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สภาวะอากาศ   บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตราย 
จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลง.. 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  ช้ีไทยมีฝนตกลดน้อยลง กรุงเทพฯ-ปริมณฑลเจอ 40% 
กรมชลประทาน  เผย 8 เขื่อนใหญ่นํ้าเกิน ส่วน 7 เขื่อนเกือบเต็ม 
จ.ลําปาง  นํ้าป่าซัดสะพานแม่เลียงขาด ทหารเร่งช่วยชาวบ้านติดเกาะข้ามคืน 
จ.สุโขทัย  รับมือนํ้าล้น 1 ใน 3 อ่างคันดินเริ่มพังยาวกว่า 40 เมตรแล้ว 
จ.เพชรบูรณ์  หล่มสักอ่วมรอบที่ 8 นํ้าป่าสักทะลักท่วมชุมชน 
จ.มหาสารคาม  นํ้าท่วมมหาสารคามกระทบ 3 อ.สูงสุด 2 ม.เท่าปี 54 
จ.กาฬสินธุ์  ผู้ว่าฯ สั่งเตรียมพร้อม รับมือมวลนํ้าจากเขื่อนอุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น  นํ้าพองจ่อล้นทะลักเข้าเขตชุมชนช้ันในเมืองขอนแก่น 
จ.ชัยภูมิ  เขื่อนใหญ่เร่งระบายน้ํา 6 ศพ สังเวยนํ้าท่วมชัยภูมิ 
จ.นครสวรรค์  นํ้าล้นตลิ่งท่วมนครสวรรค์ 5 อ.คาดจะคลี่คลายใน 1 สัปดาห์ 
จ.ปทุมธานี  นํ้าท่วมชุมชนร่วมจิตต์มุสลิมปทุมฯ30-60ซม.วอนช่วย 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ผู้จัดการ) 
 
การช่วยเหลือ 
จ.อุทัยธานี  ผูว่้าฯ มอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้านจมนํ้าท่วมขังนานกว่า 2 อาทิตย์ 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560  

สถานี ระดับตลิ่ง ระดบัน้าํ 
18 ต.ค. 60 

ระดบัน้าํ 
19 ต.ค.60 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.63 3.35 -9.54 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 9.78 9.62 -6.38 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 6.37 7.26 -4.94 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 6.16 6.01 -5.99 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 5.98 5.83 -6.67 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 7.79 7.59 6.91 
หมายเหตุ : ระดับ (รสม.) ข้อมูลจาก http://www.dwr.go.th/ 
 
ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาบสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้า 
ตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ข้อมูลวันที่ 18 ต.ค.2560 ที่มา กรมทรัพยากรน้ํา) สถานี
คลองอู่ตะเภาตอนบน 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 13.10 0.49 13.49 22.05 20.37 และ 34.22 ลบม/วินาที  

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ยกเว้น สะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เชิงสะพานสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และสะพานสามง่าม-ท่าโบถส์ 
อ.หันคา จ.ชัยนาท มีระดับเฝ้าระวังนํ้าท่วม  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
. 
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จังหวัด 14 ต.ค.60 15 ต.ค.60 16 ต.ค.60 17 ต.ค.60 18 ต.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. 36.0 1.0 9.8 34.8 14.7 
จ.เชียงราย 1.2 - 4.1 - - 
จ.เชียงใหม่ 10.6 8.3 13.7 56.0 48.0 
จ.พะเยา 1.6 - 10.3 60.0 1.8 
จ.น่าน 62.8 31.0 22.5 9.3 2.5 
จ.ลําพูน - 14.0 31.0 - 2.6 
จ.ลําปาง 3.8 16.2 79.6 16.8 2.2 
จ.แพร่ 3.0 14.5 60.0 2.0 3.0 

จ.อุตรดิตถ์ - - 70.0 - 12.3 
จ.สุโขทัย 17.8 24.0 42.0 149.5 53.0 
จ.ตาก 1.3 18.0 3.2 152.1 29.7 

จ.พิษณุโลก 37.1 32.0 113.5 36.5 42.4 
จ.เพชรบูรณ์ 4.2 9.5 96.9 8.6 0.3 
จ.กําแพงเพชร - 24.1 1.3 150.6 15.3 

จ.พิจิตร - 0.6 - 4.9 - 
จ.หนองคาย 0.4 57.0 25.5 5.0 - 

จ.เลย 1.0 49.5 123.9 42.0 2.5 
จ.อุดรธานี 22.0 45.0 55.0 13.0 - 

จ.หนองบัวลําภู - 0.2 26.5 6.0 - 
จ.นครพนม - - 22.1 1.2 1.5 
จ.สกลนคร 5.0 6.3 40.4 - - 
จ.มุกดาหาร - - 19.8 - - 
จ.ขอนแก่น - 33.0 58.5 3.0 - 

จ.มหาสารคาม - 17.0 38.0 - - 
จ.กาฬสินธ์ุ - - 50.0 11.0 - 
จ.ร้อยเอ็ด - - - 2.9 - 
จ.ชัยภูมิ 9.8 30.0 57.0 2.0 - 

จ.อุบลราชธาน ี - 10.0 57.2 13.3 12.0 
จ.อํานาจเจริญ - - 32.0 - - 

จ.ยโสธร - - 10.5 - 1.0 
จ.สุรินทร์ - - 67.3 6.7 - 

จ.นครราชสีมา 28.0 50.0 29.0 - - 
จ.บุรีรัมย์ - 2.3 - - - 

จ.ศรีษะเกษ - - 35.0 - - 
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แผนที่อากาศ 
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18 ต.ค.60  เวลา 13:00 น. 18 ต.ค.60  เวลา 19:00 น. 

19 ต.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 19 ต.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 36.0 4,503.5 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 28.0 2,151.7 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 36.0 2,396.9 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 1.5 2,659.6 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ไมม่ฝีน 1,119.1 114.5 ตํา่กวา่ 18.1 4,103.1 เพชรบุร ี 1.5 1,017.1 278.4 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง ไมม่ฝีน 2,151.7 *** *** 21.5 3,145.3 หนองพลบั สกษ. - 899.0 203.2 สงูกวา่

เชยีงราย ไมม่ฝีน 2,067.7 124.9 สงูกวา่ - 4,503.5 หวัหนิ ฝนเล็กนอ้ย 1,012.0 246.2 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 1,981.2 117.0 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ ไมม่ฝีน 1,212.9 227.8 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,818.6 90.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร ไมม่ฝีน 1,843.8 251.6 สงูกวา่

พะเยา - 1,226.6 122.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,748.4 229.7 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,378.1 83.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 1,831.6 309.8 สงูกวา่

เถนิ 1.0 1,624.5 119.4 สงูกวา่ เลย สกษ. - 1,299.9 129.5 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 1,198.5 236.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง 14.7 1,132.7 115.2 สงูกวา่ หนองคาย - 1,886.6 90.9 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 2,809.9 303.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 98.4 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,492.3 123.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 3,145.3 270.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ 0.2 1,342.3 117.6 สงูกวา่ อุดรธานี - 1,897.6 90.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,857.7 265.9 สงูกวา่

ลําปาง 2.0 1,455.7 98.3 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,292.2 85.8 สงูกวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 1,601.2 226.2 สงูกวา่

ลําพูน 2.6 1,406.5 110.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2,413.3 76.9 สงูกวา่ ฉวาง ไมม่ฝีน 2,070.5 221.6 สงูกวา่

แพร่ ไมม่ฝีน 1,379.7 88.8 สงูกวา่ นครพนม 0.2 2,659.6 97.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 2,163.7 239.5 สงูกวา่

นา่น ไมม่ฝีน 1,204.3 70.3 สงูกวา่ นครพนม สกษ. 1.5 2,256.0 111.5 สงูกวา่ สงขลา 21.5 1,725.4 257.1 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,066.6 70.3 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,586.2 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 1,736.6 227.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. 2.2 1,552.7 126.3 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,418.4 117.7 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,793.3 224.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ 2.1 1,505.0 111.0 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,875.5 111.4 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 1,288.8 214.5 สงูกวา่

สโุขทยั 6.2 1,536.4 192.8 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 2,050.8 100.6 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 1,799.3 216.2 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. - 1,490.8 148.0 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,690.0 108.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. ไมม่ฝีน 2,615.0 *** ***

หลม่สกั 0 2 1 281 8 88 5 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 728 7 90 3 สงกวา่ นราธวิาส 2 933 0 254 4 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

18 ตุลาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

19 ตุลาคม 2560

หลม่สกั 0.2 1,281.8 88.5 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,728.7 90.3 สงูกวา่ นราธวิาส - 2,933.0 254.4 สงูกวา่

แมส่อด 6.1 1,054.0 102.1 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 1,087.8 137.0 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก 28.0 1,369.4 199.2 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด สกษ. ไมม่ฝีน 1,661.9 101.0 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

เขือ่นภมูพิล - 1,012.1 204.3 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,754.3 107.3 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก ไมม่ฝีน 1,580.4 162.5 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,780.3 123.1 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ - 1,348.3 90.4 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,717.5 118.2 สงูกวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 4,503.50 392.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร 0.2 1,822.6 191.7 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,653.3 167.6 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า ไมม่ฝีน 4,225.60 475.60 สงูกวา่

อุม้ผาง 29.7 1,340.3 155.8 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,149.5 126.3 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 2,272.50 323.50 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,475.7 124.9 สงูกวา่ นครราชสมีา ไมม่ฝีน 1,787.8 146.3 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 2,271.70 320.10 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 18.4 1,268.0 213.0 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,486.8 128.2 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 2,592.30 353.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,373.7 131.6 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,571.6 134.0 สงูกวา่ เกาะลนัตา - 2,520.90 325.40 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,058.4 164.3 สงูกวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 2,557.70 285.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. ไมม่ฝีน 1,344.1 178.9 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 2,422.90 339.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 1,207.6 133.9 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

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

นครสวรรค ์ 0.2 1,637.0 153.4 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. 0.3 1,496.3 150.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 สมทุรปราการ สกษ. 36.0 1,529.1

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,117.5 158.5 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 อุม้ผาง 29.7 1,340.3

อุทยัธานี 3.5 1,066.8 167.6 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 ตาก 28.0 1,369.4

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,208.3 *** *** นครนายก 0.5 2,643.3 *** *** 4 อูท่อง สกษ. 27.3 975.9

บวัชุม ฝนเล็กนอ้ย 1,212.0 127.3 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 1,823.3 160.9 สงูกวา่ 5 สงขลา 21.5 1,725.4

ปทุมธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,489.5 149.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ไมม่ฝีน 1,985.7 154.5 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ สมทุรปราการ สกษ. 36.0 1,529.1

สมทุรปราการ สกษ. 36.0 1,529.1 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,388.7 162.6 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง ไมม่ฝีน 4,503.5

ทองผาภมู ิ 1.7 1,574.3 172.3 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา 0.4 1,716.9 231.9 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 989.3 196.7 สงูกวา่ ชลบุร ี ไมม่ฝีน 1,353.6 208.9 สงูกวา่

ลพบุร ี ฝนเล็กนอ้ย 1,220.1 153.7 สงูกวา่ เกาะสชีงั ไมม่ฝีน 1,109.1 207.1 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. 27.3 975.9 214.4 สงูกวา่ พทัยา 1.2 1,088.9 216.1 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 0.8 903.4 171.4 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ ไมม่ฝีน 1,451.1 174.2 สงูกวา่

สมทุรสงคราม 0.1 1,078.4 *** *** แหลมฉบงั - 809.0 200.3 ตํา่กวา่

กาญจนบุร ี 1.7 1,075.6 209.2 สงูกวา่ สตัหบี ฝนเล็กนอ้ย 1,387.6 259.8 สงูกวา่

นครปฐม 1.9 1,014.7 202.1 สงูกวา่ ระยอง 18.1 1,462.4 194.4 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. 20.8 1,821.3 214.0 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. - 1,336.0 246.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย 13.8 2,061.0 263.1 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 3,362.8 297.6 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร 14.1 2,396.9 292.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 3,640.3 327.5 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง 2.0 1,752.9 191.9 สงูกวา่ ตราด - 4,103.1 377.4 สงูกวา่

นํารอ่ง ไมม่ฝีน 943.5 188.1 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี ไมม่ฝีน 1,005.2 231.9 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 64.3 มม. ที ่อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 1,567.26 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 2 - 5 7 841.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 - 8 12 264.00

วนัที ่19  ตุลาคม  2560 ภาคกลาง - - 3 3 64.00

58,182 ภาคตะวันตก - - 2 2 352.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
82% ภาคตะวันออก 3 1 6 10 45.26 คงที่ 1 อ่าง
วนัที ่19  ตุลาคม  2559 ภาคใต ้ 1 - 3 4 1.00  ลดลง 10 อ่าง

47,511 รวมท ัง้ประเทศ 10 1 27 38 1567.26   เพิม่ขึน้ 27 อ่าง

67%

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 6,551 49% 9,691 72% 5,891 44% 9,087 68% 5,287 39% 604.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,536 79% 8,140 86% 5,290 56% 7,916 83% 5,066 53% 224.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 12 253 150 57% 239 90% 227 86% 224 85% 212 80% 15.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 99 38% 110 42% 96 37% 106 40% 92 35% 4.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 75 71% 89 84% 86 81% 82 77% 79 75% 7.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 166 98% 183 108% 177 104% 193 114% 187 110% -10.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 893 95% 955 102% 912 97% 958 102% 915 97% -3.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 15,470 63% 19,407 79% 12,679 51% 18,566 75% 11,838 48% 841.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 94 69% 132 97% 125 92% 137 101% 130 96% -5.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 292 56% 536 103% 491 94% 545 105% 500 96% -9.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 65 39% 166 101% 158 96% 167 101% 159 96% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 144 88% 165 101% 128 78% 168 102% 131 80% -3.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 2,057 85% 2,908 120% 2,327 96% 2,726 112% 2,145 88% 182.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,173 59% 1,840 93% 1,740 88% 1,781 90% 1,681 85% 59.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 94 30% 175 56% 153 49% 161 51% 139 44% 14.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 57 37% 134 86% 133 86% 131 85% 130 84% 3.00 เพิม่ขึน้

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 72 51% 110 78% 103 73% 108 77% 101 72% 2.00 เพิม่ขึน้

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 125 45% 214 78% 207 75% 208 76% 201 73% 6.00 เพิม่ขึน้

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 62 51% 78 64% 75 62% 77 64% 74 61% 1.00 เพิม่ขึน้

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,565 80% 1,657 84% 826 42% 1,642 84% 811 41% 15.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 5,800 69% 8,115 97% 6,466 77% 7,852 94% 6,202 74% 264.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 860 90% 943 98% 940 98% 911 95% 908 95% 32.00 เพิม่ขึน้

21 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 161 101% 166 104% 149 93% 159 99% 142 89% 7.00 เพิม่ขึน้

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 177 74% 276 115% 236 98% 251 105% 211 88% 25.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,198 88% 1,385 102% 1,325 97% 1,321 97% 1,261 93% 64.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,074 74% 15,144 85% 4,879 27% 14,917 84% 4,652 26% 227.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,565 63% 6,932 78% 3,920 44% 6,807 77% 3,795 43% 125.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,639 70% 22,076 83% 8,799 33% 21,724 82% 8,447 32% 352.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 198 88% 213 95% 208 93% 197 88% 192 86% 16.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 238 57% 267 64% 237 56% 249 59% 219 52% 18.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 68 58% 112 96% 100 85% 112 96% 100 85% - คงที่

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 80 49% 159 97% 145 89% 165 101% 151 92% -6.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 234 79% 285 97% 265 90% 283 96% 263 89% 2.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 5 33% 11 65% 10 60% 10 60% 9.28 56% 0.76 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 9 43% 22 100% 21 96% 22 103% 21.05 98% -0.55 ลดลง

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 44 55% 74 93% 71 89% 71 89% 67.74 85% 2.88 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 38 83% 37 81% 34 74% 38 85% 35.44 78% -1.83 ลดลง

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 194 66% 218 74% 199 67% 204 69% 185.00 63% 14.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,109 66% 1,396 83% 1,289 77% 1,351 81% 1,244 74% 45.26 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 243 34% 379 53% 314 44% 358 50% 293 41% 21.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 72 18% 243 62% 225 58% 228 58% 210 54% 15.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,601 82% 4,418 78% 3,066 54% 4,403 78% 3,051 54% 15.00 เพิม่ขึน้

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 379 26% 764 53% 488 34% 814 56% 538 37% -50.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,295 65% 5,804 71% 4,093 50% 5,803 71% 4,092 50% 1.00 เพิม่ขึน้

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 47,511 67% 58,182 82% 34,651 49% 56,616 80% 33,084 47% 1,567.26 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 ่19  ตลุาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

13 ตลุาคม 2560

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

19 ตลุาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่19  ตลุาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้
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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
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อุตุชี้ไทยมีฝนตกลดน้อยลง กรุงเทพฯ-ปริมณฑลเจอ40% 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ

ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริ เวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย  
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลง  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง 
พิจิตร สุโขทัย กําแพงเพชร และตาก อุณหภูมิตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
และศรีสะเกษ อุณหภูมิ ตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
15-30 กม./ชม. 

ภาคกลาง  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี 
และนครสวรรค์ อุณหภูมิตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
15-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี  
และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 
15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา 
และภูเก็ต อุณหภูมิตํ่าสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด  
24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
 
"กรมชลฯ"เผย 8เขื่อนใหญ่น้ําเกิน ส่วน7เขื่อนเกือบเต็ม 

"มีลุ้น"กรมชลฯเผย 15 เขื่อนใหญ่ 8 เขื่อนนํ้าเกิน100% อีก 7 เขื่อนเกือบเต็ม ช้ีภาพรวมนํ้าเขื่อนทั่วประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 
82 ยันยังน้อยกว่าปี54 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฎิบัติการอัจฉริยะนํ้า กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์นํ้าในเขื่อนหลัก 34 เขื่อน  
มีนํ้า 57,739 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 82 ของความจุ เพ่ิมขึ้น 297 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่มีนํ้าเกิน มี 8 เขื่อน เช่น  

เขื่อนกิ่วคอหมา มีนํ้า 185 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 109 ของความจุ ลดลง 3 ล้าน ลบ.ม.  
เขื่อนแควน้อย มีนํ้า 946 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 101 ของความจุ เพ่ิมขึ้น 5 ล้าน ลบ.ม.  
เขื่อนอุบลรัตน์ มีนํ้า 2,886 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 119 ของความจุ เพ่ิมขึ้น 27 ล้าน ลบ.ม.  
เขื่อนนํ้าอูน มีนํ้า 538 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 103 ของความจุ ลดลง 3 ล้าน ลบ.ม.  
เขื่อนจุฬาภรณ์ มีนํ้า 167 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 102 ของความจุ เพ่ิมขึ้น 1 ล้าน ลบ.ม.  
เขื่อนนํ้าพุง มีนํ้า 166 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 101 ของความจุ เท่าเมื่อวาน  
เขื่อนกระเสียว มีนํ้า 269 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 112 ของความจุ เพ่ิมขึ้น 3 ล้าน ลบ.ม.  
เขื่อนทับเสลา มีนํ้า 164 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 103 ของความจุ เพ่ิมขึ้น 4 ล้าน ลบ.ม. 

สําหรับเขื่อนที่มีนํ้าเกือบเต็ม (มากกว่าร้อยละ 90) มี 7 เขื่อน เช่น 
เขื่อนห้วยหลวง มีนํ้า 133 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 98 ของความจุ เท่าเมื่อวาน  
เขื่อนลําปาว มีนํ้า 1,829 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 92 ของความจุ เพ่ิมขึ้น 24 ล้าน ลบ.ม.  
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เขื่อนป่าสัก มีนํ้า 943 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 98 ของความจุ เพ่ิมขึ้น 4 ล้าน ลบ.ม.  
เขื่อนหนองปลาไหล มีนํ้า 160 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 97 ของความจุ เท่าเมื่อวาน  
เขื่อนประแสร์ มีนํ้า 285 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 97 ของความจุ เท่าเมื่อวาน  
เขื่อนบางพระ มีนํ้า 112 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 96 ของความจุ เท่าเมื่อวาน  
เขื่อนขุนด่าน มีนํ้า 211 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 94 ของความจุ เพ่ิมขึ้น 4 ล้าน ลบ.ม. 

ส่วนเขื่อนที่มีนํ้าน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 55) มี 3 เขื่อน เช่น 
เขื่อนแม่กวง มีนํ้า 110 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 42 ของความจุ เพ่ิมขึ้น 1 ล้าน ลบ.ม.  
เขื่อนแก่งกระจาน มีนํ้า 375 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 53 ของความจุ เพ่ิมขึ้น 4 ล้าน ลบ.ม.  
เขื่อนลําตะคอง มีนํ้า 174 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 55 ของความจุ เพ่ิมขึ้น 1 ล้าน ลบ.ม.  
ทั้งน้ีในภาพรวมเข่ือนขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีนํ้าร้อยละ 82 มี 15 เขื่อนที่มีนํ้าเกิน/นํ้าเกือบเต็ม อยู่ในภาคเหนือ อีสาน 

กลาง และ ตะวันออก มีเพียง 1 เขื่อนที่นํ้าน้อยมาก คือ เขื่อนแม่กวง ร้อยละ 41 นอกน้ัน มีต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับปี 
2554 วันเดียวกัน ปี 2554 มีนํ้ามี นํ้าร้อยละ 95 มี 25 เขื่อนที่มี นํ้าเกิน/ นํ้าเกือบเต็ม อยู่ในภาคเหนือ อีสาน กลาง  
และ ตะวันออก เมื่อปี 2554 เขื่อนภูมิพล/เขื่อนสิริกิต์ิ นํ้าเกือบเต็มเขื่อน ต้องเร่งระบายนํ้าวันละ 50 และ 20 ล้าน ลบ.ม. 
ตามลําดับ รวม 70 ล้าน ลบ.ม.ส่วนปี 2560 เขื่อนภูมิพล/เขื่อนสิริกิต์ิ มีนํ้าร้อยละ 71 และ 85 ตามลําดับ มีพ้ืนที่รับนํ้าอีกมาก 
ขณะนี้ยังงดการระบายนํ้าจาก 2 เขื่อนน้ี เก็บนํ้าให้มากที่สุด  (เดลินิวส์) 
 
น้ําป่าซัดสะพานแม่เลียงขาด ทหารเร่งช่วยชาวบ้านติดเกาะข้ามคืน 

ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านออกจากจุดสะพานขาด หลังบางส่วนต้องนอนค้างคืนในห้างนา
เพราะไม่สามารถข้ามฝั่งได้ ส่วนรถยนต์ยังต้องรอระดับนํ้าลดตํ่ากว่าน้ีถึงจะสามารถนําออกจากพ้ืนที่ได้ 

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง พร้อม พ.ท.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผู้บังคับกองพันกรมทหารราบ
ที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 พร้อมกําลังทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอเสริมงาม เข้าตรวจสอบจุดสะพานข้ามลํานํ้า 
แม่เลียงพัฒนา ต้ังอยู่ที่บ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลําปาง  

หลังเมื่อช่วงเย็นวานน้ีในพ้ืนที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก และอ่างเก็บนํ้าแม่เลียงได้เอ่อล้นสปิลเวย์ นํ้าได้ไหลทะลักลงลําห้วย
แม่เลียงพัฒนา ทําให้สะพานที่บ้านแม่เลียงพัฒนาขาดสัญจรไปมาไม่ได้ และมีชาวบ้านส่วนหน่ึงซึ่งข้ามสะพานดังกล่าว 
ไปทําการเกษตรกว่า 50 คนติดอยู่อีกฟากหน่ึงข้ามกลับมาไม่ได้ 

ทั้งน้ี เมื่อวานเย็น (17 ต .ค .) ทาง อบต.เสริมขวาได้นํารถกระเช้าช่วยลําเลียงชาวบ้านข้ามกลับมาได้บางส่วน  
แต่ยังมีชาวบ้านอีกบางส่วนไม่สามารถข้ามกลับมาได้เน่ืองจากยังมีฝนตกหนักและพ้ืนที่ค่อนข้างลาดชัน จึงต้องนอนหลบฝน 
อยู่ตามเพิงพักในนาข้าว  

จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่ายังคงมีชาวบ้านติดค้างอยู่อีกประมาณสิบกว่าคน โดยทั้งหมดยังไม่ได้กินอาหารต้ังแต่ 
เมื่อวานเย็น มีเพียงนํ้าฝนที่รองไว้ด่ืมประทังความหิวเท่าน้ัน  

กระทั่งวันน้ีหลังฝนหยุดตกทหารจากกองพันกรมทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 พร้อมฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบ 
พร้อมคอยให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกค้างเพ่ือให้กลับมายังบ้านเรือนของตนเองได้ ซึ่งทหารต้องลุยนํ้าบริเวณคอสะพาน 
ซึ่งแม้ว่าระดับนํ้าจะลดลงจากเดิมเมื่อวานที่มีมวลนํ้าไหลเช่ียวและระดับสูงกว่า 2 เมตร ขณะนี้มวลนํ้าก็ยังคงไหลเช่ียวแต่ระดับนํ้า
ลดลงอยู่ที่ 1.20 เมตร ทหารจึงลงไปยืนเป็นหลักอยู่ในนํ้าเพ่ือช่วยพยุงชาวบ้านและอุ้มเด็กข้ามไปอีกฟากหน่ึง  

เบ้ืองต้นพบว่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ข้ามฟากไปพ้ืนที่ทางการเกษตรต้ังแต่เมื่อวานยังไม่สามารถนํากลับมาได้  
ต้องจอดทิ้งไว้จนกว่าจะสามารถนําข้ามกลับมาได้  (ผู้จัดการ) 
 
สุโขทัยประกาศรับมือน้ําล้น 1 ใน 3 อ่างคันดินเริ่มพังยาวกว่า 40 เมตรแล้ว 

จังหวัดสุโขทัยประกาศเตือนประชาชนเตรียมรับมือจากนํ้าล้นอ่างเก็บนํ้า 3 แห่งซึ่งอาจกระทบโรงพยาบาล สถานศึกษา 
และถนนสุโขทัย-เมืองเก่าล่าสุดคันดินกั้นนํ้าหน้าสปิลเวย์ “อ่างแม่ท่าแพ” พังทลาย นํ้าทะลักล้นอ่างสูงกว่า 1.20 เมตร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอําเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ท้องถิ่น ทั้ง อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และทหารกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ได้ลงพ้ืนที่แจ้งเตือนราษฎร พร้อมเร่งนํา
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กระสอบทรายมาวางทําแนวก้ันนํ้าตามจุดเสี่ยง ในพ้ืนที่หมู่ 9 บ้านคุกเหนือ ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย หลังปริมาณน้ําล้น 
จากอ่างเก็บนํ้าแม่ท่าแพ ได้เอ่อล้นคลองไหลเข้าท่วมหมู่บ้านคุกเหนือ และกําลังไหลเข้าท่วมบ้านคุกพัฒนา หมู่ 12 

อย่างไรก็ตาม ขณะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานกําลังเร่งเตรียมการป้องกัน ทางด้านนายธนกฤต ท้าวบุญยืน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 
ต.สารจิตร ก็ได้รับแจ้งจากนายประดิษฐ์ เจนดี กํานัน ต.บ้านแก่ง ว่าช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ได้เกิดเหตุคันดินก้ันนํ้า 
บริเวณหน้าสปิลเวย์อ่างเก็บนํ้าแม่ท่าแพ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง พังทลายเป็นแนวยาวกว่า 40 เมตร ทําให้มวลนํ้ามหาศาล
ทะลักล้นสปิลเวย์สูงกว่า 1 เมตร 20 เซนติเมตร ลงสู่คลองแม่ท่าแพ ส่งผลให้ระดับนํ้าในคลองสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดปริมาณนํ้า
จะไหลถึงหมู่บ้านใน ต.สารจิตร จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้รีบขนย้าย 
ของหนีนํ้าโดยเร็ว 

ด้านนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า จังหวัดสุโขทัยได้ติดตามสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้า
ยม รวมถึงสถานการณ์นํ้าและอ่างเก็บนํ้าฯโครงการชลประทานสุโขทัย เน่ืองจากปริมาณฝนตกหนักสะสมต้ังแต่ต้นเดือนตุลาคม 
2560 เป็นต้นมา ปริมาณน้ําอ่างเก็บนํ้าแม่มอก อ่างเก็บนํ้าห้วยแม่ท่าแพ และอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่สูง มีปริมาณน้ําเพ่ิมสูงขึ้น 
เต็มความจุกักเก็บ และไหลล้นทางระบายนํ้าล้น 

จากปริมาณนํ้าที่เพ่ิมสูงขึ้นของอ่างเก็บนํ้าทั้ง 3 แห่ง เกินความจุและได้ไหลล้นออกมาทางระบายน้ําล้น ลงสู่ลํานํ้าแม่มอก 
คลองแม่ท่าแพ และคลองห้วยแม่สูง ปริมาณนํ้าดังกล่าวจะไหลเข้าสู่เขตอําเภอเมืองสุโขทัย รวมกับปริมาณนํ้าที่ผ่านระบาย 
จากแม่นํ้ายมลงสู่แก้มลิงทะเลหลวง 

ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นและไหลล้นทางระบายนํ้าลงสู่ด้านท้าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับถนนทางหลวงหมายเลข 12  
สายสุโขทัย-เมืองเก่า สถานศึกษา โรงพยาบาลสุโขทัย วัด และสถานที่ราชการ 

ทั้งน้ี ระดับนํ้าบริเวณโรงพยาบาลสุโขทัย มีระดับสูงประมาณ 3.70 เมตร หากระดับนํ้าสูงขึ้นถึง 4.10 เมตร นํ้าจะเอ่อ 
เข้าท่วมบริเวณร้ัวโรงพยาบาลฝั่งตะวันตก อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ทั้งด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องจักรกล พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือทันทีตลอด 24 ช่ัวโมง  (ผู้จัดการ) 

 
หล่มสักอ่วมรอบที่ 8 น้ําป่าสักทะลักท่วมชุมชน 

หล่มสักอ่วมรอบที่ 8 นํ้าป่าสักเอ่อทะลักท่วมชุมชน ทม.หล่มสักป้องชุมชนเศรษฐกิจเต็มที่คาดว่าช่วงเที่ยววันน้ีระดับนํ้า 
จะเริ่มทรงตัวจากน้ันค่อยๆลดลง สําหรับมวลนํ้าในครั้งน้ีมีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา 

จากมวลนํ้าในแม่นํ้าป่าสักที่ไหลลงสู่เขตอ.หล่มสัก ประกอบกับนํ้าจากพื้นที่เขาซีกตะวันออกและฝั่งซีกเขาอ.นํ้าหนาว 
ที่ไหลเข้าหนุน ส่งผลให้พ้ืนที่อย่างน้อย 8 ตําบลของอ.หล่มสักและเทศบาลเมืองหล่มสักอีกแห่ง ต้องอยู่ในสภาพจมนํ้าเป็นรอบที่ 8 
ต้ังแต่เมื่อช่วงค่ําของวานน้ี และล่าสุดสถานการณ์นํ้าท่วมไม่เพียงยังไม่ลดลงเท่าน้ัน แต่ตลอดช่วงเช้าของวันน้ียังมีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่บริเวณริมแม่นํ้าอาทิ ต.สักหลง ต.ตาลเด่ียว ฯลฯ ซึ่งบ้านเรือนและถนนได้ถูกนํ้าท่วม  
โดยระดับนํ้าท่วมสูงจนรถไม่สามารถว่ิงเข้าออกหมู่บ้านได้ ชาวบ้านจําเป็นต้องเดินฝ่ากระแสนํ้าออกมา อาทิ ถนนสายหล่มสัก- 
บ้านใหม่ ต.ตาลเด่ียว เป็นต้น 

นอกจากน้ี แม่นํ้าป่าสักซึ่งไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก เน่ืองจากมีแนวผนังป้องกันตลอดแนวทําให้ระดับนํ้า 
ในแม่นํ้าป่าสัก สูงกว่าระดับพ้ืนถนนราว 1 เมตร ส่งผลให้มีนํ้าไหลทะลักออกจากช่องระบายนํ้าแนวผนังดังกล่าว และเข้าท่วมชุมชน
ริมแม่นํ้ารวมทั้งถนนสายหลักและตรอกซอยต่างๆ 11 ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนย่านเศรษฐกิจช้ันในโดยทางเทศบาลพยายามป้องกัน
และตรึงสถานการณ์ไม่ให้เกิดภาวะน้ําท่วมใหญ่ โดยการระดมต้ังเครื่องสูบนํ้า เพ่ือเร่งระบายน้ําที่ท่วมบริเวณถนนและตรอกซอย
ต่างๆ ออกจากพ้ืนที่ 

ล่าสุด นายกิตติ พ้ัวช่วย นายกเทศมนตรีะมืองหล่มสัก แจ้งว่า ระดับนํ้าในแม่นํ้าป่าสักล่าสุดยังเพ่ิมสูงขึ้นอย่างช้าๆช่ัวโมงละ
ราว 3-5 ซม. โดยคาดว่าช่วงเที่ยววันน้ีระดับนํ้าจะเร่ิมทรงตัวจากน้ันค่อยๆลดลง สําหรับมวลนํ้าในคร้ังน้ีมีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา  
(ไอ เอ็น เอ็น) 
 
น้ําท่วมมหาสารคามกระทบ 3 อ.สูงสุด 2 ม.เท่าปี 54 

นํ้าท่วมมหาสารคามกระทบ 3 อําเภอ สูงสุด 2 เมตร ปภ.เผยสถานการณ์เทียบเท่าปี พ.ศ.2554 อ.กันทรวิชัย ถูกตัดขาด
จากโลกภายนอก ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะสัญจรเข้าออก  
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นายพีระพล ยังขาว หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยกับสํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะน้ี จ.มหาสารคาม พบพ้ืนที่ 3 อําเภอ ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย อ.โกสุมพิสัย อ.เมือง และ อ.กันทรวิชัย 
โดยก่อนหน้าน้ีทั้ง 3 อําเภอดังกล่าวถูกนํ้าท่วมขังมาต้ังแต่ช่วงของพายุเซินกา ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน ทําให้สถานการณ์ 
เป็นไปอย่างยืดเย้ือ คาดว่าจะกินเวลานานไปถึงเดือนพฤศจิกายน ช่วงเทศกาลลอยกระทง จึงจะคลี่คลาย จากการตรวจสอบ 
พบระดับน้ําที่ท่วมขังในชุมชนสูง 40 - 50 เซนติเมตร ส่วนบริเวณพ้ืนที่การเกษตรมีระดับสูงสุด 2 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพ 
ภูมิประเทศ มีราษฏรประมาณ 460 หลังคาเรือน หรือคิดเป็น 1,380 คน ได้รับผลกระทบ 2 ชุมชน ใน อ.กันทรวิชัย ถูกตัดขาด
จากโลกภายนอก ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะสัญจรเข้าออก  

ทั้งน้ี นายพีระพล ระบุว่าปัญหานํ้าท่วมในปีน้ีทางเจ้าหน้าที่ใช้สเกลเทียบเท่ากับปี พ.ศ.2554 เบ้ืองต้น ได้แจ้งเตือน 
ไปยังประชาชนที่อาจเคยได้รับผลกระทบมาก่อน โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยประสบปัญหามาแล้วในปี พ.ศ.2554 ซึ่งชาวบ้าน 
ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้ว นอกจากน้ียังเร่งหาทางแก้ไขปัญหา ล่าสุดพบระดับยังคงทรงตัว และคาดว่าจะทรงตัว
ต่อเน่ืองไปอีกระยะ  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 
ผู้ว่าฯ สั่งเตรียมพร้อม รับมือมวลน้ําจากเขื่อนอุบลรัตน์ 

ผวจ.กาฬสินธ์ุ สั่งจนท.ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมือมวลนํ้าจากเข่ือนอุบลรัตน์ ที่จะไหลมาถึงกาฬสินธ์ุ ห่วง อ.ฆ้องชัย 
พนังกันนํ้าริมแม่นํ้าชีไม่สูง จึงต้องเร่งเสริม จัดเวรเฝ้า 24 ช่ัวโมง พร้อมเตรียมจุดอพยพหากเกิดนํ้าท่วม. 

นายไกสร กองฉลาด ผู้ ว่าราชการ จ .กาฬสินธ์ุ กล่าวว่าโดยจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับนํ้าชี 
ตลอดระยะทางพนังกั้นลํานํ้าชีในพ้ืนที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ ซึ่งมีระยะทางกว่า 35 กม. สถานการณ์ยังคงไม่น่าเป็นห่วงมากนัก 
เน่ืองจากพนังสูง และระดับนํ้ายังตํ่ากว่าพนังก้ันอยู่อีกกว่า 1 เมตร แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ ตลอดระยะทางพนังก้ันลําชีในพ้ืนที่  
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ ซึ่งมีระยะทางกว่า 35 กม. สถานการณ์ยังคงไม่น่าเป็นห่วงมากนัก เน่ืองจากพนังสูง และระดับนํ้ายังตํ่ากว่า
พนังกั้นอยู่อีกกว่า 1 เมตร แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ ตลอดระยะทางพนังกั้นลําชีในพ้ืนที่ อ.ฆ้องชัย กว่า 22 กม. สถานการณ์ปัจจุบัน 
น้ันน่าเป็นห่วง เน่ืองจากพนังก้ันนํ้าค่อนข้างตํ่า และมีหลายจุดระดับนํ้าในแม่นํ้าชีหนุนสูงจนเกือบถึงขอบพนังก้ัน โดยเฉพาะบริเวณ
จุดเสี่ยงที่ ตํ่า และเป็นประตูระบายนํ้า โดยได้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกับประชาชนเร่งนํากระสอบทราย 
เข้าเสริมพนังให้สูงขึ้น และถมอัดดินให้พนังมั่นคงแข็งแรงมากข้ึน เพ่ือป้องกันนํ้าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร บ้านเรือน
ประชาชนแล้ว 

ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธ์ุ กล่าวต่อว่า พร้อมทั้งได้กําชับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทางอําเภอจัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง 
ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมติดต้ังเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่ตามจุดต่างๆ เพ่ือช่วยสูบนํ้าในพ้ืนที่นํ้าท่วมออกสู่แม่นํ้าชี รวมทั้งจัดเตรียม 
จุดอพยพไว้ที่วัดบ้านท่ากลางต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย และบริเวณที่ทําการ อบต.ลําชี ต.ลําชี อ.ฆ้องชัย หากเกิดสถานการณ์นํ้าท่วมขึ้น 

สถานการณ์แม่นํ้าชี ล่าสุด ปริมาณน้ํายังคงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างโดยเฉพาะบริเวณเขื่อนระบายนํ้าวังยาง ต.ลําชี อ.ฆ้องชัย  
จ.กาฬสินธ์ุ ล่าสุดระดับนํ้าหน้าเขื่อนและท้ายเข่ือนอยู่ที่ 140.44 ม.รทก.(เมตรเทียบกับทะเลปานกลาง) จากระดับกักเก็บปกติ 
137 ม.รทก.ซึ่งเหลืออีกเพียง 61 ซม.ก็ใกล้จะเท่ากับระดับนํ้าสูงสุดที่มีสถานการณ์นํ้าท่วมใหญ่ในปี 2554 ซึ่งมีระดับอยู่ที่ 
141.03 ม.รทกโดยเจ้าหน้าที่ต้องแขวงบายประตูระบายน้ําทั้ง 6 บาน เพ่ือระบายนํ้าผ่านเข่ือน 1,088 ลบ.ม.ต่อวินาที  
หรือ 94 ล้าน ลบ.ม. 

ส่วนสถานการณ์ท่วมล่าสุดในพ้ืนที่ อ.กมลาไสย และ อ.ฆ้องชัย มีบ้านเรือนประชาชนถูกนํ้าท่วมรวม 11 หลังคาเรือน 
โรงเรียน 1 แห่ง วัด 1 แห่ง พ้ืนที่การเกษตรจํานววน 540 ไร่ ขณะที่สถานการณ์เขื่อนลําปาวล่าสุดมีนํ้าไหลเข้า 16 ล้าน ลบ.ม. 
ทําให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ําอยู่ที่ 1,815 ล้าน ลบ.ม.จากความจุกักเก็บ 1,980 ล้าน ลบ.มคิดเป็น 92% ซึ่งปัจจุบันยังคงปิดประตู
ระบายนํ้าทั้ง 4 บาน และสามารถรับนํ้าได้อีก 165 ล้าน ลบ.ม.เพ่ือช่วยลดพ้ืนที่นํ้าท่วมและไม่ให้มวลน้ําไหลไปสมทบกับแม่นํ้าชี
ในช่วงน้ี  (ไทยรัฐ) 

 
น้ําพองจ่อล้นทะลักเข้าเขตชุมชนช้ันในเมืองขอนแก่น 

นํ้าพองจ่อล้นสันกําแพงประตูระบายนํ้าทะลักเข้าเขตชุมชนช้ันในเมืองขอนแก่น ทหารเร่งวางบ๊ิกแบ็กเสริมรับมือ 
บริเวณประตูระบายนํ้า 
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พล.ต.อัครเดช บุญเทียม ผบ.มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น นํากําลังทหารกว่า  50 นาย ทําการเสริม 
กระสอบทรายบนคันคอนกรีตประตูระบายนํ้าห้วยใหญ่ โดยทําการนํากระสอบทรายขนาดใหญ่หรือบ๊ิกแบ็ก มาวางเป็นแนวทางยาว
เพ่ือปิดทางนํ้าห้วยใหญ่ ไม่ให้นํ้าจากลํานํ้าพองไหลเข้าสู่ภายในเขตเมืองช้ันใน ของอําเภอเมืองขอนแก่นได้  

ด้านพล.ต.อัครเดช  กล่าวว่า ประตูระบายห้วยใหญ่แห่งน้ีเหลืออีกเพียง 5 ซม.นํ้าจากแม่นํ้าพองก็จะล้นสันคอนกรีต 
ที่เป็นแนวกั้นประตูระบายนํ้า ซึ่งจะส่งผลให้นํ้าจากแม่นํ้าพองไหลทะลักเข้าสู่ลําห้วยพระคือ และเข้าท่วมในเขตอําเภอเมืองช้ันใน
ของจังหวัดขอนแก่นทันที โดยกรมชลประทานจึงได้ประสานขอกําลังเสริมจาก มทบ.23 มาช่วยบรรจุกระสอบทราย และบิ๊กแบ็ก 
เพ่ือนําไปเสริมแนวคอนกรีตสันประตูระบายน้ํา และใช้บ๊ิกแบ็ก ปิดตันทางลอดของนํ้าที่จะไปไปตามลําห้วย ซึ่งหากสามารถปิดก้ัน
นํ้าได้ไม่ให้ไหลออกได้ประมาณร้อยละ 80  ก็จะเป็นการชะลอความเร็วของนํ้าที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมในเขตช้ันในของเมืองขอนแก่นได้ 
ทั้งน้ีผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า จากการตรวจสอบ ปริมาณนํ้าด้านหน้าของบ๊ิกแบ็กและบริเวณประตูระบายนํ้า พบว่าที่ได้ทําเสริม
ความสูงขึ้นอีกประมาณ 1.50 เมตร ซึ่งจะสามารถประวิงเวลาและบริหารจัดการนํ้าไปในเส้นทางการเดินนํ้าปกติ เพราะหากล้น
แนวดังกล่าวขึ้นมาก็จะส่งผลให้กระแสนํ้าไหลท่วมนาข้าวได้รับความเสียหายทั้งหมด รวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนก็จะถูก 
นํ้าท่วมขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นกว่าน้ี  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
2เขื่อนใหญ่เร่งระบายน้ํา 6ศพสังเวยน้ําท่วมชัยภูมิ 

2 เขื่อนใหญ่เร่งระบายนํ้า 2 อําเภอชัยภูมิระทมหนัก หนุ่มใหญ่กับเด็กชายดับ 2 รายเซ่นนํ้าท่วม ทําให้ขณะนี้ 
มียอดผู้เสียชีวิตจากนํ้าท่วมแล้ว 6 ศพ 

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ จ.ชัยภูมิ หลังเขื่อนใหญ่ 2 แห่งเร่งระบายน้ํา ส่งผลให้ 2 อําเภอได้รับความ
เดือดร้อน ด้าน นายทรงศิลป์ ช่ืนเมืองปัก นายก อบต.ตําบลหนองไผ่ จ.ชัยภูมิ รับแจ้งจากชาวบ้านคูณ หมู่ 7 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ 
ว่ามีชายออกไปตัดต้นไผ่นํามาใช้ในงานกฐิน แต่ปรากฏว่าจมนํ้าหายไป จึงประสานอาสาสมัครประจําหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้าน 
ช่วยกันระดมกําลังค้นหา ก่อนชุดประดาน้ํามูลนิธิสว่างพุทธธรรมแก้งคร้อและเจ้าหน้าที่สว่างคุณธรรมชัยภูมิ จะงมร่าง  
นายมานิตย์ ท้าวเนา อายุ 52 ปี ขึ้นจากนํ้าได้สําเร็จ ท่ามกลางเสียงสะอ้ืนของญาติพ่ีน้อง 

ขณะที่ อ.บ้านแท่น นักประดานํ้าอีกชุดได้ช่วยกันงมร่าง ด.ช.ปรเมษฐ์ อุทะรัมย์ ที่จมนํ้าระหว่างลงเล่นนํ้ากับเพ่ือน  
บริเวณสะพานทางเข้าบ้านโนนสะอาด ต.หนองคู โดยในที่สุดงมร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้สําเร็จ ทําให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตจากนํ้าท่วม
แล้ว 6 ศพ  (เดลินิวส์) 

 
น้ําล้นตลิ่งท่วมนครสวรรค์ 5 อ.คาดจะคลี่คลายใน 1 สัปดาห์ 

นํ้าเอ่อล้นตลิ่งท่วม 5 อําเภอ ของ จ.นครสวรรค์ สูงสุด 1.20 ม. กระทบกว่าหมื่นคน และจะคลี่คลายได้ภายในระยะเวลา  
1 สัปดาห์ 

นายธีรศักด์ิ ทรัพย์ศิริ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยกับสํานักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ปัจจุบันพ้ืนที่ 5 อําเภอ ในจ.นครสวรรค์ ยังคงประสบภาวะน้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม แบ่งเป็น 2 ลุ่มนํ้า คือ  

1.แม่นํ้าเจ้าพระยา ประกอบด้วย อ.เมืองนครสวรรค์, โกรกพระ, พยุหะคีรี  
2.แม่นํ้าน่าน คือ อ.ชุมแสง และ ท่าตะโก วัดระดับความสูงเฉล่ีย 50 ซม. - 1.20 ม.  
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ เบ้ืองต้นพบประชาชนประมาณ 5,000 ครัวเรือน หรือคิดเป็น 15,000 คน ได้รับผลกระทบ 

จากการตรวจสอบพบ สถานการณ์อยู่ในภาวะทรงตัว มีแนวโน้มลดลง  
ทั้งน้ี หลังจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคําสั่งให้เร่งระบายน้ําเหนือ 

ลงสู่อ่าวไทย คาดว่าปัญหาน้ําท่วมใน จ.นครสวรรค์ จะดีขึ้นตามลําดับ และจะคลี่คลายได้ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์จากนี้   
(ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมชุมชนร่วมจิตต์มุสลิมปทุมฯ30-60ซม.วอนช่วย 

เกิดนํ้าท่วมบ้านชุมชนร่วมจิตต์มุสลิมจ.ปทุมธานี 30- 60 เซนติเมตร ทําให้ชาวบ้านหว่ันว่าวันน้ีระดับนํ้าจะสูงขึ้นอีก  
วอนรัฐช่วยเหลือ 
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ที่ ชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งต้ังอยู่ติดริมแม่ นํ้าเจ้าพระยา พบว่าวานน้ีระดับนํ้า 
ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้ังแต่ 30- 60 เซนติเมตรทําให้ชาวบ้านหว่ันว่าวันน้ีระดับนํ้าจะสูงขึ้นอีก จากการสอบถาม  
นาง สุรีรัตน์ มาลีคล้าย อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 54/1 ถ.วัดโคกสานใน ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี กล่าวว่า พ้ืนที่ชุมชน 
แห่งน้ีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ตํ่า โดยนํ้าเริ่มท่วมมาต้ังแต่กลางเดือนสิงหาคม และจะท่วมถึงถนนตอนเดือนตุลาคม  
ตอนน้ีทางอนามัยและโรงพยาบาลได้นํายาป้องกันนํ้ากัดเท้ามาแจก แต่ก็ยังไม่มีถุงยังชีพมาเพราะยังไม่มีการประกาศเป็นเขต 
ประสบภัยพิบัติ โดยเพ่ิงจะประกาศวันน้ี  

ขณะท่ี นาง ย๊ะ ใจทรัพย์ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/1 ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี กล่าวว่า นํ้าได้ท่วมบ้าน 
มาหลายวันแล้ว และช่วงทุ่มนึงไปแล้วจะขึ้นอีกประมาณ 30-40 เซนติเมตร ที่บ้านตนมีแต่ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ ประกอบกับ
ตนสายตาไม่ค่อยจะดี ทําให้กลัวจะเดินตกทางเดินไม้ที่ทําไว้ในบ้าน เบ้ืองต้น ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ ต้องไปรื้อไม้ 
ที่อยู่ริมระเบียงมาทําทางเดินในบ้านช่วงนํ้าท่วมแทน จึงอยากวอนให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือด้วย  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ผู้ว่าฯ มอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้านเมืองอุทัยจมน้ําท่วมขังนานกว่า 2 อาทิตย์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพ้ืนที่สร้างขวัญกําลังใจ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย หลังจากถูกนํ้าท่วมขัง 
นานกว่า 2 สัปดาห์  

ที่จังหวัดอุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพ้ืนที่เข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สร้างขวัญกําลังใจแก่ประชาชน หมู่ 6 และหมู่ 8 ตําบลเนินแจง 
อําเภอเมือง ที่ประสบอุทกภัย โดยมอบถุงยังชีพ และเวชภัณฑ์ยารักษาโรค จํานวน 37 ครัวเรือน  

หลังจากที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน และได้รับผลกระทบจากแม่นํ้าเจ้าพระยา และการระบายน้ําจากเข่ือนวังร่มเกล้า  
ระบายน้ําจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนานกว่า 2 สัปดาห์ กําลังได้รับความเป็นอยู่ 
อย่างลําบาก แม้ว่าระดับนํ้าจะเริ่มลดลงบ้างแต่นํ้ายังท่วมขังสูงอยู่ ซึ่งขณะน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งให้การช่วยเหลือ 
ในเบ้ืองต้นแล้วโดยเฉพาะการแจกจ่ายถุงยังชีพ และน้ําด่ืมสะอาดอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุขก็เร่งให้การดูแลสุขภาพ
ทั้งยารักษาโรค และเยียวยาด้านสุขภาพจิต 

ด้าน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้แสดงความเป็นห่วงประชาชนท่ีประสบอุทกภัย ได้สั่งการให้
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องร่วมบูรณาการเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร็วที่สุด และให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
เน่ืองจากขณะนี้ยังมีฝนตกลงมาในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง  (ผู้จัดการ) 

 


