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สภาวะอากาศ   ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก และภาคใต้ สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง.  

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผย 5 ภาคยังมีฝนตกต่อเน่ือง เหตุร่องมรสุมพาดผ่าน 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  .รายงานเหลืออีก 3 จ.ยังนํ้าท่วมจากพายุ
ทกซูรี เร่งช่วยเหลือเต็มที่ 
จ.สุโขทัย  นํ้ายังท่วมขังต.ยางซ้าย จ.สุโขทัยต้องใช้เรือสัญจร 
จ.พิษณุโลก  นํ้าท่วม อ.วังทองคลี่คลายเหลือพ้ืนที่เกษตร 4 ต. 
จ.พิจิตร  นํ้ายมเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้าน-พ้ืนที่เกษตรใน จ.พิจิตร 
จ.พังงา  เตือน 6 จ.ใต้ ระวังนํ้าท่วมฉับพลัน-พังงาฝนตกหนัก 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ผู้จัดการ ไทยรัฐ) 
 
 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
เปอร์โตริโก  เฮอริเคนมาเรียเคลื่อนถล่มเปอร์โตริโก-อพยพ ปชช. 
 
 
 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 21 กันยายน 2560  

สถานี ระดับตลิ่ง ระดบัน้าํ 
21 ก.ย. 60 

ระดบัน้าํ 
20 ก.ย.60 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 4.85 5.57 -7.95 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 10.84 11.20 -5.16 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 9.04 9.47 -3.16 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 9.80 9.91 -2.20 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 9.87 9.94 -2.63 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 12.04 12.25 -2.46 
หมายเหตุ : ระดับ (รสม.) ข้อมูลจาก http://www.dwr.go.th/ 
 
ระดับน้ําลุ่มน้ําเลสาบสงขลา  ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนาตํ่ากว่า 
ระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและเพิ่มขึ้นบางพ้ืนที่ (ข้อมูลวันที่ 21 ก.ย.2560 ที่มา  
กรมชลประทาน) สถานีคลองลํา อ .ศรีนครินทร์ จ .พัทลุง สถานีคลองนุ้ย อ เมือง  จ .พัทลุง สถานีคลองหวะ อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา 
สถานีคลองอู่ตะเภา อ .หาดใหญ่ จ .สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สถานีคลองอู่ตะเภา อ .สะเดา จ .สงขลา 
วัดปริมาณนํ้าได้ 6.00 * 1.15 42.80 32.40 และ 36.40 ลบม/วินาที  
 

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 21 กันยายน 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ยกเว้น สะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร มีระดับเฝ้าระวังนํ้าท่วม  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จังหวัด 3 ก.ย.60 4 ก.ย.60 5 ก.ย.60 6 ก.ย.60 7 ก.ย.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. - - 8.9 2.3 26.8 
จ.เชียงราย - 25.4 25.3 7.2 1.6 
จ.เชียงใหม่ 6.0 7.6 13.5 59.6 26.2 
จ.พะเยา - - 10.0 36.1 6.6 
จ.น่าน 28.6 28.4 42.2 47.6 52.2 
จ.ลําพูน - 0.4 49.6 4.3 18.8 
จ.ลําปาง - - 10.0 43.8 23.2 
จ.แพร่ - - 120.0 73.5 30.0 

จ.อุตรดิตถ์ - - 90.5 45.0 7.5 
จ.สุโขทัย - 10.2 40.0 23.0 72.0 
จ.ตาก 0.2 9.2 1.5 13.0 9.2 

จ.พิษณุโลก - 49.6 26.5 75.0 42.4 
จ.เพชรบูรณ์ - 0.2 3.9 24.0 22.9 
จ.กําแพงเพชร - - 47.2 16.1 25.9 

จ.พิจิตร - - 2.0 21.2 0.7 
จ.หนองคาย 120.0 50.7 40.0 30.0 78.0 

จ.เลย 30.5 19.0 31.5 61.0 42.5 
จ.อุดรธานี - 10.0 58.5 42.0 35.3 

จ.หนองบัวลําภู - - 18.0 43.5 - 
จ.นครพนม 45.2 30.6 60.1 40.5 11.0 
จ.สกลนคร 69.4 24.6 80.0 35.5 7.5 
จ.มุกดาหาร 22.8 - 45.7 13.7 19.6 
จ.ขอนแก่น 0.1 26.2 30.3 42.4 2.5 

จ.มหาสารคาม 17.6 10.2 50.0 0.8 - 
จ.กาฬสินธ์ุ 19.5 95.0 56.5 54.2 35.0 
จ.ร้อยเอ็ด 0.1 - 21.0 2.2 8.2 
จ.ชัยภูมิ 7.0 20.0 60.0 43.5 7.0 

จ.อุบลราชธาน ี 17.5 19.6 25.5 1.8 20.8 
จ.อํานาจเจริญ - 21.0 65.0 - 5.2 

จ.ยโสธร 19.0 5.0 54.0 - - 
จ.สุรินทร์ - 11.1 2.8 27.9 19.0 

จ.นครราชสีมา 13.5 25.0 92.8 72.5 32.9 
จ.บุรีรัมย์ - - 0.9 37.0 4.4 

จ.ศรีษะเกษ 4.0 - - 4.0 - 
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แผนที่อากาศ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ก.ย.60  เวลา 13:00 น. 20 ก.ย.60  เวลา 19:00 น. 

21 ก.ย.8.60  เวลา 1:00 น. 21 ก.ย.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 75.7 3,830.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 3.8 1,893.5 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 38.0 1,840.0 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 29.9 2,410.8 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน - 905.1 199.0 ตํา่กวา่ 31.2 3,830.2 เพชรบุร ี ไมม่ฝีน 844.3 153.6 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 1,679.0 *** *** 32.4 3,060.3 หนองพลบั สกษ. - 714.6 144.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 1,893.5 283.9 สงูกวา่ 75.7 3,806.1 หวัหนิ 9.9 831.5 120.4 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 1,733.6 262.8 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ 27.4 1,177.4 99.5 สงูกวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,693.0 270.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 1,720.2 178.3 สงูกวา่

พะเยา - 1,018.4 203.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,607.8 157.2 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,248.8 211.5 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 1,757.0 121.7 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,142.9 211.8 สงูกวา่ เลย สกษ. - 1,254.0 234.6 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 32.4 1,093.5 188.4 สงูกวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 975.3 177.1 สงูกวา่ หนองคาย - 1,826.8 257.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 5.0 2,689.4 161.6 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 187.9 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,309.5 235.0 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 3,060.3 161.2 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,177.0 211.4 สงูกวา่ อุดรธานี ฝนเล็กนอ้ย 1,519.8 239.5 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,712.8 113.2 สงูกวา่

ลําปาง ไมม่ฝีน 1,248.6 211.6 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. 6.9 2,214.0 220.6 สงูกวา่ พระแสง สอท. - 1,453.6 170.0 สงูกวา่

ลําพูน - 1,183.1 208.2 สงูกวา่ สกลนคร 17.3 2,289.4 224.8 สงูกวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 1,806.2 243.0 สงูกวา่

แพร่ - 1,247.0 191.7 สงูกวา่ นครพนม - 2,410.8 290.2 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 2,063.6 136.5 สงูกวา่

นา่น 3.8 1,064.2 203.5 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. 3.6 2,012.4 195.6 สงูกวา่ สงขลา 0.3 1,621.3 136.9 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 967.8 197.2 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู - 1,351.7 *** *** หาดใหญ่ 13.4 1,583.2 157.3 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,401.5 194.0 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,143.0 232.0 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,583.0 161.8 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,329.4 248.3 สงูกวา่ มหาสารคาม - 1,433.5 240.6 สงูกวา่ สะเดา - 1,014.7 125.0 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,165.0 293.3 สงูกวา่ มกุดาหาร 9.0 1,968.9 211.7 สงูกวา่ ปตัตานี 5.6 1,721.4 147.1 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 1,280.1 270.2 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. 0.4 1,353.5 229.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 1.5 2,438.8 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 969 8 193 6 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ 2 6 1 443 4 221 8 สงกวา่ นราธวิาส 2 914 8 182 7 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

21 กันยายน 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

20 กันยายน 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สกั ไมม่ฝีน 969.8 193.6 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ 2.6 1,443.4 221.8 สงูกวา่ นราธวิาส - 2,914.8 182.7 สงูกวา่

แมส่อด ไมม่ฝีน 895.8 185.4 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ 24.8 1,035.6 230.0 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 775.5 215.5 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. 1.8 1,418.9 229.6 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 958.6 207.6 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด 3.0 1,460.0 219.8 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 1,412.7 246.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,582.7 293.8 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 1,199.9 205.7 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,557.4 289.6 สงูกวา่ ระนอง 34.8 3,806.10 674.80 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,573.2 268.8 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,405.2 213.9 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 6.3 3,491.90 581.80 สงูกวา่

อุม้ผาง 1.0 1,166.2 247.6 ตํา่กวา่ ทา่ตมู 29.9 1,127.4 263.0 ตํา่กวา่ กระบี่ 12.4 2,040.90 275.20 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,176.7 325.8 สงูกวา่ นครราชสมีา - 1,572.6 228.3 สงูกวา่ ภเูก็ต 14.8 1,871.50 361.20 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 934.7 236.5 สงูกวา่ สรุนิทร ์ 7.2 1,300.7 255.4 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 43.6 1,950.30 399.10 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,116.9 246.1 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,313.9 298.6 สงูกวา่ เกาะลนัตา 29.8 2,128.40 330.30 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั 1.8 885.5 211.6 สงูกวา่ ตรงั 46.7 2,115.80 305.10 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 2.8 990.1 222.5 สงูกวา่ สตลู 75.7 1,924.50 328.40 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง 26.8 1,051.3 239.6 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ - 1,680.5 256.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 1,367.7 237.0 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 1,190.0 255.8 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 สตลู 75.7 1,924.5

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 854.8 271.3 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ก.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ตรงั 46.7 2,115.8

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 976.2 213.9 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 43.6 1,950.3

พระนครศรอียธุยา 19.0 1,059.6 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 2,497.1 *** *** 4 นํารอ่ง 38.0 714.6

บวัชุม 2.2 1,033.2 251.7 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี 1.9 1,624.0 349.4 สงูกวา่ 5 กาญจนบุร ี 36.8 847.3

ปทุมธาน ีสกษ. 3.0 1,347.8 252.0 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี 0.4 1,758.2 303.3 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ สตลู 75.7 1,924.5

สมทุรปราการ สกษ. 0.3 1,168.4 *** *** สระแกว้ 11.0 1,146.4 266.8 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ตราด - 3,830.2

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 1,221.1 241.2 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา 13.0 1,459.0 277.5 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 985.0 223.4 สงูกวา่ ชลบุร ี - 1,149.1 268.9 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 1,054.9 265.5 สงูกวา่ เกาะสชีงั ฝนเล็กนอ้ย 858.9 269.2 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 798.2 227.0 สงูกวา่ พทัยา 0.6 766.4 204.7 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 1.5 795.8 286.2 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 31.2 1,259.4 252.3 สงูกวา่

สมทุรสงคราม 9.1 980.0 *** *** แหลมฉบงั 8.9 773.3 247.3 ตํา่กวา่

กาญจนบุร ี 36.8 847.3 220.5 สงูกวา่ สตัหบี 0.2 1,022.9 219.0 FALSE

นครปฐม ไมม่ฝีน 773.8 219.8 สงูกวา่ ระยอง 4.8 1,205.5 255.2 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. 28.9 1,414.3 294.0 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 0.1 966.0 242.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย 36.8 1,525.7 328.9 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 3,151.7 497.6 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร 12.6 1,840.0 334.3 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 3,484.2 519.9 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง - 1,393.2 284.9 สงูกวา่ ตราด - 3,830.2 681.0 สงูกวา่

นํารอ่ง 38.0 - 221.9 ตํา่กวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 759.2 277.5 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 145.8 มม. ที ่อ.ควนโดน จ.สตลู

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้
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เผย 5 ภาคยังมีฝนตกต่อเนื่อง เหตุร่องมรสุมพาดผ่าน 
กรม อุ ตุ นิยม วืทยา  พยากรณ์อากาศ  24 ช่ั ว โมงข้ า งห น้า ว่ า  ประเทศไทย ยังคงมี ฝนตก ต่อ เ น่ือง  บริ เ วณ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือ
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร และ
ตาก อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย  
สกลนคร กาฬสินธ์ุ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอํานาจเจริญ อุณหภูมิตํ่าสุด  
24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี อ่างทอง สิงห์บุรี 
สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครสวรรค์ อุณหภูมิตํ่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี 
สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี 
ตรัง และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   

 
ปภ.รายงานเหลืออีก 3 จว.ยังน้ําท่วมจากพายุทกซูรี เร่งช่วยเหลือเต็มที่ 

อิทธิพลของพายุทกซูรี จากที่ส่งผลกระทบใน 12 จังหวัด ขณะนี้ คลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์นํ้าไหลหลาก 
3 จังหวัด ขณะที่ ปภ.พร้อมบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกําลัง  

 เมื่อวันที่ 20 ก  .ย  .กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   )ปภ  (.รายงานมีพ้ืนที่เกิดสถานการณ์นํ้า
ไหลหลากจากอิทธิพลพายุ “ทกซูรี” ใน 12 จังหวัด รวม 34 อําเภอ 94 ตําบล 347 หมู่บ้าน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด 
ได้แก่ เลย สกลนคร แพร่ อุตรดิตถ์ พังงา ลําปาง เชียงราย ลําปาง และชัยภูมิ ยังคงมีสถานการณ์นํ้าไหลหลากอีก 3 จังหวัด  
ได้แก่ กาฬสินธ์ุ พิษณุโลก และสตูล รวม 14 อําเภอ 42 ตําบล 200 หมู่บ้าน ทั้งน้ี ปภ  .ได้ ประสานจังหวัด หน่วยทหาร  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น พร้อมเน้นยํ้าเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือ นํ้าไหลหลากจากระดับนํ้ายมเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงสนับสนุนการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
อย่างเต็มกําลัง 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเน่ืองจากอิทธิพลของ
พายุ “ทกซูรี” ต้ังแต่วันที่ 15–19 กันยายน 2560 ทําให้เกิดนํ้าไหลหลากและน้ําเอ่อล้นตลิ่งในพ้ืนที่ 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธ์ุ 
สกลนคร เลย แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สตูล พังงา เชียงราย ลําปาง และชัยภูมิ รวม 34 อําเภอ 94 ตําบล  
347 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 3 จังหวัด รวม 14 อําเภอ 42 ตําบล 200 หมู่บ้าน
แยกเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธ์ุ นํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสมเด็จ อําเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุ อําเภอหนองกุงศรี อําเภอห้วยผึ้ง อําเภอนามน อําเภอห้วยเม็ก และอําเภอนาคู รวม 13 ตําบล 13 หมู่บ้าน 
ภาคเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 5 อําเภอ ได้แก่ได้แก่ อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอพรหมพิราม 
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อําเภอชาติตระการ อําเภอวังทอง และอําเภอเนินมะปราง รวม 23 ตําบล 163 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,359 
ครัวเรือน 26,255 คน ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ สตูล นํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสตูล อําเภอละงู และ
อําเภอมะนัง รวม 7 ตําบล 39 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,078 ครัวเรือน 3,320 คน  

ทั้งน้ี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกําลัง โดยแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบภัย พร้อมนําเรือและรถขนย้ายให้บริการและอํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน รวมถึงจัดรถ
ผลิตนํ้าด่ืม และรถไฟฟ้าส่องสว่างให้บริการแก่ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ต่างๆ นอกจากน้ี ได้ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่
ดําเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า เพ่ือเร่งระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่นํ้าท่วมขัง โดย ปภ.ได้กําชับให้หน่วยปฏิบัติให้การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกําลัง มุ่งเน้นการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของผู้ประสบภัยเป็นหลัก พร้อมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนลล่าง  
และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้น ส่งผลให้ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มมีฝนเพ่ิมมากขึ้น 
กับฝนตกหนักบางแห่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานจังหวัด แลละศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัย เตรียมรับมืออุทกภัยและดินถล่ม โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
เตรียมรับมืออุทกภัยและดินถล่ม โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัด
ชุดเคลื่อนที่เร็ววัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยประจําจุดเสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ท้ายน้ี ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 
1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.  (ไทยรัฐ) 

 
น้ํายังท่วมขังต.ยางซ้ายจ.สุโขทัยต้องใช้เรือสัญจร 

สถานการณ์นํ้ายังท่วมขังใน ต.ยางซ้าย จ.สุโขทัย กระทบ 20 หลังคาเรือนต้องใช้เรือสัญจร ขณะชาวบ้านแห่หาปลา 
สร้างรายได้เสริม - คลายเครียด 

หลังจากระดับนํ้าแม่นํ้ายมจังหวัดสุโขทัย เริ่มลดลง ทําให้ ชาวบ้าน ต.ยางซ้าย ที่ประสบภาวะ พนังดินก้ันนํ้าทรุดตัว  
เริ่มออกมาพายปลา หรือช้อนปลาที่มากับนํ้าเป็นจํานวนมาก เช่น ปลารากกล้วย ที่มีราคาขายถึงกิโลกรัมละ 200 บาท ปลาซิว 
ปลาสร้อย กิโลกรัมละ 50 - 80 บาท จนสามารถทํารายได้ถึงวันประมาณ 1,000 บาท  ซึ่งถ้าโชคดีอาจได้ปลาค้าว ปลาเน้ืออ่อน 
ที่ตลาดต้องการ และมีราคาขายถึงกิโลกรัมละ 300 บาท นับเป็นการใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ชาวบ้าน
ผ่อนคลายด้วย ทั้งน้ีจากการสํารวจความเสียหายจากสถานการณ์นํ้าท่วม เบ้ืองต้นพบ 4 อําเภอ ได้แก่ อ.เมืองสุโขทัย อ.สวรรคโลก 
อ.ศรีสําโรง และ อ.บ้านด่านลานหอย มี สะพานได้รับความเสียหาย 2 แห่ง 2 เทศบาล ซึ่งทางจังหวัดยังคงส่งเรือท้องแบน 
เข้าไปอํานวยความสะดวก 4 ลํา และเรือพลาสติก 15 ลํา  ให้ประชาชนใน ม.9 และ ม.5 ต.ยางซ้าย ประมาณ 20 หลังคาเรือน  
ที่ยังคงประสบอุทกภัย ได้ใช้เป็นพาหนะเข้าออก 

ขณะที่ กลุ่มจิตอาสารถซิ่งสุโขทัย ได้นําเคร่ืองอุปโภคบริโภคของใช้จําเป็นพร้อมนํ้าด่ืมมอบให้ราษฎรผู้ประสบภัยนํ้าท่วม 
ในพ้ืนที่บ้านมะขามค่อมหมู่ 9 ตําบลยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย จํานวน 100 ชุด  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมอ.วังทองพิษณุโลกคลี่คลายเหลือพื้นที่เกษตร4ต. 

สถานการณ์นํ้าท่วมในอ.วังทอง จ.พิษณุโลก คลี่คลาย คงเหลือ พ้ืนที่การเกษตร 4 ตําบล อีก กว่า 70,000 ไร่ คาด 1 - 2 
วัน กลับสู่ภาวะปกติ 

นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอวังทอง จ.พิษณุโลก เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าขณะน้ีสถานการณ์นํ้าท่วมใน
พ้ืนที่อ.วังทอง คลี่คลายจนเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงเหลือพ้ืนที่การเกษตรที่ยังคงประสบปัญหาน้ําท่วมขัง ใน 4 ตําบล 
ประกอบด้วย ต.พันชาลี, ดินทอง, วังพิกุล และ แม่ระกา วัดความสูงได้ประมาณ 10 - 20 ซม. ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ซึ่ง
ปัจจุบัน ทุกหน่วยงานกําลังอยู่ระหว่างเร่งสํารวจจํานวนบ้านเรือนประชาชน และ พ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการต่อไป  
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สําหรับการตรวจสอบเบ้ืองต้น พบภาพรวมมีประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นํ้าท่วมที่ผ่านมา 3,877 ครัวเรือน 
นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่การเกษตรอีก กว่า 70,000 ไร่ ได้รับผลกระทบ แต่ในจํานวนน้ียังไม่สรุปยอดที่แน่ชัดว่ามีก่ีไร่ที่ได้รับความ
เสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยในส่วนน้ีจะต้องรอให้ระดับนํ้าลดลงจนแห้งก่อนจึงจะสามารถสํารวจเพ่ิมเติมได้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าหาก
ไม่มีฝนตกลงมาซ้ําอีก ภายในเวลา 1 - 2 วันจากน้ี สถานการณ์ของทุกจุดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ํายมเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้าน-พื้นที่เกษตรในจ.พิจิตร 

ปริมาณนํ้ายมเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้าน - พ้ืนที่การเกษตรในอ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 3 ตําบล กระทบปชช. 2 พันครัวเรือน
พ้ืนที่การเกษตรอีกประมาณ 2,700 ไร่ 

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอําเภอโพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ขณะนี้ที่อ.โพธ์ิประทับช้าง 
พบ 3 ตําบล คือต.ไผ่ท่าโพ, วังจิก และ โพธ์ิประทับช้าง กําลังประสบปัญหาระดับนํ้าในแม่นํ้ายมเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน และ พ้ืนที่การเกษตรริมนํ้า จากการตรวจสอบพบชาวบ้านประมาณ 2,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ น้ําท่วมขัง 
ที่อยู่อาศัยวัดระดับสูงสุดได้ 1 เมตร ส่งผลให้ต้องใช้เรือในการสัญจรแทน นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่การเกษตรอีกประมาณ 2,700 ไร่ 
ได้รับผลกระทบด้วย  

เบ้ืองต้น เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ แจกจ่ายถุงยังชีพ และ สํารวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาที่แน่ชัดเพ่ือเยียวยา 
ตามระเบียบราชการแล้ว สําหรับสถานการณ์ในปีน้ียังถือว่ารุนแรงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอ.โพธ์ิประทับช้าง มักจะประสบปัญหา 
นํ้าท่วมเป็นประจําอยู่แล้วทุกปี เน่ืองจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะ โดยปัจจุบันพบว่าฝนเริ่มทิ้งช่วงแล้ว  
คาดว่าภายในเวลา 1 เดือนจากนี้ สถานการณ์ของทุกจุดจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ เพราะมวลน้ําทางตอนเหนือยังคงไหลผ่าน
แม่นํ้ายมมาในปริมาณมาก  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
เตือน 6 จ.ใต้ระวังน้ําท่วมฉับพลัน-พังงาฝนตกหนัก 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตือน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก เฝ้าระวังนํ้าท่วมฉับพลัน พบจ.พังงา เกิดฝนตก
หนักตลอดทั้งคืน 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก แจ้งเตือนว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลักษณะเช่นน้ีทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกชุก และ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ คลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันมีกําลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
ตรัง และสตูล ระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักเลยฝนตกที่สะสมอาจก่อให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลาก  
และขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันรถออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันที่  
21 ถึง 26 ก.ย.2560  

ขณะที่ในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ได้เกิดฝนตกหนักต้ังแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ประกอบกับในพ้ืนที่บริเวณชายทะเลพบว่าคลื่นลม 
ในทะเลยังคงมีกําลังแรง ซึ่งขณะน้ีทางจังหวัดได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตราย จากปริมาณน้ําฝนสะสมในพ้ืนที่ 
เสี่ยงภัยที่เกิดนํ้าท่วมบ่อยคร้ัง พร้อมได้แจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องของแต่ละอําเภอจัดชุดปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชน 
หากมีการร้องขอ ตลอด 24 ช่ัวโมง  

สําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
บริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
เฮอริเคนมาเรียเคลื่อนถล่มเปอร์โตริโก-อพยพ ปชช. 

เฮอริเคน มาเรีย เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งถล่มเปอร์โตริโก  ความรุนแรงระดับ 4 ประชาชนอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงช่ัวคราวแล้ว  
ด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันว่ารัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตันพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ 

สํานักข่าวต่างประเทศรายงาน เฮอริเคน มาเรีย เคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ถล่มเปอร์โตริโก เกาะในทะเลแคริบเบียนแล้ว  
ด้วยความรุนแรงระดับ 4 ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุ ถึง 248 กม./ชม. ขาดอีกแค่เพียงประมาณ 3 กม./ชม.เท่าน้ัน  
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จะมีความรุนแรงเป็นเฮอริเคน ระดับ 5 จนเฮอริเคน มาเรีย นับเป็นเฮอริเคนกําลังแรงสุดที่ถล่มเปอร์โตริโกรุนแรงที่สุดในรอบ  
85 ปี หรือนับต้ังแต่ปี 2475 เป็นต้นมา 

ซีเอ็นเอ็น แจ้งว่า ชาวเปอร์โตริโกนับหมื่นคนที่อยู่ในทิศทางพายุเข้าเต็มๆ ได้อพยพ ไปอยู่ในศูนย์พักพิงช่ัวคราว ขณะท่ี  
เฮอริเคน มาเรีย เคลื่อนตัวมุ่งหน้ามาถล่มเปอร์โตริโก และเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ 

อย่างไรก็ตาม นักวิทยุสมัครเล่นในท้องถิ่นผู้หน่ึงสามารถรายงานให้โลกภายนอกทราบว่า อสังหาริมทรัพย์กว่า 90%  
ของเกาะแห่งน้ี ได้รับความเสียหาย 

ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามให้หมู่เกาะยูเอสเวอร์จิ้นและเปอร์โตริโก ซึ่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหรัฐ 
ทั้งสองแห่งให้เป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติ และยืนยันว่ารัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตันพร้อมส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยเฮอริเคน 
มาเรียถือเป็นพายุหมุนในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งทรงพลังที่สุดในรอบ 89 ปี นับต้ังแต่เฮอริเคน “โอคีโชบี” ถล่มชายฝั่ง 
ทางตะวันออกของสหรัฐ เมื่อปี 2471 และมีผู้เสียชีวิตราว 4,000 คน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


