รายงานระดับน้ําจากกล้อง CCTV
ณ. วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สรุปสถานการณ์น้ําในลําน้ําสายหลัก
สะพานพระแม่ย่า – อ.เมือง จ.สุโขทัย (ลุ่มน้ํายม) สถานการณ์เฝ้าระวังน้ําท่วม
สะพานสุพรรณกัลยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ลุ่มน้ําน่าน) สถานการณ์น้ําปกติ
แม่น้ําเลย อ.เมือง จ.เลย (ลุ่มน้ําโขง) สถานการณ์น้ําปกติ
บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน้ําเจ้าพระยา) สถานการณ์น้ําปกติ

สะพานบุญรัตน์ประชานุวัฒน์ อ.สามพราน จ.นครปฐม (ลุ่มน้ําท่าจีน) สถานการณ์น้ําปกติ
สถานีอตู่ ะเภาตอนล่าง – อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ลุ่มน้าํ ทะเลสาบสงขลา) สถานการณ์น้ําปกติ
บ้านบางแก้ว - อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน้าํ ปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสัก) สถานการณ์นา้ํ ปกติ

สะพานมหาโพธิ์ - อ.เมือง จ.แพร่
(ลุ่มน้ํายม)

สะพานศรีสัชนาลัย - อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(ลุ่มน้ํายม)

นําท่วม

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิ่งต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

146.00 ม.รทก.
152.33 ม.รทก.
141.18 ม.รทก.

สะพานพระแม่ย่า - อ.เมือง จ.สุโขทัย
(ลุ่มน้ํายม)

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิ่งต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

48.70 ม.รทก.
48.59 ม.รทก.
41.13 ม.รทก.
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เฝ้ าระวัง

เฝ้าระวัง

นําแล้ง

นํา้ แล้ ง

นํา้ ท่ วม

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิ่งต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

63.90 ม.รทก.
71.78 ม.รทก.
58.48 ม.รทก.

สะพานบ้านโพทะเล - อ.โพทะเล จ.พิจิตร
(ลุ่มน้ํายม)

นํา้ ท่ วม

เฝ้าระวัง เมื่อวาน
วันนี้

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ ง

วันนี้
เมื่อวาน

นํา้ แล้ ง

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิ่งต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

27.45 ม.รทก.
31.63 ม.รทก.
20.59 ม.รทก.

วัดเกยไชยเหนือ - อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
(ลุ่มน้ําน่าน)

บ้านทับกฤช - อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (ทับกฤชใต้)
(ลุ่มน้ําน่าน)

นํา้ ท่ วม

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

เมื่อวาน
วันนี้
เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ ง

นํา้ แล้ ง

ระดับน้ําปัจจุบันต้นไม้บังสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่ําสุด
- ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
- ม.รทก.

สะพานท่าเสา - อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
(ลุ่มน้ําน่าน)

ระดับน้ําปัจจุบันต่าํ กว่าสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่ําสุด
26.16 ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
13.28 ม.รทก.

สะพานนครน่านพัฒนา อ.เมือง จ.น่าน
(ลุ่มน้ําน่าน)
นํา้ ท่ วม

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง
เมื่อวาน
วันนี้

วันนี้
เมื่อวาน
เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิ่งต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

53.70 ม.รทก.
56.91 ม.รทก.
47.80 ม.รทก.

นํา้ แล้ ง

นํา้ แล้ ง

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิ่งต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

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

195.74 ม.รทก.
197.73 ม.รทก.
190.94 ม.รทก.

สะพานสุพรรณกัลยา - อ.เมือง จ.พิษณุโลก
(ลุ่มน้ําน่าน)

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง
เมื่อวาน
วันนี้

วันนี้
เมื่อวาน
เฝ้าระวัง

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิ่งต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

26.26 ม.รทก.
27.23 ม.รทก.
16.56 ม.รทก.
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นํา้ แล้ ง

เฝ้าระวัง

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิ่งต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

37.60 ม.รทก.
44.52 ม.รทก.
32.51 ม.รทก.

นํา้ แล้ ง

สถานีแม่น้ําเลย - อ.เมือง จ.เลย
(ลุ่มน้ําโขง)

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

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปัจจุบันต่ํากว่าสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ
-

วันนี้
เมื่อวาน

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ ง

นํา้ แล้ ง

ระดับน้ําปัจจุบันต่ํากว่าสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
ม.รทก.
ระดับท้องน้าํ
394.87 ม.รทก.

ม.รทก.
ม.รทก.

บ้านท่าสะอาด - อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(แม่น้ําสงคราม/ลุม่ น้ําโขง)

สนง.ส่วนอุทกหนองคาย - อ.เมือง จ.หนองคาย
(ลุ่มน้ําโขง)
นําท่วม

นําท่วม

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง
วันนี้
เมื่อวาน

เมื่อวาน
วันนี้
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

ระดับน้ําปัจจุบันต่ํากว่าสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
166.65 ม.รทก.
ระดับท้องน้าํ
149.20 ม.รทก.

บ้านเหล่านกชุม - อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(ลุ่มน้ําชี)

นําแล้ง

ระดับน้ําปัจจุบันสูงกว่าสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
144.92 ม.รทก.
ระดับท้องน้าํ
134.18 ม.รทก.

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

นําแล้ง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้าระวัง

วันนี้
เมื่อวาน

วันนี้
เมื่อวาน
เฝ้าระวัง

ระดับน้ําปัจจุบันต่าํ กว่าสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่ําสุด
149.71 ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
141.00 ม.รทก.
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นํา้ แล้ ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่ําสุด
ระดับท้องน้ํา

176.64 ม.รทก.
178.00 ม.รทก.
ม.รทก.

สตึก - อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(ลุ่มน้ํามูล)

เชิงสะพานสิงห์บรุ ี - อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
(ลุ่มน้ําเจ้าพระยา)

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่ําสุด
ระดับท้องน้ํา

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ ง

นํา้ แล้ ง

124.30 ม.รทก.
128.76 ม.รทก.
121.50 ม.รทก.

บ้านยางมณี - อ.โพธิท์ อง จ.อ่างทอง
(ลุ่มน้ําเจ้าพระยา)

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปัจจุบันต้นไม้บังสตาฟ
ระดับตลิ่งต่าํ สุด
11.50 ม.รทก.
ระดับท้องน้าํ
-2.14 ม.รทก.

บ้านป้อม - อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน้ําเจ้าพระยา)

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้
เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ ง

นํา้ แล้ ง

ระดับน้ําปัจจุบันต่าํ กว่าสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่ําสุด
ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
- ม.รทก.

เสนา - อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(ลุ่มน้ําเจ้าพระยา)

วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่ําสุด
ระดับท้องน้ํา

7.50 ม.รทก.
ม.รทก.
- ม.รทก.

อุทัยใหม่ - อ.เมือง จ.อุทัยธานี
(ลุ่มน้ําสะแกกรัง)

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง
วันนี้
เมื่อวาน

วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้ําปัจจุบันต่าํ กว่าสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่ําสุด
- ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
- ม.รทก.
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เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปัจจุบันต้นไม้บังสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่ําสุด
19.90 ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
ม.รทก.

สะพานปรีดยี ์ - อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
(ลุ่มน้ําเจ้าพระยา)

สะพานข้ามแม่นา้ํ ท่าจีน 3 – อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร (ลุม่ น้ําท่าจีน)

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

วันนี้
เมื่อวาน

เมื่อวาน
วันนี้

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่ําสุด
ระดับท้องน้ํา

-0.55 ม.รทก
- ม.รทก.
- ม.รทก.

สะพานบุญรัตน์ประชานุวัตน์ – อ.สามพราน
จ.นครปฐม (ลุ่มน้าํ ท่าจีน)

ระดับน้าํ ปัจจุบนั ต่ํากว่าสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด 1.37 ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
-6.73 ม.รทก.

สะพานหลวงพ่อเปิ่น – อ.นครไชยศรี
จ.นครปฐม (ลุ่มน้าํ ท่าจีน)

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

เมื่อวาน
วันนี้

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้าํ ปัจจุบนั -0.42 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด 1.46 ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
-7.22 ม.รทก.

ระดับน้าํ ปัจจุบนั 0.51 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด 2.97 ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
-4.69 ม.รทก.

สะพานข้ามแม่นา้ํ ท่าจีน ทางหลวง346
อ.บางเลน จ.นครปฐม (ลุ่มน้ําท่าจีน)

สะพานวัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
(ลุ่มน้ําท่าจีน)

นําท่วม

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้าํ ปัจจุบนั -0.84 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด 0.89 ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
-5.93 ม.รทก.
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เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้าํ ปัจจุบนั 0.50 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด 3.32 ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
-0.56 ม.รทก.

สะพานข้ามแม่นา้ํ ท่าจีน ทางหลวง3365
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี (ลุ่มน้ําท่าจีน)

สะพานสามง่าม-ท่าโบสถ์ อ.หันคา
จ.ชัยนาท (ลุ่มน้ําท่าจีน)

นําท่วม

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

วันนี้
เมื่อวาน

วันนี้
เมื่อวาน
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้าํ ปัจจุบนั 11.07 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด 13.14 ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
10.08 ม.รทก.

ระดับน้าํ ปัจจุบนั ต้นไม้บังสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด 5.70 ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
0.46 ม.รทก.

เชิงสะพานฉะเชิงเทรา - อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
(ลุ่มน้ําบางปะกง)

ตรงข้ามวัดจันทนาราม - อ.เมือง จ.จันทบุรี
(ลุ่มน้ําชายฝั่งตะวันออก)

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง
เมื่อวาน
วันนี้

เมื่อวาน
วันนี้
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปัจจุบันระดับน้ําต่าํ กว่าสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่ําสุด
1.90 ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
- ม.รทก.

ระดับน้ําปัจจุบันต่าํ กว่าสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่ําสุด
0.20 ม.รทก.
ระดับท้องน้ํา
- ม.รทก.

ร.ร.อนุบาลบางสะพาน - อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(คลองบางสะพาน/ชายฝั่งทะเลตะวันตก)

สถานีอู่ตะเภาตอนล่าง – อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา)

นําท่วม

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

วันนี้
เมื่อวาน

วันนี้
เมื่อวาน
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

ระดับน้าํ ปัจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่ําสุด
ระดับท้องน้ํา

-0.10
4.16
-0.14
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ม.รทก.
ม.รทก.
ม.รทก.

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

1.30 ม.รทก
8.93 ม.รทก.
-1.93 ม.รทก.

สถานีคลองตะโหมด - อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
(ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา)

สถานีวัดแม่น้ําโขง (MRC) - อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
(ลุ่มน้ําโขง)

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

วันนี้
เมื่อวาน
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปัจจุบันต่ํากว่าสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
27.94 ม.รทก.
ระดับท้องน้าํ
20.52 ม.รทก.

สถานีวัดแม่น้ําโขง (MRC) - อ.เชียงคาน จ.เลย
(ลุ่มน้ําโขง)

วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

4.00 ม.รทก.
ม.รทก.
ม.รทก.

สถานีวัดแม่น้ําโขง (MRC) - อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ
(ลุ่มน้ําโขง)
นําท่วม

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง
เมื่อวาน
วันนี้

วันนี้
เมื่อวาน
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปัจจุบันต่ํากว่าสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
ม.รทก.
ระดับท้องน้าํ
ม.รทก.

สถานีบ้านบางแก้ว - อ.บรรพตพิสยั จ.นครสวรรค์
(ลุ่มน้ําปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสัก)

ระดับน้ําปัจจุบันระดับน้ําต่าํ กว่าสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
ม.รทก.
ระดับท้องน้าํ
ม.รทก.

สถานีบ้านปากร้องห้วยจี้ - อ.บ้านตาก จ.ตาก
(ลุ่มน้ําปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสัก)

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

v

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

36.57
44.95
35.06
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ม.รทก
ม.รทก.
ม.รทก.

เมื่อวาน
วันนี้

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

117.87 ม.รทก.
120.45 ม.รทก.
114.47 ม.รทก.

สถานีบ้านจางวาง - อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(ลุ่มน้ําปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสัก)

สถานีแม่น้ําป่าสัก - อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
(ลุ่มน้ําปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสัก)

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

131.10 ม.รทก.
135.46 ม.รทก.
127.24 ม.รทก.

สถานีแม่น้ําป่าสัก - อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
(ลุ่มน้ําปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสัก)

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

111.60 ม.รทก.
114.98 ม.รทก.
104.53 ม.รทก.

สถานีแม่น้ําป่าสัก - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(ลุ่มน้ําปิง-วัง-สะแกกรัง-ป่าสัก)

นําท่วม

นําท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

วันนี้
เมื่อวาน

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

6.80 ม.รทก.
13.46 ม.รทก.
0.04 ม.รทก.
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เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นําแล้ง

นําแล้ง

ระดับน้ําปัจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่าํ สุด
ระดับท้องน้าํ

7.33 ม.รทก
20.10 ม.รทก.
4.79 ม.รทก.

