไม่นำนระดับน ้ำจะลดลงเข้ำสู่ภำวะปกติได้ในเร็ว ๆ นี   (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 

 


