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สภาวะอากาศ  ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝน
ตกหนักบางพ้ืนท่ี ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย สําหรับบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเลก็บริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง... 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  ช้ีไทยตอนบนเย็นลง'ใต้'ฝนชุก 'พายุเซาลา'ขึ้นฝั่งญี่ปุ่นแล้ว 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สรุป 17 จ.นํ้าท่วมปชช.เดือดร้อน 
3.2 แสนคน 
จ.พิจิตร  อ่วมแม่นํ้ายมล้น ท่วมตลาดกลางไผ่ย่านเศรษฐกิจ 
จ.มหาสารคาม  นํ้าท่วม 3 อําเภอ ผู้ว่าฯเผย 1 เดือนปกติทุกจุด 
จ.กาฬสินธุ์  ผู้ว่าฯเช่ือพนังกั้นลํานํ้าชี 26 กิโลเมตร เอาอยู่ 
จ.ขอนแก่น  คันดินกั้นแม่นํ้าพองพังทํานํ้าทะลักท่วมเมืองขอนแก่น 
จ.อ่างทอง  ชาวบ้านขอสะพานเข้าออกหลังถูกนํ้าท่วมขังนานร่วมเดือน 
จ.ปทุมธานี  ชาวปทุมธานีอุ่นใจหลังพบว่าวันน้ีระดับนํ้าเริ่มลดลง 
จ.นครปฐม  นํ้าท่วมริมตลิ่งแม่นํ้าท่าจีนที่นครปฐม 3 อ.ห่วงทะเลหนุน 
จ.ประจวบคีรีขันธุ์  พร้อมรับฝนหนักนํ้าป่าหลาก-3 อ.เสี่ยง 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ) 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
เยอรมันนี  พายุฝนฟ้าคะนองกระหนํ่ายุโรปเหนือ-กลาง 
การช่วยเหลือ 
จ.ขอนแก่น  รองอธิบดีกรมชลฯดูแนวคันดินถูกแม่นํ้าพองกัดเซาะ 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560  

สถานี ระดับตลิ่ง ระดบัน้าํ 
29 ต.ค. 60 

ระดบัน้าํ 
30 ต.ค.60 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 4.91 5.12 -7.68 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 8.96 9.64 -6.36 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 5.56 6.10 -6.10 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 4.84 4.69 -7.31 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 4.81 4.65 -7.85 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 6.51 6.34 -8.16 
หมายเหตุ : ระดับ (รสม.) ข้อมูลจาก http://www.dwr.go.th/ 
ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาบสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้า 
ตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทรงตัว (ข้อมูลวันที่ 30 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.พัทลุง 
วัดปริมาณนํ้าได้ 12.74 0.86 13.55 22.19 20.34 และ 33.84 ลบม/วินาที  

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ยกเว้น สะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เชิงสะพานสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  มีระดับเฝ้าระวังนํ้าท่วม  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
. 
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จังหวัด 25 ต.ค.60 26 ต.ค.60 27 ต.ค.60 28 ต.ค.60 29 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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29 ต.ค.60  เวลา 13:00 น. 29 ต.ค.60  เวลา 19:00 น. 

30 ต.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 30 ต.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 30.4 4,530.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 7.4 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 *** *** 27.9 3,184.4 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 947.8 203.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 2,108.8 124.9 สงูกวา่ 30.4 4,530.2 หวัหนิ - 1,038.9 246.2 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. ไมม่ฝีน 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 14.9 1,896.3 251.6 สงูกวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 1,237.1 122.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 8.0 1,758.0 229.7 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 - 2,074.0 90.9 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 3.1 2,846.5 303.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 98.4 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,519.7 123.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 5.5 3,184.4 270.4 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 ไมม่ฝีน 1,487.5 98.3 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,292.2 85.8 สงูกวา่ พระแสง สอท. 6.5 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 ไมม่ฝีน 1,385.4 88.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,659.9 97.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. 25.1 2,214.8 239.5 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,205.7 70.3 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2,256.0 111.5 สงูกวา่ สงขลา 17.4 1,825.6 257.1 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,078.4 70.3 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,588.7 *** *** หาดใหญ่ 14.6 1,762.4 227.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. 7.4 1,588.9 126.3 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,419.4 117.7 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. 25.8 1,862.3 224.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,521.7 111.0 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,886.0 111.4 สงูกวา่ สะเดา 2.9 1,317.1 214.5 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,647.9 192.8 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 2,050.8 100.6 สงูกวา่ ปตัตานี 14.8 1,847.3 216.2 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 1,750.8 148.0 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,690.0 108.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 1.5 2,622.0 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1 288 6 88 5 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 728 7 90 3 สงกวา่ นราธวิาส 27 9 3 119 1 254 4 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

30 ตุลาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

29 ตุลาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1,288.6 88.5 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,728.7 90.3 สงูกวา่ นราธวิาส 27.9 3,119.1 254.4 สงูกวา่

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,074.9 102.1 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ - 1,232.4 137.0 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 1,371.3 199.2 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,661.9 101.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 4,236.90 475.60 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 - 1,787.8 146.3 สงูกวา่ ภเูก็ต 30.4 2,321.70 320.10 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,270.1 213.0 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,486.8 128.2 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 25.6 2,658.60 353.40 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 30.4 2,321.7

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,123.6 158.5 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 นราธวิาส 27.9 3,119.1

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,066.8 167.6 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 คอหงษ ์สกษ. 25.8 1,862.3

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,278.6 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 2,643.3 *** *** 4 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 25.6 2,658.6

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,260.9 127.3 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,873.4 160.9 สงูกวา่ 5 พทัลงุ สกษ. 25.1 2,214.8

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,544.4 149.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,992.4 154.5 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ภเูก็ต 30.4 2,321.7

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 ไมม่ฝีน 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 ี - 3,583.0 297.6 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร ไมม่ฝีน 2,572.8 292.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. ไมม่ฝีน 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 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 1,021.7 231.9 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 173.0 มม. ที ่อ.บางกลํา่ จ.สงขลา

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 675.48 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื - - 7 7 498.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 2 3 12 -63.00 

วนัที ่30  ตุลาคม  2560 ภาคกลาง - - 3 3 24.00

59,776 ภาคตะวันตก - - 2 2 212.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
84% ภาคตะวันออก 3 2 5 10 19.48 คงที่ 4 อ่าง
วนัที ่30  ตุลาคม  2559 ภาคใต ้ 2 - 2 4 -15.00  ลดลง 12 อ่าง

48,877 รวมท ัง้ประเทศ 12 4 22 38 675.48   เพิม่ขึน้ 22 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 6,741 50% 10,489 78% 6,689 50% 10,117 75% 6,317 47% 372.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,638 80% 8,365 88% 5,515 58% 8,255 87% 5,405 57% 110.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 12 253 155 58% 251 95% 239 90% 243 92% 231 87% 8.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 101 38% 114 43% 100 38% 113 43% 99 38% 1.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 93 88% 95 90% 92 87% 91 86% 88 83% 4.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 175 103% 172 101% 166 98% 170 100% 164 96% 2.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 946 101% 979 104% 936 100% 978 104% 935 100% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 15,850 64% 20,464 83% 13,737 56% 19,967 81% 13,239 54% 498.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 101 74% 130 96% 123 90% 131 96% 124 91% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 286 55% 517 99% 472 91% 527 101% 482 93% -10.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 66 40% 162 98% 154 93% 165 100% 157 95% -3.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 150 91% 167 102% 130 79% 166 101% 129 79% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 2,138 88% 2,908 120% 2,327 96% 2,955 122% 2,374 98% -47.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,133 57% 1,857 94% 1,757 89% 1,862 94% 1,762 89% -5.00 ลดลง

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 104 33% 193 61% 171 54% 187 60% 165 53% 6.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 63 41% 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 7 268 128 47% 208 76% 201 73% 212 77% 205 75% -4.00 ลดลง

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 62 51% 79 65% 76 63% 78 64% 75 62% 1.00 เพิม่ขึน้

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,657 84% 1,657 84% 826 42% 1,657 84% 826 42% - คงที่

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 5,958 71% 8,128 97% 6,479 77% 8,192 98% 6,542 78% -63.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 975 102% 960 100% 957 100% 943 98% 940 98% 17.00 เพิม่ขึน้

21 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 164 103% 164 103% 147 92% 161 101% 144 90% 3.00 เพิม่ขึน้

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 171 71% 292 122% 252 105% 288 120% 248 103% 4.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,310 96% 1,416 104% 1,356 100% 1,392 102% 1,332 98% 24.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,303 75% 15,496 87% 5,231 29% 15,342 86% 5,077 29% 154.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,684 64% 7,057 80% 4,045 46% 6,999 79% 3,987 45% 58.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,987 71% 22,553 85% 9,276 35% 22,341 84% 9,064 34% 212.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

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

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 247 59% 306 73% 276 66% 289 69% 259 62% 17.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 74 63% 112 96% 100 85% 112 96% 100 85% - คงที่

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 91 56% 160 98% 146 89% 160 98% 146 89% - คงที่

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 236 80% 294 100% 274 93% 297 101% 277 94% -3.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 6 39% 12 71% 11 66% 11 69% 10.77 65% 0.21 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 10 48% 21 100% 20 95% 21 100% 20.40 95% -0.10 ลดลง

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 53 67% 77 97% 74 93% 77 97% 74.41 94% -0.47 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 37 82% 40 88% 37 81% 39 86% 36.06 79% 0.83 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 218 74% 226 77% 207 70% 223 76% 204.00 69% 3.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,188 71% 1,470 88% 1,362 81% 1,450 86% 1,343 80% 19.48 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 283 40% 405 57% 340 48% 393 55% 328 46% 12.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 93 24% 260 66% 242 62% 249 64% 231 59% 11.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,840 86% 4,382 78% 3,030 54% 4,402 78% 3,050 54% -20.00 ลดลง

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 368 25% 699 48% 423 29% 717 49% 441 30% -18.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,584 68% 5,746 70% 4,035 49% 5,761 70% 4,050 49% -15.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 48,877 69% 59,776 84% 36,245 51% 59,102 83% 35,570 50% 675.48 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

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่30  ตลุาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

24 ตลุาคม 2560

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

30 ตลุาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่30  ตลุาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ศูนยเ์มขลา 
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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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ไทยตอนบนเย็นลง'ใต้'ฝนชุก ชี้'เซาลา'ขึ้นฝั่งญี่ปุ่นแล้ว 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง  

2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้
ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง บริเวณยอดดอย 
มีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 11-13 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว 
อุณหภูมิตํ่าสุด 12-14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง  อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉยีงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก   อากาศเย็นในตอนเช้า  อุณหภูมิจะลดลง  1-3 องศาเซลเซียส  กับมีลมแรง  อุณหภูมิ ตํ่าสุด  
21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 
1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มี 
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด
กระบ่ี ตรัง และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิตํ่าสุด  
23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   
 
ปภ.สรุป 17 จังหวัดน้ําท่วมปชช.เดือดร้อน 3.2 แสนคน 

ปภ.สรุปยังมี 17 จังหวัด นํ้าท่วมประชาชนเดือดร้อน 3.2 แสนคน เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และระบายนํ้า 
ออกจากพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง 

นายชยพล ธิติศักด์ิ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัย นํ้าเอ่อล้นตลิ่ง  
จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน และการระบายนํ้าจากเขื่อนเจ้าพระยา ต้ังแต่วันที่ 10 - 29 ตุลาคม 2560 ทําให้เกิดนํ้าไหลหลาก
และน้ําเอ่อล้นตลิ่ ง ในพ้ืนที่ 23 จังหวัด รวม 78 อําเภอ 479 ตําบล 2,815 หมู่ บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ  
125,716 ครัวเรือน 326,072 คน ผู้เสียชีวิต 10 ราย โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 17 จังหวัด ประกอบด้วย สุโขทัย,
พิจิตร,นครสวรรค์,อุทัยธานี,สิงห์บุรี,ลพบุรี,อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา,ปทุมธานี,ชัยนาท,สุพรรณบุรี,หนองบัวลําภู,ขอนแก่น, 
มหาสารคาม,กาฬสินธ์ุ, ร้อยเอ็ด และ อุบลราชธานี 

ทั้งน้ี ปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เร่งให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย อย่างเต็มที่ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงระดมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสูบนํ้า เร่งระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ 
นํ้าท่วม ซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง.   
(ไอ เอ็น เอ็น) 
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พิจิตรอ่วมแม่น้ํายมล้น ท่วมตลาดกลางไผ่ย่านเศรษฐกิจ 
พิจิตรแม่นํ้ายมล้นบ่าเข้าท่วมตลาดกลางไผ่ท่าโพ ย่านเศรษฐกิจของ ต.ไผ่ท่าโพ แม่ค้าต้องใช้โต๊ะรองสินค้า และใช้ 

กระสอบทรายเรียงเป็นแนวยาวเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าชาวบ้านเปลี่ยนช่ือจากตลาดบก เป็นตลาดนํ้าไผ่ท่าโพ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ จ.พิจิตร ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ือง ที่ ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธ์ิประทับช้าง 

จ.พิจิตร แม่นํ้ายมที่ล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่ตลาดบริเวณตลาดไผ่ท่าโพกลาง ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสําคัญของ ต.ไผ่ท่าโพ  
นํ้าได้ท่วมบริเวณร้านค้าและถนนภายในตลาด ระดับนํ้าสูง 15 - 20 เซนติเมตร ผู้ประกอบการต้องนําโต๊ะมาตั้งเพ่ือวางสินค้า
ป้องกันสินค้าเสียหายจากน้ํา และวางกระสอบทรายเป็นแนวยาวเพ่ือเป็นทางเดินอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่จับจ่ายซื้อของ 
รวมไปถึงระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องของความสะอาดจากเศษส่ิงของจากสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าสด เช่น ผัก เน้ือ ปลา เป็นต้น 

สําหรับนํ้าจากแม่นํ้ายมที่เอ่อท่วมตลาดไผ่ท่าโพ ขณะน้ีระดับนํ้าทรงตัวแม้ว่าจะไม่มีฝนตกลงมา แต่เน่ืองจากนํ้าตอนบน 
ยังมีปริมาณมาก ที่ไหลลงพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับนํ้า แต่อย่างไรก็ตาม จากนํ้าที่ท่วมบริเวณตลาด ทําให้บรรยากาศของตลาดเปลี่ยนไป
จากเดิม ที่เป็นตลาดบกเหมือนกับตลาดทั่วไป แต่ปัจจุบันมีนํ้าเข้าท่วมตลาด ทําให้หลายคนเรียกติดปากว่าเป็น ตลาดนํ้าไผ่ท่าโพ.  
(เดลินิวส์) 

 
น้ําท่วมมหาสารคาม 3 อําเภอผู้ว่าฯเผย 1 เดือนปกติทุกจุด 

สถานการณ์นํ้าท่วมมหาสารคาม 3 อําเภอ กระทบ 500 คน ผู้ว่าฯเผย 1 เดือนกลับสู่ภาวะปกติทุกจุด เร่งสํารวจจํานวน
พ้ืนที่การเกษตรและ บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายเพ่ือให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการต่อไป 

นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ปัจจุบัน จ.มหาสารคาม  
พบพ้ืนที่ 3 อําเภอ คือ อ.เมือง, โกสุมพิสัย และ กันทรวิชัย กําลังได้รับผลกระทบจากภาวะนํ้าในแม่นํ้าชีเอ่อล้นตลิ่ง 
เข้าท่วมบ้านเรือน - ถนน ริมตลิ่ง จากการตรวจสอบพบปริมาณนํ้าท่วมสูงประมาณ 10 ซม. ชาวบ้าน 500 คน ได้รับ 
ความเดือดร้อน แต่หลังจากเข่ือนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ได้ลดระดับการระบายลง ประกอบกับรายงานสภาพอากาศแจ้งว่า 
ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ทําให้ปริมาณฝนลดลง จึงคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามลําดับ สําหรับจ.มหาสารคาม  

ล่าสุดยังพบว่ามีพ้ืนที่ที่ถูกนํ้าท่วมขังตามจุดลุ่มตํ่ามาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ช่วงที่เกิดพายุเซินกา คือ เดือนก.ค. ยืดเย้ือ 
มาถึงปัจจุบัน โดยหากไม่มีฝนตกเพ่ิมเติม เช่ือว่าภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือน ระดับนํ้าที่ท่วมขังทุกจุดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
อย่างไรก็ตาม นายเสน่ห์ ระบุว่า ส่วนตัวไม่มีความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์นํ้า เน่ืองจากการระบายออกสู่แม่นํ้าโขงเป็นไปได้ 
อย่างคล่องตัว ซึ่งที่ผ่านมาตนได้กําชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยมาโดยตลอด และ หลังจากน้ี 
จะได้เร่งสํารวจจํานวนพ้ืนที่การเกษตรและ บ้านเรือนประชาชนท่ีได้รับความเสียหายเพ่ือให้ความช่วยเหลือเยียวยา 
ตามระเบียบราชการต่อไป  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์เชื่อพนังกั้นลําน้ําชี26กิโลเมตรเอาอยู่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุไม่ห่วงนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ เช่ือพนังกั้นลํานํ้าชีระยะทาง 26 กิโลเมตรเอาอยู่ เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
ทําการตรวจสอบจุดรั่วซึม และทําการนํากระสอบทรายเสริมพนังจนเกิดความแข็งแรง ทําให้สถานการณ์นํ้าท่วมในขณะนี้ ระดับนํ้า
ยังคงทรงตัว ป้องกันนํ้าท่วมได้ 

จากการติดตามปัญหานํ้าท่วมที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ ถึงแม้ในเขตชลประทานสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ในพ้ืนที่สองอําเภอ 
ประกอบด้วยอําเภอฆ้องชัย และอําเภอกมลาไสย ซึ่งติดกับพนังก้ันแม่นํ้าชี ยังคงมีการเฝ้าระวังปัญหาน้ําเอ่อล้นอย่างต่อเน่ือง  
ตลอดระยะทาง 26 กิโลเมตร ต้ังแต่อําเภอฆ้องชัย จรดอําเภอกมลาไสย ตรงตําบลเจ้าท่า ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ทําการตรวจสอบจุดรั่วซึม และทําการนํากระสอบทรายเสริมพนังจนเกิด 
ความแข็งแรง ทําให้สถานการณ์นํ้าท่วมในขณะนี้ ระดับนํ้ายังคงทรงตัว มีเพียงพ้ืนที่นาข้าวถูกนํ้าท่วมเสียหายทั้งหมด 

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ กล่าวว่า จากการวัดระดับนํ้ารายงานจาก ฝายวังยาง ในลํานํ้าชี  
พบว่าปริมาณน้ําในลํานํ้าชียังคงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยวันละ 3 ซม.แต่ในขณะน้ีวัดจากระดับตํ่าสุดที่เคยท่วมใหญ่ในปี 2554 ระดับนํ้ายังตํ่า
กว่า 28 ซม. อีกทั้งเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น ก็ลดการระบายนํ้าเหลือวันละ 30 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าพนังกั้นแม่นํ้าชีในพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธ์ุ จะสามารถต้านทานกระแสนํ้าน้ีได้ อีกทั้งเช่ือว่าในระยะ 2 – 3 วันน้ี จะพบการทรงตัวของนํ้าเน่ืองจากมวลน้ําก้อนแรก 
ได้ไหลเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ แล้วทั้งน้ีความเสียหายคงอยู่ในพ้ืนที่ นํ้าท่วมซ้ําซาก ซึ่งจะมีการประเมินทุกช่ัวโมง  
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ขณะท่ีมาตรการเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น จะเน้นในเรื่องของสุขภาพ ซึ่งในขณะน้ีสาธารณสุขจังหวัด ก็ลงพ้ืนที่ทําการดูแลรักษา 
พ่ีน้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
คันดินกั้นแม่น้ําพองพังทําน้ําทะลักท่วมเมืองขอนแก่น 

เกิดเหตุคันดินก้ันแม่ นํ้าพองถูกนํ้ากัดเซาะขาด พังทลายยาวกว่า 30 เมตร โดยคันดินดังกล่าว ทางจังหวัด 
และกรมชลประทานสร้างเพ่ือเป็นแนวป้องกันช้ันที่ 2 ที่ป้องกันนํ้าจากแม่นํ้าพองไหลทํานํ้าทะลักท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น 

เกิดเหตุแนวคันดินก้ันแม่นํ้าพองที่สร้างตามแนวคลองชลประทานสูงประมาณ 3 เมตร ได้ถูกแรงดันและกระแสนํ้า 
จากแม่นํ้าพองกัดเซาะพังทลายลงมาเป็นระยะทางยาวกว่า 30 เมตร โดยคันดินดังกล่าว ทางจังหวัดและกรมชลประทาน 
สร้างเ พ่ือเป็นแนวป้องกันช้ันที่  2 ที่ ป้องกัน นํ้าจากแม่ นํ้าพองไหลทะลักเข้าท่วมเขตเมือง ช้ันในของจั งหวัด  ล่าสุด  
นายสมศักด์ิ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถานการณ์ พร้อมประสานการทํางานร่วมทุกฝ่ายเพ่ือเร่งทําการ
ซ่อมแซม โดยจากการตรวจสอบพบว่าตรงบริเวณเกิดเหตุอยู่ บริเวณหมู่บ้านคุยโพธ์ิ ต.พระลับ อ.เมือง โดยมวลนํ้าที่ไหลผ่าน 
ตรงน้ีจะไหลเข้าสู่เขตชั้นในของเมืองขอนแก่นจะทําให้นาข้าวในพ้ืนที่ตําบลพระลับ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งมีจํานวนกว่า 
30,000 ไร่ต้องจมอยู่ใต้นํ้าทันที นอกจากน้ีมวลนํ้ายังหลากท่วมหมู่บ้านพระคือ บ้านหนองแสง บ้านหนองโพธ์ิ บ้านผือ ต.พระลับ 
และหมู่บ้านอ่ืน ๆ อีกที่อยู่ติดต่อกัน  

ด้าน ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า บริเวณดังหล่าวทางจังหวัดขอนแก่นถือเป็นเขตเมืองช้ันใน และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เน่ืองจากมีนาข้าวจํานวนมาก เป็นพ้ืนที่ปลูกผักเพ่ือการจําหน่าย และมวลนํ้าอาจทะลักไหลเข้าสู่เขตเทศบาลนครของแก่น 
ได้ตามแนวทางของมวลนํ้า สําหรับแนวคันดินก้ันนํ้าพองตรงน้ีถือเป็นแนวป้องกันที่สอง รองจากแนวป้องกันที่ 1 คือบริเวณประตู
ระบายน้ําห้วยใหญ่ที่สํานักชลประทานที่ 6 เร่งทําการนําบ๊ิกแบ็กปิดประตูระบายน้ําเสร็จไปเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา  
ซึ่งแนวป้องกันทั้ง 2 แห่งน้ีถือเป็นจุดสําคัญในการป้องกันนํ้าจากแม่นํ้าพอง ไม่ให้เอ่อล้นเข้ามาท่วมเขตเมืองช้ันใน อย่างไรก็ตาม  
ทุกหน่วยงานกําลังเร่งจัดทําบ๊ิกแบคเพ่ือมากั้นในจุดที่พังทลายลงโดยเริ่มดําเนินการทันทีเพ่ือที่จะป้องกันการท่วมแนวเขตช้ันใน 
และให้นํ้าเดินทางไปในทิศทางที่กําหนดไว้  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชาวบ้านขอสะพานเข้าออกหลังถูกน้ําท่วมขังนานร่วมเดือน 

ชาวบ้านอ่างทองขอสะพานเข้าออก หลังถูกนํ้าท่วมขังนานร่วมเดือน อยากได้สะพานไม้แทนเรือนในการพายเข้าออก 
หมู่ บ้าน หว่ันอุบัติเหตุรถลื่นเฉี่ยวชน   

ชาวบ้าน หมู่ 5 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เดือดร้อนหนัก เน่ืองจากน้ําท่วมหมู่บ้านเดินทางเข้าออกลําบาก 
อยากได้สะพานไม้แทนเรือนในการพายเข้าออกหมู่ บ้าน แถมบริเวณถนนสายอ่างทอง–อยุธยา (เส้น 309) หน้าหมู่บ้าน  
ถนนนํ้าท่วมไหลถนนและรถยนต์ว่ิงแรงมากหว่ันอุบัติเหตุรถลื่นเฉี่ยวชน   

ด้านนางอุษา คํายันต์ อายุ 35 ปี กล่าวว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากนํ้าท่วมขัง กว่า 50 หลังคาเรือน 
นานกว่า 1 เดือนแล้ว ตอนน้ี ได้รับความเดือดร้อน ในเร่ืองการสัญจร จึงอยากได้สะพานไม้ เพ่ือใช้ในการเดินทางเข้า-ออก  
เพราะประชากรส่วนใหญ่ ในหมูบ้าน จะเป็นเด็กและคนชรา จึงไม่สะดวกในการใช้เรือเป็นบานพาหนะ และอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง ช่วยดูแล ในด้านความปลอดภัยเน่ืองจาก ทางเข้าออกอยู่ริมถนน   ทางหลวงหมายเลข 309  ถ.อยุธยา-อ่างทอง  
โดยในขณะนี้ นํ้าเอ่อล้นพ้ืนผิวถนนบางส่วน และ รถยนต์ที่ใช้เส้นทางน้ี ยังคงใช้ความเร็ว ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่ รถบรรทุก 
ซึ่ง จอดบริเวณริมถนน และมีการทําความสะอาดล้างรถ ทําให้มีคราบนํ้ามัน ไหลนอง ลงบริเวณท่ีมีนํ้าท่วมขังหว่ันเกิดอุบัติเหตุ   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ชาวปทุมธานีอุ่นใจหลังพบว่าวันนี้ระดับน้ําเริ่มลดลง 

ชาวปทุมธานีอุ่นใจหลังพบว่าวันน้ีระดับนํ้าเริ่มลดลง แต่ก็ยังมีหลายพ้ืนที่ประสบภาวะน้ําท่วมขังที่จะได้รับผลกระทบ 
ตามจังหวะการนํ้าขึ้นนํ้าลงของทะเล 

สํานักงานชลประทานปทุมธานี รายงานสถานการณ์นํ้าวันน้ี โดยพบว่ามีปริมาณนํ้าไหลผ่านจ.ปทุมธานี วัดจากสถานี C29 
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 2,851 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยในปริมาณ 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ซึ่งระดับนํ้าทะเลหนุนมีค่าลดลงอย่างต่อเน่ือง คาดว่านํ้าจะลดลงจากเมื่อวาน 5-10 เซนติเมตร โดยสถานการณ์ดังกล่าว 
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จะส่งผลกระทบกับชุมชนที่อาศัยในพ้ืนที่ลุ่มตํ่านอกแนวคันกั้นนํ้าทั้งสองฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีและอําเภอ
สามโคก ที่จะได้รับผลกระทบตามจังหวะการนํ้าขึ้นนํ้าลงของทะเล ในช่วงระยะเวลา 4-6 ช่ัวโมง ทั้งน้ีพบว่าที่บริเวณ 
วัดอัมพุวราราม ต.บ้านง้ิว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ยังคงมีนํ้าท่วมขังในบริเวณวัด สุนัขที่วัดจํานวนว่า 30 ตัว ต้องขึ้นมานอนบนถนน
เน่ืองจากบริเวณลานวัดมีนํ้าท่วมขังสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร   

จากการสอบถาม นายประกอบ ปักธงชัย อายุ 50 ปี ชาวบ้านตําบลบ้านง้ิว กล่าวว่า วันน้ีต้ังแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันน้ี 
พบว่าระดับนํ้าได้ลดลงมากกว่าทุกวัน ทําให้ตนรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นหลังเห็นนํ้าลดลงไปบ้าง ทั้งน้ีทางวัดจะมีงานบุญกฐิน 
ในวันที่ 3 พ.ย.60 จึงอยากให้ประชาชนเข้ามาทําบุญกันได้อย่างสะดวกไม่ต้องลุยนํ้า ส่วนสุนัขในวัดก็ต้องมานอนบนพ้ืนถนน 
จึงทําให้เกรงว่าจะถูกรถที่เข้ามาทําบุญชน แทนที่ประชาชนเข้ามาแล้วได้บุญก็จะเป็นบาปแทน  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 
น้ําท่วมริมตลิ่งแม่น้ําท่าจีนที่นครปฐม 3 อ.ห่วงทะเลหนุน 

สถานการณ์นํ้าท่วมริมตลิ่งแม่นํ้าท่าจีนช่วงที่ทะเลหนุนสูง ในจ.นครปฐม วัดระดับความสูงประมาณ 30 - 40 ซม.  
กระทบ 3 อําเภอ ห่วงปัจจัยทะเลหนุนเฝ้าระวังต่อเน่ือง 

นายสมชาย  เตียวเจริญกิจ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ปัจจุบัน 
พบพ้ืนที่ 3 อําเภอ ในจ.นครปฐม คือ อ.สามพราน, นครชัยศรี และ บางเลน กําลังประสบภาวะนํ้าเอ่อล้นตลิ่งแม่ท่าจีน  
เข้าท่วม โดยลักษณะการท่วมจะแบ่งเป็นช่วง คือช่วงที่ทะเลหนุนสูง วัดระดับความสูงประมาณ 30 - 40 ซม. ทั้งน้ีพบว่า  
ที่ประตูนํ้าโพธ์ิพระยา จ .สุพรรณบุรี มีการระบายน้ําที่ระดับ 229 ลบ.ม./วินาที ถือว่าลดลงจากก่อนหน้าน้ีที่ประมาณ  
270 ลบ.ม./วินาที ทําให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังมีพ้ืนที่ลุ่มตํ่าบางแห่งประสบปัญหาอยู่ สําหรับจ.นครปฐม จะเริ่ม 
ประสบปัญหาน้ําล้นตลิ่งเมื่อประตูนํ้าโพธ์ิพระยาระบายนํ้าในอัตรา 150 - 210 ลบ.ม./วินาที   

ซึ่งล่าสุดก็ยังถือว่าเกินจากระดับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากให้ประเมินภาพรวม นายสมชาย ระบุว่า ยังไม่สามารถ 
กําหนดได้ว่า สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อใด เน่ืองจากขึ้นอยู่กับอิทธิพลของทะเลหนุน โดยจากสถิติพบว่า  
ช่วงกลางเดือนพ.ย. และ ปลายเดือน พ.ย. จะเกิดภาวะนํ้าทะเลหนุนอีกระลอก จึงทําให้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
ขณะที่ปัญหามวลนํ้าจากทางเหนือเขื่อนเจ้าพระยา น้ันขณะน้ีพบว่าลดลงอย่างต่อเน่ืองเพราะไม่มีฝนตกเพ่ิมเติม  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ประจวบฯพร้อมรับฝนหนักน้ําป่าหลาก-3อ.เสี่ยง 

ปภ.ประจวบฯพร้อมรับมรสุม ฝนหนัก-นํ้าป่าหลาก จับตา 3 อําเภอเสี่ยงสุด ขณะ 9 จังหวัดใต้ เตรียมรับมือฝนตกหนัก 
ถึงหนักมากหลายพ้ืนที่ อาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก 

นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อํานวย หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยสํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าได้รับการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 หย่อมความกดอากาศตํ่า
กําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากหลายพ้ืนที่ อาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก น้ัน ทางปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เตรียมความพร้อม 
ในทุกๆด้านเพ่ือรับมือ  โดยในส่วนของฝ่ังทะเล ที่มีคลื่นสูงประมาณ2-3 เมตรน้ัน ขณะน้ีเรือประมงกว่า300 ลําได้นําเรือเข้าจอด
พักที่ชายฝั่งเรียบร้อยแล้ว จึงไม่น่าเป็นห่วง แต่ที่ ยังเป็นกังวลคือในเรื่องของฝนตกหนัก และน้ําป่าหลาก ซึ่งในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  มี 8 อําเภอ ซึ่งประเมิณว่าพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นในส่วนทางตอนใต้ของจังหวัด คืออําเภอทับสะแก  
อําเภอบางสะพาน อําเภอบางสะพานน้อย ทางปภ.ได้ประสานทั้งหน่วยงานท้องถิ่น กรมชลประทาน ทหาร และเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องดําเนินการขุดลอกคูคลอง เพ่ือเปิดทางนํ้าให้ไหลสะดวกมากที่สุด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้ว  

ทั้งน้ี ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประสานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก  
ให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์นํ้าและสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช่ัวโมง รวมถึงจัดเตรียมสรรพกําลัง วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องจักรกลให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
 
 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  โทร.02-2716000 ต่อ 6445 E-mail: mekhala@dwr.mail.go.th 11/12 

พายุฝนฟ้าคะนองกระหน่ํายุโรปเหนือ-กลาง 
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 คน หลังพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงโหมกระหนํ่าในหลายพ้ืนที่ ทางเหนือและตอนกลางของทวีปยุโรป 
สํานักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 30 ต.ค . ว่าเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 

และลมกระโชกแรงพัดกระหนํ่าเป็นวงกว้างในบริเวณภาคเหนือและกลางของยุโรป เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
อย่างน้อย 6 คน แบ่งเป็น 2 คนในสาธารณรัฐเช็ก 2 คนในโปแลนด์ และอีกอย่างน้อย 2 คนในเยอรมนี 

ทั้งน้ี ความเร็วลมรุนแรงที่สุดวัดได้ 180 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง บริเวณยอดเขาเนซกา ซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดในเช็ก  
และสวนสัตว์กรุงปรากปิดให้บริการช่ัวคราวเมื่อวันอาทิตย์ แต่ท่าอากาศยานนานาชาติปรากยังให้บริการได้ตามปกติ ด้านการรถไฟ
ของเบอรมนีรายงานการพบ "ความเสียหายคร้ังใหญ่" เกิดขึ้นกับรางรถไฟในเส้นทางหลักหลายเส้นทาง จึงมีความจําเป็น 
ต้องระงับให้บริการเดินรถหลายเส้นทางในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศจนถึงวันจันทร์ที่ 30 ต.ค. น้ี ส่งผลให้มีผู้โดยสาร
จํานวนมากตกค้างตามสถานีใหญ่ในเมืองเบรเมน ฮัมบัวร์ก ฮันโนเวอร์ คีล และกรุงเบอร์ลิน 

นอกจากน้ี มีรายงานการเกิดนํ้าท่วมฉับพลันในเมืองฮัมบัวร์ก ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในภาคเหนือของเยอรมนี และระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลวในโปแลนด์ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากสภาพอากาศเลวร้าย.  (เดลินิวส์) 
 
รองอธิบดีกรมชลฯดูแนวคันดินถูกแม่น้ําพองกัดเซาะ 

รองอธิบดีกรมชลประทานลงพ้ืนที่ประเมินสถานการณ์ แนวคันดินถูกแม่นํ้าพองกัดเซาะ  ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ิมเร่งระบาย 
สู่แม่นํ้าชี 

นายทองเปลว ทองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพ้ืนที่ จ.ขอนแก่น ตรวจสอบการแก้ไขสถานการณ์หลังนํ้า 
จากแม่นํ้าพองได้กัดเซาะแนวคันดิน 3L-RMC จนพังทลายลงมายาวกว่า 30 เมตร ทําให้มวลนํ้าจากแม่นํ้าพองได้ไหลเอ่อเข้าท่วม
พ้ืนที่ทางการเกษตรในเขต ต.บึงเนียม ต่อเน่ือง ต.พระลับ  นอกจากนี้ปริมาณนํ้ายังได้เพ่ิมระดับสูงขึ้นในแหล่งนํ้าต่างๆอย่างต่อเน่ือง
ตลอดทั้งวัน  

นายทองเปลว กล่าวว่า  จากการวัดระดับปริมาณน้ําที่ไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ ต.บึงเนียมและ ต.พระลับ พบว่ามีการเพ่ิมระดับ
เป็น 7 ล้าน ลบ.ม. ต่อวันแล้ว โดยมวลนํ้าหลากได้ไหลไปรวมกันกับนํ้าที่รั่วซึมมาจากจุดต่างๆและได้ไหลไปรวมตัวกันที่ห้วยพระคือ 
ต.พระลับ  ทําให้ขณะนี้ปริมาณนํ้าในห้วยพระคือมีปริมาณมากถึง 14 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ขณะที่เครื่องสูบนํ้าที่ติดต้ังอยู่ที่ 
ประตูระบายนํ้า D 8  ที่มีจํานวน 20 เครื่องน้ัน มีขีดความสามารถสูบนํ้าได้เพียง  5 ล้าน ลบ.เมตรต่อวันเท่าน้ัน จึงเหลือนํ้าตกค้าง
อยู่อีกวันละ 9 ล้าน ลบ .ม . และมีแนวโน้มที่จะทยอยสะสมมากขึ้น ทําให้ทุกฝ่ายต้องเร่งปิดก้ันในจุดที่ พังทลายลงมา 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวต่ออีกว่า สําหรับเส้นทางตามคันดินริมคลองชลประทาน ซึ่งเป็นเส้นทางที่รถบรรทุก 
จะนํากล่องเกรเบียนบรรจุหินไปปิดรอยขาดนั้น เ น่ืองจากเป็นคันดินขนาดเล็ก ทําให้รถว่ิงสวนกันไป-มา เป็นไปด้วย 
ความยากลําบาก เจ้าหน้าที่ชลประทานได้ประสานงานร่วมกับทางจังหวัดเพ่ือปิดเส้นทางดังกล่าวแล้ว เพ่ือให้รถบรรทุก 
ของเจ้าหน้าที่ทํางานได้สะดวกมากขึ้น และให้รถของประชาชนไปใช้ในเส้นทางใกล้เคียง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
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