
กทม.เดินหน้าเต็มพิกัด รื้อชุมชนบุกรุกคลองลาดพร้าว 
รื้อแล้ว 3 ชุมชน 206 หลัง ตั้งเป้าอีก 43 ชุมชน เสร็จปีหน้า 

หนองคาย เปิดประตูระบายน้้าห้วยหลวงเต็มที่ 
ชาวบ้านริมห้วยหลวงอุ่นใจพร่องน้้ารอรับฝน 

10 สิงหาคม2559 

ระทึกฝนกระหน่้าลมแรง กทม. เชียงราย ชลบุรี จันทร์บรุี ระนอง  
อุตุฯ เตือนจนัทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ฝนหนักวนันี ้

เชียงใหม่คึกคัก เริ่มเจาะอุโมงค์ผันน้้า แม่แตง-แม่งัด-แม่กวง  
เร่งทะลวงเขา 48 กม. แก้น้้าท่วมพร้อมเพิ่มน้้าอ่างแม่กวงฯ 
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สรุปสถานการณน้ํา 
    วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 

1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงปจจุบันรวม 821.6 มม. มากกวาคาเฉล่ีย 8.0 มม. (1%) 
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญ มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 33,037 ลาน ลบ.ม. (47%) นอยกวาปท่ีแลวเล็กนอย  
3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 1,965 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  

4.2 น้าํหลาก 2 จังหวัด คือ เชียงราย จันทบุรี 
4.3 น้ําระบายไมทัน 1 จังหวัด คือ กทม. 

4.4 ลมกรรโชกแรง 1 จังหวัด คือ กทม. 

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 3 เข่ือน คือ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก, เข่ือนสิริกิต์ิ จ.อตุรดิตถ, เข่ือนอบุลรตัน จ.ขอนแกน 
- มีปริมาณเทากบัเมื่อวาน 2 เข่ือน คือ เข่ือนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี, เข่ือนปราณบุร ีจ.ประจวบคีรีขันธ 
- มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 2 เข่ือน คือ เข่ือนแมกวงอดุมธารา จ.เชียงใหม, เข่ือนบางลาง จ.ยะลา 

8.สถานการณความเค็มของน้าํในลําน้ําเจาพระยา ปกติ 

9.สถานการณพายุ : วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 มีพายุโซนรอน 2 ลูก ในมหาสมุทรแปซิฟค 
1.พายโุซนรอน Omaisโอมายส มีศูนยกลางในแปซิฟคตะวันตก ในทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว
ประเทศญี ่ปุ น อยู หางจากประเทศไทย 5,024 กม . มีความเร็วลมศูนย กลาง 80 กม ./ชม . เคลื ่อนที ่ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือดวยความเร็ว 35 กม./ชม. มุงสูทะเลทางเหนือของฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน แตไมข้ึนฝงประเทศญี่ปุน 
คาดวาพายุนีจ้ะมีความเร็วลมศูนยกลางจะลดลงทีละนอยระหวางทีเ่คลือ่นทีก่ลับสูมหาสมุทรแปซิฟค พายุนี้ยังไมมี
ผลกระทบตอสภาพอากาศของไทย 
2.พายุโซนรอน Conson มีศูนยกลางในแปซิฟคตะวันตก ทางทิศตะวันออกของหมูเกาะมารีนาส อยูหางจากประเทศไทย 
6,270 กม. มีความเร็วลมศูนยกลาง 83 กม./ชม. เคลือ่นทีไ่ปทางทิศตะวันตกดวยความเร็ว 11 กม./ชม. คาดวาพายุนี้จะ
เปล่ียนทิศทางการเคล่ือนมุงสูทะเลทางตะวันออกของญี่ปุน แตไมข้ึนฝงประเทศญี่ปุน โดยพายุนี้จะมีความเร็วลมศูนยกลาง
เพิ่มข้ึนทีละนอยจนเปนไตฝุนระดับ 1 ในเชาวันท่ี 12 สค.  พายุนี้ยังไมมีผลกระทบตอสภาพอากาศของไทย 
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ปริมาณฝนสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงปัจจุบันรวม 821.6 มม.      
    มากกว่าค่าปกติ 8.0 มม. ( 1%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ น้อยกว่าปีท่ีแล้วเล็กน้อย 
    มีปริมาณน้้ากักเก็บรวม 33,037 ล้าน ลบ.ม. (47%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มากกว่าปีท่ีแล้ว 1% 
   มีปรมิาณน้้ากักเก็บรวม 1,965 ล้าน ลบ.ม. (44%) 
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สรุปสถานการณ์น้้า  
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 
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สถานการณน้ํา 
    วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 

ประเด็นปญหาและแนวทางแกไข 
ปญหาการบุกรุกทางน้ํา กรณีการรื้อชุมชนท่ีบุกรุกพื้นท่ีคลองลาดพราว กรุงเทพมหานคร จํานวน 43 ชุมชน โดย

จะดําเนนิการในเดือน กนัยายน 2559 จํานวน 5 ชุมชน ไดแก ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร 120 หลังคาเรือน ชุมชนหลัง
สมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ ปุน 65 หลังคาเรือน ชุมชนริมคลองลาดพราวประชาอุทิศ 82 หลังคาเรือน ชุมชนเพิม่สินรวม
ใจ 77 หลังคาเรือน และชุมชนเลียบคลองสองโซน 3 จํานวน 673 หลังคาเรอืน การดําเนนิการลาชากวาแผนเนื่องจากติด
ปญหาชุมชนทีม่ีการนําบานเรือนไปใหเชา กวา 100 หลังคาเรือน ซึง่เจาของบานไมยินยอมในการรือ้ยายบานเรือนที่
กอสรางรุกล้ําคลอง เนือ่งจากเกิดการเสียผลประโยชน ขึ้น โดยที่ผานมา การศูนยปฏิบัติการเพื่ อที่อยูอาศัยชุมชนรม
คลอง สถาบันพฒันาองคกรชุมชน(พอช.) ไดเขาเจรจาใหมีการรือ้ยายบานเรือนดังกลาวแตไมเปนผล รัฐบาลจึงไดมีการ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและติดตามการดําเนินโครงการคลองลาดพราว ซึ่งจะมีการประสานหนวยงานตางๆ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจ เพือ่เขาเจรจาใหกลุมบานเชาตางๆยนิยอมในกรรื้อยายบานเรือนออกจากพื้นทีไ่มเชนนั้น 
จะตองมีการดําเนนิการตามกฎหมายตอไป 

แนวทางแกไข 
1.ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปทราบถึงปญหาการรุกลํ้าลําน้ํา และผลเสียทีจ่ะเกิดขึน้จากการรุกล้าํ

ลําน้ําอยางชัดเจนในทุกประเด็น เพื่อสรางความเห็นรวมกัน 
2.ควรมีการใชมาตรการทางสังคมรวมกับการใชมาตรการทาง กฎหมาย  
3.ในระหวางการรื้อยายควรระวังเรื่องการรื้อสวมของอาคารตางๆ โดยตองมีมาตรการปองกันไมใหเกิดการกระจาย

ของน้ําเสียลงไปปนเปอนในคลองลาดพราวมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู 
4.ควรใชโอกาสทีม่ีการรื้อยายชุมชน จัดการกับทอน้าํทิง้ที่มีการลักลอบตอจากพื้นทีร่ื้อยายลงสูคลองลาดพราว 

โดยควรมีการดําเนนิการอยางเปนระบบในภาพรวมอยางรอบคอบ 
5.ในกรณีท่ีมีการใหเชาท่ีหรืออาคารตอเปนทอดๆจากเจาของเดิมนัน้ควรพิจารณาระเบียบและกฎหมายเกีย่วกับ

การใหเชาพื้นท่ีอยูอาศัยจากกรมธนารักษใหชัดเจน แลวบังคับใชอยางเครงครัด 
6.กรณีบุคคลตางชาติเชาทีห่รืออาคารตอเปนทอดๆจากเจาของเดิม ซึง่เชาพืน้ทีอ่ยูอาศัยจากกรมธนารักษอยาง

ถูกตอง แลวไมยอมเจรจา ควรพจิารณษดําเนนิการตามระเบียบของกรมธนารกัษอยางเครงครดั 
7.ควรเขมงวดเรื่องการใหสิทธิและใชสิทธิในอาคารท่ีจะมีการสรางเพื่อรองรับประชาชนท่ียายออกจากพื้นท่ีท่ีตอง

รื้อยายชุมชนตาม โครงการบริหารจัดการส่ิงก อสรางรุกลํ้าลําน้ําสาธารณะ และพัฒนาท่ีอยูอาศั ยในแนวคลองลาดพราว
วา การรื้อยายชุ มชนออกจากแนวคลองลาดพราววาตองไมใชการใหเชาชวงจนทําใหเกิดปญหาซ้ําซอนตามมา 
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นัยสําคัญ :  
1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงปจจุบันรวม 821.6 มม. มากกวาคาเฉล่ีย 8.0 มม. (1%) 
2.อางเกบ็น้าํขนาดใหญ มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 33,037 ลาน ลบ.ม. (47%) นอยกวาปท่ีแลวเล็กนอย  
3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 1,965 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  

4.2 น้าํหลาก 2 จังหวัด คือ เชียงราย จันทบุร ี

4.3 น้ําระบายไมทัน 1 จังหวัด คือ กทม. 

4.4 ลมกรรโชกแรง 1 จังหวัด คือ กทม. 

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 10 สิงหาคม 2559     
ลุมน้ําท่ีมีขอมูลฝน  เขตจังหวัด ผลกระทบ 

โขง หนองคาย บึงกาฬ มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน 
เส่ียงภัย น้ําหลนตล่ิง 

ทาจีน สุพรรณบุรี มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน 
เจาพระยา ลพบุร ีอางทอง มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน 
นครนายก นครนายก มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน 

เส่ียงภัย น้ําหลาก  
ภาคใตฝงตะวนัตก นราธิวาส มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน  

เส่ียงภัย น้ําลนตล่ิง 
 

พื้นท่ีท่ีเฝาระวังน้ําหลาก-ดินถลม  : หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม (สวพ.) แจงสถานการณ 
น้ําฝน วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 
1. เวลา 01.30 น. เตือนภัยเฝาระวัง (สีเขียว) ดวยปรมิาณน้าํฝนบานดอนงาม 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) ดวยปรมิาณน้าํฝนบานดอนงาม 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 

ปริมาณฝนสะสม 24 ช่ัวโมง ท่ีเกิน 50.0 มม.   
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ภาค จังหวัด  
เหนอื - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ - 
ตะวันออก ตราด 78.0 มม.ม,นครนายก 51.5 มม.,จันทบุรี 

กลาง - 
ใต นราธิวาส 63.4 มม.,ชุมพร 55.0 มม. 

 

 

แมน้ําสายหลักท่ีมีสถานะน้ํานอย ระดับน้ําตํ่ากวาตลิ่งเกิน 5 เมตร ไดแก 

แมน้ํา ท่ีต้ัง ตํ่ากวาตลิ่ง (ม.) สถานะ 
1. แมน้ําปง อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร -5.55 ลดลง 
2. แมน้ําวัง อ.สามเงา จ.ตาก -5.31 ลดลง 
3. แมน้ํายม อ.เมอืง จ.แพร  -6.58 ลดลง 
4. แมน้ํานาน อ.เมอืง จ.นาน -5.27 ลดลง 
5. แมน้ํานาน อ.เมอืง จ.พิษณุโลก -7.70 เพิ่มข้ึน 
6. แมน้ํานาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค -6.72 เพิ่มข้ึน 
7.แมน้ํามูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย นอย ลดลง 
8.แมน้ํามูล อ.เมือง จ.ศรสีะเกษ นอย ทรงตัว 
9.แมน้ํามูล อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี นอย เพิ่มข้ึน 
10.แมน้ําพระสทึง อ.เมอืง จ.สระแกว -4.70 ลดลง 
11.แมน้าํบางปะกง อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี -6.01 ลดลง 
12.แมน้ําทาตะเภา อ.ทาแซะ จ.ชุมพร -7.90 เพิ่มข้ึน 
 

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 -0.60 คงท่ี 
2 โขง อ.สวางแดนดิน ต.โพนสูง จ.สกลนคร ตํ่ากวาตล่ิง -0.64 คงท่ี 
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3 มูล อ.ชุมพวง ต.ทาลาด จ.นครราชสีมา ตํ่ากวาตล่ิง -0.58 คงท่ี 
 
เข่ือนขนาดใหญท่ีมีปริมาณน้ํานอย จํานวน 7 เข่ือน  

- มีปริมาณเพิ่มข้ึนจากเมือ่วาน 3 เข่ือน คือ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก, เข่ือนสิริกิต์ิ จ.อตุรดิตถ, เข่ือนอบุลรตัน จ.ขอนแกน 
- มีปริมาณเทากบัเมื่อวาน 2 เข่ือน คือ 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 45 มากกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
3.แมกวงอุดมธารา เชียงใหม 18 มากกวาป 2558 ลดลง 
4.เข่ือนอุบลรตัน ขอนแกน 27  นอยกวาป 2558  เพิ่มข้ึน 
5.เข่ือนศรีนครินทร กาญจนบุรี 65 นอยกวาป 2558 เทากบัเมือ่วาน 
6.เข่ือนปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 14 นอยกวาป 2558 เทากบัเมือ่วาน 
7.เข่ือนบางลาง ยะลา 32 นอยกวาป 2558 ลดลง 
 

ปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําท่ีสําคัญ (รายงาน ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2559)    
เข่ือน ปริมาณน้ําไหลเขาเข่ือน (ลาน ลบ.ม.) เทียบกับเม่ือวาน 

เข่ือนภูมิพล 15.31 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนสิริกิต์ิ 32.92 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนศรีนครินทร 9.55 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนวชิราลงกรณ 23.83 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 7.0 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนแควนอยบํารุงแดน 11.61 มากกวาเมื่อวาน 
สถานการณน้ําในลุมน้ําเจาพระยา             

 มีปริมาณน้ําตนทุนเหลือในเข่ือนท้ัง  4 แหง ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 รวม 2,648 ลานลูกบาศกเมตร  

 

การจัดสรรน้ําในลุมน้ําเจาพระยาเม่ือวันท่ี 9 สงิหาคม 2559  
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ดาน ดานตะวันตก ดานตะวันออก 

อัตราการระบายนํ้า 
 (ลบ.ม./วินาที) 

318 (เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 30) 125 (เทาเดิมจากเมื่อวาน) 

 
 

สาเหตุ 

รับน้าํเขาระบบชลประทานในเกณฑปกติสําหรับ
การอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศนเทาน้ัน 
(รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

รับน้ําเขาระบบชลประทานในเกณฑปกติ
สําหรับการอุปโภคบริโภคและรกัษาระบบ
นิเวศนเทานั ้น (รายละเอียดตามหมาย
เหตุ) 

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

 

0.29 - 

คาออกซิเจนท่ีละลายนํ้า (DO) 
(มิลลิกรัม/ลติร) 

(จดุตรวจวัด สน.ปตน.กระทุมแบน) 

 
0.95 

 
 

- 

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  
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• สชป.11 รับนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาตามความจําเปน 

 
การประปาสวนภูมิภาคท่ีมีปญหาเร่ืองน้ําดิบ 

สาขาท่ีมีความเสี่ยงสูง จายน้ําเปนชวงเวลา 
กปภ.สาขา พื้นท่ีบริการ พื้นท่ีรับผล แหลงน้ําท่ีใช มาตรการแกไขปญหา 

ปกธงชัย หนวยบริการ
วังนาเขียว 

นครราชสีมา 
อ.วังน้ําเขียว 

อางฯคลองสอง
สบูทอยนํ้าจาก  
อางฯอมรพัฒน 

1.จัดรถบรรทุกนาบริการแจกจายใหผูใชนา 
2.แบงโซนจายนาเปนชวงเวลา 
3.ขอใชนํ้าจากเอกชน อางฯอมรพัฒน 

 
 

 

สถานการณความเค็มของน้ําในแมน้ํา วันท่ี 10 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 เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 
รังสิตไซฟอน 0.16 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 
เข่ือนแมกลอง 0.09 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 

ทามวง 0.09 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 
คลองประปาฝง
ตะวนัตก กม.54 

0.09 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 

บางเลน 0.09 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 
คลองประปาฝง
ตะวนัตก กม.14 

0.09 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน 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 อดุรธาน ี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   
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ฝงทะเล 
พื้นท่ีท่ีมีคลื่นสูง 
0.5-1.25 ม. 

พื้นท่ีท่ีมีคลื่นสูงกวา 
1.25-2.5 ม. 

อาวไทย 1.จ.สมทุรปราการ ชลบุรี ลงไปจนถึง อ.คลองใหญ จ.ตราด 
2.อ.ชะอาํ จ.เพชรบุร ีลงไปจนถึง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

เกาะกดู จ.ตราด 

อันดามัน จ.กระบ่ี ลงไปจนถึง อ.กนัตัน จ.ตรงั อ.เมอืง จ.ระนอง ลงไปจนถึง จ.ภูเก็ต  
 
สถานการณพายุ : วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 มีพายุโซนรอน 2 ลูก ในมหาสมุทรแปซิฟค 
1.พายโุซนรอน Omaisโอมายส มีศูนยกลางในแปซิฟคตะวันตก ในทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว
ประเทศญี ่ปุ น อยู หางจากประเทศไทย 5,024 กม . มีความเร็วลมศูนยกลาง 80 กม./ชม . เคล่ือนท่ีไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือดวยความเร็ว 35 กม./ชม. มุงสูทะเลทางเหนือของฮอกไกโด ประเทศญีปุ่น แตไมขึ้นฝงประเทศ
ญี่ปุน คาดวาพายุนี้จะมีความเร็วลมศูนยกลางจะลดลงทีละนอยระหวางท่ีเคล่ือนท่ีกลับสูมหาสมุทรแปซิฟค พายุนี้ยังไมมี
ผลกระทบตอสภาพอากาศของไทย 
2.พายุโซนรอน Conson มีศูนยกลางในแปซิฟคตะวันตก ทางทิศตะวันออกของหมูเกาะมารีนาส อยูหางจากประเทศไทย 
6,270 กม. มีความเร็วลมศูนยกลาง 83 กม./ชม. เคล่ือนท่ีไปทางทิศตะวนัตกดวยความเร็ว 11 กม./ชม. คาดวาพายุนี้จะ
เปล่ียนทิศทางการเคล่ือนมุงสูทะเลทางตะวันออกของญี่ปุน แตไมข้ึนฝงประเทศญี่ปุน โดยพายุนี้จะมีความเร็วลม
ศูนยกลางเพิ่มข้ึนทีละนอยจนเปนไตฝุนระดับ 1 ในเชาวันท่ี 12 สค.  พายุนี้ยังไมมีผลกระทบตอสภาพอากาศของไทย 
ภาพรวมสภาวะอากาศของประเทศไทย วันท่ี 10-15 ส.ค. 2559  (โดยกรมอุตุนิยมวิทยา) 

- วันท่ี  10 ส.ค. ภาคตะวันออกและภาคใตยงัคงมีฝนตกและมีฝนตกหนักบางพืน้ที ่บริเวณจังหวัดจันทบุรี 
ตราด ระนอง และพังงา ทะเลอันดามันมีคลืน่สูงประมาณ 2 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยงัคงมี
โอกาสเกดิฝนตกในระหวางบายถึงคํ่า เนือ่งจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอัน
ดามัน ประเทศไทย และอาวไทย 

- ชวงวันท่ี 11-15 ส.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มข้ึน มีฝนตกหนักบางแหง และมีฝนตกหนักมากในภาค
ตะวันออก ภาคใต คลืน่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เนื่องจาก 
หยอมความกดอากาศต่าํปกคลุมอาวตังเกีย๋และคาดวาจะเคลือ่นเขามาปกคลุมประเทศลาวตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย มีกําลังแรงข้ึน 

 
เปรียบเทียบปริมาณฝนวันท่ี 8 สค. 2559 เทียบกับ 8 สค. 2558 

ภาค ปริมาณฝนมากกวาป 2558 ปริมาณฝนนอยกวาป 2558 
เหนอื แมฮองสอน ตาก เชียงราย แพร อตุรดิตถ  

สุโขทัย กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค 
พะเยา เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เพชรบูรณ 

กลาง อุทัยธานี กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุร ีกทม. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย อดุรธาน ีหนองบัวลําภ ูหนองคาย  
บึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ บุรีรัมย 

อบุลราชธานี 

ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด 
ยโสธร อาํนาจเจรญิ นครราชสีมา  

สุรินทร ศรีสะเกษ  
ตะวันออก - นครนายก ปราจีนบุร ีสระแกว ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง จันทบุร ีตราด 
ใต ประจวบคีรีขันธ ระนอง สุราษฎรธานี ทุกจังหวัด ยกเวน ประจวบคีรีขันธ ระนอง 
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ปตตานี  สุราษฎรธานี ปตตานี 
 

เปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมรายเดือนปจจุบันกับคาปกติของฝนสะสมรายเดือน 
ภาค ปริมาณฝนรายเดือนมากกวาคาปกติ ปริมาณฝนรายเดือนนอยกวาคาปกติ 
เหนอื ใกลเคียงคาปกติ ทุกจังหวัด ยกเวน 

แมฮองสอน ตาก เชียงราย นาน เพชรบูรณ 
แมฮองสอน ตาก เชียงราย นาน เพชรบูรณ 

กลาง กทม. สมทุรปราการ กาญจนบุร ีราชบุร ีชัยนาท สุพรรณบุร ี
สิงหบุรี อางทอง สระบุรี 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองบัวลําภู อุดรธาน ี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 นราธวิาส 
 

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 ีหนองบัวลําภู 
ขอนแกน มหาสารคาม นครราชสีมา 

บุรีรัมย อบุลราชธานี  

สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ มุกดาหาร 
รอยเอ็ด ยโสธร อาํนาจเจรญิ 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 11-16 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 จะมฝีนตกนอย และปานกลางท่ี ปทุมธาน ีนนทบุร ีนครปฐม กทม. 
  ภาคตะวนัออกฝนตกหนัก ท่ี จังหวัด ระยอง จันทบุร ีและ ตราด   
  ภาคใต ท่ี จังหวัด ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี  ตรงั 
- ชวงวันท่ี 17-25 สค. 2559 การกระจายตวัของฝนยังมีลักษณะเชนเดียวกันกับ ชวงวันที ่11-15 สค. 2559 แตตก

เบาบางลงในภาคเหนอื และตกหนกัข้ึนในภาคใต 
 



สถานการณ์นํ้า : คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ                                                                                                                 9/14 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

- เดือนตุลาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน ในระยะครึง่หลังปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงและเริ่มมี
อากาศหนาวเย็นในตอนเชา โดยเฉพาะตอนบนของท้ังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีฝนตก วันท่ี 10 สิงหาคม 2559    
ภาค ลักษณะอากาศ พื้นท่ีจังหวัด %ฝน เทียบกับเมื่อวาน 

ภาคเหนอื มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย ลําพูน 
ลําปาง นาน แพร และตาก  อุณหภูมิ 24-34 องศาเซลเซยีส 

60 เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคตะวนัออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย 
บึงกาฬ สกลนคร นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร  อุณหภูมิ 
24-35 องศาเซลเซยีส  

40 เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี 
นครสวรรค ลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิ 25-36 องศาเซลเซยีส  

40 มากกวา 
เมื่อวาน 

ภาคตะวนัออก มีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัด จันทบุรี และ
ตราด อุณหภูมิ 25-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร ข้ึนไป  

60 เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคใตฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  ชุมพร 
สุราษฏรธานี และนครศรีธรรมราช  อุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียส 
ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร ข้ึนไป 

40 เทากบั 
 เมื่อวาน 

ภาคใตฝงตะวนัตก มีฝนฟาคะนอง และมฝีนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัด ระนอง พังงา  
อุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคล่ืน 2 เมตร ข้ึนไป  

60 เทากบั 
เมื่อวาน 

กทม.และปริมณฑล มีฝนฟาคะนองในระหวางบายถึงคํ่า  อุณหภูมิ 26-36 องศาเซลเซยีส 
 

60 เทากบั 
เมื่อวาน 

 
ประเด็นตองใหความสนใจเปนพิเศษ   
1.จ.หนองคาย เปดประตูระบายน้ําหวยหลวงทุกบาน 

โครงการหวยหลวง เปดประตูระบายน้าํทุกบานเต็มที ่เพือ่ระบายในลําหวยหลวงลงในแมน้าํโขง ปองกันน้าํในลํา

หวยเออทวมพื้นท่ีการเกษตร หลังฝนตกหนักตอเนื่องท้ังในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี จนระดับน้ําในลําหวยสูง

อยางรวดเร็ว อีกทัง้ยงัเปนการพรองน้าํเพือ่ใหสามารถรองรับน้าํฝนทีไ่หลลงในลําหวยอีก ในขณะทีช่าวบานแหจับปลา

จากแมน้ําโขงท่ีวายข้ึนมาเลนน้ําใหมท่ีปลอยจากลําหวยหลวง 

จากการทีม่ีฝนตกตอเนือ่งทัง้ในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรฯ ทําใหปริมาณน้าํในลําหวยหลวงทีเ่ปนลําน้ํา

สาขาขนาดใหญของแมน้ําโขงมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ในชวงเชาของเมื่อวานนี้ (8 ส.ค.59) โครงการหวยหลวง 

อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จึงไดมีการเปดประตูระบายน้ําทั้ง 3 บาน หลังจากทีเ่ดิมนัน้เปดประตูน้าํขึน้เพียง
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เล็กนอยเพยีงบานเดียว โดยไดยกประตูระบายน้ําข้ึนจนพนระดับน้ํา เพื่อระบายน้ําในลําหวยหลวงลงในแมน้ําโขง กอนท่ี

จะลนฝงเขาไปทวมพื้นที่การเกษตรทั้งในจังหวัดหนองคายและอุดรธานี ทีอ่ยูติดกับลําหวย อีกทัง้เปนการพรองน้าํในลํา

หวยใหสามารถรองรับน้ําฝนท่ีตกอยางตอเนื่องในชวงนี้ไดอีก 

จากการท่ีมีการเปดประตูระบายน้าํของโครงการหวยหลวง ท้ัง 3 ประตูอยางเต็มท่ี ทําใหในลําหวยไหลลงในแมน้ํา

โขงอยางรวดเร็ว กระแสน้ําท่ีไหลแรงของลําหวย ทําใหมีปลาจากแมน้ําโขงหลากหลายชนิดวายเขามาเลนน้ําใหมท่ีบริเวณ

หนาประตูระบายน้ํา ชาวบานท่ีอยูในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเคียงตางออกมาจับปลากันอยางคึกคักกวาทุกวันทีผ่านมา โดยใช

เบ็ดเปนเครื่องมือหลักในการจับปลาครั้งนี้ มีท้ังนั่งตกปลาตามริมฝง และอยูบนตัวอาคารปด-เปดประตูน้าํซึง่สูงจากระดับ

น้ํามากกวา 20 เมตร โดยชาวบานบอกวาชวงนี้เปนชวงที่ปลาจากแมน้ ําโขงวายขึ้นมาเลนน้ําในลําหวยเปนจํานวน

มากกวาชวงท่ีผานมา เนื่องจากกระแสน้ําในลําหวยไหลแรงมาก ประกอบกับน้ําในแมน้ําโขงยังมีระดับไมสูงมาก น้ําในลํา

หวยยังไหลลงไดอยางสะดวก 

สําหรับระดับน้าํในแมน้าํโขงทีไ่หลผานจังหวัดหนองคาย วัดทีส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้าํ อยูที่

ระดับ 6.14 เมตร เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของเมื่อวานนี้ 29 เซนติเมตร ต่ํากวาตลิ่ง 6.06 เมตร พรุงนีม้ีแนวโนมเพิม่ขึน้

อีก เนื ่องจากน้ําทางตอนเหนือ คือที่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลยวันนี้เพิ ่มขึ้น 32 เซนติเมตร ซึ ่งจะไหลมาถึงจังหวัด

หนองคาย ในเรว็ ๆ นี้ 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5908090010006 
 

2.จังหวัดลพบุรีนําชาวบานในตําบลบางลี่ นําผักตบชวาท่ีเก็บข้ึนมาจากแมน้ําบางขาม ทําปุยหมักใหชาวบานใชฟรี 

นายธีรพล สกุลรักษ นายอําเภอทาวุง พรอมดวยชาวบานในพื้นท่ีตําบลบางล่ี อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ไดรวมกัน

คุยผักตบชวาทีท่างเจาหนาทีช่ลประทานที ่10 จังหวัดลพบุรี ไดใชเรือและรถแมคโคเก็บขึ้นมาจากแมน้าํบางขาม ที่มี

จํานวนกวา 200 ตัน ทีก่องอยูริมแมน้าํบางขาม เพือ่นําผักตบชวาทัง้หมดนีม้าทําปุยหมักผักตบชวา ดวยการนําสารเรง 

ภด.1 จํานวน 40 ลิตร ผสมอัตราสวน 1/20 ละลายน้ํา และฉีดพนใหท่ัวกองผักตบชวาโดยไมตองกลับ ใชเวลา 2 อาทิตย

กองผักตบชวาก็จะยอยสลายและยุบตัวลง และเมือ่ครบ 1 เดือน หรือ 30 วัน ผักตบชวาก็จะกลายเปนปุย สามารถ

นาํไปใชในแปลงนาขา หรอืใชในการเกษตรตางๆ ได โดยสามารถนาํไปใชไดฟร ีไมเสียคาใชจายแตอยางใด 

นายธีรพล สกุลรักษ นายอําเภอทาวุง เปดเผยวา ในปนี้ทางอําเภอทาวุงไดมีการรณรงคใหชาวนาในพื้นท่ีอําเภอทา

วุง ปลูกขาวปลอดสารพิษและการนําผักตบชวามาทําเปนปุยหมักในครัง้นี ้ก็จะใหชาวนานําไปใชในนาขาวอีกดวย เปน

การพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส ซึ่งจะทําใหผักตบชวาที่สรางปญหาในหลายพื้นทีม่าทําประโยชน ดวยการทําปุยและใน

อนาคตแมน้าํบางขามและแมน้าํลพบุร ีกจ็ะปลอดจากผักตบชวาอกี เพราะชาวบานจะแยงกนัเกบ็มาทําปุย 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5908090010001 

3.กรมชลประทานเดินหนาโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม เพื่อบรรเทา

ปญหาอุทกภัย และแกไขปญหาขาดแคลนน้ําในจังหวัดเชียงใหมอยางเรงดวน 

กรมชลประทานเดินหนาโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม เพื่อบรรเทา

ปญหาอุทกภัย และแกไขปญหาขาดแคลนน้ําในจังหวัดเชียงใหมอยางเรงดวน 

นายวิทย วงษกมลชุณห ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที ่1 สํานักพัฒนาแหลงน้าํขนาด

ใหญ เปดเผยวา เพือ่เปนการแกไขปญหาขาดแคลนน้าํตนทุนของอางเกบ็น้าํเข่ือนแมกวงอดุมธารา บรรเทาปญหาอุทกภัย
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ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม และเพิ่มพื้นท่ีการเกษตรในชวงฤดูแลง คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหดําเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ําใน

อางเก็บน้ําเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในวงเงิน 1 หมื่น 5 พันลานบาท โดยการขุดเจาะอุโมงคสงน้าํชวงแม

แตง-แมงัด และ แมงัด – แมกวง ระยะทางรวมกัน ประมาณ 48 กิโลเมตร พรอมทัง้ทําประตูระบายน้าํแมตะมาน, สราง

ระบบทอสงน้ําแมงัด-แมแตง ระยะทาง 26.50 กิโลเมตร และอาคารประกอบตางๆ ขณะนีไ้ดเริม่ขุดเจาะอุโมงค มีความ

คืบหนาประมาณ 3.7 % แลว 

นายวทิย กลาวอกีวา โครงการดังกลาวไดศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่แวดลอม ตัง้แตเดือนกรกฎาคม 

2545 ออกแบบแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 ซึ่งไดผานความเห็นขอบของคณะกรรมการผูชํานาญการและ

คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ(กก.วล.) เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2554 ขณะเดียวกัน กองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม มีคําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการเพือ่ปองกันและแกไขปญหาการดําเนินโครงการ และ

คณะทํางานเพือ่ปองกนัและแกไขปญหาดานมวลชน ในพืน้ท่ีอาํเภอแมแตง และ อาํเภอดอยสะเกด็ เพือ่ทําความเขาใจกับ

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบและแกไขปญหารวมกัน 
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4.จังหวัดลําพูน กําจัดผักตบชวาในแมน้ํากวงอยางตอเนื่อง คืนความสดใสใหแมน้ํากวง และมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม  

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดลําพูน รายงานวาขณะนี้หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อาสาสมัคร และประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมฝงแมน้ํากวง รวมมือกันกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแมน้ํากวงอยาง

ตอเนื่อง ทําใหแมน้ํากวงมีความสะอาดและมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม 

นายณรงค ออนสอาด ผูวาราชการจังหวัดลําพูน ขอความรวมมือใหขาราชการและประชาชน โดยเฉพาะองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทีร่ับผิดชอบตลอดแนวแมน้าํกวง ในโครงการสัปดาหทําความดีปมหามงคลฯ เพือ่เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชยครบ 70 ป ในวันที ่9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิรกิต์ิิ พระบรมราชินนีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที ่12 สิงหาคม 

2559 ซึง่ไดมีการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชอยางตอเนือ่ง เพือ่แกไขปญหาการระบายน้ํา , ปองกันน้ําทวมและชวย

ปรับปรุง ภูมิทัศน ตลอดริมฝงแมน้ํากวง ใหมีความสวยงามมากยิ่งข้ึน เพื่อสรางความประทับใจ แกนักทองเทีย่วและผูมา

เยอืน ซึง่ขณะนีจั้งหวัดลําพูนจัดงานลําไยไทย ลําไยลําพูน ระหวางวันที ่8 – 14 สิงหาคม 2559 ที่ บริเวณ ศาลากลาง

จังหวัดลําพูน 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN5908080010006 

5.จอร้ือบานริมคลองลาดพราว5ชุมชนขยับท่ีสรางเข่ือนปลูกบานมั่นคง 

จอรื้อบานริมคลองลาดพราว5ชุมชนขยับท่ีสรางเข่ือนเรงปลูกบานมั่นคง ต.ค.นีย้ายเขาอยูบานใหมไดกอน3ชุมชน 

เมื่อวันท่ี 8ส.ค. นายสยาม นนทคําจันทร ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเพื่ อที่อยู อาศัยชุมชนรมคลอง สถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน(พอช.) เปดเผยถึงการดําเนินการรื้อย ายชุมชนที่กอสรางบานเรือนในรุกล้ําแนวคลองลาดพราว ตาม

โครงการบริหารจัดการสิง่ก อสรางรุกล้าํลําน้าํสาธารณะ และพัฒนาทีอ่ยูอาศั ยในแนวคลองลาดพราววา การรือ้ยายชุ 

มชนออกจากแนวคลองลาดพราว พอช.ไดดําเนินรือ้ยายชุ มชนออกจากพืน้ทีค่ลอง และกอสรางทีอ่ยูอาศัยใหม ในทีดิ่น

ใกลเคียงพืน้ที่เดิ มในรูปแบบบานมัน่คงซึง่เป นการพัฒนาทีอ่ยูอาศัยให ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น แลวจํานวน  3

ชุมชน ไดแกชุมชนศาลเจาพอสมบุญ65หลังคาเรือน ชุมชนบางบัวรวมใจพัฒนา( สะพานไม2) 206หลังคาเรือน และ

ชุมชนวังหิน 82หลังคาเรือน รวมพื้นท่ีริมคลอง 1.54กิโลเมตร ซึง่ไดสงมอบพืน้ทีใ่หแก กรุงเทพมหานคร (กทม.)เพือ่การ
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กอสรางเข่ือนริมคลองเรียบรอยแลว โดยขณะนี้ ชุมชนดังกลาว อยูระหวางการกอสรางบานมั่นคงในพื้นท่ีเดิม ซึ่งเชาพื้นท่ี

อยูอาศัยจากกรมธนารักษอยางถูกตอง โดยคาดวา จะกอสรางบานเสรจ็ส้ิน และเขาอยูอาศัยไดภายในเดือนต.ค.นี้ 

นายสยามกลาวตอวา นอกจากนี้ ชุมชนท่ีจะมีการรื้อยายบานรุ กลํ้าคลอง พื้นท่ีกอสรางบานมั่นคงเพิ่มเติมไดอีก มี

จํานวน 5ชุมชน ไดแก ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร 120หลังคาเรือน ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ ปุน 65หลังคา

เรือน ชุมชนริมคลองลาดพราวประชาอุทิศ 82หลังคาเรือน ชุมชนเพิม่สินรวมใจ 77หลังคาเรือน และชุมชนเลียบคลอง

สองโซน3 673หลังคาเรือน ซึง่จะเริม่ดําเนินการรือ้ย ายภายในเดือนส.ค.นี ้และจะดําเนินการรือ้ยายภายในเดื อนก.ย.

อีก 16ชุมชน โดยในป59 พอช.มีกําหนดการรื้อยายชุมชนให ได รวมท้ังส้ิน 24ชุมชน สวนในป60 จะรือ้ยายอีกจํานวน 19

ชุมชน ทั้งนีป้ญหาการรื ้อยายชุมชน ซึ่งสงใหดําเนินการลาชาเนื ่องจากติดปญหาชุมชนที่มีการนําบ านเรือนไปใหเชา 

กวา 100หลังคา เรือน ซึ ่งเจาของบานไมยนิยอมในการรื้อยายบานเรือนทีก่อสรางรุกล้ําคลอง เนื่องจากเกดการเสีย

ผลประโยชน ข้ึน โดยท่ีผานมา พอช.ไดเขาเจรจาใหมกีารรือ้ย ายบานเรอืนดังกลาวแตไมเป นผล รัฐบาลจึงไดมีการจัดต้ัง

คณะอน ุกรรมการกาํกบัและติดตามการดําเน ินโครงการคลองลาดพราว ซึง่จะมกีารประสานหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ

เจาหนาทีตํ่ารวจ เพือ่เขาเจรจาใหกลุมบานเช าตางๆยนิยอมในกรรือ้ยายบ านเรือนออกจากพืน้ที ่ไมเชนนัน้ จะตองมี

การดําเน ินการตามกฎหมายตอไป.  

http://www.dailynews.co.th/bangkok/514688 

6.อวมแน! ขยะนบั 10 ตัน กองเกลื่อนปาชายเลน กระบี่-ชายหาดเขาหลัก 

กระบ่ี / พังงา - อวมแน! ขยะนบั 10 ตันกองเกล่ือนปาชายเลน เขตอทุยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 

ยังไรหนวยงานรับผิดชอบเหลียวแล ขณะท่ีชายหาดแหลงทองเท่ียวเขาหลัก จ.พังงา ไมนอยหนา คลืน่ลมแรงพัดขยะเศษ

ไม ขวดน้าํจากทะเลข้ึนเกล่ือน  

กรณีท่ีชาวบานรองเรียนผานส่ือโซเชียลวา มีการลักลอบนําขยะหลากชนิดจํานวนมากมาท้ิงภายในปาชายเลน ใกล

กับศูนยราชการ อยูหางจากโรงเรียน อบจ.กระบี่ ประมาณ 300 เมตร ตรงขามโรงเก็บเครือ่งจักร อบจ.กระบ่ี ม.7 ต.ไส

ไทย อ.เมือง จ.กระบี่ พรอมกับเรียกรองใหหนวยงานที่เกี ่ยวของเขามาจัดเก็บทําความสะอาด และดําเนินคดีตอผูที่

ลักลอบนําขยะมาทิง้บริเวณดังกลาว มีทัง้เศษวัสดุกอสราง ซากเฟอรนิเจอร โถสวม สายไฟฟา เศษกระจก ยางรถยนต 

และขยะท่ัวไปจํานวนมาก คาดวาไมตํ่ากวา 10 ตัน สรางความสกปรก และเกรงวาจะสงผลกระทบตอฝูงลิงแสมนับ 100 

ตัว และสัตวน้ําท่ีอาศัยอยูภายในปาชายเลน ตามท่ีไดเสนอขาวไปแลวนั้น  

ความคืบหนาลาสุด วันนี้ (9 ส.ค.) ผูส่ือขาวไดลงพืน้ทีต่รวจสอบกองขยะบริเวณปาชายเลนดังกลาวอีกครัง้ พบวา 

กองขยะถูกกองเรยีงรายไปตามถนนท่ีตดัผานปาชายเลนไปยังทาเรือของชาวประมง ประมาณ 4-5 กอง วางเรียงรายอยู

ทัง้สองฝงถนนในสภาพเดิม ยงัไมมีหนวยงานใดเขามารับผิดชอบจัดเก็บ หรือทําความสะอาด ทัง้ๆ ทีบ่ริเวณดังกลาวมี

ปายหามทิง้ขยะของอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราหมูเกาะพีพี ปกเตือนไวใกลบริเวณดังกลาว นอกจากนี้ ขยะบาง

ชนดิไดถกูน้าํทะเลพดัพากระจัดกระจาย โดยเฉพาะถุงพลาสติกเขาไปยังปาชายเลนติดอยูตามรากตนโกงกาง เปนจํานวน

มาก ซึ่งเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ํา รวมท้ังฝูงลิงท่ีอาศัยบริเวณดังกลาว เกรงวาจะเปนอันตรายตอสัตวได  

นายบุญแนม ชวยระดม ผูชวยหัวหนาอุทยานแหงชาติ หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ กลาววา 

สําหรับปาชายเลนบริเวณดังกลาว ต้ังอยูในพื้นท่ีของอุทยานหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี กอนนี้เคยไดรับการรองเรียนมี

ผูรับเหมากอสราง และชาวบานขนเศษปูน เศษอิฐ รวมทัง้เครือ่งเฟอรนิเจอรทีผุ่พัง สายไฟ และขยะอื่นๆ อีกเกือบทุก

ชนิดมาทิง้ ซึง่ทางอุทยานฯ ไดรวมกับ อบต.ไสไทย และ อบจ.กระบี ่ไดชวยกันนําเครือ่งจักรเขาทําการขนยายขยะไป



สถานการณ์นํ้า : คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ                                                                                                                 13/14 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําจัดทําลายแลวครั้งหนึ่ง พรอมกับข้ึนปายเตือนหามท้ิงขยะ แตผานไปไมนานก็พบวามีการรองเรียนมีการนําขยะมาท้ิง

อีก ซึ่งหลังจากนี้ทางอุทยานฯ ก็จะตองทําการจัดเก็บอีกครั้ง และหามมาตรการควบคุมไมใหมีการท้ิงอีกตอไป  

ขณะท่ีจังหวัดพังงา มีฝนตกอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีคล่ืนลมในทะเลมีกําลังแรง สงผลใหคล่ืนขนาดใหญไดพัด

เอาขยะจากทะเล ซึง่มท้ัีงเศษไม ขวดพลาสติก ขวดแกว และกระปองโลหะข้ึนมากองสะสมไวริมชายหาดชายหาดบางสัก 

อ.ตะกัว่ปา จ.พังงา จํานวนมาก ซึ่งชวงนี้พบวา บริเวณแหลงทองเท่ียวท่ีเปนทะเลคอนขางเงียบเหงา ไมมีนักทองเท่ียวมา

พักผอนหรือเลนน้ําทะเลจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนเกรงวาไมปลอดภัย อีกท้ังทางผูประกอบการโรงแรมไดนําธงแดงมา

ปกไวตามแนวชายหาด ทั้งนี ้ทางจังหวัดพังงา ไดมีการแจงเตือนประชาชนทีจ่ะเดินทางทองเทีย่วใหติดตามพยากรณ

อากาศอยางใกลชิด เชนเดียวกับชาวเรือ ทีต่องไมประมาทนําเรือบรรทุกนักทองเทีย่วในชวงทีม่ีคลื่นลมแรง โดยเฉพาะ

ในชวงวันท่ี 8-13 นี้ ท่ียังมีคล่ืนลมแรง และฝนตกตอเนื่องในพื้นท่ีอีกดวย  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079061 
 

7.เชียงรายฝนหนักน้ําลนตลิ่งทวมอ.ดอยหลวงสงู 50 ซม. 

ฝนตกหนักบนขุนแมบง ทําใหน้ําในลําหวยขุนแมบงลนตล่ิงเขาทวมถนน และบานเรือนชาวบาน พื้นท่ี บานโชคชัย 

และบานหวยกวาง  ตําบลโชคชัย  อาํเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย ระดับน้ําสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร และน้าํยงั

ไหลหลากเขาทวม พืน้ท่ีการเกษตรอกีเปนบรเิวณกวาง 

http://www.tnamcot.com/content/531837 
 

8.อตุฯุ เผยไทยฝนลด ตะวันออก-ใต ตกหนัก 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณอากาศ 24 ชัว่โมงขางหนา ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง แตยงัคงมีฝนตกหนักบาง

แหงบรเิวณ จ.จันทบุร ีตราด ระนอง และพงังา ขอใหประชาชนบรเิวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักรวมท้ังฝนท่ี

ตกสะสมไวดวย สําหรับทะเลอันดามันมีคลืน่สูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง สวน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกในระหวางบายถึงคํ่า. 

http://www.tnamcot.com/content/531653 

9.อัยการยื่นคํารองศาลปกครอง ร้ือคดีคาโงคลองดาน 13 ป 

โฆษกอัยการย่ืนคํารองศาลปกครอง ขอพจิารณาคดีคลองดานใหม หลังตรวจสอบขอเท็จจริงจากหนวยภาครัฐ พบ

สัญญาจางกอสราง ขัดตอความสงบเรยีบรอย ยอมตกเปนโมฆะตามมาตรา 15 

เมื่อวันท่ี 8 ส.ค.59 ร.ท.สมนึก เสียงกอง โฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด เปดเผยวา เมื ่อวันที่ 22 ก.ค.ทีผ่านมา 

อัยการฝายคดีปกครอง 6 ไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลัง ยื่นคํารองตอศาลปกครองกลาง เพื่อขอใหพิจารณาคดี

สัญญาจางกอสรางระบบรวบรวม และบําบัดนําเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ (บอบําบัดน้าํเสียคลองดาน) 

ขณะเดียวกันเมื่อวันท่ี 28 ก.ค.ที่ผานมา อัยการฝายคดีปกครอง 6 ก็ไดรับมอบอํานาจจากกรมควบคุมมลพิษ ในการยืน่

คํารองตอศาลปกครองกลาง ใหพจิารณาคดีดังกลาวใหมเชนกัน 

ร.ท.สมนึก กลาวตอวา ในการยื่นคํารองขอพิจารณาคดีใหมดังกลาวสืบเนื่องจากท่ีศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา

เมือ่วันที่ 10 ต.ค.57 ในคดีหมายเลขดํา อ.185-286/2556 ทีบ่ริษัท วิจิตรภัณฑกอสราง จํากัด กับพวกซึง่เปน

บริษัทเอกชนรวม 6 ราย ยื่นฟองกรมควบคุมมลพิษ โดยศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาให กรมควบคุมมลพิษชําระคาจาง 
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คาเสียหายรวมดอกเบ้ีย ตามขอเรยีกรองเปนเงนิบาท จํานวน 4,983,342,383 บาท และเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 

3,035,780 ดอลลาร ใหกับ บ.วิจิตรภัณฑฯ กับพวกรวม 6 ราย พรอมดอกเบี ้ยรอยละ 7.5 ตอปของเงินตน 

4,424,099,982 บาท และ 26,434,636 ดอลลารสหรัฐฯ นับแตวันท่ี 28 ก.พ. 46 เปนตนไป จนกวาจะชําระเสรจ็ 

ซึ่งหลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาดังกลาว กรมควบคุมมลพิษไดชําระเงินงวดแรกใหกับบริษัทไปเมื่อวันท่ี 

26 พ.ย.58 เปนเงนิ 3,174,581,566.04 บาท และ 21,713,855.40 ดอลลารสหรัฐฯ โดยยงัรอการชําระงวดที ่2 และ 3 

ตามคําพิพากษา ซึง่ระหวางนีป้รากฏขอเท็จจริงจากการตรวจสอบ ของหนวยงานตรวจสอบภาครัฐพบวา สัญญาจาง

กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้าํเสียฯ เปนสัญญาท่ีขดัตอความสงบเรยีบรอย ยอมตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 150 กระทรวงการคลัง จึงมีหนังสือถึงสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอใหยืน่คํารองตอศาล

ปกครองกลางขอพจิารณาพพิากษาคดีใหม 

ร.ท.สมนึก กลาวอีกวา เมือ่คณะทํางานของพนักงานอัยการคดีปกครอง 6 รวมกันพิจารณาแลวเห็นวากรณีที่

กระทรวงการคลังและกรมควบคุมมลพิษมีหนังสือแจงมา ถือเปนขอเท็จจริงใหมทีไ่มเคยมีการยกขึน้กลาวมากอน คดีจึง

อยูในหลักเกณฑที่จะขอใหศาลปกครองพิจารณาคดีใหมไดตาม พ .ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีการพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 75 จึงไดยื่นคํารองตอศาลปกครองดังกลาว 

ผูสื่อขาวรายงานวา สําหรับคดีอาญาที่เปนขอพิพาทที่กรมควบคุมมลพิษฟอง นายวัฒนา อัศวเหม อดีต รมช.

มหาดไทย กับพวกรวม 19 ราย ซึง่เปนกลุมบริษัทวิจิตรภัณฑฯ และกิจการรวมคา NVPSKG เปนจําเลย ในความเปน

ฐานฉอโกงที่ดิน และฉอโกงสัญญามูลคา 1.9 พันลาน ซึง่ขณะนีค้ดีอยูระหวางฎีกา โดยศาลชัน้ตนสั่งจําคุก กรรมการ

บริษัท และนายวัฒนา รวม 11 คน คนละ 3 ป แตตอมาศาลอุทธรณพิพากษากลับใหยกฟอง 

http://www.thairath.co.th/content/684938 
 

10.ฝนกระหน่ําชลบุรี ดินยุบตัวทํากําแพงหมูบานช่ือดังพังทับบานไมขางเคียง 

พายุฝนกระหน่ําชลบุรีตลอดคืน สงผลใหดินทรุดตัว ทําใหกําแพงในหมูบานชือ่ดังพังทับบานไมพังเสียหาย โชคดีที่

คนในบานหนีออกมาทัน ไรคนเจ็บ ขณะท่ีตัวแทนหมูบานเผย บริษัทเตรียมเยียวยาบานท่ีไดรับผลกระทบ รวมถึงลูกบาน

ในหมูบานแลว 

ร.ต.อ.เดชา ดินแดน รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี รับแจงเหตุรัว้กําแพงคอนกรีตหมูบานพังถลมทับ

บานเรือนประชาชนในซอยแมรี่ หมู 6 ต.บานสวน จึงไดเดินทางไปดูที่เกิดเหตุรวมกับ นายพิพัฒน โกสุมวัชราภรณ 

ปลัดเทศบาลเมืองบานสวน พบพืน้คอนกรตีถนนแตก และรั้วกําแพงคอนกรีตของหมูบานช่ือดังแหงหนึ่ง กวางประมาณ 

10 เมตร สูง 3-2 เมตร พังถลมลงไปทับบานไมชัน้เดียวหลังคามุงสังกะสี เลขที ่17/1 หมู 6 ต.บานสวน พังยบุทัง้หลัง 

และยังถลมทับเฉ่ียวบานไมอีกหนึ่งหลังพังเสียหายนางสาวพัชรี ประกอบผล อายุ 40 ป เจาของบานไมกลาววา บานหลัง

ดังกลาวเคยมีญาติพิการอยู แตเสียชีวิตไปแลว ปจจุบันไมมีใครอยู สวนตนเองไปนอนบานพี่สาว เมื่อคืน (7 ส.ค.) 

ประมาณ 22.30 น. ฝนตกหนักแรงมาก เมื่อฝนซาก็พบวากําแพงหมูบานพังครืนลงมาทับบานพีส่าวพังเสียหายทางดาน

นางรตันา ประกอบผล อายุ 62 ป กลาววา ตนนอนอยูในบานหลังท่ีถูกกําแพงพังเฉ่ียวทับจนเสียหายไปท้ังแถบ ชวงกอน

กําแพงจะพังเกิดฝนตกอยางหนัก ตนจึงลุกจากที่นอนออกจากบานไปดูน้าํทวมที่พื ้นลานดิน หางจากจุดกําแพงถลม

ประมาณ 15 เมตร จูๆ  ก็เห็นกําแพงหมูบานชื่อดัง พังลงมาทับบานนองสาวพังจนหลังคาสังกะสีโคนลงมาทัง้แผงทับ

โครงสรางบานจมดิน และบานตนเองพงัท้ังแถบ โชคดีท่ีตนเดินออกมาขางนอกบาน ไมเชนนัน้อาจจะเสียชีวิตอยูภายใน
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บานกเ็ปนไดร.ต.อ.เดชา กลาววา เหตุท่ีเกดิข้ึนเปนเรื่องท่ีสามารถเจรจากันไดระหวางเจาของหมูบานและผูเสียหายท่ีจะ

ตกลงกัน เพราะเหตุเกิดไมมีผูเสียชีวิต แตถาหากสองฝายตกลงกันไมได ฝายผูเสียหายก็ตองรองทุกขกลาวโทษ จึงจะรับ

เปนคดีนายพิพัฒน กลาววา คงตองดูบริบทของการเจรจาตกลงกันท้ังสองฝาย ท้ังนี้ในสวนพื้นถนนทรุดและแตกจนทําให

กําแพงพังนั้น ยังมีผูเสียหายอีกคือผูอาศัยอยูในหมูบาน โดยทางเทศบาลเมืองบานสวน จะตองเขาตรวจสอบการกอสราง

ทุกอยางวาถูกตองตามท่ีบริษัทเจาของหมูบานดังไดยื่นแบบขออนุญาตกอสรางหรือไม ซึ่งทางหมูบานยื่นแบบขออนุญาต

กอสรางถูกตองแลว แตข้ันตอนการกอสรางทางผูเกีย่วของอาจไมไดเขามาดูขณะทีตั่วแทนผูบริหารหมูบานใหสัมภาษณ

กับผูส่ือขาววา ตนไมอยูในฐานะจะใหขอมูลที่เกิดเหตุได แตรูวาทางผูบริหารไดรับปากจะเยียวยาชดใชคาเสียหายแก

เจาของบานที่ถูกกําแพงทับโดยปราศจากเงื ่อนไข สวนผูอาศัยที่ซื ้อบานของหมูบานอยู เราจะเชิญมาพูดคุยกันถึง

ผลกระทบวา หลังเกิดเหตุกําแพงกั้นหมูบานพัง มีบานใครไดรับผลกระทบหรือไดรบัความเสียหายบาง ถามีทางผูบริหารก็

จะเยียวยาซอมแซมและแกไขให 

http://www.thairath.co.th/content/684733 

11.จันทบุรีน้ําปาไหลเขากัดเซาะถนนหลุมลึก 4 เมตร 

ฝนตกหนกั น้าํปาไหลหลากเขากดัเซาะถนน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เปนหลุมลึก 4 เมตร กวาง 10 เมตร ยาว 10 เมตร 

ผูส่ือขาวไดรับแจงจากชาวบาน หมูท่ี 9 ตําบลซึ้ง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี วาเกิดเหตุถนนสายซึ้งพัฒนาสาย 4 - สุสาน

เขาโมย หมูท่ี 9 ตําบลซึง้ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เกิดการทรุดตัวเปนหลุมลึก นายพิทยา เจริญสวัสดิ ์สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลซึง้ พรอมเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลซึง้ และนายสมร เพือ่นภูศิษย ผูใหญบาน หมูที ่9 เดินทางไปตรวจสอบ

พบถนนสายซึ้งพัฒนาสาย 4 - สุสานเขาโมย หมูท่ี 9 ตําบลซึง้ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีการทรุดตัวเปนทางยาวมี

ความลึก 4 เมตร กวาง 10 เมตร ยาว 10 เมตร ในเบ้ืองตนทางเทศบาลตําบลซึ้ง มีการนําปายและกรวยยางมาติดเตือน

เพื่อใหประชาชนไดใชเสนทางดังกลาวดวยความระมัดระวัง นอกจากนีท้างเจาหนาทีไ่ดมีการสัง่หามรถทีม่ีน้ําหนักมาก

เชน รถบรรทุก 10 ลอ วิ่งบนถนนสายดังกลาว เพื่อปองกันการทรุดตัวเพิม่ และเพือ่ปองกันชาวบานไดรับอันตราย ทัง้นี้

นายสมร เพือ่นภูศิษย ผูนําชุมชนไดเปดเผยวา สาเหตุทีทํ่าใหถนนเกิดการทรุดตัวเปนหลุมลึกยาว มาจากฝนทีต่กหนัก

หลายวนัทําใหเกดิน้าํปาไหลหลากเขามากดัเซาะถนนสายดังกลาวไดรบัความเสียหาย ท้ังนี้ทางเทศบาลตําบลซึ้ง ไดมีการ

ทํารายงานแจงไปยงัอําเภอขลุงแลว และกําลังรอการอนุมัติการเบิกจายงบประมาณในการนํามาซอมแซมถนนสาย

ดังกลาวตอไป 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=720080 
 

12.ฝนกระหน่ํากรุงถ.ดินแดง-สนามไชยมีน้ําขัง 

สถานการณฝนตกหนักในหลายพื้นท่ีกรุงเทพฯ สงผลใหมีพื้นท่ีน้ํารอระบายแลว 2 จุด ถ.ดินแดง ปากซอยสุทธิพร 

2 และถนนสนามไชย หนาวัดโพธิ์ ศูนยปองกันน้ําทวม กทม. รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร เวลา 17.00 น. พบ

ฝนปานกลางถึงหนักพื้นทีฝ่ งธนบุรี ตอเนือ่งแนวริมแมน้าํเจาพระยา ฝนหนักเขตหลักสี่ สายไหม บางเขน ลาดพราว 

ท้ังหมดเคล่ือนตัวทิศตะวันออกเขาพื้นท่ีฝงพระนคร ปรมิาณฝนสูงสุด เขตภาษีเจรญิ 24.5 มม.  

อยางไรก็ตาม จากสถานการณฝนทีต่กลงมาสงผลใหมีพืน้ทีน่้าํทวมขังรอระบายแลว 2 จุด คือ บริเวณ ถ.ดินแดง 

ปากซอยสุทธิพร 2 สูง 15 - 20 ซม.ยาว 50 ม. 1 เลน และถนนสนามไชย หนาวดัโพธิ์ เขตพระนคร 5 - 10 ซม. ยาว 50 

ม. 2 เลน โดยลาสุดน้าํรอระบาย ท้ัง 2 จุดแหงเปนปกติแลว  
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http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=720134 
 

13.เชียงรายฝนตกหนัก น้ําหลากทวมถนน-บานเรือนประชาชน 

เชียงราย 9 ส.ค.-ฝนท่ีตกลงมาอยางหนักในอําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย สงผลใหเกิดน้ําปาไหลหลากเขาทวม

ถนนน บานเรอืนประชาชน และพดัรถยนตสูญหาย 1 คัน 

ฝนที่ตกลงมาอยางหนักบนขุนแมบง ทําใหน้าํในลําหวยขุนแมบงลนตลิง่เขาทวมถนนและบานเรือนชาวบานพืน้ที่

บานโชคชัย และบานหวยกวาง ตําบลโชคชัย อาํเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ระดับน้ําสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร 

และพัดรถยนตของนายสุวิทย ใหมธิ ซึง่จอดอยูริมถนนดอยหลวง-เชียงของ หายไปกับกระแสน้าํ นอกจากนีน้้ํายงัไหล

หลากเขาทวมพื้นท่ีการเกษตรอีกเปนบริเวณกวาง ชาวบานเรงยายทรัพยสินไปไวบนท่ีสูง.-สํานกัขาวไทย 

http://www.tnamcot.com/content/531808 

14.ระนองหวงหาดสมแปนดินชุมฝนเสี่ยงไหลตัวอีกหลายจุด 

ระนอง 9 ส.ค.- ระนองเปดเสนทางบานหาดสมแปนแลวจากดินไหลตัวชวงฝนตกหนัก พรอมเตือนสัญจรใหระวัง

ยงัมีความเสีย่งอีกหลายจุด นายพนัส แตพานิช นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน อ.เมือง จ.ระนอง เตือน

ประชาชนในพื้นท่ีระมัดระวังการสัญจรในระยะนี้ เพราะอาจมีดินไหลลงมาไดอีก เนื่องจากชวงนี้ดินมีสภาพชุมน้ํามากจาก

ฝนตกตอเนือ่ง ลาสุดมดิีนไหลปดทับเสนทางบานบางสังตี ม.2 และบานหาดสมแปน ม.3 ทาง อบต.ไดนําเครือ่งจักรกล

เขาดําเนินการแกไขจุดเกิดเหตุเรียบรอยแลว พรอมสํารวจพื้นท่ียังมีจุดเส่ียงอีกหลายจุด 

ดานนายไพบูลย เอี่ยมสุวรรณ ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง กลาววา มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปาน

กลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยมีปริมาณฝนตกลดลง แต

อาจมีฝนตกหนกับางแหงบรเิวณภาคใตและภาคตะวนัออก เชน จังหวดัจันทบุร ีตราด ระนอง และพังงา ขอใหประชาชน

บริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักรวมทั้งฝนที่ตกสะสม สําหรับทะเลอันดามันมีคลืน่สูงประมาณ 2 เมตร 

ชาวเรือควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง.-สํานกัขาวไทย 

http://www.tnamcot.com/content/532109 

15.ฝงธนฯฝนตกหนัก-จตุจักรบางเขนตกปานกลาง 

เรดาร กทม. พบฝนปานกลางถึงหนกั ปกคลุมฝงธนบุรท้ัีงหมด สวน หลักส่ี จตุจักร บางเขน พบฝนปานกลาง ศูนย

ปองกันน้ําทวม กทม. รายงานสภาพอากาศกรงุเทพมหานคร เวลา 16.30 น. พบฝนปานกลางถึงหนัก เขตหนองแขม ทวี

วฒันา บางแค บางบอน บางขุนเทียน ตอเนือ่ง จ.นครปฐม เคล่ือนตัวทิศตะวันออก เขาพื้นท่ีฝงธนบุรีช้ันใน ฝนสูงสุด เขต

หนองจอก 19 มม.  

เวลา 16.45 น. กลุมท่ี 1 ฝนปานกลางถึงหนัก ปกคลุมพืน้ทีฝ่งธนุบรีทัง้หมดกลุมที ่2 ฝนปานกลาง จาก อ.เมือง

นนทบุร ีเคล่ือนตัวเขา เขตหลักส่ี จตุจักร บางเขน กลุม 3 ฝนเล็กนอยสลับปานกลางเขตสวนหลวง บางนาเคล่ือนเขาเขต

ประเวศ 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=720119 
 

16.ชาวบานเดือดรอน! ฝนกระหน่ําทําถนนเมืองจันทพัง 
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จันทบุรี-ฝนตกหนกัติดตอกนัหลายวนั สงผลทําใหเกดิน้าํปาไหลหลากเขากดัเซาะถนนสายซึ้งพัฒนาสาย 4 - สุสาน

เขาโมย หมูท่ี 9 ตําบลซึง้ อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุร ีเปนหลุมลึก 4 เมตร กวาง 10 เมตร และยาว 10 เมตร ผูนําชุมชน

เรงประสานใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของชวยเหลือดวน   

วันนี้ (9 ส.ค.)ผูส่ือขาวไดรับแจงจากชาวบาน หมูท่ี 9 ตําบลซึง้ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี วาเกิดเหตุถนนสายซึง้

พัฒนาสาย 4 - สุสานเขาโมย หมูที ่9 ตําบลซึง้ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เกิดการทรุดตัวเปนหลุมลึก และยาว ทําให

ชาวบานในพืน้ท่ีไดรบัความเดือดรอน ในการสัญจรผานไปมายากลําบาก   

หลังรับแจงผูสื่อขาวไดลงพื้นที่ ไปพรอมกับ นายพิทยา เจริญสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลซึ้ง เจาหนาที่

เทศบาลตําบลซึ้ง และนายสมร เพื่อนภูศิษย ผูใหญบาน หมูท่ี 9 เพือ่ตรวจสอบ เมือ่เดินทางไปถึงพบถนนสายซึง้พัฒนา

สาย 4 - สุสานเขาโมย หมูที ่9 ตําบลซึง้ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีการทรุดตัวเปนทางยาวมีความลึก 4 เมตร กวาง 

10 เมตร ยาว 10 เมตร 

ในเบื้องตน เทศบาลตําบลซึง้ ตองมีการนําปาย และกรวยยางมาติดเตือนเพือ่ใหประชาชนไดใชเสนทางดังกลาว

ดวยความระมัดระวัง นอกจากนีท้างเจาหนาทีไ่ดมีการสัง่หามรถทีม่ีน้าํหนัก เชน รถบรรทุก 10 ลอ มากวิง่บนถนนสาย

ดังกลาว เพื่อปองกันการทรุดตัวเพิ่ม และเพื่อปองกันชาวบานไดรับอันตราย 

นายสมร เพื่อนภูศิษย ผูนําชุมชนไดเปดเผยวา สาเหตุท่ีทําใหถนนเกิดการทรุดตัวเปนหลุมลึก และยาวมาจากฝนท่ี

ตกหนกัมาหลายวนัทําใหเกดิน้าํปาไหลหลากเขามากดัเซาะถนนสายดังกลาวไดรับความเสียหาย ทางเทศบาลตําบลซึ้งได

มีการทํารายงานแจงไปยังอําเภอขลุงแลว และกําลังรอการอนุมัติการเบิกจายงบประมาณในการนํามาซอมแซมถนนสาย

ดังกลาวตอไป 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079227 
 

17.ระทึก!ฝนตกตนไมลมทําเนียบรถเสียหาย 1 คัน 

ระทึก! เกิดฝนตกหนักทําเนียบรัฐบาล สงผลใหตนไมลมทับรถฟอรจูนเนอร ไดรับความเสียหาย 1 คัน ไรเจ็บ 

เจาหนาท่ีเรงเคล่ือนยาย  

ระทึก!เกิดฝนตกหนักทําเนียบรัฐบาล สงผลใหตมไมลมทับรถฟอรจูนเนอรืไดรับความเสียหาย 1 คัน ไรเจ็บ 

เจาหนาทีเ่รงเคลือ่นยาย เกิดฝนตกและลมพัดอยางหนัก บริเวณประตู 8 ฝงตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทําเนียบรัฐบาล 

สงผลใหตนไมขนาดใหญ หักโคนลมทับรั้วบริเวณประตู 8 เสียหายและลมทับรถยีห่อโตโยตา รุนฟอรจูนเนอร สีดํา ไดรับ

ความเสียหาย 

อยางไรก็ตาม จากเหตุตนไมหักลมดังกลาวไมมีผูใดไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต ท้ังนีเ้จาหนาทีก่รุงเทพมหานครอยู

ระหวางดําเนนิการเคล่ือนยายตนไมดังกลาวออกจากจุดเกดิเหตุ  

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=720163 

 





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

2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 33,037 ล้าน ลบ.ม. 
(47%) น้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย  

3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 1,965 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  

4.2 น้้าหลาก 2 จังหวัด คือ เชียงราย จันทบุร ี
4.3 น้้าระบายไม่ทัน 1 จังหวัด คือ กทม. 
4.4 ลมกรรโชกแรง 1 จังหวัด คือ กทม. 

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 24-34 องศาเซลเซียส 

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด เลย หนองบัวล้าภู อุดรธานี หนองคาย 

บึงกาฬ สกลนคร นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์  
อุณหภูมิ 24-35 องศาเซลเซียส  

40 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด ราชบุรี  กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
อุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิ 25-36 องศา
เซลเซียส  

40 มากกว่า 

เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด จันทบุรี 
และตราด อุณหภูมิ 25-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร 
ขึ้นไป  

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช  อุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียส 
ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร ข้ึนไป 

40 เท่ากับ 

 เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด ระนอง 
พังงา  อุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคล่ืน 2 เมตร ข้ึนไป  

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

กทม.และ
ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนองในระหว่างบ่ายถึงค้่า  อุณหภูมิ 26-36 องศาเซลเซียส 60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 



30 

สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน้ ำ 
ในเข่ือนขนำดใหญ่ 

 

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

จ.ตาก, เขื่อนสิริกิติ์  จ.อุตรดิตถ์ , เขื่อนอุบลรัตน์ จ .
ขอนแก่น 

- มีปริมำณเท่ำกับเมื่อวำน 2 เขื่อน คือ เขื่อนศรีนครินทร์ 
จ.กาญจนบุรี, เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- มีปริมำณลดลงจำกเมื่อวำน 3 เขื่อน คือคือ เขื่อนแม่ 
กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนบางลาง จ.ยะลา 
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25 หว้ยหลวง 34 
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น า้พุง 

50 

สรินิธร 
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หนองปลาไหล 
49 ประแสร ์

22 

31 

ล าแซะ 

19 

16 

14 
21 

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  14  แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  17 แห่ง 

ล ำปำว 

44 

ป่าสกั 

ขุนดา่นฯ 

คลองสยีดั 

วชริาลงกรณ 

บางลาง 

ล าตะคอง 

บางพระ 

จุฬาภรณ ์

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2559 33,037 47 9,530 20 

2558 33,378 47 9,871 21 



- วันที่ 10 ส.ค. ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกและมีฝนตกหนักบาง
พื้นที่ บริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกใน
ระหว่างบ่ายถึงค้่า เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังปานกลางพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย 

- วันที่ 11-15 ส.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น มีฝนตกหนักบางแห่ง และมี
ฝนตกหนักมากในภาคตะวันออก ภาคใต้ คลื่นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมี
ก้าลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เนื่องจาก หย่อมความกดอากาศต่้าปก
คลุมอ่าวตังเกี๋ยและคาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศลาวตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าว
ไทย มีก้าลังแรงขึ้น 

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 

น้ ำระบำยไม่ทัน 1 จังหวัด คือ กทม.  

น้ ำหลำก 2 จังหวัด คือ เชียงราย จนัทบุรี 
  

ลมแรง 1 จังหวัด คือ กทม. 



พื้นที่ประสบอุทกภัย น้ ำท่วมขัง น้ ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มจำกข่ำว ข้อมูลวันที่  9 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 3 จังหวัด   
สุรินทร์ หนองคาย บึงกาฬ 
น้ ำหลำก 2 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่   

น้ ำท่วม 3 จังหวัด   
ยโสธร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี  
ปราจีนบุรี 
น้ ำหลำก 1 จังหวัด พิษณุโลก   
    

น้ ำท่วม 2 จังหวัด   
ภูเก็ต ตรัง 
 

น้ ำท่วมที่ลุ่มต่ ำ 

น้ ำระบำยไม่ทัน 1 จังหวัด กทม. 

น้ ำหลำก 2 จังหวัด เชียงราย จันทบุรี 








	
	/สถานการณ์น้ำ

	
	/สถานการณ์น้ำ




