รายงานระดับน้ําจากกลอง CCTV
ณ. วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
สรุปสถานการณน้ําในลําน้ําสายหลัก
สะพานพระแมยา – อ.เมือง จ.สุโขทัย (ลุมน้ํายม) สถานการณน้ําปกติ
สะพานสุพรรณกัลยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ลุมน้ํานาน) สถานการณน้ําปกติ
แมน้ําเลย อ.เมือง จ.เลย (ลุมน้ําโขง) สถานการณน้ําปกติ
บานปอม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุมน้ําเจาพระยา) สถานการณน้ําปกติ

สะพานบุญรัตนประชานุวัฒน อ.สามพราน จ.นครปฐม (ลุมน้ําทาจีน) สถานการณนา้ํ ปกติ
สถานีอูตะเภาตอนลาง – อ.หาดใหญ จ.สงขลา (ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) สถานการณน้ําปกติ
บานบางแกว - อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค (ลุมน้ําปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก) สถานการณน้ําปกติ

บานหาดเสลา - อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค
(ลุมน้ําปง)

สะพานบางระกํา - อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก
(ลุมน้ํายม)

นําท่ วม

นําท่ วม
เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

เมือวาน
วันนี

วันนี
เมือวาน
เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นําแล้ ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด
32.53 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
24.97 ม.รทก.

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
31.73 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
- ม.รทก.

สะพานบานโพทะเล - อ.โพทะเล จ.พิจิตร
(ลุมน้ํายม)

วัดเกยไชยเหนือ - อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
(ลุมน้ํานาน)

นําท่ วม
เฝ้าระวัง

นําท่ วม
เฝ้าระวัง

เมือวาน
วันนี

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
31.63 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
20.59 ม.รทก.
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เมือวาน
วันนี

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบันตนไมบังสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
- ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
- ม.รทก.

บานทับกฤช - อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค (ทับกฤชใต)
(ลุมน้ํานาน)

สะพานทาเสา - อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
(ลุมน้ํานาน)

นําท่ วม
เฝ้าระวัง

นําท่ วม
เฝ้าระวัง

เมือวาน
วันนี

วันนี
เมือวาน

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นําแล้ ง

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
26.16 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
13.28 ม.รทก.

สะพานนครนานพัฒนา อ.เมือง จ.นาน
(ลุมน้ํานาน)

54.90 ม.รทก.
56.91 ม.รทก.
47.80 ม.รทก.

นําแล้ง

สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 48 พรรษา
อ.เมือง จ.พิจิตร (ลุมน้ํานาน)

นําท่ วม

นําท่ วม

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง
วันนี
เมือวาน

เมือวาน
วันนี

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
197.73 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
190.94 ม.รทก.

สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 72 พรรษา
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร (ลุมน้ํานาน)

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

28.80 ม.รทก.
ม.รทก.
ม.รทก.

สะพานสุพรรณกัลยา - อ.เมือง จ.พิษณุโลก
(ลุมน้ํานาน)

นําท่ วม

นําแล้ ง

นําท่ วม
เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง
เมือวาน
วันนี

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

21.00 ม.รทก.
27.23 ม.รทก.
16.56 ม.รทก.
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เมือวาน
วันนี

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

35.90 ม.รทก.
44.52 ม.รทก.
32.51 ม.รทก.

สถานีแมน้ําเลย - อ.เมือง จ.เลย
(ลุมน้ําโขง)

สถานีหัวฝาย - อ.แมสาย จ.เชียงราย
(แมสาย/โชง)

นําท่ วม
เฝ้าระวัง

นําท่ วม
เฝ้าระวัง

เมือวาน
วันนี

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา
-

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นําแล้ ง

นําแล้ ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
394.87 ม.รทก.

ม.รทก.
ม.รทก.

วัดศรีชมพูองคตื้อ - อ.ทาบอ จ.หนองคาย
(หวยโมง/โขงอีสาน)

วันนี
เมือวาน

บานทาสะอาด - อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(แมน้ําสงคราม/ลุมน้ําโขง)

นําท่วม

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง
เมือวาน
วันนี

วันนี
เมือวาน

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
167.09 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
156.60 ม.รทก.

ระดับน้ําปจจุบันสูงกวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
144.92 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
134.18 ม.รทก.

บานเหลานกชุม - อ.เมือง จ.ขอนแกน
(ลุมน้ําชี)

ร.ร.เทศบาล 4 - อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(ลําตะคอง/มูล)

นําท่ วม

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้าระวัง

วันนี
เมือวาน

เมือวาน
วันนี
เฝ้าระวัง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
149.71 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
141.00 ม.รทก.
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นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
178.00 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
ม.รทก.

สะพานเดชาติวงศ - อ.เมือง จ.นครสวรรค
(ลุมน้ําเจาพระยา)

บานยางมณี - อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
(ลุมน้ําเจาพระยา)

นําท่ วม
เฝ้าระวัง

นําท่ วม
เฝ้าระวัง

วันนี
เมือวาน

เมือวาน
วันนี

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
23.22 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
11.15 ม.รทก.

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
- ม.รทก.

ศาลากลางอางทอง - อ.เมือง จ.อางทอง
(ลุมน้ําเจาพระยา)

บานปอม - อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุมน้ําเจาพระยา)
นําท่ วม

นําท่ วม

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง
เมือวาน
วันนี

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
- ม.รทก.

บานทายดง - อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(ลุมน้ําเจาพระยา)

วันนี
เมือวาน

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

7.90 ม.รทก.
ม.รทก.
- ม.รทก.

สะพานปรีดีย - อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
(ลุมน้ําเจาพระยา)

นําท่ วม

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้าระวัง

เมือวาน
วันนี

เมือวาน
วันนี

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
- ม.รทก.
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เฝ้าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
- ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
- ม.รทก.

วัดทรงเสวย อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท
(ลุมน้ําทาจีน)

สะพานขามแมน้ําทาจีน 3 – อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร (ลุมน้ําทาจีน)

นําท่วม

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

วันนี
เมือวาน

วันนี
เมือวาน
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด 1.37 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
-6.73 ม.รทก.

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
- ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
- ม.รทก.

สะพานบุญรัตนประชานุวัตน – อ.สามพราน
จ.นครปฐม (ลุมน้ําทาจีน)

สะพานหลวงพอเปน – อ.นครไชยศรี
จ.นครปฐม (ลุมน้ําทาจีน)

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง
วันนี
เมือวาน

วันนี
เมือวาน

ระดับน้ําปจจุบัน 0.48 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด 1.46 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
-7.22 ม.รทก.

สะพานวัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
(ลุมน้ําทาจีน)

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน 0.91 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด 2.97 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
-4.69 ม.รทก.

สะพานขามแมน้ําทาจีน ทางหลวง3365
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี (ลุมน้ําทาจีน)

นําท่วม

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง
เมือวาน
วันนี

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด 3.32 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
-0.56 ม.รทก.
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วันนี
เมือวาน

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบันตนไมบังสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด 5.70 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
0.46 ม.รทก.

สะพานสามงาม-ทาโบสถ อ.หันคา
จ.ชัยนาท (ลุมน้ําทาจีน)

เชิงสะพานฉะเชิงเทรา - อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
(ลุมน้ําบางปะกง)

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เมือวาน
วันนี

วันนี
เมือวาน

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด 13.14 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
10.08 ม.รทก.

ตรงขามวัดจันทนาราม - อ.เมือง จ.จันทบุรี
(ลุมน้ําชายฝงตะวันออก)

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
1.90 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
- ม.รทก.

เทศบาลเมืองเพชรบุรี - อ.เมือง จ.เพชรบุรี
(ลุมน้ําเพชรบุรี)

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง
เมือวาน
วันนี

เมือวาน
วันนี

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
0.20 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
- ม.รทก.

สภจ.สุราษฎรธานี - อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี
(ลุมน้ําตาป)

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

1.10 ม.รทก.
4.33 ม.รทก.
0.01 ม.รทก.

สถานีอูตะเภาตอนลาง – อ.หาดใหญ จ.สงขลา
(ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง
วันนี
เมือวาน

เมือวาน
วันนี

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

1.50 ม.รทก.
2.60 ม.รทก.
-8.58 ม.รทก.

http://mekhala.dwr.go.th

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

0.60 ม.รทก
8.93 ม.รทก.
-1.93 ม.รทก.

สถานีวัดแมน้ําโขง (MRC) - อ.เชียงคาน จ.เลย
(ลุมน้ําโขง)

สถานีวัดแมน้ําโขง (MRC) - อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ
(ลุมน้ําโขง)
นําท่วม

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง
วันนี
เมือวาน

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

4.50 ม.รทก.
ม.รทก.
ม.รทก.

สถานีบานบางแกว - อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค
(ลุมน้ําปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก)

เมือวาน
วันนี

ระดับน้ําปจจุบันระดับน้ําต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
ม.รทก.

สถานีบานปากรองหวยจี้ - อ.บานตาก จ.ตาก
(ลุมน้ําปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก)

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เมือวาน
วันนี

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

36.57
44.95
35.06

วันนี
เมือวาน

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ม.รทก
ม.รทก.
ม.รทก.

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด 120.45 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
114.47 ม.รทก.

สถานีบานจางวาง - อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
(ลุมน้ําปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก)

สถานีแมน้ําปาสัก - อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
(ลุมน้ําปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก)

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เมือวาน
วันนี

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
135.46
ระดับทองน้ํา
127.24

http://mekhala.dwr.go.th

ม.รทก.
ม.รทก.

เมือวาน
วันนี

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

108.60 ม.รทก.
114.98 ม.รทก.
104.53 ม.รทก.

สถานีแมน้ําปาสัก - อ.เสาไห จ.สระบุรี
(ลุมน้ําปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก)

สถานีแมน้ําปาสัก - อ.แกงคอย จ.สระบุรี
(ลุมน้ําปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก)

นําท่วม

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง
เมือวาน
วันนี

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

6.40 ม.รทก.
13.46 ม.รทก.
0.04 ม.รทก.

http://mekhala.dwr.go.th

เมือวาน
วันนี

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

7.33 ม.รทก
20.10 ม.รทก.
4.79 ม.รทก.

