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สภาวะอากาศ   บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนัก 
กับลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและอากาศเย็นในตอนเช้า สําหรับภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝน
ตกหนักบางพ้ืนที่ 

สถานการณ์น้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  ช้ีไทยหน้าหนาวแล้ว แต่ทุกภาคยังมีฝน-กทม.ตก60% 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เผย 4 ลุ่มนํ้าภาคเหนือ “ปิง-ยม-น่าน-
เจ้าพระยา” อ่วม 6 จ.ยังมีนํ้าท่วม 
กรมชลประทาน  เพ่ิมระบายนํ้าจากพ้ืนที่ตอนบนของลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 
จ.เชียงราย  ฝนถล่มนํ้าสายทะลักท่วมตลาดท่าล้อ-ท่าขี้เหล็ก ซ้ําอีกรอบแล้ว 
จ.เชียงใหม่  วินาทีนํ้าซัดสะพานขาด ระทึกต่อหน้าชาวเชียงใหม่ 
จ.กาฬสินธุ์  มวลนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ทะลักถึงกาฬสินธ์ุแล้ว ทหาร-ชาวบ้าน 
เฝ้าระวังพนังลําชีตลอด 24 ชม. 
จ.ชัยนาท  เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยนํ้ากระทบ 3 อ.จ.นนทบุรี 
จ.สุพรรณบุรี  ผู้ว่าฯสุพรรณแจ้งเตือน นํ้าท่าจีนสูง 4 อําเภอเฝ้าระวัง 
จ.อ่างทอง  ลุ้น! นํ้าเจ้าพระยาเพ่ิมต่อเน่ืองจ่อ 9 ม.แล้ว 
จ.พระนครศรีอยุธยา  "แม่นํ้าน้อย"ไหลทะลัก ท่วมตลาดสด อ.เสนา 
จ.ปทุมธานี  ผญบ.ปทุมฯวอนเรือลดความเร็วเหตุคลื่นนํ้ากระแทกบ้าน 
จ.นนทบุรี  เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยนํ้ากระทบ 3 อ.จ.นนทบุรี 
 (หมายเหตุ ข้อมูลข่าวจาก ไอ เอ็น เอ็น เดลินวส์ ผู้จัดการ) 

สถานการณน์้ํา 
ระดับน้ําในแม่น้ําโขง : MRC: Mekong River Commission ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560  

สถานี ระดับตลิ่ง ระดบัน้าํ 
24 ต.ค. 60 

ระดบัน้าํ 
25 ต.ค.60 

+สูงกว่าตลิง่ 
-ต่ํากว่าตลิ่ง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.20 3.70 -9.10 
อ.เชียงคาน จ.เลย 16.00 8.76 8.46 -7.54 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 6.10 6.21 -5.99 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.00 5.88 5.64 -6.36 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.50 5.70 5.48 -7.02 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 7.34 7.21 -7.29 
หมายเหตุ : ระดับ (รสม.) ข้อมูลจาก http://www.dwr.go.th/ 
 
ระดับน้ํา-ลุ่มน้ําเลสาบสงขลา   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้า 
ตํ่ากว่าระดับตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ข้อมูลวันที่ 25 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 12.65 0.50 13.47 22.03 20.35 และ 33.88 ลบม/วินาที  

 

รายงานสถานการณ์น้าํ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2560 
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สถานีตรวจวัดระดับน้ํา (CCTV) ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 การตรวจวัดระดับนํ้าจากกล้อง (CCTV) ระดับนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ยกเว้น สะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เชิงสะพานสิ0งห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  มีระดับเฝ้าระวังนํ้าท่วม  
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ปริมาณน้ําฝนสูงสุด (มม.) 
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จังหวัด 20 ต.ค.60 21 ต.ค.60 22 ต.ค.60 23 ต.ค.60 24 ต.ค.60 

จ.แม่ฮ่องสอน. - - 9.0 0.6 13.9 
จ.เชียงราย - - - 3.6 21.4 
จ.เชียงใหม่ 7.8 7.6 4.1 38.5 98.0 
จ.พะเยา - - - - - 
จ.น่าน - 8.1 11.8 15.8 5.9 
จ.ลําพูน - - - 3.1 27.6 
จ.ลําปาง - - 29.8 1.5 2.2 
จ.แพร่ - - 40.5 - 13.5 

จ.อุตรดิตถ์ 0.6 - 14.6 0.2 26.7 
จ.สุโขทัย - - 8.5 54.0 18.7 
จ.ตาก - 8.0 6.0 12.9 - 

จ.พิษณุโลก 1.5 - 67.7 70.0 11.2 
จ.เพชรบูรณ์ 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 17.0 44.0 86.8 36.0 - 
จ.อุดรธานี 10.2 100.5 30.0 - - 

จ.หนองบัวลําภู 0.3 - - - - 
จ.นครพนม - 0.3 - - - 
จ.สกลนคร - - - - - 
จ.มุกดาหาร - - - - - 
จ.ขอนแก่น - 48.0 - - - 

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

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

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

จ.นครราชสีมา - 13.3 - 12.5 - 
จ.บุรีรัมย์ - - - - 11.5 

จ.ศรีษะเกษ - - - - - 
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แผนที่อากาศ 
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24 ต.ค.60  เวลา 13:00 น. 24 ต.ค.60  เวลา 19:00 น. 

25 ต.ค.8.60  เวลา 1:00 น. 25 ต.ค.60  เวลา 7:00 น. 



วันที่

ปรมิาณ ปรมิาณ

นํา้ฝน24 นํา้ฝน

ชม.(mm) สะสม(mm.)

ภาคเหนอื 93.1 4,506.9 ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 
ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม 27.6 2,192.1 ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 43.2 2,572.5 นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 11.5 2,659.9 ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

แมฮ่อ่งสอน ฝนเล็กนอ้ย 1,130.7 114.5 ตํา่กวา่ 55.3 4,395.0 เพชรบุร ี 93.1 1,142.8 278.4 สงูกวา่

ดอยอา่งขาง 2.4 2,192.1 *** *** 93.1 3,157.3 หนองพลบั สกษ. 16.8 941.2 203.2 สงูกวา่

เชยีงราย 21.4 2,089.9 124.9 สงูกวา่ 24.0 4,506.9 หวัหนิ 5.9 1,027.2 246.2 สงูกวา่

เชยีงราย สกษ. 17.6 2,002.4 117.0 สงูกวา่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจวบครีขีนัธ ์ 15.6 1,237.7 227.8 ตํา่กวา่

ทุง่ชา้ง ไมม่ฝีน 1,818.6 90.5 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณฝน สถานะฝนสะสม ชุมพร 0.1 1,852.7 251.6 สงูกวา่

พะเยา - 1,228.4 122.6 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั สว ีสกษ. 0.2 1,748.6 229.7 สงูกวา่

ทา่วงัผา ไมม่ฝีน 1,383.1 83.4 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี เกาะสมยุ 2.2 1,833.8 309.8 สงูกวา่

เถนิ 0.6 1,626.5 119.4 สงูกวา่ เลย สกษ. ไมม่ฝีน 1,529.6 129.5 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์านี 14.0 1,212.5 236.4 ตํา่กวา่

แมส่ะเรยีง 13.9 1,149.5 115.2 สงูกวา่ หนองคาย - 1,886.6 90.9 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช ไมม่ฝีน 2,810.4 303.0 สงูกวา่

แมโ่จ ้สกษ. - - 98.4 ตํา่กวา่ เลย ไมม่ฝีน 1,519.7 123.3 สงูกวา่ นครศรธีรรมราช สกษ 6.7 3,157.3 270.4 สงูกวา่

เชยีงใหม่ 5.0 1,371.3 117.6 สงูกวา่ อุดรธานี ไมม่ฝีน 1,901.0 90.1 สงูกวา่ สรุาษฎรธ์าน ีสกษ. 0.3 1,878.9 265.9 สงูกวา่

ลําปาง - 1,292.1 98.3 สงูกวา่ สกลนคร สกษ. ไมม่ฝีน 2,292.2 85.8 สงูกวา่ พระแสง สอท. ไมม่ฝีน 1,610.4 226.2 สงูกวา่

ลําพูน 27.6 1,439.0 110.1 สงูกวา่ สกลนคร ไมม่ฝีน 2,413.3 76.9 สงูกวา่ ฉวาง 1.0 2,092.0 221.6 สงูกวา่

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

นา่น ไมม่ฝีน 1,205.7 70.3 สงูกวา่ นครพนม สกษ. ไมม่ฝีน 2,256.0 111.5 สงูกวา่ สงขลา 44.6 1,770.0 257.1 สงูกวา่

นา่น สกษ. ไมม่ฝีน 1,078.4 70.3 ตํา่กวา่ หนองบวัลําภู ไมม่ฝีน 1,588.7 *** *** หาดใหญ่ 2.8 1,739.4 227.8 สงูกวา่

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

อุตรดติถ์ 1.3 1,521.7 111.0 สงูกวา่ มหาสารคาม ไมม่ฝีน 1,886.0 111.4 สงูกวา่ สะเดา - 1,291.7 214.5 สงูกวา่

สโุขทยั 0.9 1,579.7 192.8 สงูกวา่ มกุดาหาร ไมม่ฝีน 2,050.8 100.6 สงูกวา่ ปตัตานี ไมม่ฝีน 1,799.3 216.2 สงูกวา่

ศรสีําโรง สกษ. ฝนเล็กนอ้ย 1,748.3 148.0 สงูกวา่ ทา่พระ สกษ. ไมม่ฝีน 1,690.0 108.9 สงูกวา่ ยะลา สกษ. 0.4 2,615.8 *** ***

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1 288 6 88 5 สงกวา่ กาฬสนิธ ์ ไมม่ฝีน 1 728 7 90 3 สงกวา่ นราธวิาส 18 8 3 057 7 254 4 สงกวา่

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของประเทศ

สงูสดุ  ของภาคเหนอื 

25 ตุลาคม 2560

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

24 ตุลาคม 2560

รายงานปริมาณนํา้ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานฝน เวลา 07.00 น.ของวันที่

สถานอีุตนุยิมวทิยา สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออก 

สงูสดุ  ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สงูสดุ  ของภาคกลาง 

สงูสดุ  ของภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

หลม่สกั ไมม่ฝีน 1,288.6 88.5 สงูกวา่ กาฬสนิธุ ์ ไมม่ฝีน 1,728.7 90.3 สงูกวา่ นราธวิาส 18.8 3,057.7 254.4 สงูกวา่

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

เขือ่นภมูพิล ไมม่ฝีน 1,394.2 204.3 สงูกวา่ รอ้ยเอ็ด ไมม่ฝีน 1,754.3 107.3 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั

พษิณุโลก 1.4 1,585.6 162.5 สงูกวา่ อุบลราชธาน ี(ศนูยฯ์) ไมม่ฝีน 1,780.3 123.1 สงูกวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี

เพชรบูรณ์ ไมม่ฝีน 1,353.9 90.4 สงูกวา่ อุบลราชธาน ีสกษ. ไมม่ฝีน 1,717.5 118.2 สงูกวา่ ระนอง 3.0 4,506.90 392.60 สงูกวา่

กําแพงเพชร ไมม่ฝีน 1,822.6 191.7 สงูกวา่ ศรสีะเกษ ไมม่ฝีน 1,653.3 167.6 สงูกวา่ ตะก ัว่ป่า 4.5 4,230.10 475.60 สงูกวา่

อุม้ผาง ไมม่ฝีน 1,357.3 155.8 ตํา่กวา่ ทา่ตมู - 1,242.4 126.3 ตํา่กวา่ กระบี่ 24.0 2,296.50 323.50 สงูกวา่

พจิติร สกษ. ไมม่ฝีน 1,491.7 124.9 สงูกวา่ นครราชสมีา - 1,589.6 146.3 สงูกวา่ ภเูก็ต 5.2 2,276.90 320.10 สงูกวา่

ดอยมเูซอร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,270.1 213.0 สงูกวา่ สรุนิทร ์ ไมม่ฝีน 1,486.8 128.2 สงูกวา่ ภเูก็ต (ศนูยฯ์) 0.2 2,628.50 353.40 สงูกวา่

วเิชยีรบุร ี ไมม่ฝีน 1,379.9 131.6 สงูกวา่ สรุนิทร ์สกษ. ไมม่ฝีน 1,571.6 134.0 สงูกวา่ เกาะลนัตา 3.6 2,524.90 325.40 สงูกวา่

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

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

นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั นางรอง 11.5 1,221.3 133.9 สงูกวา่ ปรมิาณ ปรมิาณ

ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี บุรรีมัย ์ - 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 เพชรบุร ี 93.1 1,142.8

ชยันาท สกษ. ไมม่ฝีน 1,123.6 158.5 สงูกวา่ นํา้ฝน24 นํา้ฝน ต.ค. ปจัจบุนัเทยีบกบั 2 ฉะเชงิเทรา 55.3 1,801.3

อุทยัธานี 0.4 1,066.8 167.6 ตํา่กวา่ ชม.(mm) สะสม(mm.) (mm.) คา่เฉลีย่ 30 ปี 3 แหลมฉบงั 55.0 1,213.5

พระนครศรอียธุยา 15.5 1,278.6 *** *** นครนายก 0.7 2,643.3 *** *** 4 ชลบุร ี 46.4 1,409.2

บวัชุม ไมม่ฝีน 1,260.9 127.3 สงูกวา่ ปราจนีบุร ี 0.4 1,873.4 160.9 สงูกวา่ 5 สงขลา 44.6 1,770.0

ปทุมธาน ีสกษ. 13.3 1,544.4 149.7 สงูกวา่ กบนิทรบ์ุร ี ฝนเล็กนอ้ย 1,992.4 154.5 สงูกวา่  ปรมิาณฝนสงูสดุ เพชรบุร ี 93.1 1,142.8

สมทุรปราการ สกษ. 34.1 1,580.4 *** *** สระแกว้ ฝนเล็กนอ้ย 1,406.5 162.6 สงูกวา่ ฝนสะสมสงูสดุ ระนอง 3.0 4,506.9

ทองผาภมู ิ 2.2 1,625.0 172.3 ตํา่กวา่ ฉะเชงิเทรา 55.3 1,801.3 231.9 สงูกวา่

สพุรรณบุร ี - 989.3 196.7 สงูกวา่ ชลบุร ี 46.4 1,409.2 208.9 สงูกวา่

ลพบุร ี ไมม่ฝีน 1,236.7 153.7 สงูกวา่ เกาะสชีงั 3.4 1,172.1 207.1 สงูกวา่

อูท่อง สกษ. 28.1 1,020.0 214.4 สงูกวา่ พทัยา 28.0 1,200.6 216.1 ตํา่กวา่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ - 918.9 171.4 ตํา่กวา่ อรญัประเทศ 0.1 1,454.6 174.2 สงูกวา่

สมทุรสงคราม 9.6 1,078.4 *** *** แหลมฉบงั 55.0 1,213.5 200.3 สงูกวา่

กาญจนบุร ี 14.3 1,092.7 209.2 สงูกวา่ สตัหบี 44.0 1,483.0 259.8 สงูกวา่

นครปฐม 43.2 1,096.0 202.1 สงูกวา่ ระยอง 6.7 1,537.9 194.4 สงูกวา่

กรุงเทพฯ บางนา สกษ. 24.0 1,920.2 214.0 สงูกวา่ หว้ยโป่ง สกษ. 3.0 1,397.9 246.2 ตํา่กวา่

กรุงเทพฯ ทา่เรอืคลองเตย 17.6 2,201.2 263.1 สงูกวา่ จนัทบุร ี - 3,565.8 297.6 สงูกวา่

กรงุเทพมหานคร 21.0 2,572.5 292.1 สงูกวา่ พล ิว้ สกษ. - 3,640.3 327.5 ตํา่กวา่

สนามบนิดอนเมอืง 34.9 1,837.8 191.9 สงูกวา่ ตราด - 4,395.0 377.4 สงูกวา่

นํารอ่ง 13.5 987.7 188.1 สงูกวา่

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

สรปุปรมิาณฝนมาก

สถานอีตุนุยิมวทิยา 

สถานอีุตนุยิมวทิยา 

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้

ราชบุร ี 4.3 1,020.7 231.9 ตํา่กวา่

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

ปรมิาณฝนสงูสดุเทา่กับ 109.5 มม. ที ่อ.บอ่ไร่ จ.ตราด

ศนูยเ์มขลา ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิํา้
 กรมทรพัยากรนํา้



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 1,057.19 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

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

ภาคเหนอื 1 - 6 7 631.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 2 6 12 70.00

วนัที ่25  ตุลาคม  2560 ภาคกลาง 2 - 1 3 6.00

59,241 ภาคตะวันตก - - 2 2 325.00  สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างฯ
84% ภาคตะวันออก - - 10 10 68.19 คงที่ 2 อ่าง
วนัที ่25  ตุลาคม  2559 ภาคใต ้ 2 - 2 4 -43.00  ลดลง 9 อ่าง

48,249 รวมท ัง้ประเทศ 9 2 27 38 1057.19   เพิม่ขึน้ 27 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 6,654 49% 10,171 76% 6,371 47% 9,691 72% 5,891 44% 480.00 เพิม่ขึน้

2 สริกิติ ิ ์(2)       อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 7,594 80% 8,275 87% 5,425 57% 8,140 86% 5,290 56% 135.00 เพิม่ขึน้

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 12 253 151 57% 244 92% 232 88% 239 90% 227 86% 5.00 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% 89 84% 86 81% 2.00 เพิม่ขึน้

6 กิว่คอหมา          ลําปาง 170 6 164 165 97% 168 99% 162 95% 183 108% 177 104% -15.00 ลดลง

7 แควนอ้ย       พษิณุโลก 939 43 896 917 98% 976 104% 933 99% 955 102% 912 97% 21.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคเหนอื  34.85% 24,715 6,728 17,987 15,658 63% 20,037 81% 13,310 54% 19,407 79% 12,679 51% 631.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 136 7 129 94 69% 130 96% 123 90% 132 97% 125 92% -2.00 ลดลง

9 นํา้อูน              สกลนคร 520 45 475 287 55% 525 101% 480 92% 536 103% 491 94% -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 37 127 147 90% 166 101% 129 79% 165 101% 128 78% 1.00 เพิม่ขึน้

12 อุบลรตัน ์(2)      ขอนแก่น 2,431 581 1,850 2,090 86% 2,948 121% 2,367 97% 2,908 120% 2,327 96% 40.00 เพิม่ขึน้

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ์ 1,980 100 1,880 1,152 58% 1,865 94% 1,765 89% 1,840 93% 1,740 88% 25.00 เพิม่ขึน้

14 ลําตะคอง     นครราชสมีา 314 22 292 100 32% 188 60% 166 53% 175 56% 153 49% 13.00 เพิม่ขึน้

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 155 1 154 60 39% 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% 211 77% 204 74% 214 78% 207 75% -3.00 ลดลง

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

19 สรินิธร (2)   อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,598 81% 1,657 84% 826 42% 1,657 84% 826 42% - คงที่

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,369 1,649 6,720 5,854 70% 8,186 98% 6,536 78% 8,116 97% 6,466 77% 70.00 เพิม่ขึน้

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสกัชลสทิธ ์    ลพบุร ี 960 3 957 934 97% 941 98% 938 98% 943 98% 940 98% -2.00 ลดลง

21 ทบัเสลา         อุทยัธานี 160 17 143 160 100% 161 101% 144 90% 166 104% 149 93% -5.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 171 71% 289 120% 249 104% 276 115% 236 98% 13.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคกลาง  1.92% 1,360 60 1,300 1,265 93% 1,391 102% 1,331 98% 1,385 102% 1,325 97% 6.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 13,195 74% 15,385 87% 5,120 29% 15,144 85% 4,879 27% 241.00 เพิม่ขึน้

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 5,633 64% 7,016 79% 4,004 45% 6,932 78% 3,920 44% 84.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัตก  37.51% 26,605 13,277 13,328 18,829 71% 22,401 84% 9,124 34% 22,076 83% 8,799 33% 325.00 เพิม่ขึน้

ภาคตะวนัออก (6+4)

25 ขนุดา่นฯ       นครนายก 224 5.00 219 207 92% 220 98% 215 96% 213 95% 208 93% 7.00 เพิม่ขึน้

26 คลองสยีัด    ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 242 58% 297 71% 267 64% 267 64% 237 56% 30.00 เพิม่ขึน้

27 บางพระ (3)          ชลบุร ี 117 12.00 105 70 60% 113 97% 101 86% 112 96% 100 85% 1.00 เพิม่ขึน้

28 หนองปลาไหล(3) ระยอง 164 13.75 150 84 51% 160 98% 146 89% 159 97% 145 89% 1.00 เพิม่ขึน้

29 ประแสร ์(3)         ระยอง 295 20.00 275 235 80% 300 102% 280 95% 285 97% 265 90% 15.00 เพิม่ขึน้

30 มาบประชัน (3)    ระยอง    17 0.72 16 6 34% 12 70% 11 65% 11 65% 10.04 60% 0.82 เพิม่ขึน้

31 หนองคอ้ (3)       ระยอง 21 1.00 20 10 46% 22 101% 21 96% 22 100% 20.50 96% 0.15 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3)      ระยอง 79 3.00 76 47 60% 78 98% 75 94% 74 93% 70.63 89% 4.25 เพิม่ขึน้

33 คลองใหญ่ (3)   ระยอง 45 3.00 42 37 82% 40 87% 37 80% 37 81% 33.61 74% 2.97 เพิม่ขึน้

34 นฤบดนิทรจนิดา  ปราจีนบุรี 295 19.00 276 214 73% 224 76% 205 69% 218 74% 199.00 67% 6.00 เพิม่ขึน้

รวมภาคตะวนัออก  2.37% 1,678 107 1,570 1,152 69% 1,465 87% 1,357 81% 1,396 83% 1,289 77% 68.19 เพิม่ขึน้

ภาคใต ้(4)

35 แก่งกระจาน        เพชรบุร ี 710 65 645 261 37% 394 55% 329 46% 379 53% 314 44% 15.00 เพิม่ขึน้

36 ปราณบุรี     ประจวบครีีขนัธุ์ 391 18 373 81 21% 251 64% 233 60% 243 62% 225 58% 8.00 เพิม่ขึน้

37 รัชชประภา (2)  สรุาษฏร์ธานี 5,639 1,352 4,287 4,775 85% 4,403 78% 3,051 54% 4,418 78% 3,066 54% -15.00 ลดลง

38 บางลาง (2)             ยะลา 1,454 276 1,178 374 26% 713 49% 437 30% 764 53% 488 34% -51.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.55% 8,194 1,711 6,483 5,491 67% 5,762 70% 4,050 49% 5,804 71% 4,093 50% -43.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100%(38) 70,921 23,532 47,388 48,249 68% 59,241 84% 35,708 50% 58,183 82% 34,651 49% 1,057.19 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 ่25  ตลุาคม  2559

% 

ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

19 ตลุาคม 2560

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

25 ตลุาคม 2560

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

%

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ํา

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

ปรมิาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้าเพ ิม่ข ึน้

วนัที ่25  ตลุาคม  2560รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรปุสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้ท ีใ่ชใ้นทกุกจิกรรมท ัง้ประเทศ นอ้ยกว่าปรมิาณนํา้ท ีไ่หลเขา้อา่ง เม ือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ ีผ่า่นมา สถานการณ์อยูร่ะหว่างเก็บกกันํา้

ศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 
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อุตุชี้ไทยหน้าหนาวแล้ว แต่ทุกภาคยังมีฝน-กทม.ตก60% 
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศท่ัวไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง  

และภาคตะ วันออก  ร วมทั้ ง ก รุ ง เ ทพมหานครและปริ มณฑล ยั งค งมี ฝนตกห นัก กั บ  ลมกระ โ ชกแร งบา งแห่ ง  
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและอากาศเย็นในตอนเช้า สําหรับภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่  
พยากรณ์อากาศสําหรบัประเทศไทยต้ังแต่เวลา 06:00 วันน้ี ถึง 06:00 วันพรุ่งน้ี. 

ภาคเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง ตาก และกําแพงเพชร อุณหภูมิตํ่าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ   อ า ก า ศ เ ย็ น ใ น ต อ น เ ช้ า  โ ด ย มี ฝ น เ ล็ ก น้ อ ย บ า ง แ ห่ ง  อุ ณ ห ภู มิ ตํ่ า สุ ด  
21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม อุณหภูมิตํ่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  
บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิตํ่าสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว  
15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง 
อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซยีส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   
 
4 ลุ่มน้ําภาคเหนือ “ปิง-ยม-น่าน-เจ้าพระยา” อ่วม 6 จว.ยังมีน้ําท่วม 

ปภ.เผย 4 ลุ่มนํ้าในภาคเหนือ ทั้งนํ้าปิง นํ้ายม นํ้าน่าน เจ้าพระยา 6 จังหวัด ทั้งเชียงใหม่ ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ 
ยันอุทัยธานี ยังไม่พ้นนํ้าท่วม 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสถานการณ์นํ้าท่วมใน 4 ลุ่มนํ้าของภาคเหนือ ต้ังแต่ 10 ต.ค. จนถึงเช้าวันน้ี 
(25 ต.ค.) ว่า ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงยังคงมีพ้ืนที่ถูกนํ้าท่วม 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 2 อําเภอ 4 ตําบล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.บ้านหลวง  
ต.ดอยแก้ว ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง, ต.นํ้าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง มีประชาชนได้รับผลกระทบ 120 หลังคา 312 คน สะพานข้าม 
นํ้าแม่ขายเช่ือมระหว่างบ้านห้วยโห้ง-สันปูเลย อ.สันป่าตองขาด ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 

ส่วนที่จังหวัดตาก มีพ้ืนที่ถูกนํ้าท่วม 6 อําเภอ 28 ตําบล 221 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,639 ครัวเรือน 
7,228 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย จนถึงวันน้ี (25 ต.ค.) ยังคงมีพ้ืนที่นํ้าท่วม 2 อําเภอ 11 ตําบล 61 หมู่บ้าน คือ ต.วังหมัน  
ต.วังจันทร์ ต.ยกกระบัตร ต.ย่านรี ต.สามเงา อ.สามเงา และ ต.ท้องฟ้า ต.ทุ่งกระเชาะ ต.แม่สลิด ต.ตากออก ต.เกาะตะเภา  
ต.สมอโคน อ.บ้านตาก  

พ้ืนที่ลุ่มนํ้ายม จ.สุโขทัยมีพ้ืนที่ถูกนํ้าท่วม 4 อําเภอ 5 ตําบล 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต.บ้านป้อม ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ, 
ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย, ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสําโรง และต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ ประชาชนได้รับผลกระทบ 92 ครัวเรือน 221 คน 
มีผู้เสียชีวิต 1 ราย  

ส่วนลุ่มนํ้ายม และลุ่มนํ้าน่าน ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่ถูกนํ้าท่วม 10 อําเภอ 1 เทศบาลเมือง 43 ตําบล 254 หมู่บ้าน 
3 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,357 ครัวเรือน 28,392 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย  
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ประกอบด้วย ต.รังนก ต.สามง่าม ต.หนองโสน, ต.กําแพงดิน, ต.เนินปอ อ.สามง่าม, ต.โพธ์ิประทับช้าง ต.วังจิก ต.เนินสว่าง 
ต.ไผ่ท่าโพ ต.ไผ่รอบ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธ์ิประทับช้าง, ต.หอไหร ต.เนินมะกอก ต.บางไผ่ เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ.บึงนาราง, ต.ท่าบัว 
ต.ทะนง ต.โพทะเล ต.บ้านน้อย ต.ท่าน่ัง ต.ท่าขมิ้น ต.ท้ายนํ้า ต.ท่าเสา ต.บางคลาน อ.โพทะเล, ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี , ต.หัวดง 
ต.บ้านบุ่ง เทศบาลเมืองพิจิตร อ.เมืองพิจิตร, ต.หนองพะยอม ต.ง้ิวราย ต.วังหลุม ต.ทุ่งโพธ์ิ ต.ดงตะขบ ต.ไทรโรงโขน ต.ไผ่หลวง  
ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน, ต.สากเหล็ก ต.ท่าเย่ียม ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก, ต.วังทรายพูน ต.หนองพระ ต.หนองปลาไหล  
อ.วังทรายพูน และเทศบาลเมืองบางมูลนาก ต.หอไกร ต.เนินมะกอก ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก 

ขณะที่พ้ืนที่ลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา เขตจังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ถูกนํ้าท่วม 5 อําเภอ 48 ตําบล 474 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 19,787 ครัวเรือน 41,122 คน ประกอบด้วย เขต อ.เมืองนครสวรรค์ ต.บางพระหลวง ต.พระนอน  
ต.นครสวรรค์ออก ต.ตะเคียนเลื่อน ต.หนองปลิง ต.กลางแดด ต.เกรียงไกร ต.บ้านมะเกลือ ต.บึงเสนาท ต.หนองกระโดด ต.แควใหญ่ 
ต.บ้านแก่ง, อ.พยุหะคีรี ต.นิคมเขาบ่อแก้ว ต.น้ําทรง ต.ท่าน้ําอ้อย ต.ม่วงหัก ต.เขากะลา ต.ย่านมัทรี ต.พยุหะ ต.เขาทอง  
ต.สระทะเล, อ.โกรกพระ ต.โกรกพระ ต.บางประมุง ต.เนินกว้าว ต.ศาลาแดง ต.ยางตาล ต.นากลาง ต.บางมะฝ่อ, อ.ชุมแสง  
ต.พันลาน ต.บ้านเคียน ต.พิกุล ต.ท่าไม้ ต.โคกหม้อ ต.ฆะมัง ต.หนองกระเจา ต.เกยไชย ต.ทับกฤช ต.ทับกฤชใต้ (ม.1-8) ต.ไผ่สิง 
และ อ.ท่าตะโก ต.ท่าตะโก ต.ทํานบ ต.หัวถนน ต.วังมหากร ต.พนมเศษ ต.หนองหลวง ต.สายลําโพง ต.ดอนคา  

ส่วนเขตจังหวัดอุทัยธานี ปัจจุบันมี นํ้าท่วมในพ้ืนที่ 2 อําเภอ 7 ตําบล 35 หมู่ บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ  
1,788 ครัวเรือน 2,923 คน คือ อ.เมืองอุทัยฯ ต.เนินแจง ต.เกาะเทโพ ต.ท่าซุง ต.สะแกกรัง ต.น้ําซึม ต.หาดทนง และ อ.ทัพทัน 
ต.โคกหม้อ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้เร่งดําเนินการสํารวจและช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างเต็มที่  (ผู้จัดการ) 
 
เพิ่มระบายน้ําจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ําเจ้าพระยา 

ชลประทานเพิ่มการระบายน้ําจากพ้ืนที่ ด้านตอนบนของลุ่ม นํ้าเจ้าพระยา และ ลุ่มนํ้าป่าสัก ขณะทุ่งที่รับนํ้า 
เต็มทุ่งแล้ว89% 

นายศักด์ิศิริ อยู่สุข ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 10 ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์นํ้า วางแผนเพิ่มการระบายน้ํา 
จากพ้ืนที่ด้านตอนบนของลุ่มนํ้าเจ้าพระยา และ ลุ่มนํ้าป่าสัก โดยการผันนํ้าเข้าสู่ พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา  
และระบายนํ้าผ่านคลองคลองระพีพัฒน์ ลงสู่ทะเลโดยใช้ เขื่อนพระราม 6 ประตูระบายนํ้าพระนารายณ์ ประตูระบายนํ้า 
พระศรีศิลป์ และ ประตูระบายนํ้าพระศรีเสาวภาค เพ่ือ บรรเทาผลกระทบในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา 
และ ปทุมธานี 

ทั้งร้กรมชลประทาน รายงานการรับนํ้าเข้า 12 ทุ่ง ในภาคกลาง คือรับนํ้าเข้าทุ่งแล้ว 1,347 ล้าน ลบ.ม.(89%)   
ยังสามารถรับได้อีก 167 ล้าน ลบ.ม.(11%) โดยปัจจุบันทุ่งที่รับนํ้าเต็มทุ่งแล้วจํานวน 8 ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งเชียงราก, ทุ่งฝั่งซ้ายชัยนาท-
ป่าสัก, ทุ่งท่าวุ้ง, ทุ่งบางกุ่ม, ทุ่งบางกุ้ง, ทุ่งบางบาล-บ้านแพน, ทุ่งป่าโมก และทุ่งผักไห่ ยังเหลือทุ่งที่ยังรับนํ้าได้อีก ได้แก่ ทุ่งโพธ์ิ
พระยา จํานวน 167 ล้าน ลบ.ม.  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
ฝนถล่มน้ําสายทะลักท่วมตลาดท่าล้อ-ท่าขี้เหล็ก ซํ้าอีกรอบแล้ว 

ฝนตกหนักต่อเน่ือง ทํานํ้าสายทะลักล้นตลิ่งกะทันหัน ท่วม “ตลาดท่าล้อ-ท่าขี้เหล็ก” ตรงข้ามตลาดชายแดนแม่สาย 
ซ้ําอีกรอบแล้ว พ่อค้าแม่ขายต้องขนข้าวของ-ย้ายรถหนีนํ้ากันวุ่น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่ของ จ.เชียงราย โดยเฉพาะชายแดนไทย-พม่า ด้าน อ.แม่สาย  
ติดกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ทําให้ระดับนํ้าในลํานํ้าสายที่ไหลมาจากพม่าได้เพ่ิมระดับสูงขึ้นเกินกว่า 4 เมตร และทะลัก 
เข้าท่วมถนนใต้สะพานข้ามลํานํ้าสาย ที่เป็นจุดเช่ือมชายแดนอย่างรวดเร็วเกินคาด  

จนผู้สัญจรผ่านไป-มา และร้านค้าบริเวณดังกล่าวต้องขนย้ายข้าวของ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ไปไว้บนถนนที่สูงกว่า 
อย่างเร่งด่วน ขณะที่ร้านอาหารที่ต้ังอยู่ริมนํ้าพบว่านํ้าได้เริ่มเข้าท่วมระเบียงทําให้ตามพ้ืนที่ลุ่มต้องปิดให้บริการช่ัวคราว 

ต่อมาช่วงหลังเที่ยงวัน ระดับนํ้าสายยังคงเพ่ิมสูงขึ้น โดยจุดใต้สะพานน้ําลึกประมาณ 4.40 เมตร ทําให้ต้องปิดถนน 
ใต้สะพาน ขณะที่ร้านค้าบริเวณใต้สะพานฯ ก็ต้องปิดบริการช่ัวคราวโดยปริยาย ส่วนร้านอ่ืนๆ เตรียมขนย้ายข้าวของหนีนํ้า 
หากว่าระดับนํ้ายังคงเพ่ิมสูงขึ้นอีก 
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หลังเกิดเหตุเทศบาล ต.แม่สาย ร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารกองกําลังผาเมืองได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ 
และเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือชาวบ้าน รวมทั้งบรรดาร้านค้าริมนํ้าสายอย่างต่อเน่ือง  

ส่วนฝั่ง จ.ท่าขี่เหล็ก พบว่านํ้าจากลํานํ้าสายได้เข้าเอ่อท่วมลานจอดรถของศูนย์การค้าชายแดนท่าขี้เหล็ก จนเจ้าของรถ 
ต้องรีบย้ายรถออกจากพ้ืนที่กันโกลาหล ขณะที่ภายในตลาดท่าล้อก็มีนํ้าไหลเข้าท่วมตลาดแล้ว ทําให้พ่อค้าแม่ค้าฝั่งพม่าต่างพากัน
ขนย้ายข้าวของไว้บนที่สูง ท่ามกลางสภาพอากาศที่ยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนและมีฝนตกลงมาบางพ้ืนที่ ทั้งน้ี ในรอบปีน้ีต้ังแต่กลางเดือน 
ก.ย.-ต.ค. พ้ืนที่ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กถูกนํ้าท่วมหนักมาแล้ว 4 รอบ  (ผู้จัดการ) 

 
วินาทีน้ําซัดสะพานขาด ระทึกต่อหน้าชาวเชียงใหม่ 

นาทีระทึก! สะพานข้ามคลอง อ.สันป่าตอง ถูกท่อนไม้ขวาง-นํ้าไหลเช่ียว สะพานขาดต่อหน้าชาวบ้าน หลังฝนตกหนักทั่ว  
จ.เชียงใหม่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ ได้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งวัน ทําให้มวลนํ้าจากลํานํ้าต่างๆ ไหลลงตลิ่งเข้าท่วม
บ้านเรือนประชาชนและพ้ืนที่ทําการเกษตร ขณะเดียวกัน ใน อ.สันป่าตอง ยังคงมีมวลนํ้าปริมาณเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังไหลเช่ียว 
เป็นสีแดงขุ่น ทําให้สะพานบ้านห้วยโท้ง บริเวณรอยต่อ อ.สันป่าตอง และ อ.แม่วาง ขาด เน่ืองจากมีท่อนไม้ขนาดใหญ่ 
ลอยขวางสะพาน 

ทั้งน้ี บนโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปวีดิโอ ขณะที่สะพานข้ามคลองบ้านห้วยโท้ง ถูกนํ้าสีแดงขุ่นไหลเช่ียวปริมาณมาก 
ทําให้สะพานขาด ท่ามกลางประชาชนที่ในพ้ืนที่ที่ส่งเสียงร้องตกใจ ซึ่ง เฟซบุ๊ก Boonsri Sriboonma ได้ระบุว่า “สะพานบ้านห้วย
โท้ง อ.สันป่าตอง ขาดแล้ว” ทําให้มีผู้เข้าไปชมคลิปวีดิโอ และให้กําลังใจพ่ีน้องที่กําลังประสบภัยเป็นจํานวนมาก  (เดลินิวส์) 

 
มวลน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ทะลักถึงกาฬสินธุ์แล้ว ทหาร-ชาวบ้านเฝ้าระวังพนังลําชีตลอด 24 ชม. 

กองพลทหารม้าที่ 3 ร่วมฝ่ายปกครองและตํารวจนําทีมแพทย์เข้าตรวจสุขภาพชาวบ้านที่ประสบภัยนํ้าท่วม พบป่วย 
เป็นโรคเครียดและน้ํากัดเท้ามากสุด พร้อมต้ังชุดเฉพาะกิจเฝ้าพนังลําชีตลอด 24 ชม. ขณะที่นํ้าจากเขื่อนอุบลรัตน์ถึงกาฬสินธ์ุแล้ว
วันน้ี 

ที่พนัง ก้ันแม่ นํ้าชี บ้านแจ้งจม ต . เจ้าท่า อ .กมลาไสย พ .อ .สมบัติ จินดาศรี รองผู้ บัญชาการกองกําลังรักษา 
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธ์ุ พ.อ.ประวัติ จารุตัน เสนาธิการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
นําแพทย์ทหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจสุขภาพประชาชนบ้านแจ้งจม ซึ่งประสบปัญหานํ้าท่วมมานานกว่า 2 เดือน  
ส่วนใหญ่พ้ืนที่นํ้าท่วมเป็นนาข้าวทั้งหมด  

จากผลการตรวจพบว่าประชาชนประสบปัญหาภาวะความเครียดและป่วยเป็นโรคผิวหนัง พร้อมทั้งนํากําลังทหาร 
จากกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยและกองพลทหารม้าที่ 3 ร่วมกับผู้นําท้องถิ่นเร่งบรรจุกระสอบทรายนําไปเสริมพนังก้ัน  
เพ่ือป้องกันไม่ให้นํ้าเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 

ขณะที่ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธ์ุ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.กอ.รมน.กาฬสินธ์ุ พร้อมด้วย
ฝ่ายปกครองอําเภอกมลาไสย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธ์ุ  
ได้เข้าติดตามปัญหาด้วยเช่นกัน โดยนํานํ้าด่ืมสะอาดเข้าช่วยเหลือ พร้อมกับตรวจสอบการสูบนํ้าโดยชลประทานผู้รับผิดชอบ  
พบว่ายังคงเร่งทําการสูบนํ้าอย่างต่อเน่ือง  

เน่ืองจากขณะน้ีมวลนํ้าจากเข่ือนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มไหลเข้าพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ และคาดว่าจะไหลลง 
ในลํานํ้าชีในค่ําคืนน้ี ซึ่งจะทําให้ปริมาณนํ้าในลํานํ้าชีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยวันละ 3 เซนติเมตร 

ทั้งน้ี ล่าสุดที่บริเวณเขื่อนระบายนํ้าวังยางระดับนํ้าหน้าเขื่อนและท้ายเขื่อนน้ันสูงอยู่ที่ 140.63 ม.รทก.(เมตรเทียบกับ
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง) จากระดับกักเก็บปกติ 137 ม.รทก. ซึ่งเหลืออีกเพียง 40 ซม.ก็จะเท่ากับระดับนํ้าสูงสุดที่เกิดเหตุการณ์
นํ้าท่วมใหญ่ในปี 2554 มีระดับสูงสุดอยู่ที่ 141.03 ม.รทก  (ผู้จัดการ) 

 
ผู้ว่าฯสุพรรณแจ้งเตือน น้ําท่าจีนสูง4อําเภอเฝ้าระวัง 

สถานการณ์ระดับนํ้าในแม่นํ้าท่าจีน มีปริมาณสูงขึ้นหลังฝนตกหนัก ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี แจ้งเตือนปชช. พ้ืนที่ 4 อําเภอ  
ศรีประจันต์ เมือง บางปลาม้า และสองพ่ีน้อง เฝ้าระวัง 
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สถานการณ์ระดับนํ้าในแม่นํ้าท่าจีน มีปริมาณสูงขึ้นหลังฝนตกหนัก ทําให้มีปริมาณนํ้าฝนลงสู่แม่นํ้าท่าจีนผ่านประตู 
ระบายนํ้าพลเทพ และประตูระบายนํ้าโพธ์ิพระยา สู่แม่นํ้าท่าจีนที่ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี ล่าสุดได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนในพ้ืนที่ อ.ศรีประจันต์ อ.เมือง อ.บางปลาม้า และ อ.สองพ่ีน้อง ทําให้โรงเรียน วัดหลายแห่งถูกนํ้าท่วมขัง โดยเฉพาะ
ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่นํ้าท่าจีนต้องใช้เรือพายในการสัญจรไปมา 

ล่าสุด นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แจ้งประกาศเตือนให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ริมนํ้าท่าจีน 
พ้ืนที่ลุ่มในเขตพ้ืนที่ 4 อําเภอ ดังกล่าว เฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช่ัวโมง ส่วนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ระดับนํ้าตํ่ากว่าตลิ่งประมาณ 16 ซ.ม. ทางเทศบาลได้เสริมกระสอบทรายเป็นแนวเพ่ือป้องกันนํ้าทะลักเข้าแล้ว ด้าน รพ.เจ้าพระยา
ยมราช ระดับนํ้าตํ่ากว่าตลิ่ง ช้ันนอกประมาณ 3 ซม. และตํ่ากว่าสันกําแพงช้ันใน 73 ซม. มีการเสริมกระสอบทรายเป็นแนว 
ป้องกันนํ้าจากแม่นํ้าท่าจีน พร้อมเตรียมเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่ไว้แล้ว  (เดลินิวส์) 

 
อ่างทองลุ้น! น้ําเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่องจ่อ9ม.แล้ว 

อ่างทอง ลุ้นระทึก! นํ้าเจ้าพระยาเพ่ิมต่อเน่ือง สูงระดับพนังก้ันนํ้า สองฝั่งเขตเศรษฐกิจศูนย์ราชการ เหลือพนังป้องกัน 
ไม่ถึง 1 เมตร 

สถานการณ์นํ้าเจ้าพระยาไหลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง สูงขึ้นอยู่ระดับพนังกั้นนํ้า ทั้งสองฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา  เขตเศรษฐกิจ 
ศูนย์ราชการ เหลือพนังป้องกันนํ้าไม่ถึง1 เมตร โดยสูงเลยจุดวิกฤติที่ 8 เมตร ไปแล้วร่วม 1 เมตร ส่งผลให้พนังกันนํ้าแนวป้องกัน 
มีนํ้ารั่วซึมมากขึ้นตลอดเวลา โดยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลยังคงระดมสูบนํ้าหลายจุดตลอดแนวป้องกันตลอดเวลาและมีการ 
วางกระสอบทรายเสริมจุดเสี่ยงเพ่ิมขึ้นเพ่ือรับมือนํ้าเจ้าพระยาที่ไหลหลากเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา ล่าสุดนํ้ายังคลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
ที่ C7A  หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นํ้าเจ้าพระยา อยู่ที่ 8.95 เมตร จากระดับตลิ่ง 9.32  มีปริมาณน้ําไหลผ่าน  
2,613 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และยังเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ส่วนบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นสถานที่ต้ังพระเมรุมาศจําลอง และเป็นสถานท่ีจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9  แนวเขื่อนสามารถรองรับนํ้า ได้ที่ระดับ 9.50 เมตร โดยในขณะน้ีระดับนํ้า อยู่ที่  
8.89 เมตร แนวเขื่อนสามารถรองรับได้อีกประมาณ 50 ซ.ม. และได้มีการเตรียมความพร้อมกระสอบทรายเสริมแนวเขื่อนให้สูงขึ้น 
มีการติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ทั้งหมดจํานวน 5 เครื่อง ด้านเจ้าหน้าที่ ตํารวจ กองกํากับกับการตํารวจ ตระเวนชายแดน  
ที่ 13 กาญจนบุรี ได้เข้ามาช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม ทําการเต็นท์เพ่ิมให้ กับผู้ประสบภัยนํ้าท่วมบ้าน   

นางสาวอุมาพร เทพรักษา อายุ 38 ปี ตําบลโผงเผง อําเภอป่าโมก ที่หลังบ้านนํ้าท่วม จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้   
จึงได้ทําการร้องขอเต็นท์พักช่ัวคราวที่ริมถนน ซึ่งระดับนํ้าในคลองโผงเผง สาขาแม่นํ้าเจ้าพระยา ก็เพ่ิมระดับขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
ทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนขยายวงกว้าง และมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ขอเต็นท์เพ่ิมขึ้นเพ่ืออยู่อาศัยช่ัวคราว 
หลังนํ้าท่วมที่อยู่อาศัยยังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  (ไอ เอ็น เอ็น) 

 
"แม่นํ้าน้อย"ไหลทะลัก ท่วมตลาดสดอ.เสนา 

แม่นํ้าน้อยไหลทะลักท่วมตลาดสด อ.เสนาเมืองกรุงเก่าสูงประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร ชาวบ้านเดือดร้อนลุยนํ้า 
จ่ายตลาด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ตลาดสดอําเภอเสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา นํ้าจากแม่นํ้าน้อยได้ไหลเอ่อเข้าท่วม
พ้ืนที่ตลาดสดในช่วงค่ําที่ผ่านมา มีความสูงประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว ต้องขับขี่
รถจักรยานยนต์และชาวบ้านต้องเดินลุยนํ้าท่วมสูงเพ่ือไปซื้อของภายในตลาดสด อีกทั้งร้านค้าภายในตลาดสดดังกล่าว 
ต่างเร่งเก็บและขนสิ่งของขึ้นที่สูง หลังจากระดับนํ้าได้ไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ร้านค้าในตลาด 

ด้าน นางพรเพ็ญ วรรณคํา อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60 ม.2 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  
พักอาศัยอยู่กับครอบครัวและลูก รวมท้ังหมด 5 คน โดยนํ้าจากแม่นํ้าน้อยได้ไหลเข้าท่วมบ้านและระดับนํ้ามีความสูงเกือบถึงเอว 
ซึ่งระดับนํ้าก็ยังคงมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตนและสมาชิกในครอบครัวต้องทนอยู่ในนํ้าที่ท่วมบ้านของตนเองมานานกว่า
ครึ่งเดือนแล้ว อีกทั้ง ต้องดูแลสามี ที่ป่วยกล้ามเน้ืออ่อนแรงมานานกว่า 2 ปี ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตนและลูก ๆ  
ต้องช่วยกันเช็ดตัวและหาข้าวให้กินทุก ๆ วัน ตลอด 2 ปี ตอนน้ีนํ้าได้ไหลเข้าท่วมบ้านทั้งหมดแล้วลูก ๆ ต้องเร่งขนย้าย ตู้เย็น  
พัดลม และของใช้เล็ก ๆ น้อยๆ ขึ้นที่สูง แต่ไม่สามารถย้ายเตียงนอนของสามีได้ด้วยบ้านของตนเล็กไม่มีพ้ืนที่เพียงพอจึงต้องยอม
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นอนบนเตียงกับสามีและลูก ๆ กลางนํ้าที่ไหลท่วมบ้านอีกทั้งห้องนํ้าภายในบ้านของตนก็จมนํ้าไม่สามารถขับถ่ายได้ ต้องอาศัย
ห้องนํ้าของเพ่ือนบ้านหรือไม่ก็ต้องขับถ่ายในนํ้าที่ท่วมสูง  (เดลินิวส์) 

 
ผญบ.ปทุมฯวอนเรือลดความเร็วเหตุคลื่นน้ํากระแทกบ้าน 

ผู้ใหญ่บ้านปทุมธานี วอนเรือขนส่งลดความเร็ว หลังคลื่นทํานํ้าเจ้าพระยากระแทกบ้านที่ถูกน้ําท่วมซ้ํา หว่ันเสียหายจึงอยาก 
ขอความร่วมมือกับผู้ที่ขับเรือให้เห็นใจผู้ประสบภัยนํ้าท่วมด้วย 

สถานการณ์นํ้าริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา ยังคงสูงขึ้น หลังมีฝนตกลงมาประกอบกับประสบภาวะทะเลหนุนสูง ทําให้  
จ.ปทุมธานี ได้รับผลกระทบแล้ว 2 อําเภอคือ อําเภอสามโคก และอําเภอเมืองปทุมธานี มีบ้านเรือนจํานวนกว่า 4,000 หลัง  
ถูกนํ้าท่วม ส่วนใหญ่เป็นบ้าน วัดและชุมชนที่อยู่นอกคันก้ันนํ้า นอกจากน้ียังพบว่าเรือขนส่งในแม่นํ้าเจ้าพระยาที่ว่ิงผ่านพ้ืนที่ 
ที่ถูกนํ้าท่วม ได้ทําให้เกิดคลื่นจากเรือกระแทกเข้าใส่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ตลิ่งริมส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ จากการสอบถาม
ชาวบ้านที่ประสบปัญหานํ้าท่วม กล่าวว่า ปัจจุบันจะเข้าออกบ้านต้องน่ังโฟมพายไปเนื่องจากเรือที่ยืมมาจากองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นถูกคนขโมยไป จึงต้องใช้หน้ีค่าเรือจํานวน 4,000 บาท ให้แก่ อบต. นอกจากน้ียังทําให้การออกไปซื้ออาหาร 
มารับประทาน มีความลําบากมาก ประกอบกับตนมีอายุมากและมีโรคประจําตัว อีกทั้งยังประสบปัญหาเรือที่ขับมาด้วยความเร็ว  
ที่ทําให้คลื่นซัดเข้ามาที่บ้าน โดยตนกลัวว่าบ้านจะพังลงมา  

ด้าน นายนัภสกร เพ็งวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี กล่าวว่า วันน้ีตนได้ออกตระเวน 
เย่ียมประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่ง แม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งชาวบ้านมีความเดือดร้อนหลายอย่าง สิ่งสําคัญตอนน้ีคือเรือที่ขับมา 
ด้วยความเร็ว ทําให้คลื่นไปกระทบบ้านบางหลัง ทําให้พ้ืนบ้านพัง เน่ืองจากคลื่นไปกระแทกและซัดพ้ืนบ้านจนหลุด จึงอยาก 
ขอความร่วมมือกับผู้ที่ขับเรือให้เห็นใจผู้ประสบภัยนํ้าท่วม ด้วยการลดความเร็วโดยเฉพาะในช่วงที่ริมสองฝั่งเป็นชุมชน   
(ไอ เอ็น เอ็น) 
 
เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ํากระทบ 3 อ.จ.นนทบุรี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเย่ียมเกาะเกร็ด หลังเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยนํ้า พบ 3 อําเภอได้รับผลกระทบ เร่งประสาน
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้ว 

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจสอบระดับนํ้าริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา ที่ผ่านพ้ืนที่  เกาะเกร็ด  
จ.นนทบุรี พร้อมระบุว่า จังหวัดนนทบุรี เป็นพ้ืนที่ท้ายนํ้า ที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยนํ้าลงมา วันน้ีระดับนํ้าที่ผ่านจังหวัดนนทบุรี  
อยู่ที่ 2882 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมีปริมาณนํ้าเพ่ิมมากขึ้นกว่า 3 วันก่อน ซึ่งปริมาณนํ้า ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ 33 ชุมชน  
3 อําเภอของจังหวัดนนทบุรี  โดยเฉพาะเกาะเกร็ด เป็นพ้ืนที่อ่อนไหว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประกาศแจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่นํ้า  ยกของขึ้นที่สูง 

ส่วนพ้ืนที่ทางการเกษตร ที่ราษฎร ปลูกต้นทุเรียนไว้ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหาร และทาง อบต.นํากระสอบทราย 
มากั้นนํ้าไว้  เพราะปริมาณนํ้าขึ้นเร็วมาก ซึ่งขณะน้ี เจ้าหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือประชาชน เพ่ือให้มีขวัญกําลังใจที่ดี  (ไอ เอ็น เอ็น) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


