รายงานระดับน้ําจากกลอง CCTV
ณ. วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สรุปสถานการณน้ําในลําน้ําสายหลัก
บานหาดเสลา - อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค (ลุมน้าํ ปง) สถานการณนา้ํ ปกติ
สะพานศรีสัชนาลัย – อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (ลุมน้ํายม) สถานการณน้ําปกติ
สะพานทาเสา – อ.เมือง จ.อุตรดิตถ (ลุมน้ํานาน) สถานการณนา้ํ ปกติ
สถานีวัดแมน้ําโขง (MRC) - อ.เชียงคาน จ.เลย (ลุม น้ําโขง) สถานการณน้ําปกติ
บานปอม - อ.อยุธยา จ.อยุธยา (ลุม น้ําเจาพระยา) สถานการณนา้ํ ปกติ
สะพานบุญรัตนประชานุวัฒน - อ.สามพราน จ.นครปฐม (ลุมน้ําทาจีน) สถานการณนา้ํ ปกติ
สถานีอูตะเภาตอนลาง – อ.หาดใหญ จ.สงขลา (ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) สถานการณน้ําปกติ
บานปากรองหวยจี้ - อ.บานตาก จ.ตาก (ลุมน้ําปง) สถานการณน้ําปกติ
สะพานหนองปรือ - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี (ลุมน้ําสาละวิน) สถานการณน้ําปกติ

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

สนง.สวนอุทกหนองคาย - อ.เมือง จ.หนองคาย
(ลุมน้ําโขง)

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้
เฝ้าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํา้ แล้ ง

นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
394.87 ม.รทก.
วัดศรีชมพูองคตื้อ - อ.ทาบอ จ.หนองคาย
(หวยโมง/โขงอีสาน)

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
166.65 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
149.20 ม.รทก.
สถานีวัดแมน้ําโขง (MRC) - อ.เชียงคาน จ.เลย
(ลุมน้ําโขง)

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

วันนี้
เมื่อวาน

วันนี้
เมื่อวาน

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

165.90 ม.รทก.
167.09 ม.รทก.
156.60 ม.รทก.
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ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

5.90 ม.รทก.
ม.รทก.
ม.รทก.

นํา้ แล้ง

บานเหลานกชุม - อ.เมือง จ.ขอนแกน
(ลุมน้ําชี)

บานหาดเสลา - อ.เกาเลีย้ ว จ.นครสวรรค
(ลุมน้ําปง)

นํา้ ท่วม

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

เฝ้ าระวัง

วันนี้
เมื่อวาน

วันนี้
เมื่อวาน
เฝ้ าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ง

นํา้ แล้ง

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

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

สะพานมหาโพธิ์ - อ.เมือง จ.แพร
(ลุมน้ํายม)

สะพานศรีสัชนาลัย - อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(ลุมน้ํายม)

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง
เมื่อวาน
วันนี้

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

144.80 ม.รทก.
152.33 ม.รทก.
141.18 ม.รทก.

สะพานพระแมยา - อ.เมือง จ.สุโขทัย
(ลุมน้ํายม)

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ง

นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
71.78 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา
58.48 ม.รทก.

สะพานบางระกํา - อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก
(ลุมน้ํายม)

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

48.50 ม.รทก.
48.59 ม.รทก.
- ม.รทก.
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วันนี้
เมื่อวาน

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ง

นํา้ แล้ง

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

สะพานบานโพทะเล - อ.โพทะเล จ.พิจิตร
(ลุมน้ํายม)

วัดเกยไชยเหนือ - อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
(ลุมน้ํานาน)

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ ง

นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบันสูงกวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
- ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
- ม.รทก.

28.50 ม.รทก.
31.63 ม.รทก.
20.59 ม.รทก.

สะพานทาเสา - อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
(ลุมน้ํานาน)

วันนี้
เมื่อวาน

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

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

53.85 ม.รทก.
56.91 ม.รทก.
47.80 ม.รทก.

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

เมื่อวาน
วันนี้

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ ง

นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
- ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา
- ม.รทก.
สะพานสุพรรณกัลยา - อ.เมือง จ.พิษณุโลก
(ลุมน้ํานาน)

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
27.23 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา
16.56 ม.รทก.
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เมื่อวาน
วันนี้

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ ง

นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
44.52 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา
32.51 ม.รทก.

สะพานเดชาติวงศ - อ.เมือง จ.นครสวรรค
(ลุมน้ําเจาพระยา)

วัดโคกจันทร – อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
(ลุมน้ําเจาพระยา)

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ ง

นํา้ แล้ง

16.83 ม.รทก.
23.22 ม.รทก.
11.15 ม.รทก.

บานปอม - อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุมน้ําเจาพระยา)

เมื่อวาน
วันนี้

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

อุทัยใหม - อ.เมือง จ.อุทัยธานี
(ลุมน้ําสะแกกรัง)

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง วันนี้
เมื่อวาน

นํา้ ท่ วม
เฝ้าระวัง
เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปจจุบันสตาฟหลุดหาย
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ม.รทก.
- ม.รทก.
ระดับทองน้ํา

สะพานปรีดีย - อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
(ลุมน้ําเจาพระยา)

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ ง

นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

16.95
-

ม.รทก.
ม.รทก.
ม.รทก.

สะพานบุญรัตนประชานุวัตน – อ.สามพราน
จ.นครปฐม (ลุมน้ําทาจีน)

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
- ม.รทก.
- ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
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เมื่อวาน
วันนี้

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํา้ แล้ง

นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน 1.18 มรทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด 1.46 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
-7.22 ม.รทก.

สะพานหลวงพอเปน – อ.นครไชยศรี
จ.นครปฐม (ลุมน้ําทาจีน)

สะพานขามแมน้ําทาจีน ทางหลวง3365
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี (ลุมน้ําทาจีน)

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํา้ แล้ง

นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน 2.41 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ําสุด 2.97 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
-4.69 ม.รทก.
สะพานสามงาม-ทาโบสถ
อ.หันคา จ.ชัยนาท (ลุมน้ําทาจีน)

วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้ําปจจุบันตนไมบังสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด 5.70 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
0.46 ม.รทก.
เชิงสะพานฉะเชิงเทรา - อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา (ลุมน้ําบางปะกง)

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้ําปจจุบัน 12.02
ระดับตลิ่งต่ําสุด 5.70
ระดับทองน้ํา
0.46

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํา้ แล้ง

นํา้ แล้ง

ม.รทก.
ม.รทก.
ม.รทก.

เทศบาลเมืองเพชรบุรี - อ.เมือง จ.เพชรบุรี
(ลุมน้ําเพชรบุรี)

วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

1.35
1.90
-

ม.รทก.
ม.รทก.
ม.รทก.

สถานีอูตะเภาตอนลาง – อ.หาดใหญ จ.สงขลา
(ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)

นํา้ ท่วม

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง
วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

1.35 ม.รทก.
4.33 ม.รทก.
0.01 ม.รทก.

http://mekhala.dwr.go.th

วันนี้
เมื่อวาน

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํา้ แล้ง

นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

2.70 ม.รทก
8.93 ม.รทก.
-1.93 ม.รทก.

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

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

นํา้ ท่วม

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

เมื่อวาน
วันนี้
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํา้ แล้ง

นํา้ แล้ง

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

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
135.46
ระดับทองน้ํา
127.24

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

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

นํา้ ท่วม

ม.รทก.
ม.รทก.

เฝ้ าระวัง

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํา้ แล้ง

นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
20.10 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
4.79 ม.รทก.
สะพานประวัติศาสตรฯ - อ.ปาย จ.แมฮองสอน
(ลุมน้ําสาละวิน)

วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้ําปจจุบันสตาฟหลุดหาย
ระดับตลิ่งต่ําสุด 114.98 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
104.53 ม.รทก.
สะพานบานหนองปรือ - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
(ลุมน้ําแมกลอง)

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

เมื่อวาน
วันนี้

เฝ้ าระวัง
นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

476.60 ม.รทก.
483.06 ม.รทก.
475.77 ม.รทก.
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เฝ้ าระวัง

ระดับน้ําปจจุบันต่ํากวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
147.06 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
140.73 ม.รทก.

นํา้ แล้ง

สะพานแควใหญ - อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
(ลุมน้ําแมกลอง)

สะพานบานทาเรือ - อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
(ลุมน้ําแมกลอง)

นํา้ ท่วม

นํา้ ท่วม
เฝ้าระวัง

เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

24.32 ม.รทก
28.28 ม.รทก.
20.86 ม.รทก.

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
อ.บานโปง จ.ราชบุรี (ลุมน้ําแมกลอง)

เฝ้ าระวัง

เฝ้าระวัง

นํา้ แล้ง

นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบันสูงกวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
14.82 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
2.90 ม.รทก.
สะพานธนะรัชต - อ.เมือง จ.ราชบุรี
(ลุมน้ําแมกลอง)

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง
วันนี้
เมื่อวาน

เมื่อวาน
วันนี้
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํา้ แล้ง

นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบันตนไมบังสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ําสุด
17.63 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
5.68 ม.รทก.

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา

สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (ลุมน้ําแมกลอง)

0.80 ม.รทก
5.10 ม.รทก.
7.75 ม.รทก.

นํา้ ท่วม
เฝ้ าระวัง
เมื่อวาน
วันนี้
เฝ้ าระวัง
นํา้ แล้ง

ระดับน้ําปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ําสุด
ระดับทองน้ํา
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1.38 ม.รทก
2.52 ม.รทก.
-14.58 ม.รทก.

