
ฝนภาคเหนือเริ่มซา อุตุฯย ้า กทม. ฝนยังหนักบ่ายถึงค่้า 
เตือน จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ฝนกระหน่้าวันนี  

พ่อเมืองสงขลาติวเข้มลุ่มน ้าคลองนาทวี  
ป้องกันปัญหาคุณภาพน ้าตลอดความยาว 80 กม. 

9 สิงหาคม2559 

มหาสารคาม กระหึ่ม “คลองสวยน ้าใสอ่างฯแก่งลิงจาน” 
ชาวบ้านตบมือให้ ก้าจัดผักตบ-ฟื้นฟูแหล่งน ้าเร็วทันใจ 

ชัยนาท ประชารัฐพร้อมใจก้าจัดผักตบเหนือเขือ่น คึกคัก 
คืบหน้าเก็บผักตบ 76% คาดเสร็จ 10 สค. ก่อนวันเฉลิมฯ 
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สรุปสถานการณน้ํา 
    วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงปจจุบันรวม 821.6 มม. มากกวาคาเฉล่ีย 8.0 มม. (1%) 
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญ มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 32,944 ลาน ลบ.ม. (47%) นอยกวาปท่ีแลวเล็กนอย  
3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 1,941 ลาน ลบ.ม. (44%) มากกวาปท่ีแลว (1%) 
4.พื้นท่ีท่ีตองใหความสนใจเรื่องน้ํา  

4.1 ปจจุบันยตุิสถานการณภัยแลงแลวทุกจังหวัด รวม  พืน้ทีป่ระกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน(ภัยแลง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพือ่ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน(2556) ป 2559 จํานวน 41 จังหวัด 267 อาํเภอ 1,444 ตําบล 11,840 หมูบาน  

5.สถานะน้ําในแมน้ําสายสําคัญสายหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย  
6.พื้นท่ีเฝาระวังน้ําคุณภาพน้ํา 7 จังหวดั คือ อบุลราชธาน ี(ลําโดมใหญ), ชลบุรี(พัทยา), เชียงใหม(แมน้าํปง), ลําปาง(แมน้ํา
วัง), แพร(แมน้ํายม), พิษณุโลก(แมน้ํานาน), ปราจีนบุรี(คลองสารภี)   
7.เข่ือนขนาดใหญ มีน้ํานอย จํานวน 7 เข่ือน   

- มีปริมาณเพิ่มข้ึนจากเมือ่วาน 5 เข่ือน คือ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก, เขือ่นสิริกิติ ์จ.อุตรดิตถ, เขือ่นอุบลรัตน จ.ขอนแกน, 
เข่ือนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี, เข่ือนปราณบุร ีจ.ประจวบคีรีขันธ 

- มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 2 เข่ือน คือ เข่ือนแมกวงอดุมธารา จ.เชียงใหม, เข่ือนบางลาง จ.ยะลา 
8.สถานการณความเค็มของน้ําในลําน้ําเจาพระยา ปกติ 

9.สถานการณพายุ : วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 มีพายุโซนรอน 2 ลูก ในมหาสมุทรแปซิฟค 
1.พายุโซนรอน Omaisโอมายส มีศูนยกลางในแปซิฟคตะวันตก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน 

อยูหางจากประเทศไทย 4,917 กม. มีความเร็วลมศูนยกลาง 74 กม./ชม. เคลือ่นทีไ่ปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ดวยความเร็ว 24 กม./ชม. มุงสูทะเลทางเหนือของฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน แตไมข้ึนฝงประเทศญี่ปุน คาดวาพายุนี้
จะยังมีความเร็วลมศูนยกลางเปนระดับพายุโซนรอนอยางตอเนื่องจนถึงเชาวันท่ี 10 สค. โดยความเร็วลมศูนยกลาง
จะลดลงทีละนอยระหวางท่ีเคล่ือนท่ีกลับสูมหาสมุทรแปซิฟค พายุนี้ยังไมมีผลกระทบตอสภาพอากาศของไทย 

2.พายุโซนรอน Conson มีศูนยกลางในแปซิฟคตะวันตก ทางทิศตะวันออกของหมูเกาะมารีนาส อยูหางจากประเทศไทย 
6,611 กม. มีความเร็วลมศูนยกลาง 65 กม./ชม. เคล่ือนท่ีไปทางทิศตะวันตกดวยความเร็ว 13 กม./ชม. คาดวาพายุ
นี้จะเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนมุงสูทะเลทางตะวันออกของญี่ปุน แตไมข้ึนฝงประเทศญี่ปุน คาดวาพายุนี้จะมี
ความเร็วลมศูนยกลางเพิ่มข้ึนทีละนอยจนเปนไตฝุนระดับ 1 ในเชาวันที ่12 สค.  พายนุีย้งัไมมีผลกระทบตอสภาพ
อากาศของไทย 
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18% 

หนองปลาไหล 
ประแสร์ 

บางลาง 

สถานการณ์พายุ :  
พายุโซนร้อนโอมายส์  
ไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของไทย 
 

81% ขึน้ไป  เกณฑ์น า้ดีมาก  0  แห่ง 

51 - 80%   เกณฑ์น า้ดี        2 แห่ง 

31 - 50%   เกณฑ์น า้พอใช้  15 แห่ง 

≤ 30%      เกณฑ์น า้น้อย   16 แห่ง 

44% 

31% 28% 

เข่ื0อนสิริกิต์ิ 

25% 

14% 

21% 

22% 

29% 

44% 
19% 

น ้ำต้่ำกว่ำตล่ิงมำก 

คำดว่ำฝนตก 

ระวังน ้ำเสีย (11) 

21% 

27% 

16% 

26% 

48% 14% 
65% 

ปริมาณฝนสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงปัจจุบันรวม 821.6 มม.      
    มากกว่าค่าปกติ 8.0 มม. ( 1%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ น้อยกว่าปีท่ีแล้วเล็กน้อย 
    มีปริมาณน้้ากักเก็บรวม 32,944 ล้าน ลบ.ม. (47%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มากกว่าปีท่ีแล้ว 1% 
   มีปรมิาณน้้ากักเก็บรวม 1,941 ล้าน ลบ.ม. (44%) 

น า้ในเข่ือน 

29% 

33% 

48% 

เข่ือนภูมิพล 

รัชชประภา 

72% 

34% 

50% 

38% 

41% 33% 

42% 

23% 

31% 

น ้ำหลำก (-) 

น ้ำท่วม (-) 

ลมแรง (-) 

ดินถล่ม (-) 

สรุปสถานการณ์น้้า  
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 

 

34% 

31% 

http://www.npmwf.com/
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สถานการณน้ํา 
    วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

ประเด็นปญหาและแนวทางแกไข 
ปญหายงัคงมีผักตบชวาลอยลงมาจากพื้นทีต่อนบนอยางตอเนือ่ง และจะไหลไปรวมอยูท่ีประตูระบายน้ํา หรือ

ส่ิงกอสรางท่ีอยูกลางลําน้ําตางๆ ท้ังๆท่ีไดดําเนินการเก็บจนหมดแลว เชน 
1. กรณี ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท ไดขอความรวมมืออําเภอมโนรมย อําเภอวัดสิงห อําเภอเมืองชัยนาท องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ีมีพื้นท่ีอยูติดแมน้ําเจาพระยา ใหรวมกันกําจัดผักตบชวาตลอดลําน้ําเหนือเขื่อน
เจาพระยา และขาราชการ ทหาร และประชาชนใน ต.บานกลวย อ.เมืองชัยนาท ไดรวมกันจัดเก็บผักตบชวา ซึง่ถือเปน
วันดีเดยในการเริ่มตนกําจัดผักตบชวาในแตละพื้นท่ีท่ีอยูริมแมน้ําเจาพระยา เพื่อถวายเปนพระราชกศุลแดสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินนีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ในวันที ่12 สิงหาคม 2559 ซึ่ง
เปนการดําเนนิการพรอมกบัการจัดเกบ็ผักตบชวาบรเิวณประตูระบายน้าํเข่ือนเจาพระยา จํานวน 55,000 ตัน ระยะทาง 
5 กโิลเมตร ท่ีหนวยงานราชการ และทหารไดรวมกันจัดเก็บต้ังแตวันท่ี 3 สิงหาคมทีผ่านมา ซึง่การจัดเก็บขณะนีคื้บหนา
ไปมาก มีผักตบชวาเหลืออยูหนาเข่ือนเพียง 200 เมตร โดยสามารถกาํจัดไปไดแลว 42,600 ตัน หรอืประมาณ 76% คาด
วาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคมตามแผน  แตยังคงมีผักตบชวาลอยลงมาจากพื้นที่ตอนบนอยาง
ตอเนื่อง และจะไหลไปรวมอยูท่ีเข่ือนเจาพระยาในระยะเวลาอันใกลนี้ 

2.กรณี น้าํทวมนาขาว และสวนผักของชาวบานกวา 200 ไร เนือ่งจากผลกระทบจากวิธีการขุดลอก "คลองบาง
สองรอย" ตําบลชําแระ อาํเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี 

แนวทางแกไข 
1.ควรเรงนําคันดินชั่วคราว หรือสิง่กอสรางทีทํ่าขึน้เพือ่กักน้าํ หรือกันผักตบชวาในลําน้าํทีส่รางขึ้นในชวงฤดูแลง 

และคาดวาจะเปนตนเหตุของการทําใหน้ําทอทวมพื้นท่ีตนน้ําออกจากลําน้ําโดยเร็ว ท้ังนี้ควรนําดินหรือวัสดุท่ีใชทําคันดิน
ช่ัวคราว หรือส่ิงกอสรางท่ีทําข้ึนเพื่อกักน้ําในลําน้ําท่ีรื้อท้ิง ไปกองไวใหเปนระเบียบในพื้นท่ีท่ีจะไมขวางการไหลของน้ําลง
ทางน้าํ เพือ่สามารถนาํกลับมาใชไดใหมในชวงท่ีเกดิปญหาขาดแคลนน้าํในปตอไป 

2.ควรมีมาตรการตั้งแพลูกบวบบริเวณริมน้ําในพื้นที่ทุก อปท.ตนน้ําโดยขวางลําน้ําออกมาไมเกิน 3-5 เมตร 
แลวแตขนาดลําน้าํ เพือ่กักใหผักตบทีห่ลงเหลือจากการจัดเก็บและไหลมาจากทางเหนือน้าํไมกระจายออกไปในลําน้ํา 
แลวใหผูมีหนาท่ีในพื้นท่ีคอยเก็บเศษผักตบเหลานั้นข้ึนอยางสม่ําเสมอ 

3.ควรใหความรูประชาชนและหนวยงานตางๆเกีย่วกับความสามารถและวิธีการในการแพรพันธุของผักตบชวา 
เพื่อใหตระหนักวาแมแตเศษเล็กๆก็อาจเกิดเปนตนใหมไดโดยเร็ว 
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นัยสําคัญ :  
1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงปจจุบันรวม 821.6 มม. มากกวาคาเฉล่ีย 8.0 มม. (1%) 
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญ มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 32,944 ลาน ลบ.ม. (47%) นอยกวาปท่ีแลวเล็กนอย  
3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 1,941 ลาน ลบ.ม. (44%) มากกวาปท่ีแลว (1%) 
4.พื้นท่ีท่ีตองใหความสนใจเรื่องน้ํา  

4.1 ปจจุบันยตุิสถานการณภัยแลงแลวทุกจังหวัด รวม  พื้นที่ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน(ภัยแลง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงนิทดรองราชการเพือ่ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน(2556) ป 2559 จํานวน 41 จังหวัด 267 อาํเภอ 1,444 ตําบล 11,840 หมูบาน  

5.สถานะน้ําในแมน้ําสายสําคัญสายหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย  
6.พื้นทีเ่ฝาระวังน้ําคุณภาพน้าํ 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ลําโดมใหญ), ชลบุรี(พัทยา), เชียงใหม(แมน้ําปง), ลําปาง

(แมน้ําวัง), แพร(แมน้ํายม), พิษณุโลก(แมน้ํานาน), ปราจีนบุรี(คลองสารภี)    
 
 

ฝนสะสม จากภาพ NOAA วันท่ี 9 สิงหาคม 2559     
ลุมน้ําท่ีมีขอมูลฝน  เขตจังหวัด ผลกระทบ 

กก เชียงราย มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน 
เส่ียงภัย น้ําหลาก ดินถลม 

ชี โขง สกลนคร มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน 
เส่ียงภัย น้ําหลนตล่ิง 

ยม พิจิตร มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน 
เส่ียงภัย น้ําหลนตล่ิง 

ปาสัก ลพบุรี มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน 
เส่ียงภัย น้ําหลนตล่ิง 

ชายทะเลตะวนัออก ตราด มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน 
เส่ียงภัย น้ําหลาก ดินถลม 

ภาคใตฝงตะวนัตก ระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน  
เส่ียงภัย น้ําหลาก ดินถลม 

 

 
พื้นท่ีท่ีเฝาระวังน้ําหลาก-ดินถลม  : หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม (สวพ.) แจงสถานการณ 
น้ําฝน วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 
1. เวลา 01.30 น. เตือนภัยเฝาระวัง (สีเขียว) ดวยปริมาณน้ําฝน บานดอนงาม ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 

ปรมิาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 95.0 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสะสม 15 นาที 0.0 มิลลิเมตร 

2. เวลา 04.34 น. เตือนภัยเตรียมพรอม (สีเหลือง) ดวยปริมาณน้ําฝน บานดอนงาม ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 

ปรมิาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 101.0 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสะสม 15 นาที 0.0 มิลลิเมตร 

3. เวลา 05.03 น. เตือนภัยเฝาระวัง (สีเขียว) ดวยปริมาณน้ําฝน บานมวงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

ปรมิาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 87.5 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสะสม 15 นาที 0.0 มิลลิเมตร 
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ปริมาณฝนสะสม 24 ช่ัวโมง ท่ีเกิน 50.0 มม.   
 

ภาค จังหวัด  
เหนอื - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม 60.4 มม. 
ตะวันออก - 

กลาง - 
ใต - 

 

 

แมน้ําสายหลักท่ีมีสถานะน้ํานอย ระดับน้ําตํ่ากวาตลิ่งเกิน 5 เมตร ไดแก 

แมน้ํา ท่ีต้ัง ตํ่ากวาตลิ่ง (ม.) สถานะ 
1. แมน้ําปง อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร -5.49 เพิ่มข้ึน 
2. แมน้ําวัง อ.สามเงา จ.ตาก -5.29 เพิ่มข้ึน 
3. แมน้ํายม อ.เมอืง จ.แพร  -6.43 เพิ่มข้ึน 
4. แมน้ํานาน อ.เมอืง จ.นาน -4.49 เพิ่มข้ึน 
5. แมน้ํานาน อ.เมอืง จ.พิษณุโลก -8.31 เพิ่มข้ึน 
6. แมน้ํานาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค -6.90 ลดลง 
7.แมน้ํามูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย นอย เพิ่มข้ึน 
8.แมน้ํามูล อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ นอย ทรงตัว 
9.แมน้ํามูล อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี นอย เพิ่มข้ึน 
10.แมน้ําพระสทึง อ.เมอืง จ.สระแกว -4.67 ลดลง 
11.แมน้าํบางปะกง อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี -5.90 เพิ่มข้ึน 
12.แมน้ําทาตะเภา อ.ทาแซะ จ.ชุมพร -7.95 ลดลง 
 

ระดับน้ําในแมน้ําโขงท่ีผานประเทศไทย  

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

พื้นท่ีน้ําลนตลิ่ง   
ลาํดบั แมน้ํา สถานตีรวจวัด สถานการณ ตางจากตลิ่ง แนวโนม 
- - - - - - 

 

พื้นท่ีเฝาระวังน้ําลนตลิ่ง   
ลาํดบั แมน้ํา สถานตีรวจวัด สถานการณ ตางจากตลิ่ง แนวโนม 
1 นาน อ.นครไทย ต.นครไทย จ.พิษณุโลก ตํ่ากวาตล่ิง -0.26 ลดลง 
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เข่ือนขนาดใหญท่ีมีปริมาณน้ํานอย จํานวน 7 เข่ือน  
- มีปริมาณเพิ่มข้ึนจากเมือ่วาน 5 เข่ือน คือ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก, เข่ือนสิริกิต์ิ จ.อตุรดิตถ, เข่ือนอบุลรตัน จ.ขอนแกน

, เข่ือนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี, เข่ือนปราณบุร ีจ.ประจวบคีรีขันธ 
- มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 2 เข่ือน คือ เข่ือนแมกวงอดุมธารา จ.เชียงใหม, เข่ือนบางลาง จ.ยะลา 

เข่ือนขนาดใหญท่ีมีปริมาณน้ํานอย(ตํ่ากวาเกณฑกักเก็บน้ําตํ่าสุด) จํานวน 7 เข่ือน  

เข่ือน จังหวัด 
% น้ําเมื่อเทียบ
ความจุเก็บกัก 

เทียบขอมูล 
ในอดีต 

เทียบกับ 
เมื่อวาน 

1.เข่ือนภูมิพล ตาก 33 มากกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
2.เข่ือนสิริกิต์ิ อตุรดิตถ 44 มากกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
3.แมกวงอุดมธารา เชียงใหม 18 มากกวาป 2558 ลดลง 
4.เข่ือนอุบลรตัน ขอนแกน 27  นอยกวาป 2558  เพิ่มข้ึน 
5.เข่ือนศรีนครินทร กาญจนบุรี 65 นอยกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
6.เข่ือนปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 14 นอยกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
7.เข่ือนบางลาง ยะลา 33 นอยกวาป 2558 ลดลง 
 

ปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําท่ีสําคัญ (รายงาน ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2559)    
เข่ือน ปริมาณน้ําไหลเขาเข่ือน (ลาน ลบ.ม.) เทียบกับเม่ือวาน 

เข่ือนภูมิพล 16.59 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนสิริกิต์ิ 33.77 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนศรีนครินทร 19.92 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนวชิราลงกรณ 21.27 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 6.99 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนแควนอยบํารุงแดน 10.53 มากกวาเมื่อวาน 
สถานการณน้ําในลุมน้ําเจาพระยา             

 มีปริมาณน้ําตนทุนเหลือในเข่ือนท้ัง  4 แหง ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2559 รวม 2,610 ลานลูกบาศกเมตร  

 

 การจัดสรรน้ําในลุมน้ําเจาพระยาเม่ือวันท่ี 8 สงิหาคม 2559  

ดาน ดานตะวันตก ดานตะวันออก 

อัตราการระบายนํ้า 
 (ลบ.ม./วินาที) 

288 (เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 1) 125 (ลดลงจากเมื่อวาน 3) 



สถานการณ์นํ้า : คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ                                                                                                                 5/14 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สาเหตุ 

รับน้าํเขาระบบชลประทานในเกณฑปกติสําหรับ
การอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศนเทาน้ัน 
(รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

รับน้ําเขาระบบชลประทานในเกณฑปกติ
สําหรับการอุปโภคบริโภคและรกัษาระบบ
นิเวศนเทานั ้น (รายละเอียดตามหมาย
เหตุ) 

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

 

0.30 
 

- 

คาออกซิเจนท่ีละลายนํ้า (DO) 
(มิลลิกรัม/ลติร) 

(จดุตรวจวัด สน.ปตน.กระทุมแบน) 

 
0.70 

 
 

- 

นาป 59/60  

พื้นที่เพาะปลูกทายเข่ือนภูมิพล สิริกิต์ิและแควนอยบํารุงแดน เหนือจังหวัดนครสวรรคข้ึนไป 
ปลกู 1,825,244 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร  (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
ตอนบน 
ปลกู 938,857 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
ตอนลาง 
ปลกู 485,043 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 

ตอนบน 
ปลกู 626,839 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59)   
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
ตอนลาง 
ปลกู 860,164 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 

 
หมายเหตุ:  
การบริหารจัดการนํ้าลุมนํ้าเจาพระยา ในชวงวันท่ี 2 - 7 สงิหาคม 2559 ใหแตละสํานักงานชลประทานพิจารณารับนํ้าเขาพ้ืนท่ี ดังน้ี 

• สชป. ๓  ควบคุมปริมาณนํ้าไหลผานเข่ือนนเรศวร ในอัตราเฉลี่ยวันละ 40 ลูกบาศกเมตรตอวินาที    หรือในอัตราที่ไมสงผล
กระทบตอการใชนํ้าบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และรับน้ําเขาพื้นที่พัฒนาเกษตรพิษณุโลก ,โครงการยม-นาน,โครงการสงน้ําฯ
แควนอยบํารุงแดน และสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาในแมนํ้านาน แมนํ้าปง และลํานํ้าสาขา ใหรับนํ้าตามความเหมาะสม  และควบคุมปริมาณน้ํา
ไหลผานสถานี N.5A จังหวัดพิษณุโลกในอัตราเฉลี่ยวันละ 130 ลูกบาศกเมตรตอวินาที   

• สชป.4 รับน้ําเขาพื้นที่โครงการสงน้ําฯทอทองแดง และ ชป.กําแพงเพชร อัตราเฉลี่ยวันละ 25 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และ

ควบคุมการใชนํ้ารวมกับ สชป.3 ใหมีปริมาณนํ้าไหลผานสถานี P.17 จังหวัดนครสวรรค ในอัตราเฉลี่ยวันละ 35 ลูกบาศกเมตรตอวินาที   

• สชป.12  รักษาระดับน้ําเหนือเขื่อนเจาพระยาใหอยูทีไ่มต่ํากวา +15.50 ม.รทก. และควบคุมปริมาณน้ําไหลผานเขื่อน
เจาพระยา อัตราวันละ 90 ลูกบาศกเมตรตอวินาที รับนํ้าเขาพ้ืนท่ีเพ่ืออุปโภคบริโภค   และอื่นๆ ผาน ปตร.พลเทพ, ปตร.บรมธาตุ, คลอง
มะขามเฒา – อูทอง และคลองเล็ก อัตราเฉลี่ยรวมวันละ 275 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  

• สชป.10 รับน้ําเขาพื้นที่ผาน ปตร.มโนรมย, ปตร.มหาราช และคลองเล็ก รวมอัตราเฉลี่ย 120  ลูกบาศกเมตรตอวินาที, 
ควบคุมการระบายนํ้าผานเข่ือนพระรามหก ตามความเหมาะสม และสงนํ้าเขาพ้ืนท่ีทุงฝงตะวันออกตอนลาง ลงสู สชป.11 ผาน ปตร.พระ
ศรีเสาวภาค และพระศรีศิลป รวมอัตราเฉลี่ยวันละ 50 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  

• สชป.11 รับนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาตามความจําเปน 

 
การประปาสวนภูมิภาคท่ีมีปญหาเร่ืองน้ําดิบ 

สาขาท่ีมีความเสี่ยงสูง จายน้ําเปนชวงเวลา 
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กปภ.สาขา พื้นท่ีบริการ พื้นท่ีรับผล แหลงน้ําท่ีใช มาตรการแกไขปญหา 
ปกธงชัย หนวยบริการ

วังนาเขียว 
นครราชสีมา 
อ.วังน้ําเขียว 

อางฯคลองสอง
สบูทอยนํ้าจาก  
อางฯอมรพัฒน 

1.จัดรถบรรทุกนาบริการแจกจายใหผูใชนา 
2.แบงโซนจายนาเปนชวงเวลา 
3.ขอใชนํ้าจากเอกชน อางฯอมรพัฒน 

 
 

 

สถานการณความเค็มของน้ําในแมน้ํา วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

สถานี คาความเค็ม (g/l) เทียบกบัมาตรฐาน เทียบกับเมื่อวาน แนวโนม 
วัดโพธิ์แดงเหนือ 0.16 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 
สถานีสูบน้ําสําแล 0.16 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 

รพ.ศิริราช 0.28 เกนิมาตรฐานไมเหมาะการผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 
คลองลัดโพธิ์ 0.29 เกนิมาตรฐานไมเหมาะการผลิตประปา ตํ่ากวาเมื่อวาน ทรงตัว 
รังสิตไซฟอน 0.16 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 
เข่ือนแมกลอง 0.09 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา - ทรงตัว 

ทามวง 0.09 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา ตํ่ากวาเมื่อวาน ทรงตัว 
คลองประปาฝง
ตะวนัตก กม.54 

0.09 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา - ทรงตัว 

บางเลน 0.09 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา - ทรงตัว 
คลองประปาฝง
ตะวนัตก กม.14 

0.09 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา - ทรงตัว 

หมายเหตุ 
สถานวีดัมะขาม หยุดวัดช่ัวคราวเนือ่งจากเทศบาลจังหวดัปทุมธานทํีาการสรางเข่ือน  
สถานีวัดไผลอม ระดับน้ําอยูตํ่ากวาหัววัด  
สถานีสะพานพระนัง่เกลา หยุดวัดช่ัวคราวเนื่องจากแนวเข่ือนท่ีติดต้ังเครื่องวัดทรุดตัว  

เกณฑสาํแล : ความเค็ม <0.25 g/l, ความนาํไฟฟา <500 µS/cm, ออกซิเจนในน้ํา >2 mg/l, กรด-ดาง ระหวาง 5-9  
 
พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีลมแรง 

ภาค พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีลมแรง 
เหนอื เชียงใหม ตาก ลําพูน อตุรดิตถ  

กําแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี 
กลาง อุทัยธานี ชัยนาท อางทอง สิงหบุรี ลพบุรี สระบุรี ปทุมธาน ีกทม. สมทุรปราการ 

สมทุรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุร ีกาญจนบุรี 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ 

มหาสารคาม รอยเอด็ มกุดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ  อบุลราชธานี  
ตะวันออก นครนายก ปราจีนบุร ีสระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด  

ใต เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง พงังา ภเูกต็  
กระบ่ี ตรงั สตูล สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช  

 
 

พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีคลื่นสูง   

ฝงทะเล 
พื้นท่ีท่ีมีคลื่นสูง 
0.5-1.25 ม. 

พื้นท่ีท่ีมีคลื่นสูงกวา 
1.25-2.5 ม. 

อาวไทย 1.จ.ชลบุร ีลงไปจนถึง อ.คลองใหญ จ.ตราด เกาะชาง จ.ตราด 
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2.อ.ชะอาํ จ.เพชรบุร ีลงไปจนถึง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

อันดามัน จ.กระบ่ี ลงไปจนถึง อ.กนัตัน จ.ตรงั อ.เมอืง จ.ระนอง ลงไปจนถึง จ.ภูเก็ต  
 
สถานการณพายุ : วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 มีพายุโซนรอน 2 ลูก ในมหาสมุทรแปซิฟค 
1.พายุโซนรอน Omaisโอมายส มีศูนยกลางในแปซิฟคตะวันตก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวประเทศ

ญี ่ปุ น อยู หางจากประเทศไทย 4,917 กม .  มีความเร็วลมศูนยกลาง 74 กม ./ชม . เคล่ือนท่ีไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือดวยความเร็ว 24 กม./ชม. มุงสูทะเลทางเหนือของฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน แตไมขึ้นฝง
ประเทศญี่ปุน คาดวาพายนุีจ้ะยงัมีความเร็วลมศูนยกลางเปนระดับพายโุซนรอนอยางตอเนือ่งจนถึงเชาวันที ่10 
สค. โดยความเร็วลมศูนยกลางจะลดลงทีละนอยระหวางทีเ่คลือ่นทีก่ลับสูมหาสมุทรแปซิฟค พายนุีย้งัไมมี
ผลกระทบตอสภาพอากาศของไทย 

2.พายุโซนรอน Conson มีศูนยกลางในแปซิฟคตะวันตก ทางทิศตะวันออกของหมูเกาะมารีนาส อยูหางจากประเทศไทย 
6,611 กม. มีความเร็วลมศูนยกลาง 65 กม./ชม. เคลือ่นทีไ่ปทางทิศตะวันตกดวยความเร็ว 13 กม./ชม. คาดวา
พายุนี้จะเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนมุงสูทะเลทางตะวันออกของญี่ปุน แตไมข้ึนฝงประเทศญี่ปุน คาดวาพายุนี้จะมี
ความเร็วลมศูนยกลางเพิ่มข้ึนทีละนอยจนเปนไตฝุนระดับ 1 ในเชาวันท่ี 12 สค.  พายุนี้ยังไมมีผลกระทบตอสภาพ
อากาศของไทยภาพรวมสภาวะอากาศของประเทศไทย วันท่ี 9-13 ส.ค. 2559  (โดยกรมอุตุนิยมวิทยา) 

- วันท่ี  9-10 ส.ค. ประเทศไทยมีปรมิาณฝนลดลง เวนแตภาคกลางตอนลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต ยังมี
ฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง ยังคงมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง 
และพังงา บริเวณทะเลอันดามัน มีคลืน่สูงประมาณ 2 เมตร เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปาน
กลางพดัปกคลุมทะเลอนัดามนั ประเทศไทย และอาวไทย 

- ชวงวันท่ี 11-14 ส.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มข้ึน มีฝนตกหนักบางแหง และมีฝนตกหนักมาก
ในภาคตะวันออก ภาคใต คลืน่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังแรงขึน้ โดยมีคลืน่สูง 2-3 เมตร 
เนื่องจาก หยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมอาวตังเกี๋ยและคาดวาจะเคลื่อนเขามาปกคลุมประเทศลาว
ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย มีกําลังแรงข้ึน 

เปรียบเทียบปริมาณฝนวันท่ี 7 สค. 2559 เทียบกับ 7 สค. 2558 
ภาค ปริมาณฝนมากกวาป 2558 ปริมาณฝนนอยกวาป 2558 
เหนอื เชียงราย พะเยา แพร อตุรดิตถ พษิณุโลก แมฮองสอน ตาก เชียงใหม ลําพนู ลําปาง  

สุโขทัย พจิิตร กาํแพงเพชร นครสวรรค 
เพชรบูรณ 

กลาง อุทัยธานี กาญจนบุรี นนทบุร ีกทม. ลพบุร ี
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย อดุรธาน ีหนองบัวลําภ ูหนองคาย  

บึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ 
ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด 

ยโสธร อาํนาจเจรญิ นครราชสีมา บุรีรัมย  
สุรินทร ศรีสะเกษ อบุลราชธานี 

ตะวันออก นครนายก ปราจีนบุร ีสระแกว ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี จันทบุร ีตราด 

- 

ใต เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  ทุกจังหวัด ยกเวน เพชรบุร ีประจวบคีรขัีนธ 
 

เปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมรายเดือนปจจุบันกับคาปกติของฝนสะสมรายเดือน 
ภาค ปริมาณฝนรายเดือนมากกวาคาปกติ ปริมาณฝนรายเดือนนอยกวาคาปกติ 
เหนอื ใกลเคียงคาปกติ ทุกจังหวัด ยกเวน แมฮองสอน ตาก นาน 
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แมฮองสอน ตาก นาน 
กลาง กทม. สมทุรปราการ กาญจนบุร ีราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี 

สิงหบุรี อางทอง สระบุรี 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองบัวลําภ ูหนองคาย ขอนแกน 

มหาสารคาม บุรีรัมย สุรินทร 
นครพนม สกลนคร มกุดาหาร กาฬสินธุ  
รอยเอด็ ยโสธร อาํนาจเจรญิ ศรสีะเกษ 

อบุลราชธานี 
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีจันทบุร ีตราด ระยอง ปราจีนบุร ีสระแกว 

ใต ชุมพร ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี  สตูล สงขลา ปตตาน ียะลา นราธิวาส 
 

เปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมตั้งแต 1 มกราคม 2559 ถึงปจจุบันเทียบกับคาปกติ 
ภาค ปริมาณฝนรายเดือนมากกวาคาปกติ ปริมาณฝนรายเดือนนอยกวาคาปกติ 
เหนอื ลําพูน ลําปาง นาน แพร อตุรดิตถ 

พิษณุโลก สุโขทัย 
 แมฮองสอน ตาก เชียงใหม เชียงราย 

พะเยา นาน(ตอนบน) กําแพงเพชร พิจิตร 
นครสวรรค เพชรบูรณ  

กลาง สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง อยุธยา 
ปทุมธานี, กทม. นนทบุรี สมุทรสาคร 

สมทุรปราการ 

อุทัยธานี  ราชบุร ีนครปฐม กาญจนบุร ี
สระบุรี  

ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย อดุรธาน ีมหาสารคาม 
หนองบัวลําภ ูมหาสารคาม นครราชสีมา 

บุรีรัมย อบุลราชธานี  

สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ มุกดาหาร 
รอยเอ็ด ยโสธร สุรินทร 

ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ีสระแกว  
ใต พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั ปตตาน ีนราธิวาส เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ระนอง ชุมพร 

นครศรธีรรมราช สตูล พทัลุง สงขลา ยะลา  
 
การคาดการณปริมาณฝน  National Centers for Environmental Prediction, National Weather Service, 
NOAA คาดการณปรมิาณฝนดังนี้    

- ชวงวันท่ี 9-15 สค. 2559 ทุกภาคฝนตกยังตอเนื่องโดยเฉพาะ 
  ภาคเหนอื ท่ี จังหวดั แมฮองสอน เชียงใหม ลําปาง เชียงราย พะเยา นาน อตุรดิตถ และเพชรบูรณ   
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที ่จังหวัด หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร สกลนคร  มหาสารคาม ,มุกดาหาร, 

อํานาจเจรญิ, ศรีสะเกษ , อบุลราชธานี 
  ภาคกลาง จะมฝีนตกปานกลาง และหนักท่ี ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม กทม. 
  ภาคตะวนัออก ท่ี จังหวัด ระยอง จันทบุร ีและ ตราด   
  ภาคใต ท่ี จังหวัด ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี  ตรงั 
- ชวงวันท่ี 16-24 สค. 2559 ฝนยังตกในลักษณะเชนเดียวกันกับ ชวงวันท่ี 9-15 สค. 2559 
 

การคาดการณปริมาณฝนราย 3 เดือน (กค.-กย.) ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดวา เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ปริมาณฝน
รวมสวนใหญจะสูงกวาคาปกติเล็กนอย 

- เดือนสิงหาคมและกันยายน จะมีฝนตกหนาแนน 60 - 80% ของพื้นท่ี กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ปริมาณ
ฝนรวมสวนใหญจะสูงกวาคาปกติเล็กนอย เนือ่งจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตยงัคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและ
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ประเทศไทย โดยจะมกีาํลังแรงเปนระยะๆและตอเนือ่ง ประกอบกบัในบางชวงจะมีรองมรสุมพาดผาน รวมท้ังอาจ
ไดรับผลกระทบจากพายุหมุนเขตรอนท่ีอาจเคล่ือนตัวผานประเทศไทยตอนบนหรืออยูในบริเวณทะเลจีนใตได  

- เดือนตุลาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน ในระยะครึง่หลังปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงและเริ่มมี
อากาศหนาวเย็นในตอนเชา โดยเฉพาะตอนบนของท้ังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีฝนตก วันท่ี 9 สิงหาคม 2559    
ภาค ลักษณะอากาศ พื้นท่ีจังหวัด %ฝน เทียบกับเมื่อวาน 

ภาคเหนอื มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย ลําพูน 
ลําปาง นาน แพร และตาก   อุณหภูมิ 24-33 องศาเซลเซยีส 

60 เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคตะวนัออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี บุรีรัมย 
สุรินทร และอุบลราชธานี อุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซยีส  

40 เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุร ี
และสระบุร ี อุณหภูมิ 24-36 องศาเซลเซยีส  

30 นอยกวา 
เมื่อวาน 

ภาคตะวนัออก มีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัด จันทบุรี และ
ตราด อุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร ข้ึนไป  

60 นอยกวา 
เมื่อวาน 

ภาคใตฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  ชุมพร 
สุราษฏรธานี และนครศรีธรรมราช  อุณหภูมิ 22-34 องศาเซลเซียส 
ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร ข้ึนไป 

40 เทากบั 
 เมื่อวาน 

ภาคใตฝงตะวนัตก มีฝนฟาคะนอง และมฝีนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัด ระนอง พังงา 
ภูเก็ต และกระบ่ี อุณหภูมิ 22-32 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่น 2 เมตร 
ข้ึนไป  

60 เทากบั 
เมื่อวาน 

กทม.และปริมณฑล มีฝนฟาคะนองในระหวางบายถึงคํ่า  อุณหภูมิ 25-36 องศาเซลเซยีส 
 

40 นอยกวา 
เมื่อวาน 

 
ประเด็นตองใหความสนใจเปนพิเศษ   
1.ไทยมีฝนลดลงจันทบุรีตราดระนองพังงาหนัก 

อุตุ ฯ เผย ประเทศไทยมฝีนลดลง ดานจังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ตกหนัก สวน กทม. ตกหนักบาย
ถึงคํ่า กรมอุตุนิยมวิทยา พยาการณลักษณะอากาศท่ัวไป ประจําเย็นวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 พยากรณอากาศ 24 ชัว่โมง
ขางหนา ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง แตยงัคงมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา 
ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักรวมท้ังฝนท่ีตกสะสมไวดวย สําหรับทะเลอันดามัน มีคล่ืนสูง
ประมาณ 2 เมตร ชาวเรอืควรเดินเรอืดวยความระมดัระวงั สวนกรงุเทพมหานครและปริมณฑล ยงัคงมีโอกาสเกิดฝนตก
และมีฝนตกหนักบางแหงในระหวางบายถึงคํ่า 

พยากรณอากาศสําหรบักรงุเทพ ฯ และปริมณฑล เวลา 17.00 น. วันนี ้- 17.00 น. วันพรุงนี ้มีเมฆเปนสวนมาก 
กับมีโอกาสเกิดฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักบางแหงในระหวางบายถึงค่ํา อุณหภูมิต่ําสุด 25-26 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซยีส ลมตะวนัตกเฉียงใต ความเรว็ 15-30 กม./ชม. 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=719843 
 

2.จ.สงขลา ประชุมหารือหนวยงานท่ีเก่ียงของเพื่อประมวลขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ และประเมินความสกปรกของ
น้ําเสียในพื้นท่ีลุมน้ําคลองนาทวี 
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จังหวัดสงขลา ประชุมหารือหนวยงานท่ีเกี่ยงของเพื่อประมวลขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ และประเมินความสกปรก
ของน้ําเสียในพื้นท่ีลุมน้ําคลองนาทวี วันนี้ (8 ส.ค. 59) หองประชุม CEO ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเอกรัฐ หลี
เส็น รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปนประธานการประชุมหารือหนวยงานทีเ่กีย่งของเพือ่ประมวลขอมูลแหลงกําเนิด
มลพิษ และประเมินความสกปรกของน้ําเสียในพื้นท่ีลุมน้ําคลองนาทวี โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุม 

จากการสํารวจพื้นทีลุ่มน้าํคลองนาทวีตัง้อยูในพืน้ทีจั่งหวัดสงขลา ประกอบดวย 13 ตําบลของอําเภอจะนะ 10 
ตําบลของอาํเภอนาทว ีและ 1 ตําบลของอาํเภอเทพา มพีืน้ท่ี 926,230.49 ไร มีลําน้าํสายหลัก คือ คลอง นาทวี ซึงมีตน
กําเนิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี มีความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร คลองนาทวีจะไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใตไปทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนอื ผานอําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ โดยตอนปลายของคลองแยกออกเปน 2 สาย สายทีห่นึง่แยกที่
บานทาลอ อําเภอจะนะ แลวไหลลงทะเลที่บานปากบาง สะกอม ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ อีกสายหนึง่แยกเปนคลอง
นาทับและสูทะเลท่ีบานปากบาง นาทับ ตําบลนาทับ อาํเภอจะนะ 

การใชพื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม ปลูกยางพารา นาขาว และผลไม สําหรบัพืน้ท่ีทีเ่พาะเล้ียงกุง อําเภอจะ
นะ มีจํานวน 87 ราย และผูเล้ียงปลากระพงในกระชัง 268 ราย สวนการประกอบกจิการอตุสาหรรมสวนใหญเปนโรงงาน
แปรรูปยางพาราและผลิตภัณฑ การขุด ตักดิน และโรงสีขาว นอกจากนีใ้นบริเวณชุมชนบานคลองขาและชุมชนบาน
คลองสอง ตําบลนาทับ อาํเภอจะนะ และตําบลสะกอม อาํเภอเทพา ซึง่เปนแหลงประมงพื้นบาน ทําใหครัวเรือนในพื้นท่ี
ดังกลาวมีการทําอุตสาหกรรมชุมชนแปรรูปสัตวน้าํจากวัตถุดิบทีห่าได โดยสวนใหญมักแปรรูปโดยการตากแหง เชน ทํา
ปลากะตัก กุงแหง ปลาเค็ม ซึ่งน้ําเสียจากกระบวนการผลิตมกัถูกระบายท้ิงลงสูลาํรางสาธารณะโดยไมผานการบําบัด 

ดังนั ้นเพื่อใหการบริหารจัดการคุณภาพน้ําในลุมน้ํานาทวีมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนอยางยิง่ที่จะตองมีขอมูล
แหลงกําเนิดมลพิษ ไดแก พืน้ทีชุ่มชน พืน้ทีเ่กษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับการวิเคราะหและคาดการถึง
การณเปล่ียนแปลงไปของคุณภาพน้ํา รวมถึงการประเมินปริมาณความสกปรกท่ีเกิดจาดแหลงกําเนิดมลพิษท้ังหมด เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการกาํหนดแนวทางปองกนัและแกไขปญหามลพษิในลุมน้าํคลองนาทวี 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN5908080010003 
 

3.จ.นครราชสีมา กําหนดปลอยพันธสัตวน้ ํา เฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินนีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 

จังหวัดนครราชสีมา กําหนดปลอยพันธสัตวน้าํ เฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 

นางชโนวาท ประจักษวงศ ประมงจังหวัดนครราชสีมา เปดเผยวา จังหวัดนครราชสีมา โดยหนวยงานสังกัดกรม
ประมง ภายในจังหวดันครราชสีมา ประกอบดวย สํานกังานประมงจังหวดันครราชสีมา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
นครราชสีมา ศูนยบริหารจดการประมงน้ําจืด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง นครราชสีมา และสํานักงานประมง
อําเภอบัวใหญ รวมกับองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา กําหนดจัดพิธีปลอยพันธ
สัตวน้ําเพื่อเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 
พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในวันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2559 เวลา 11.09 น. ณ แหลงน้ํา หนองเชียงโข หมูที ่5 ตําบลกุด
จอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นท่ี ไดรวมปลอยพันธสัตวน้าํเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายเปนพระราชกศุล ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลาว 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5908080010003 
 

4.กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย จ.มหาสารคาม เดินหนาโครงการคลองสวยน้าํใส คนไทยมีความสขุ 
กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดมหาสารคาม เดินหนาโครงการคลองสวยน้ําใส คนไทยมีความสุข พรอม

ปรับปรุงภูมิทัศนแกงเลิงจาน ใหเปนแหลงทองเท่ียวแหงใหมของจังหวัดมหาสารคาม พันเอกนรธิป โพยนอก รองผูบังคับ
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การกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดมหาสารคาม เปดเผยวา กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัด
มหาสารคาม ไดนํากําลังพลในสังกัด รวมกับกองพลทหารราบที ่6 ปรับปรุงพัฒนาอางเก็บน้าํแกงเลิงจานใหเปนแหลง
ทองเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม บริเวณอางเก็บน้ําแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม โดยไดนํากําลังพลพรอม
เครื่องจักร ในการพลิกฟนคืนธรรมชาติใหแกงเลิงจาน โดยไดรับการสนับสนุนเรือกําจัดผักตบชวาจากกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

ท้ังนี ้เพือ่นาํไปกาํจัดผักตบชวาในอางเกบ็น้าํแกงเลิงจาน คืนคลองสวยน้ําใสใหกับแหลงน้ําธรรมชาติ รวมถึงไดนํา
กําลังพลปรับภูมิทัศนบริเวณคันอางเก็บน้ําแกงเลิงจาน ในพืน้ทีร่วม 6 ไร ดวยการปรับหนาดินใหละเอียดพรอมทําการ
ปลูกหญา ตีแบบวางแผงเหล็กและบดอดัดินใหแนนเพือ่เตรยีมเทปูนบรเิวณเนนิหิมะ ซึง่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน 
นอกจากนี้ยังไดปรับดิน,ตีแบบ และบดอัดดิน เพื่อทําเปนเสนทาง walk way พรอมกับขยายความกวางเดิม 50 
เซนติเมตร เปน 120 เซนติเมตร ซึง่ดําเนนิงานไปไดแลวรอยละ 60 ของพื้นท่ีเปาหมาย 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5908080010001 
 

5."คลองบางสองรอย" พนพิษทําน้ําทะลักทวมนาขาว-สวนผักชาวบานชําแระกวา 200 ไร โวยทหารบอกจะมาชวย
แตก็เงียบ 

ราชบุร ี- โครงขุดลอก "คลองบางสองรอย" พนพิษใสชาวบานพืน้ทีตํ่าบลชําแระ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
หลังน้าํไมมทีางไปไหลเขาทวมนาขาว และสวนผักของชาวบานกวา 200 ไร ปลาที่เลี้ยงไวในบอหลุดออกหายไปหมด โวย
ทหารบอกจะเขามาชวยเหลือชาวบานแตก็เงียบหายไป แถมยังขอรองชาวบานไมใหรองเรียนเรื่องนี้ดวย 

เม่ือเวลา 13.30 น.วันนี้ (8 ส.ค.59) ชาวบานในพื้นท่ีหมู 5 ต.ชําแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นําโดยนายณัชกิตภัทร 
ผลขํา ผูใหญบานหมู 5 ต.ชําแระ อ.โพธาราม ไดรวมตัวกันเขารองเรียนตอผูสือ่ขาวหลังไดรับความเดือดรอนอยางหนัก
จากน้าํท่ีไหลเขาทวมนาขาวและสวนผักของชาวบานกวา 200 ไร พรอมกับนําผูสือ่ขาวไปดูนาขาวทีถู่กน้าํทวมสูงกวา 50 
เซนติเมตร ทําใหตนขาวท่ีสงูกวา 10 เซนติเมตรจมอยูใตน้าํ นอกจากนีบ้อปลาทีน่ายณัชกิตภัทร เลีย้งไวก็ถูกน้าํไหลเขา
ทวมจนทําใหปลาหลุดออกจากบอไปหมด 

โดยนายณัชกิตภัทร ผลขํา เปดเผยวา เดิมพื้นท่ีในหมู 5 ต.ชําแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ไมเคยถูกน้าํทวมมากอน 
แตเม่ือทางรฐับาลมโีครงขุดลอกคลองบางสองรอย โดยทางหนวยงานทหารไดเขามาดําเนินการ และไดทําการปดทางน้ํา
ไหลเปล่ียนแปลงทางน้าํใหม จึงทําใหน้าํไมสามารถไหลออกไปได จึงไดเออเขาทวมนาขาวรวมท้ังสวนผักของชาวบานจน
ไดรับความเสียหายกวา 200 ไร 

"ครั้งแรกเมื่อประมาณ 2 เดือนท่ีผานมา ไดเกิดน้ําทวมมาครั้งหนึ่ง ชาวบานจึงไดแจงไปยังหนวยงานทหารท่ีเขามา
ปฎิบัติการในพื้นท่ี จนทางเจาหนาทีท่หารรับทราบและมีการเขามาสํารวจความเสียหายแลว แตเรื่องก็เงียบไป จนมา
ทราบวาทางทหารไดสงเรื่องใหกับสํานักงานเกษตรกับทางประมงใหเขามาชวยเหลือชาวบาน และครัง้นีก้็เปนครัง้ทีส่อง
แลวทีเ่กิดน้าํทวม แตจนถึงวันนีช้าวบานก็ยงัไมไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานทีเ่กีย่วของแตอยางใด ทีผ่านมาทางผู
การทหารกเ็คยเขามาขอรองไมใหชาวบานรองเรยีนเรือ่งนี ้และบอกวาจะเขามาชวยเหลือแตจนถึงตอนนี้ก็ยังไมมีการเขา
มาชวยเหลือชาวบานแตอยางใด" 

นายสุนทร ล้ิมรัตน อายุ 55 ป อยูบานเลขท่ี 80 หมู 5 ต.ชําแระ อ.โพธาราม เกษตรกรทีป่ลูกขาวและถูกน้าํทวม 
กลาววา ตนขาวในนาขาวท่ีตนปลูกไวเพิ่งจะอายุไดเพียง 10 วันเทานั้น แตตอนนี้จมอยูใตน้ํามา 3 วันแลว ตนขาวก็คงจะ
ตายท้ังหมดแนนอน 

นางประเทีอง ล้ิมรัตน อายุ 52 ป บานเลขท่ี 80 หมู 5 ต.ชําแระ อ.โพธาราม เกษตรกรท่ีทาํนาขาวประมาณ 60 ไร 
กลาววา ที่ผานมาน้ําไมเคยทวม แตตอนนีข้าวในนาของตนถูกน้าํทวมหมดแลว ซึง่ตองปลอยทิง้ใหเนาเสียไป สาเหตุนัน้
มาจากการขุดลอกคลองบางสองรอยแลวไปทําการปดทางไหลของน้ําทําใหน้ ําไหลไปไหนไมได จึงเออทวมพื้นที่ทํา
การเกษตรของชาวบานจํานวนมาก 
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นางอรวรรณ จําเหลา อายุ 48 ป อยูบานเลขที ่115 หมู 5 ต.ชําแระ อ.โพธาราม เกษตรกรทีป่ลูกมะระ บอกวา 
ตนลงทุนปลูกมะระและเกบ็ได 700 กิโลกรัมตอวัน ขายกิโลกรัมละกวา 20 บาท ถาเสียหายไปใครจะรับผิดชอบ ถาตอง
ปลอยใหน้ําทวมตอนนี้ตองชวยเหลือตนเองโดยใชเครื่องสูบน้ําออกซึ่งเปนการเพิ่มตนทุนข้ึนไปอีก แลวใครจะรับผิดชอบ 

"สาเหตุก็เพราะมีการขุดลอกคลองบางสองรอย ซึง่ทหารก็เขามาดูแลและบอกวาจะสรางความเจริญให แตตอนนี้
มันเดือดรอนแลว" นางอรวรรณ กลาว  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000078920 
 

6.ขรก.-ประชาชนชาวชัยนาทผนึกกําลังกําจัดผักตบชวาถวายเปนพระราชกุศลแด “ราชินี” 
ชัยนาท - ทหาร ขาราชการ และประชาชนในจังหวัดชัยนาท รวมกันจัดเก็บผักตบชวาเพือ่ถวายเปนพระราชกุศล

แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ เนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 
เม่ือเวลา 09.00 น.วันนี้ (8 ส.ค.) นายคณิต เอี่ยมระหงษ ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม และ

ใหกาํลังใจแกทหาร และประชาชนท่ีรวมกนักาํจัดผักตบชวาบรเิวณ ม.2 ต.บานกลวย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เพื่อถวาย
เปนพระราชกศุลแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี และ
เพือ่ลดปริมาณผักตบชวาในแมน้าํเจาพระยา ทีจ่ะไหลไปรวมบริเวณหนาประตูระบายน้ําเขือ่นเจาพระยาใหมีจํานวน
ลดลง 

นายคณิต เอี่ยมระหงส ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท กลาววา ไดขอความรวมมืออําเภอมโนรมย อําเภอวัดสิงห 
อําเภอเมืองชัยนาท องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ีมีพื้นท่ีอยูติดแมน้ําเจาพระยา ใหรวมกันกําจัดผักตบชวา
ตลอดลําน้าํเหนอืเข่ือนเจาพระยา ซึง่ในวนันีข้าราชการ ทหาร และประชาชนใน ต.บานกลวย อ.เมืองชัยนาท ไดรวมกัน
จัดเกบ็ผักตบชวา ซึ่งถือเปนวันดีเดยในการเริม่ตนกําจัดผักตบชวาในแตละพืน้ทีที่อ่ยูริมแมน้าํเจาพระยา เพือ่ถวายเปน
พระราชกศุลแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา 
ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนการดําเนินการพรอมกับการจัดเก็บผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้าํเขือ่นเจาพระยา 
จํานวน 55,000 ตัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ที่หนวยงานราชการ และทหารไดรวมกันจัดเก็บตัง้แตวันที ่3 สิงหาคมทีผ่าน
มา ซึ่งการจัดเก็บขณะนี้คืบหนาไปมาก มีผักตบชวาเหลืออยูหนาเขือ่นเพียง 200 เมตร โดยสามารถกําจัดไปไดแลว 
42,600 ตัน หรือประมาณ 76% คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในวันท่ี 10 สิงหาคมนี้ 

อยางไรก็ตาม ยังคงมีผักตบชวาลอยลงมาจากพื้นท่ีตอนบนอยางตอเนื่อง และจะไหลไปรวมอยูท่ีเข่ือนเจาพระยา 
ดังนั้น หากพนวันท่ี 10 สิงหาคมไปแลว การจัดเก็บผักตบชวาหนาเขือ่นเจาพระยา จะมอบหมายใหโครงการสงน้ําและ
บํารงุรกัษาเข่ือนเจาพระยา เปนผูดแูลการจัดเกบ็ในระยะ 500 เมตรตอไป  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000078755 
 
 

 





นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบันรวม 821.6 มม. 
มากกว่าค่าเฉลี่ย 8.0 มม. (1%) 

2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 32,944 ล้าน ลบ.ม. 
(47%) น้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย  

3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 1,941 ล้าน ลบ.ม. 
(44%) มากกว่าปีที่แล้ว 1% 

4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเร่ืองน้้า  
4.1 ปัจจุบันยุติสถานการณ์ภัยแล้งแล้วทุกจังหวัด รวม  พื้นที่

ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี
ฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด
รองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(2556) ปี 2559 จ้านวน 41 จังหวัด 267 อ้าเภอ 1,444 
ต้าบล 11,840 หมู่บ้าน  

5.สถานะน้้าในแม่น้้าสายส้าคัญสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้า
น้อย  

6.พื้นที่เฝ้าระวังน้้าคุณภาพน้้า 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ล้าโดม
ใหญ่), ชลบุรี(พัทยา), เชียงใหม่(แม่น้้าปิง), ล้าปาง(แม่น้้าวัง), แพร่
(แม่น้้ายม), พิษณุโลก(แม่น้้าน่าน), ปราจีนบุร(ีคลองสารภ)ี    

 
 
    



พ้ืนที่ที่คำดว่ำจะมีฝนฟ้ำคะนอง ภำค ลักษณะอำกำศ พื้นที่จังหวัด 
%
ฝน 

เทียบกับ 

เม่ือวำน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน 
ล้าปาง น่าน แพร่ และตาก   อุณหภูมิ 24-33 องศาเซลเซียส 

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด เลย หนองบัวล้าภู อุดรธานี บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ และอุบลราชธานี อุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียส  

40 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี 
และสระบุรี  อุณหภูมิ 24-36 องศาเซลเซียส  

30 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด จันทบุรี 
และตราด อุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร 
ขึ้นไป  

60 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช  อุณหภูมิ 22-34 องศาเซลเซียส 
ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร ข้ึนไป 

40 เท่ากับ 

 เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด ระนอง 
พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิ 22-32 องศาเซลเซียสทะเลมีคล่ืน 2 
เมตร ข้ึนไป  

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

กทม.และ
ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนองในระหว่างบ่ายถึงค้่า  อุณหภูมิ 25-36 องศาเซลเซียส 40 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 



สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน้ ำ 
ในเข่ือนขนำดใหญ่ 

 

   มีปริมำณน้ ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน้ ำต่ ำสุด 7 เขื่อน 
- มีปริมำณเพิ่มขึ้นจำกเมื่อวำน 3 เขื่อน คือ เขื่อนภูมิพล 

จ.ตาก, เขื่อนสิริกิติ์  จ.อุตรดิตถ์ , เขื่อนอุบลรัตน์ จ .
ขอนแก่น , เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เขื่อนปราณ
บุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- มีปริมำณลดลงจำกเมื่อวำน 1 เขื่อน คือคือ เขื่อนแม่ 
กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนบางลาง จ.ยะลา 
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48 

ล านางรอง 

อุบลรตัน ์
แควนอ้ย 

กิว่ลม 

แมง่ดั 

กิว่คอหมา 

ภูมพิล 

แกง่กระจาน 

ปราณบุร ี

81% ขึน้ไป  ดีมาก  0  แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี      2  แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้  15  แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  16 แห่ง 

ล ำปำว 

42 

ป่าสกั 

ขุนดา่นฯ 

คลองสยีดั 

วชริาลงกรณ 

บางลาง 

ล าตะคอง 

บางพระ 

จุฬาภรณ ์

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2559 32,944 47 9,438 20 

2558 32,219 47 9,712 21 



- วันที่  9 - 10 ส.ค.ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง เว้นแต่ภาค
กลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยงัมีฝนตกต่อเน่ือง
และมีฝนตกหนักบางแห่ง ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ
จงัหวดัจนัทบรีุ ตราด ระนอง และพงังา บริเวณทะเลอนัดามนั มี
คลื่นสงูประมาณ 2 เมตร เน่ืองจาก มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ก าลงั
ปานกลางพดัปกคลมุทะเลอนัดามนั ประเทศไทย และอา่วไทย 

- วันที่ 8-11 ส.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมขึน้ มีฝนตกหนกั
บางแห่ง และมีฝนตกหนกัมากในภาคตะวันออก ภาคใต้ คลื่น
บริเวณทะเลอนัดามนัตอนบนมีก าลงัแรงขึน้ โดยมีคลื่นสูง 2-3 
เมตร เน่ืองจาก หยอ่มความกดอากาศต ่าปกคลมุอา่วตงัเก๋ียและ
คาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศลาวตอนบน ประกอบ
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอนัดามนั ภาคใต้ 
และอา่วไทย มีก าลงัแรงขึน้และอา่วไทยมีก าลงัแรงขึน้ 

ที่เฝ้ำระวังน้ ำคุณภำพน้ ำ 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ล้าโดมใหญ่), ชลบุรี (พัทยา), 
เชียงใหม่(แม่น้้าปิง), ล้าปาง(แม่น้้าวัง), แพร่(แม่น้้ายม), พิษณุโลก(แม่น้้าน่าน), ปราจีนบุรี
(คลองสารภี)  

 

พื้นที่ที่ต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ ปริมำณฝน 
ต่ำงจำกค่ำปกติ 

ลมแรง 1 จังหวัด คือ สมุทรปราการ 



พื้นที่ประสบอุทกภัย น้ ำท่วมขัง น้ ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มจำกข่ำว ข้อมูลวันที่  8 ส.ค. ปี 2556 - 2559 
 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2559 

ตั้งแต่เริ่มฤดูฝน 2559 
(18 พค.2559) มีน้้า
ท่วมแล้ว 43 จังหวัด 
ลดแล้ว 43 จังหวัด 

น้้าท่วม 
ปีนี้มีน้้าเคยท่วมแล้ว 

หมายเหตุ ข้อมูลป ี2556 2557 2558 มีเฉพาะน้้าท่วมในวันเดยีวกันของปีนั้นๆ 

น้ ำท่วม 1 จังหวัด บึงกาฬ   น้ ำท่วม 3 จังหวัด   
ยโสธร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี  
มุกดาหาร ปราจีนบุรี 
    

ไม่มีน้ ำท่วม  น้ ำท่วม 2 จังหวัด   
ภูเก็ต ตรัง 
 

น้ ำท่วมที่ลุ่มต่ ำ 








	
	/สถานการณ์น้ำ




