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สภาวะอากาศ   ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึ งหนาว  อุณหภูมิจะเปลี่ ยนแปลงเล็กน้อย  กับมีฝนบางแห่งใน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเน่ือง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ 
ระวังอันตรายจากฝนที่ตกไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วย 
ความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง... 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เผย'ภาคเหนือ'หนาวลมพัดแรง 'ภาคอีสาน-ภาคตอ.-ภาคใต้'
ยังคงมีฝน 
จ.ขอนแก่น  ต.พระลับ อ.เมืองบ้าน 400 หลัง-นาข้าวจม 
จ.นครราชสีมา  โคราชเฮเขื่อนหลัก 5 แห่งมีปริมาณนํ้าเฉลี่ยรวม 73% 
จ.อ่างทอง  เปิดเทอมวันแรกชาวโผงเผงพายเรือส่งลูกหลาน 
จ.พระนครศรีอยุธยา  นํ้าท่วมอยุธยาลด-กรมชลยันนิคมปลอดภัย 100 % 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ผู้จัดการ) 
 
สถานการณ์น้ําต่างประเทศ 
 
การช่วยเหลือ 
จ.ขอนแก่น  เร่งสูบนํ้าลําห้วยพระคือลดพท.เกษตรเสียหาย ป้องกันนํ้าไหลเข้า
ใกล้ตัวเมืองขอนแก่น 
 

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 
วันพฤหัสบดทีี่ 2 พฤศจิกายน 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 1 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 27 ต.ค.60 28 ต.ค.60 29 ต.ค.60 30 ต.ค.60 31 ต.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. - 0.3 - - - 
จ.เชียงราย 0.1 12.8 - - - 
จ.เชียงใหม่ 3.5 9.2 15.8 - - 
จ.พะเยา - 0.3 - - - 
จ.น่าน 7.5 8.5 - - - 
จ.ลําพูน 0.6 - - - - 
จ.ลําปาง 20.0 - 7.4 - - 
จ.แพร่ - - - - - 

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

จ.พิษณุโลก 2.7 - - - - 
จ.เพชรบูรณ์ - - - - - 
จ.กําแพงเพชร 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 ี - - - - 2.5 
จ.อํานาจเจริญ - - - - 2.3 

จ.ยโสธร - - - - 30.0 
จ.สุรินทร์ - - - - - 

จ.นครราชสีมา - - - - - 
จ.บุรีรัมย์ - - - - 0.5 

จ.ศรีษะเกษ - - - - 1.2 
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แผนที่อากาศ 
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31 ต.ค.60  เวลา 13:00 น. 31 ต.ค.60  เวลา 19:00 น. 

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



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 68.4 4,530.2 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม - 2,243.8 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

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

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 2.5 2,659.9 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

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

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 2,243.8 *** *** 13.2 3,186.6 หนองพลบั สกษ. ไมม่ฝีน 947.8 125.0 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 2,108.8 59.2 สงูกวา่ 68.4 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 ไมม่ฝีน 1,907.5 287.9 สงูกวา่

พะเยา - 1,057.1 37.3 ตํา่กวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,772.8 352.1 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,384.2 27.6 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 0.1 1,853.2 506.6 สงูกวา่

เถนิ ไมม่ฝีน 1,626.6 34.9 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,529.6 18.8 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 13.2 1,225.7 329.9 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 1,221.8 22.1 สงูกวา่ หนองคาย - 1,886.6 15.2 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ฝนเล็กนอ้ย 2,859.2 631.2 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 50.7 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,519.7 20.0 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 0.2 3,186.6 623.5 สงูกวา่

เชยีงใหม่ ไมม่ฝีน 1,380.3 53.9 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,901.0 10.3 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,919.7 526.1 สงูกวา่

ลําปาง - 1,292.1 29.5 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,292.2 5.4 สงูกวา่ พระแสง สอท. 5.7 1,623.0 180.1 สงูกวา่

ลําพูน ไมม่ฝีน 1,458.5 44.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2,413.3 11.9 สงูกวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 2,098.7 203.9 สงูกวา่

แพร่ - 1,303.9 25.6 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,659.9 9.7 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 2,229.8 465.8 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,205.7 18.1 ตํา่กวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2,256.0 17.4 สงูกวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 1,842.6 545.9 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,078.4 23.5 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,588.7 *** *** หาดใหญ่ 0.2 1,765.6 317.1 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. - 1,430.1 45.1 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,419.4 15.9 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,864.9 428.7 สงูกวา่

อุตรดติถ์ ไมม่ฝีน 1,521.7 26.7 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,886.0 18.1 สงูกวา่ สะเดา 0.2 1,317.9 242.1 สงูกวา่

สโุขทยั ไมม่ฝีน 1,647.9 6.0 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 2,050.8 13.3 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 1,848.5 406.6 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ไมม่ฝีน 1,750.8 25.4 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,690.0 12.1 สงูกวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 2,622.4 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1 288 6 13 9 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 728 7 21 1 สงกวา่ นราธวิาส ไมม่ฝีน 3 154 7 554 9 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

1 พฤศจิกายน 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

31 ตุลาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1,288.6 13.9 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,728.7 21.1 สงูกวา่ นราธวิาส ไมม่ฝีน 3,154.7 554.9 สงูกวา่

แมส่อด ไมม่ฝีน 1,074.9 23.7 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 1,087.8 19.0 ตํา่กวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก ไมม่ฝีน 1,371.3 54.6 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,661.9 16.4 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

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

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 1,588.0 33.4 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 2.5 1,782.8 22.6 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 1,355.4 11.6 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. 2.1 1,719.6 26.0 สงูกวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 4,530.20 164.80 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,823.3 42.0 สงูกวา่ ศรสีะเกษ 1.2 1,654.5 37.1 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 4,238.90 250.20 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,357.3 25.2 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,242.4 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 68.4 2,390.30 177.40 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,270.1 54.0 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ฝนเล็กนอ้ย 1,486.8 28.7 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 8.2 2,699.00 207.80 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,379.9 20.3 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 1,571.6 22.1 สงูกวา่ เกาะลนัตา ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 1,221.3 37.2 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ 0.5 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 ภเูก็ต 68.4 2,390.3

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,123.6 37.9 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน พ.ย. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 สรุาษฎรธ์านี 13.2 1,225.7

อุทยัธานี ไมม่ฝีน 1,066.8 37.1 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 8.2 2,699.0

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,278.6 *** *** นครนายก ไมม่ฝีน 2,643.3 *** *** 4 พระแสง สอท. 5.7 1,623.0

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,260.9 22.1 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ไมม่ฝีน 1,873.4 31.7 สงูกวา่ 5 อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) 2.5 1,782.8

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,544.4 33.1 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,992.4 29.1 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ภเูก็ต 68.4 2,390.3

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 ี ไมม่ฝีน 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 ไมม่ฝีน 1,078.4 *** *** แหลมฉบงั ไมม่ฝีน 1,213.5 33.6 สงูกวา่

กาญจนบุร ี ไมม่ฝีน 1,093.2 58.6 สงูกวา่ สตัหบี ไมม่ฝีน 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. ไมม่ฝีน 3,985.8 66.9 ตํา่กวา่

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

นํารอ่ง ไมม่ฝีน 987.7 44.1 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

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 410.10 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 - 6 7 434.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 1 1 12 -108.00 

วนัที ่1  พฤศจกิายน  2560 ภาคกลาง 1 - 2 3 19.00

59,791 ภาคตะวันตก - - 2 2 127.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
84% ภาคตะวันออก 5 - 5 10 0.10 คงที่ 1 อ่าง
วนัที ่1  พฤศจกิายน  2559 ภาคใต ้ 2 - 2 4 -62.00  ลดลง 19 อ่าง

49,156 รวมท ัง้ประเทศ 19 1 18 38 410.10   เพิม่ขึน้ 18 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 6,780 50% 10,564 78% 6,764 50% 10,236 76% 6,436 48% 328.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,650 80% 8,389 88% 5,539 58% 8,294 87% 5,444 57% 95.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 12 253 157 59% 252 95% 240 91% 246 93% 234 88% 6.00 เพิม่ขึน้

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

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 94 89% 94 89% 91 86% 92 87% 89 84% 2.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 177 104% 174 102% 168 99% 168 99% 162 95% 6.00 เพิม่ขึน้

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 946 101% 970 103% 927 99% 974 104% 931 99% -4.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 15,907 64% 20,557 83% 13,829 56% 20,123 81% 13,395 54% 434.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 102 75% 130 96% 123 90% 131 96% 124 91% -1.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 285 55% 514 99% 469 90% 524 101% 479 92% -10.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 66 40% 161 98% 153 93% 164 99% 156 95% -3.00 ลดลง

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

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 2,151 88% 2,878 118% 2,297 94% 2,941 121% 2,360 97% -63.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,131 57% 1,848 93% 1,748 88% 1,865 94% 1,765 89% -17.00 ลดลง

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 107 34% 193 61% 171 54% 189 60% 167 53% 4.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 68 44% 139 90% 138 89% 141 91% 140 90% -2.00 ลดลง

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 73 52% 110 78% 103 73% 111 79% 104 74% -1.00 ลดลง

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 130 47% 207 75% 200 73% 210 76% 203 74% -3.00 ลดลง

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 63 52% 79 65% 76 63% 79 65% 76 63% - คงที่

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,655 84% 1,649 84% 818 42% 1,660 84% 829 42% -11.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 5,982 71% 8,075 96% 6,425 77% 8,183 98% 6,533 78% -108.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 985 103% 960 100% 957 100% 941 98% 938 98% 19.00 เพิม่ขึน้

21 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 166 104% 165 103% 148 93% 162 101% 145 91% 3.00 เพิม่ขึน้

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 180 75% 288 120% 248 103% 291 121% 251 105% -3.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,330 98% 1,413 104% 1,353 99% 1,394 103% 1,334 98% 19.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,391 75% 15,515 87% 5,250 30% 15,415 87% 5,150 29% 100.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,714 64% 7,054 80% 4,042 46% 7,027 79% 4,015 45% 27.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 19,105 72% 22,569 85% 9,292 35% 22,442 84% 9,165 34% 127.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 218 97% 222 99% 217 97% 221 99% 216 96% 1.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 249 59% 306 73% 276 66% 301 72% 271 65% 5.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 77 66% 112 96% 100 85% 113 97% 101 86% -1.00 ลดลง

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 95 58% 159 97% 145 89% 160 98% 146 89% -1.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 237 80% 293 99% 273 93% 299 101% 279 95% -6.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 7 41% 12 70% 11 66% 12 70% 10.90 66% 0.06 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 11 50% 21 99% 20 94% 22 101% 20.65 96% -0.45 ลดลง

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 57 72% 77 97% 74 93% 78 98% 74.76 94% -0.93 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 39 86% 40 88% 37 81% 39 87% 36.48 80% 0.42 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 222 75% 227 77% 208 71% 224 76% 205.00 69% 3.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,211 72% 1,469 88% 1,361 81% 1,469 88% 1,361 81% 0.10 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 297 42% 407 57% 342 48% 399 56% 334 47% 8.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 101 26% 261 67% 243 62% 254 65% 236 60% 7.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,850 86% 4,358 77% 3,006 53% 4,403 78% 3,051 54% -45.00 ลดลง

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 374 26% 682 47% 406 28% 714 49% 438 30% -32.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,621 69% 5,709 70% 3,997 49% 5,770 70% 4,059 50% -62.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 49,156 69% 59,791 84% 36,257 51% 59,380 84% 35,847 51% 410.10 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 ่1  พฤศจกิายน  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

26 ตลุาคม 2560

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

1 พฤศจกิายน 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 ่1  พฤศจกิายน  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 70,921 

ล้านลบ.ม..(100%)

83
96 104

85 88
70

-

20 

40 

60 

80 

100 

เห
นือ

อีส
าน

กล
าง

ตะ
วัน
ตก

ตะ
วัน
ออ
ก ใต้
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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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'ภาคเหนือ'หนาวลมพัดแรง 'อีสาน-ตอ.-ใต้'ยังคงมีฝน 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศท่ัวไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น 

ถึงหนาว อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กับมีฝนบางแห่งใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก สําหรับภาคใต้
ยังคงมีฝนตกต่อเน่ือง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 
มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีลมแรง อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย บริเวณ 
ยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิ ตํ่าสุด 8-12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ตํ่าสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กับมีลมแรงและฝนบางพ้ืนที่  
บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 10-14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภาค กล า ง   อ า ก า ศ เ ย็ น ใ น ตอน เ ช้ า  อุ ณห ภู มิ จ ะ เ ป ลี่ ย น แปล ง เ ล็ ก น้ อ ย  กั บ มี ล ม แ ร ง  อุ ณห ภู มิ ตํ่ า สุ ด  
20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก  อากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนบางพ้ืนที่ อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กับมีลมแรง อุณหภูมิตํ่าสุด  
20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีลมแรง บริเวณจังหวัดชุมพร  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ตรัง  
และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว  
20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กับมีลมแรง อุณหภูมิตํ่าสุด  
22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 
ต.พระลับอ.เมืองขอนแก่นบ้าน400หลัง-นาข้าวจม 

เร่งปิดทางท่อลอด 6 จุด หลังมวลนํ้าทะลักท่วมพ้ืนที่ช้ันใน ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น นํ้าได้ไหลเข้าท่วมนาข้าวจมนํ้า 
กว่า 5,000 ไร่  

นายวินัย ทองทัพ กํานัน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายพงศธร นิศาพิทักษ์กุล อดีตนายกเทศมนตรี 
ตําบลพระลับ (ทต.) สนธิกําลังร่วมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช,อบจ.ขอนแก่น 
และเทศบาลนครขอนแก่น นําเครื่องจักรกลหนักและ รถแบคโฮ เร่งทําการเสริมแนวคันดิน วางถุงเกเบียรและบ๊ิกแบค บริเวณ 
ทางท่อลอดและสะพานข้ามถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ ช่วงรอยต่อระหว่าง เขต ต.บึงเนียม กับ ต.พระลับ โดยเฉพาะ
ช่วงสะพานข้ามถนน ทางเข้าวัดท่าประทาย และ ประตูระบายน้ํา D8 ห้วยพระคือ ที่ขณะนี้มวลนํ้าที่ไหลผ่านแนวคันดิน ก้ันแม่นํ้า
พองที่ช่วงคลองส่งนํ้า 3L จากการกัดเซาะพังทลายลงมาได้ไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ช้ัน 2 และทะลักข้ามทางลอด 6 จุดเข้าท่วมช้ัน 4  
ตามแผนการกั้นนํ้าของเขตเมืองแล้ว โดยขณะน้ีมีบ้านเรือนของประชาชนถูกนํ้าท่วมแล้วทั้งหมดรวมกว่า 400 หลังคาเรือน 

นายวินัย กล่าวว่า มวลนํ้าที่ไหลผ่านคลองส่งนํ้า 3L ของกรมชลประทานได้ไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ช้ัน 2 ตามแผนการป้องกันนํ้า
แล้วมากกว่า 28 ล้าน ลบ.ม.แม้ทุกหน่วยงานจะเร่งสูบนํ้าออกอละขณะย้ีสามารถปิดจุดที่พังทะลายลงมาได้แล้ว แต่มวลนํ้าได้ไหล
ไปตามแหล่งนํ้าสาธารณะและช่องทางเดินของนํ้าอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดได้ไหลมาตามทางลอดและทางเดินของนํ้า 6 จุดที่วางเป็นแนว
ลอดถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ ไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ เขตเมืองช้ันในของ ต.พระลับ ที่ล่าสุดไหลเข้าท่วมบ้านเรือน 
ของประชาชนรวมกว่า 400 หลังคาเรือนประกอบด้วย บ.หัวถนน ม.5, บ.แอวมอง ม.9 และ ม.13,บ.โนนสวรรค์ ม.6,บ.แสงอรุณ 
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ม.18,บ.พระคือ ม.3-10-16 และ บ.หนองโพธ์ิ ม.16 นอกจากน้ีนํ้าได้ไหลเข้าวมพ้ืนที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวแล้ว 
รวมกว่า 5,000 ไร่  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 
โคราชเฮเขื่อนหลัก5แห่งมีปริมาณน้ําเฉลี่ยรวม73% 

จังหวัดนครราชสีมาเฮ สถานการณ์นํ้าในเขื่อนหลัก 5 แห่ง มีปริมาณน้ําเฉลี่ยรวม 73%  มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ไม่ห่วง 
ช่วงภัยแล้ง 

นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์นํ้าในเขื่อนหลักทั้ง 5 
แห่งของจังหวัดนครราชสีมาว่า จากสถานการณ์ฝนตกต่อเน่ืองในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ขณะนี้
เขื่อนหลักทั้ง 5 แห่ง ของจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ํากักเก็บเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรวมกว่า 73% ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ํากักเก็บมากกว่า
ทุกปีที่ผ่านมา ได้แก่ เขื่อนลําตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณนํ้ากักเก็บอยู่ 192 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 61% ของความจุกักเก็บ
ทั้งหมด 314 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณนํ้ากักเก็บอยู่ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 78% ของความจุ
กักเก็บทั้งหมด 141 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนลําแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณนํ้ากักเก็บอยู่ 208 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 76% ของ
ความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนลําพระเพลิง มีปริมาณนํ้ากักเก็บอยู่ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 90% 
ของความจุกักเก็บทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลําปลายมาศ อ.เสิงสาง มีปริมาณนํ้ากักเก็บอยู่ 82 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 84% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 98 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจากปริมาณนํ้าขนาดนี้ทําให้การบริหารจัดการนํ้าในช่วง
หน้าแล้งฤดูกาลท่ีจะมาถึง ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก แต่ถึงอย่างไรก็ตามในส่วนของการปลูกข้าวนาปรัง ก็ยังต้องจํากัดพ้ืนที่ในการ
เพาะปลูกอยู่เหมือนเดิม โดยจะมีการประชุมหารือกับจังหวัดเพ่ือวางแผนการกําหนดพื้นที่เพาะปลูกอีกครั้ง หลังช่วงเทศกาลปีใหม่
ไปแล้ว  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 
เปิดเทอมวันแรกชาวโผงเผงพายเรือส่งลูกหลาน 

เปิดเทอมวันแรกชาวโผงเผงพายเรือส่งลูกหลานไปโรงเรียน เผยเสื้อผ้าส่วนใหญ่ไม่ได้รีดหว่ันอันตรายไฟฟ้ารั่วช็อต  
ด้าน สถานการณ์นํ้าเจ้าพระยา ลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่ยังอยู่เกินระดับวิกฤต 

ที่บริเวณหมู่ 5 ตําบลโผงเผง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ประสบภัยนํ้าท่วมขังสูงร่วม 2 เมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ 
ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่นํ้าท่วมขังต้องต่ืนแต่เช้าพายเรือออกมาส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก ซึ่งชาวบ้านบางราย 
ที่ยังต้องนอนเฝ้าบ้านอยู่กลางนํ้าในพ้ืนที่นํ้าท่วม จําต้องต่ืนแต่เช้าเน่ืองจากต้องพายเรือเป็นระยะทางไกล เพ่ือออกมาส่งบุตรหลาน
ไปโรงเรียน บริเวณริมถนนสายโผงเผง - ป่าโมก เน่ืองจากบริเวณในพ้ืนที่ถูกนํ้าท่วมรถไม่สามารถจะเข้าไปรับนักเรียนได้  
และยังมีนักเรียนหลายคนไม่ได้รีดเสือผ้า โดยผู้ปกครองไม่กล้าที่จะเสี่ยงใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เน่ืองจากกลัวถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิต 

ด้าน นาย พิศาล พสกบุตร อายุ 57 ปี กล่าวว่า ตนเองต้องต่ืนแต่เช้าพายเรือออกมาส่งลูกชายท่ีเปิดเทอมเป็นวันแรก  
ซึ่งต้องใช้ระยะทางไกลมากในการพายเรือ เน่ืองจากจะต้องพายลัดเลาะมาตามซอยในหมู่บ้าน โดยปกติแล้วจะมีรถของโรงเรียน 
มารับถึงที่บ้าน แต่ตอนนี้บ้านตนเองถูกนํ้าท่วมจนเกือบถึง พ้ืนบ้านที่อาศัย จึงต้องพายเรือออกมาส่งลูกชายไปโรงเรียนแทน  
โดยเสื้อผ้าชุดนักเรียนก็ไม่กล้าที่จะใช้เตารีดรีดเสื้อผ้าให้กับลูกชาย เน่ืองจากกลัวถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิต  

ส่วนทางด้าน นาง บุญชู ไตรรถ อายุ 51 ปีเผยว่า บ้านของตนเองอยู่ห่างจากริมถนนประมาณ 500 เมตร ถูกนํ้าท่วม
บริเวณใต้ถุนบ้านทั้งหมดจนเกือบถึงพ้ืนบ้าน จึงต้องนอนอาศัยเฝ้าของอยู่ภายในบ้าน โดยใช้เรือพายออกมาส่งหลานสาว 
และน้องสาวไปโรงเรียนและไปทํางาน ซึ่งมีความยากลําบากมาก ประกอบกับบ้านของตนเองถูกนํ้าท่วม  จึงต้องย้ายมาอาศัย 
บ้านของครอบครัวอยู่รวมกัน และตนเองได้แต่หวังว่าถ้าระดับนํ้าเริ่มลดลงสู่สภาวะปกติก็จะได้กลับไปอยู่บ้านของตนเองต่อไป 

ด้าน สถานการณ์นํ้าเจ้าพระยา ลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่ยังอยู่เกินระดับวิกฤต ล่าสุด ที่ C7A  หน้าศาลากลางจังหวัด
อ่างทอง นํ้าเจ้าพระยา อยู่ที่ 8.85 เมตร  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมอยุธยาลด-กรมชลยันนิคมปลอดภัย100% 

หลายพ้ืนที่ อ .บางบาล -อยุธยา ยังท่วมสูงแม้ระดับนํ้าลดลง- ด้าน "โบว์แดง"  ผอ .กรมชลประทานจังหวัดฯ  
ยัน นิคมอุตสาหกรรม ปลอดภัย100%แล้ว 
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สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีระดับนํ้าท่วมสูงแม้ระดับนํ้าจะลดไปเล็กน้อย เน่ืองจาก
เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายนํ้าลงจากเดิม 2,700 ลบ.ม./วินาที เหลือ 2,500 ลบ.ม./วินาที โดยในพ้ืนที่ ม.5 ต.บางหลวง  
อ.บางบาล มีชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือน ต้องออกมาอยู่นอกบ้าน และไม่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ เพราะพ้ืนที่
ยังได้รับความเสียหายจากการถูกนํ้าท่วมขัง 

โดยลุงสนุน กันกล้า อายุ 74 ปี คนน้ี ซึ่งบ้านอยู่ติดกับแม่นํ้าเจ้าพระยา เล่าว่าปีน้ีนํ้าท่วมสูงเกือบเท่าปี 54 หลัง นํ้าท่วม 
ก็ไม่ใช้ชีวิตยากลําบาก ภายในบ้านต้องยกน่ังร้านขึ้นมาเป็นที่หลับนอนช่ัวคราว ทั้งน้ี อยากให้นํ้าลดโดยเร็ว จะได้กลับมาใช้ชีวิต
ตามปกติ ประกอบอาชีพทํามาหากินได้เช่นเดียวกับ นางทับทิม สมสุข อายุ 42 ปี ชาวบ้านใกล้เคัยงกัน ได้พาทีมข่าวพายเรือสํารวจ
ดูความเสียหายของบ้านที่จมอยู่นํ้านานเกือบ 3 เดือน สวนพริกและกล้วย เสียหายไปนํ้าสายนํ้า ทุกวันน้ีไม่มีรายได้ แม้จะมี
หน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ แต่ก็ยังเดือดร้อนอยู่ และอยากให้นํ้าลดลง กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม นอกจากบ้านเรือนประชาชนถูกนํ้าท่วมแล้ว ยังพบว่าสถานที่ราชการ วัด และโรงเรียนถูดนํ้าท่วมเช่นกันเดียว 

แต่อย่างไรก็ตาม ทีมข่าวได้สอบถามไปยัง นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อํานวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา  
ยืนยันว่า ขณะน้ีเขื่อนเจ้าพระยาลดการระเบายนํ้าเหลือประมาณ 2,550 ลูกบาศเมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับนํ้าท้ายเขื่อน 
จะลดลงเรื่อยๆวันละประมาณ 5 ซม. นํ้าในทุ่งที่รับนํ้าในพ้ืนที่ของจังหวัดก็จะลดลงการะบายนํ้าดีขึ้น คาดว่าภายในสัปดาห์น้ี 
จะเห็นชัดเจนขึ้น ขณะที่ นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ขณะนี้ปลอดภัย 100%แล้ว เช่นเดียวกับความกังวลว่านํ้าจะท่วมพ้ืนที่กรุงเทพฯ
น้ัน ขณะนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ท่วมแน่นอน เน่ืองจากเลยวิกฤตที่น่ากังวลหมดแล้ว 

อย่างไรก็ตาม วันน้ีทีมข่าวได้ลงพ้ืนที่ไปที่บ้านของ นางเกด นางเกด สายสร้อยอายุ 69 ปี ชาวบ้าน ม.6 ต.โผงเผง อ.ปาโมก 
จ.อ่างทอง หลังได้เข้าร้องเรียนกับ นายกรัฐมนตรี ขณะลงพื้นที่ตรวจเย่ียมและมอบสิ่งของ บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลโผงเผงอําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองวานน้ีว่าได้รับความเดือดร้อนถูกนํ้าท่วมบ้านนานกว่า 3 เดือน ไม่สามารถอาศัยได้  
ต้องออกมานอนเต็นท์ริมถนนใกล้ป้อมตํารวจและนํ้าเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็น โดยล่าสุด นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอําเภอป่าโมก  
พร้อมด้วย ตร.สภ.ป่าโมก และปลัด อบต.โผงเผง นําเครื่องสูบนํ้าของ อบต.โผงเผง ขนาด 18 แรงม้า จํานวน 2 เครื่อง  
มาติดต้ังเพ่ือวิดนํ้าออกจาก บ้านของ นางเกด สายสร้อยอายุ 69 ปี ชาวบ้าน ม.6 ต.โผงเผง อ.ปาโมก จ.อ่างทอง คาดว่าวันน้ี 
ระดับจะลดลง  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 
เร่งสูบน้ําลําห้วยพระคือลดพท.เกษตรเสียหาย ป้องกันน้ําไหลเข้าใกล้ตัวเมืองขอนแก่น 

เจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งสูบนํ้าออกจากลําห้วยพระคือ ลดพ้ืนที่ท่วมขังหลังคันคลองหรือพนังกั้นนํ้าบ้านคุยโพธ์ิ ต.บึงเนียม
ทรุดพังท่วมพ้ืนที่เกษตรกว่า 5 พันไร่ หวังลดความเสียหายพ้ืนที่เกษตรและไม่ให้นํ้าไหลเข้าใกล้เขตตัวเมืองขอนแก่น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานได้นําเคร่ืองสูบนํ้ามาติดต้ัง ที่บริเวณประตูระบายนํ้า D8 ห้วยพระ
คือ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น เพ่ือเร่งสูบนํ้าในลําห้วยพระคือลงสู่แม่นํ้าชี หลังระดับนํ้าใน ลําห้วยพระคือมีปริมาณมาก จนทําให้
นํ้าไหลย้อนเข้าใกล้ชุมชนเมืองขอนแก่น และพ้ืนที่เศรษฐกิจ จึงทําให้ ทางกรมชลประทานต้องระดมเคร่ืองสูบนํ้ามาติดต้ังจํานวน
มากขึ้น 

นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อํานวยการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาหนองหวาย สํานัก งานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ระบุว่า 
ขณะนี้ได้นําเคร่ืองสูบนํ้ามาติดต้ังแล้ว 30 เครื่อง และการ สูบนํ้าผ่าน เครื่องสูบนํ้าพลังงานไฟฟ้าของประตูระบายนํ้า D8 ห้วยพระ
คือ ที่วันน้ีได้เดินเคร่ืองสูบนํ้าที่มีอยู่ทั้งหมด ทําให้สามารถระบายนํ้าได้มากกว่าวันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร 

อย่างไรก็ตามปริมาณนํ้าที่เกิดจากคันดินคลองชลประทาน 3L บ้านคุยโพธ์ิ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น ที่ทรุดพังจากการ
ถูกนํ้ากัดเซาะเป็นแนวยาวกว่า 30 เมตรเมื่อหลายวันที่ผ่านมาน้ัน  

ทําให้มีนํ้าไหลลงพ้ืนที่ทางการเกษตรกว่า 5 พันไร่ ทําให้มีนํ้าสะสมกว่า 37 ล้านลูกบาศก์เมตร และยัง ทําให้นํ้าปริมาณ
ดังกล่าว ได้ไหลลงลําห้วยพระคือ ทางกรมชลประทานจึงต้องเร่งในการสูบนํ้า ออกจากลําห้วยพระคือ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อพ้ืนที่
เศรษฐกิจของตัวเมืองขอนแก่น. 

 
 

 
 


