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

พ 
 
 
 

สภาวะอากาศ  ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ 
ระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนักและฝนท่ีตกสะสมไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และขอให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังคลื่นซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เตือนภาคใต้ระวังฝนตกหนัก อ่าวไทย-อันดามันคลื่นสูง 
จ.มหาสารคาม  อ่วมหนัก เปิดเทอมต้องเรียนหนังสือที่วัด 
จ.ขอนแก่น  วุ่นอีก!พบรอยรั่วที่คลอง 3L เร่งนําบ๊ิกแบคอุด 
จ.นครสวรรค์  หว่ันโรคระบาด! ชาวบางปรอง นครสวรรค์ถูกนํ้าท่วมเป็นเดือน 
ไร้หน่วยงานรัฐดูแล 
จ.อ่างทอง  โรงเรียนวัดอัมพวัน นํ้าท่วมขังสูงกว่า 2 เมตร ต้องเลื่อนเปิดเรียน 
จ.ปทุมธานี  ชาวปทุมกว่า 4,000 หลัง ยังจมนํ้าวอนรัฐเหลียวแล 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ผู้จัดการ) 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.นครราชสีมา  ผู้ว่าฯนําจิตอาสา-ชาวบ้านสร้างฝายแก้แล้งย่ังยืน 
จ.ประจวบคีรีขันธุ์  ผวจ.ฯตรวจสภาพนํ้าบางสะพาน-วางแผนรับมือ 
จ.ชุมพร  ชลประทานชุมพรเตรียมแผนรับมืออุทกภัยใต้ 

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 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 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 1 พ.ย.60 2 พ.ย.60 3 พ.ย.60 4 พ.ย.60 5 พ.ย.60 

จ.นครนายก -     
จ.ปราจีนบุร ี -     
จ.สระแก้ว -     

จ.ฉะเชิงเทรา -     
จ.ชลบุร ี -     
จ.ระยอง -     
จ.จันทบุร ี -     
จ.ตราด -     

จ.เพชรบุรี -     
จ.ประจวบคีรีขันธ์ุ -     

จ.ชุมพร 21.7     
จ.สุราษฎร์ธานี 56.0     

จ.นครศรีธรรมราช 177.4     
จ.พัทลุง 26.5     
จ.สงขลา 114.0     
จ.ปัตตาน ี 30.0     
จ.ยะลา 0.9     

จ.นราธิวาส 11.6     
จ.ระนอง -     
จ.พังงา -     
จ.กระบี่ -     
จ.ภูเก็ต -     
จ.ตรัง -     
จ.สตูล -     
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แผนที่อากาศ 
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1 พ.ย.60  เวลา 13:00 น. 1 พ.ย.60  เวลา 19:00 น. 

2 พ.ย.8.60  เวลา 1:00 น. 2 พ.ย.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 177.4 4,530.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 2,243.8 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 0.1 2,572.8 นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 0.7 2,659.9 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 1,212.5 44.9 ตํา่กวา่ - 4,103.1 เพชรบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 1,155.4 93.8 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 2,243.8 *** *** 177.4 3,222.4 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 947.8 125.0 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 2,108.8 59.2 สงูกวา่ - 4,530.2 หวัหนิ ไมม่ฝีน 1,038.9 101.2 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 2,028.6 56.8 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 1,241.4 154.5 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,818.6 20.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 2.4 1,909.9 287.9 สงูกวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 1,237.1 37.3 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 6.0 1,778.8 352.1 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,384.2 27.6 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 9.7 1,862.9 506.6 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,626.6 34.9 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,529.6 18.8 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 4.6 1,230.3 329.9 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 1,221.8 22.1 สงูกวา่ หนองคาย - 1,886.6 15.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 177.4 3,036.6 631.2 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 50.7 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,519.7 20.0 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 31.4 3,222.4 623.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,380.3 53.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,901.0 10.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 33.5 1,953.2 526.1 สงูกวา่

ลําปาง - 1,292.1 29.5 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,292.2 5.4 สงูกวา่ พระแสง สอท. 0.2 1,623.2 180.1 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,458.5 44.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2,413.3 11.9 สงูกวา่ ฉวาง 1.2 2,099.9 203.9 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 1,385.4 25.6 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,659.9 9.7 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 26.5 2,256.3 465.8 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,205.7 18.1 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2,256.0 17.4 สงูกวา่ สงขลา 38.0 1,880.6 545.9 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,078.4 23.5 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ฝนเล็กนอ้ย 1,588.7 *** *** หาดใหญ่ 5.0 1,770.6 317.1 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,588.9 45.1 สงูกวา่ ขอนแกน่ ฝนเล็กนอ้ย 1,419.4 15.9 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 18.0 1,882.9 428.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,521.7 26.7 สงูกวา่ มหาสารคาม ฝนเล็กนอ้ย 1,886.0 18.1 สงูกวา่ สะเดา - 1,317.9 242.1 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,647.9 6.0 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 2,050.8 13.3 สงูกวา่ ปตัตานี 28.9 1,877.4 406.6 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 1,750.8 25.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 1,690.0 12.1 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 0.9 2,623.3 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1 288 6 13 9 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ 0 1 1 728 8 21 1 สงกวา่ นราธวิาส 6 1 3 160 8 554 9 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

1 พฤศจิกายน 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

2 พฤศจิกายน 2560

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1,288.6 13.9 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ 0.1 1,728.8 21.1 สงูกวา่ นราธวิาส 6.1 3,160.8 554.9 สงูกวา่

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,074.9 23.7 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ฝนเล็กนอ้ย 1,232.4 19.0 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 1,371.3 54.6 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. 0.1 1,662.0 16.4 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 1,394.2 48.0 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ฝนเล็กนอ้ย 1,754.3 15.2 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 1,588.0 33.4 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ฝนเล็กนอ้ย 1,782.8 22.6 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 1,355.4 11.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. - 1,719.6 26.0 สงูกวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 4,530.20 164.80 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,823.3 42.0 สงูกวา่ ศรสีะเกษ 0.1 1,654.6 37.1 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 4,238.90 250.20 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,357.3 25.2 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,149.5 21.0 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 2,312.30 179.70 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,496.2 23.1 สงูกวา่ นครราชสมีา ฝนเล็กนอ้ย 1,787.8 23.9 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 2,390.30 177.40 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,270.1 54.0 สงูกวา่ สรุนิทร ์ 0.7 1,487.5 28.7 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 2,699.00 207.80 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี - 1,379.9 20.3 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,571.6 22.1 สงูกวา่ เกาะลนัตา - 2,525.50 147.10 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ฝนเล็กนอ้ย 1,058.5 29.4 สงูกวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 2,571.60 203.90 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,378.8 31.3 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 2,542.10 223.90 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ฝนเล็กนอ้ย 1,221.3 37.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ ไมม่ฝีน 1,854.5 19.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 1,669.5 27.4 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 1,516.8 32.6 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 นครศรธีรรมราช 177.4 3,036.6

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,123.6 37.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 สงขลา 38.0 1,880.6

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,066.8 37.1 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 33.5 1,953.2

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,278.6 *** *** นครนายก ฝนเล็กนอ้ย 2,643.3 *** *** 4 นครศรธีรรมราช สกษ. 31.4 3,222.4

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,260.9 22.1 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,873.4 31.7 สงูกวา่ 5 ปตัตานี 28.9 1,877.4

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,544.4 33.1 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ฝนเล็กนอ้ย 1,992.4 29.1 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ นครศรธีรรมราช 177.4 3,036.6

สมทุรปราการ สกษ. ไมม่ฝีน 1,580.4 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,406.5 26.5 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง ไมม่ฝีน 4,530.2

ทองผาภมู ิ ไมม่ฝีน 1,643.5 25.6 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,801.3 22.9 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี ไมม่ฝีน 1,299.9 44.1 สงูกวา่ ชลบุร ี - 1,409.2 48.8 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 1,236.7 33.1 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 952.5 60.6 ตํา่กวา่

อูท่อง สกษ. ไมม่ฝีน 1,020.0 42.2 สงูกวา่ พทัยา ไมม่ฝีน 1,207.7 72.1 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ไมม่ฝีน 930.9 27.6 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 1,454.6 35.5 สงูกวา่

สมทุรสงคราม 0.1 1,078.4 *** *** แหลมฉบงั - 1,213.5 33.6 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 1,093.2 58.6 สงูกวา่ สตัหบี ฝนเล็กนอ้ย 1,508.9 76.1 สงูกวา่

นครปฐม ไมม่ฝีน 1,096.0 64.5 สงูกวา่ ระยอง ไมม่ฝีน 1,548.8 50.8 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. ไมม่ฝีน 1,920.2 63.5 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,446.4 97.9 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย - 1,667.6 44.0 สงูกวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 3,583.0 54.5 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 2,572.8 49.5 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 3,985.8 66.9 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ฝนเล็กนอ้ย 1,857.5 37.0 สงูกวา่ ตราด - 4,103.1 73.6 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน 987.7 44.1 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,021.7 22.9 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุ - ไมม่ ี-

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 334.09 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 1 5 7 396.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9 1 2 12 -106.00 

วนัที ่2  พฤศจกิายน  2560 ภาคกลาง 1 - 2 3 15.00

59,817 ภาคตะวันตก - - 2 2 109.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
84% ภาคตะวันออก 5 - 5 10 -0.91 คงที่ 2 อ่าง
วนัที ่2  พฤศจกิายน  2559 ภาคใต ้ 2 - 2 4 -79.00  ลดลง 18 อ่าง

49,303 รวมท ัง้ประเทศ 18 2 18 38 334.09   เพิม่ขึน้ 18 อ่าง

70%

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 6,805 51% 10,589 79% 6,789 50% 10,302 77% 6,502 48% 287.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,657 81% 8,396 88% 5,546 58% 8,311 87% 5,461 57% 85.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 12 253 158 60% 275 104% 263 99% 248 94% 236 89% 27.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 102 39% 115 44% 101 38% 113 43% 99 38% 2.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 94 89% 93 88% 90 85% 93 88% 90 85% - คงที่

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 178 105% 174 102% 168 99% 169 99% 163 96% 5.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 946 101% 963 103% 920 98% 973 104% 930 99% -10.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 15,941 64% 20,605 83% 13,877 56% 20,209 82% 13,481 55% 396.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 102 75% 130 96% 123 90% 130 96% 123 90% - คงที่

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 285 55% 513 99% 468 90% 523 101% 478 92% -10.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 66 40% 161 98% 153 93% 163 99% 155 94% -2.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 152 93% 166 101% 129 79% 167 102% 130 79% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 2,155 89% 2,871 118% 2,290 94% 2,937 121% 2,356 97% -66.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,131 57% 1,846 93% 1,746 88% 1,862 94% 1,762 89% -16.00 ลดลง

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 110 35% 193 61% 171 54% 190 61% 168 54% 3.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 70 45% 139 90% 138 89% 141 91% 140 90% -2.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 73 52% 109 77% 102 72% 111 79% 104 74% -2.00 ลดลง

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 129 47% 207 75% 200 73% 210 76% 203 74% -3.00 ลดลง

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 63 52% 80 66% 77 64% 79 65% 76 63% 1.00 เพิม่ขึน้

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,657 84% 1,652 84% 821 42% 1,660 84% 829 42% -8.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 5,993 72% 8,065 96% 6,418 77% 8,174 98% 6,524 78% -106.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 991 103% 960 100% 957 100% 946 99% 943 98% 14.00 เพิม่ขึน้

21 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 166 104% 166 104% 149 93% 162 101% 145 91% 4.00 เพิม่ขึน้

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 190 79% 288 120% 248 103% 291 121% 251 105% -3.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,347 99% 1,414 104% 1,354 100% 1,399 103% 1,339 98% 15.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,426 76% 15,523 87% 5,258 30% 15,431 87% 5,166 29% 92.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,723 65% 7,054 80% 4,042 46% 7,037 79% 4,025 45% 17.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 19,149 72% 22,577 85% 9,300 35% 22,468 84% 9,191 35% 109.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 219 98% 222 99% 217 97% 221 99% 216 96% 1.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 249 59% 306 73% 276 66% 303 72% 273 65% 3.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 78 67% 111 95% 99 85% 112 96% 100 85% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 96 59% 159 97% 145 89% 161 98% 147 90% -2.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 236 80% 293 99% 273 93% 296 100% 276 94% -3.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 7 42% 12 70% 11 66% 12 70% 10.92 66% 0.04 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 11 50% 21 99% 20 94% 22 101% 20.60 96% -0.45 ลดลง

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 58 73% 77 96% 74 93% 77 97% 74.41 94% -0.81 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 39 85% 40 88% 37 81% 40 87% 36.69 81% 0.31 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 224 76% 227 77% 208 71% 225 76% 206.00 70% 2.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,216 72% 1,467 87% 1,360 81% 1,468 88% 1,361 81% -0.91 ลดลง

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 309 44% 408 57% 343 48% 399 56% 334 47% 9.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 105 27% 261 67% 243 62% 255 65% 237 61% 6.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,868 86% 4,348 77% 2,996 53% 4,402 78% 3,050 54% -54.00 ลดลง

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 375 26% 673 46% 397 27% 713 49% 437 30% -40.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,657 69% 5,690 69% 3,979 49% 5,769 70% 4,058 50% -79.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 49,303 70% 59,817 84% 36,288 51% 59,486 84% 35,954 51% 334.09 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 ่2  พฤศจกิายน  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

2 พฤศจกิายน 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

27 ตลุาคม 2560ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่2  พฤศจกิายน  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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เตือนใต้ระวังฝนตกหนัก อ่าวไทย-อันดามันคลื่นสูง 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย กับมีหมอก 

ในตอนเช้า แต่ยังคงทําให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อย 
บางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝน 
ตกต่อเน่ือง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทย 
และทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝ่ัง  
และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังคลื่นซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 17:00 วันน้ี ถึง 17:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ   อากาศเ ย็นถึ งหนาว  กับมีหมอกในตอนเ ช้า  บริ เ วณยอดดอยมีอากาศหนาว  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  
7-12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ บริเวณยอดภู 
มีอากาศหนาว  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  10-14 องศาเซล เซี ยส  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  18-23 องศา เซล เซี ยส  อุณหภูมิสู งสุ ด  
30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง   อากาศ เ ย็น  กับมีหมอกในตอนเ ช้ า  อุณหภูมิ ตํ่ าสุ ด  21-23 องศา เซล เซี ยส  อุณหภูมิ สู งสุ ด  
32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด  
23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
31-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง  
และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว  
20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 10  
ของพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว  
15-30 กม./ชม.   
 
มหาสารคามอ่วมหนัก เปิดเทอมต้องเรียนหนังสือที่วัด(คลิป) 

มหาสารคามอ่วมหนักวันแรกนักเรียนหอบสมุดหนังสือไปเรียนที่วัด หลังจากโรงเรียนถูกนํ้าท่วม ด้าน ครูจัดเวรยาม 
ป้องกันเด็กไปเล่นนํ้า 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดอัมพวันบ้านม่วง ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงโพธ์ิศรี 
กําลังช่วยกันทําความสะอาดวัด เพ่ือใช้เป็นที่ทําการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมท่ี 2หลังจากโรงเรียนบ้านม่วงโพธ์ิศรี ถูกนํ้า 
จากแม่นํ้าชีเอ่อท่วมพ้ืนที่ในโรงเรียน รวมถึงอาคารเรียนทั้งหมด ระดับนํ้าสูงประมาณ 60เซนติเมตร ครูและนักเรียนไม่สามารถ 
เดินเข้าไปในอาคารได้ต้องย้ายนักเรียนทั้งหมด ออกมาทําการเรียนการสอนที่วัด 

ด้าน ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงโพธ์ิศรี เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านม่วงโพธ์ิศรี สังกัด สพฐ.เขต 1 
มีครู 3 คน ภารโรง 1 คน นักเรียน 34 คน โรงเรียนได้ประสบกับปัญหาอุทุกภัยนํ้าท่วมขังต้ังแต่เดือนส.ค. 2560ที่ผ่านมา 
เน่ืองจากโรงเรียนติดกับแม่นํ้าชี ระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบัน สูง 60เซนติเมตร โดยนํ้าท่วมขัง ทั้งโรงเรียน รวมถึงสนามหญ้า 
โรงอาหาร และอาคารเรียน ไม่สามารถเดินเข้าไปภายในโรงเรียนได้ ครูภารโรง ต้องเดินลุยนํ้าเข้าไปนําอุปกรณ์การเรียนมาสอน 
เด็ก ๆ ส่วนอุปกรณ์การเรียนสามารถเก็บไว้บนโต๊ะได้ทัน 
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“วันน้ีเป็นวันเปิดเทอมวันแรก ครูได้ปรึกษากับผู้ปกครองเห็นควรให้เปิดภาคเรียนเทอม 2 เน่ืองจากผู้ปกครอง 
กลัวบุตรหลานไปเล่นนํ้าที่ท่วมขังอาจเกิดอันตรายได้ หากเปิดเทอมโรงเรียนจะได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้บ้างเน่ืองจากผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มีอาชีพทําการเกษตร ส่วนครูก็เห็นด้วยถ้านํ้าท่วมนาน ๆ เด็กจะเสียการเรียน โดยขอความอนุเคราะห์กับวัดอัมพวัน 
บ้านม่วง ที่อยู่ติดกับโรงเรียนเพ่ือขอใช้ศาลาเป็นที่สอนนักเรียนดังกล่าว พร้อมกับจัดเวรยามป้องกันเด็กไปเล่นนํ้า ส่วนวัสดุอุปกรณ์ 
ที่เสียหาย ได้ทําเรื่องไปยัง สพฐ.เขต 1 เพ่ือเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมแล้ว ขาดแต่เรือที่ขนอุปกรณ์การเรียนมายังวัดเท่าน้ัน” ผอ.โรงเรียน
บ้านม่วงโพธ์ิศรี กล่าว  (เดลินิวส์) 
 
วุ่นอีก!พบรอยรั่วที่คลอง3Lขอนแก่นเร่งนําบิ๊กแบคอุด 

เกิดรอยรั่วที่คลอง 3L ขอนแก่น หลังพบการทรุดตัวของหินที่บรรจุในกล่องเกเบียน เจ้าหน้าที่เร่งนําบ๊ิกแบคอุด  
หว่ันนํ้าทะลักเข้าเมือง  

สถานการณ์นํ้าท่วมในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ล่าสุดมวลนํ้ายังคงขยายวงกว้างท่วมไปในอีกหลายพื้นที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ 
ทางท้ายเขื่อนของเขื่อนอุบลรัตน์ ในเขต อ.นํ้าพอง และ อ.เมืองขอนแก่น แม้บางหมู่บ้านระดับน้ําจะลดลงแต่มวลนํ้าได้ไหลไปตาม
ช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ช่องลอดใต้สะพาน ช่องท่อระบายนํ้า และลํารางนํ้าของคลองชลประทาน โดยเจ้าหน้าที่เร่งนํา
กระสอบทรายและบิ๊กแบคปิดตามรอยร่ัวต่างๆเพ่ือป้องกันไม่ให้นํ้าจากแม่นํ้าพองไหลทะลักลงสู่ลําห้วยพระคือ ต.พระลับ อ.เมือง 
เพ่ิมเติมไปมากกว่าน้ี ด้านนายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อํานวยการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น กล่าวว่า 
เจ้าหน้าที่ตรวจพบรอยทรุดตัวของหินที่บรรจุอยู่ในกล่องเกเบียนที่ใช้ในการซ่อมแซมพนังกั้นนํ้าคลอง 3L ซึ่งถูกกระแสนํ้า 
จากแม่นํ้าพองกัดเซาะพังทลายลงมา ซึ่งขณะน้ีเจ้าหน้าที่ได้ทําการซ่อมแซมแล้วเสร็จแล้วเมื่อช่วงเที่ยงของเม่ือวานที่ผ่านมา  
(31 ต.ค.) โดยสาเหตุที่ทําให้เกิดรอยรั่วน้ัน เกิดจากการทรุดตัวของก้อนหินทางด้านท้ายของพนังกันนํ้า เจ้าหน้าที่ได้นําถุงบ๊ิกแบค
ไปอุดรอยรั่วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่เครื่องสูบนํ้าตรงประตูระบายน้ํา D8 ห้วยพระคือ ต.พระลับ สามารถสูบนํ้าออกได้วันละ 
7.5 ล้าน ลบ.เมตรต่อวันเช่นกัน ทําให้ปริมาณนํ้าที่ไหลเข้า แล้วสูบออกมีปริมาณใกล้เคียงกันมาก และวันน้ีเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการ
ติดต้ังเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่เพ่ิมอีก 6 ตัว เพ่ือเร่งระบายนํ้าที่คงค้างอยู่ในพ้ืนที่การเกษตรหลังแนวคันดิน ที่มีอยู่ประมาณ  
70 – 90 ล้าน ลบ.เมตร ให้ลงสู่แม่นํ้าพอง และแม่นํ้าชี ตามลําดับ  

ขณะที่ นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรถสําหรับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นรอบที่ 2 เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัย ในการเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน 
ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงการเร่งซ่อมแซมถนน โดยนายพงษ์ศักด์ิ กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพ้ืนที่ 
ที่ประสบภัยยังคงมีอย่างต่อเน่ืองทุกวัน  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
หว่ันโรคระบาด! ชาวบางปรอง นครสวรรค์ถูกน้ําท่วมเป็นเดือนไร้หน่วยงานรัฐดูแล 

ชาวบ้านบางปรอง นครสวรรค์ถูกนํ้าท่วมเป็นเดือนยังไม่มีทีท่าจะเบาบางลง หว่ันโรคไข้เลือดออกระบาดเพราะยุงเริ่มชุม 
วอนหน่วยงานราชการเข้ามาดูแลเกรงถูกลืมมีพ้ืนที่ที่ยังถูกน้ําท่วมอยู่  

รายงานข่าวจากจังหวัดนครสวรรค์แจ้งว่า หลังจากแม่นํ้าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนบ้านบางปรอง หมู่ 6 ต.
นครสวรรค์ออก อ.เมือง.จ.นครสวรรค์ เป็นเวลานานนับเดือน บ้านเรือนกว่า 300 ครอบครัวถูกนํ้าท่วมสูงกว่า 1 เมตร บ้านช้ัน
เดียวไม่สามารถจะอยู่ได้ ต้องย้ายขึ้นไปอาศัยถนนริมทางรถไฟสายเก่า ชุมแสง-นครสวรรค์ ซึ่งทางรถไฟเลิกใช้งานมาแล้วหลายสิบปี  

ล่าสุดนํ้ายังคงท่วมขัง ทําให้ชาวชุมชนบ้านบางปรองอยู่กันอย่างยากลําบาก ชาวบ้านหลายรายต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ต้ังแต่ย้ายขึ้นมาอยู่ริมถนนทางรถไฟสายเก่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนน้ันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องห้องนํ้าขับถ่ายมีจํานวน 2 ห้อง ไม่
เพียงพอต่อชาวบ้าน หรือการอาบนํ้าก็แสนลําบาก นํ้าประปาไม่มี  

ที่สําคัญ นํ้าเริ่มเน่าส่งกลิ่นและยังเป็นแหล่งเพาะยุงเป็นจํานวนมาก สร้างความรําคาญ ส่งผลทําให้เด็กเล็ก ซึ่งมีเป็นจํานวน
มากถูกยุงกัด หว่ันวิตกกลัวจะเป็นไข้เลือดออก ในเวลานอนป้องกันได้เพียงกางมุ้ง ใช้ยากันยุง บางคนเป็นโรคนํ้ากัดเท้า และบางคน
ท้องเสีย โดยทางการไม่ให้ความสนใจ  

ชาวบ้านกล่าวอีกว่า หว่ันวิตกว่าโรคต่างๆ จะตามมาจึงวิงวอนขอให้หน่วยงานราชการเข้ามาดูแลบ้าง ที่ผ่านมาก็มีบ้างที่
หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ แจกสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้งบรรเทาทุกข์ แต่ระยะนานไปก็ห่างหายจนลืมไปแล้วว่ามีพ้ืนที่ที่ยังคงถูก
นํ้าท่วมอยู่ 
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โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน อ่างทองน้ําท่วมขังสูงกว่า 2 เมตร ต้องเลื่อนเปิดเรียน 
สถานการณ์นํ้าเจ้าพระยาเริ่มทรงตัว แต่ยังเกินระดับวิกฤติอยู่ในหลายหมู่บ้าน  ล่าสุด ที่  C7A  หน้าศาลากลาง 

จังหวัดอ่างทอง นํ้าเจ้าพระยา อยู่ที่ 8.85  เมตร  จากระดับตลิ่ง 9.32  ลดลงจากเมื่อวานน้ี 4 เซนติเมตร  มีปริมาณน้ําไหลผ่าน 
2,578 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่บริเวณ โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน ต้ังอยู่ ที่ 35/ก ม.1 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  
เป็นโรงเรียน ที่มีการเรียนการสอน ในระดับช้ัน  ต้ังแต่ช้ันอนุบาล ถึง ประถมศึกษา ปีที่  6  และได้รับความเดือดร้อน  
จากปัญหา นํ้าทะลักเข้าท่วม  ต้ังแต่กลางดึกของวันที่ 26 ต.ค. ต้องเลื่อนเปิดภาคเรียน  อย่างไม่มีกําหนด   

ผู้สื่อข่าวได้เข้าสํารวจความเสียหาย ภายใน โรงเรียน พบว่า อาคารเรียน  โรงอาหาร รวมทั้ง ห้องสุขา มีระดับน้ําท่วมสูง
กว่า 2 เมตร  ภายในห้องเรียน มีนํ้าเข้าท่วมขัง โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียนการสอน บางส่วนได้รับความเสียหายและเริ่มมีปัญหา
นํ้าเน่าเสีย เพราะน้ําเริ่มน่ิง ไม่ไหลเวียน โดยระดับนํ้ายังคงทรงตัว  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 
ชาวปทุมกว่า4,000หลังยังจมน้ําวอนรัฐเหลียวแล 

ชาวปทุมธานีกว่า 4,000 หลังคาเรือนยังคงเดือดร้อนจากภัยนํ้าท่วม ขณะนี้ ยังมีประชาชนใกล้เคียงก็ประสบ 
ความเดือดร้อนเช่นกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส วอนหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าช่วยเหลือ 

สถานการณ์นํ้าภายในจังหวัดปทุมธานียังคงทรงตัวและมีนํ้าท่วมในพื้นที่นอกคนกั้นนํ้าที่ประชาชนอาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่นํ้า
เจ้าพระยา ต้ังแต่อําเภอเมืองปทุมธานีและอําเภอสามโคก มีบ้านประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจํานวนกว่า 4,000 หลังคาเรือน  
จากการสอบถามนางสมบัติ สงสาร อายุ 49 ปี บ้า อ.เมือง จ.ปทุมธานี กล่าวว่า ที่บ้านนํ้าได้ถูนํ้าท่วมมากว่า 2 เดือนแล้ว เน่ืองจาก
ทางหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ประกาศว่านํ้าไม่ท่วมแน่นอน ตนจึงไม่ได้เก็บสิ่งของภายในบ้าน เมื่อนํ้ามาอย่างกะทันหันจึงถูกนํ้าท่วม
เสียหายหมด ตนจึงต่อที่นอนเพ่ือพักอาศัยแต่ก็ถูกตะขาบที่หนีนํ้ามากัดเข้าที่บริเวณขาขวา ทําให้ติดเช้ือที่มากับนํ้าท่วม ขณะน้ียังมี
ประชาชนใกล้เคียงก็ประสบความเดือดร้อนเช่นกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ด้านคุณยายประไพ รศเจริญ อายุ 87 ปี 
อาศัยอยู่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ กล่าวว่าว ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร ไม่มีญาติพ่ีน้องดูแล แต่มีเพ่ือบ้านคอยให้ความช่วยเหลือ 
ให้ข้าวปลาอาหารและน้ําด่ืมช่วยเหลือดูแล ขณะนี้ประสบภัยจากระดับนํ้าที่สูงขึ้น เมื่อนํ้าขึ้นสูงในช่วงกลางคืนก็จะต้องตักนํ้า 
ออกจากบ้าน ไม่อย่างน้ันก็จะนอนภายในบ้านไม่ได้ 

ส่วนนางลําไพ ศรีวิบุญ อายุ 40 ปี อาชีพรับจ้าง อาศัยห้องเช่าไม่มีเลขที่ กล่าวว่า ตนเองเป็นชาว จ.สุรินทร์ อาศัยอยู่กับ
สามีที่ทํางานโรงงานใกล้เคียงที่พักอาศัย จึงจําเป็นต้องพักอาศัยอยู่ที่น้ี เน่ืองจากนํ้าท่วมและระดับน้ําได้สูงกว่า 30-50 เซนติเมตร 
ต้องก่อกําแพงอิฐกันนํ้าป้องกันนํ้าเข้ามาภายในห้อง ไม่อย่างน้ันก็จะนอนกันไม่ได้ ทุกวันน้ีเดือดร้อนมาก ห้องนํ้าก็ใช้ไม่ได้   
อยากให้หน่ายงานที่เก่ียวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือบ้าง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 
ผู้ว่าฯโคราชนําจิตอาสา-ชาวบ้านสร้างฝายแก้แล้งย่ังยืน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําจิตอาสาและชาวบ้านสร้างฝายในโครงการคนโคราชรวมใจ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
อย่างย่ังยืน 

ที่ลําห้วยยางตอนล่าง บ้านหนองไข่นํ้า หมู่ที่ 4 ตําบลพะงาด อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดโครงการจัดทําฝายแบบประชารัฐ คนโคราชรวมใจ  
แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  ซึ่งการสร้างฝายจะช่วยเก็บกักนํ้าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาภัยแล้ง รวมท้ังยังเป็นการ
สร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และสร้างอาชีพให้กับคนในพ้ืนที่อย่างย่ังยืน  โดยมีชาวบ้าน จิตอาสาในพ้ืนที่ร่วมสร้างฝาย
กว่า 100 คน ทั้งน้ีลํานํ้าห้วยยางตอนล่าง เป็นลําห้วยธนนมชาติ กว้าง 15 เมตร ยาว 6,500 เมตร ลึก 3.5 เมตร การทําฝาย 
ในคร้ังน้ีจะสามารถกักเก็บนํ้าในลําห้วยยางตอนล่าง ปริมาณกักเก็บ 21,600 ลบ.ม. และประชาชนในพ้ืนที่กว่า 376 ครัวเรือน 
จะได้รับประโยชน์  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 
ผวจ.ประจวบฯตรวจสภาพนํ้าบางสะพาน-วางแผนรับมือ 

ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสภาพนํ้า ที่ อ.บางสะพาน พร้อมวางแผนเผชิญเหตุและเตรียมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอําเภอบางสะพาน และการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยของ  
ร.พ.บางสะพาน 
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นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นําหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ติดตามการเตรียม 
ความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอําเภอบางสะพาน เช่นติดตามการซ่อมแซมปรับปรุงสะพานถนนเพชรเกษม  
บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ชัยเกษม การซ่อมแซมปรับปรุงสะพานสะพานวังยาว ต.ร่อนทอง ที่เคยเกิดอุทกภัยแล้วถนนขาด 
ทําให้ภาคใต้ถูกตัดขาดเกือบ 7 วัน เพ่ือซักซ้อมแผนการจราจรหากนํ้าป่าไหลลงมามากถนนเพชรเกษมขาด โดยมีการหาเส้นทาง
และจัดกําลังเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกและเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของอําเภอบางสะพาน และการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยของ ร.พ.บางสะพาน 

โดย นายพัลลภ ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอําเภอบางสะพานให้แก่นายอําเภอ 
หัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นําท้องถิ่นทั้งเทศบาล อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในด้านต่าง ๆ ต่อจากน้ัน  
ได้เดินทางไปดู ร.ร.อนุบาลบางสะพาน และดูการขุดลอกคลองบางสะพาน ของกรมชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้สามารถ
ระบายนํ้าป่าที่ไหลลงมาจากเทือกเขาตะนาวศรีลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ให้เข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนได้  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชลประทานชุมพรเตรียมแผนรับมืออุทกภัยใต้ 

โครงการชลประทานชุมพร เตรียมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้ ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 20 เครื่อง เครื่องผลักดันนํ้า  
10 เครื่อง 

นายศุภชัย วรรณะ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานชุมพร สํานักงานชลประทานที่ 14 ได้ดําเนินการเตรียมแผนรับมือ
อุทกภัยในภาคใต้ โดยสํารวจปริมาณน้ําที่ประตูระบายนํ้าท่าแซะ ปัจจุบันระบายนํ้าให้อยู่ที่ระดับ +16.00 ม. ( รทก. )  
ซึ่งตํ่ากว่าตลิ่ง 5 เมตร สามารถรองรับนํ้าได้อีก 3.35 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 50 ของปริมาณนํ้าเก็บกัก) พร้อมทั้งเปิดประตูระบายนํ้า
ทุกแห่งเพ่ือลดปริมาณนํ้าในคลองระบาย ในส่วนของแก้มลิงหนองใหญ่ ปัจจุบันมีปริมาณนํ้า 3.121 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 
ของความจุเก็บกัก และจะระบายนํ้าให้เหลือร้อยละ 30 ของความจุเก็บกัก ทําให้แก้มลิงหนองใหญ่สามารถรับนํ้าได้อีก  
2.18 ลา้น ลบ.ม.  

ทั้งน้ี โครงการชลประทานชุมพรได้ดําเนินการติดต้ังโป๊ะสําหรับบรรทุกรถขุดในการกําจัดสิ่งขีดขวางทางนํ้าในคลอง 
ท่าตะเภา พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 16 น้ิว จํานวน 20 เครื่อง เครื่องผลักดันนํ้า จํานวน 10 เครื่อง รถแบ็คโฮ จํานวน 4 คัน 
และกระสอบทราย จํานวน 5,000 กระสอบ  

นอกจากน้ี โครงการชลประทานชุมพรได้ประสานความร่วมมือกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จังหวัดชุมพร เฝ้าระวังปริมาณนํ้าตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมแจ้งเตือนประชาชน ผู้เลี้ยงปลา และผู้ประกอบอาชีพประมง บริเวณ 
ท้ายประตูระบายนํ้าให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์นํ้าที่อาจเกิดขึ้นตามการคาดการณ์ของกรมอุตุวิทยา  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


