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สรุปสถานการณน้ํา 
    วันท่ี 7 ตุลาคม 2559 

1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงวันท่ี 2 ตุลาคม รวม 1,305 มม. มากกวาคาเฉล่ีย 35 มม. (3%) 
2.อางเกบ็น้าํขนาดใหญ มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 45,203 ลาน ลบ.ม. (64%) มากกวาปท่ีแลว 9% 
3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 3,214 ลาน ลบ.ม. (72%) มากกวาปท่ีแลว 15% 
4.พื้นท่ีท่ีตองใหความสนใจเรื่องน้ํา  

4.1  พื้นที่ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จํานวน 10 จังหวัด 50 อําเภอ 290ตําบล 
1,724 หมูบาน ไดแก จังหวัด พังงา พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท กําแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร 
นครสวรรค และ พระนครศรีอยุธยา 

4.2 น้ําทวม 17 จังหวัด คือ พจิิตร พิษณุโลก เลย ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม นครราชสีมา นครสวรรค อุทัยธานี 
ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี กาญจนบุรี ระยอง พังงา 

 น้ําทวมขังระบายไมทัน - 
4.3 น้ําหลาก 2 จังหวัด คือ อุทัยธานี นครนายก  
4.4 ดินสไลด 1 จังหวดั คือ นาน 

5.สถานะน้าํในแมน้าํสายสําคัญสายหลักสวนใหญอยู ในสภาวะน้าํปกติ  ท่ีน้ํามากไดแก แมน้ํานาน แมน้ํามูล แมน้ํา
เจาพระยา และ แมน้าํตาป 

6.พื้นท่ีเฝาระวังน้ําคุณภาพน้ํา - จังหวัด 
7.เข่ือนขนาดใหญท่ีมีปริมาณน้ํานอย จํานวน 6 เข่ือน      

- มีปริมาณเพิ่มข้ึนจากเมือ่วาน 5 เข่ือน คือ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก, เข่ือนแมกวงอุดมธารา, เข่ือนน้ําพุง จ.สกลนคร 
,  เข่ือนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี, เข่ือนปราณบุร ีจ.ประจวบคีรีขันธ 
- มีปริมาณลดลงจากเมือ่วาน 1 เข่ือน คือ เข่ือนบางลาง จ.ยะลา 

8.สถานการณความเค็มของน้าํในลําน้ําเจาพระยา ปกติ 

9.สถานการณพายุ : วันท่ี 7 ตุลาคม 2559 เวลา 01.00 น. มีพายุ 2 ลูก คือ 

1. พายุโซนรอน AERE มีศูนยกลางอยูในทะเลจีนใต ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของฟลิปปนส เคล่ือนท่ีไปทางตะวันตก คาดวา

จะลดกําลังลงเปนพายุดีเปรสช่ันกอนเคล่ือนตัวมาถึงฝงทางตะวนัออกของเกาะไหหลําชวงวันที ่9-10 ต.ค. 59 พายุนี้ยัง

ไมมีผลกระทบตอประเทศไทย   

2. ดีเปรสชันมีศูนยกลางอยูในแปซิฟคตะวันตก ทางตะวันตกของฟลิปปนส เคลื่อนที่ไปทางตะวันตก พายุนี้ยังไมมี

ผลกระทบตอประเทศไทย   
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หนองปลาไหล 
ประแสร์ 

บางลาง 

81% ขึน้ไป  เกณฑ์น า้ดีมาก  6  แห่ง 

51 - 80%   เกณฑ์น า้ดี        13 แห่ง 

31 - 50%   เกณฑ์น า้พอใช้  11 แห่ง 

≤ 30%      เกณฑ์น า้น้อย   4 แห่ง 

76% 

เข่ื0อนสิริกิต์ิ 

16% 

60% 
26% 

47% 29% 

71% 

ปริมาณฝนสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงปัจจุบันรวม 1,305 มม.      
    มากกว่าค่าปกติ 35 มม. ( 3%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มากกว่าปีท่ีแล้ว 9% 
    มีปริมาณน้้ากักเก็บรวม 45,203 ล้าน ลบ.ม. (64%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มากกว่าปีท่ีแล้ว 15% 
   มีปรมิาณน้้ากักเก็บรวม 3,214 ล้าน ลบ.ม. (72%) 

น า้ในเข่ือน 

เข่ือนภูมิพล 

รัชชประภา 

46% 

74% 

        พาย ุ: 
1 . พ า ยุ โ ซ น ร้ อ น 
AERE มีศูนย์กลาง
อยู่ในทะเลจีนใต้ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ
ของฟิลิปปินส์ ยังไม่
มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ประเทศไทย 

น้้าท่วม (17) 
พิจิตร พิษณุโลก 
เลย ชยัภมิู ขอนแก่น 
มหาสารคาม 
นครราชสมีา 
นครสวรรค์ 
อุทยัธานี ชยันาท 
สงิห์บุรี อ่างทอง 
อยธุยา ปทมุธานี 
กาญจนบุรี ระยอง 
พงังา 
/น า้ทว่มขงัระบาย
ไม่ทนั  
ไม่มี 
น้้าหลาก(2) 
อุทยัธานี นครนายก 
ดินถล่ม(1) 
น่าน 
 
 
 
 

53% 

65% 

100% 

85% 

71% 

27% 

39% 

สรุปสถานการณ์น้้า  
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 

58% 

81% 

74% 

48% 

66% 

90% 

58% 

น ้าต้่ากว่าตล่ิงมาก 
ระวังน ้าเสีย (-) 

น ้าท่วม (17) 

ดินถล่ม (1) 

45% 

47% 

35% 

41% 

49% 

78% 

82% 

คลืน่ซดัฝ่ัง(-) 

  น า้หลาก (2) 

82% 

39% 

56% 

31% 

http://www.npmwf.com/
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สถานการณน้ํา 
    วันท่ี 7 ตุลาคม 2559 

นัยสําคัญ :  
1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงวันท่ี 2 ตุลาคม รวม 1,305 มม. มากกวาคาเฉล่ีย 35 มม. (3%) 
2.อางเกบ็น้าํขนาดใหญ มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 45,203 ลาน ลบ.ม. (64%) มากกวาปท่ีแลว 9% 
3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 3,214 ลาน ลบ.ม. (72%) มากกวาปท่ีแลว 15% 
4.พื้นท่ีท่ีตองใหความสนใจเรื่องน้ํา  

4.1  พื้นท่ีประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จํานวน 10 จังหวัด 50 อําเภอ 290
ตําบล 1,724 หมูบาน ไดแก จังหวัด พังงา พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท กําแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร 
นครสวรรค และ พระนครศรีอยุธยา 

4.2 น้ําทวม 17 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก เลย ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม นครราชสีมา นครสวรรค 
อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี กาญจนบุรี ระยอง พังงา 

 น้ําทวมขังระบายไมทัน - 
4.3 น้ําหลาก 2 จังหวัด คือ อุทัยธานี นครนายก  
4.4 ดินสไลด 1 จังหวดั คือ นาน 

5.สถานะน้ําในแมน้ ําสายสําคัญสายหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ําปกติ  ที่น้ ํามากไดแก แมน้ํานาน แมน้ํามูล แมน้ํา
เจาพระยา และ แมน้าํตาป 

6.พื้นท่ีเฝาระวังน้ําคุณภาพน้ํา - จังหวัด  
 
 

ฝนสะสม จากภาพ NOAA วันท่ี 7 ตุลาคม 2559  
ลุมน้ําท่ีมีขอมูลฝน  เขตจังหวัด ผลกระทบ 

นาน พิจิตร เพชรบูรณ ลพบุรี เส่ียงน้ําลนตล่ิง น้ําหลากดินถลม 
ยม พจิิตร กาํแพงเพชร เส่ียงน้ําลนตล่ิง น้ําหลากดินถลม 
โขง 1.เชียงราย พะเยา 

2.สสป.ลาว เลย หนองบัวลําภู 
หนองคาย อาํนาจเจรญิ 

1.เส่ียงน้ําลนตล่ิง น้าํหลากดินถลม 
2.เส่ียงน้ําลนตล่ิง น้าํหลากดินถลม 

มูล อบุลราชธาน ีนครราชสีมา  เส่ียงน้ําลนตล่ิง 
ชี เลย หนองบัวลําภู  เส่ียงน้ําลนตล่ิง 

ปาสัก เพชรบูรณ ลพบุรี ซ้ําเติมน้ําลนตล่ิง เพิ่มน้ําในเข่ือน 
เจาพระยา นครสวรรค ชัยนาม สิงหบุรี อางทอง 

อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กทม.  
ซ้ําเติมน้ําลนตล่ิง 

บางปะกง  สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา เส่ียงน้ําลนตล่ิง 
แมกลอง  กาญจนบุรี ราชบุรี เส่ียงน้ําลนตล่ิง น้ําระบายไมทัน และน้ําหลากดินถลม 
ชายทะเล
ตะวันออก 

จันทบุรีบุร ีตราด เส่ียงน้ําลนตล่ิง น้ําระบายไมทัน และน้ําหลากดินถลม 
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ปริมาณฝนสะสม 24 ช่ัวโมงท่ีมากกวา 50 มม.  
 

ภาค จังหวัด  
เหนอื - 

กลาง - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 55.8 

ตะวันออก ปราจีนบุร ี58.1  

ใต  - 

พื้นท่ีท่ีเฝาระวังน้ําหลาก-ดินถลม  : ไมมี  
 
 

แมน้ําสายหลักท่ีมีสถานะน้ํานอย ระดับน้ําตํ่ากวาตลิ่งเกิน 5 เมตร ไดแก 
แมน้ํา ท่ีต้ัง ตํ่ากวาตลิ่ง (ม.) สถานะ 
ยม อ.เมอืง จ.แพร -5.86 เพิ่มข้ึน 
นาน อ.เมอืง จ.นาน -5.84 ลดลง 
นาน อ.เมอืง จ.พิษณุโลก -7.21 เพิ่มข้ึน 

คลองทาตะเภา อ.ทาแซะ จ.ชุมพร -8.28 เพิ่มข้ึน 
 

 

ระดับน้ําในแมน้ําโขงท่ีผานประเทศไทย  

สถานี เทียบกับปแลง สถานะ แนวโนม 
1. อ. เชียงแสน จ.เชียงราย สูงกวาป(แลง) 2535 ตํ่ากวาตล่ิง ลดลง 
2. อ. เชียงคาน จ.เลย สูงกวาป(แลง) 2535 ตํ่ากวาตล่ิง ลดลง 
3. อ. เมือง จ.หนองคาย สูงกวาป(แลง) 2535 ตํ่ากวาตล่ิง ลดลง 
4. อ. เมือง จ.นครพนม สูงกวาป(แลง) 2535 ตํ่ากวาตล่ิง ลดลง 
5. อ. เมือง จ.มุกดาหาร สูงกวาป(แลง) 2535 ตํ่ากวาตล่ิง ลดลง 
6. อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี สูงกวาป(แลง) 2535 ตํ่ากวาตล่ิง ลดลง 
 

พื้นท่ีน้ําในลําน้ําลนตลิ่ง 
ลําดับ แมน้ํา สถานีจังหวัด สถานการณ สูงจากตลิ่ง แนวโนม 

1 มูล อ.เมืองศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ จ.ศรสีะเกษ ลนตล่ิง 0.04 ลดลง 

2 มูล อ.คูเมือง ต.ปะเคียบ จ.บุรีรัมย ลนตล่ิง 1.74 ทรงตัว 

3 บางปะกง อ.องครักษ ต.องครักษ จ.นครนายก ลนตล่ิง 0.41 ทรงตัว 

4 ปาสัก อ.หลมสัก ต.หลมสัก จ.เพชรบูรณ ลนตล่ิง 0.2 สูงข้ึน 

5 ปาสัก อ.หนองไผ ต.นาเฉลียง จ.เพชรบูรณ ลนตล่ิง 0.69 สูงข้ึน 

6 ปาสัก อ.เมอืงเพชรบูรณ ต.สะเดียง จ.เพชรบูรณ ลนตล่ิง 0.13 สูงข้ึน 
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7 มูล อ.ชุมพวง ต.ทาลาด จ.นครราชสีมา ลนตล่ิง 1.76 ทรงตัว 

8 ยม อ.พรหมพิราม ต.ทาชาง จ.พิษณุโลก ลนตล่ิง 0.08 ทรงตัว 

9 เจาพระยา อ.อินทรบุรี ต.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี ลนตล่ิง 0.52 ทรงตัว 

10 ชี อ.ชนบท ต.ชนบท จ.ขอนแกน ลนตล่ิง 0.34 ทรงตัว 

11 เจาพระยา อ.บางบาล ต.บางหลวงโดด  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

ลนตล่ิง 0.97 ทรงตัว 

12 เจาพระยา อ.บางบาล ต.ไทรนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ลนตล่ิง 0.94 ทรงตัว 

13 เจาพระยา อ.บางปะอนิ ต.ขนอนหลวง  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

ลนตล่ิง 0.03 ลดลง 

14 ปาสัก อ.ชัยบาดาล ต.นคิมลํานารายณ จ.ลพบุร ี ลนตล่ิง 3.11 ทรงตัว 

15 นาน อ.วังทอง ต.วังนกแอน จ.พิษณุโลก ลนตล่ิง 0.1 ลดลง 

16 ปาสัก อ.วังมวง ต.แสลงพนั จ.สระบุรี ลนตล่ิง 0.71 สูงข้ึน 

17 สะแกกรัง อ.สวางอารมณ ต.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี ลนตล่ิง 0.29 สูงข้ึน 

 

 
เข่ือนขนาดใหญท่ีมีปริมาณน้ํานอย จํานวน 6 เข่ือน      

- มีปริมาณเพิ่มข้ึนจากเมือ่วาน 5 เข่ือน คือ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก, เข่ือนแมกวงอุดมธารา, เข่ือนน้ําพุง จ.สกลนคร 
,  เข่ือนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี, เข่ือนปราณบุร ีจ.ประจวบคีรีขันธ 
- มีปริมาณลดลงจากเมือ่วาน 1 เข่ือน คือ เข่ือนบางลาง จ.ยะลา 

เข่ือนขนาดใหญท่ีมีปริมาณน้ํานอย(ตํ่ากวาเกณฑกักเก็บน้ําตํ่าสุด) จํานวน 6 เข่ือน  

เข่ือน จังหวัด 
% น้ําเมื่อเทียบ
ความจุเก็บกัก 

เทียบขอมูล 
ในอดีต 

เทียบกับ 
เมื่อวาน 

1.เข่ือนภูมิพล ตาก 46 มากกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
2.แมกวงอุดมธารา เชียงใหม 35 มากกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
3.เข่ือนนํ้าพุง สกลนคร 38 มากกวาป 2558  เพิ่มข้ึน 
4.เข่ือนศรีนครินทร กาญจนบุรี 71 นอยกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
5.เข่ือนปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 16 นอยกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
6.เข่ือนบางลาง ยะลา 27 นอยกวาป 2558 ลดลง 
 

 

ปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําท่ีสําคัญ (รายงาน ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2559)    
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เข่ือน ปริมาณน้ําไหลเขาเข่ือน (ลาน ลบ.ม.) เทียบกับเม่ือวาน 
เข่ือนภูมิพล 49.84 เทากบัเมื่อวาน 
เข่ือนสิริกิต์ิ 25.56 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนศรีนครินทร 44.02 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนวชิราลงกรณ 28.7 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 57.68 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนแควนอยบํารุงแดน 10.86 มากกวาเมื่อวาน 

สถานการณน้ําในลุมน้ําเจาพระยา             

 มีปริมาณน้ําตนทุนเหลือในเข่ือนท้ัง  4 แหง ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2559 รวม 8,398 ลานลูกบาศกเมตร  

 
การจัดสรรน้ําในลุมน้ําเจาพระยาเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2559  

ดาน ดานตะวันตก ดานตะวันออก 

อัตราการระบายนํ้า 
 (ลบ.ม./วินาที) 

189 ( ลดลงจากเมื่อวาน 39 ) 97 ( ลดลงจากเมื่อวาน 14 ) 

 
 

สาเหตุ 

รับน้าํเขาระบบชลประทานในเกณฑปกติสําหรับ
การอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศนเทาน้ัน 
(รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

รับน้ําเขาระบบชลประทานในเกณฑปกติ
สําหรับการอุปโภคบริโภคและรกัษาระบบ
นิเวศนเทานั ้น (รายละเอียดตามหมาย
เหตุ) 

คาความเค็ม(กรัม/ลติร) 
(จดุตรวจวัด สน.ปตน.กระทุมแบน) 

 

0.26 
 

- 

คาออกซิเจนท่ีละลายนํ้า (DO) 
(มิลลิกรัม/ลติร) 

(จดุตรวจวัด สน.ปตน.กระทุมแบน) 

 
0.75 

 
 

- 

 
 
 

นาป 59/60  

พื้นที่เพาะปลูกทายเข่ือนภูมิพล สิริกิต์ิและแควนอยบํารุงแดน เหนือจังหวัดนครสวรรคข้ึนไป 
ปลกู 2,061,286 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 217,879 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 
เสียหาย 2,000 ไร  (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 
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ตอนบน 
ปลกู 1,803,332 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 359,247 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 
ตอนลาง 
ปลกู 650,488 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 250,367 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 

ตอนบน 
ปลกู 1,381,470 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 56,916 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59)
เสียหาย 250 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 
ตอนลาง 
ปลกู 1,022,133 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 161,752 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 5 ต.ค. 59) 

 
หมายเหตุ:  
การบริหารจัดการนํ้าลุมนํ้าเจาพระยา ในชวงวันท่ี 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 ใหแตละสํานักงานชลประทานพิจารณารับน้ําเขาพื้นที่ 
ดังน้ี 

• สชป. ๓  รักษาระดับน้ําเหนือเขื่อนนเรศวรที่ + 46.50 ม.รทก. ถึง + 47.80 ม.รทก. พิจารณาลดระดับน้ําเหนือเขือ่นนเรศวร เพ่ือ
รองรับการผันนํ้าจากแมนํ้ายม ทั้งนี้ใหควบคุมปริมาณน้ําไหลผานเขื่อนเรศวร รับน้ําเขาพื้นที่พัฒนาเกษตรพิษณุโลก ,โครงการยม-นาน,
โครงการสงนํ้าฯแควนอยบํารุงแดน และสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาในแมนํ้านาน แมนํ้าปง และลํานํ้าสาขา ใหรับนํ้าตามความเหมาะสม 

• สชป.4 รับนํ้าเขาพ้ืนท่ีโครงการสงนํ้าฯทอทองแดง และ ชป.กาํแพงเพชร ตามความเหมาะสม 

• สชป.12  ลดระดับน้ําเหนือเขื่อนเจาพระยาใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม ปริมาณน้ําไหลผานเขื่อนเจาพระยา ในอัตราวันละ 1,900 – 2,000 ลูกบาศก
เมตรตอวินาที รับน้ําเขาพื้นทีเ่พือ่อุปโภค – บริโภค และอ่ืนๆผาน ปตร.พลเทพ,ปตร.บรมธาตุ,คลองมะขามเฒา-อูทองและคลองเล็ก ตามความ
เหมาะสมโดยไมสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีทายนํ้า 

• สชป.10 รับนํ้าเขาพ้ืนท่ีผาน ปตร.มโนรมย,ปตร.มหาราช และคลองเล็ก ตามความเหมาะสมโดยไมสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีทายนํ้า ควบคุมการ
ระบายนํ้าผานเข่ือนพระรามหก อัตราเฉลี่ยไมเกินวันละ 400 – 600 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และสงน้ําเขาพื้นที่ทุงฝงตะวันออกตอนลางลงสู 
สชป.11 ผาน ปตร.พระศรีเสาวภาค และพระศรีศิลป รวมอัตราเฉลี่ยวันละ 75 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

• สชป.11 รับนํ้าเขาจากแมนํ้าเจาพระยาตามความเหมาะสม 

 
สถานการณความเค็มของน้ําในแมน้ํา  
ขอมูลวันท่ี 7 ตุลาคม 2559  

สถานี คาความเค็ม (g/l) เทียบกบัมาตรฐาน เทียบกับเมื่อวาน แนวโนม 
วัดไผลอม 0.09 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมือ่วาน ทรงตัว 

สถานีสูบน้ําสําแล 0.10 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา สูงกวาเมื่อวาน ทรงตัว 
คลองลัดโพธิ์ 0.11 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมือ่วาน ทรงตัว 
รังสิตไซฟอน 0.10 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา สูงกวาเมื่อวาน ทรงตัว 

ทามวง 0.12 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา สูงกวาเมื่อวาน ทรงตัว 
หมายเหตุ 
สถานีวัดไผลอม ระบบไฟฟาขัดของ 
สถานีสะพานพระน่ังเกลา หยุดวัดชั่วคราวเน่ืองจากแนวเขื่อนที่ติดต้ังเคร่ืองวัดทรุดตัว  
เกณฑสาํแล : ความเค็ม <0.25 g/l, ความนําไฟฟา <500 µS/cm, ออกซิเจนในนํ้า >2 mg/l, กรด-ดาง ระหวาง 5-9  
เกณฑสะพานพระน่ังเกลา และ รพ.ศิริราช ความเค็ม <1.80 g/l (อางอิงฝายคุณภาพนํ้า)  
เกณฑสาํหรับการเกษตร : ความเค็ม <2 g/l, ความนําไฟฟา <4,000 µS/cm   
 

พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีลมแรง 
ภาค พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีลมแรง 

ภาคเหนอื - 
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ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภ ูอดุรธาน ีสกลนคร นครพนม ขอนแกน กาฬสินธุ 
มกุดาหาร  

ภาคกลาง - 
ตะวันออก สระแกว ปราจีนบุรี 

ใต ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต กระบ่ี ตรงั สตูล  พทัลุง สงขลา  ปตตาน ีนราธวิาส 
ยะลา 

 

 

พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีคลื่นสูง   

ฝงทะเล 
พื้นท่ีท่ีมีคลื่นสูง 
0.5-1.25 ม. 

พื้นท่ีท่ีมีคลื่นสูง 
1.25-2.5 ม. 

อาวไทย อ. สัตหีบ จ.ชลบุร ีลงไปจนถึง เกาะกดู จ.ตราด - 

อันดามัน อ.เมือง จ.ระนอง ลงไปจนถึง อ.ทุงหวา จ.สตูล - 

สถานการณพายุ : วันท่ี 7 ตุลาคม 2559 เวลา 01.00 น. มีพายุ 2 ลูก คือ 

1. พายุโซนรอน AERE มีศูนยกลางอยูในทะเลจีนใต ทางตะวนัตกเฉียงเหนอืของฟลิปปนส เคลือ่นทีไ่ปทางตะวันตก คาด

วาจะลดกําลังลงเปนพายุดีเปรสช่ันกอนเคล่ือนตัวมาถึงฝงทางตะวนัออกของเกาะไหหลําชวงวันท่ี 9-10 ต.ค. 59 พายุ

นี้ยังไมมีผลกระทบตอประเทศไทย   

2. ดีเปรสชันมีศูนยกลางอยูในแปซิฟคตะวันตก ทางตะวันตกของฟลิปปนส เคลื่อนทีไ่ปทางตะวันตก พายุนี้ยังไมมี

ผลกระทบตอประเทศไทย   
 

เปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมตั้งแต 1 มกราคม 2559 ถึงปจจุบันเทียบกับคาปกติ 
ภาค ปริมาณฝนมากกวาคาปกติ ปริมาณฝนนอยกวาคาปกติ 
เหนอื ลําพูน ลําปาง แพร นาน สุโขทัย อตุรดิตถ 

พิษณุโลก  
 แมฮองสอน ตาก เชียงใหม เชียงราย 

พิจิตร   
กลาง นครสวรรค ชัยนาท  สิงหบุรี อางทอง อยุธยา 

ปทุมธานี กทม. นนทบุรี สมุทรสงคราม 
สมทุรสาคร สมุทรปราการ 

กาญจนบุร ีนครปฐม สระบุรี  

ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อดุรธาน ี
มหาสารคาม ขอนแกน ชัยภูมิ กาฬสินธุ 
นครราชสีมา (ดานตะวนัออก) ยโสธร 

อาํนาจเจรญิ อบุลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร 
บุรีรัมย    

นครราชสีมา(ดานตะวนัตก) สกลนคร 
นครพนม มกุดาหาร  

ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ีสระแกว  
ใต ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั  สุราษฎรธานี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช 

สตูล พทัลุง สงขลา ปตตานี นราธิวาส 
ยะลา  

 

การคาดการณปริมาณฝน  National Centers for Environmental Prediction, National Weather Service, 
NOAA คาดการณปรมิาณฝนดังนี้     
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- วันท่ี 7-13 ตค. 2559 มีฝนตกกระจายในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดานตะวันตก ภาคตะวันออก และ
ภาคกลาง สวนภาคใตมีฝนนอยถึงหนกั ดังนี้ 

  ภาคเหนือ มีฝนตกหนักทุกจังหวัด โดยเฉพาะที่ จ.แมฮองสอน เชียงใหม ตาก ลําปาง ลําพูน นาน 
อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักท่ี จ. ชัยภูมิ ขอนแกน นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี 

  ภาคตะวนัออก มีฝนหนกับรเิวณ จ.นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว  จันทบุร ีตราด 
  ภาคกลาง ฝนตกมาก ท่ี จ. อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี 
  ภาคใต สวนมากมีฝนตกนอย ตกหนักท่ี ระนอง พงังา ภเูกต็ และตกปานกลางท่ี เพชรบุร ีประจวบคีรขีนัธ     

- ชวงวันท่ี 14-22 ต.ค.2559 ฝนตกกระจายท่ัวประเทศ แตตกมากข้ึนในภาคเหนอื และ ภาคกลาง  
 

การคาดการณปริมาณฝน กรมอุตุนิยมวิทยา วันท่ี 7 – 12 ตุลาคม 2559 
- วันท่ี 7 ต.ค. ยังคงมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ

ภาคใตฝงตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแหง ทะเลมีคลืน่สูงประมาณ 1-2 เมตร เนือ่งจาก 
รองมรสุมพาดผานภาคเหนอืตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ประกอบกบัมรสุมตะวนัตกเฉียงใตยังคง
พดัปกคลุมทะเลอนัดามนั ภาคใต และอาวไทย มรสุมตะวันตกเฉียงใตยงัคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาว
ไทย 

- วันท่ี 8- 12 ต.ค. ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีแนวโนมปริมาณฝนลดลง ภาคเหนือ
ตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกตอเนือ่ง 
กับมีฝนตกหนักบางแหง ทะเลมีคลืน่สูงประมาณ 1-2 เมตร เนือ่งจาก บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจาก
ประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศเวยีดนามตอนบน และประเทศลาวทําใหรองมรสุมพาดผานภาคเหนอืตอนลาง ภาค
กลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มรสุมตะวันตกเฉียงใตจะมีกําลังแรงขึ้นทําใหคลืน่ลม
บริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยมีกําลังแรง 

พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีฝนตก วันท่ี 7 ตุลาคม 2559    

ภาค ลักษณะอากาศ พื้นท่ีจังหวัด %ฝน 
เทียบกับ 
เม่ือวาน 

ภาคเหนอื มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัด ลําปาง แพร 

นาน อุตรดิตถ  สุโขทัย พิษณุโลก พิ จิตร กําแพงเพชร ตาก และ

เพชรบูรณ อุณหภูมิ 22-34 องศาฯ  

70  เทากบั 
เมื่อวาน  

ภาคตะวนัออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัด ชัยภูมิ เลย 

หนองบัวลําภู อุดรธานี ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด อุบลราชธานี 

ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย และนครราชสีมา อุณหภูมิ 23-33 องศา

เซลเซยีส  

70  เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัด ราชบุร ี

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค ลพบุรี สระบุรี 

และพระนครศรีอยุธยา  อุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซยีส  

 70  เทากบั  
เมื่อวาน  
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ภาคตะวนัออก มีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัด นครนายก 

ปราจีนบุร ีสระแกว จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ 25-34 องศาเซลเซียส 

ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร   

 70  เทากบั  
เมื่อวาน  

ภาคใตฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และ

สุราษฏรธานี  อุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร  
60  เทากบั  

เมื่อวาน  

ภาคใตฝงตะวนัตก มีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัด ระนอง พังงา 

และภูเก็ต  อุณหภูมิ 23-32 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืน 1-2 เมตร  
70  นอยกวา  

เมื่อวาน  
กทม.และปริมณฑล มีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักบางแหง อุณหภูมิ 24-33 องศา

เซลเซยีส  
70  นอยกวา  

เมื่อวาน  

การคาดการณปริมาณฝนราย 3 เดือน (ตค-ธค.) ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดวา เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน  
ปริมาณฝนรวมสวนใหญจะสูงกวาคาปกติ และมีโอกาสสูงทีจ่ะไดรับผลกระทบจากพายหุมุนเขตรอนในทะเลจีนใต 
โดยใน 

- เดือนตุลาคมในชวงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม ภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกตอเนื่อง อากาศจะแปรปรวน 
จากนัน้ ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง ประกอบกับในบางชวงจะมีน้าํทะเลหนุนสูง ซึง่จะสงผลใหเกิดน้าํ
ทวมและน้ําลนตลิ่งไดในบางแหง สวนภาคใตจะมีฝนตกหนาแนนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ทะเลภาค
ตะวันออกจะมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร อันดามันและอาวไทยจะมีคลืน่สูง 2 - 3 เมตรในบางชวง เนือ่งจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใตจะมีกําลังออนลงและเริม่เปลีย่นเปนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนจะเริ่มแผลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะๆ  

- เดือนพฤศจิกายน มีโอกาสสูงทีพ่ายหุมุนเขตรอนจะเคลื่อนเขามาใกลประเทศไทย หรือเคลื่อนผานภาคใต โดยจะ
เคลื่อนตัวผานบริเวณปลายแหลมญวน แลวเขาสูอาวไทย ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณและการ
กระจายของฝนจะลดลง กับมีอากาศหนาวเยน็มากขึน้ ภาคใตมีฝนตกหนาแนนตอไปโดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันออก 
กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแหง อาจเกิดน้าํทวมฉับพลันและน้าํปาไหลหลากในภาคใตฝงตะวันออก
บางแหง ทะเลภาคตะวันออกมีคล่ืนสูง 1 เมตร อาวไทยมีคล่ืนสูง 2 - 4 เมตรในบางชวง อันดามันมีคล่ืนสูง 1 เมตร  

- เดือนธันวาคม อาจมคีล่ืนกระแสลมตะวนัตกเคล่ือนจากประเทศพมา ผานประเทศไทยตอนบน ทําใหบริเวณดังกลาวมี
ฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงบางแหง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณ
และการกระจายของฝนจะลดลง กับมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น ภาคใตมีฝนตกหนาแนนตอไปโดยเฉพาะภาคใตฝง
ตะวันออก ในบางชวงรองมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผานบริเวณภาคใตตอนกลางและตอนลาง นอกจากนี ้อาจไดรับ
ผลกระทบจากพายุหมุนเขตรอนทีเ่คลือ่นตัวเขามาใกลหรือเคลื่อนตัวผานได ทะเลภาคตะวันออกมีคลืน่สูง 1 เมตร 
อาวไทยมีคล่ืนสูง 2 - 4 เมตรในบางชวง อันดามันมีคล่ืนสูง 1 เมตร เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศ
จีนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยจะมีกําลังแรงเปนระยะๆ และตอเนื่องมากข้ึน 

 
ประเด็นตองใหความสนใจเปนพิเศษ 
 
1.แลงจัด! เข่ือนบางลางวิกฤตหนักระดับน้ําลดตอเนื่อง เหลือใชไดเพียง 10 เปอรเซ็นต 
ยะลา - สภาพอากาศแลงจัดสงผลใหเขื่อนบางลางอยูในภาวะวิกฤตหนัก หลังจากระดับน้าํในอางเก็บน้าํลดลงตอเนือ่ง 
เหลือน้ําใชไดเพียง 10% เทานั้น   
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       วันนี้ (6 ต.ค.) ผูส่ือขาวรายงานวา นายนิมูหะมัดนูรดิน แว วิศวกรระดับ 9 โรงไฟฟาเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.
ยะลา เปดเผยวา สําหรบัสถานการณน้าํในเข่ือนบางลาง ลาสุด ระดับน้ําอยูท่ี 88 เมตร (สูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง) 
ซึ่งตํ่ากวาระดับน้ําท่ีควบคุมตํ่าสุดในอางเก็บน้ํา (Lower Rule Curve) ท่ี 9.78 เมตร น้าํทีใ่ชไดในเขือ่นบางลางวันนีอ้ยูที่ 
118.66 ลานลูกบาศกเมตร หรอืประมาณ 10% ทางเขือ่นบางลาง ก็จําเปนทีจ่ะตองระบายน้าํออกเพือ่ทีจ่ะรักษาระบบ
นิเวศ เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา และเขตเทศบาลเมืองปตตานี วันละ 2 ลาน
ลูกบาศกเมตร      
       ในขณะเดียวกัน ก็มีน้ ําที่ไหลเขาเขื ่อนบางลางใน 1-2 วันที่ผานมา เพียง 4-5 หมื่นลูกบาศกเมตรเทานั้น ซึ่ง
สถานการณเชนนี ้ทางเขือ่นบางลาง ก็ภาวนาวาในชวงนีใ้กลเขาสูฤดูฝน ก็อาจจะมีน้าํไหลเขาเขือ่นบางลางเพิม่มากขึน้ 
รวมทั้งไดมีการวางแผนรวมกันกับหนวยงานตางๆ เชนการทําฝนเทียม รณรงควางแผนในการใชน้าํเพือ่ใหไมกระทบตอ
ผูใชน้าํอยางเต็มท่ี และไดมกีารประสานงานกบัทางชลประทาน วา หากมฝีนตกธรรมชาติ หรือฝนจากการทําฝนเทียมตก
ในลุมน้าํ ทางเข่ือนบางลาง กจ็ะลดการระบายน้าํลงเพือ่ท่ีจะรักษาน้ําใหไดใชประโยชนไดสูงสุดจนกวาจะถึงชวงฤดูฝน        
       “ในวันนี้ถือวาอยูในข้ันวิกฤต เนื่องจากการบริหารน้ําในเข่ือนจะตองไมตํ่ากวาระดับน้ําท่ีควบคุมตํ่าสุดในอางเก็บน้ํา 
(Lower Rule Curve) แตวันนี้น้ําอยูตํ่าวา ระดับน้ําท่ีควบคุมตํ่าสุดในอางเกบ็น้าํ เกอืบ 10 เมตร ก็ถือวาอยูในภาวะวิกฤต 
ถาหากปนีน้้าํไหลเขานอย ปหนากจ็ะวกิฤตเพิม่มากข้ึน แตทางเข่ือนบางลาง กม็แีผนในการเก็บน้ําเอาไวแลวใหไดภายใน
ปนี้ ท้ังนี้ วิกฤตนี้ถือเปนครั้งแรกของเข่ือนบางลาง ต้ังแตกอสรางมาเปนปท่ี 35 ระดับน้ําไมเคยลดต่ําสุดขนาดนี้ สวนการ
ทําฝนเทียมนัน้จากการประชุมก็มีเจาหนาทีที่ร่ับผิดชอบในการทําฝนเทียมมาบินทําฝนเทียม จํานวน 18 ครัง้แลว แต
ปญหาคือ ฝนท่ีเกดิจากการทําฝนเทียมไมตกลงมาในอางเกบ็น้าํ เนือ่งจากปญหาลมแรงท่ีพดัพาเมฆฝนออกนอกเข่ือน ทํา
ใหฝนไปตกทายเข่ือน” นายนิมูหะมดันรูดิน แว กลาว 
         วิศวกรระดับ 9 โรงไฟฟาเขือ่นบางลาง ยงักลาวอีกวา ตัง้แตเดือนตุลาคมนีก้็มีความหวังวา จะเริม่มีฝนตกลงมา
บาง เนือ่งจากปกติจะเปนชวงทีฝ่นตกตามฤดูกาล สวนผลกระทบตอผูใชน้าํในขณะนี ้เนือ่งจากมีการบริหารจัดการน้ํา 
ผลกระทบท่ีจะเกิดในผูใชน้าํขณะนีย้งัไมกระทบ แตในอนาคต หากน้าํยงัคงลดระดับลงเรือ่ยๆ จนถึงระดับทีไ่มสามารถ
บริหารจัดการน้ํา ลักษณะเชนนี้ 2 วัน ก็จะกระทบประชาชนเปนสวนมาก โดยขณะนี้หากไมมีน้ ําไหลเขาเขื่อนก็จะ
สามารถใชน้ําไดอีกไมเกิน 2 เดือน        
       มีรายงานระดับน้าํลาสุดจากเขื่อนบางลาง เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที ่6 ต.ค.59 วา ระดับน้ํา 88.26 เมตร (สูง
กวาระดับน้าํทะเลปานกลาง) ตํ่ากวาระดับน้ําท่ีควบคุมตํ่าสุดในอางเก็บน้ํา (Lower Rule Curve) ท่ี 9.78 เมตร ปริมาตร
น้ํา394.94 ลานลูกบาศกเมตร หรอื 27% ของเข่ือน มีน้ําใชได 118.66 ลานลูกบาศกเมตร หรอื 10% 
โดย MGR Online  6 ตุลาคม 2559 
 
2. อุทัยธานี เกิดฝนตกหนักในปาหวยขาแขงหลายวันติดตอกัน สงผลใหน้ําปาไหลหลากพัดถนนในหมูบานขาดยาว
กวา 30 เมตร 
วันนี้(6 ต.ค.59) ทีจั่งหวัดอุทัยธานี นายไกรศร วันละ นายกองคการบริหารสวนตําบลระบํา อําเภอลานสัก พรอมดวย
กํานัน ผูใหญบาน ลงพืน้ทีต่รวจสอบความเสียหายของถนนสายโปงสามสิบ – ลานสัก เสนทางออกจากหมูบานเขาสูตัว
อําเภอลานสัก และเปนถนนเชือ่มตอของ 6 หมูบาน ประกอบดวยหมูที ่1 หมูท่ี 3 หมูท่ี 7 หมูท่ี 15 หมูท่ี 16 และหมูท่ี 
18 ทําใหชาวบานใชสัญจรไมได โดยเหตุเกิดข้ึนเมื่อวานท่ีผานมา ( 5 ต.ค. ) ถนนดังกลาวไดถูกน้าํปาจากปาหวยขาแขง
ทางดานหนวยพิทักษปาวังไผท่ีไหลบาลงอยางรุนแรงจนรับถนนรับน้ําไมไหว พัดเอาถนนขาดเปนระยะทางกวา 30 เมตร 
นอกจากนี้กระแสน้ําปายังทะลักเขาทวมพื้นท่ีพืชไร ซึ่งมีท้ังไรขาวโพด ไรมันสําปะหลัง และไรออยไดรับความเสียหายไป
กวา 3,000 ไร ทําใหประชาชนของหมูบานดังกลาวกวา 500 หลังเรอืน ประมาณ 1,000 คน ไดรับความเดือดรอน อยาง
หนกั  
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นายไกรศร วันละ นายกองคการบริหารสวนตําบลระบํา กลาววา ขณะนีไ้ดขอสนับสนุนเครือ่งจักรกลหนักจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี เรงเขามาแกไขซอมแซมถนนใหใชไดชัว่คราวเพือ่ใหประชาชนสัญจรไปมาได และขณะนีแ้ม
ปริมาณน้ําปาจะลดลงแลว แตกระแสน้ํายังคงไหลแรง เครื่องจักรท่ีจะเขาไปซอมแซมแกไขยังไมสามารถทําได เนื่องจาก
เปนถนนดิน และมีรอยแยกและถูกกัดเซาะเปนทางยาว เสีย่งตอการทรุดตัว แตจะพยามแกไขใหใชเสนทางไดโดยดวน 
สวนความเสียหายของพืน้ทีท่างการเกษตรจะไดใหเจาหนาเรงสํารวจ เพือ่ทีจ่ะเสนอของความเหลือและการชดเชยตาม
หลักเกณฑของทางราชการตอไป  
#สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี 
 
อุทัยฯน้ําปาหลากพัดถนนในหมูบานอ.ลานสักขาด 
น้าํปาไหลหลากพดัถนนในหมูบานขาดยาวกวา 30 เมตร ประชาชน 6 หมูบานของตําระบํา อาํเภอลานสัก สัญจรเขาออก
หมูบานไมได 
นายไกรศร วันละ นายกองคการบริหารสวนตําบลระบํา อําเภอลานสัก พรอมดวยกํานัน ผูใหญบาน ลงพืน้ทีต่รวจสอบ
ความเสียหายของถนนสายโปงสามสิบ-ลานสัก เสนทางออกจากหมูบานเขาสูตวัอาํเภอลานสัก และเปนถนนเช่ือมตอของ 
6 หมูบาน ประกอบดวยหมูท่ี 1 หมูท่ี 3 หมูท่ี 7 หมูท่ี 15 หมูท่ี 16 และหมูท่ี 18 ใชสัญจรขามไปมาไมได ถนนดังกลาวได
ถูกกระน้ําปาจากปาหวยขาแขงทางดานหนวยพิทักษปาวังไผท่ีไหลบาลงอยางรุนแรงจนรับถนนรับน้ําไมไหวพัดเอาถนน
ขาดเปนระยะทางกวา 30 เมตร นอกจากนีก้ระแสน้าํปายงัทะลักเขาทวมพืน้ทีพ่ืชไร ซึง่มีทัง้ไรขาวโพด ไรมันสําปะหลัง 
และไรออยไดรับความเสียหายไปกวา 3,000 ไร ทําใหประชาชนของหมูบานดังกลาวกวา 500 หลังคาเรือน กวา 1,000 
คน ไดรบัความเดือดรอน อยางหนกั 
สวนการแกไขหรือซอมแซมถนน ขณะนี้ไดขอสนับสนุนเครื่องจักกลหนักจากองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี เรงเขา
มาแกไขซอมแซมถนนใหใชไดชั่วคราวเพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาได และขณะนี้แมปริมาณน้ําปาจะลดลงแลว แต
กระแสน้ํายังคงไหลแรง เครื่องจักรท่ีจะเขาไปซอมแซมแกไขยังไมสามารถทําได เนื่องจากเปนถนนดิน และมีรอยแยกและ
ถูกกดัเซาะเปนทางยาว เส่ียงตอการทรุดตัว แตจะพยายามแกใหใชเสนทางไดโดยดวน สวนความเสียของพื้นท่ีการเกษตร
จะไดใหเจาหนาเรงสํารวจ เพือ่ท่ีจะเสนอของความเหลือและการชดเชยตามหลักเกณฑของทางราชการตอไป 
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=734363 
 
3.เข่ือนปาสักฯ มีปริมาณน้ําเพิ่มข้ึน เตือนพื้นท่ีทายเข่ือน เตรียมรับมือระดับน้ําสูงข้ึน 
ฝนที่ตกหนักทางตอนบน ทําใหมีน้าํไหลเขาเขือ่นปาสักชลสิทธิอ์ยางตอเนือ่ง เตือนพืน้ทีท่ายเขือ่นปาสักฯ เตรียมรับมือ
ระดับน้ําในแมน้ําปาสักจะเพิ่มสูงข้ึนในระยะนี้   
นายทองเปลว กองจันทร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปดเผยถึงสถานการณน้าํในเขือ่นปาสักชลสิทธิ ์จังหวัดลพบุรีวา  
เนื่องจากบริเวณเหนือเขื่อนปาสักชลสิทธิ ์ยงัคงมีฝนตกหนักอยางตอเนือ่ง ทําใหมีปริมาณน้าํไหลเขาเขือ่นฯอยูในเกณฑ
คอนขางมาก เฉพาะในชวงวันท่ี 27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  มีปริมาณน้าํไหลเขาเขือ่นรวมแลวประมาณ  386 ลาน
ลูกบาศกเมตร  ปจจุบัน( 6 ต.ค. 59) มีปริมาณน้าํในเขือ่นทัง้หมด 867 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน   รอยละ 90 ของ
ความจุอางฯ สามารถรองรบัปรมิาณน้าํไดอกีเพยีง 93  ลานลูกบาศกเมตรเทานั้น  หากไมมีการปรับเพิ่มการระบายน้ําให
สมดุลกบัปรมิาณน้าํไหลเขาเข่ือนฯ คาดวาจะมปีรมิาณน้าํเต็มเข่ือนฯ ในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559  
นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณวา ในชวงวันที่   5 – 11 ตุลาคม 2559  รองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผาน
ภาคเหนอืตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ทําใหมฝีนตกเพิ่มขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบาง
พืน้ที่ ซึง่จะทําใหมีปริมาณน้าํไหลลงอางฯเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการน้าํมีประสิทธิภาพสูงสุด กรม
ชลประทาน จึงตองปรับการระบายน้าํจากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ตั้งแตวันที ่6 ตุลาคม 2559 จากอัตราวันละ 40 ลาน
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ลูกบาศกเมตร  เปนอตัราในชวงวนัละ 47.50 – 50 ลานลูกบาศกเมตร  เพือ่ใหมีพืน้ทีว่างทีจ่ะสามารถรองรับปริมาณน้าํ
ไหลเขาเขื่อนฯไดอีก ทัง้นี้ เขื่อนพระรามหก ยงัคงควบคุมปริมาณน้ําใหไหลผานไมเกิน 600 ลูกบาศกเมตรตอวินาที
ตามเดิม สําหรับปริมาณน้าํทีร่ะบายเพิม่จากเขือ่นปาสักชลสิทธิ ์นัน้ กรมชลประทาน จะใชพืน้ทีว่างบริเวณเหนือเขือ่น
พระรามหก ชะลอน้ําสวนหนึ่งไว น้ําอีกสวนหนึ่งท่ีเหลือจะใชระบบชลประทานฝงตะวันออกตอนลาง รับน้ําผานคลองระ
พีพัฒน  จากนั้นจะเรงระบายน้ําสวนนี้ลงสูแมน้ําเจาพระยา แมน้ํานครนายก แมน้ําบางปะกง และคลองชายทะเลตอไป  
ดังนัน้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรับสถานการณน้ํา กรมชลประทาน ไดทําหนังสือแจงไปยงัจังหวัดลพบุรี สระบุรี 
พระนครศรีอยธุยา และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ประกาศแจงเตือนและประชาสัมพันธ ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ บริษัท หางราน ท่ีประกอบกจิการในแมน้าํปาสัก อาทิเชน งานกอสรางเข่ือนปองกนัตล่ิง แพรานอาหาร กระชัง
ปลา เปนตน  รวมไปถึงประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีริมสองฝงแมน้ําปาสัก ใหเฝาระวังติดตามสถานการณน้ําอยางใกลชิด  
ทัง้นี ้  หากมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม จะสงผลใหมีปริมาณน้าํไหลผานเขื่อนพระรามหกมากกวาเกณฑดังกลาว กรม
ชลประทาน จะแจงใหทราบเปนระยะๆตอไป 
สวนประชาสัมพันธและเผยแพร สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โทร. 02 669 2560 6 ตุลาคม 2559 
 
ชาวบานขนของหนีน้ําอลหมานหลังเข่ือนพระรามหกระบายน้ําเพิ่ม 
อยุธยา 6 ต.ค.-ชาวบานชุมชนริมน้าํทายเขือ่นพระรามหกใน อ.ทาเรือ ตองขนขาวของหนีน้าํกันอลหมาน หลังแมน้าํปา
สักลนตลิ่งเขาทวมใตถุนบาน เนื่องจากเขือ่นพระรามหกเรงระบายน้ําออก เพือ่เตรียมรับน้ําเพิ่มหากเกิดฝนตกหนัก
ผูส่ือขาวรายงานสถานการณน้ําทวมใน จ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากที่วันนี ้เขือ่นพระรามหก เรงปลอยระบายน้าํลงแม
น้าํปาสักตอนลาง ท่ีอตัรา 550 ลานลูกบาศกเมตร/วินาที  เพื่อพรองน้ําใหเข่ือนสามารถรับน้ําไดเพิ่มเติมหากมีพายุเขาฝน
ตกหนัก สงผลใหชุมชนทายเข่ือนในเขตพื้นท่ีหมู 6 ตําบลทาหลวง อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ซึง่เปนจุดลุม
ตํ่าท่ีสดุ เพราะติดแมน้าํปาสัก จํานวน 15 หลังคาเรอืน เริม่ไดรบัผลกระทบจากน้าํลนตล่ิง เขาทวมใตถุนบานสูงประมาณ 
20-30 ซม. นางเอี่ยม ศรีเกล้ียง อายุ 76 ป อยูบานเลขท่ี 44 / 3 หมู 6 ตําบลทาหลวง อาํเภอทาเรือ เปดเผยวา น้ําข้ึนสูง
จนลนตลิ่งเขาทวมใตถุนบานเร็วมาก ทําใหชาวบานเก็บขาวของไมทัน ขณะที่นายวิทิต ปนนิกร นายอําเภอทาเรือ 
เปดเผยวา จุดทีไ่ดรับผลกระทบแรกเปนจุดลุมต่าํ ซึง่จะไดรับผลกระทบกอนทุกครัง้หากเขือ่นเรงปลอยน้ํา สวนบริเวณ
หนาตลาดทาเรือ ตําบลทาเรือ พบวาระดับน้าํในแมน้าํต่าํกวาตลิง่เพียง 30 ซม.เทานัน้ ถือวาเสีย่งมากทีจ่ะถูกน้าํทวม  
หากเข่ือนพระรามหกเรงปลอยน้ําเชนนี้ 
สํานกัขาวไทยhttp://www.tnamcot.com/content/570817 
 
4.น้ําปาทะลักทวมถนนมิตรภาพชวง อ.สีค้ิว หนักสุดกระบะผานไมได 

ฝนกระหน่ําเมืองโคราชตลอดท้ังคืน เปนเหตุใหน้ําจากเขายายเท่ียงและเขาแผงมา หลากทวมถนนมิตรภาพชวง อ.สีค้ิว 

สูงถึง 70 ซม. บางชวงรถกระบะและรถเล็กผานไปไมได คาดเกดิจากการกอสรางและวางทอกาซ สงผลใหน้าํไหลลงลําตะ

คองไมได. 

เมือ่เวลา 06.30 น. ของวันท่ี 6 ต.ค.59 ผูส่ือขาวรายงานมาวา ตลอดท้ังคืน (6 ต.ค.) ไดเกิดฝนตกอยางหนักท่ัวพื้นท่ี อ.สี

ค้ิว จ.นครราชสีมา เปนเหตุใหน้าํปาไหลทะลักลงจากเทือกเขาตางๆ เชน เขายายเท่ียงและเขาแผงมา หลากเขาทวมถนน

มิตรภาพจํานวน 2 จุด คือจากบรเิวณดานช่ังน้าํหนกัยานพาหนะ ต.ลาดบัวขาว จนถึงบรเิวณหนาโรงงาน ซพีี.
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อตุสาหกรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีค้ิว เปนระยะทางประมาณ 500 เมตร ระดับน้าํสูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร ทําใหรถ

เล็กไมสามารถวิ่งผานได. 

ทางดานถนนมิตรภาพนบัต้ังแตปากทางเขาตัวตลาดเทศบาลเมอืงสีค้ิว ไปจนถึงเขต ต.มะเกลือใหม อ.สูงเนนิ จ.

นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร เกดิน้าํปาไหลเขาทวมสูงประมาณ 30-60 เซนติเมตร จนรถปกอพักบัรถเกง

วิง่ผานไมไดเชนกนั ทําใหรถหลายชนดิติดแนนท้ังขาเขาและขาออก. 

ท้ังนี้หลังเกิดเหตุ นายยงยุทธ ปอมเอี่ยม นายอําเภอสีค้ิว พรอมดวย พ.ต.อ.เฉลิมศัก สุขสําราญ ผกก.สภ.สีค้ิว ไดระดม

เจาหนาท่ีอาสาสมัคร เจาหนาท่ีตํารวจ และหนวยกูภัยของมูลนิธิพรหมธรรมสีค้ิว ออกชวยเหลือและบริการประชาชนผูใช

รถท่ีไดรับความเดือดรอน เชน บริการซอมรถท่ีถูกน้ําทวมจนเครื่องยนตดับและนําน้ําด่ืมไปบริการ. 

นอกจากนั้นยังแนะนํารถใหวิ่งเขาเสนทางลัดคือ ถารถวิง่มาจาก อ.ปากชอง จะเขาเมอืงนครราชสีมา กใ็หวิง่เขาขางท่ีทํา

การเข่ือนลําตะคองทะลุออกถนนสายสีค้ิว-ดานขุนทด แลววิง่เขาถนนสายสีค้ิว-สูงเนิน ออกสูถนนมิตรภาพ สวนอีก

เสนทางคือ จากบรเิวณสะพานตางระดับ อ.สีค้ิว วิ่งเขาถนนสายสีค้ิว-โชคชัย กอนเขาตัวเมืองนครราชสีมา ทําให

การจราจรเริ่มคล่ีคลายลงบาง แตก็ยังมีรถเล็กติดคางอยูจํานวนหนึ่ง. 

สําหรับสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาน้ําทวมถนนมิตรภาพทุกครั้งท่ีฝนตกหนักท้ังๆ ท่ีในอดีตไมเคยเกิดข้ึนเลย เนื่องจากตลอด 

2 ฟากขางของถนนมติรภาพ มกีารขุดดินฝงทอขนาดใหญ และมกีารถมพืน้ท่ีสรางอาคารตางๆ ปดทางระบายน้าํจนน้าํไม

สามารถไหลลงสูลําตะคองได.. 

ท่ีมา//ขอมูล : ไทยรฐัออนไลน  http://www.thairath.co.th/content/744931 

 

น้ําปาทะลักมิตรภาพปากชอง-สีค้ิวรถเล็กผานไมได 

จร.อัมพาต น้ําปาไหลทะลักทวม ถ.มติรภาพ ท่ีลาดบัวขาว กม.95 ปากชอง กวา 30 ซม. รถเล็กผานไมไดแลว เรงแกไข

ดวน ท่ีสีค้ิว จนท.ทุกหนวย เรงจัด จร.ใหม  

มีน้ําปาไหลทะลักเขาทวมถนนมิตรภาพ ท่ี จ.นครราชสีมา โดยเบ้ืองตนจุดน้าํปาไหลทะลักทวม คือท่ี ถนนมติรภาพ กม.ท่ี 

95-97 ชวง ต.ลาดบัวขาว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ชวงขาเขา กทม. โดยสภาพน้ําทวมขังผิวการ จราจรทุกชองทาง สูง

ประมาณ 15-30 ซม. รถเล็กไมสามารถสัญจรผานไปได ทําใหการจราจรติดขัดอยางหนกั ซึง่ทางแขวงการทาง

นครราชสีมา ไดประสานกับตํารวจทางหลวงนครราชสีมา เตรียมเปดชองทางพิเศษ อีกฝง ท่ีมีน้ําทวมเชนกัน แตไมสูง

มากนัก เพื่อระบายการจราจร แตขอแนะนําควรหลีกเล่ียงเสนทางจะดีท่ีสุด 

โดย พ.ต.อ.เฉลิมศัก สุขสําราญ ผกก.สภ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา ไดเขาอํานวยการจราจรบริเวณน้ําทวมขังในพื้นท่ี สูง

ประมาณ 30 ซม. ชวงนีเ้ปดการจราจรชองทางพเิศษ รวม ตร.ทางหลวง และแขวงการทางนครราชสีมา โดยเปด

การจราจรต้ังแตหนาจุดกลับรถ เรือนจําสีค้ิว (กม.98) ถึง 91+700 จุดกลับรถ บานเลิศสวสัด์ิ 

สวน นายยงยุทธ ปอมเอี่ยม นายอําเภอสีค้ิว ไดรวมตรวจบริเวณน้ําทวมบริเวณดังกลาวดวย พรอมกําชับกําลัง จนท.ดูแล

อาํนวยความสะดวกดานการจราจร และประชาสัมพนัธเสนทางเล่ียง ซึง่ไดบรูณาการหนวยงานขางเคียง และจัดทําปาย

ประชาสัมพันธและจัดเจาหนาท่ีตํารวจคอยอํานวยการจราจรอีกดวย  

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=734366 

 

http://www.thairath.co.th/content/744931�
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5.กทม.ยังมีฝนปกคลุมท่ัวทุกพื้นท่ีจร.ถนนลื่นหนาแนน 

กทม. ยังมีฝนเบาบางปกคลุมเกือบทุกพื้นท่ี อาวไทยลมแผรปรวน จร.หนาแนน ถนนล่ืนทุกเสนทาง กทม. 

สํานกัระบายน้าํ กทม. รายงาน เวลา 08.00 น. ฝนเล็กนอยกระจาย กทม. จ.นครปฐม จ.นนทบุร ีจ.ปทุมธาน ีจ.

นครนายก จ.ฉะเชิงเทรา และฝนปานกลาง อาวไทย ลมแปรปรวน  

สําหรบัสภาพการ จร. โดยท่ัวไป ถนนกรงุธนบุร ีจากแยกตากสิน มุงหนาสะพานสมเด็จพระเจาตากสิน รถหนาแนน

เคล่ือนตัวชา ทายสะสมบนสะพานขามแยกตากสิน ชวงนี้ในเสนทางถนนเปยกล่ืน เนือ่งจากฝนตก ถนนพหลโยธนิ ขาเขา 

จากแยกสะพานควาย มุงหนาอนุสาวรียชัยฯ รถหนาแนนเคล่ือนตัวชา ทายสะสมแยกสะพานควาย ในเสนทางฝนตก 

ถนนวภิาวดีรงัสิต ขาเขา จากแยกสุทธสิาร มุงหนาแยกใตดวนดินแดง รถหนาแนนเคล่ือนตัวชา ทายสะสมแยกสุทธิสาร 

ตอเนือ่งจากถนนดินแดง ไป ถนนราชวถิ ีเขาอนสุาวรยีชยัฯ รถหนาแนน 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=734324 
 

6.อ.ลาดยาว อวม! น้ําทวมเขต ศก.สูง 70-80 ซม. ชาวบานเรงขนของ 

อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค อวม! น้ําเออลนตล่ิง เขาทวมเขตเศรษฐกิจรอบสอง ระดับน้ําสูง 70-80 เซนติเมตร ชาวบานตอง

เรงขนของข้ึนท่ีสงู ขณะฝนยังคงตกตองเฝาระวงัตอเนือ่ง     

เขตเศรษฐกจิลาดยาวอวม! น้ําทวมรอบสอง ระดับน้ําสูง 70-80 ซม. และยังคงสูงตอเนื่อง ใหระวงัตลอด 24 ช่ัวโมง 

ชาวบานริมแมน้ํานานยังเดือดรอนจากน้ําลนตล่ิงตอเนื่อง ลาสุดชาวบานจาวสนุก ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง จ.

นครสวรรค ตองขนของหนีน้ําข้ึนท่ีสูง หลังจากสถานการณน้ําในพื้นท่ียังทวมขยายวงกวางตอเนื่อง. 

เมื่อวันท่ี 6 ต.ค. ผูส่ือขาวรายงานวา ท่ีจังหวัดนครสวรรค สําหรับสถานการณมวลน้ําจากเทือกเขาแมวงกท่ีไหลเขาทวม

พื้นท่ีช้ันเศรษฐกิจอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ไดเขามาทวมในชวงกลางดึกของเมื่อคืนท่ีผานมา โดยระดับน้ําหลาย

จุดมีน้ําทวมสูง 70-80 เซนติเมตร โดยสถานท่ีราชการ รานคา บานเรอืนรวมกวา 100 หลังคาเรอืน ไดรบัผลกระทบ 

ขณะท่ียังคงมีบานเรือนอีกหลายหลังคาเรือน ไมสามารถทําการปองกันไดทัน ทําใหน้ําหลากเขาทวมเขาภายในบานเรือน 

ซึ่งก็สรางความเดือดรอนใหอยางมาก ขณะท่ีชาวบานในพื้นท่ีบอกวา น้ําหลากจากแมวงกเขามาทวมในชวงกลางดึกของ

เมื่อคืนท่ีผานมา ประกอบกับมีฝนตกลงมาอยางตอเนื่อง ทําใหระดับน้ําเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว. 

สวนการเดินรถท่ีจะเขาไปยังอาํเภอลาดยาวเสนทางสายนครสวรรค-ลาดยาว น้าํทวมขังเปนบางชวง ระดับน้าํสูงรถเล็กไม

ควรผาน ถาจะไปใหใชเสนทางลาดยาว-หนองสังข ตองออมถึง 40 กโิลเมตร. 

สวนชาวบานจาวสนุก หมูท่ี 12 ตําบลเกรยีงไกร อาํเภอเมอืง จังหวดันครสวรรค ตองขนของใชและเครือ่งมอืการเกษตร

ไวท่ีสูงเปนจํานวนมาก หลังจากระดับน้ําในแมน้ํานานเออลนตล่ิงเขาทวมพื้นท่ีอยางตอเนื่อง ลาสุดระดับน้ําทวมใน

หมูบานสูงกวา 50 เซนติเมตร บานเรอืนประชาชนท้ังหมูบานถูกน้าํทวมขังกวา 60 หลังคาเรอืน ในขณะท่ีมปีระชาชน

บางสวนเริ่มตอช้ันลอยของบานใหสูงเพื่ออยูอาศัย หากเกิดน้ําทวมในพื้นท่ีสูงข้ึน ชาวบานในพื้นท่ีเลาวา พื้นท่ีบานจาว

สนุกเปนพื้นท่ีตํ่าน้ําทวมซ้ําซากทุกป. 

ลาสุด น้ําเริ่มเขาทวมหมูบานเมื่อหลายวันกอน และมีระดับน้ําท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหประชาชนบางสวนเตรียม

รับมือโดยการตอเติมบานและขนของไวท่ีปลอดภัย ในขณะท่ีสถานการณน้ําทวมจังหวัดนครสวรรค ขณะนี้ทางจังหวัด
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ยังคงเตือนประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงเชนท่ีลุมและริมตล่ิงของแมน้ําใหติดตามสถานการณและเฝาระวังสถานการณน้ําใน

พื้นท่ีอยางใกลชิด เนื่องจากยังมีฝนตกตอเนื่อง.. 

ท่ีมา//ขอมูล : ไทยรฐัออนไลน 

http://www.thairath.co.th/content/745052 

 

ลาดยาว ยังไมพนวิกฤติ น้ําแมวงกไหลทวมพื้นท่ีเศรษฐกิจ สูงกวา 60 ซม. 

น้ําแมวงกยังไหลเขาทวมตอเนื่องพื้นท่ีเศรษฐกิจ อ.ลาดยาว เมอืงปากน้าํโพ น้าํสูงกวา 60 ซม. ทางเทศบาล แจงเตือน

ชาวบานเฝาระวงั 24 ชม.เพราะจะมีมวลน้ําจากอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาํแพงเพชร ไหลมาสมทบ. 

เมื่อชวงคํ่า วันท่ี 6 ต.ค.59 มีรายงานสถานการณน้ําทวมพื้นท่ีจ.นครสวรรค พบวา มวลน้ําแมวงก จากอ.แมวงก จ.

นครสวรรค ยังคงไหลหลากเขาทวมพื้นท่ีเศรษฐกิจ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค อยางตอเนื่อง โดยในคํ่าคืนนี้ ท้ังยานการคา 

ตลาด บานเรอืน รวมกวา 100 หลังคาเรือน ยังคงมีน้ําหลากทวมสูง 40-60 เซนติเมตร. 

ขณะท่ีชาวบานในพื้นท่ียังคงมีการนํากระสอบทรายเสริมใหสูงจากแนวกั้นเดิมท่ีปองกันไว เพื่อปองกนัมวลน้ําหลากเขา

ทวมบานเรอืน โดยทางเทศบาลตําบลลาดยาว ไดประกาศแจงเตือนใหชาวบานในพืน้ท่ี ทําการเฝาระวงัตลอด 24 ช่ัวโมง 

เนื่องจากยังคงมีมวลน้ําจากแมวงก และมวลน้ําจากอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ไหลหลากเขามาสมทบอยางตอเนือ่ง 

ท่ีมา//ขอมูล : ไทยรฐัออนไลน 

http://www.thairath.co.th/content/745907 

 

น้ําทวมลาดยาวนครสวรรคระลอก3ทหารรุดชวย 

น้ําทวมลาดยาวนครสวรรค ระลอก 3 ระดับน้ําสูง 50 ซม. รถเล็กไมสามารถผานได ทหารนาํกาํลังชวยประชาชนแลว 

จากท่ีฝนตกหนกัในเขต อ.แมวงก ชุมตาบง จ.นครสวรรค ทําใหเกดิน้าํปาไหลทะลักเขาทวม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค 

ไหลเขาทวม ถนน รานคา บานเรอืนราษฎร ในตลาดลาดยาว มรีะดับสูง 50 เซนติเมตร รถเล็กไมสามารถผานได ซึ่งครั้งนี้

เปนครั้งท่ี 3  แลว ในวันนี้ 6 ต.ค. 59 ทาง พ.ท.เฉลิมชาติ สุขเกษ  ผบ.ช.พัน.4 (ผบ.บก.ควบคุม ช.พัน.4) ไดมอบหมายให 

ร.อ.ไชยณรงค ชูตธิวชั ฝอ.2 ช.พัน.4 นํากําลังพลและยุทโธปกรณออกปฏิบัติภารกิจชวยเหลือประชาชนผูประสบอุทกภัย

ในพื้นท่ี อ.ลาดยาว 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=734532 

 

7. กทม.เตรียมกระสอบทราย 2 ลานใบ รับมือน้าํทะเลหนุนสูงในชวงกลางเดือนนี ้

เมื่อวันท่ี 6 ต.ค. ท่ีศาลาวาการกทม. นายสมพงษ เวียงแกว ผูอํานวยการสํานักการระบายน้ํา กทม. เปดเผยวา จากขอมูล

ของกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ คาดการณวาน้ําทะเลจะหนุนสูงอีกครั้งในชวงประมาณกลางเดือนต.ค.นี ้ประกอบกบั

ในชวงนี้มีฝนตกอยางตอเนื่อง ซึง่จะสงผลใหระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาสูงข้ึน และอาจเกิดผลกระทบกับชุมชนท่ีอยูนอก

แนวคันกั้นน้ํา รวมถึงจุดฟนหลอริมแมน้ําเจาพระยาท่ียังไมมีแนวคันกั้นน้ํา. 

เพือ่เปนการเฝาระวงัและปองกนัความเดือดรอนของประชาชน กทม.จึงไดเตรียมกระสอบทราย จํานวน 2.35 ลานใบ ไว

เสริมคันกั้นน้ํา หากระดับน้ําสูงข้ึนและวางในแนวท่ีเปนจุดฟนหลอ พรอมท้ังไดลดระดับน้ําคลองสายหลักในพื้นท่ีฝงธนบุรี 

http://www.thairath.co.th/content/745052�
http://www.thairath.co.th/content/745907�
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ใหพรอมรับน้ําฝนท่ีจะตกในบริเวณดังกลาว เพื่อลดผลกระทบพื้นท่ีท่ีเปนจุดออนน้ําทวมและปญหาดานการจราจร อีกท้ัง

ดําเนนิการเปล่ียนเครือ่งสูบน้าํชนดิไฟฟา ขนาด 6 นิ้ว แทนเครื่องเดิมท่ีชํารุดตามอายุการใชงาน ท่ีบริเวณบอสูบน้ําหนา

วัดอรุณราชวรารามเรียบรอยแลว.. 

ท่ีมา//ขอมูล : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_36792 

 

8. ฝนตกชุกแมน้ํายมเพิ่มระดับ กระทบทวมพื้นท่ีลุมริมแมน้ํา 

ฝนท่ีตกชุกท่ัวท้ังประเทศ ซึ่งรวมท้ังพื้นท่ีจังหวัดพจิิตรในขณะนี้สงผลใหระดับน้ําในแมน้ํายมเพิ่มระดับสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

โดยท่ีสถานีวัดน้ําY17 อําเภอสามงาม ระดับน้ําอยูท่ี 5.12 เมตร สงผลกระทบน้าํเออเขาทวมบานเรอืนประชาชนในพืน้ท่ี

ลุมตลอดแนวแมน้ํายม เชน ท่ีตําบลวังจิก อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร แมน้ํายมไดเออเขาทวมบานเรือนซึ่งอยูใน

พื้นท่ีลุมริมแมน้ําโดยน้ําไดทวมบริเวณช้ันลางของบาน จากเดิมท่ีทวมอยูแลวก็เพิ่มระดับสูงข้ึนอีก 5-10 เซนติเมตร 

ประชาชนตองขนยายส่ิงของมคีาและข้ึนไปอาศัยบนช้ันสองของบานเพือ่ความปลอดภยั       

สําหรับแมน้ํายมไหลผานพื้นท่ีจังหวัดพิจิตรระยะทาง 127 กิโลเมตร ผานพื้นท่ี 4 อาํเภอของจังหวดัพติร ไดแก อาํเภอ

สามงาม โพธิป์ระทับชาง บึงนาราง และอาํเภอโพทะเล ปรมิาณน้าํท่ีมากประกอบกบัฝนท่ีตกชุกสงผลใหน้าํไดเออเขาทวม

ขังพื้นท่ีลุมตลอดท้ังสองฝงแมน้ํายม โดยปริมาณน้ําท่ีมีจํานวนมากไดเออเขาทวมขังบานเรือนประชาชนกวา 800 หลังคา

เรือน ถนนภายในหมูบาน พื้นท่ีทางการเกษตรซึ่งเปนพื้นท่ีลุมริมแมน้ําไดรับผลกระทบ ซึ่งอยูระหวางการสํารวจความ

เสียหายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=795432 

 

9.บานริมน้ํานนทบุรีทรุดตัว คาดระดับน้ําเจาพระยาเพิ่มสูงข้ึน 

    เมื่อชวงเย็นวันท่ี 5 ตุลาคม 2559 ท่ีผานมา เกดิเหตุบานเรอืนประชาชนรมิแมน้าํเจาพระยาเกดิการทรดุตัวพงัลงใน

แมน้ําพวงบานขางเคียงเสียหายอีก 2 หลัง เหตุเกิดท่ีบรเิวณ ซอยวดัแสงศิรธิรรม ต.ทาอฐิ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ีนาย

ปรดีา เช้ือผูดนีายก อบต.ทาอิฐ นําเจาหนาท่ีเขาตรวจสอบพรอมเรงใหการชวยเหลือ โดยท่ีเกิดเหตุเปนบานกอสรางดวย

ปูน 2 ช้ัน เกดิการทรดุตัวจมลงไปในน้าํ เสาบานและกาํแพงแตกราว หลังคาถลมลงมามีซากกระจัดกระจาย สวนตัวบาน

เอียงไปพิงอยูกับบานท่ีอยูติดกันเสียหายจํานวน 2 หลัง ขณะเกิดเหตุไมมีคนอาศัยอยูภายในบานหลังดังกลาว จากการ

ตรวจสอบทราบวาเจาของบานท่ีทรดุตัวคือ นายกัลยา คําพมิ อายุ 59 ป ปวยเปนอมัพฤกษ ขณะเกิดเหตุไดไปทําพธิลีะ

มาดท่ีมัสยิดทาอิฐ มชีาวบานมาบอกวาบานทรดุจึงไดใหเพือ่นบานชวยกนัขนของใชท่ีจาํเปนออกมาจากบาน บางสวนก็

จมน้าํเสียหาย                            

ดานนายปรดีา เช้ือผูดี นายกอบต.ทาอิฐ เปดเผยวา หลังไดรบัแจงเหตุมกีารประสานผูใหญบานและเจาหนาท่ี อบต.เขา

ตรวจสอบและใหการชวยเหลือเบ้ืองตนแลว สวนสาเหตุคาดวาเกิดจากน้ําในแมน้ําเจาพระยาเพิ่มระดับสูงข้ึนทําใหดิน

ทรดุตัว หลังจากนีจ้ะใหเจาหนาท่ีเขาตรวจสอบอยางละเอยีดเพือ่ขออนญุาตทําการรือ้ถอน เนือ่งจากเกรงวาจะสราง

ผลกระทบเกดิความเสียหายกบับานหลังอืน่ๆ ท่ีอยูใกลกัน เบ้ืองตนยังไมอนญุาตใหเขาไปภายในบานเกรงวาจะไดรับ

อันตราย ในวันนี้(6ต.ค.)จะใหเจาหนาท่ีกองชางลงพื้นท่ีตรวจสอบเพื่อวางแผนการรื้อถอน    

 http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=795434 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_36792�
http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=795432�
http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=795434�
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10.ฝนถลมชัยภูมิน้ําทะลักเข่ือนลําคันฉู จอทวมอีกระลอกสอง 

วันท่ีโพสขาว : 6 ตค. 2559 เวลา 12:19 น. 

สถานการณน้ําในภาคอีสาน ท่ีจ.ชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักมาตอเนื่องจน ลาสุดระดับน้ําในเข่ือนลําคันฉูลนสันเข่ือน ทะลักลง

มาหลากเขาทวมในหลายตําบลพื้นท่ีการเกษตรไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก ดานนายไพฑูรย มหาช่ืนใจ 

นายอําเภอบําเหน็จณรงค นําคณะหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการเตรียมรับมือน้ําหลากทวมในพื้นท่ีอีกเปนครั้งท่ีสอง ได

ประสานนายอาํนาจ พงษดวง นายกองคการบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพฒันา นายประวติร สุขวจัน นายชางชลประทาน

ชํานาญงานน้าํอางลําคันฉู จ.ส.อ. สนธยา โบขุนทด หัวหนาชุดปฏิบัติการกองกาํลังรกัษาความสงบเรยีบรอย อ.บําเหนจ็

ณรงค เจาหนาท่ีบริหารจัดการน้ําอางลําคันฉู พรอมกํานัน ผูใหญบาน รวมลงพื้นท่ีติดตามสถานการณน้ําและสํารวจ

คลองปากจาบ - คลองลําคันฉู ท่ีรองรับระดับน้ําท่ีสปลเวยจากอางเก็บน้ําลําคันฉู ท่ีลนสันเข่ือนไหลลงทวมพื้นท่ี

การเกษตรและบานเรอืนราษฎรเสียหายเปนจํานวนมากมาแลวครั้งแรก เมื่อชวงกวา 2 สัปดาหท่ีผานมา มีฝนตกน้ําไหล

หลากจากอําเภอเทพสถิต และอําเภอเทพารักษ ลงสมทบสูอางเก็บน้ําลําคันฉู สงผลใหน้ําลนตล่ิงทวมพืชผลทาง

การเกษตร  ทางอําเภอไดแจงเตือนราษฎรท่ีอยูทายเข่ือนฯ ใหเก็บทรัพยสินมีคาข้ึนท่ีสูงและเฝาติดตามระวงัน้าํตลอด 24 

ชม.     

นายประวิตร สุขวัจน กลาววา สําหรับอางเก็บน้ําลําคันฉู ระดับเก็บกักเต็มท่ี 42 ลานลูกบาศกเมตร แตน้าํปจจุบนั 

ปริมาณน้ําอยูท่ี 46.483 ลานลูกบาศกเมตร เทียบกับความจุ 110.275 % น้ําลนอาคารระบายน้ําสูง 0.55 เมตร ปรมิาณ

น้าํผานอาคาร 3.886 ลาน ลบ.ม./วัน น้ําลนอาง ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2559 ขณะนี้น้ําลนสปลเวยประมาณ 80 ซม. และมี

การยกบานระบายน้ําเพื่อรักษาคุณภาพตัวเข่ือนสูง 13 ซม. ซึ่งน้ําจะลนออกจากอาง ประมาณ 8 ลานลบ.ม./วนั      

ขณะนี้หัวน้ําอยูท่ีบานปากจาบตําบลโคกเพชร จะไหลลงสูตําบลบานเพชร,ตําบลบานชวน,ตําบลบานตาล,ตําบลหัวทะเล

และผานพื้นท่ีอําเภอบําเหน็จณรงคไปถึงเขตอําเภอจัตุรัสอีกประมาณ 2 วันนี้ และน้ําจะยังไหลลงไปจากเข่ือนลําคันฉูอีก

อยางนอยตอเนื่องไปอีก 15 วัน 

http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=795442 

 
11.แมน้ําตะก่ัวปาทวมบานเรือนในจ.พังงา พื้นท่ีเกษตรรับผลกระทบนับพันไร  
เมื่อเวลา 12.30 น.วันท่ี 6 ต.ค.59 สภาพน้าํที่ยงัไหลเขาทวมบานเรือนประชาชนทีอ่ยูติดริมแมน้าํตะกัว่ปา เออลนเขา
ทวมในพื้นท่ีหมูท่ี 3 บานโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.ตะกัว่ปา จ.พังงา ทําใหมีบานเรือนประชาชนท่ีอยูติดกับริมแมน้ําตะกั่ว
ปา จํานวน 8 หลังคาเรือน มีน้ําทวมประมาณ 20 ซม. สวนพืน้ทีติ่ดกันยงัพบวา ระดับน้าํไหลทวมสวนปาลมน้าํมัน สวน
ผลไมและสวนยางพาราของชาวบานในพื้นท่ีราบลุมจํานวนนับพันไร ชาวบานยงัตองอพยพวัวควายและสัตวเลีย้งมาไวที่
สูง ท่ีน้ําทวมไมถึงเพื่อใหไดกินหญา โดยชาวบานก็ยังไมไววางใจ หลังกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจงเตือนประชาชนท่ีมีบาน
อยูในพื้นท่ีราบลุมตองเฝาระวังเก็บขาวของเครื่องใชไวท่ีสูงเพื่อความปลอดภัย   
ขณะท่ีทางเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองตะกั่วปา ไดเรงเดินเครื่องสูบน้ําฝนท่ีสะสมในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองตะกั่วปา ระบายลง
แมน้ําตะกั่วปา เพื่อปองกันน้ําทวมบานเรือนประชาชน และยังเตรียมความพรอมรับน้ําจากอําเภอกะปง ลงแมน้ําตะกั่ว
ปาที่อาจจะไหลเขาทวมบานเรือนประชาชนได สําหรับภาคใตฝงตะวันตกมีเมฆเปนสวนมาก กับมีฝนฟาคะนองรอยละ 
80 ของพื้นที ่และมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต อุณหภูมิต่ําสุด 23-24 องศาเซลเซียส 
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อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซยีส ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลืน่สูง 1-2 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟาคะนองคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร 
http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=795461 
 
12.แผนดินไหวพมา2.5ไรผลตอประเทศไทย 
สํานกัเฝาระวงั รายงาน แผนดินไหว ประเทศพมา ขนาด 2.5 ตามมาตรารกิเตอร ไมมผีลตอประเทศไทย 
สํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน เมือ่เวลา 08.12 น. ไดเกิดแผนดินไหวบนบก ทีป่ระเทศพมา วัด
แรงส่ันสะเทือนได 2.5 ตามมาตรารกิเตอร ความลึกจากผิวดิน 8 กม. ไมมีผลกระทบตอประเทศไทย 
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=734364 
 
13.น้ําระลอก2ไหลเออลนเขาทวมโผงเผงอางทอง 
เกดิเหตุ น้าํระลอก 2 ไหลเออลนเขาทวมโผงเผง ชาวบานเผยมาเร็วมาก ลนขามถนนภายในหมูบาน เจาพระยาไหลเพิม่
ตอเนื่อง 
ชาวบานตําบลโผงเผงสุดซ้ํา น้ําระลอก 2 เออลนใหไหลเขาทวม ในพืน้ที ่ต.โผงเผง อ.ปาโมก จ.อางทอง อยางรวดเร็ว 
หลังไดลดระดับลงตอเนือ่งมา 2 วัน หลายครอบครัวเริ่มลางบานยายของกลับทีเ่ดิม แตในชวงนีก้ลับเพิม่ปริมาณน้าํใน
คลองโผงเผง เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วสรางความกังวลแกชาวบานพายุฝนตกอยางตอเนื่อง ทําใหน้ํามีปริมาณมากข้ึน 
ดาน นายกิติรักษ คําดี อาย ุ15 ป ชาวบานในหมู 4 ต.โผงเผง กลาววา ในตอนแรกดีใจ หลังน้ําลดลงอยางตอเนือ่ง แต
เมื่อเชาที่ผานมา พบวาน้ํามีปริมาณมากขึน้และเออลนตลิง่เพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง และไดเออลนขามถนนทางเขาหมูบาน
และสูงข้ึนหวั่นวาน้ําจะเพิ่มข้ึนหลังฝนตกอยางตอเนื่องและมีพายุเขาทางภาคเหนือ 
ขณะท่ี สถานการณน้ําไหลผานอางทองเริ่มเพิ่มข้ึนตอเนื่อง ลาสุดระดับน้าํในแมน้าํเจาพระยาบริเวณหนาศาลากลาง
จังหวัดอางทอง สูง 7.52 เมตร จากระดับตล่ิง 9.32 เมตร ไหลผาน 1,978 ลูกบาศกเมตรตอวนิาที  
จ.อางทอง มีผูประสบภัยน้ําทวม 3 อาํเภอ ไดแก อ.ปาโมก 2 ตําบล 8 หมูบาน 727 ครัวเรือน, อ.วิเศษชัยชาญ 5 ตําบล 
20 หมูบาน 502 ครัวเรือน, อ.เมือง 3 ตําบล 6 หมูบาน 76 ครัวเรือน ดานพื้นท่ีการเกษตรเสียหายจากน้ําลนตล่ิงและฝน
ตกชุกลงขังในพื้นทีก่ารเกษตร ไดรับความเสียหายจํานวน 6 อําเภอ 14 ตําบล เปนนาขาว 3,617 ไร พืชสวน 130 ไร 
รวมพื้นท่ีการเกษตรท่ีเสียหาย  3,747 ไร 
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=734573 
 
ชาวนาอางทองลงขันวิดน้ําทวมแปลงนากวา300ไร 
ชาวนามารวมตัวกันระดมสูบน้ําท่ีบริเวณคลองสงน้ํา หมูท่ี 2 ตําบลหนองแมไก อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง โดยไดเรง
นําเครื่องสูบน้ํามาติดต้ัง เพื่อทําการสูบน้ําออกจากคลองสงน้ําขนาดเล็ก ท่ีเช่ือมตอกับแปลงนาขาว ลงสูคลองสงน้ําขนาด
ใหญ ท่ีทุงนา หมูท่ี 2 และหมูท่ี 6 ต.หนองแมไก เพือ่ชวยเหลือตนขาวในทีก่ําลังจมมิดน้าํ หลังทีถู่กฝนกระหน่ําตกลงมา
อยางหนัก ในแปลงนา พื้นท่ีทุงนา หมูท่ี 2 และหมูท่ี 6 ตําบลหนองแมไก ซึง่นาขาว 
ทีก่ําลังใกลเก็บเกีย่วขาวในนาไดในไมอีกกีว่ัน ขางหนากวา 300 ไร กําลังจมน้ําใกลตาย และฝนตกกระหน่ําลงมาเพิ่ม
ปริมาณน้าํในทุงนา สรางความเดือดรอนใหกับชาวนาเพิม่จําตองเรงสูบน้าํกลางดึก ดาน นางสายใจ บุญขํา อาย ุ53 ป 
อาศัยอยูบาน 96/2 หมู 2 ต.หนองแมไก อ.โพธิท์อง จ.อางทอง กลาววา นาขาวของตนเอง และเพือ่นบานโผลพนน้ํา
มาแลวประมาณ 1 ศอกเทา หลังระดมสูบน้ํามานานหลายวัน และเมื่อกลางดึกท่ีผานมา ฝนกระหน่ําตกลงมาเพิ่มอีก ทํา
ใหขาวในแปลงนาที่กําลังใกลจะเก็บเกีย่วนั้น จมน้าํลงไปอีกรวมมิดรวงขาว จึงไดรวมตัวกันมาวิดน้าํออกจากแปลงนา 
พรอมลงขันออกคาน้ํามันกันเองเพื่อจะทําใหตนขาวในแปลงนารอด เพื่อรอการเก็บเกี่ยวสรางรายไดตอไป 

http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=795461�
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=734364�
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=734573�


สถานการณ์นํ้า : คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ                                                                                                                 18/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=734384 
 
14.ชาวกรุงเกา-ทองผาภูมิระทม ฝนตกน้ําทะลักทวมบาน-ถนน 
ชาวทองผาภูมิ น้ําปาไหลทะลักทวมบานองธิ ต.ทาขนนุ ระดับน้ําสูงถึง 60 ซม. สวนอีก 2จุด บานหวยองกา ระดับน้าํสูง
ระยะทางกวา 300 เมตร ตํารวจ สภ.ทองผาภูมิ ระดมกําลังเขาชวยดวน 
เมื่อวันท่ี 6 ต.ค. ท่ี จ.กาญจนบุรี วาที่ ร.ต.สุจินต ศรีวิเชียร นายอําเภอทองผาภูมิ เปดเผยวา ในพืน้ทีไ่ดเกิดฝนตกหนัก
ติดตอกนัหลายวนั ทําใหน้าํปาไหลจากภเูขา ทะลักเขาทวมถนนและบานเรอืนประชาชนใน อ.ทองผาภูมิ โดยเมือ่ชวงใกล
คํ่าวานนี้(5ต.ค.) นายจิรชัย ถนอมวงศ นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลทาขนนุ ไดรายงานวา เกดิน้าํปาไหลเขาทวมพื้นท่ีบา
นองธิ หมู 2 ต.ทาขนนุ หลายจุด จุดแรกท่ีบรเิวณถนนสายบานองธิ-บานสหกรณนิคมน้ําทวมสูง 60 ซม.เปนระยะทางยาว
กวา 100 เมตร ทําใหทอระบายน้ําท่ีวางลอดใตถนนทรุดตัวเสียหาย สวนจุดท่ี 2 น้าํปาไดไหลเขาทวมถนนในหมูบานองธิ 
ระดับสูง 50 ซม. เปนระยะทางยาว 100 เมตร ทําใหทอลอดใตถนนทรุดตัวเสียหาย จุดที ่3 ทวมถนนลูกรังในหมูบาน
หวยองกา ทําพื้นผิวถนนเสียหายไปกวา 300 เมตร แตไมมีผูใดไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึง่ทางเทศบาลไดประสานกับ
ทาง พ.ต.อ.วุฒิพงษ เยน็จิตต ผกก.สภ.ทองผาภูมิ นํากําลังเจาหนาทีเ่ขาชวยเหลือแกไขในเบือ้งตน ดวยการนํารถไถไป
เกล่ียทาง พรอมปกไมตามแนวริมถนนท่ีทรุดตัว ใหชาวบานไดสังเกต เวลาสัญจรจะไดเพิ่มความระมัดระวัง 
http://www.dailynews.co.th/regional/528480 
 
15."บางระกํา"น้ํายมลนตลิ่ง แหเลนน้ํานําของมาขาย 
"ชุมชนบานเหนือ" บางระกาํ-พิษณุโลก พลิกวิกฤตน้ําทวมใหเปนโอกาส "น้าํยมลนตลิง่!!" ชาวบานพาลูกหลานมาเลนน้ํา
กันอยางคึกคัก พอคา-แมคานําสินคาอาหารมาขายกันเพียบ 
วันท่ี 6 ต.ค. ผูสื่อขาวรายงานสถานการณน้ําทวม จ.พิษณุโลกวา ยังคงมีน้ ําทวมขังเปนวงกวาง ในเขต อ.บางระกํา 
ปริมาณน้ํายมท่ีลนตล่ิงจาก จ.สุโขทัย ท่ีเริ่มทวมพื้นท่ีทางการเกษตรเปนวงกวางในเขต ต.คุยมวง , ต.ชุมแสงสงคราม และ 
ต.ทานางงาม ขณะนี้มวลน้ําเริ่มไหลเขามาถึงตัว ต.บางระกาํ อ.บางระกาํ แลว โดยระดับสูงสุดเวลา 09.00 น. แมน้าํยมที่
สถานีวัดระดับน้าํ Y 16 กรมชลประทานที่อ.บางระกํา อยูทีร่ะดับ 8.61 เมตร เพิม่ขึน้จากเมือ่วันกอนอยูทีร่ะดับ 8.54 
เมตร ระดับตล่ิงท่ี 7 เมตร ทําใหน้ํายังคงลนตล่ิงและไหลทวมพื้นท่ีทางการเกษตรในเขต ต.บางระกําและ ต.วังอิทก ทีอ่ยู
ทายน้ําเพิ่มข้ึน นอกเหนือจากพื้นท่ีทางการเกษตรนาขาวท่ีเสียหายจากน้ําทวมป 2559 ในเขต อ.บางระกํา 30,000 กวา
ไร  
อยางไรก็ตามหลังจากเหตุน้ําลนตล่ิงดังกลาว สงผลใหชาวบานในพื้นท่ี "ชุมชนบานเหนือ" ท่ีมีการกอสรางพนังกั้นน้ําริมฝง
แมน้ ํายม พาลูกหลานมาเลนน้ําบริเวณริมตลิ่งกันอยางสนุกสนาน เนื่องจากระดับน้ําที่ลนออกมาไมสูงมากนัก (20-
30เซนติเมตร) และมีแนวรั้วเหล็กกั้นบริเวณริมตล่ิงท่ีแข็งแรง พอคาแมคาเปล่ียนวิกฤตใหเปนโอกาส นําอาหาร สินคาหวง
ยาง รองเทาบูท มาขายกนัอยางคึกคัก 
http://www.dailynews.co.th/regional/528512 
 
16.ขอนแกนฝายลนน้ําทวมถนน สัญจรลําบาก-คนเดือดรอน 
สถานการณน้าํทวมใน จ.ขอนแกน ยังคงนาเปนหวง ฝายหวยเสือเฒาลนทะลักผานทองนาเขาทวมถนนสายสําคัญหลาย
แหง ทําใหการสัญจรเต็มไปดวยความลําบาก ท้ังรถเล็กและรถใหญตองเพิ่มความระมัดระวัง 
เมื่อวันท่ี 6 ต.ค. สถานการณน้าํทวมใน จ.ขอนแกน ยงัคงนาเปนหวง หลังน้าํจากฝายหวยเสือเฒาลนทะลักผานทองนา
เขาทวมถนนสายสําคัญ บริเวณหลัก กม.ท่ี22-23 ในเขตเทศบาล ต.หนองสองหอง รวมทั้งถนนสายอืน่ๆ ของบานไทย
เจริญ หมู 16 ต.หนองเมก็ บานวงัคูณ และ ทางหลวงแผนดิน กม.ท่ี 26-27 กไ็ดรบัความเดือดรอนเชนเดียวกัน ดาน นาย
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นฤนาถ ขยันงาน หมวดการทางหนองสองหอง จ.ขอนแกน ไดช้ีแจงวา ฝายท่ีกักเก็บน้ําทางเหนือพังเสียหาย ทําใหมวลน้ํา
ไหลเออเขาทวมทองนาและถนนสายสําคัญ ทําใหการสัญจรเต็มไปดวยความลําบาก ท้ังรถเล็กและรถใหญตองเพิ่มความ
ระมัดระวัง ซึ่งหากไมมีฝนตกลงมาอีก น้ําคงจะไหลลงสูหนองน้ําใกลๆ แลวระบายไดหมดในไมชา 
http://www.dailynews.co.th/regional/528601 
 
17. ฝนตกหนักทําถนนสายหลักมุงสู ถ.มิตรภาพเออทวม-นาขาวเสียหายหลายจุด 
        มหาสารคาม - ฝนตกตลอดต้ังแตเมื่อคืนยันตลอดวันนี้ สงผลใหถนนสายหลักมุงหนาถนนมิตรภาพ มีน้ําทวมขังบน
พืน้ผิวถนน ทวมนาขาวของเกษตรกรเสียหายอีกไมต่ํากวา 200 ไร ดาน ปภ.เตือนรถที่สัญจรผานไปมาตองใชความ
ระมดัระวงั และติดตามขาวสารปองกนั 
              ผูสือ่ขาวรายงานวา ทีบ่ริเวณถนนสายมหาสารคาม-บรบือ-บานไผ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 เสนทาง
หลักมุงหนาเขาสูถนนมิตรภาพ ตลอดท้ังคืนท่ีผานมามีฝนตกลงมาอยางหนักตอเนื่องหลายช่ัวโมง ปริมาณน้ําฝนมากกวา 
100 มิลลิเมตร จนถึงตลอดวันนี้(6ต.ค.)ยังมีฝนตกเปนระยะๆ สงผล ใหเกิดน้ําทวมขังถนนท้ังสองฝง จํานวน 4 จุด 
              ไดแก บริเวณหนาบานโนนสะอาด บานหนองแวง บานนาดี ต.หนองจิก อ.บรบือ และถนนหนาชุมชน 
ต.บรบือ โดยแตละจุดทวมเปนระยะทาง 200 - 500 ม. ระดับน้าํทวมสูง 20 - 50 ซม. เจาหนาทีต่องเขาอํานวยความ
ปลอดภัย รถยนตเล็กตองใชเลนขวาในการสัญจร        
       โดยเจาหนาที่กรมทางหลวงไดนําปายมาแจงเตือนใหทราบวาขางหนามีน้าํทวม ใหใชเสนทางดวยความระมัดระวัง 
ใหประชาชนลดความเร็ว นอกจากนี้ฝนที่ตกตอเนื ่องรวมกับปริมาณน้ําที่สะสมในพื้นที่ ทําใหน้ ําไดทวมนาขาวของ
เกษตรกรเสียหายไมตํ่ากวา 200 ไร        
       นางสาววรางคนา ศิลปกิจ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม กลาววา ไดแจง
เตือนใหประชาชนระมัดระวังในการใชเสนทางสัญจร เนือ่งจากในชวงนีจ้ะมีฝนตกหนักและน้าํทวมขัง โดยขอใหสังเกต
ปายสัญญาณเตือน และเฝาระวงัจุดเส่ียง        
       สวน ประชาชนทั่วไป หรือเกษตรกร ไมควรอยูกลางแจงในขณะเกิดฝนตกหนักฝนฟาคะนอง เพราะอาจไดรับ
อนัตรายจากการถูกฟาผาได  
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000100666&Keyword=%bd%b9 
 
18. อ.เชียงคาน ฝนหนักน้ําลนตลิ่งกบในกระชังสูญ 
อ.เชียงคาน ฝนหนักน้าํลนตลิง่กบในกระชังสูญนับหมืน่ตัว คาเสียหายกวาครึง่แสนบาท ขณะ ปภ. เขาชวยเหลือ นาย
ประมวล ลาภจิตต หัวหนาสํานักงานปงกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กลาววา เกิดฝนตกหนักตอเนือ่งบนที่สูง
ภูเขาและไหลลงลําหวยทราย ลนตล่ิง ทวมไรนา พืชไร พืชสวน ปลาและกบในกระชังของราษฎร เสียหายของบานน้าํพร 
หมู 2 หมู 6 บานนาจาน บานกลาง หมู 3 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ทําใหน้าํในลําหวยน้าํพรลนตลิง่ไหลหลากทวม
พืน้ท่ีการเกษตร ถนน และสะพานเสนทางบาน นาจาน-น้ําพร ต.ปากตม แตรถสามารถสัญจรได ขณะนีฝ้ายปองกันและ
บรรเทาสาธารณ ภัย อบต.ปากตม สมาชิก อส.อปพร. กําลังทหารพราน ในพื้นที ่ไดเขาอํานวยความสะดวกขนยาย
ส่ิงของและดูแลประชาชนแลว ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต นายแสนพร คําปญญา ผูใหญบานน้ําพร หมู 2 กลาววา นับวา
หนักท่ีสุดในรอบ 5 ป ของหมูบาน โดยเฉพาะ ต.ปากตม เปนพื้นที่ราบลุมต่าํอยูทางตอนใตของน้าํ กอนทีจ่ะไหลสูน้าํโขง 
ครั้งนี้เปนน้ําปาไหลหลากลงลําหวยทรายกอนจะลงสูแมน้ําเลย ประกอบกับฝนตกหนักตอเนื่อง เกิดน้ําสะสมจํานวนมาก 
ลนตล่ิง โดยเฉพาะพื้นท่ีบานน้ําพรนั้น มีปลาในบอ 3 บอ กบในบอเล้ียง 5 บอ รวมท้ังกบในกระชังท่ีราษฎรจํานวน 6 ราย 
เล้ียงไวในลําหวยทราย 6 กระชัง ๆ ละ 3,000 ตัว น้ําไดทวมและกระชังแตกลอยไปกับกระแสน้ําท่ีไหลรุนแรง เช่ียวกราก
ดวย ราษฎรตองสูญเสียรายไดและมูลคาการลงทุนไปรายละ 20,000 - 50,000 บาท บางรายสูญไปถึง 7,000 ตัว 

http://www.dailynews.co.th/regional/528601�
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000100666&Keyword=%bd%b9�
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นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม รวม 1,305 
มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 35 มม. (3%) 

2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 45,203 ล้าน ลบ.ม. 
(64%) มากกว่าปีที่แล้ว 9%  

3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 3,214 ล้าน ลบ.ม. 
(72%) มากกว่าปีที่แล้ว 15% 

4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า  
4.1 พื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

กรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
จ้านวน 10 จังหวัด 50 อ้าเภอ 290ต้าบล 1,724 หมู่บ้าน 
ได้แก่ จังหวัด พังงา พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท ก้าแพงเพชร 
พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ และ พระนครศรีอยุธยา 

4.2น้้าท่วม 17 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก เลย ชัยภูมิ 
ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา นครสวรรค์ อุทัยธานี 
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี กาญจนบุรี ระยอง 
พังงา 

 น้้าท่วมขังระบายไม่ทัน - 
4.3 น้้าหลาก 2 จังหวัด คืออุทัยธานี นครนายก 
4.4 ดินสไลด์ 1 จังหวัด คือ น่าน 

5.สถานะน้้าในแม่น้้าสายส้าคัญสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้า
ปกติ  ที่น้้ามากได้แก่ แม่น้้าน่าน แม่น้้ามูล แม่น้้าเจ้าพระยา และ 
แม่น้้าตาปี 

6.พื้นที่เฝ้าระวังน้้าคุณภาพน้้า – จังหวัด  



พ้ืนที่ที่คำดว่ำจะมีฝนฟ้ำคะนอง ภำค ลักษณะอำกำศ พื้นที่จังหวัด 
%

ฝน 
เทียบกับ 

เม่ือวำน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด ล้าปาง แพร่ 

น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร ก้าแพงเพชร ตาก และ

เพชรบูรณ์ อุณหภูมิ 22-34 องศาฯ  

70  เท่ากับ 

เมื่อวาน  

ภาค
ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด ชัยภูมิ เลย 
หนองบัวล้าภู อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี 

ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา อุณหภูมิ 23-33 องศา
เซลเซียส  

70  เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด ราชบุรี 

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี 

และพระนครศรีอยุธยา  อุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียส  

 70  เท่ากับ  

เมื่อวาน  

ภาค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด นครนายก 
ปราจีนบุรี  สระแก้ว จันทบุรี  และตราด  อุณหภูมิ 25-34 องศา
เซลเซียส ทะเลมีคลืน่สงู 1-2 เมตร   

 70  เท่ากับ  

เมื่อวาน  

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ
สุราษฏร์ธานี  อุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 

เมตร  

60  เท่ากับ  

เมื่อวาน  

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด ระนอง พังงา 
และภูเก็ต  อุณหภูมิ 23-32 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืน 1-2 เมตร  

70  น้อยกว่า  

เมื่อวาน  

กทม.และ
ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิ 24-33 องศา
เซลเซียส  

70  น้อยกว่า  

เมื่อวาน  
คำดกำรปริมำณฝน24 ชม.(ม.ม.) 



สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน้ ำ 
ในเข่ือนขนำดใหญ่ 

 

   มีปริมำณน้ ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน้ ำต่ ำสุด 6 เขื่อน 
- มีปริมำณเพิ่มขึ้นจำกเมื่อวำน 5 เขื่อน คือ เขื่อนภูมิพล 

จ.ตาก, เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนน้้าพุง 
จ.สกลนคร, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี, เขื่อนปราณ
บุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- มีปริมำณลดลงจำกเมื่อวำน 1 เขื่อน คือ เขื่อนบางลาง 
จ.ยะลา 

71 53 

60 

71 
ศรนีครนิทร ์

31 

46 

82 ทบัเสลา 

56 กระเสยีว 

76 สริกิติ ิ ์

81 
35 แมก่วง 

100 

74 

16 

27 

82 

รชัชประภา 

58 

65 หว้ยหลวง 58 

น า้อูน 

39 

น า้พุง 

74 

สรินิธร 

48 41 

หนองปลาไหล 
65 ประแสร ์

49 

90 

ล าแซะ 

26 

39 
29 

45 

47 

ล านางรอง 

อุบลรตัน ์
แควนอ้ย 

กิว่ลม 

แมง่ดั 

กิว่คอหมา 

ภูมพิล 

แกง่กระจาน 

ปราณบุร ี

81% ขึน้ไป  ดีมาก 6  แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี  13  แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้  11 แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  4  แห่ง 

ล าปาว 

85 

ป่าสกั 

ขุนดา่นฯ 

คลองสยีดั 

วชริาลงกรณ 

บางลาง 

ล าตะคอง 

บางพระ 

จุฬาภรณ ์

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2559 45,203 64 21,676 46 

2558 39,038 55 15,512 33 

78 

นฤบดนิทรจนิดา 
47 



พื้นที่เฝ้ำระวังน้ ำคุณภำพน้ ำ - จังหวัด  

น้ ำท่วม 17 จังหวัด พิจิตร พิษณุโลก เลย ชัยภูมิ ขอนแก่น มหำสำรคำม นครรำชสีมำฃ 
 นครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท สิงห์บุรี อ่ำงทอง อยุธยำ ปทุมธำนี กำญจนบุรี ระยอง 
 พังงำ 
น้้าท่วมขังระบายไม่ทัน - 

พื้นที่เฝ้ำระวังน้ ำล้นตลิ่ง 8 จังหวัด คือ อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 
ชัยนาท สุพรรณบุรี นครนายก 

พื้นที่ที่ต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 

น้ ำหลำก 2 จังหวัด อุทัยธำนี นครนำยก  

- วันที่  7  ต.ค . ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริ เวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1-2 เมตร 

- วันที่ 8–12 ต.ค. ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
มีแนวโน้มปริมาณฝนลดลง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตก
ต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร 
เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาวท้าให้ร่องมรสุมพาด
ผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตวอ. และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

พ้ืนที่เสี่ยงจะมีฝนตกหนักถงึหนักมำก 

ดินสไลด์ 1 จังหวัด น่ำน  



พื้นที่น้ ำท่วม น้ ำท่วมขัง น้ ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มจำกข่ำว ข้อมูลวันที่  6 ตค. ป ี2556 – 2559 
                                                                                         ข้อมูล วันที่  14-15 ก.ย. 2559                                              

 ปี 2558   ปี 2557 ปี 2556 ปี 2559 

ต้ังแต่เริ่มฤดูฝน 2559 
(18 พค.2559) มีน้้าท่วม
แล้ว 68 จังหวัด ลดแล้ว 

51 จังหวัด 

น้้าท่วม 
ปีนี้มีน้้าเคยท่วมแล้ว 

       น้ ำท่วม 29 จังหวัด 
  สุรินทร์  ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี อ ำนำจเจริญ 

บุรีรัมย์ ยโสธร ชัยภูมิ ขอนแก่น พิษณุโลก พิจิตร 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธำนี เชียงใหม่ ล ำ
ปำ ง , ส ระบุ รี  ลพบุ รี   ชั ยนำท  นครนำยก 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี สระแก้ว,จันทบุรี , ชลบุรี 
, ระยอง, อยุธยำ , อ่ำงทอง,สุพรรณบุร,ี สิงห์บุร ี

น้ ำท่วม 1 จังหวัด 
ภูเก็ต 
 

น้ ำท่วม 7 จังหวัด 
กทม., บุรีรัมย์, นครสวรรค์ ,  
นครรำชสีมำ,บุรีรัมย,์สระแก้ว,    
สรุำษฎร์ธำน ี

น้ ำท่วม 17 จังหวัด พิจิตร พิษณุโลก เลย ชัยภูมิ 
ขอนแก่น มหำสำรคำม นครรำชสีมำ นครสวรรค์ 
อุทัยธำนี ชัยนำท สิงห์บุรี อ่ำงทอง อยุธยำ ปทุมธำนี 
กำญจนบุรี ระยอง พังงำ 
  
 น้ ำหลำก 2 จังหวัด อุทัยธำนี นครนำยก  
ดินสไลด์ 1 จังหวัด น่ำน 

น้ ำหลำก 3 จังหวัด ตำก, ตรำด, 
จันทบุรี 
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