
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 1/10 

พ 
 
 
 

สภาวะอากาศ  ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สําหรับภาคใต้ยังคงมี ฝนตกชุก
หนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ี ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนักไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง... 

สถานการณ์น้ํา 
กระทรวงมหาดไทย  มท.1 รับ 4 จ.ยังอ่วม ยันเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยนํ้า
ตามปกติ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผย กทม.อุณหภูมิลด 1-2 องศา ภาคเหนือลมแรง/ภาคใต้
ฝนหนาแน่น 
จ.ขอนแก่น  'ฉัตรชัย'ตรวจนํ้าท่วมขอนแก่น-นายกฯลงพรุ่งน้ี 
จ.อุทัยธานี  นํ้ายังท่วมริมตลิ่ง 2 อ.สูงสุด 1 ม.กระทบพันหลัง 
อ่างทอง  พนังกั้นนํ้าเจ้าพระยาพัง ทํานํ้าทะลักท่วมวัดอัมพวันสูงกว่า 3 เมตร 
พระสงฆ์ หมาแมวเดือดร้อน 
จ.สุพรรณบุรี  ชาวบางตะเคียนโวยนํ้าท่วม นานนับเดือนไร้หน่วยงานช่วย 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ผู้จัดการ) 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560  

สถานี ระดับตลิ่ง ระดบัน้าํ 
30 ต.ค. 60 

ระดบัน้าํ 
31 ต.ค.60 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 5.12 4.94 -7.86 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 9.64 9.66 -6.34 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 6.10 6.80 -5.40 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 4.69 4.64 7.36 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 4.65 4.52 -7.98 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 6.34 6.18 -8.32 
หมายเหตุ : ระดับ (รสม.) ข้อมูลจาก http://www.dwr.go.th/ 
 
ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาบสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้า 
ตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และลดลงในบางพ้ืนที่ (ข้อมูลวันที่ 31 ต.ค.2560 ที่มา  
กรมทรัพยากรนํ้า) สถานีคลองอู่ตะเภาตอนบน อ .สะเดา จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา  
สถานีคลองรัตภูมิ อ .รัตภูมิ จ .สงขลา สถานีคลองตะโหมด อ ตะโหมด  จ .พัทลุง สถานีคลองนาท่อม อ .เมือง จ .พัทลุง  
สถานีคลองท่าแนะ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุงวัดปริมาณนํ้าได้ 12.62 0.66 13.66 22.20 20.44 และ 33.87 ลบม/วินาที  

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ยกเว้น สะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร และเชิงสะพานสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี มีระดับเฝ้าระวังนํ้าท่วม  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
. 
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จังหวัด 26 ต.ค.60 27 ต.ค.60 28 ต.ค.60 29 ต.ค.60 30 ต.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. 57.0 - 0.3 - - 
จ.เชียงราย 13.2 0.1 12.8 - - 
จ.เชียงใหม่ 31.3 3.5 9.2 15.8 - 
จ.พะเยา 8.4 - 0.3 - - 
จ.น่าน 16.2 7.5 8.5 - - 
จ.ลําพูน 18.2 0.6 - - - 
จ.ลําปาง - 20.0 - 7.4 - 
จ.แพร่ - - - - - 

จ.อุตรดิตถ์ - - - - - 
จ.สุโขทัย 62.5 64.1 - - - 
จ.ตาก - - - - - 

จ.พิษณุโลก 0.2 2.7 - - - 
จ.เพชรบูรณ์ 0.5 - - - - 
จ.กําแพงเพชร 11.4 0.4 0.5 - - 

จ.พิจิตร - - - - - 
จ.หนองคาย - - - - - 

จ.เลย - - - - - 
จ.อุดรธานี - - - - - 

จ.หนองบัวลําภู - - - - - 
จ.นครพนม - - - - - 
จ.สกลนคร - - - - - 
จ.มุกดาหาร - - - - - 
จ.ขอนแก่น - - - - - 

จ.มหาสารคาม - - - - - 
จ.กาฬสินธ์ุ - - - - - 
จ.ร้อยเอ็ด - - - - - 
จ.ชัยภูมิ - - - - - 

จ.อุบลราชธาน ี - - - - - 
จ.อํานาจเจริญ - - - - - 

จ.ยโสธร - - - - - 
จ.สุรินทร์ - - - - - 

จ.นครราชสีมา - - - - - 
จ.บุรีรัมย์ - - - - - 

จ.ศรีษะเกษ - - - - - 
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แผนที่อากาศ 
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30 ต.ค.60  เวลา 13:00 น. 30 ต.ค.60  เวลา 19:00 น. 

31 ต.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 31 ต.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 32.2 4,530.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 2,243.8 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั - 2,572.8 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี - 2,659.9 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 1,212.5 114.5 ตํา่กวา่ - 4,103.1 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 1,155.4 278.4 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 2,243.8 *** *** 15.0 3,186.4 หนองพลบั สกษ. - 947.8 203.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 2,108.8 124.9 สงูกวา่ 32.2 4,530.2 หวัหนิ ไมม่ฝีน 1,038.9 246.2 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 2,028.6 117.0 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 1,241.4 227.8 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,818.6 90.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร - 1,896.3 251.6 สงูกวา่

พะเยา - 1,237.1 122.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 14.8 1,772.8 229.7 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,384.2 83.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 1,853.1 309.8 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,626.6 119.4 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,529.6 129.5 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 1,212.5 236.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 1,221.8 115.2 สงูกวา่ หนองคาย - 1,886.6 90.9 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 12.7 2,859.2 303.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 98.4 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,519.7 123.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 2.0 3,186.4 270.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,380.3 117.6 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,901.0 90.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,919.7 265.9 สงูกวา่

ลําปาง - 1,487.5 98.3 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,292.2 85.8 สงูกวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 1,617.3 226.2 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,458.5 110.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2,413.3 76.9 สงูกวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 2,098.7 221.6 สงูกวา่

แพร่ - 1,385.4 88.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,659.9 97.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 15.0 2,229.8 239.5 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,205.7 70.3 สงูกวา่ นครพนม สกษ. - 2,256.0 111.5 สงูกวา่ สงขลา - 1,825.6 257.1 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,078.4 70.3 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,588.7 *** *** หาดใหญ่ 3.0 1,765.4 227.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. - 1,588.9 126.3 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,419.4 117.7 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 2.6 1,864.9 224.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,521.7 111.0 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,886.0 111.4 สงูกวา่ สะเดา 0.6 1,317.7 214.5 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,647.9 192.8 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 2,050.8 100.6 สงูกวา่ ปตัตานี 1.2 1,848.5 216.2 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 1,750.8 148.0 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,690.0 108.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 0.4 2,622.4 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1 288 6 88 5 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 728 7 90 3 สงกวา่ นราธวิาส 3 119 1 254 4 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

30 ตุลาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

31 ตุลาคม 2560

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1,288.6 88.5 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,728.7 90.3 สงูกวา่ นราธวิาส - 3,119.1 254.4 สงูกวา่

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,074.9 102.1 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 1,087.8 137.0 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 1,371.3 199.2 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,661.9 101.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 1,394.2 204.3 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,754.3 107.3 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 1,588.0 162.5 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,780.3 123.1 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 1,355.4 90.4 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,717.5 118.2 สงูกวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 4,530.20 392.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,823.3 191.7 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,653.3 167.6 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 2.0 4,238.90 475.60 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,357.3 155.8 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 1,242.4 126.3 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 2,312.30 323.50 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,496.2 124.9 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 1,787.8 146.3 สงูกวา่ ภเูก็ต 0.2 2,321.90 320.10 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,270.1 213.0 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,486.8 128.2 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 32.2 2,690.80 353.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,379.9 131.6 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,391.4 134.0 สงูกวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 2,525.50 325.40 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,058.5 164.3 สงูกวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 2,571.60 285.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,378.8 178.9 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 2,542.10 339.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 1,221.3 133.9 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 1,854.0 147.7 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 1,669.5 153.4 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 1,516.8 150.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 32.2 2,690.8

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,123.6 158.5 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 พทัลงุ สกษ. 15.0 2,229.8

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,066.8 167.6 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 สว ีสกษ. 14.8 1,772.8

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,278.6 *** *** นครนายก - 2,643.3 *** *** 4 นครศรธีรรมราช 12.7 2,859.2

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,260.9 127.3 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,873.4 160.9 สงูกวา่ 5 หาดใหญ่ 3.0 1,765.4

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,544.4 149.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี - 1,992.4 154.5 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 32.2 2,690.8

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 1,580.4 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,406.5 162.6 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง ไมม่ฝีน 4,530.2

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 1,643.5 172.3 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,801.3 231.9 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 1,299.9 196.7 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 1,409.2 208.9 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 1,236.7 153.7 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 1,172.1 207.1 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 1,020.0 214.4 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 1,207.7 216.1 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 930.9 171.4 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 1,454.6 174.2 สงูกวา่

สมทุรสงคราม ไมม่ฝีน 1,078.4 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 1,213.5 200.3 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 1,093.2 209.2 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 1,508.9 259.8 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 1,096.0 202.1 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,548.8 194.4 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 1,920.2 214.0 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,446.4 246.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 1,667.6 263.1 สงูกวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 3,583.0 297.6 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 2,572.8 292.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 3,985.8 327.5 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ไมม่ฝีน 1,857.5 191.9 สงูกวา่ ตราด - 4,103.1 377.4 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน 987.7 188.1 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 857.5 231.9 ตํา่กวา่

สญัลกัษณ์ ***ไม่มีข้อมลู  - ยงัไม่ได้รับรายงาน/ไม่มีข้อมลู/ไม่มีฝน
หมายเหต ุไดร้บัรายงานเพิม่เตมิโดยการบนัทกึของเจา้หนา้ทีเ่ป็นรายวนั ณ เวลา 07:00 น.

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 50.5 มม. ที ่อ.ทา่ชนะ จ.สรุาษฎรธ์านี

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 545.06 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื 1 - 6 7 476.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 3 2 12 -87.00 

วนัที ่31  ตุลาคม  2560 ภาคกลาง 1 - 2 3 20.00

59,784 ภาคตะวันตก - - 2 2 164.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
84% ภาคตะวันออก 4 1 5 10 5.06 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่31  ตุลาคม  2559 ภาคใต ้ 2 - 2 4 -33.00  ลดลง 15 อ่าง

49,009 รวมท ัง้ประเทศ 15 4 19 38 545.06   เพิม่ขึน้ 19 อ่าง

69%

ความจุ ปรมิาณนํา้ ใชก้าร ปรมิาณนํา้ สถานการณ์

ภาค ที่ ทีใ่ชง้าน ไดจ้รงิ  + เพิม่ขีน้ ปรมิาณนํา้

อ่างเก็บนํา้ เขือ่น รนก. ไม่ได ้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้  - ลดลง ในอ่าง

(ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื  (7)

1 ภูมพิล (2)               ตาก 13,462 3,800 9,662 6,759 50% 10,528 78% 6,728 50% 10,171 76% 6,371 47% 357.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,646 80% 8,377 88% 5,527 58% 8,275 87% 5,425 57% 102.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 12 253 156 59% 252 95% 240 91% 244 92% 232 88% 8.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 102 39% 114 43% 100 38% 113 43% 99 38% 1.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 94 89% 95 90% 92 87% 91 86% 88 83% 4.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 175 103% 173 102% 167 98% 168 99% 162 95% 5.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 947 101% 975 104% 932 99% 976 104% 933 99% -1.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 15,879 64% 20,513 83% 13,786 56% 20,038 81% 13,310 54% 476.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 101 74% 130 96% 123 90% 130 96% 123 90% - คงที่

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 286 55% 515 99% 470 90% 525 101% 480 92% -10.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 66 40% 161 98% 153 93% 165 100% 157 95% -4.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 151 92% 167 102% 130 79% 166 101% 129 79% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 2,145 88% 2,889 119% 2,308 95% 2,948 121% 2,367 97% -59.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,131 57% 1,854 94% 1,754 89% 1,865 94% 1,765 89% -11.00 ลดลง

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 105 33% 193 61% 171 54% 188 60% 166 53% 5.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 65 42% 140 90% 139 90% 141 91% 140 90% -1.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 70 50% 110 78% 103 73% 110 78% 103 73% - คงที่

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 129 47% 208 76% 201 73% 211 77% 204 74% -3.00 ลดลง

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 62 51% 79 65% 76 63% 79 65% 76 63% - คงที่

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,657 84% 1,652 84% 821 42% 1,657 84% 826 42% -5.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 5,968 71% 8,098 97% 6,449 77% 8,186 98% 6,536 78% -87.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 978 102% 958 100% 955 99% 941 98% 938 98% 17.00 เพิม่ขึน้

21 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 166 104% 165 103% 148 93% 161 101% 144 90% 4.00 เพิม่ขึน้

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 172 72% 288 120% 248 103% 289 120% 249 104% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,316 97% 1,411 104% 1,351 99% 1,391 102% 1,331 98% 20.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,345 75% 15,508 87% 5,243 30% 15,385 87% 5,120 29% 123.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,705 64% 7,057 80% 4,045 46% 7,016 79% 4,004 45% 41.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 19,050 72% 22,565 85% 9,288 35% 22,401 84% 9,124 34% 164.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 217 97% 222 99% 217 97% 220 98% 215 96% 2.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 248 59% 306 73% 276 66% 297 71% 267 64% 9.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 75 64% 112 96% 100 85% 113 97% 101 86% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 93 57% 160 98% 146 89% 160 98% 146 89% - คงที่

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 236 80% 293 99% 273 93% 300 102% 280 95% -7.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 7 40% 12 71% 11 66% 12 70% 10.86 65% 0.13 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 10 49% 21 99% 20 94% 22 101% 20.65 96% -0.45 ลดลง

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 55 69% 77 97% 74 93% 78 98% 74.88 94% -0.93 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 38 84% 40 88% 37 81% 40 87% 36.58 80% 0.31 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 220 75% 227 77% 208 71% 224 76% 205.00 69% 3.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,199 71% 1,470 88% 1,362 81% 1,465 87% 1,357 81% 5.06 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 290 41% 407 57% 342 48% 394 55% 329 46% 13.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 97 25% 261 67% 243 62% 251 64% 233 60% 10.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,841 86% 4,369 77% 3,017 54% 4,403 78% 3,051 54% -34.00 ลดลง

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 369 25% 691 48% 415 29% 713 49% 437 30% -22.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,597 68% 5,728 70% 4,017 49% 5,761 70% 4,050 49% -33.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 49,009 69% 59,784 84% 36,253 51% 59,241 84% 35,708 50% 545.06 เพิม่ขึน้

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

1) อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ หมายถงึ อ่างเก็บน้ําทีม่ีความจุตัง้แต ่100 ลา้น ลบ.ม. ขึน้ไป 

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (28)

3) เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทีม่ีความสําคญัตอ่การอุตสาหกรรมและการประปาฯ ของลุม่น้ําชายฝ่ังทะเลตะวันออก    1.ศรนีครนิทร ์  2.ภมูพิล    3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

4) ทีม่า : กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย    6.อุบลรตัน ์     7.สรินิธร     8.บางลาง  9.ลําปาว   10.ป่าสกั

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 26 จังหวัด ไม่ม ี50 จังหวัด                             ลําดบัของเขือ่นตามปรมิาณนํา้ใชก้ารได้

รนก. หมายถงึ ระดบัเก็บกักของอ่าง    1.ภมูพิล    2.ศรนีครนิทร ์   3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

   6.ลําปาว   7.อุบลรตัน ์   8.บางลาง    9.สรินิธร    10.ป่าสกั

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่31  ตลุาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

31 ตลุาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

25 ตลุาคม 2560ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่31  ตลุาคม  2559

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 70,921 
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้รวม
ท ัง้ประเทศปจัจบุนั
 ใน ปี 60  และ ปี 59

ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

เทา่กบั

ล้าน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั

% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน % ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 
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มท.1รับ4จ.ยังอ่วม ยันเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ําตามปกติ 
“มท.1” เผย 4 จว.ลุ่มเจ้าพระยาท่วมต่อเน่ืองหลังเขื่อนเจ้าพระยายังปล่อยนํ้า ด้านคสช.สั่งตรวจสอบป้องคนฉวยขึ้นราคา

สินค้า ทส.ต้ังวอร์รูมช่วยเหลือเหย่ือนํ้าท่วม 
ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพ้ืนที่ว่า 

สถานการณ์ของระดับนํ้ายังคงระดับเดิม ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาขณะน้ีปล่อยนํ้าในระดับ 2,000กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก็จะทําให้
นํ้าท่วมในพ้ืนที่ของจ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี จ.ชัยนาท และจ.พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มตํ่าริมแม่นํ้าไม่ล้นเข้าไป 
ในพนังก้ันนํ้า ถือว่าเป็นปกติของการปล่อยนํ้าในระดับน้ี ส่วนการลงพ้ืนที่ของนายกฯครั้งน้ี ก็จะดูว่าการดําเนินการในเรื่องของการ
ดูแลประชาชนจะทําอย่างไร 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า ส่วนสถานการณ์นํ้าจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าเป็นห่วง เช่น จ.ขอนแก่น เน่ืองจากนํ้า
ที่มีอยู่เดิม เจ้าหน้าที่จะทําการระบาย แต่กลับเกิดปัญหาพนังก้ันนํ้าด้านคลองชลประทานชํารุด จึงทําให้นํ้าไหลไปท่วมพ้ืนที่
การเกษตรบางส่วน ซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังเร่งทําการซ่อมแซม ส่วนสถานการณ์ของแม่นํ้าชี และแม่นํ้ามูลยังไม่ถึงขั้นเลวร้ายมากนัก 
เพราะมีการทยอยระบายนํ้าได้ตามท่ีพอจะทําได้ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ขณะที่เขื่อนอุบลรัตน์ก็ยังสามารถระบายน้ํา
ให้สอดคล้องกับปริมาณนํ้าที่จะเข้าไปยังเขื่อน 

พ .อ .หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช .) กล่าวว่า พล .อ . วีรชัย อินทุโศภน  
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ในฐานะรองเลขาธิการคสช. ได้กําชับให้ทุกส่วนดําเนินการตามนโยบายและความห่วงใย
ของพล.อ.ประยุทธ์ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งขณะน้ียังคงมีมวลนํ้าที่รอการไหลลงมาสู่พ้ืนที่ตอนล่าง  
ขอให้อํานวยความสะดวกประชาชนอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะการจัดรถและพาหนะรับ-ส่ง การเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่มีเกณฑ์เสี่ยง 
ต่อการเกิดนํ้าท่วม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคอีสาน  ส่วนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมท่ีสุด  

พ.ต.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า นอกจากน้ี ในเรื่องของการป้องกันไม่ให้มีผู้ประกอบการฉกฉวยโอกาสข้ึนราคาสินค้า 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่นํ้าท่วมทางกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ประจําพ้ืนที่ รวมท้ังเจ้าหน้าที่ตํารวจ และพาณิชย์
จังหวัดจะต้องร่วมกันตรวจสอบไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เพ่ือไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามงานที่เก่ียวข้อง 
กับการสนับสนุนรัฐบาลน้ัน คสช.จะยังคงร่วมกับส่วนราชการต่างๆ  ดําเนินการต่อเน่ือง อาทิ กําจัดผักตบชวา บริหารจัดการน้ํา  
ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งนํ้า 

ด้านนายประลอง ดํารงค์ไทย ผู้ตรวจราชการ ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า  
จากสถานการณ์นํ้าท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ พล.อ. สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯได้มีข้อสั่งการและการจัดทํายุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  รวมถึงการพัฒนาแหล่งกักเก็บนํ้าตามธรรมชาติทั้งนํ้าใต้ดินและนํ้าผิวดิน การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การระบายน้ํา เช่น การจัดการขยะและสิ่งกีดขวางทางนํ้าในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีจากสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น พล.อ.สุรศักด์ิได้กําชับผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียมความพร้อมกําลังพล เครื่องสูบน้ํา และเครื่องจักรกลต่างๆ  
ที่พร้อมให้การช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทันที 

นายประลอง กล่าวว่า ทั้งน้ีทส.ได้จัดต้ังศูนย์ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ (วอร์รูม) ดําเนินการ
โดย ทสจ. และหน่วยงานในพ้ืนที่ พร้อมทั้ง จัดเตรียมกําลังพล รถยนต์ และเรือช่วยขนย้ายสิ่งของ ติดต้ังเครื่องสูบนํ้าเพ่ือระบายนํ้า 
นําเครื่องผลิตนํ้า ด่ืมสะอาดผลิตนํ้า ด่ืมและแจกจ่ายให้ พ่ี น้องประชาชนท่ัวทุกภูมิภาค  และพร้อมเข้าร่วมกับจังหวัด 
ช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับมอบหมาย  นอกจากน้ี ทส. ยังได้เตรียมเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนเพ่ิมเติม สําหรับช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อมีการร้องขอเข้ามา ทั้งน้ีประชาชนที่ประสบภัยสามารถขอความช่วยเหลือมาที่ทส.ตามภารกิจ
ได้ โดยสามารถติดต่อมายังศูนย์บริการร่วม ทส. สายด่วน Green call โทร. 1310 ตลอด 24 ชม..  (เดลินิวส์) 
 
กทม.อุณหภูมิลด1-2องศา เหนือลมแรง/ใต้ฝนหนาแน่น 

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศท่ัวไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึง
หนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ขอให้
ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 
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ภาคเหนือ  อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง  
บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 10-12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง บริเวณยอดภู 
มี อ ากาศหนาว  อุณห ภูมิ ตํ่ าสุ ด  11-13 องศา เซล เซี ยส  อุณห ภูมิ ตํ่ า สุ ด  14-20 องศา เซล เซี ยส  อุณห ภูมิ สู ง สุ ด  
30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง   อากาศเ ย็นในตอนเ ช้า  อุณหภูมิจะลดลงอีก  1-2 องศาเซลเซียส  กับมีลมแรง  อุณหภูมิ ตํ่ าสุด  
19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรง 
บริ เวณจังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พัทลุง  สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง  
และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว  
20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิตํ่าสุด  
22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   
 
'ฉัตรชัย'ตรวจน้ําท่วมขอนแก่น-นายกฯลงพรุ่งนี้ 

"ฉัตรชัย สาริกัลยะ" ลุยตรวจนํ้าท่วมขอนแก่น สั่งทุกหน่วยงานเร่งซ่อมพนังก้ันนํ้าที่พังทลายลงมาให้เสร็จภายใน 36 ชม. 
ขณะที่ นายกฯ ตรวจซ้ําพรุ่งน้ี 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนที่ตรวจสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน
ตอนกลาง โดยได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภายในสํานักชลประทานท่ี 6 ขอนแก่น โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธร รายงานถึงสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่แม่นํ้าพองและแม่นํ้าชี 
เพ่ือไหลลงสู่แม่นํ้าโขง ที่ จ.อุบลราชธานี จากน้ัน คณะของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพ้ืนที่ตรวจติดตามสถานการณ์นํ้า
ท่วม ที่ บ.ห้วยซัน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เน่ืองจากหมู่บ้านดังกล่าวถูกน้ําจากแม่นํ้าพองเอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน 
มานานกว่า 2 สัปดาห์ โดยมีระดับนํ้าท่วมสูงประมาณ 120- 150 ซม. ถนนเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาด ต้องใช้เรือท้องแบน 
ของหน่วยงานราชการมาใช้ในการเดินทางเข้า-ออก เท่าน้ัน  

โดย รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท จํานวน 161,942 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน 485,826,000 บาท  
จากน้ัน ได้เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านคุยโพธ์ิ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น เพ่ือตรวจติดตามการเร่งเสริมดูพนังก้ันนํ้าคลอง 3L  
ซึ่งถูกกระแสนํ้าจากแม่นํ้าพองกัดเซาะพังเสียหายเป็นระยะทางยาวกว่า 30 เมตร นํ้ามีความลึก ประมาณ 4 –5เมตร ขณะน้ี 
กําลังเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน,ทหารช่าง ,สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ จิตอาสา ได้ระดมอุปกรณ์ 
เข้าดําเนินการซ่อมแซม วันน้ีเป็นวันที่สอง แต่ก็ยังไม่สามารถคืบหน้าไปได้มากนัก เน่ืองจากกระแสนํ้าไหลเชี่ยว และการใช้
รถบรรทุกหินเข้าไปถมตรงจุดที่พนังขาดก็ไม่สะดวก เพราะถนนแคบเน่ืองจากเป็นถนนตามคลองส่งนํ้า ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือใช้ 
ในการเดินทางสัญจร ทําให้รถที่บรรทุกหินว่ิงสวนทางไป-มา ด้วยความยากลําบาก 

พล.อ.ฉัตรชัย ยังกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะต้องดําเนินการซ่อมแซมตรงจุดที่พนังก้ันนํ้าขาดให้เสร็จภายใน 
36 ช่ัวโมง นับจากเวลาน้ีไป เพราะถ้าไม่รีบปิด จะส่งผลกระทบกับพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นด่านที่ 2 ที่นํ้าจะไหล
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ทะลักเข้าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ติดกับเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งถ้าหากปิดตรงจุดน้ีได้ช้า กระแสนํ้าท่วมก็จะขยายวงกว้างออกไป
เพ่ิมมากย่างขึ้น. 

ผู้สื่อข่าว รายงานเพ่ิมเติมว่า มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี จะลงพ้ืนที่ 
ตรวจติดตามสถานการณ์นํ้าท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะน้ีในเขต จ.ขอนแก่น เพ่ือประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือพ้ืนที่
ประสบภัย หลังสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ จ .ขอนแก่น เริ่มเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 และมวลนํ้าได้ไหลไปในพื้นที่จังหวัด 
ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์อย่างต่อเน่ือง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ํายังท่วมริมตลิ่งอุทัยธานี2อ.สูงสุด1ม.กระทบพันหลัง 

สถานการณ์นํ้ายังท่วมพ้ืนที่ริมตลิ่งใน จ.อุทัยธานี มีแนวโน้มคลี่คลายหลังระดับนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาปรับตัวลดลง 
อย่างต่อเน่ือง จากการตรวจสอบล่าสุด พบพ้ืนที่ 2 อําเภอ สงูสุดกว่า 1 ม. กระทบประชาชน 1,000 หลัง 

นายอานนท์ ทั่งทอง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี  
เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้สถานการณ์นํ้าท่วมในจ.อุทัยธานี มีแนวโน้มคลี่คลายหลังระดับนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง จากการตรวจสอบล่าสุด พบพ้ืนที่ 2 อําเภอ คือ อ.เมือง และ หนองขาหยั่ง กําลังได้รับผลกระทบ 
นํ้าเอ่อล้นตลิ่งแม่นํ้าสะแกกรัง และ แม่นํ้าเจ้าพระยา เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพ้ืนที่การเกษตรนอกคันก้ันนํ้า วัดระดับ
ความสูงได้ต้ังแต่ 30 ซม. - กว่า 1 ม. ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ เบ้ืองต้นคาดว่ามีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ใน 2 อําเภอ 
ประมาณ 1,000 ครัวเรือน ทั้งน้ีทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้กําชับให้ทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือ ดูแลผู้ประสบอุทกภัย 
อย่างเต็มที่ และจากการประเมินภาพรวมเช่ือว่าในช่วงกลางเดือนพ.ย. 2560 สถานการณ์ของทุกจุดน่าจะคลี่คลายหากไม่มี 
ฝนตกเพ่ิมเติม  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดลงแล้ว แต่ยังไม่พ้นวิกฤต 

สถานการณ์นํ้าที่ท่วมด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ในพ้ืนที่ อ.มโนรมย์ อ.วัดสิงห์ อ.เมืองชัยนาท ลดระดับลงอย่างต่อเน่ือง 
โดยในช่วง 3 วันที่ผ่านมา นํ้าลดลงไปกว่า 30 เซนติเมตร แต่ยังไม่พ้นตลิ่ง และยังสูงกว่าแนวกระสอบทรายประมาณ  
20-30 เซนติเมตร ถนนสายวัดเกาะ-ธรรมมามูล ยังไม่เปิดให้รถขนาดใหญ่สัญจร เน่ืองจากยังต้องเฝ้าระวังแนวกระสอบทราย 
ชาวบ้าน อ.มโนรมย์ อ.วัดสิงห์ อ.เมืองชัยนาท จํานวน 900 หลังคาเรือน ยังไม่พ้นวิกฤต 

ขณะที่สถานการณ์แม่นํ้าเจ้าพระยา และแม่นํ้าสะแกกรัง มีปริมาณรวมกัน 2,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลง 
จากเมื่อวาน 19 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับนํ้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ลดลงจากเม่ือวาน 10 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ  
17.03 เมตร (รทก) ชลประทานได้ผันนํ้าเข้าคลองชลประทาน แม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าน้อย มีปริมาณรวมกัน 700 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวินาที ลดลงจากเมื่อวาน 22 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

ส่วนนํ้าระบายท้ายเข่ือนเจ้าพระยา มีปริมาณ 2,647 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับนํ้าท้ายเข่ือน ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 
15.92 เมตร (รทก) นํ้าท่วมใน อ.สรรพยา ทรงตัว ชาวบ้านกว่า 3,000 ครัวเรือน ยังคงได้รับความเดือดร้อน  (ผู้จัดการ) 

 
พนังกั้นน้ําเจ้าพระยาพัง ทําน้ําทะลักท่วมวัดอัมพวันสูงกว่า 3 เมตร พระสงฆ์ หมาแมวเดือดร้อน 

พระสงฆ์ - หมา แมวในวัดอัมพวัน อ.ป่าโมก จ.อ่างทองได้รับความเดือดร้อนทั่วหน้า หลังพนังกั้นนํ้าริมแม่นํ้าเจ้าพระยา 
พังทลายจนนํ้าเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมสูงกว่า 3 เมตร เบ้ืองต้น โบสถ์ วิหาร ศาลา และเมรุจมนํ้าเสียหาย 

ผู้สื่อข่าวยังคงเกาะติดสถานการณ์นํ้าใน จ.อ่างทอง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ อ.ป่าโมก ที่พบว่า หลังพนังก้ันนํ้าบริเวณ 
ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา พังทลายจนทําให้นํ้าเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมพ้ืนที่ ไม่เพียงแต่จะทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเท่าน้ัน  
แต่พระสงฆ์ภายในวัดอัมพวัน และสัตว์ต่างๆ ก็พลอยได้รับความเดือดร้อน เน่ืองจากระดับนํ้าที่ท่วมสูงกว่า 3 เมตร และเอ่อล้น 
เข้าท่วมโบสถ์ วิหาร ศาลา และเมรุจมนํ้าจนได้รับความเสียหาย  

ส่วนบริเวณพ้ืนศาลา และพ้ืนกุฏิ ระดับนํ้าที่สูงอย่างต่อเน่ืองจนทําให้เหลืออีกเพียง 30 เซนติเมตร ก็จะจมนํ้า  
ทําให้พระสงฆ์ต้องอาศัยเรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางเข้าออก 
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พระวรรนพ มหาปุญโญ พระลูกวัดกล่าวว่า ขณะนี้เริ่มประสบปัญหาน้ํากัดเท้า และผิวหนังเป็นผื่นคัน เน่ืองจากนํ้า 
เริ่มขังและไม่ไหลเวียนทําให้สภาพนํ้าเริ่มเปลี่ยนสี และมีกลิ่น รวมท้ังยุงยังชุม สุนัข และแมวที่พักพิงอยู่ภายในวัดต่างพากันหนีนํ้า
ขึ้นมาอยู่บนศาลา หรือบนหลังคา และบางส่วนหนีนํ้าไปอยู่บนเมรุ และวิหาร พระสงฆ์ต้องพายเรือนําอาหารไปให้กินประทังชีวิต 

ทั้งน้ี ระดับนํ้าเจ้าพระยาเร่ิมทรงตัวแล้ว แต่ก็ยังเกินระดับวิกฤตอยู่ ทําให้หลายหมู่บ้านต้องวางเวรยามดูแลอย่างต่อเน่ือง 
และยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่นํ้าเจ้าพระยาได้รั่วซึมเข้าท่วมหมู่บ้านจนได้รับความเดือดร้อน 

และล่าสุด ระดับที่ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นํ้าเจ้าพระยาอยู่ที่ 8.91 เมตร จากระดับตลิ่ง 9.32 มีปริมาณนํ้า
ไหลผ่าน 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีผู้ประสบภัยใน 5อําเภอ 38 ตําบล 129 หมู่บ้าน 4,037 ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตร
ได้รับความเสียหาย 7,015 ไร่ เกษตรกรเดือดร้อน 1,020 ราย  (ผู้จัดการ) 

 
ชาวบางตะเคียนโวยน้ําท่วม นานนับเดือนไร้หน่วยงานช่วย 

ชาวบ้านหมู่ 3 บางตะเคียน สุพรรณฯ เดือดร้อนหนัก! หลังนํ้าท่วมนานนับเดือน โดยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน 
ต่างระบุว่า ยังไม่มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือดูแล  

ผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่ตรวจสอบสภาพบ้านเรือนของชาวบ้านหมู่ 3 ต.บางตะเคียน อ.สองพ่ีน้อง จ .สุพรรณบุรี กว่า  
20 หลังคาเรือน ซึ่งถูกนํ้าท่วมต้ังแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา พบว่ายังคงมีนํ้าท่วมสูงกว่า 1 เมตร จนไม่สามารถอาศัยอยู่ช้ันล่าง 
ของตัวบ้านได้ ต้องย้ายทรัพย์สินขึ้นไปอยู่ช้ัน 2 ขณะที่บางส่วนต้องย้ายไปไว้บนถนนลาดยางและจัดเวรยามนอนเฝ้าป้องกัน 
การถูกโจรกรรม โดยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนต่างระบุว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ 

นายสวาท พูลสําราญ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ 3 ต.บางตะเคียน กล่าวว่า ต้ังแต่นํ้าท่วมเมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา 
ข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย ต้องลุยนํ้าเข้าออกอย่างยากลําบาก ห้องนํ้าก็ไม่สามารถใช้การได้ ย่ิงบ้านที่มีเด็กเล็ก 
และคนชราอาศัยอยู่ด้วยจะลําบากมาก จึงอยากจะให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ขณะที่  
นายสุวรรณ สุริย์แสง กํานัน ต.บางตะเคียน ทราบเร่ืองดังกล่าวแล้วและได้ประสานงานไปยังนายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา  
นายอําเภอสองพี่น้อง พ.อ.อ.นิยม ชาวชัยนาท นายก อบต.บางตะเคียน ให้เข้าไปตรวจสอบพร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยเบ้ืองต้น 
จะนําเคร่ืองอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับชาวบ้าน 

ด้าน ดร.ปิยพจน์ เกียรติชูสกุล กํานัน ต.บางเลนประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน อ.สองพ่ีน้อง กล่าวว่า กําลังประสาน 
อําเภอสองพ่ีน้อง ผ่านไปยังนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี ขอจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง  ขนาด1,500 KVA  
จํานวน 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ และเคร่ืองผลักดันนํ้า 20 เครื่อง โดยใช้งบประมาณของยุทธศาสตร์จังหวัดติดต้ังไว้ที่สะพาน 
ข้ามแม่นํ้าท่าจีน หมู่ 5 ต บางเลน ในการผลักดันนํ้าได้ทันที เพ่ือแก้ปัญหานํ้าท่วมได้เลย โดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหาย  
จึงขอฝากเร่ืองน้ีกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนําเรื่องน้ีไปเสนอกับผู้มีอํานาจ สั่งการ ถ้าโครงการน้ีสําเร็จเช่ือว่าจะแก้ปัญหานํ้าท่วม 
ได้มาก.  (เดลินิวส์) 
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