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สภาวะอากาศ   บริ เวณภาคเหนือ  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง กับลมกระโชกแรง  
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง สําหรับภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่  

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  ช้ี'ภาคเหนือ-ภาคตอ.-ภาคตต.'ลมแรง'ภาคอีสาน'ฝนลด 
ก่อนอุณหภูมิฮวบ 
จ.เชียงใหม่  ฝนถล่มเชียงใหม่นํ้าล้นท่วมอ.จอมทองรอบที่ 4 
จ.พิจิตร  เตือนภัย!นํ้าท่วมหนักจมนํ้าเสียชีวิตแล้ว 10 ราย 
นํ้าป่าซัดบ้านเรือนในวังสะพุงเสียหายกว่า500หลัง รถพังกว่า 10 คัน 
จ.ยโสธร  ลุ่มนํ้าชียังท่วมเกือบ 3 แสนไร่ใน 8 จ.อีสาน 
จ.ขอนแก่น  นํ้าพองห้วยพระคือท่วมเขตช้ันในเมืองขอนแก่นแล้ว 
จ.เพชรบูรณ์  2 ชุมชน ทม.เพชรบูรณ์นํ้าท่วมหนักรอบ 2 
จ.นครสวรรค์  นํ้าเหนือผ่านนครสวรรค์ทรงตัว-ตรึงเขื่อนเจ้าพระยา 
จ.อ่างทอง  ฝนถล่มเมืองอ่างทองกลางดึก ทํานํ้าท่วมทะลัก 
จ.พระนครศรีอยุธยา  นํ้าท่วม อ.บางบาล จม 2 เมตรกระทบ 2 หมื่นคน 
(หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ผู้จัดการ) 
 
สถานการณน์้าํตา่งประเทศ 
เวียดนาม  นํ้าท่วมตาย 54 คนบ้านเรือนเสียหายหนัก 
การช่วยเหลือ 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2560  

สถานี ระดับตลิ่ง ระดบัน้าํ 
21 ต.ค. 60 

ระดบัน้าํ 
22 ต.ค.60 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.10 3.00 -9.80 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 9.20 8.86 -7.14 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 7.05 6.67 -5.53 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 6.26 6.29 -5.71 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 5.86 5.94 -6.56 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 7.33 7.34 -7.16 
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 

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ยกเว้น สะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เชิงสะพานสิ0งห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และสะพานสามง่าม-ท่าโบถส์ 
อ.หันคา จ.ชัยนาท มีระดับเฝ้าระวังนํ้าท่วม  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จังหวัด 19 ต.ค.60 20 ต.ค.60 21 ต.ค.60 22 ต.ค.60 23 ต.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. 2.6 - - 9.0 0.6 
จ.เชียงราย - - - - 3.6 
จ.เชียงใหม่ 22.5 7.8 7.6 4.1 38.5 
จ.พะเยา - - - - - 
จ.น่าน 4.8 - 8.1 11.8 15.8 
จ.ลําพูน 1.8 - - - 3.1 
จ.ลําปาง - - - 29.8 1.5 
จ.แพร่ 4.0 - - 40.5 - 

จ.อุตรดิตถ์ - 0.6 - 14.6 0.2 
จ.สุโขทัย - - - 8.5 54.0 
จ.ตาก 3.2 - 8.0 6.0 12.9 

จ.พิษณุโลก 21.5 1.5 - 67.7 70.0 
จ.เพชรบูรณ์ 3.8 6.8 5.1 - 0.8 
จ.กําแพงเพชร - - - 25.5 2.7 

จ.พิจิตร - - 1.4 - 14.6 
จ.หนองคาย - 3.7 9.0 - 4.2 

จ.เลย 34.3 17.0 44.0 86.8 36.0 
จ.อุดรธานี - 10.2 100.5 30.0 - 

จ.หนองบัวลําภู 3.2 0.3 - - - 
จ.นครพนม 1.5 - 0.3 - - 
จ.สกลนคร - - - - - 
จ.มุกดาหาร - - - - - 
จ.ขอนแก่น 19.6 - 48.0 - - 

จ.มหาสารคาม 10.5 - - - - 
จ.กาฬสินธ์ุ - - - - - 
จ.ร้อยเอ็ด - - - - - 
จ.ชัยภูมิ 30.5 5.0 98.0 3.5 - 

จ.อุบลราชธาน ี - - - - - 
จ.อํานาจเจริญ - - - - - 

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

จ.นครราชสีมา 19.0 - 13.3 - 12.5 
จ.บุรีรัมย์ 2.0 - - - - 

จ.ศรีษะเกษ - - - - - 
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แผนที่อากาศ 
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23 ต.ค.60  เวลา 13:00 น. 23 ต.ค.60  เวลา 19:00 น. 

24 ต.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 24 ต.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 48.4 4,503.9 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 26.1 2,189.7 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 48.4 2,551.5 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

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

แมฮ่อ่งสอน 0.6 1,130.7 114.5 ตํา่กวา่ 23.8 4,395.0 เพชรบุร ี 4.2 1,049.7 278.4 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง 26.1 2,189.7 *** *** 13.2 3,150.6 หนองพลบั สกษ. 3.2 924.4 203.2 สงูกวา่

เชยีงราย 0.8 2,068.5 124.9 สงูกวา่ 36.0 4,503.9 หวัหนิ 6.1 1,021.3 246.2 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. - 1,981.2 117.0 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ - 1,218.6 227.8 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,818.6 90.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 0.3 1,852.6 251.6 สงูกวา่

พะเยา ไมม่ฝีน 1,228.4 122.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,748.4 229.7 สงูกวา่

ทา่วงัผา 0.2 1,383.1 83.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ ไมม่ฝีน 1,831.6 309.8 สงูกวา่

เถนิ 1.4 1,625.9 119.4 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,529.6 129.5 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี ไมม่ฝีน 1,198.5 236.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง ไมม่ฝีน 1,135.6 115.2 สงูกวา่ หนองคาย - 2,070.2 90.9 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช 0.5 2,810.4 303.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 98.4 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,519.7 123.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ ไมม่ฝีน 3,150.6 270.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ 1.5 1,366.3 117.6 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,901.0 90.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,878.6 265.9 สงูกวา่

ลําปาง - 1,485.5 98.3 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,292.2 85.8 สงูกวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 1,610.4 226.2 สงูกวา่

ลําพูน 3.1 1,411.4 110.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2,413.3 76.9 สงูกวา่ ฉวาง 13.2 2,091.0 221.6 สงูกวา่

แพร่ - 1,385.4 88.8 สงูกวา่ นครพนม ไมม่ฝีน 2,659.9 97.0 สงูกวา่ พทัลงุ สกษ. ไมม่ฝีน 2,163.7 239.5 สงูกวา่

นา่น 1.1 1,205.7 70.3 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2,256.0 111.5 สงูกวา่ สงขลา ไมม่ฝีน 1,725.4 257.1 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,078.4 70.3 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,588.7 *** *** หาดใหญ่ ไมม่ฝีน 1,736.6 227.8 สงูกวา่

ลําปาง สกษ. ไมม่ฝีน 1,559.3 126.3 สงูกวา่ ขอนแกน่ ไมม่ฝีน 1,419.4 117.7 สงูกวา่ คอหงษ ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,793.3 224.9 สงูกวา่

อุตรดติถ์ 0.2 1,520.4 111.0 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,886.0 111.4 สงูกวา่ สะเดา ไมม่ฝีน 1,291.7 214.5 สงูกวา่

สโุขทยั 33.9 1,578.8 192.8 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 2,615.4 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1 288 6 88 5 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 728 7 90 3 สงกวา่ นราธวิาส 3 038 9 254 4 สงกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

23 ตุลาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

24 ตุลาคม 2560

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1,288.6 88.5 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,728.7 90.3 สงูกวา่ นราธวิาส - 3,038.9 254.4 สงูกวา่

แมส่อด 12.9 1,074.9 102.1 ตํา่กวา่ ชยัภมู ิ ไมม่ฝีน 1,232.4 137.0 สงูกวา่ ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 
ตาก 0.4 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 3.7 1,584.2 162.5 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,780.3 123.1 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ 0.8 1,353.9 90.4 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. - 1,717.5 118.2 สงูกวา่ ระนอง ไมม่ฝีน 4,503.90 392.60 สงูกวา่

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

อุม้ผาง 7.8 1,357.3 155.8 ตํา่กวา่ ทา่ตมู ไมม่ฝีน 1,242.4 126.3 ตํา่กวา่ กระบี่ ไมม่ฝีน 2,272.50 323.50 สงูกวา่

พจิติร สกษ. 14.6 1,491.7 124.9 สงูกวา่ นครราชสมีา - 1,589.6 146.3 สงูกวา่ ภเูก็ต ไมม่ฝีน 2,271.70 320.10 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. 0.2 1,270.1 213.0 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,486.8 128.2 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 36.0 2,628.30 353.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,379.9 131.6 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. - 1,571.6 134.0 สงูกวา่ เกาะลนัตา - 2,520.90 325.40 สงูกวา่

ภาคกลาง โชคชยั ไมม่ฝีน 1,058.5 164.3 สงูกวา่ ตรงั ไมม่ฝีน 2,557.70 285.50 สงูกวา่

ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ปากชอ่ง สกษ. 2.5 1,378.8 178.9 สงูกวา่ สตลู ไมม่ฝีน 2,422.90 339.00 สงูกวา่

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง ไมม่ฝีน 1,209.8 133.9 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

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

นครสวรรค ์ ไมม่ฝีน 1,651.0 153.4 สงูกวา่ ภาคตะวนัออก ชม.(mm) สะสม(mm.)

ตากฟ้า สกษ. ไมม่ฝีน 1,516.8 150.1 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 1 ทองผาภมู ิ 48.4 1,622.8

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,123.6 158.5 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 36.0 2,628.3

อุทยัธานี 6.9 1,066.8 167.6 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 สโุขทยั 33.9 1,578.8

พระนครศรอียธุยา ไมม่ฝีน 1,263.1 *** *** นครนายก 0.7 2,643.3 *** *** 4 กรงุเทพมหานคร 28.0 2,551.5

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,260.9 127.3 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี 2.5 1,873.0 160.9 สงูกวา่ 5 ดอยอา่งขาง 26.1 2,189.7

ปทุมธาน ีสกษ. 3.3 1,531.1 149.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ฝนเล็กนอ้ย 1,992.4 154.5 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ ทองผาภมู ิ 48.4 1,622.8

สมทุรปราการ สกษ. 0.8 1,546.3 *** *** สระแกว้ ไมม่ฝีน 1,406.5 162.6 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง ไมม่ฝีน 4,503.9

ทองผาภมู ิ 48.4 1,622.8 172.3 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา ไมม่ฝีน 1,746.0 231.9 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 1,260.3 196.7 สงูกวา่ ชลบุร ี - 1,362.8 208.9 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 1,236.7 153.7 สงูกวา่ เกาะสชีงั - 1,146.9 207.1 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. 10.5 991.9 214.4 สงูกวา่ พทัยา 7.2 1,172.6 216.1 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 0.1 918.9 171.4 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 0.7 1,454.5 174.2 สงูกวา่

สมทุรสงคราม 16.0 1,078.4 *** *** แหลมฉบงั 10.5 1,158.5 200.3 สงูกวา่

กาญจนบุร ี 0.5 1,078.4 209.2 สงูกวา่ สตัหบี 23.7 1,439.0 259.8 สงูกวา่

นครปฐม 23.3 1,052.8 202.1 สงูกวา่ ระยอง 23.8 1,531.2 194.4 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. 0.3 1,896.2 214.0 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 9.9 1,394.9 246.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย 23.5 2,183.6 263.1 สงูกวา่ จนัทบุร ี ไมม่ฝีน 3,565.8 297.6 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร 28.0 2,551.5 292.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 3,933.2 327.5 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง ฝนเล็กนอ้ย 1,802.9 191.9 สงูกวา่ ตราด 9.7 4,395.0 377.4 สงูกวา่

นํารอ่ง 5.7 974.2 188.1 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี - 1,012.5 231.9 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 70.0 มม. ที ่สนง.เกษตรอ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 1,221.54 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 - 6 7 764.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 5 2 5 12 107.00

วนัที ่24  ตุลาคม  2560 ภาคกลาง 1 1 1 3 16.00

59,100 ภาคตะวันตก - - 2 2 320.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
83% ภาคตะวันออก 1 2 7 10 59.54 คงที่ 5 อ่าง
วนัที ่24  ตุลาคม  2559 ภาคใต ้ 2 - 2 4 -45.00  ลดลง 10 อ่าง

48,126 รวมท ัง้ประเทศ 10 5 23 38 1221.54   เพิม่ขึน้ 23 อ่าง

68%

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 6,644 49% 10,117 75% 6,317 47% 9,534 71% 5,734 43% 583.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,587 80% 8,255 87% 5,405 57% 8,104 85% 5,254 55% 151.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 12 253 151 57% 243 92% 231 87% 237 89% 225 85% 6.00 เพิม่ขึน้

4 แม่กวง             เชยีงใหม่ 263 14 249 100 38% 113 43% 99 38% 110 42% 96 37% 3.00 เพิม่ขึน้

5 กิว่ลม                 ลําปาง 106 3 103 76 72% 91 86% 88 83% 87 82% 84 79% 4.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 165 97% 170 100% 164 96% 185 109% 179 105% -15.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 910 97% 978 104% 935 100% 946 101% 903 96% 32.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 15,634 63% 19,966 81% 13,239 54% 19,203 78% 12,475 50% 764.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 94 69% 131 96% 124 91% 133 98% 126 93% -2.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 287 55% 527 101% 482 93% 538 103% 493 95% -11.00 ลดลง

10 นํา้พุง (2)          สกลนคร 165 8 157 66 40% 165 100% 157 95% 166 101% 158 96% -1.00 ลดลง

11 จุฬาภรณ์ (2)     ชยัภมูิ 164 37 127 146 89% 166 101% 129 79% 167 102% 130 79% -1.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 2,090 86% 2,955 122% 2,374 98% 2,886 119% 2,305 95% 69.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,156 58% 1,862 94% 1,762 89% 1,829 92% 1,729 87% 33.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 99 32% 187 60% 165 53% 174 55% 152 48% 13.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 59 38% 141 91% 140 90% 134 86% 133 86% 7.00 เพิม่ขึน้

16 มูลบน          นครราชสมีา 141 7 134 71 50% 110 78% 103 73% 110 78% 103 73% - คงที่

17 ลําแซะ        นครราชสมีา 275 7 268 127 46% 212 77% 205 75% 214 78% 207 75% -2.00 ลดลง

18 ลํานางรอง           บุรรีมัย์ 121 3 118 62 51% 78 64% 75 62% 78 64% 75 62% - คงที่

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,578 80% 1,657 84% 826 42% 1,655 84% 824 42% 2.00 เพิม่ขึน้

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 5,835 70% 8,191 98% 6,542 78% 8,085 97% 6,435 77% 107.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 929 97% 943 98% 940 98% 943 98% 940 98% - คงที่

21 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 158 99% 161 101% 144 90% 164 103% 147 92% -3.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 172 72% 288 120% 248 103% 269 112% 229 95% 19.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,258 93% 1,392 102% 1,332 98% 1,376 101% 1,316 97% 16.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,178 74% 15,342 86% 5,077 29% 15,106 85% 4,841 27% 236.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,624 63% 6,999 79% 3,987 45% 6,915 78% 3,903 44% 84.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,802 71% 22,342 84% 9,064 34% 22,021 83% 8,744 33% 320.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 204 91% 220 98% 215 96% 211 94% 206 92% 9.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 241 57% 289 69% 259 62% 265 63% 235 56% 24.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 69 59% 112 96% 100 85% 112 96% 100 85% - คงที่

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 83 51% 160 98% 146 89% 160 98% 146 89% - คงที่

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 234 79% 297 101% 277 94% 285 97% 265 90% 12.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 6 34% 11 69% 11 65% 11 65% 10.02 60% 0.76 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 10 46% 21 100% 20 95% 22 100% 20.50 96% -0.10 ลดลง

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 47 59% 77 97% 74 94% 73 92% 70.18 88% 4.23 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 38 83% 39 86% 36 79% 36 80% 33.41 73% 2.65 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 209 71% 223 76% 204 69% 216 73% 197.00 67% 7.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,140 68% 1,450 86% 1,343 80% 1,391 83% 1,283 76% 59.54 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 259 36% 393 55% 328 46% 375 53% 310 44% 18.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 80 20% 249 64% 231 59% 241 62% 223 57% 8.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,742 84% 4,402 78% 3,050 54% 4,416 78% 3,064 54% -14.00 ลดลง

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 375 26% 717 49% 441 30% 774 53% 498 34% -57.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,457 67% 5,760 70% 4,050 49% 5,806 71% 4,095 50% -45.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 48,126 68% 59,100 83% 35,570 50% 57,881 82% 34,348 48% 1,221.54 เพิม่ขึน้

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

1) อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ หมายถงึ อ่างเก็บน้ําทีม่ีความจุตัง้แต ่100 ลา้น ลบ.ม. ขึน้ไป 

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (28)

3) เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทีม่ีความสําคญัตอ่การอุตสาหกรรมและการประปาฯ ของลุม่น้ําชายฝ่ังทะเลตะวันออก    1.ศรนีครนิทร ์  2.ภมูพิล    3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

4) ทีม่า : กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย    6.อุบลรตัน ์     7.สรินิธร     8.บางลาง  9.ลําปาว   10.ป่าสกั

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 26 จังหวัด ไม่ม ี50 จังหวัด                             ลําดบัของเขือ่นตามปรมิาณนํา้ใชก้ารได้

รนก. หมายถงึ ระดบัเก็บกักของอ่าง    1.ภมูพิล    2.ศรนีครนิทร ์   3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ    5.รชัชประภา

   6.ลําปาว   7.อุบลรตัน ์   8.บางลาง    9.สรินิธร    10.ป่าสกั

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่24  ตลุาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

24 ตลุาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

18 ตลุาคม 2560ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่24  ตลุาคม  2559

% 

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต้ 

12%

ปริมาณนํา้รวมทัง้ประเทศ 70,921 
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ชี้'เหนือ-ตอ.-ตต.'ลมแรง'อีสาน'ฝนลด ก่อนอุณหภูมิฮวบ 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ว่า บริเวณภาคเหนือ ภาคกลางด้านตะวันตก และภาคตะวันออก  

มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งกับลมกระโชกแรง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง สําหรับภาคใต้เริ่มมีฝนเพ่ิมขึ้น  
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ต้ังแต่ 6.00 น.วันน้ีถึง 6.00 น.วันพรุ่งน้ี 

ภาคเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ กับมีลมกระโชกแรง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิตํ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ 
และนครราชสีมา อุณหภูมิตํ่าสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
15-30 กม./ชม. 

ภาคกลาง  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ กับมีลมกระโชกแรง บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี 
อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ กับมีลมกระโชกแรง บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด  
อุณหภูมิตํ่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม ทะเล 
มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขัน ธ์ ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิ ตํ่าสุด  22-25 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสู งสุด  
29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 
1-2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง และพังงา 
อุณหภูมิตํ่าสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเล 
มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิตํ่าสุด  
23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

 
ฝนถล่มเชียงใหม่น้ําล้นท่วมอ.จอมทองรอบที่4 

ฝนถล่มเชียงใหม่ ทําปริมาณนํ้าสะสมเอ่อล้นตลิ่ งท่วมเทศบาลตําบลจอมทอง รอบที่ 4 ของปีน้ี สูงสุด 1 ม . 
นายสุทิน จันทร์งาม นายอําเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า หลังเกิดฝนตกหนักบนดอยส่งผลให้ 
มวลนํ้าสะสมไหลจากลุ่มนํ้าแม่ยะ - แม่กลาง ผ่านลํานํ้าแม่กลาง ในปริมาณมากจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนริมนํ้าภายในเขต
เทศบาลตําบลจอมทอง วัดระดับความสูงได้ 1 เมตร ส่งผลกระทบกับชาวบ้านประมาณ 20 - 30 ครัวเรือน ทั้งน้ีพบว่า 
พ้ืนที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบมาแล้วถึง 4 ครั้งในปีน้ี ซึ่งปกติจะเกิดนํ้าท่วมในลักษณะน้ีเพียง 1 ครั้ง ในรอบ 3 - 4 ปี โดยจะเกิดขึ้น
กรณีฝนตกหนักมาก ๆ ล่าสุดพบปริมาณน้ํามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง คงเหลือ 25 ซม. คาดว่าหากไม่มีฝนตกบนดอยเพ่ิมเติม 
ภายในช่วงเย็นวันน้ีสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
เตือนภัย!พิจิตรน้ําท่วมหนักจมน้ําเสียชีวิตแล้ว10ราย 

หนุ่มพิจิตรออกหาปลาช่วงนํ้าท่วมจมดับ ขณะมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่วงนํ้าหลากปีน้ี 10 รายแล้ว พ.ต.ท.มนู ปินใจ 
สารวัตรเวรสอบสวน สภ.โพทะเล จ.พิจิตร รับแจ้งว่า มีผู้สูญหายไปกับสายน้ําต้ังแต่เวลากลางคืนของเมื่อวันวานที่ผ่านมา 
จึงประสานกับหน่วยกู้ภัยข่าวภาพโพทะเล ช่วยกันออกค้นหาแต่สุดท้ายก็พบเป็นศพอยู่ที่บริเวณกลางทุ่งนา ซึ่งมีสภาพถูกนํ้าท่วม 
ที่บริเวณหมู่ 5 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร สอบสวนทราบว่าผู้ตายคือ นายฟ้ารุ่ง บัวเก๋าอายุ 44 ปี เป็นชาวบ้านหมู่ 5 ต.ทะนง 
สอบสวนได้ความว่าผู้ตายเป็นผู้นําครอบครัวดูแลบิดาและมีลูกอีก 2 คน เห็นนํ้าท่วมทุ่งจึงออกหาปลาโดยออกมากับหลานชาย 
แต่เห็นว่าเย็นแล้วจึงบอกให้หลานชายกลับบ้านไปก่อน ส่วนผู้ตายก็กู้ข่ายที่วางดักปลาไว้ จากน้ันก็เงียบหายไป ญาติจึงออกตามหา
จึงมาพบเป็นศพดังกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่าจากสถานการณ์นํ้าท่วมใหญ่ในเขตจังหวัดพิจิตรจึงทําให้มีเด็กที่เล่นนํ้า 
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และผู้ที่ตายด้วยอุบัติเหตุทางนํ้านับรวมแล้วรายน้ีเป็นผู้เสียชีวิตสังเวยอุทกภัยนํ้าท่วมเป็นรายที่ 10 ในช่วงฤดูนํ้าหลากน้ีดังกล่าว  
(ไอ เอ็น เอ็น) 
 
ลุ่มน้ําชียังท่วมเกือบ 3 แสนไร่ใน 8 จ.อีสาน 

ลุ่มนํ้าชี ยังคงท่วม 289,797 ไร่ ใน 8 จังหวัด ขณะยโสธร ท่วมพ้ืนที่เกษตร 4 อําเภอ กว่า 114,576 ไร่ ปัจจุบัน 
ระดับนํ้าและพ้ืนที่ได้รับผลกระทบยังคงเพ่ิมสูงขึ้น 

ศูนย์ปฏิบัติการนํ้าอัจฉริยะ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์นํ้าลุ่มนํ้าชี ประจําวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ว่า มีพ้ืนที่ 
นํ้าท่วมรวม 289,797 ไร่ แยกเป็นรายจังหวัดได้ดังน้ี  จังหวัดยโสธร พ้ืนที่นํ้าท่วมลุ่มตํ่าทางการเกษตรในพื้นที่ 4 อําเภอ  
ได้แก่ อ.ค้อวัง อ.คําเขื่อนแก้ว อ.มหาชนะชัย และ อ.เมือง เน่ืองจากนํ้าเอ่อล้นตลิ่งจากแม่นํ้าชีเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร 
ประมาณ 114,576 ไร่/ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่วม 1 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพนมไพร 15,362 ไร่/ จังหวัดชัยภูมิ ยังคงมีพ้ืนที่นํ้าท่วม  
5 อําเภอ ได้แก่ อ.จัตุรัส อ.บ้านเขว้า อ.คอนสวรรค์ อ.เนินสง่า และ อ.เมือง กระทบประมาณ 21,511 ไร่ ปัจจุบันระดับนํ้า 
เริ่มลดลง/จังหวัดศรีสะเกษ 1 อําเภอ ได้แก่ อ.กันทรารมย์  22,130 ไร่ / จังหวัดมหาสารคาม ยังคงมีนํ้าท่วมขังพ้ืนที่ลุ่มตํ่า 4 
อําเภอ ได้แก่ อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย และ อ.เมือง และ อ.เชียงยืน / จังหวัดอุบลราชธานี 2 อําเภอ ได้แก่ อ.เมือง  
และ อ.เขื่องใน รวมพ้ืนที่นํ้าท่วมประมาณ 68,400 ไร่ /จังหวัดขอนแก่น 11 อําเภอ ได้แก่ อ.เมืองขอนแก่น อ.แวงใหญ่ อ.โคกโพธ์ิ
ชัย อ.ชนบท อ . นํ้าพอง อ .บ้านแฮด อ .บ้านไผ่ อ.พระยืน อ .มัญจาคีรี อ.หนองเรือ และ อ .อุบลรัตน์ รวมพ้ืนที่ นํ้าท่วม 
ประมาณ 65,329 ไร่ / จังหวัดกาฬสินธ์ุ ยังคงมีพ้ืนที่นํ้าท่วมขังรวม 3 อําเภอ ได้แก่ อ.ร่องคํา อ.ฆ้องชัย และ อ.กมลาไสย 
โครงการชลประทานกาฬสินธ์ุได้ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 8 เครื่อง / จังหวัดหนองบัวลําภู พ้ืนที่นํ้าท่วมนอกคันก้ันนํ้า 2 อําเภอ 
ได้แก่ อ.โนนสัง และ อ.ศรีบุญเรือง รวมพื้นที่นํ้าท่วมในเบ้ืองต้นประมาณ 4,000 ไร่ ปัจจุบันระดับนํ้าและพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ
ยังคงเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากปริมาณการระบายนํ้าของเขื่อนอุบลรัตน์น้อยกว่าปริมาณนํ้าที่ไหลลงอ่าง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําป่าซัดบ้านเรือนในวังสะพุงเสียหายกว่า500หลัง รถพังกว่า 10 คัน 

นํ้าป่าภูหลวงหลากเข้าลําห้วยนํ้าฮวยและลํานํ้าสาขาเอ่อล้นเข้าท่วมหลายหมู่บ้านใน อ.วังสะพุงกว่า 500 หลังคาเรือน  
ถูกนํ้าป่าซัดหายไป 1 หลัง รถยนต์อีกกว่า 10 คัน กําลังทหารมณฑลทหารบกท่ี 28 ค่ายศรีสองรัก และหน่วยงานท้องถิ่นเข้าช่วย 
กู้ซากความเสียหายตลอดทั้งวัด นํ้าป่า วังสะพุง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่เมื่อคืนที่ผ่านม ทําให้นํ้าป่าจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง ไหลเอ่อ
ล้นลําห้วยนํ้าฮวย และลําห้วยสาขา เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่ตําบลเขาหลวง และตําบลหนองง้ิว อ.วังสะพุง จ.เลย  
โดยเฉพาะที่หมู่บ้านนํ้าจันทน์ บ้านนาซําแซง บ้านตากแดด บ้านกกสะทอน บ้านเหล่านาแปน และบ้านเล้า ได้รับความเสียหาย 
รวมกว่า 500 หลังคาเรือน 

โดยกระแสนํ้าที่ไหลเช่ียวได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนต่างพากันต่ืนนอนออกมาขนสิ่งของ และสัตว์เลี้ยงหนีนํ้า  
อย่างโกลาหล โดยนํ้าได้พัดบ้านเรือนจมหายไปกับนํ้า 1 หลัง รถยนต์อีกว่า 10 คัน 

ขณะเดียวกัน มีรายงานเบ้ืองต้นว่าพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายอีกว่า 2,000 ไร่ นอกจากน้ี เส้นทางจาก 
วังสะพุง-สานตม มีกระแสนํ้าไหลผ่านถนน รถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้หลายจุด อย่างไรก็ตาม เหตุนํ้าป่าครั้งน้ียังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต 

ล่าสุด ด้านการให้ความช่วยเหลือ กําลังพลทหาร จากมณฑลทหารบกท่ี 28 ค่ายศรีสองรัก เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัย ได้ออก 
ให้ความช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของ และอพยพประชาชนออกมาจากพ้ืนที่นํ้าท่วมอย่างเร่งด่วน 

ทั้งน้ี ระหว่างการรายงานข่าว ระดับนํ้าในลําห้วยนํ้าห้วยได้เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง สํานักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประกาศเตือนประชาชนท่ีมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมลําห้วย ในพ้ืนที่อําเภอเมืองเลยซึ่งมวลนํ้า 
กําลังเดินทางถัดไป.  (ผู้จัดการ) 
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น้ําพองห้วยพระคือท่วมเขตช้ันในเมืองขอนแก่นแล้ว 
นํ้าพองทะลักสู่ลําห้วยพระคือ ต.พระลับ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นประตูด่านสุดท้ายก่อนเข้าท่วมเขตช้ันในของเมืองขอนแก่น

เรียบร้อยแล้ว 
ภายหลังจากที่มวลนํ้าจากแม่นํ้าพอง ได้ไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขต อ.นํ้าพอง และ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยท่ี

เจ้าหน้าที่สํานักชลประทานท่ี 6 ขอนแก่น และกรมทางหลวงชนบท ได้ปิดทางนํ้าไม่ให้นํ้าไหลเข้าสู่เขตเมืองช้ันในของเขต อ.เมือง
ขอนแก่น ด้วยกันทําคันดินกั้นนํ้าตามถนนทางหลวงสายนํ้าพอง – ขอนแก่น และนําบ๊ิกแบ็กปิดตามประตูระบายนํ้าตลอดแนวคลอง 
3L – RMC ล่าสุดกระแสนํ้าได้พัดคันดินก้ันแม่นํ้าพองที่ทาง เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบทได้ทําการเสริมตามแนวถนน อ.นํ้า
พอง – ขอนแก่น ที่บริเวณ สภ.ย่อยศิลา บ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น แล้วทําให้กระแสนํ้าไหลล้นข้ามถนนไหลลงสู่ลําห้วย
พระคือ โดยลําห้วยพระคือเป็นด่านปลายทางสุดท้ายที่มวลน้ําจากแม่นํ้าพองจะไหลเอ่อล้นเข้าท่วมเขตเมืองช้ันใน รวมทั้งเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ขณะท่ีกําลังเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปิดประตูระบายนํ้าลําห้วยใหญ่ ที่บ้านนาเพียง ต.สําราญ ได้ เพราะปัญหา
ความลึกของลําห้วยกว่า 10 เมตร และมีความกว้างถึง 50 เมตร ซึ่งถึงว่าแม้เจ้าหน้าที่จะเร่งเสริมแนวคันดินและวางกระสอบทราย
ขนาดใหญ่หรือบ๊ิกแบกตลอดทั้ง 24 ชม. แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ทําให้นํ้าจากแม่นํ้าพองไหลผ่านลําห้วยใหญ่ ผ่านห้วยปลาหลาย ห้วย
กุดกว้าง และเข้าสู่ห้วยพระคือแล้ว อย่างไรก็ตาม สําหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นํ้าท่วม
น้ัน ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยขอนแก่น เขต 6 ได้นําเรือท้องแบนออกไปช่วยขนสิ่งของ
เครื่องใช้ที่มีค่า ออกมาจากบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกนํ้าท่วมอย่างต่อเน่ือง 

นางพิสมัยล อายุ 40 ปี อยู่บ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่า บ้านถูกนํ้าท่วมบ้านสูงกว่า 1 เมตร แล้ว ถนน
ทางเข้าบ้านถูกตัดขาด ทําให้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มารับ และช่วยขนสิ่งออกไปต้ังไว้ที่สูง 
 
2 ชุมชน ทม.เพชรบูรณ์น้ําท่วมอ่วมหนักรอบ 2 

2 ชุมชน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นํ้าท่วมอ่วมหนักรอบ 2 เทศบาลฯเตรียมจัดรถรับส่งผู้ประสบภัยร่วมพิธี 
ถวายดอกไม้จันทน์ 

สถานการณ์มวลนํ้าในแม่ นํ้าป่าสักหลังไหลจากเขตพ้ืนที่ อ .หล่มสัก จ .เพชรบูรณ์ ล่าสุดได้ไหลเข้าสู่ เขตพื้นที่  
อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กระแสน้ําในแม่นํ้าป่าสักได้เอ่อทะลักออกจากตลิ่งเข้าท่วม
บ้านเรือนบริเวณริมแม่นํ้าเป็นรอบที่ 2 ทั้งน้ีมี 2 ชุมชนได้แก่ ชุมชน 8 โพธ์ิเย็นพัฒนาและชุมชน 9 เก้าดาวพัฒนา มีบ้านเรือน
ราษฎรกว่า 500 หลังคาเรือนราษฎรราว 2,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ําท่วม ในขณะท่ีถนนและตรอกซอยรวมทั้ง
สถานที่ราชการหลายแห่งต้องอยู่ในภาวะจมนํ้าอีกรอบ ซึ่งบางจุดระดับนํ้าท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร ทําให้เทศบาลฯ 
ต้องปิดการจราจรและเลี่ยงให้ไปใช้เส้นทางอ่ืนแทน ขณะเดียวกันมีราษฎรบางส่วนที่ต้องขึ้นมาปักหลักพักอาศัยหลับนอนบนถนน
เป็นการช่ัวคราวหลังบ้านพักถูกนํ้าท่วม 

ด้านนายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า มวลนํ้าแม่นํ้าป่าสักในรอบน้ีมีปริมาณมาก  
จนคาดการณ์ว่าอาจทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมยาวนาน ล่าสุดระดับนํ้าในแม่นํ้าป่าสัก ณ เวลาน้ีก็ยังเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
ส่วนที่มีราษฎรผู้ประสบภัยนํ้าท่วม 2 ชุมชนแสดงความวิตกกังวลถึงสถานการณ์นํ้าท่วมรอบนี้จะเป็นอุปสรรคและไม่รับความสะดวก
ในการเดินทางเข้าออกบ้านพักที่ถูกนํ้าท่วม เพ่ือไปร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจําลอง ศาลากลางจังหวัด
เพชรบูรณ์ ล่าสุดทางเทศบาลฯได้เตรียมจัดรถช่วยรับและส่งราษฎรที่บ้านพักอยู่ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยเหล่าน้ี ไปยังจุดพักรถ 
ซึ่งทางขนส่งได้จัดเตรียมรถไว้บริการรับส่งประชาชนเพ่ือไปร่วมพระราชพิธี โดยไม่ต้องเดินฝ่ากระแสนํ้าออกไปอย่างยากลําบาก   
(ไอ เอ็น เอ็น) 
 
น้ําเหนือผ่านนครสวรรค์ทรงตัว-ตรึงเขื่อนเจ้าพระยา 

นํ้าเหนือผ่าน จ.นครสวรรค์ 3,054 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มทรงตัว ขณะยังตรึงเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,600 ลบ.ม./วินาที 
โดยปริมาณนํ้าผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ เ พ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ระดับนํ้าต้ังแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพ่ิมสูงขึ้นจากปัจจุบัน  
ในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มตํ่านอกคันกั้นนํ้า 

กรมชลประทานรายงานสถานการณ์ สภาพนํ้าในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง วันน้ี (23 ต.ค.) มีปริมาณน้ําไหลผ่านสถานี 
วัดนํ้า อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (C.2) อัตรา 3,054 ลบ.ม./วินาที ตํ่ากว่าตลิ่ง 0.98 เมตร มีแนวโน้มทรงตัว รวมกับปริมาณน้ํา 
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จากแม่นํ้าสะแกกรัง 14 ลบ.ม./วินาที และไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา 2,598 ลบ.ม./วินาที ทางชลประทานจะบริหารนํ้า
เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเข้าคลองชลประทานให้มากที่สุดตามศักยภาพของพ้ืนที่ และระบายนํ้าท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ  
392 ลบ.ม./วินาที เพ่ือควบคุมปริมาณนํ้าให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม (Rule Curve) ระบายผ่านเขื่อนพระรามหก 528 ลบ.ม./วินาที 
ไหลลงแม่นํ้าเจ้าพระยา และใช้ประตูนํ้าคลองลัดโพธ์ิ จ.สมุทรปราการ ช่วยระบายนํ้าออกสู่ทะเลให้เร็วย่ิงขึ้น  

การบริหารจัดการนํ้าในสถานการณ์ปัจจุบัน กรมชลประทานยังคงการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ไม่เกิน  
2,600 ลบ.ม./วินาที โดยปริมาณนํ้าผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ระดับนํ้าต้ังแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพ่ิมสูงขึ้น 
จากปัจจุบัน ในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มตํ่านอกคันกั้นนํ้า คลองโผงเผง คลองบางบาลอําเภอบางบาล อําเภอเสนา แม่นํ้าน้อย อําเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 0.50 ถึง 1.00 เมตร ส่วนในลุ่มนํ้าป่าสัก มีระบายนํ้าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ในอัตราวันละ 
30 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อนํ้าจํานวนน้ีไหลลงไปรวมกับปริมาณนํ้าที่มาจากคลองชัยนาท-ป่าสักแล้ว จะทําให้ปริมาณนํ้า 
ให้ไหลผ่านลงสู่ท้ายเข่ือนพระรามหก ประมาณ 528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พ้ืนที่ริมแม่นํ้าป่าสัก ต้ังแต่ท้าย  
เขื่อนพระรามหก อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงจุดบรรจบกับแม่นํ้าเจ้าพระยาบริเวณอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.80 - 1.20 เมตร  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ฝนถล่มเมืองอ่างทองกลางดึก ทําน้ําท่วมทะลัก 

ชาวอ่างทองอ่วม! ฝนถล่มกลางดึกเคร่ืองสูบนํ้าเสีย ทํานํ้าท่วมขังสูงกว่า 40-60 เซนติเมตร เทศบาลเร่งกู้วิกฤติ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในเขตเทศบาลจ.อ่างทอง ได้เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้เกิดนํ้าท่วมขัง

ตัวเมืองอ่างทอง เขตเศรษฐกิจศูนย์ราชการ มีนํ้าท่วมขังสูงกว่า 40-60 เซนติเมตร โดยการสูบนํ้าระบายออกสูงแม่นํ้าเจ้าพระยา 
ไม่ทันหลังเครื่องสูบนํ้าเสียไป1ตัวทางเจ้าหน้าที่เร่งดําเนินการแก้ไขทําให้นํ้าเอ่อท่วมขังจุดแอ่งกระทะบริเวณตลาดสดเทศบาล 2  
สี่แยกไฟแดง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ด้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลเร่งทําการสูบนํ้าระบายอย่างต่อเน่ืองคาดไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 
นํ้าแห้งเข้าสูงสภาวะปกติ 

ด้านนายสมยศ จ้อยชูรัศมี สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวว่า หลังฝนได้ตกลงมาอย่างหนักในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาทําให้นํ้าท่วม
ขังภายในเขตเศรษฐกิจศูนย์ราชการ ประกอบกับมีเครื่องสูบนํ้าเสียไป1เครื่องทางเจ้าหน้าที่เร่งดําเนินการแก้ไขพร้อมเร่งทําการ
ระบายนํ้า คาดว่าคงไม่เกิน 10 .00 น.คงเข้าสู่ภาวะปกติ สถานการณ์นํ้าเจ้าพระยาล่าสุดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง   ที่  C7A  
หน้าศาลากลางจ.อ่างทอง แม่นํ้าเจ้าพระยา เลยระดับวิกฤตท่ี 8 เมตร   มีระดับอยู่ที่ 8.75  เมตร จากระดับตลิ่ง 9.32  
มีปริมาณนํ้าไหลผ่าน 2,535 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ศูนย์ราชการย่านธุรกิจการค้ายังคงอยู่ในภาวะเสี่ยงนํ้าเอ่อล้น โดย จ.อ่างทอง
มีผู้ประสบอุทกภัยแล้ว 5 อําเภอ 5 ชุมชน 30 ตําบล 92 หมู่บ้าน 2,595 ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับ 
ความเสียหาย  6,626 ไร่   (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วม อ.บางบาลอยุธยาจม 2 เมตรกระทบ 2 หม่ืนคน 

สถานการณ์นํ้าท่วม อ.บางบาล อยุธยา กว่า 2 เมตร กระทบประชาชนกว่า 2 หมื่นคน ขณะเจ้าพระยาปรับตัวสูงขึ้นอีก 
ส่วน อ.เสนา ระดับนํ้า เพ่ิมขึ้น- กองทัพเรือ ติดต้ังเรือผลักดันนํ้า ที่สมุทรสาคร 

นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอําเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยกับสํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ขณะน้ี  
อ.บางบาล ยังคงประสบปัญหานํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร และ บ้านเรือนประชาชน ใน 16 ตําบล  
ทั้งอําเภอ วัดระดับสูงสุดได้กว่า 2 เมตร โดยท่ี ต.มหาพราหมณ์ พบว่าสถานการณ์ดีกว่าตําบลอ่ืน เน่ืองจากเป็นเขตเศรษฐกิจ 
มีโรงพยาบาลและศูนย์ราชการต้ังอยู่ ส่วนที่เหลือค่อนข้างประสบได้รับผลกระทบใกล้เคียงกัน  

ทั้งน้ี พบว่ามีประชาชนบางส่วนต้องอพยพออกจากบ้านไปยังพักอาศัยยังที่ที่อําเภอจัดหาไว้ให้ แต่ก็พบว่ามีชาวบ้าน 
จํานวนมากที่ไม่ยอมอพยพเน่ืองจากเป็นห่วงบ้านเรือนของตนเองแม้ว่าที่พักอาศัยจะถูกนํ้าท่วมสูง โดยล่าสุดทางกรมชลประทาน 
ได้แจ้งเตือนว่าระดับนํ้าเจ้าพระยาจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก็จะทําให้นํ้าท่วมสูงขึ้นจากเดิมอีก 20 - 25 ซม. เบ้ืองต้น จังหวัด 
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งเก็บของไปไว้บนที่สูงเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ ขณะที่ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักด์ิ ได้เร่งให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย  

อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจภาพรวมพบปัจจุ บันมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ  9,000 ครัวเรือน  
หรือคิดเป็น 27,000 คน 
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ทางด้าน นายอนุกูล เรือนแก้ว นายอําเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงสถานการณ์นํ้าในพื้นที่ อ.เสนา ว่า หลังจาก
เมื่อวานที่ผ่านมา เขื่อนเจ้าพระยา ที่ จ.ชัยนาทปล่อยนํ้าออก 2,700 ลูกบาศเมตร / วินาที ส่งผลให้ระดับนํ้าในพ้ืนที่ ท้ายเข่ือน
เจ้าพระยา และ ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา มีระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้น เจ้าหน้าที่เตรียมมาตรการเฝ้าระวัง และดูแลประชาชน ไว้พร้อมแล้ว  

ทั้งน้ี ผู้สื่อข่าว มีรายงาน ว่าในพื้นที่ จ.ปทุมธานี และสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจุดระบายนํ้าออกไปทางฝั่งตะวันตกน้ัน  
ทางกองทัพเรือ ได้เตรียมเรือผลักดันนํ้าไป ติดต้ังไว้ที่ จ.สมุทรสาคร แล้ว เพ่ือเตรียมผลักดันนํ้าออกไป ให้สอดรับกับปริมาณนํ้า 
ที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนเจ้าพระยา  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
น้ําท่วมเวียดนามตาย54คนบ้านเรือนเสียหายหนัก 

นํ้าท่วมทางภาคเหนือและกลางของเวียดนามจากสัปดาห์ที่แล้ว เสียชีวิตเพ่ิมขึ้น 54 คน บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
มากกว่า 30,000 แห่ง เสียหายหนัก 

สํานักงานบริการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของประเทศเวียดนามรายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือและภาคกลาง 
ของประเทศซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่สําคัญ ว่ามีจํานวนผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ต้ังแต่สัปดาห์ที่แล้วเพ่ิมขึ้น 54 คน และมี 
ผู้สูญหายอีก 39 คน อีกทั้งยังมีผู้บาดเจ็บอีก 31 คน โดยจังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือ จ.ฮัวบินห์ และ จ.เยนไบ๋  
ขณะที่บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างมากกว่า 30,000 แห่ง จมอยู่ใต้ระดับนํ้าสูงกว่า 1 ม. และประชาชนอีกกว่า 17,000 ครัวเรือน
ต้องอพยพออกจากพ้ืนที่ ด้านพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นนาข้าวเสียหายกว่า 8,000 เฮกเตอร์ และปศุสัตร์ราว 40,000 ตัว  
ตายและถูกกระแสนํ้าซัดหายไป นอกจากน้ีถนนหลวงและทางรถไฟได้รับความเสียหาย ส่งผลให้หมู่บ้านหลายแห่งถูกตัดขาด 
จากโลกภายนอก เจ้าหน้ากู้ภัยที่ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ 

ด้านสํานักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามออกมาเตือนภัยพายุขนุน ซึ่งกําลังก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก  
นอกชายฝั่งเกาะลูซอน ทางตอนเหนือของฟิลปปินส์ ทวีกําลังรุนแรงขึ้นและเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้มุ่งหน้าสู่เวียดนามแล้ว  
จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับอิทธิพลของพายุ อาจจะเกิดนํ้าท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


