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สถานการณ์นํ้าในช่วงฤดูฝน ปี 2554 
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

1. สภาพภูมิอากาศ  
แผนที่อากาศ 

วันที่  4  ตุลาคม  2554  (01.00 น.) 

แผนที่ลมชั้นบน 
ระดับ 925  hPa 

ภาพถ่ายดาวเทียม GOES-9 IR1 

   
 
 
 
 
 

 

  

 

 

ประกาศเตือนภัย  "พายุ “นาลแก”"  ฉบับที่  3 
เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ พายุโซนร้อน “นาลแก” บริเวณทะเลจีนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 250 กม. ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ ของเกาะไหหลํา ประเทศจีน มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 95 กม./ชม. พายุน้ีกําลังเคล่ือนตัวทาง

ทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 10 กม./ชม. คาดว่าจะเคล่ือนข้ึนฝัง่ประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที ่5 ตลุาคม น้ี อนึง่ ร่องมรสุม

พาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัด

ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทําให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝ่ังตะวันตก ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝน

ที่ตกหนักในระยะ 1-2 วันนี้ ส่วนคล่ืนลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรง โดยมีคล่ืนสูง  2-3  เมตร  
2. สภาพฝน  

ปริมาณฝนสูงสุดรายภาค ตั้งแต่ เวลา  07.00 น. วันที่  3  ตุลาคม   2554  จนถึง เวลา  07.00 น. วันที่  4  ตุลาคม   2554  ดังน้ี 
ภาคเหนือ   ที่ อําเภอเมือง   จังหวัดกาํแพงเพชร  112.1 มม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่ อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  57.9 มม. 

ภาคกลาง   ที่ อําเภอเมือง   จังหวัดชัยนาท   74.0 มม. 

ภาคตะวันออก   ที่ อําเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบรุ ี   56.8 มม. 

ภาคใต้ (ฝัง่ตะวันออก)  ที่ อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร   36.0   มม. 

ภาคใต้ (ฝัง่ตะวันตก)  ที่ อําเภอเมือง   จังหวัดภเูกต็   58.0 มม. 

สถานการณ์ปัจจุบัน : สถานการณ์วิกฤตระดับ 3ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 5กันยายนพ.ศ. 2554 เวลาทําการ : ตลอด 24 ชั่วโมง
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ปรมิาณฝน วันที่  3  ตุลาคม   ปรมิาณฝนสะสม ตัง้แต ่ ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ ปรมิาณฝนสะสมเทยีบกับคา่ปกต ิ

ป ี2554 ป ี2553 1 - 3 ตุลาคม 2554 1 มกราคม – 3  ตุลาคม 2554 1 มกราคม – 3  ตุลาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

(ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  :  ฝนวัดไม่ได้ ปริมาณฝนน้อยกว่า  0.1  มม.   ฝนเล็กน้อย  0.1-10.0  มม.        

ฝนปานกลาง  10.1 - 35.0  มม.    ฝนหนัก  35.1- 90.0  มม.    ฝนหนักมาก   90.1 มม.   ข้ึนไป)   
การคาดการณ์ฝนล่วงหน้า  3  วัน 

5  ต.ค.-  6  ต.ค. 54 6  ต.ค.- 7  ต.ค. 54 7  ต.ค. –  8  ต.ค. 54 

7.00 น-19.00 น 19.00  น - 7.00 น. 7.00 น-19.00 น 19.00  น - 19.00 น. 19.00  น - 19.00 น. 

     

 

 

 

 

(ข้อมูลจาก The National Centers for Environmental Prediction เริ่มพยากรณ์วันที่  3  ต.ค. 54) 

 ในช่วงวันที่  5  ต.ค. - 8  ต.ค. 54  คาดว่า  ทุกภาคจะมีฝนตกกระจายทั่วไป ประมาณ  10-30  มม. 
3. สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้า  
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ปริมาตรน้ําในอ่างฯ  67,537 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ  91  

(ปริมาตรน้ําใช้การได้  43,683 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2553 (49,515 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น

ร้อยละ  67)  มากกว่าปี 2553 จํานวน 18,022 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ จํานวน  785.29  ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 

จํานวน  417.16  ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก  6,580  ล้าน ลบ.ม. 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่  ปริมาตรน้ําในอ่างฯ 63,961  ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ  91  (ปริมาตรน้ําใช้การได้ 

40,425 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58)  ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2553 (46,514  ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66)  มากกว่าป ี

2553 จํานวน  17,447  ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ จํานวน  759.58  ล้าน ลบ.ม.  ปริมาณน้ําระบาย จํานวน  385.70  ล้าน 

ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก  6,196  ล้าน ลบ.ม. 
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สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

ความจุ ความจุ ความจุ รับไดอี้ก

ท่ี % % ที่ % ใชก้าร % ที่ % % 

รนก. รนก. รนก. รนก. รนก. รนก. รนก. รนก. รนก. (ล้าน ม.3)

เหนอื 7 24,721   23,972 97 17,233 70 51 823 823 100 757 92 58 25,544 24,795 97 17,990 70 749

ตอน. 12 8,323    8,566 103 6,923 83 222 1,771 1,797 101 1,655 93 234 10,094 10,363 103 8,578 85 -269

กลาง 3 1,185     1,402 118 1,351 114 9 80 79 99 73 91 12 1,265 1,481 117 1,424 113 -216

ตะวันตก 2 26,605  22,956 86 9,679 36 7 132 86 65 75 57 9 26,737 23,042 86 9,754 36 3,695

ตะวันออก 5 1,173     1,152 98 1,071 91 47 646 573 89 521 81 52 1,819 1,725 95 1,592 88 94

ใต้ 4 8,150    5,913 73 4,216 52 31 508 218 43 177 35 35 8,658 6,131 71 4,393 51 2,527

รวม 33 70,157  63,961 91 40,425 58 367 3,960 3,576 90 3,258 82 400 74,117 67,537 91 43,683 59 6,580

ใชก้ารในอ่างฯ ใชก้าร ในอ่างฯ ในอ่างฯ

ภาค

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง รวม

จํานวน

(แหง่)

ปรมิาตรน้ํา
จํานวน

(แห่ง)

ปริมาตรน้ํา
จํานวน

(แหง่)

ปรมิาตรน้ํา

 
             (หนว่ย : ล้าน ลบ.ม.) 

สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯและป่าสักฯ วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ํา

ปริมาตรน้ํา   % ความจุอ่างฯ ปริมาตรน้ํา   % ความจุอ่างฯ วันนี้ เม่ือวาน วันนี้ เม่ือวาน รับไดอี้ก

ภูมิพล 12,853 95 9,053 67 213.49 117.69 53.72 44.00 609

สริกิติิ์ 9,425 99 6,575 69 76.29 78.91 59.99 60.06 85

ภูมพิล+สิริกิต์ิ 22,278 97 15,628 68 289.78 196.60 113.71 104.06 694
แควนอ้ยฯ 909 97 866 92 36.31 24.33 26.91 17.28 30

ป่าสักชลสทิธิ์ 1,080 138 1,077 137 99.04 83.58 82.11 82.14  -

รวม ภูมพิล สิรกิิติ์
แควน้อยฯ ป่าสักฯ

ปรมิาตรน้ําใชก้ารได้ปรมิาตรน้ําในอ่างฯ
อ่างเก็บน้ํา

ปริมาณน้ําระบาย

203.48222.73 724304.5117,57124,267 98 71 425.13
 

                           (หนว่ย : ลา้น ลบ.ม.) 

อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์นํ้า  มากกว่าร้อยละ  80  ของความจุอ่างฯ จํานวน  27  อ่างฯ  ดังน้ี 

ปริมาตรน้ํา   % ความจุอา่งฯ ปรมิาตรน้ํา   % ความจุอา่งฯ วันนี้ เมื่อวาน วันนี้ เมื่อวาน รับได้อีก

1 ภูมิพล 12,853 95 9,053 67 213.49 117.69 53.72 44.00 609

2 สิรกิิติ์ 9,425 99 6,575 69 76.29 78.91 59.99 60.06 85

3 แมงั่ดสมบูรณช์ล 288 109 243 92 4.11 7.64 3.38 2.60  -

4 แมก่วงอุดมธารา 265 101 251 95 3.49 4.96 4.01 4.34  -

5 กิ่วคอหมา 166 98 160 94 4.17 7.40 5.92 5.92 4

6 แควนอ้ยบํารุงแดน 909 97 866 92 36.31 24.33 26.91 17.28 30

7 ห้วยหลวง 125 93 118 87 4.30 3.19 2.91 0.66 10

8 น้ําอูน 583 112 540 104 14.74 11.64 5.88 4.69  -

9 น้ําพุง 170 103 161 98 2.18 4.51 2.09 1.38  -

10 จุฬาภรณ์ 172 105 120 73 6.08 2.02 3.17 1.00  -

11 อุบลรัตน์ 2,766 114 2,185 90 82.66 78.78 33.14 32.77  -

12 ลําปาว 2,012 102 1,912 97 37.00 44.45 30.60 28.45  -

13 ลําตะคอง 307 98 280 89 8.05 1.61 2.77 2.77 7

14 ลําพระเพลงิ 100 91 99 90 2.53 1.13 1.99 1.99 10

15 มูลบน 136 96 129 91 1.56 1.17 0.45 0.69 5

16 ลําแซะ 261 95 254 92 2.65 1.15 0.85 1.15 14

17 สิรนิธร 1,861 95 1,030 52 18.81 16.72 9.53 10.23 105

18 ปา่สักชลสิทธิ์ 1,080 138 1,077 137 99.04 83.58 82.11 82.14  -

19 กระเสียว 194 81 154 64 1.09 1.09 1.83 1.83 46

20 ศรนีครนิทร์ 15,542 88 5,277 30 31.40 34.68 22.76 22.18 2,203

21 วชริาลงกรณ์ 7,414 84 4,402 50 32.01 28.36 10.00 9.90 1,446

22 ขุนด่านปราการชล 197 88 192 86 2.48 3.28 4.46 4.47 27

23 คลองสยัีด 421 100 391 93 3.07 1.80 2.00 1.80  -

24 บางพระ 99 85 87 74 0.29 0.29 0.07 0.07 18

25 หนองปลาไหล 169 103 155 95 2.22 2.18 0.46 0.46  -

26 ประแสร์ 266 107 246 99 3.77 1.55 2.66 3.08  -

27 รัชชประภา 4,593 81 3,241 57 38.43 44.94 2.84 3.19 1,046

ปรมิาณน้ํา
4 ตุลาคม 2554 4 ตุลาคม 2554

ปริมาตรน้ําใชก้ารได้
ปรมิาณน้ําไหลลงอ่าง ปริมาณน้ําระบาย

ลําดับที่ อา่งเก็บน้ํา

ปรมิาตรนํ้าในอ่างฯวันนี้

            
             (หนว่ย : ล้าน ลบ.ม.) 
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4. สภาพนํ้าท่า  
ต่ํา(-) อยูใ่น

สถานี วันน้ี เมื่อวาน สูง(+) เกณฑ์ แนวโน้ม
ม. ม.3 / ว.ิ ม. ม.3 / ว.ิ ม.3 / ว.ิ กว่าตลิ่ง

1. ปงิ P.1 สะพานนวรัฐ อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3.70 440 3.16 335 349 -0.54 มาก ลดลง

ปงิ P.7A สะพานบ้านห้วยยาง อาํเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 5.87 4,035 3.18 1,489 1,355 -2.69 ปกติ เพิ่มข้ึน

ปงิ P.17 บ้านท่าง้ิว อาํเภอบรรพตพสิัย จังหวัดนครสวรรค์ 38.08 1,815 37.47 1,411 1,323 -0.61 มาก เพิ่มข้ึน

2. วัง W.4A บ้านวังหมัน อาํเภอสามเงา จังหวัดตาก 7.10 753 6.64 581 481 -0.46 มาก เพิ่มข้ึน

3. ยม Y.1C สะพานบ้านน้ําโคง้ อาํเภอเมือง จังหวัดแพร่ 8.20 1,000 5.95 609 716 -2.25 มาก ลดลง

ยม Y.4 สะพานตลาดธานี อาํเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 7.43 702 7.00 646 527 -0.43 มาก เพิ่มข้ึน

ยม Y.16 บ้านบางระกํา อาํเภอบางระกํา จังหวัดพษิณุโลก 7.15 357 11.04 1,194 1,214 3.89 ท่วม ลดลง

ยม Y.17 บ้านสามง่าม อาํเภอสามงา่ม จังหวัดพิจิตร 7.04  - 6.76 1,170 1,212 -0.28 มาก ลดลง

4. น่าน N.1 หน้าสํานักงานปา่ไม้ อาํเภอเมือง จังหวัดนา่น 7.00 1,300 2.63 327 417 -4.37 ปกติ ลดลง

น่าน N.5A สะพานเอกาทศรถ อาํเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 10.54 1,548 10.54 1,553 1,567 0.00 ท่วม ลดลง

น่าน N.67 สะพานบ้านเกยไชย อาํเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 28.30 1,520 28.45 1,565 1,556 0.15 ท่วม เพิ่มข้ึน

5. ชี E.23 บ้านค่าย อาํเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 9.00 340 9.02 362 470 0.02 ท่วม ลดลง

E.20A แนวสะพาน อาํเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 10.00 1,215 10.72 1,488 1,500 0.72 ท่วม ลดลง

6 มูล M.6A บ้านสะตกึ อาํเภอสตกึ จังหวัดบุรรีัมย์ 5.40 303 7.31 976 825 1.91 ท่วม เพิ่มข้ึน

M.9 บ้านหนองหญ้าปล้อง อาํเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 9.00 187 9.95 250 250 0.95 ท่วม ทรงตัว

M.7 สะพานเสรปีระชาธิปไตย อาํเภอเมือง จังหวัดอบุลราชธานี 7.00 2,600 9.06 4,042 4,070 2.06 ท่วม ลดลง

7 พระสทึง Kgt.10 บ้านสระขวัญ อาํเภอเมือง จังหวัดสระแกว้ 11.50 314 6.75 71 59 -4.75 ปกติ เพิ่มข้ึน

8 ท่าตะเภา X.158 ท่ีสะพานบ้านวังครก อาํเภอทา่แซะ จังหวัดชุมพร 12.20 748 5.74 156 200 -6.46 ปกติ ลดลง

9 ตาปี X.37A บ้านย่านดนิแดง อาํเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธ์านี 11.70 734 9.85 320 309 -1.85 ปกติ เพิ่มข้ึน

10 ค.บางใหญ่ X.190A บ้านเก็ตโฮ อาํเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 17.13 37 15.40 5.10 1.30 -1.73 นอ้ย เพิ่มข้ึน

11 โก-ลก X.119A บ้านปาเสมัส อาํเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 8.20 244 4.22 26 22 -3.98 นอ้ย เพิ่มข้ึน

12 ค.ตันหยงมัส X.73 บ้านตันหยงมัส อาํเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 15.58 137 10.90 9 9 -4.68 นอ้ย ทรงตัว

แม่น้ํา ท่ีตั้งสถานี
ตลิ่ง ความจุ ระดับนํ้า

ปริมาณน้ํา

 
           หมายเหตุ: เครื่องหมาย – หมายถงึ ไม่ได้รับรายงาน 

แม่นํ้าเจ้าพระยา  สถานี C.2  ที่ อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ําไหลผ่าน  4,524 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 

4,398  ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ํา +26.78  เมตร สูงกว่าตล่ิง  0.58 เมตร  
 เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13  ที่ อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท  มีปริมาณน้ําไหลผ่าน  3,578  ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน  3,570 ลบ.ม./

วินาที) ระดับน้ําเหนือเข่ือน +17.67  ม.รทก. (เมื่อวาน  +17.65  ม.รทก.) ระดับน้ําท้ายเข่ือน +17.51 ม.รทก. (เมื่อวาน  +17.50 ม.รทก.)  
 รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันออก  ปริมาณนํ้าไหลผ่าน  98  ลบ.ม./วินาที (เม่ือวาน 97 ลบ.ม./วินาที) 

คลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์)  98  ลบ.ม./วินาที    คลองชัยนาท-อยุธยา  (ปตร.มหาราช ) ปิดการระบาย    คลอง

เล็กอ่ืน  ๆ ปดิการระบาย    โดยรับน้ําเข้าคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระนารายณ์)  217  ลบ.ม./วินาที 
 รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันตก  ปริมาณน้ําไหลผ่าน  615  ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน  571 ลบ.ม./วินาที)  คลอง

มะขามเฒ่าอู่ทอง  (ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง)  40  ลบ.ม./วินาที แม่น้ําสุพรรณ  405 ลบ.ม./วินาที (ปตร.พลเทพ  341  ลบ.ม./วินาที 

คลองเล็กอ่ืน  ๆ 64  ลบ.ม./วินาที)  แม่น้ําน้อย  ปตร.บรมธาตุ  170  ลบ.ม./วินาที 

เขื่อนพระรามหก  อัตราการไหลเฉล่ีย 1,249 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน  1,239  ลบ.ม./วินาที) 
อ.บางไทร  สถานี C.29 อัตราการไหลเฉล่ีย 3,441 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน  3,329  ลบ.ม./วินาที) 
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ปตร.คลองลัดโพธิ์  ปริมาณน้ําไหลผ่าน  57.64 ล้าน  ลบ.ม.  (เมื่อวาน  41.14 ล้าน ลบ.ม.) อัตราการไหลเฉล่ีย 

667.13 ลบ.ม./วินาที  (เมื่อวาน  476.22  ลบ.ม./วินาที) ระยะเวลาเปดิการระบายน้ํา  24.00  ช่ัวโมง 
ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง รวมสูบและระบายทั้งหมดวันละ 29.01 ล้าน ลบ.ม. โดยได้เร่งระบายน้ําลง

แม่น้ําเจ้าพระยาวันละ  2.61  ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําลงแม่น้ํานครนายกวันละ 1.90 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําลงแม่น้ําบางปะกง

วันละ  6.18  ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําลงอ่าวไทยวันละ 18.32 ล้าน ลบ.ม. (สูบจากคลองชายทะเลลงอ่าวไทยวันละ 14.36 ล้าน 

ลบ.ม. และสูบจากสถานีสูบน้ําสุวรรณภูมิลงอ่าวไทยวันละ  3.96  ล้าน ลบ.ม.) 

 ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง  รวมสูบและระบายทั้งหมดวันละ 12.99 ล้าน ลบ.ม. โดยได้เร่งระบายน้ํา

ลงแม่น้ําเจ้าพระยาวันละ  1.94  ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําลงแม่น้ําท่าจีนวันละ  11.05  ล้าน ลบ.ม. 

5. สถานการณ์นํ้าท่วม 

ภาคเหนือและภาคกลาง 
1. จังหวัดเชียงใหม่ ระดับน้ําที่สถานี P.1 ที่สะพานนวรัฐ และ P.67 ที่อําเภอสันทราย ระดับน้ําลดลงตํ่ากว่าตลิ่งแล้ว 

เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและล้นตล่ิงเข้าท่วมพ้ืนที่ในอําเภอดอยเต่า อําเภอฮอท อําเภอ

จอมทอง อําเภอแม่แจ่ม อําเภอดอยหล่อ อําเภอแม่วาง อําเภอสันป่าตอง ความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจและติดตาม

สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  

2. จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังคงมีน้ําท่วมขังในเขต อําเภอพิชัย ได้แก่ ตําบลคอรุม ตําบลท่ามะเฟือง ตําบลพญาแมน ระดับ

น้ําท่วมสูงเฉล่ีย 0.30 - 1.00 ม. รวม 13,000 ไร่ สถานการณ์มีแนวโน้มลดลง  
3. จังหวัดสุโขทัย มีน้ําล้นอ่างฯแม่มอก อ่างฯห้วยท่าแพ อ่างฯแม่กองค่าย อ่างฯห้วยแม่สูง อ่างฯห้วยทรวง ทุ่งทะเล

หลวง(แก้มลิง) ซ่ึงปริมาณน้ําที่ไหลลงสู่ด้านท้ายอ่างนั้น ทําให้มีพ้ืนที่น้ําท่วมในเขตอําเภอทุ่งเสล่ียม อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรี

สําโรง และอําเภอเมือง โครงการชลประทานสุโขทันได้ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่จํานวน 7 เครื่อง  

4. จังหวัดพิษณุโลก ยังคงมีพ้ืนที่น้ําท่วมขัง ทั้งหมด 7 อําเภอ รวม 798,390 ไร่  แบ่งเป็นในเขตอําเภอบางระกํา รวม 

224,050 ไร่ อําเภอพรหมพิราม รวม 186,723 ไร่ อําเภอเมืองพิษณุโลก รวม 113,540 ไร่ อําเภอบางกระทุ่ม รวม 87,334 ไร่ 

อําเภอวังทอง รวม 102,702 ไร่ อําเภอวัดโบสถ์ รวม  81,109 ไร่ อําเภอเนินมะปราง รวม 2,932 ไร่ สถานการณ์มีแนวโน้มลดลง 

โครงการชลประทานพิษณุโลกได้ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือ รวม 28 เครื่อง  

5. จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันมีพ้ืนที่น้ําท่วมในพ้ืนที่ลุ่มทั้งหมด 12 อําเภอ 83 ตําบล  ได้แก่ อําเภอสามง่าม อําเภอบึงนา
ราง อําเภอโพทะเล  อําเภอโพธิ์ประทับช้าง อําเภอวชิรบารมี อําเภอเมือง อําเภอตะพานหิน อําเภอบางมูลนาก อําเภอ
สากเหล็ก  อําเภอทับคล้อ  อําเภอวังทรายพูน และอําเภอดงเจริญ รวมพ้ืนที่ประมาณ  498,910 ไร่ (4 ต.ค. 54) โครงการ

ชลประทานพิจิตรส่งเครื่องสูบน้ําเคล่ือนที่เข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ จํานวน 36 เครื่อง  

6. จังหวัดเพชรบูรณ์  ยังคงมีน้ําท่วมจากแม่น้ําป่าสักล้นตล่ิงจํานวน 5 อําเภอ คือ อําเภอเมือง(1 ตําบล) อําเภอ
หนองไผ่(8 ตําบล) อําเภอบึงสามพัน(3 ตําบล) อําเภอวิเชียรบุรี(7 ตําบล) และอําเภอศรีเทพ(6 ตําบล)  ปัจจุบันสถานการณ์มี

แนวโน้มลดลง 

7. จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่น้ําท่วมจากน้ําล้นตล่ิงเดิม จํานวน 10 อําเภอ เป็นพ้ืนที่การเกษตรรวม 661,935 ไร่ ดังน้ี  

อําเภอชุมแสง(11 ตําบล) อําเภอเก้าเลี้ยว( 5 ตําบล) อําเภอเมืองนครสวรรค์ ( 10 ตําบล) อําเภอโกรกพระ(7 ตําบล)  อําเภอตา
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คลี(4 ตําบล)  อําเภอพยุหะคีรี (4 ตําบล) อําเภอท่าตะโก(9 ตําบล) อําเภอหนองบัว(8 ตําบล) อําเภอลาดยาว(1ตําบล) อําเภอ
บรรพตพิสัย(11 ตําบล)    โครงการชลประทานนครสวรรค์ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ จํานวน 42 เครื่อง 

8. จังหวัดอุทัยธานี น้ําท่วมจากน้ําล้นตล่ิงแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าท่วมพ้ืนที่ราบลุ่มต่ําริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาที่ตําบลหาด
ทะนง ตําบลสะแกกรัง ตําบลน้ําซึม ตําบลท่าซุง ตําบลเนินแจ้ง ตําบลหนองไผ่แบน ตําบลดอนขวาง และตําบลเกาะเทโพ อําเภอ

เมือง รวม 32,296 ไร่ ซ่ึงเป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน และสถานการณ์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

9. จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่น้ําท่วมขังในพ้ืนท่ีลุ่มจากปริมาณฝนตกสะสม จํานวน 8 อําเภอ คือ อําเภอสรรพยา(7 ตําบล) 

อําเภอหันคา(6 ตําบล) อําเภอเมือง(8 ตําบล ) อําเภอวัดสิงห์(5 ตําบล) อําเภอมโนรมย์(7 ตําบล) อําเภอหนองมะโมง(3 ตําบล) อําเภอ

สรรคบุรี(8 ตําบล) และอําเภอเนินขาม(3 ตําบล) เป็นพ้ืนที่การเกษตร รวม 91,775 ไร่ (อําเภอหนองมะโมง อําเภอสรรคบรุ ีอําเภอเนินขาม 

อยู่ระหว่างสํารวจพ้ืนที่เกษตร)  โครงการชลประทานชัยนาท ได้ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ทั้งหมด จํานวน 21 เครื่อง  

10. จังหวัดสิงห์บุรี พ้ืนที่น้ําขังจากน้ําล้นตล่ิงจากคลองชัยนาท-ป่าสัก(ทุ่งเชียงราก) จํานวน 6อําเภอ คือ อําเภออินทร์

บุรี(5 ตําบล) อําเภอเมือง(5 ตําบล) อําเภอพรหมบุรี(7 ตําบล) อําเภอค่ายบางระจัน(2 ตําบล) อําเภอท่าช้าง(3 ตําบล) และอําเภอ

บางระจัน พ้ืนที่เกษตรเสียหายประมาณ 118,456 ไร่ โครงการชลประทานสิงห์บุรีและโครงการส่งน้ําฯมหาราช ได้ส่งเครื่องสูบน้ํา

เคล่ือนที่เข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ จํานวน 80 เครื่อง  

11. จังหวัดอ่างทอง  ยังคงมีพ้ืนที่น้ําท่วมจากน้ําล้นตล่ิง รวม 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอป่าโมก(8 ตําบล) อําเภอเมือง(14 
ตําบล) อําเภอวิเศษชัยชาญ(13 ตําบล) อําเภอไชโย(7 ตําบล) อําเภอโพธิ์ทอง(15 ตําบล) อําเภอสามโก้(5 ตําบล) อําเภอแสวงหา(7 
ตําบล) รวมพ้ืนที่การเกษตร 91,202 ไร่ โครงการชลประทานอ่างทองได้ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ จํานวน 48 เครื่อง 

 12. จังหวัดสุพรรณบุรี เกิดน้าํล้นตล่ิงไหลเข้าท่วมพื้นที่ 4 อําเภอ  คือ อําเภอเมือง(19 ตําบล) อําเภอสองพ่ีน้อง (14 

ตําบล รวม 4,600 ไร่) อําเภอบางปลาม้า(9 ตําบล) และอําเภออู่ทอง(8 ตําบล) 

13. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ยังมีพ้ืนที่น้ําท่วมขังจากน้ําล้นตล่ิง จํานวน 16 อําเภอ คือ อําเภอบางบาล อําเภอบาง

ปะอิน อําเภอบางไทร อําเภอผักไห่ อําเภอเสนา อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอมหาราช อําเภอบางปะหัน อําเภอนครหลวง 

อําเภอบางซ้าย อําเภอบ้านแพรก อําเภอวังน้อย อําเภอท่าเรือ อําเภอภาชี อําเภอบัวหลวง และอําเภออุทัย เป็นพ้ืนที่การเกษตร 

รวม 93,448 ไร่ พ.ท.ส่วนใหญ่อยู่นอกค้ันกั้นน้ํา  โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ 

จํานวน 42 เครื่อง และเครื่องสูบน้ําด้วยไฟฟ้าส่งเข้าช่วยเหลือในพื้นที่พระราชวังบางปะอิน จํานวน 2 เครื่อง ที่ อ.บางบาล 1 เครื่อง 

14. จังหวัดนครปฐม ยังคงมีน้ําท่วมขังจากแม่น้ําท่าจีนล้นตล่ิง จํานวน 6 อําเภอ คือ อําเภอบางเลน (10 ตําบล) 

อําเภอนครชัยศรี(7 ตําบล) อําเภอสามพราน(13 ตําบล) อําเภอดอนตูม(1 ตําบล) อําเภอกําแพงแสน(2 ตําบล) และอําเภอ
พุทธมณฑล(3 ตําบล) รวมพ้ืนที่ประมาณ 28,157 ไร่ โครงการนครปฐมได้ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ จํานวน 6 เครื่อง และ

ติดเครื่องผลักดันน้ําที่สะพานสําโรง-ลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี จํานวน 20 เครื่อง 

15. จังหวัดลพบุรี ยังคงมีพ้ืนที่ประสบภัย จํานวน 11 อําเภอ คือ อําเภอโคกสําโรง(9 ตําบล) อําเภอเมือง(5 ตําบล) 
อําเภอบ้านหมี่(4 ตําบล) อําเภอท่าวุ้ง(6 ตําบล) อําเภอชัยบาดาล อําเภอพัฒนานิคม อําเภอท่าหลวง อําเภอหนองม่วง 
อําเภอลําสนธิ อําเภอสระโบสถ์ และอําเภอโคกเจริญ โครงการชลประทานลพบุรีได้ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ จํานวน 

23 เครื่อง รถนาค 1 เครื่อง 

16. จังหวัดสระบุรี ยังคงมีพ้ืนที่น้ําท่วมจากน้ําล้นตล่ิงในแม่น้ําป่าสักจํานวน 10 อําเภอ ได้แก่  อําเภอวังม่วง(3 ตําบล) 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ(1 ตําบล) อําเภอหนองแค(18 ตําบล) อําเภอเสาไห้(12 ตําบล) อําเภอวิหารแดง(6 ตําบล) อําเภอบ้าน
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หมอ(8 ตําบล) อําเภอพระพุทธบาท(8 ตําบล)  อําเภอหนองโดน(4 ตําบล) อําเภอดอนพุด(2 ตําบล) อําเภอหนองแซง(4 ตําบล) ระดับ
น้ําสูงเฉล่ีย 0.70-2.20 ม. สถานการณ์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โครงการสระบุรีได้จัดส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ จํานวน 19 เครื่อง  

17. จังหวัดปทุมธานี น้ําเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่ 2 อําเภอ 24 ตําบล คือ อําเภอเมือง(13 ตําบล)  อําเภอสามโคก(11ตําบล) 

โครงการชลประทานปทุมธานีได้จัดส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ จํานวน 32 เครื่อง 

18. จังหวัดนนทบุรี น้ําเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําเจ้าพระยาและริมคลองขนาดใหญ่ 6 อําเภอ คือ อําเภอบาง

บัวทอง(8 ตําบล)  อําเภอบางใหญ่(6 ตําบล) อําเภอเมือง(9 ตําบล) อําเภอปากเกร็ด(11 ตําบล) อําเภอบางกรวย(9 ตําบล)  และอําเภอ

ไทรน้อย(7 ตําบล) ความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ โครงการชลประทานนนทบุรีได้ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ จํานวน 

50 เครื่อง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 19. จังหวัดนครพนม ระดับน้าํในลุ่มน้ําโขงและลุ่มน้ําย่อยในลุ่มน้ําสงครามมีแนวโน้มทรงตัว  และยังคงมีน้ําท่วมขังใน
พ้ืนที่การเกษตรเนื่องจากอิทธิพล พายุนกเตน รวม 12 อําเภอ คือ อําเภอศรีสงคราม(9 ตําบล) อําเภอนาทม(3 ตําบล) อําเภอ
บ้านแพง(6 ตําบล) อําเภอนาหว้า(6 ตําบล) อําเภอโพนสวรรค์(7 ตําบล) อําเภอท่าอุเทน(9 ตําบล) อําเภอเมือง(15 ตําบล) 
อําเภอเรณูนคร(8 ตําบล) อําเภอธาตุพนม(12 ตําบล) อําเภอปลาปาก(8 ตําบล) อําเภอนาแก(12 ตําบล) และอําเภอวังยาง
(4 ตําบล) พ้ืนที่การเกษตรรวม 392,275 ไร่  โครงการชลประทานนครพนม เตรียมเครื่องสูบน้ําเพ่ือช่วยเหลือ จํานวน 6 เครื่อง และ

เข้าช่วยเหลือที่เทศบาลเมืองนครพนมแล้ว จํานวน 1 เครื่อง 

 20. จังหวัดหนองคาย มีน้ําท่วมขังในเขตพ้ืนทีร่อบนอกทั้งพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ชุมชนเริม่มีน้ําท่วมขังในที่ลุ่ม พ้ืนที่

นาข้าวเสียหายประมาณ  2,000 ไร่ โครงการชลประทานหนองคายได้ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่แล้ว จํานวน 4 เครื่อง 

 21. จังหวัดสกลนคร ยังคงมีน้ําท่วมบริเวณรอบหนองหารและลุ่มน้ําก่ํา ในเขตอําเภอเมือง อําเภอโคกศรีสุพรรณ 
และอําเภอโพนนาแก้ว เนื่องจากปริมาณน้ําในแม่น้ําโขงมีระดับสูงทําให้ไม่สามารถระบายน้ําได้สะดวก โครงการชลประทาน

สกลนคร ได้ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่น้ําท่วมขัง จํานวน 5 เครื่อง 

22. จังหวัดกาฬสินธุ์  ยังคงมีน้ําท่วมประมาณ  40,606 ไร่ ใน 6 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอกุฉินารายณ์ อําเภอ
ห้วยผึ้ง อําเภอกมลาไสย อําเภอยางตลาด และอําเภอฆ้องชัย โครงการชลประทานกาฬสินธ์ุได้ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือ

พ้ืนที่อําเภอกมลาไสย อําเภอเมือง รวม 30 เครื่อง 

23. จังหวัดร้อยเอ็ด สถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําชีและลุ่มน้ํายังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปัจจุบันมีพ้ืนที่ประสบภัยรวม 15 อําเภอ 

คือ อําเภอโพธิ์ชัย อําเภอเสลภูมิ อําเภออาจสามารถ อําเภอพนมไพร อําเภอเชียงขวัญ อําเภอทุ่งเขาหลวง อําเภอธวัชบุรี อําเภอจัง

หาร  อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอปทุมรัตน์ อําเภอเมือง อําเภอโพนทราย อําเภอเมืองสรวง อําเภอหนองฮี อําเภอสุวรรณภูมิ รวม  

295,522 ไร่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ดได้ส่งเครื่องสูบน้ําเคล่ือนที่เข้าช่วยเหลือ รวม 25 เครื่อง  

24. จังหวัดอํานาจเจริญ   

ลําน้ําเซบาย  ที่อําเภอหัวตะพาน อําเภอเสนางคนิคม อําเภอเมือง ยังคงมีพ้ืนที่น้ําท่วม ประมาณ 2,900 ไร่ (พ้ืนที่น้ํา

ท่วมทั้งหมด 28,900ไร่) คาดว่าหากไม่มีฝนตกทางด้านเหนือลําน้ํา ระดับน้ําในพ้ืนที่จะมีแนวโน้มลดลง 

ลําน้ําเซบก  ที่อําเภอลืออํานาจ อําเภอพนา และบริเวณแก้มลิงหนองเป็ด ยังคงมีพ้ืนที่น้ําท่วมจากน้ําล้นตล่ิง 

ประมาณ 1,000 ไร่ (พ้ืนที่น้ําท่วมทั้งหมด 29,690 ไร่)   
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สรุปพ้ืนที่น้ําท่วมรวม ประมาณ 3,900 ไร่ โครงการชลประทานอํานาจเจริญ ได้ส่งเครื่องสูบน้ําช่วยระบายน้ําออกจาก

พ้ืนที่การเกษตรบริเวณแก้มลิงหนองยาง จํานวน 2 เครื่อง  

25. จังหวัดยโสธร ยังคงมีพ้ืนที่น้ําท่วม รวม 9 อําเภอ คือ อําเภอเมือง(17 ตําบล) อําเภอคําเข่ือนแก้ว(13 ตําบล) อําเภอ

มหาชนะชัย(10 ตําบล) อําเภอเลิงนกทา(10 ตําบล) อําเภอกุดชุม(10 ตําบล) อําเภอป่าต้ิว(5 ตําบล) อําเภอทรายมูล(5 ตําบล) อําเภอ

ไทยเจริญ(5 ตําบล) และอําเภอค้อวัง(4 ตําบล) รวม 254,455 ไร่ โครงการชลประทานยโสธร ได้ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ 

จํานวน 5 เครื่อง 

26. จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงเหลือพ้ืนที่น้ําท่วมจากอิทธิพลแม่น้ําโขงล้นตล่ิงและน้ําขังจากฝนตกหนัก รวม 12 

อําเภอ 62 ตําบล (จากทั้งหมด 25 อําเภอ) คือ อําเภอเมือง อําเภอวารินชําราบ อําเภอตาลสุม อําเภอเขื่องใน อําเภอเดช
อุดม อําเภอดอนมดแดง อําเภอม่วงสามสิบ อําเภอสว่างวีระวงศ์ อําเภอนํ้าขุ่น อําเภอสําโรง อําเภอพิบูลมังสาหาร 
อําเภอนาเยีย พ้ืนที่เกษตรได้รับความเสียหายทั้งส้ิน 105,331 ไร่  

27. จังหวัดชัยภูมิ ยังคงเหลือพ้ืนที่น้ําท่วมจํานวน 14 อําเภอ คือ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอคอนสาร อําเภอจัตุรัส 

อําเภอบ้านเขว้า อําเภอเมือง อําเภอหนองบัวแดง อําเภอเนินสง่า อําเภอภักดีชุมพล อําเภอแก้งคร้อ อําเภอบ้านแท่น อําเภอคอน

สวรรค์ อําเภอภูเขียว อําเภอซับใหญ่ และอําเภอหนองบัวระเหว รวม 223,291 ไร่ โครงการชลประทานชัยภูมิได้จัดส่งเครื่องสูบน้ํา

เข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จํานวน 13 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ํา จํานวน 6 เครื่อง 

28. จังหวัดศรีสะเกษ เกิดน้ําท่วมในพ้ืนที่ 6 อําเภอ คือ อําเภอกันทรารมย์(15 ตําบล) อําเภอกันทรลักษ์(14 ตําบล) 

อําเภอโนนคูณ(5 ตําบล) อําเภอเมืองจันทร์(3 ตําบล) อําเภอน้ําเกล้ียง(3 ตําบล) อําเภอไพรบึง(3 ตําบล) อําเภอราศีไศล(7 ตําบล) 

อําเภอห้วยทับทัน(2 ตําบล) อําเภอเมือง(7 ตําบล) อําเภอศิลาลาด(2 ตําบล) พ้ืนที่การเกษตรเสียหายประมาณ 46,599 ไร่ 

29. จังหวัดสุรินทร์ น้ําในแม่น้ํามูลเอ่อล้นตล่ิงเข้าท่วมพ้ืนที่ 5 อําเภอ คือ อําเภอท่าตูม(5 ตําบล) อําเภอเมือง(2 ตําบล) 

อําเภอชุมพลบุรี(6 ตําบล) อําเภอศรีณรงค์(2 ตําบล) อําเภอสําโรงทาบ(2 ตําบล) พ้ืนที่การเกษตรรวม 11,600 ไร่ โครงการ

ชลประทานสุรินทร์จัดส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่จํานวน 4 เครื่อง 

ภาคตะวันออก 
30. จังหวัดนครนายก ยังคงมีน้ําในพ้ืนที่ลุ่มต่ําริมตล่ิงแม่น้ํานครนายก จํานวน 4 อําเภอ คืออําเภอเมือง(13 ตําบล) 

อําเภอปากพลี(7 ตําบล) อําเภอองครักษ์(11 ตําบล) และอําเภอบ้านนา(10 ตําบล) โครงการชลประทานนครนายกได้จัดส่ง
เครื่องสูบน้ําเคล่ือนที่เข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ จํานวน 16 เครื่อง  

31. จังหวัดปราจีนบุรี ยังคงมีน้ําท่วมใน 7 อําเภอ คือ อําเภอนาดี(6 ตําบล) อําเภอบ้านสร้าง(3 ตําบล) อําเภอเมือง(13 

ตําบล) อําเภอกบินทร์บุรี(12 ตําบล) อําเภอประจันตคาม(6 ตําบล) อําเภอศรีมหาโพธิ(9 ตําบล) และอําเภอศรีมโหสถ(4 ตําบล) 

โครงการชลประทานปราจีนบุรี ได้ส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่แล้ว จํานวน 24 เครื่อง 

32. จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังคงเหลือน้ําท่วมขังใน 5 อําเภอ คือ อําเภอเมือง(3 ตําบล) อําเภอบางน้ําเปรี้ยว(8 ตําบล) 

อําเภอบางคล้า(3 ตําบล) อําเภอคลองเข่ือน(3 ตําบล) อําเภอพนมสารคาม(7 ตําบล)  

พ้ืนที่เกษตรเสียหายรวม 36,966 ไร่  

 33. จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 
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6. สถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าโขง 
สรุปสถานการณ์นํ้าในแม่นํ้าโขง วันอังคารที่ 4 ตลุาคม พ.ศ. 2554 

ระดับนํ้า ระดับนํ้า + สูงกว่าตลิ่ง + เพิ่มข้ึนจากเมื่อวาน
 (วันนี้) (เมื่อวาน) - ตํ่ากว่าตล่ิง - ลดลงจากเมื่อวาน

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 11.80 4.37 4.81 -7.43 -0.44 ลดลง

อ.เชียงคาน จ.เลย 17.40 11.92 11.44 -5.48 0.48 เพิ่มข้ึน

อ.เมอืง จ.หนองคาย 12.20 10.74 10.28 -1.46 0.46 เพิ่มข้ึน

อ.เมอืง จ.นครพนม 12.70 11.43 11.44 -1.27 -0.01 ลดลง

อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 12.60 11.36 11.13 -1.24 0.23 เพิ่มข้ึน

อ.โขงเจยีม จ.อุบลราชธานี 16.20 13.67 13.34 -2.53 0.33 เพิ่มข้ึน

หมายเหตุ : ระดับ : รสม.  ข้อมูลจาก www.mrcmekong.org

สถาน ี ระดับตลิ่ง แนวโน้ม

 
7.การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลืออุทกภัย  

กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1,232 เครื่อง เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรตามจังหวัดต่าง  ๆ

ปัจจุบัน ได้มีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ําเคล่ือนที่ รวมทั้งหมด  888  เครื่อง ในพื้นที่  45  จังหวัด 

สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าเคล่ือนที่รวมทั้งหมด  888  เครื่อง ในพื้นที่  45  จังหวัด 
เคร่ืองสูบน้ํา รายชื่อจงัหวัด

(เคร่ือง) (จํานวนเคร่ืองสูบนํ้า)

เหนือ 10 151
เชยีงใหม่ (11) ลําพูน (3)  ลําปาง (4) พิษณุโลก (36) พิจติร (34) นครสวรรค์ (54) อุตรดติถ ์(1) ตาก (1) สุโขทัย (6) 

 กําแพงเพชร (1)

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 14 184
อุดรธานี (6) หนองคาย (17) สกลนคร (3) ขอนแกน่ (22) มหาสารคาม (36) ร้อยเอ็ด (25) กาฬสนิธุ ์(29) ชยัภูมิ (12) 

อุบลราชธานี (5) ยโสธร (2) นครพนม (7) อํานาจเจรญิ (5) นครราชสมีา (5) ศรีสะเกษ (10)

กลาง,ตะวันออก,
ตะวันตก

20 546

นครนายก (18) ปราจนีบุร ี(29) ฉะเชงิเทรา (13) สระแกว้ (2) ชลบุร ี(2) ระยอง (4)  ชยันาท (32) ลพบุร ี(50) 

สงิหบุ์ร ี(50) สระบุร ี(14) พระนครศรีอยุธยา (53) อ่างทอง (41) อุทัยธาน ี(10) สุพรรณบุร ี(86) นนทบุร ี(49) 

ปทุมธานี (62) กรุงเทพฯ (5) สมุทรสาคร (1) สมุทรปราการ (5) นครปฐม (20)

ใต้ 1 7 สงขลา (7)

รวม 45 888

ภาค
จงัหวัด

 
สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ํา (แผน 295 คัน) แยกเป็น ภาคเหนือ 55 คัน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          

90 คัน, ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก 114 คัน, ภาคใต้ 36 คัน ออกช่วยเหลือ จํานวน 4 คัน ดังน้ี จังหวัด

ขอนแก่น 1 คัน, นครราชสีมา 1 คัน และ จังหวัดนนทบุรี 2 คัน  

****************************** 

นายอนศุักด์ิ  มุจจลินท์วิมุต ิ  นักอุทกวิทยาชํานาญการพิเศษ  รายงาน 

นายพรชัย  พ้นช่ัว   ผอ.ศปส.ชป.        ตรวจ 

 

 

 

 

 



ศนูยป์ระมวลวิเคราะห์สถานการณ์นาํ    กรมชลประทาน้  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศนูยป์ระมวลวิเคราะห์สถานการณ์นาํ    กรมชลประทาน้  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศนูยป์ระมวลวิเคราะห์สถานการณ์นาํ    กรมชลประทาน้  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


