
พิจิตรคึกคัก น ้ำมำ น ้ำมี สืบสำน 119 ปี มรดกสำยน ้ำ 
เริ่มแล้วแข่งเรือยำวประเพณี 26 สค.นี  กระหึ่มคุ้งน ้ำ 

พ่อเมืองน่ำนจับมือประชำสังคมเอำจรงิเคมีเกษตร 
จ่อขึ นทะเบียนผู้ใช้ผู้ขำย ต้นเหตุปนเปื้อนต้นน ้ำ 

11 สิงหำคม2559 

ชำวบ้ำนชื่นชม อุตุฯไทยแม่นจริง จันทบุรี-ตรำดฝนหนักต่อเนื่อง 
เตือน 24 ชั่วโมงต่อจำกนี  ฝนจัดหนัก ระนอง พังงำ 

รัฐทุ่ม 35 ล้ำน ศึกษำ ปรับปรุงกำรส่งน ้ำแม่แตง 79 กม. 
ตั งเป้ำลดแล้ง แก้ท่วม พร้อมรับกำรผันน ้ำไปเขื่อนแม่กวง 
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สรุปสถานการณน้ํา 
    วันท่ี 11 สิงหาคม 2559 

1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงปจจุบันรวม 821.6 มม. มากกวา
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญ มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม  33,111 ลาน ลบ.ม. (47%) 

คาเฉล่ีย 8.0 มม. (1%) 
นอยกวา

3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 1,980 ลาน ลบ.ม. (45%) 
ปท่ีแลว 1% 

มากกวา
4.พื้นท่ีท่ีตองใหความสนใจเรื่องน้ํา  

ปท่ีแลว 1% 

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 จันทบุรี ตราด 
4.3 น้ําทวม 1 จังหวัด คือ ตราด 

4.4 ลมกรรโชกแรง 1 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช 

5.สถานะน้ําในแมน้ําสายสําคัญสายหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย  
6.พื้นท่ีเฝาระวังน้ําคุณภาพน้ํา 9 จังหวดั คือ อบุลราชธาน ี(ลําโดมใหญ), ชลบุรี(พัทยา), เชียงใหม(แมน้าํปง), ลําปาง(แมน้ํา
วัง), แพร(แมน้ํายม), พิษณุโลก(แมน้ํานาน), ปราจีนบุรี(คลองสารภี), นาน ,ระยอง 
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.สถานการณความเค็มของน้าํในลําน้ําเจาพระยา ปกติ 

9.สถานการณพายุ : วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 มีพายุโซนรอน 1 ลูก ในมหาสมุทรแปซิฟค 
พายุโซนรอน Conson มีศูนยกลางในแปซิฟคตะวันตก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขอเกาะกวม อยูหางจากประเทศไทย 
5,918 กม. มีความเร็วลมศูนยกลาง 65 กม./ชม. เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือดวยความเร็ว 17 กม./ชม. คาดวา
พายุน้ีจะเปลีย่นทิศทางการเคลือ่นทีโ่ดยจะมุงไปทางเหนือสูทะเลทางตะวันออกของญีปุ่น แตไมขึน้ฝงประเทศญีปุ่น โดย
พายุนี ้จะมีความเร็วลมศูนยกลางเพิ่มขึ้นทีละนอยกอนจะสลายตัวเปนดีเปรสชั่น ในเชาวันที่ 16 สค.  พายุนี้ยังไมมี
ผลกระทบตอสภาพอากาศของไทย 
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25% 

17% 

หนองปลาไหล 
ประแสร์ 

บางลาง 

สถานการณ์พายุ :  
พายุโซนร้อน Conson   
ไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของไทย 
 

81% ขึน้ไป  เกณฑ์น า้ดีมาก  0  แห่ง 

51 - 80%   เกณฑ์น า้ดี        2 แห่ง 

31 - 50%   เกณฑ์น า้พอใช้  14 แห่ง 

≤ 30%      เกณฑ์น า้น้อย   17 แห่ง 

45% 

28% 

เข่ื0อนสิริกิต์ิ 

26% 

14% 

20% 

22% 

29% 

45% 
19% 

น ้ำต้่ำกว่ำตล่ิงมำก 

คำดว่ำฝนตก 

ระวังน ้ำเสีย (11) 

21% 

28% 

16% 

27% 

48% 13% 
65% 

ปริมาณฝนสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงปัจจุบันรวม 821.6 มม.      
    มากกว่าค่าปกติ 8.0 มม. ( 1%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ น้อยกว่าปีท่ีแล้ว 1% 
    มีปริมาณน้้ากักเก็บรวม 33,111 ล้าน ลบ.ม. (47%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มากกว่าปีท่ีแล้ว 1% 
   มีปรมิาณน้้ากักเก็บรวม 1,980 ล้าน ลบ.ม. (45%) 

น า้ในเข่ือน 

28% 

33% 

49% 

เข่ือนภูมิพล 

รัชชประภา 

73% 

34% 

50% 

37% 

42% 33% 

46% 

23% 

30% 

น ้ำหลำก (2) 

น ้ำท่วม (1) 

ลมแรง (1) 

ดินถล่ม (-) 

สรุปสถานการณ์น้้า  
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 

 

34% 

32% 

น้้าหลาก (2) 
จนัทบรีุ 
ตรำด 
น้้าท่วม(1) 
ตราด 
ลมแรง (1) 
นครศรีธรรมรำช 
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http://www.npmwf.com/
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สถานการณน้ํา 
    วันท่ี 11 สิงหาคม 2559 

ปญหาการทิ้งขยะหรือของเหลือใชทางอุตสาหกรรมไมถูกวิธี และการใชสารเคมีทางการเกษตรมากเกินไป ทําให
เกดิการปนเปอนในแหลงน้าํ เชน 

ประเด็นปญหาและแนวทางแกไข 

1.กรณีหมู 8 ต.กะเฉด อ.เมอืงระยอง มรีถบรรทุกขนขยะจํานวนมากเขาไปท้ิงบนเขาเวง โดยพบกองขยะสีดํา และ
พบรถบรรทุกรวม 2 คัน กําลังทิง้ขยะลักษณะสีดํา รวมทั้งลอยาง ลวดยางรถยนต และเศษไม ชาวบานเกรงจะมีสาร
ปนเปอน เพราะเขาเวงเปนแหลงตนน้าํ ฝนตกน้าํจะไหลลงลํารางสาธารณะ 

2.กรณี การใชสารเคมีในจังหวัดนาน ทําใหเกิดปญหาการปนเปอนน้าํในระบบประปา ทําให จังหวัด จัดใหมีการ
ประชุมหารือคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจากปญหาการใชสารเคมีในภาคการเกษตรจังหวัดนาน ณ 
หองประชุม สาธารณสุขจังหวดันาน โดยมตัีวแทนหนวยงานภาคราชการ นกัวชิาการ นกัวจัิยจากสถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม เขารวมระดมสมอง เพือ่แกไขปญหาสารเคมีตกคางในพื้นทีจั่งหวัดนานกอนสรุป
เสนอผูวาราชการจังหวดันาน พจิารณาส่ังการดําเนนิการ ในประเด็นหลัก คือ 

- เสนอใหกรมควบคุมมลพิษ กรมวิชาการเกษตร กําหนดมาตรฐานการปนเปอนสารเคมีในน้ําดื่ม และน้ําประปา
สําหรบัประเทศไทย  เพือ่จะใชเปนเกณฑมาตรฐานท่ีตรงกนั ไมใชหนวยงานหนึ่งอางมาตรฐานออสเตรเลีย แคนาดา อีก
หนวยงานอางมาตรฐาน WHO ซึ่งเกณฑมาตรฐานไมเหมอืนกนัทําใหเกดิขอถกเถียง และความสับสนในการดําเนนิงาน 

 - เสนอใหมีการจัดทํายุทธศาสตร และกลยทุธโดยใชการตลาด การโฆษณา แรงจูงใจ กับกลุมภาคเกษตรอินทรีย 
เพื่อแขงขันกับนายทุนกลุมบริษัทสารเคมี เชน กลุมบริษัทผูจําหนายสารเคมี จะมีการจัดทองเที่ยว การโฆษณา การ
สนับสนุนรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจใหลูกคาซื้อ ขณะท่ีทางฝายเกษตรอินทรีย กลับไมมีกลยุทธจูงใจในลักษณะนี้เลย ทําใหสู
การตลาดไมได 

-เสนอใหผูที่ใชสารเคมีตองมีใบอนุญาตเพือ่ใหใชสารเคมีไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยใชกฎหมายเขาควบคุม
จัดการ มีการขึน้ทะเบียนใบอนุญาต ทัง้ผู จําหนาย เกษตรกร และเสนอใหมีกฏหมายบังคับความรับผิดชอบของ
บริษัทผูผลิตดวย 

1.ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปทราบถึงปญหาการรุกลํ้าลําน้ํา และผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากการรุกลํ้า
ลําน้าํอยางชัดเจนในทุกประเด็น เพื่อสรางความเห็นรวมกัน 

แนวทางแกไข 

2.ควรมีการใชมาตรการทางสังคมรวมกับการใชมาตรการทาง กฎหมาย  
3.ในระหวางการรื้อยายควรระวังเรื่องการรื้อสวมของอาคารตางๆ โดยตองมีมาตรการปองกันไมใหเกิดการกระจาย

ของน้ําเสียลงไปปนเปอนในคลองลาดพราวมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู 
4.ควรใชโอกาสทีม่ีการรื้อยายชุมชน จัดการกับทอน้าํทิง้ที่มีการลักลอบตอจากพื้นทีร่ื้อยายลงสูคลองลาดพราว 

โดยควรมีการดําเนนิการอยางเปนระบบในภาพรวมอยางรอบคอบ 
5.ในกรณีท่ีมีการใหเชาที่หรืออาคารตอเปนทอดๆจากเจาของเดิมนัน้ควรพิจารณาระเบียบและกฎหมายเกีย่วกับ

การใหเชาพื้นท่ีอยูอาศัยจากกรมธนารักษใหชัดเจน แลวบังคับใชอยางเครงครัด 
6.กรณีบุคคลตางชาติเชาทีห่รืออาคารตอเปนทอดๆจากเจาของเดิม ซึง่เชาพืน้ทีอ่ยูอาศัยจากกรมธนารักษอยาง

ถูกตอง แลวไมยอมเจรจา ควรพิจารณษดําเนินการตามระเบียบของกรมธนารักษอยางเครงครัด 1.ควรเรงจัดประชุม
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หนวยงานรฐัท่ีดาํเนนิการเกีย่วกบัน้าํประกาศใชมาตรฐานการทํางานของหนวยงานรฐัใหเปนมาตรฐานเดียว เพื่อไมใหเกิด
ความสับสนในการทํางานในระดับปฏบิติั 

2.ควรมีมาตรการทีชั่ดเจนในการจัดโซนนิง่พืน้ทีทิ่ง้ขยะ หรือของเหลือใช หรือกากอุตสาหรรม ทีอ่าจเปนตนเหตุ
ของการปนเปอนในแหลงน้าํ 

3.ควรมีมาตรการควบคุมและติดตามรถบรรทุกที่อาจใชเปนพาหนะขนขยะ ไมใหวิ ่งออกนอกเสนทางที่มีการ
ตรวจสอบส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 

4.ควรมีมาตรการจํากดัปรมิาณ และชนดิของสารเคมีทางการเกษตร รวมถึงการทําบัญชีควบคุม การขนยาย การ
เกบ็รักษา และการกําจัดภาชนะบรรจุ อยางรัดกุมเชนเดียวกันกับวัตถุอันตรายตางๆ พรอมกับการกําหนดโซนนิ่งหามนํา
วัตถุอันตรายเหลานี้เขาไปในพื้นท่ีตนน้ํา เพื่อปองกันการปนเปอนของแหลงน้ําอยางยั่งยืน 

5.ควรสงเสรมิใหมภีาคประชาสังคมคอยดูแลและตรวจสอบการสรางปญหาปนเปอนน้ําอยางท่ัวถึง 
7.ควรเขมงวดเรื่องการใหสิทธิและใชสิทธิในอาคารท่ีจะมีการสรางเพื่อรองรับประชาชนท่ียายออกจากพื้นท่ีท่ีตอง

รื้อยายชุมชนตาม โครงการบริหารจัดการส่ิงก อสรางรุกลํ้าลําน้ําสาธารณะ และพัฒนาท่ีอยูอาศั ยในแนวคลองลาดพราว
วา การรื้อยายชุ มชนออกจากแนวคลองลาดพราววาตองไมใชการใหเชาชวงจนทําใหเกิดปญหาซ้ําซอนตามมา 

 
 
 
 

นัยสําคัญ :  
1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงปจจุบันรวม 821.6 มม. มากกวา
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญ มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 33,111 ลาน ลบ.ม. (47%) 

คาเฉล่ีย 8.0 มม. (1%) 
นอยกวา

3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 1,980 ลาน ลบ.ม. (45%) 
ปท่ีแลว 1% 

มากกวา
4.พื้นท่ีท่ีตองใหความสนใจเรื่องน้ํา  

ปท่ีแลว 1% 

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 จันทบุรี ตราด 

4.3 น้ําทวม 1 จังหวัด คือ ตราด 

4.4 ลมกรรโชกแรง 1 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช 

5.สถานะน้ําในแมน้ําสายสําคัญสายหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย  
6.พื้นที่เฝาระวังน้ ําคุณภาพน้ํา 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ลําโดมใหญ), ชลบุรี(พัทยา), เชียงใหม(แมน้าํปง), ลําปาง

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

ฝนสะสม จากภาพ NOAA วันท่ี 11 สิงหาคม 2559     
ลุมน้ําท่ีมีขอมูลฝน  เขตจังหวัด ผลกระทบ 

โขง หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร คนรพนม มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน 
เส่ียงภัย น้ําหลนตล่ิง 



สถานการณ์นํ้า : คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ                                                                                                                 3/14 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปราจีนบุรี ปราจีนบุร ีสระแกว มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน 
เส่ียงภัย น้ําหลาก 

ภาคใตฝงตะวนัตก ระนอง นราธิวาส มีน้ําในลําน้ํามากข้ึน  
เส่ียงภัย น้ําลนตล่ิง น้าํหลาก 

 

พื้นท่ีท่ีเฝาระวังน้ําหลาก-ดินถลม  : - 
ปริมาณฝนสะสม 24 ช่ัวโมง ท่ีเกิน 50.0 มม.   
 

ภาค จังหวัด  
เหนอื - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม 50.9 มม. 
ตะวันออก - 

กลาง - 
ใต - 

 

แมน้ําสายหลักท่ีมีสถานะน้ํานอย ระดับน้ําตํ่ากวาตลิ่งเกิน 5 เมตร ไดแก 

แมน้ํา ท่ีต้ัง ตํ่ากวาตลิ่ง (ม.) สถานะ 
1. แมน้ําปง อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร -5.61 ลดลง 
2. แมน้ําวัง อ.สามเงา จ.ตาก -5.41 ลดลง 
3. แมน้ํายม อ.เมอืง จ.แพร  -6.85 ลดลง 
4. แมน้ํานาน อ.เมอืง จ.นาน -5.59 ลดลง 
5. แมน้ํานาน อ.เมอืง จ.พิษณุโลก -7.84 ลดลง 
6. แมน้ํานาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค -6.26 เพิ่มข้ึน 
7.แมน้ํามูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย นอย ลดลง 
8.แมน้ํามูล อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ นอย ทรงตัว 
9.แมน้ํามูล อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี นอย ลดลง 
10.แมน้ําพระสทึง อ.เมอืง จ.สระแกว -4.90 ลดลง 
11.แมน้าํบางปะกง อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี -5.97 เพิ่มข้ึน 
12.แมน้ําทาตะเภา อ.ทาแซะ จ.ชุมพร -7.75 เพิ่มข้ึน 
 

ระดับน้ําในแมน้ําโขงท่ีผานประเทศไทย  

สถานี เทียบกับปแลง สถานะ แนวโนม 
1. อ. เชียงแสน จ.เชียงราย สูงกวาป(แลง) 2535 ตํ่ากวาตล่ิง ลดลง 
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 ลดลง 
 

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

พื้นท่ีเฝาระวังน้ําลนตลิ่ง   
ลาํดบั แมน้ํา สถานตีรวจวัด สถานการณ ตางจากตลิ่ง แนวโนม 
1 โขง อ.สวางแดนดิน ต.โพนสูง จ.สกลนคร ตํ่ากวาตล่ิง -0.66 คงท่ี 
2 มูล อ.ชุมพวง ต.ทาลาด จ.นครราชสีมา ตํ่ากวาตล่ิง -0.54 สูงข้ึน 

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 45 มากกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
3.แมกวงอุดมธารา เชียงใหม 17 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 32 นอยกวาป 2558 ลดลง 
 

ปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําท่ีสําคัญ (รายงาน ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2559)    
เข่ือน ปริมาณน้ําไหลเขาเข่ือน (ลาน ลบ.ม.) เทียบกับเม่ือวาน 

เข่ือนภูมิพล 16.60 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนสิริกิต์ิ 21.79 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนศรีนครินทร 16.49 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนวชิราลงกรณ 21.46 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 5.89 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนแควนอยบํารุงแดน 10.03 นอยกวาเมื่อวาน 
สถานการณน้ําในลุมน้ําเจาพระยา             

 มีปริมาณน้ําตนทุนเหลือในเข่ือนท้ัง  4 แหง ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 รวม 2,682 ลานลูกบาศกเมตร  

 



สถานการณ์นํ้า : คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ                                                                                                                 5/14 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดสรรน้ําในลุมน้ําเจาพระยาเม่ือวันท่ี 10 สงิหาคม 2559  

ดาน ดานตะวันตก ดานตะวันออก 

อัตราการระบายนํ้า 
 (ลบ.ม./วินาที) 

335 (เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 17) 156 (เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 31) 

 
 

สาเหตุ 

รับน้าํเขาระบบชลประทานในเกณฑปกติสําหรับ
การอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศนเทาน้ัน 
(รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

รับน้ําเขาระบบชลประทานในเกณฑปกติ
สําหรับการอุปโภคบริโภคและรกัษาระบบ
นิเวศนเทานั ้น (รายละเอียดตามหมาย
เหตุ) 

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

 

0.27 - 

คาออกซิเจนท่ีละลายนํ้า (DO) 
(มิลลิกรัม/ลติร) 

(จดุตรวจวัด สน.ปตน.กระทุมแบน) 

 
0.50 

 
 

- 

นาป 59/60  

ปลกู 1,825,244 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
พื้นที่เพาะปลูกทายเข่ือนภูมิพล สิริกิต์ิและแควนอยบํารุงแดน เหนือจังหวัดนครสวรรคข้ึนไป 

เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร  (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 

ปลกู 938,857 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
ตอนบน 

เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 

ปลกู 485,043 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
ตอนลาง 

เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 

ปลกู 626,839 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
ตอนบน 

เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59)   
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 

ปลกู 860,164 ไร (ณ วันท่ี 3 ส.ค. 59) 
ตอนลาง 

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  
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• 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 

กปภ.สาขา พื้นท่ีบริการ พื้นท่ีรับผล แหลงน้ําท่ีใช มาตรการแกไขปญหา 
ปกธงชัย หนวยบริการ

วังนาเขียว 
นครราชสีมา 
อ.วังน้ําเขียว 

อางฯคลองสอง
สบูทอยนํ้าจาก  
อางฯอมรพัฒน 

1.จัดรถบรรทุกนาบริการแจกจายใหผูใชนา 
2.แบงโซนจายนาเปนชวงเวลา 
3.ขอใชนํ้าจากเอกชน อางฯอมรพัฒน 

 
 

 

สถานการณความเค็มของน้ําในแมน้ํา วันท่ี 11 สิงหาคม 2559 

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

รพ.ศิริราช 0.29 เกนิมาตรฐานไมเหมาะการผลิตประปา มากกวาเมื่อวาน ทรงตัว 
คลองลัดโพธิ์ 0.01 เกนิมาตรฐานไมเหมาะการผลิตประปา นอยกวาเมื่อวาน 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 

0.10 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา มากกวาเมื่อวาน ทรงตัว 

หมายเหตุ 
สถานวีดัมะขาม หยุดวัดช่ัวคราวเนือ่งจากเทศบาลจังหวดัปทุมธานทํีาการสรางเข่ือน  
สถานีวัดไผลอม ระดับน้ําอยูตํ่ากวาหัววัด  
สถานสีะพานพระนัง่เกลา 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 ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร อตุรดิตถ  

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

สมทุรปราการ สมทุรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี  
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 พทัลุง สงขลา ปตตาน ีนราธวิาส ยะลา 
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พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีคลื่นสูง   

ฝงทะเล 
พื้นท่ีท่ีมีคลื่นสูง 
0.5-1.25 ม. 

พื้นท่ีท่ีมีคลื่นสูงกวา 
1.25-2.5 ม. 

อาวไทย 1.จ.ชลบุรี ลงไปจนถึง จ.จันทบุรี 
2.จ.ประจวบคีรีขันธ ลงไปจนถึง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

จ.จันทบุร ีลงไปจนถึง เกาะชาง เกาะกดู 
จ.ตราด 

อันดามัน จ.สตูล อ.เมอืง จ.ระนอง ลงไปจนถึง จ.สตูล  
 
สถานการณพายุ : วันท่ี 11 สิงหาคม 2559 มีพายุโซนรอน ในมหาสมุทรแปซิฟคตะวนัตก 1 ลูก  
พายุโซนรอน Conson มีศูนยกลางในแปซิฟคตะวันตก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขอเกาะกวม อยูหางจากประเทศไทย 
5,918 กม. มีความเร็วลมศูนยกลาง 65 กม./ชม. เคลือ่นทีไ่ปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือดวยความเร็ว 17 กม./ชม. คาด
วาพายนุีจ้ะเปลีย่นทิศทางการเคลือ่นที่โดยจะมุงไปทางเหนือสูทะเลทางตะวันออกของญีปุ่น แตไมขึน้ฝงประเทศญีปุ่น 
โดยพายนุีจ้ะมีความเร็วลมศูนยกลางเพิม่ขึน้ทีละนอยกอนจะสลายตัวเปนดีเปรสชัน่ ในเชาวันที ่16 สค.  พายุนี้ยังไมมี
ผลกระทบตอสภาพอากาศของไทย 
ภาพรวมสภาวะอากาศของประเทศไทย วันท่ี 11-16 ส.ค. 2559  (โดยกรมอุตุนิยมวิทยา) 
- วันท่ี  11 ส.ค. ภาคตะวันออกและภาคใตยังคงมีฝนตกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด 
ระนอง และพังงา ทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยงัคงมีโอกาสเกิดฝนตกใน
ระหวางบายถึงคํ่า เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย
เริ่มมีกําลังแรงข้ึน รองมรสุมพาดผานบรเิวณประเทศพมา ลาว และเวยีดนามตอนบน 
- วันท่ี 12-16 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแหง ใน ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคใต คล่ืนบรเิวณทะเลอนัดามนัตอนบนสูงประมาณ 2-3 เมตร เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใตทีพ่ัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย จะมีกําลังแรงขึน้ และมีรองมรสุมพาดผานภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน เขาสูหยอมความกดอากาศตํ่าบรเิวณประเทศเวยีดนามตอนบน 

เปรียบเทียบปริมาณฝนวันท่ี 9 สค. 2559 เทียบกับ 9 สค. 2558 
ภาค ปริมาณฝนมากกวาป 2558 ปริมาณฝนนอยกวาป 2558 
เหนอื แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร อตุรดิตถ  

กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรคเพชรบูรณ 
ลําปาง  

กลาง กาญจนบุรี ชัยนาท สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุร ีกทม. ราชบุรี สมุทรสงคราม 

สมทุรสาคร สมุทรปราการ 

อุทัยธานี สิงหบุรี ลพบุรี 

ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ นครพนม กาฬสินธุ ขอนแกน  เลย หนองบัวลําภู สกลนคร ชัยภูมิ 
ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร 

อาํนาจเจรญิ นครราชสีมา  
บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อบุลราชธานี 

ตะวันออก นครนายก ปราจีนบุร ีสระแกว ฉะเชิงเทรา 
ชลบุร ีระยอง จันทบุร ีตราด 

- 

ใต เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ระนอง สุราษฎร
ธาน ีสงขลา ภเูก็ต 

ชุมพร นครศรีธรรมราชพังงา กระบี่ ตรัง 
ปตตาน ียะลา นราธวิาส 

 

เปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมรายเดือนปจจุบันกับคาปกติของฝนสะสมรายเดือน 
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ภาค ปริมาณฝนรายเดือนมากกวาคาปกติ ปริมาณฝนรายเดือนนอยกวาคาปกติ 
เหนอื แพร กําแพงเพชร แมฮองสอน ตาก เชียงใหม เชียงราย นาน 

สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ 
กลาง นนทบุรี กทม. สมทุรปราการ กาญจนบุร ีราชบุร ีชัยนาท สุพรรณบุร ี

อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง อยุธยา  
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 ี 

ใต ชุมพร ระนอง พงังา ภเูกต็   ตรงั สตูล พัทลุง สงขลา ปตตาน ียะลา 
นราธิวาส 

 

เปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมตั้งแต 1 มกราคม 2559 ถึงปจจุบันเทียบกับคาปกติ 
ภาค ปริมาณฝนรายเดือนมากกวาคาปกติ ปริมาณฝนรายเดือนนอยกวาคาปกติ 
เหนอื ลําพูน ลําปาง นาน(ตอนลาง) 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 

กาญจนบุร ีอุทัยธานี  ราชบุร ีนครปฐม 
กาญจนบุร ีสระบุรี  

ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย อดุรธาน ีหนองบัวลําภู 
ขอนแกน มหาสารคาม นครราชสีมา 

(ตอนบน) บุรีรัมย อบุลราชธานี  

สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ มุกดาหาร 
รอยเอ็ด นครราชสีมา(ตอนลาง) ยโสธร 

อาํนาจเจรญิ ศรสีะเกษ 
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ีสระแกว  

ใต ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั นราธิวาส เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ระนอง ชุมพร 
นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง สงขลา

ปตตานี ยะลา  
 
การคาดการณปริมาณฝน  National Centers for Environmental Prediction, National Weather Service, 
NOAA คาดการณปรมิาณฝนดังนี้    

- ชวงวันท่ี 11-17 สค. 2559 ทุกภาคฝนตกยังตอเนื่องโดยเฉพาะ 
  ภาคเหนือ ท่ี จังหวัด แมฮองสอน ตาก เชียงใหม ลําปาง เชียงราย พะเยา นาน แพร อตุรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ   
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี จังหวัด หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร สกลนคร,กาฬสินธ, อาํนาจเจรญิ, ศรีสะ

เกษ , อุบลราชธานี 
  ภาคกลาง จะมฝีนตกนอย และปานกลาง ถึง ปานกลาง 
  ภาคตะวนัออกฝนตกหนัก ท่ี จังหวัด ระยอง จันทบุร ีและ ตราด   
  ภาคใตฝนตกหนักท่ี ท่ี จังหวัด ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี  ตรงั 
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- ชวงวันท่ี 18-26 สค. 2559 การกระจายตวัของฝนยังมีลักษณะเชนเดียวกันกับ ชวงวันที ่11-15 สค. 2559 แตตก
เบาบางลงในภาคเหนอื  

 

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 11 สิงหาคม 2559    
ภาค ลักษณะอากาศ พื้นท่ีจังหวัด %ฝน เทียบกับเมื่อวาน 

ภาคเหนอื มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย ลําพูน 
ลําปาง นาน แพร และตาก  อุณหภูมิ 24-35 องศาเซลเซยีส 

40 นอยกวา 
เมื่อวาน 

ภาคตะวนัออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟาคะนอง  บริเวณจังหวัด เลย เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม สกลนคร ขอนแกน นครราชสีมา 
และอบุลราชธาน ี  อุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซยีส  

60 มากกวา 
เมื่อวาน 

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

40 เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคตะวนัออก มีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัด จันทบุรี และ
ตราด อุณหภูมิ 24-35 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร ข้ึนไป  

60 เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคใตฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  ชุมพร 
สุราษฏรธานี และนครศรีธรรมราช  อุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียส 
ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร ข้ึนไป 

40 เทากบั 
 เมื่อวาน 

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

70 มากกวา 
เมื่อวาน 

กทม.และปริมณฑล มีฝนฟาคะนองในระหวางบายถึงคํ่า  อุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซยีส 
 

40 เทากบั 
เมื่อวาน 

 

1.ฝนตกหนักลน 6 อางในตราดทวมถนน ทองถ่ินเฝาระวัง 
ประเด็นตองใหความสนใจเปนพิเศษ   

ตราด - ฝนตกหนักน้ํา 6 อางในตําบลทากุม จังหวดัตราด จนลนสปริงเวย หลากทวมถนน พื้นท่ีเกษตร บานเรือน
บางสวน สวนลุงวัย 62 ปเฉียดตายนาทีชีวติข่ีรถฝาน้าํถูกพดัตกถนน ดาน อบต.ทากุม เฝาระวังน้ําหลาก 24 ช่ัวโมง 

หลังจากท่ีทางกรมอุตุนิยมวิทยา ไดประกาศเตือนในพื้นท่ีภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนัก และชวงเมื่อคืนท่ีผานมา 
พื้นที่จังหวัดตราด ไดมีฝนตกลงมาอยางหนักติดตอกันหลายชัว่โมง ทําใหน้าํปาบริเวณเขาบรรทัดทีไ่ดอุมน้ําไวเปนเวลา
หลายวัน ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลากเขาพื้นทีทั่ง้ตําบลทากุม อําเภอเมือง จังหวัดตราด ซึง่เปนพืน้ที่ลุม โดยเฉพาะหมูที ่4 
และหมูท่ี 3 ท่ีประสบปญหาน้ําทวมมากท่ีสุด สรางความเสียหายใหแกถนนสายไรปา-ทากุม หมูที ่4 เกิดน้ําปาไหลหลาก
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จากอางเก็บน้ําบานคลองขวาง ไหลเขาทวมถนน ทําใหสะพานพังเสียหายเกือบขาด แตรถยังสัญจรไปมาไดคอนขาง
ลําบาก 

นอกจากนี้ กระแสน้ําท่ีไหลผานถนนสายไรปา-ทากุม ทําใหรถจักรยานยนตของ นายสุมนต สิสิงห อาย ุ60 ป อยู
บานเลขท่ี 84 ม.4 ต.ทากุม ทีก่ําลังขีฝ่ากระแสน้าํไมสามารถตานทานน้าํทีไ่หลเชีย่ว จนทําใหถูกน้าํพัดตกถนนไปพรอม
กบัรถจักรยานยนต โดย นายสุมนต ไดเลาวนิาทีชีวติหลังจากถูกน้าํพดัตกถนนไดพยายามตะเกยีกตะกาย และสามารถจับ
กิ่งของตนปาลมไวได กอนจะดึงตัวเองข้ึนจากน้ํา รอดชีวิตหวุดหวิด สวนรถจักรยานยนตจมใหไปกับกระแสน้ํา ขณะนี้ยัง
หาไมเจอ 

ดาน นางสุนีย เนตรสงา ประชาชนตําบลทากุม หมูที่ 3 กลาววา บริเวณดังกลาวจะมีน้าํทวมทุกป และชวงเมื่อ
กลางดึกที่ผานมาเวลาประมาณ 02.00 น. ก็ทําใหเกิดน้ําปาไหลเขาทวมอยางรวดเร็วในเวลา 2 ช่ัวโมง สงผลใหพื้นท่ี
การเกษตรบริเวณใกลเคียงถูกน้าํทวมเสียหายทัง้หมด ขณะทีบ่านเพือ่นใกลเคียงไดเฝาระวังน้าํทีอ่าจจะเพิม่สูงขึน้ และ
เตรียมเก็บขาวของไวท่ีสูงแลว 

สวน นายสุรศักด์ิ ภักดี รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทากุม กลาววา หลังจากท่ีฝนตกลงมาอยางหนัก และ
ตอเนื่องกวา 3 วัน ทําใหปริมาณน้ําในอางท้ัง 6 อาง คือ อางเกบ็น้าํคลองขวาง อางเก็บน้ําชลประทาน อางเก็บน้ําเขาพลู 
อางเก็บน้ําคลองขวางนอย อางเก็บน้ําชากนอก และอางเก็บน้าํมาบประดู มีน้าํลนสปริงเวยแลวทุกอาง สงผลใหน้าํทีล่น
สปริงเวยไหลหลากเขาทวมพื้นท่ีเกษตร และถนนหลายสายในตําบล ซึ่งสถานการณในพื้นท่ียังนาเปนหวง หากฝนยังไม
หยุดตกในอีก 1-2 วนัขางหนา บานเรอืนประชาชนจะไดรบัผลกระทบอยางแนนอน อยางไรก็ตาม ทางอบต.ไดมีการเฝา
ระวงัตลอด 24 ช่ัวโมง สวนความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรยังไมสามารถตรวจสอบตองรอใหน้ําลดลงกอน 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079551 
 

2.กรมชลประทานทุมงบ 35 ลาน จางบริษัททีป่รึกษา ศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสงน้าํและ
บํารุงรักษาแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

กรมชลประทานทุมงบ 35 ลาน จางบริษัททีป่รึกษา ศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสงน้าํและ
บํารุงรักษาแมแตง จังหวัดเชียงใหม รองรับโครงการเพิม่ปริมาณน้าํเขือ่นแมกวงอุดมธารา ปองกันปญหาอุทกภัย และ
ปญหาภัยแลง ในอําเภอทายน้ําของจังหวัดเชียงใหม 

นายธนา สุวฑัฒน ผูอาํนวยการสํานกับรหิารโครงการ เปดเผยวา กรมชลประทานไดจางบรษิทั เมกกาเทค คอนซัล
แตนท จํากดั รวมกบั บริษัท ฟลัดเวย จํากัด เพื่อศึกษาความเหมาะสม การปรับปรุงโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม ในวงเงิน 35 ลานบาท ระยะเวลา 420 วัน เริม่ปฏิบัติงานตัง้แตวันที ่13 พฤษภาคม 2559 เปนตนมา 
เพือ่แนะนาํโครงการ ช้ีแจงแนวทางการศึกษาและแผนการศึกษาโครงการ พรอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน โดยการจัดประชุมปฐมนิเทศ เวทีแรก จัดข้ึนท่ีอุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัด
เชียงใหม 

สําหรับโครงการสงน้ําแมแตง ระยะทาง 79 กิโลเมตร มีอายุมากกวา 50 ป ปจจุบันมีประสิทธิภาพไมเหมาะสมใน
สงน้ําเพื่อการเกษตร รวมถึงการปองกันปญหาอุทกภัย ดังนัน้ การปรับปรุงโครงการสงน้าํและบํารุงรักษาแมแตงจะเปน
ประโยชนตอประชาชนครอบคลุม 5 อําเภอของจังหวัดเชียงใหมใน 35 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อปองกันและ
แกปญหาขาดแคลนน้าํในชวงหนาแลง รวมทัง้ เพือ่รองรับโครงการผันน้าํจากเขือ่นแมกวงอุดมธาราซึง่อยูระหวางการ
กอสรางและคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2564 

 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN5908100010011 

3.“นาน” เปดหองระดมคนถก-เสนอสารพัดแผนแกวิกฤตสารเคมี 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN5908100010011�
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นาน - รองผูวาฯ-รอง ผบ.มทบ.38 นําทีมระดมนักวิชาการ-ตัวแทนภาครัฐ เอกชน พรอมภาคประชาสังคม ถกกัน
เขม วางแนวทางแกวิกฤตสารเคมีคลุมเมือง กอนชงผูวาฯ สัง่เดินเครือ่ง พบมีทัง้เสนอกรมควบคุมมลพิษ-กรมวิชาการ
เกษตร รื้อเกณฑใหมสารปนเปอนในน้ําประปาใหมใหเหมือนกัน-หนุนเกษตรอินทรียใชโฆษณาสูทุนยักษ 

วันนี้ (10 ส.ค.) นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผูวาราชการจังหวัดนาน, พ.อ.วิทยา วรรคาวิสันต รองผูบัญชาการ
มลฑลทหารบก 38 ไดเปนประธานการประชุมหารือคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจากปญหาการใช
สารเคมีในภาคการเกษตรจังหวัดนาน ณ หองประชุม สาธารณสุขจังหวัดนาน โดยมีตัวแทนหนวยงานภาคราชการ 
นกัวชิาการ นกัวจัิยจากสถาบันการศึกษาระดับมหาวทิยาลัย และภาคประชาสังคม เขารวมระดมสมอง เพื่อแกไขปญหา
สารเคมีตกคางในพื้นท่ีจังหวัดนานกันอยางคึกคัก กอนสรุปเสนอผูวาราชการจังหวัดนาน พิจารณาส่ังการดําเนินการ 

ท่ีประชุมหารือไดมีการเสนอแนวทางการแกไขปญหาของแตละหนวยงานท่ีจะดําเนินการท้ังเรื่องแนวทางการสราง
ความรูความเขาใจในเรื่องการใชสารเคมีอยางถูกตองเหมาะสม การรณรงคขยายเครือขายผูผลิต และผูบริโภคผักปลอด
สารพษิ การแกไขปญหาเรือ่งน้าํด่ืม ระบบน้าํประปาหมูบานท่ีปนเปอนสารเคมี 

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน ไดเสนอใหมีการจัดอบรมการผลิตระบบประปาหมูบานทองถิ่น 
โดยเพิ่มถานกัมมันตในขั้นตอนการผลิตเพื่อการดูดซับสารเคมี และเสนอใหกรมควบคุมมลพิษ กรมวิชาการเกษตร 
กําหนดมาตรฐานการปนเปอนสารเคมีในน้ําดื่ม และน้ําประปาสําหรับประเทศไทย เพื่อจะใชเปนเกณฑมาตรฐานที่
ตรงกนั ไมใชหนวยงานหนึง่อางมาตรฐานออสเตรเลีย แคนาดา อกีหนวยงานอางมาตรฐาน WHO ซึ่งเกณฑมาตรฐานไม
เหมือนกันทําใหเกิดขอถกเถียง และความสับสนในการดําเนนิงาน 

ขณะท่ี ดร.เดนพงษ วงควิจิตร อาจารยจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คณะทํางานฝายวิชาการ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนจากปญหาการใชสารเคมีในภาคการเกษตร จ.นาน เสนอใหมีการจัดทํายุทธศาสตร และกลยทุธโดยใช
การตลาด การโฆษณา แรงจูงใจ กับกลุมภาคเกษตรอินทรีย เพือ่แขงขันกับนายทุนกลุมบริษัทสารเคมี เชน กลุมบริษัทผู
จําหนายสารเคมี จะมีการจัดทองเทีย่ว การโฆษณา การสนับสนุนรางวัลเพือ่เปนแรงจูงใจใหลูกคาซือ้ ขณะทีท่างฝาย
เกษตรอินทรีย กลับไมมีกลยุทธจูงใจในลักษณะนี้เลย ทําใหสูการตลาดไมได 

นอกจากนี้ยังเสนอใหผูท่ีใชสารเคมีตองมีใบอนุญาตเพื่อใหใชสารเคมีไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยใชกฎหมายเขา
ควบคุมจัดการ มีการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ทัง้ผูจําหนาย เกษตรกร และเสนอใหมีกฏหมายบังคับความรับผิดชอบของ
บริษัทผูผลิตดวย 

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผูวาราชการจังหวัดนาน เปดเผยวา จากการประชุมครัง้นีม้ีขอเสนอจากหนวยงานทุก
ภาคสวน ซึ่งไดรวบรวมเพื่อพิจารณาหารือในรายละเอียด จากนีไ้ปคณะทํางานฯ ซึง่ไดแบงเปนแตละฝาย ทัง้หนวยงาน
ภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และไดหารือในแตละดานเพือ่เตรียมเสนอผูวาราชการจังหวัดนาน ไดพิจารณาสั่ง
การตอไป เพื่อใหปญหาเรื่องสารเคมีไดรับการแกไขอยางยั่งยืน 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079615 

4.ชาวกะเฉดโวยรถบรรทุกนําขยะท้ิงบนเขาเวง แหลงตนน้ําชุมชน 
ระยอง - ชาวบานกะเฉดโวยรถบรรทุกขนขยะทิง้บนเขาเวง ซึ่งเปนแหลงตนน้ํา ผูใหญบานหญิงเขาตรวจสอบ

พรอมแจงความดําเนินคดี เกรงสารเคมีปนเปอนลงในน้ํา 

วันนี ้(10 ส.ค.) นายสมศักดิ์ ศรีดี นายสมชาย สํานักไพสันต สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กะเฉด 
พรอมดวย นางพลอย จํารัสแสง ผูใหญบานหมู 8 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง พาผูส่ือขาวไปดูขยะจากโรงงานซึง่มีการนําไป
ท้ิงบนเขาเวง ซึง่เปนแหลงตนน้าํ โดยสมาชิก อบต.และผูใหญบาน กลาววา เจาของทีบ่อกวาทีดิ่นบนเขาจุดทิง้ขยะเปนที่
มีโฉนด ซึ่งมันเปนไปไมไดวาท่ีดินบนเขาออกโฉนดไดอยางไร เรื่องนี้ฝากหนวยงานท่ีเกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงวาท่ีดิน
แปลงนี้มีเอกสารถูกตองหรือไม 

ทั้งนี้ นางพลอย จํารัสแสง ผูใหญบาน กลาววา ไดรับแจงจากลูกบานวา มีรถบรรทุกขนขยะจํานวนมากเขาไปทิง้
บนเขา จึงไปตรวจสอบระหวางสองขางทางมกีารตัดตนยางพารา ข้ึนไปบนเขาพบกองขยะสีดํา และพบรถบรรทุกรวม 2 
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คัน กําลังท้ิงขยะลักษณะสีดํา รวมท้ังลอยาง ลวดยางรถยนต และเศษไม สอบถามทราบวา ขยะสีดํานั้นเปนกากปาลมจะ
นํามาทําปุยหมัก ซึ ่งตนไมเชื่อวาจะเอามาทําปุยหมัก จึงเขาแจงความไวเปนหลักฐาน ที่ สภ.สํานักทอง เมื ่อวันที่ 3 
สิงหาคมท่ีผานมา ซึง่ชาวบานเกรงจะมสีารปนเปอน 

นางพลอย ผูใหญบาน กลาววา ตอมา วันที ่5 สิงหาคมทีผ่านมา นายอภิรักษ อ่าํสุริยา วิศวกรชํานาญการพิเศษ 
สํานกังานอตุสาหกรรม จ.ระยอง และเจาหนาทีเ่ขาตรวจสอบกองขยะดังกลาว ผูใหญบานสอบถามวาขยะดังกลาวเปน
ขยะประเภทไหน ไดรับคําตอบวาเปนเถากากปาลมไมมีสารอันตราย แตตน และชาวบานยังไมปกใจเชือ่ พรอมเก็บ
ตัวอยางไปตรวจสอบ 

ดาน นายสมศักด์ิ และนายสมชาย ส.อบต.กะเฉด กลาววา เอาขยะโรงงานมาทิง้บนเขาไดอยางไรตรงนีเ้ปนแหลง
ตนน้าํ ฝนตกน้าํจะไหลลงลํารางสาธารณะ นีถ่าเราไมออกมาคัดคานมันก็ขนมาท้ิงมากกวานี้ 

ดาน นายอภิรักษ อ่ําสุริยา วิศวกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานอุตสาหกรรม จ.ระยอง กลาววา จากการตรวจสอบ 
และใชมือหยบิผงสีดํา เปนเถากากปาลมปนกับเศษลอยางรถยนต เสนลวดลอยาง และเศษไมไมไดคุณภาพ จากพิสูจน
เบ้ืองตนไมใชสารอันตรายแตอยางใด ทราบวาเจาของท่ีดินใหขนมาท้ิงในท่ีของตน ซึ่งเปนการนํามาท้ิงในท่ีท่ีไมถูกตอง จึง
ส่ังขนยายไปกําจัดอยางถูกวิธี  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079460 

5.สิงหาฯ นี้มีนัด! “พิจิตร” ปดน้ํานานเร่ิมแขงเรือ ปนี้พิเศษมีฝพายหญิงชิงชัยดวย 
พิจิตร - กระห่ึมคุงน้ําแน เมืองชาละวันเตรียมปดน้ํานานจัดงานแขงเรือยาวประเพณีสานตํานานมรดกทางสายน้ํา 

119 ป รวม 10 วัน 10 คืน เริ่ม 26 สิงหาฯ นี้ แถมปนี้มีพิเศษเปดรองน้ําใหฝพายหญิงโชวฝมือ รวมบ๊ึดจํ้าบ๊ึดดวย 

นางฉัตรพร ราษฎรดุษดี ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ไดมอบหมายใหนายพิษณุ เสนาวิน รองผูวาฯ นําคณะตัง้โตะ
กลางลานบุญหนาพระอโุบสถหลวงพอเพชร วดัทาหลวง พระอารามหลวง อ.เมอืงพจิิตร แถลงขาวเตรยีมจัดงานประเพณี
แขงขันเรือยาวชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และชิงแชมปแหงประเทศไทย ประจําป 2559 มรดก
ทางสายน้ําท่ียาวนานมากกวา 119 ป ระหวาง 26 สิงหาคม-4 กันยายน 2559 รวม 10 วัน 10 คืน 

โดยภายในงานจัดใหมีกิจกรรมมากมาย สวนท่ีเปนไฮไลตคือ วันเสารท่ี 3 และวันอาทิตยที ่4 กันยายน 2559 ซึ่ง
เปนวันแขงเรือศึกชิงเจาความเร็วแหงสายน้ํา ท่ีเรอืทุกลํามเีปาหมายชิงถวยพระราชทานฯ ไปครอบครอง 

ในปนี้มีเรือเขาแขงขันรวมท้ังส้ิน 49 ลํา แบงเปน 3 ประเภท คือ ประเภทเรือยาวใหญ (41-55 ฝพาย), ประเภท
ยาวกลาง (31-40 ฝพาย) และประเภทเรอืยาวเล็ก (ไมเกิน 30 ฝพาย) แตพิเศษสุดสําหรับปนีเ้ปนการแขงขันเรือยาวเล็ก
ไมเกิน 30 ฝพาย ที่จะเปนการแขงขันโดยใชฝพายหญิง และการแขงขันเรือยาวใหญ หรือเรือขุดโบราณประเภท 41-55 
ฝพาย เพื่อชิงถวยพระราชทานและเงินรางวัลรวมกวา 2 ลานบาท พรอมชิงแชมปแหงประเทศไทยอีกดวย 

ทัง้นี ้จุดเดนของการจัดงานแขงเรือยาวของจังหวัดพิจิตร คือยดึกฎระเบียบกติกาการแขงขันอยางเครงครัดจาก
สมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย ทีม่ีเอกลักษณเปนหนึง่เดียวในประเทศไทย รวมถึงการปลอยเรือทุกคูตอง
ตอเนื ่องกันภายใน 3-4 นาที/คู กรรมการตัดสินไดรับเกียรติจากองคคณะผูพิพากษาศาลยุติธรรมจังหวัดพิจิตรเปน
กรรมการชีข้าดที่มีเพียงสนามเดียวในประเทศไทย รวมถึงฝพายลงแขงไดลําเดียว จะวิง่รอกไปพายใหเรือลําโนน-ลํานี้
ไมได จึงทําใหการแขงขันเรือยาวพิจิตรสนุกต่ืนเตนเราใจทุกวินาทีมาทุกป 

อีกท้ังถาเรือลําใดพายไมสูสี หรือสออาการฮั้วตําแหนงก็จะถูกข้ึนบัญชีดําหามเขาสนามลําน้าํนานของวัดทาหลวง 
ท่ีถือเปนกฎเหล็กท่ีชาวเรือยาวยึดมั่นปฏิบัติและเคารพกฎกติกา เนื่องจากสนามแหงนี้มีมนตเสนห และความเขมขลังมา
อยางยาวนาน  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079441 
6.สลด! ดินทรุด รถ กฟภ.ควํ่าคาโคงคุงน้ําเวียงปาเปา ทับพนักงานดับ 1 เจ็บ 1 

เชียงราย - เกิดอุบัติเหตุรถการไฟฟาสวนภูมิภาคขนอุปกรณขยายเขตไฟฟามุงหนาเขาหมูบานทุงยาว เวียงปาเปา 
เมืองเชียงราย พอถึง “โคงคุงน้ํา” ดินทรดุ รถพลิกคว่าํ เสาคอนกรตีทับพนกังานดับ 1 บาดเจ็บสาหัสอกี 1 ราย 
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วันนี้ (9 ส.ค.) พ.ต.ท.อุทิศ วองไว สารวัตรเวร สภ.แมเจดีย อ.เวยีงปาเปา จ.เชียงราย ไดรบัแจงเกิดอุบัติเหตุข้ึนบน
ถนนภายในพืน้ทีบ่านทุงยาว ม.7 ต.แมเจดีย จึงพรอมดวยหนวยกูภัยรุดไปตรวจสอบทีเ่กิดเหตุเปนถนนคอนกรีตเชือ่ม
บานจ้ี-บานทุงยาว พบรถยนตบรรทุก 6 ลอ สีสม หมายเลขทะเบียน 80-8705 เชียงราย ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) สาขา อ.เวียงปาเปา สภาพพลิกคว่ําอยูภายในลําหวยขางทางท่ีมีความลึกจากผิวถนนประมาณ 3 เมตร 

บริเวณดานหลังรถพบผูเสียชีวิต 1 ราย สภาพถูกเสาคอนกรีตยาวประมาณ 2 เมตรทับเขาทีส่วนบนของรางกาย
จนเสียชีวิตคาท่ี ทราบช่ือตอมาคือ นายจารวุทิย ปญญาดี อายุ 22 ป อยูบานเลขท่ี 165 ม.6 ต.แมลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 
พนกังาน กฟภ.สาขา อ.เวียงปาเปา และมีผูบาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย ถูกคานคอนกรีตขนาด 2 เมตรทับทีข่า จึงไดนําสง
โรงพยาบาลอยางเรงดวน 

จากการสอบสวนทราบวากอนเกิดเหตุรถยนตบรรทุกคันดังกลาวไดขนยายอุปกรณขยายเขตไฟฟาเพือ่นําไปตัง้ใน
พื้นท่ีบานทุงยาว โดยมีคนขับ 1 คน และพนกังาน กฟภ.จํานวน 2 คนนัง่มาในรถ แตเมือ่มาถึงจุดเกิดเหตุเปนทางโคงซึง่
ชาวบานมักเรียกวา “โคงคุงน้ํา” ดินขางถนนไดทรุดตัวเพราะมีฝนตกลงมากอนหนานี ้ทําใหลอหลังของรถตกถนนจนรถ
พลิกคว่าํตกลงไปในลําหวย เสาคอนกรตีท่ีบรรทุกมาทับพนกังาน กฟภ.ท้ัง 2 คนดังกลาว 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079339 
 

7.อยาวาแตโจ ผูใหญก็เอาดวยแขงจับโปเกมอนเกลื่อนหนองประจักษ 
ผูส่ือขาวรายงานวา เมือ่เวลาประมาณ 21.00 น.คืนทีผ่านมา (9 ส.ค.) ที่บริเวณสะพานปลา สวนสาธารณะหนอง

ประจักษศิลปาคม เขตเทศบาลนครอุดรธานี บรรดากลุมวัยรุนแมแตผูใหญเองทัง้ชายและหญิงไดพากันมาเลนเกมโปเก
มอน โก จํานวนมาก โดยกลุมวัยรุนตางข่ีจักรยานยนตซอนทายกันมาเปนกลุมๆ และมาจอดท่ีบริเวณดานหนาเพื่อรวมกัน
คนหาเจาสัตวชนดิตางๆ ของโปเกมอน เชน นก หน ูและปลา ซึง่เปนสัตวท่ีอยูบรเิวณใกลน้าํ 

หนึ่งในผูเลนเกมโปเกมอน โก บอกวา ตอนนี้ตนกําลังศึกษาอยูมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในอุดรธานี หลังจากไดยินขาว
วาผูพฒันาเกมโปเกมอน โกปลอยใหมกีารโหลดเลนไดในประเทศไทย ตนจึงโหลดมาเลนดูบาง ในความเห็นสวนตัวคิดวา
เปนเรื่องทีดี่และสนุกถาเรามองในแงดีก็ถือวาเปนประโยชน แตอยากฝากเตือนถึงผูที่เลนเกมแบบไมระวังอาจจะเกิด
อันตรายได เชน เลนในขณะขับรถ หรือเดินกมหนาดูหนาโทรศัพทขณะขามถนนหาตัวโปเกมอน ระวังก็อาจจะเกิด
อบุติัเหตุขึน้ได 

อยางไรก็ตาม หลังจากที่เกมโปเกมอน โก กลายเปนทีย่อดฮิตของบรรดากลุมวัยรุนหรือกลุมคนชอบเลนเกมโปเก
มอน ไดมีการกําหนดจุดสถานท่ีสําคัญซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวตางๆ ไวท่ัวเขตเทศบาลนครอุดรธานี แมจะมองไปทางไหนก็
จะพบเห็นแตคนกมหนาเลนเกมโปเกมอนอยางต้ังอกต้ังใจ 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079499 
 

8.เกษตรนครพนมชูฟารมชุมชนตําบลวังตามัว ผลสําเร็จโครงการแกไขวิกฤตภัยแลง ป 2558/59 
วันนี้ (10 ส.ค.2559) นางรัศมีเดือน จิตชื่น หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัด

นครพนม ในฐานะตัวแทนนายมานะ บุญระมี เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา จากสถานการณภัยแลงในป 2558 ท่ี
ผานมา พี่นองประชาชนตองประสบกับปญหาทางการเกษตรเปนอยางมาก ทําใหรัฐบาลมีโครงการออกมาใหความ
ชวยเหลือ คือ โครงการบูรณาการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรทีไ่ดรับผลกระทบจากภัยแลงและโครงการจัดทําแผน
ชุมชน เพื่อแกไขวิกฤตภัยแลง ป 2558/59 ใน 8 มาตรการ ซึ่งจังหวัดนครพนม โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ก็มี
กลุมเกษตรกรเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุน ซึ่งผานการพิจารณาท้ังส้ิน 121 โครงการ  

จากผลการดําเนนิงานท่ีผานมา พบวาโครงการท่ีประสบผลสําเรจ็ตามนโยบายรัฐบาลและมีความโดดเดนมากท่ีสุด
ของจังหวัดนครพนม คือ โครงการฟารมชุมชนตําบลวังตามัว ตัง้อยูทีห่มูที ่4 บานโนนชมพู ตําบลวังตามัว อําเภอเมือง
นครพนม ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 3,080,000 บาท มาสรางฟารมในการถายทอดความรู สรางแหลง



สถานการณ์นํ้า : คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ                                                                                                                 14/14 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหาร และอาชีพใหกับพี่นองเกษตรกรในชุมชน กวา 10 หมูบาน บนพื้นท่ี 5 ไร ท่ีมีท้ังการเล้ียงไกพื้นเมือง การเล้ียงเปด
เทศ การเล้ียงไกงวง การเพาะเห็ด การเล้ียงหม ูการเล้ียงจ้ิงหรดี การเล้ียงปลาในบอดิน และการปลูกพืชใชน้ํานอย  

โดยโครงการดังกลาวมีการบริหารจัดการบนพื้นฐานความสามัคคีและความเรียบงาย ทีส่มาชิกภายในกลุมไดนอม
นําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปรับใชกับฟารม ซึ่งจะมีการหมุนเวียน สับเปล่ียนกัน
เขามาดูแลรบัผิดชอบงานในดานตางๆ ท้ังดานการบัญชี การเพาะเล้ียงสัตว การขยายพนัธุสตัว การปลูกพชื การเก็บเกี่ยว 
และการจําหนายผลิตผลทีไ่ดจากฟารม ตลอดจนการถายทอดความรูใหกับเพือ่นเกษตรกรดวยกันทีเ่กิดความสนใจเพือ่
นําไปปรับใชในครัวเรือน โดยมีหนวยงานราชการภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณคอยเปนพี่เลี้ยงและให
คําปรึกษา จึงถือเปนโครงการที่มีอนาคตทีย่ัง่ยนืสมควรเปนตนแบบใหกับเกษตรกรกลุมอืน่ๆ ดวยมีความเขมแข็ง ความ
รัก ความสามัคคี จนสามารถสรางรายไดใหกับครอบครัว ชุมชน จนเปนที่ยอมรับและสรางความสนใจใหกับชุมชน
ใกลเคียงอีกเปนจํานวนมาก 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5908100010001 
 

9.อ.นาดูน จัดสรางฝายชะลอน้ํากุดข้ีนาก และรวมกับชาวบานหนองปาน ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ปลูก
หญาแฝกและปลอยพันธุปลาลงสูแหลงน้ํา เพื่ออนุรักษดินและน้ํา 

อําเภอนาดูน จัดสรางฝายชะลอน้าํกุดขีน้าก และรวมกับชาวบานหนองปาน ตําบลหนองคู อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม ปลูกหญาแฝกและปลอยพันธุปลาลงสูแหลงน้ํา เพื่ออนุรักษดินและน้ํา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ  

นายผดุงศักดิ ์อิม่เอิบ นายอําเภอนาดูน เปดเผยวา อําเภอนาดูน ไดสรางฝายชะลอน้าํฝายกุดขีน้าก ตาม
แผนพฒันาอาชีพเกษตรกรตามความตองการของชุมชนเพือ่บรรเทาภยัแลง ป 2558และ2559 พรอมทัง้ไดปลูกหญาแฝก
และปลอยพนัธปลาลงสูน้าํสาธารณะรวมกบัชาวบานหนองปาน ตําบลหนองคู เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั เนือ่งในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินนีาถ เนือ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่ง
การอนุรักษดินและน้ําดวยหญาแฝกเปนวิธีท่ีประชาชนท่ัวไป สามารถนาํไปใชไดโดยไมยาก คาใชจายตํ่า ขยายผลไดอยาง
กวางขวาง 

ท้ังนีก้ารสรางฝายชะลอน้าํฝายกดุข้ีนาก ไดรบัการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนพฒันาอาชีพเกษตรกรตาม
ความตองการของชุมชนเพือ่บรรเทาภัยแลง ป 2558และ2559 ดานโครงการจัดการแหลงน้าํเพือ่การเกษตรของชุมชน 
แกปญหาภัยแลงอยางยั่งยืน ซึ่งตําบลหนองคู อําเภอนาดูนไดรับการอนุมัติงบประมาณในการกอสรางฝายชะลอน้ํากุดข้ี
นาก งบประมาณ 643,900 บาท ซึง่จะชวยแกปญหาแหลงน้าํทําการเกษตรใหกบัชาวบานไดเปนอยางดี 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5908100010005 
 

10.อุตุฯ เผยภาคตะวันออก-ใตฝนตกหนักบางพื้นท่ี 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณอากาศ 24 ชัว่โมงขางหนา ภาคตะวันออกและภาคใตยงัคงมีฝนตกและมีฝนตกหนัก

บางพืน้ท่ี บรเิวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
รวมทั้งฝนทีต่กสะสมไวดวย สําหรับทะเลอันดามันมีคลืน่สูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง 
สวนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกในระหวางบายถึงคํ่า. 

http://www.tnamcot.com/content/532411 
 

11.ท่ัวไทย ยังมีฝนตก จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
ท่ัวไทย ยังมีฝนตก และตกหนักบางพื้นท่ี จากอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปานกลาง ระวังปริมาณฝน

ตกสะสม ชาวเรือ ระยะนีค้วรเพิม่ความระมัดระวัง วันที ่10 ส.ค. มาตรวจสอบสภาพอากาศกับระบบพยากรณอากาศ 



สถานการณ์นํ้า : คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ                                                                                                                 15/14 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทยรฐัทีว ีเดอะเวตเตอรคอมพาน ีเมือ่วานท่ีผานมา หลายจุดในกรุงเทพมหานคร คงไดชุมฉํ่ากับสายฝน เพราะในระยะนี้
ประเทศไทยของเรายังคงไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปานกลาง ท่ีพัดนําความช้ืนเขาปกคลุมทะเลอันดา
มนั และอาวไทย ซึง่กจ็ะทําใหแนวปะทะของกระแสลม ไมวา จะเปนภาคกลางตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคใตยังคง
มีฝนตกไดอยางตอเนื่อง และตกหนักบางพื้นท่ี 

โดยจากการตรวจสอบภาพถายดาวเทียมในเชาวนันี้ พบวา ภาคเหนือ มีเมฆมาก สวนใหญเปนเมฆช้ันตํ่าและเมฆ
ช้ันกลาง พบกลุมเมฆฝนบริเวณจังหวัดตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆมาก สวนใหญเปนเมฆช้ันตํ่า และกลุมเมฆฝน 
บรเิวณ จ.บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ภาคกลาง มีเมฆมาก สวนใหญเปนเมฆช้ันตํ่า และเมฆช้ันสูง ยังไมพบกลุมฝน ภาค
ตะวันออก มีเมฆมาก สวนใหญเปนเมฆชัน้ต่าํและกลุมเมฆฝน บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
และภาคใต มีเมฆมาก สวนใหญเปนเมฆชัน้ต่ํา และเมฆฝน บริเวณ จ.ระนอง ชุมพร และพังงา สําหรับสถานการณฝน
ตลอดทั้งวันนี้ พบวา กลุมฝนยังคงเนนตกสะสมในจุดเดิมๆ ภาคกลางตอนลาง ภาคอีสานตอนลาง บริเวณจังหวัด
มกุดาหาร ยโสธร อบุลราชธาน ีศรสีะเกษ ภาคตะวนัออก บรเิวณจังหวดัจันทบุร ีตราด ภาคใตฝงอนัดามนั จังหวัดระนอง 
พังงา 

ขณะท่ีการคาดการณลักษณะการตกของฝนในวนันี ้พบวา ชวงสาย พบการกอตัวของกลุมฝนบริเวณภาคอีสานฝง
ตะวนัออก และภาคอสีานตอนลาง ภาคตะวนัออก และภาคใตตอนกลาง หลังจากนัน้ชวงเท่ียง พบกลุมฝนตกกระจายตัว
มากขึ้น บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคอีสานตอนลาง ตกหนักในพื้นที่ จ.รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 
นอกจากนี้ ยงัพบกลุมฝนในบริเวณภาคกลางตอนลาง ไลยาวไปจนถึงภาคตะวันออก และภาคใตตอนกลางที่จังหวัด
ระนอง พังงา และจะตกในบริเวณดังกลาวไปจนถึงชวงบายถึงเยน็ กอนทีช่วยดึกจะมีตกเพิม่ขึน้ในบริเวณภาคตอนบน 
และภาคอีสานต้ังแตตอนกลางจนถึงตอนลาง 

http://www.thairath.co.th/content/686373 

12.ฝนถลมหนัก ตนไทรลมทับหลังคาบาน'จิม ทอมปสัน' โชคดีไรเจ็บ 
ฝนตกหนัก ตนไทรใหญลมทับหลังคาบานไทย 'จิม ทอมปสัน' โชคดีไมมีใครไดรับอันตราย เตรียมเรียกเอกชนเขา

มาเรงตัดตนไมออกไป เมื่อเวลา 20.30 น. วันท่ี 9 ส.ค. ผูสือ่ขาวรายงานวา มีเหตุตนไมใหญลมทับบานเรือนประชาชน 
ภายในพิพิธภัณฑ จิม ทอมปสัน ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. จึงไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุ เปดเปน 
พิพิธภัณฑบานไทย จิม ทอมปสัน เปนบานไมทรงไทย 2 ชั้น ภายในเปดเปนรานอาหาร จะปดใหบริการเวลาประมาณ 
23.00 น. และในสวนพิพิธภัณฑ จะปดชวง 17.00 น. ทัง้นี้ บริเวณดังกลาวพบตนไทรขนาดใหญ ลมเอนเอียงไปทาง
รานอาหาร พาดกบัหลังคา และไมมผูีไดรบับาดเจ็บแตอยางใด 

สอบถามพนกังานทราบวา กอนเหตุชวงเวลา 17.00 น. มฝีนตกหนกั ตนสังเกตเห็นตนไมดังกลาวมีทาที เอนลงมา
แบบชาๆ กอนท่ีจะมาหยุดท่ีบริเวณชวงหลังคา เบ้ืองตนบานไมหลังดังกลาว ไมไดรับความเสียหายมากนัก ทางพิพิธภัณฑ
จะดําเนินการเรียกบริษัท เอกชน ทีท่างพิพิธภัณฑวาจางอยูบอยครั้งเขามาดําเนินการตัดตนไมดังกลาว ภายในเวลา 
23.00 น. นี้ เนื่องจากมีลูกคาสวนใหญท่ีมาเปนกรุปทัวรกําลังรับประทานอาหาร และจะรอใหทางลูกคาเดินทางกลับกัน
กอน จึงจะดําเนนิการตอไป 

http://www.thairath.co.th/content/686178 

13.แอมโมเนียร่ัวลงหนองน้ําท่ีออกกําลังกาย ทําชาวบานหนองบัวลําภู อวม! 
ชาวเมืองหนองบัวลําภู อวม! มาออกกําลังกายท่ีสวนสาธารณะกลางเมือง กลับตองดมกล่ินแอมโมเนียท่ีไหลมาจาก

ทอระบายน้ํา นายกเทศมนตรี สั่งรถดับเพลิงมาฉีด พบแอมโมเนียรัว่จากโรงงานน้าํแข็งชือ่ดัง ตองฉีดน้ําสกัดกวา 3 ชม.
จึงคล่ีคลาย 

เม่ือเวลา 19.00 น. วันท่ี 9 ส.ค.59 นายสุวิจักขณ ลีประเสริฐภร นายกเทศมนตรเีมอืงหนองบัวลําภู ร.ท.ไพบูลย ขุ
ริมนต ผบ.มว.ควบคุม กกล.รส.จังหวัดหนองบัวลําภู เจาหนาท่ีกรมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด จนท.กรม
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั รดุเขาตรวจสอบหลังชาวบานท่ีมาออกกาํลังกายบรเิวณสวนสาธารณะสมเด็จพระ
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นเรศวรมหาราช กลางเมืองหนองบัวลําภู แจงวา ไดกลิ่นแอมโมเนียอยางแรง บริเวณปากทอระบายน้าํเขาสูบึงหนองบัว 
จึงรุดเขามาตรวจสอบก็พบวา มีกลิน่แอมโมเนียฟุงกระจายไปทัว่บริเวณ ผูคนทีม่าออกกําลังกายตางเอามือปดปากปด
จมูก ขณะท่ีมาออกกําลังกาย รานขายกวยเต๋ียวรถเข็นท่ีอยูใกล ๆ ตางเกบ็ขาวของหยุดขายไป 2 ราน 

โดยเจาหนาท่ี ไดใชรถดับเพลิงฉีดพนครอบคลุมบริเวณ และฉีดไลน้ําท่ีบริเวณทอระบายน้ําของกรมทางหลวง ท่ีถูก
ทุบแตกจากเหตุน้ําทวมในชุมชนศรีสงาเมือง ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู เมื่อ 5 ปกอน แตยังไมมีการปรับปรุงแกไข 
และมีน้ําซึ่งมาจากบานเรือนชาวบานริมถนนไหลมาออกท่ีทอนี้ กอนจะไหลลงสูหนองบัว หนองน้ํากลางสวนสาธารณะใจ
กลางเมือง ซึ่งทอระบายน้ําดังกลาวเปนจุดท่ีมาของกล่ินแอมโมเนีย ซึ่งจากการตรวจสอบทราบวา มีโรงงานน้ําแข็งช่ือดัง
กลางเมืองหนองบัวลําภู มีปญหาแอมโมเนียรั ่ว ไดปดวาลวและหยุดผลิตน้ําแข็งตั้งแตชวงบาย และบริเวณดานหลัง
โรงงานดังกลาวมีทอระบายน้ํามาเช่ือมตอกับทอระบายน้ําของกรมทางหลวง ซึ่งก็ไหลลงมาท่ีบริเวณทอแตกดังกลาว โดย
เจาหนาที่ไดฉีดน้ําเพื ่อใหกาซแอมโมเนียเจือจาง ใชเวลารวม 3 ชั่วโมง สถานการณจึงคลี่คลาย ซึ่งเจาหนาที่ไดเก็บ
ตัวอยางน้าํจากทอระบายน้าํไปหาสารปนเปอนกนัตอไป 

ผูส่ือขาวรายงานวา บริเวณทอทีถู่กทุบแตกไดมีชาวบานแจงไปทีศู่นยดํารงธรรมตัง้แตเดือนกันยายน 2558 แลว 
และเมื่อตนเดือนเมษายน 2559 นายพศิน โกมลวิชญ ผวจ.หนองบัวลําภู ไดมาดูและใหสัมภาษณสือ่วา จะเรงแกไขแตก็
ยังไมมีการดําเนินการอยางไร จนกระท่ังมาเกิดเหตุแอมโมเนียรั่วข้ึนในครั้งนี้ข้ึนอีก 

http://www.thairath.co.th/content/686197 
 

14.พรอมแลว! น้ําตกกระทิง เปดรับ นทท.ปกติ หลังพลายสีดอแกวเดินข้ึนสันเขา 
หน.อุทยานฯ เขาคิชฌกฏู ส่ังเปดน้ําตกกระทิงใหบริการรับนักทองเท่ียวตามปกติ หลังพลายสีดอแกวเดินข้ึนสันเขา 

ชุดติดตามยกเลิกภารกจิ แตยังคงจัด จนท.ดูแลความปลอดภัย หวั่นกลับลงมาอีก 
กรณีชางปาพลายสีดอแกว อาย ุ15 ป ออกจากปามาเดินในเขตชุมชน ในเขตหมู 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.

จันทบุรี จนท.ตรวจพบอยูระยะตกมันชวงท่ี 2 มีพฤติกรรมหวาดระแวง เกรงวาจะไปสรางความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินของผูคน จน จนท.ปาไม นํากําลังกวา 70 นายออกตอนจับ แตพลายสีดอแกวกลับหนีเตลิดข้ึนน้ําตกกระทิง จน 
หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ ตองส่ังงดบริการนักทองเท่ียวช่ัวคราวเพื่อความปลอดภัยตามท่ีนําเสนอไปนั้น 

เม่ือเวลา 14.00 น. วันท่ี 10 ส.ค. นายพิทักษ ยิ่งยง เจาหนาท่ีปาไมชํานาญการ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน 
(ชุดคลองครก) เปดเผยวาต้ังแตเชาไดจัดชุดเฝาระวงัและติดตามชางปา เดินแกะรอยเทาพลายสีดอแกว ตั้งแตลานน้ําตก
กระทิง พบรองรอยของพลายสีดอแกวเดินหากินขึน้ไปจนถึงชัน้ที ่13 ของน้าํตกซึง่เปนชัน้สูงสุด และเปนสันเขาสูงกวา
ระดับน้าํทะเลกวา 1,000 เมตร ประเมินวาหากพลายสีดอแกวเดินตรงมุงหนาขามภูเขาก็จะเขาเขต อ.มะขาม แตหาก
เล้ียวซายกจ็ะเขาเขต ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ อีกทัง้บริเวณดังกลาวอยูระหวางกลางอุทยานฯ ซึง่รายลอมดวยปา
และหุบเขา และเห็นวาพลายสีดอแกวอยูหางไกลจากแหลงชุมชน จึงสัง่กําลังยกเลิกภารกิจในครัง้นี ้แตไดขอใหทุกฝาย 
เตรียมความพรอมหากมีการรองขออีก 

ดาน นายนิพนธ ภิญโญ หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ กลาววา ทางอุทยานฯ ไดประเมินสถานการณแลว
คาดวา ชางพลายสีดอแกว คงไมหวนยอนกลับลงมาทางน้ําตกกระทิงอีกเนื ่องจากเปนพื้นที่สูงชัน และเห็นวามีความ
ปลอดภัยแลว จึงส่ัง จนท.เปดใหบริการนักทองเท่ียวตามปกติ เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันนี้ พรอมจัด จนท.แนะนําและ
ดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียวดวย 

สวน น.ส.พรพรรณ ไพโรจน วัย 51 ป หนึ่งในนักทองเท่ียวชาวไทย กลาววา ประกอบธุรกิจสวนตัว อยูเมืองซิดนีย 
ประเทศออสเตรเลีย จะเดินทางกลับประเทศไทยทุก 3 เดือน รูสึกประทับใจน้ําตกกระทิง ทีย่งัคงความสวยงาม และ
ความอุดมสมบูรณของสัตวปาหลากชนิดโดยเฉพาะวันนีไ้ดเห็นการทํางานของเจาหนาทีทุ่กฝายทีร่วมกันปฏิบัติงานตอน
ชางคืนปา ยนืยนัไดวาคงสภาพปาทีส่มบูรณ เปนถิ่นอาศัยนกและผีเสือ้หลากสายพันธุ ตั้งใจจะมาถายภาพเพือ่เอาไป
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เผยแพรใหชาวตางชาติไดรูจักวาประเทศไทยยังมีแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติอยูอีกมาก จึงอยากเชิญชวนนักทองเทีย่ว
ทุกกลุมทุกวัยท่ีรักธรรมชาติเขามาสัมผัส แตขอใหมีความรับผิดชอบเรื่องการท้ิงขยะ 

http://www.thairath.co.th/content/687038 
 

15.ปดน้ําตกกระทิง จันทบุรี ตอนชางตกมันคืนปา 
ระดมกําลัง จนท.กวา 70 นาย คนหาพลายสีดอแกว หลังออกมาเดินบนถนนในชุมชน พบกําลังตกมัน วางแผน

ตอนปลอยคืนปา แตเหมือนรูตัวหนีเตลิดขึน้น้ําตกกระทิง หน.อช.เขาคิชฌกูฏ หวัน่ไมปลอดภัยแกนักทองเที่ยวสั่งปด
เบ้ืองตน 1 วัน  

เมื่อเวลา 13.30 น. วันท่ี 9 ส.ค. ท่ีทําการอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ หรือที่ชาวบานและนักทองเทีย่วรูจักคือ 
น้ําตกกระทิง หมู 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกฏู จ.จันทบุรี นายพิทักษ ยิ่งยง เจาหนาท่ีปาไมชํานาญการ เขตรักษาพันธุสัตว
ปาเขาอางฤาไน (ชุดคลองครก) นํากําลังประกอบดวยพนักงานพิทักษปา อช.เขาคิชฌกูฏ ชุดไฟปาคิชฌกูฏ ชุดเฝาระวัง
ติดตามชางปา อ.เขาคิชฌกูฏ ชุดเคล่ือนท่ีเร็วท่ี 2 ขสป.เขาสอยดาว พรอมทีมสัตวแพทย นําโดย น.สพ.ญ.กิรณา นรเดชา
นนท นายสัตวแพทยปฏิบัติการ สพ.ญ.สุนิตา วิงวอน นายสัตวแพทย สพ.ญ.สรยา ศิริเพชร นายสัตวแพทย นายชรัมย 
บรรดาศักดิ์ สัตวบาล กวา 70 นาย รวมประชุมวางแผนกระจายกําลังเพือ่ตอนชางปาพลายสีดอแกว อายุ 15 ป แตก
โขลงออกหากินในพื้นท่ีหลายอําเภอของ จ.จันทบุร ีและสรางความหวาดกลัวตอประชาชนมานานหลายเดือน  

เบ้ืองตน นายนิพนธ ภิญโญ หน.อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ ไดส่ังงดใหบริการนักทองเท่ียวท่ีจะข้ึนไปชมความงาม
ของน้าํตกกระทิง เปนเวลา 1 วัน หรือจนกวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ชุดติดตามชางจะดําเนินการเสร็จสิน้ โดยมี
เจาหนาท่ีอุทยานฯ คอยช้ีแจงใหนักทองเท่ียวไดทราบ  ซึ่งบรรยายกาศนักทองเท่ียวมีบางตาเนื่องจากไมใชวันหยุด  

ทัง้นี ้นายพิทักษ ยิง่ยง หน.ชุดคลองครก เปดเผยวา จากการเฝาติดตามพลายสีดอแกว ตั้งแตเขตพื้นที่ อ.เมือง
จันทบุรี จนถึงเขต อ.เขาคิชฌกูฏ โดยเมือ่วันที ่8 ส.ค. พบวาพลายสีดอแกวไดออกจากปามาเดินวนเวียนบนถนนสาย
บําราศนราดูร ใกลมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตะวันออก และน้าํตกกระทิง ซึง่เปนเขตชุมชนหมู 10 ต.พลวง ชุด
ติดตามสังเกตพฤติกรรมพบวา พลายสีดอแกวกําลังอยูในชวงตกมัน ระยะที่ 2 และมีความหวาดระแวง เกรงจะไม
ปลอดภัยตอประชาชนและผูสัญจรไปมา จึงพยายามหลอกลอ ตอนเขาพืน้ทีค่วบคุม บริเวณคายลูกเสือติดน้าํตกกระทิง 
เพื่อทําการยิงยาซึม กอนนําไปปลอยคืนปาอางฤาไน แตเมื่อรูวาเปนเจาหนาท่ี พลายสีดอแกวไดผละหนี เตลิดเขาปาข้ึน
ไปบนน้าํตกกระทิง จึงจัดเจาหนาท่ีเดินเทาข้ึนไปติดตามพบพลายสีดอแกว ท่ีชัน้ 9 ของน้าํตก จนถึงคํ่า จึงไดถอนกําลังลง
มา เกรงจะไมปลอดภยั 

กระทั่งรุ งเชาของวันนี้ ไดจัดเจาหนาที่ขึ้นไปคนหาอีกรอบ พบวาพลายสีดอแกว เดินอยูบริเวณน้ําตกชั้นที่ 3 
เจาหนาที่พยายามตอนเพือ่ใหพลายสีดอแกวเดินเขาบริเวณจุดทีก่ําหนดไว ซึง่อยูเหลืออีก แตพลายสีดอแกวไดยนิเสียง
ชาวบานจึงหันหลังเดินหวนกลับขึน้ชัน้บนน้าํตกอีก ประกอบกับมีฝนตกตลอดเวลา ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เปนไปดวยความลําบาก อยางไรก็ตาม เจาหนาทีจ่ะพยายามตอนพลายสีดอแกว ออกจากบริเวณน้ําตกกระทิงใหได 
เพราะถือวาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแหงหนึ่งของจันทบุรี เพือ่สรางความเชือ่มัน่ใหกับนักทองเทีย่วและประชาชน
ในพื้นท่ี  

เมื่อเวลา 17.00 น. ผูสื่อขาวรายงานสถานการณลาสุดวา เจาหนาที่ยังไมสามารถยิงยาซึมพลายสีดอแกวได 
เนือ่งจากในพืน้ทีม่ีฝนตก ซึง่เปนอุปสรรคทีสํ่าคัญตอการทํางานของเจาหนาที ่คาดวาหากวันนี้ยงัไมสามารถยิงยาซึม
พลายสีดอแกวได อาจจะตองทําการปดน้าํตกตอไปอกี 1 วนั ความคืบหนาจะรายงานใหทราบตอไป 

http://www.thairath.co.th/content/685991 
16.พบซากเตาตนุเพศเมีย ถูกคลื่นลมทะเลพัดเกยชายหาดบานกนอาว 

ระยอง - พบซากเตาตนเุพศเมีย หนัก 50 กก. ถูกคล่ืนลมทะเลพดัเกยชายหาดบานกนอาว คาดปวยตาย  
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ผูส่ือขาวรายงานวา เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี ้(9 ส.ค.) ชาวบานซึง่พักอาศัยอยูบริเวณชายหาดแมรําพึง (บานกน
อาว) ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง ไดพบซากเตาตนุ เกยชายหาดบริเวณหนารานอาหารวังทองรีสอรท จึงเดินทางไป
ตรวจสอบ พรอมดวย นายภุชงค สฤษฎีชัยกุล ผูอํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที ่1 
และนายสัตวแพทยพุมเมศ ชุมชาติ ประจําสํานักงานศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝง
ตะวันออก 

โดยพบซากเตาตนุ เพศเมีย อายุประมาณ 15-20 ป น้ ําหนักประมาณ 50 กิโลกรัม ขนาดลําตัวกวาง 70 
เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สภาพข้ึนอืดสงกล่ินเหม็น 

และหลังจากทีน่ายสัตวแพทยพุมเมศ ชุมชาติ ไดทําการผาพิสูจนซาก พบวา ในกระเพาะอาหารไมมีสิ ่ง
แปลกปลอม จึงเช่ือวานาจะปวยตาย และถูกคล่ืนลมทะเลพัดมาติดท่ีชายฝง ซึ่งเจาหนาท่ีไดทําการขุดหลุมฝงกลบซากเตา
ในท่ีเกดิเหตุ 

อยางไรก็ดี การตายของเตาตนุ สามารถเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การปวย การกินสิ่งแปลกปลอม หรือ
ถุงพลาสติกเขาไป หรอืแมแตการติดอวนของชาวประมง 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079317 
 

17.ซากวาฬบรูดาขนาดใหญเกยต้ืนหาดบางแสน 
ศูนยขาวศรีราชา - พบซากวาฬบรูดาตายอยูกลางทะเลบางแสน เจาหนาที่จึงลากขึ้นมาบนชายหาดเพื่อให

เจาหนาท่ีตรวจสอบสาเหตุการตาย เปนตัวแรกท่ีพบตายในทะเลบางแสน และเปนตัวท่ี 4 ในนานน้ําทะเลไทยในปนี้ 
วันนี ้(10 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.30 น. เจาหนาที่กูชีพทางทะเลฉลามขาว ไดใชรถขุดดินทําการลากซากวาฬบรูดา 

ขึ้นมาไวบนชายหาดบางแสน อําเภอเมืองชลบุรี บริเวณดานหลังของศาลเจาพอแสน จากการตรวจสอบพบวา ซากวาฬ
เนาเปอย สวนหัวของวาฬหายไป อายุประมาณ 3 ป นาจะตายมาแลวประมาณ 1 อาทิตย ความยาวประมาณ 7-8 เมตร 
ลําตัวขนาด 1.20 เมตร หนกัประมาณ 2-3 ตัน และพบบาดแผลบรเิวณลําตัวยาวประมาณ 2 เมตร 

นายกิตติพงษ ไตรบุญ รองประธานกูชีพทางทะเลฉลามขาว เปดเผยวา ไดรับแจงเมือ่เวลาประมาณ 11.00 น.วา 
พบซากวาฬขนาดใหญลอยอยูกลางหาดบางแสน จึงไดประสานเรือประมงใหทําการลากขึ้นฝงบริเวณเขาสามมุก แต
เนื่องจากจุดนั้นมีโขดหินจํานวนมากจึงตองลากข้ึนมาบริเวณหลังศาลเจาพอแสนแทน เพื่อรอเจาหนาท่ีจากกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง ใหมาทําการตัดช้ินเนื้อไปตรวจสอบหาสาเหตุการตายที่แนชัด สวนซากวาฬจะนําไปฝงกลบเพื่อรอ
ยอยสลาย กอนจะนํากระดูกไปมอบใหแกเทศบาลเมืองแสนสุขตอไป 

ทั้งนี้ ทีผ่านมามักจะพบเตาทะเล และโลมา ตายเพราะถูกใบพัดเรือหรือติดโอนชาวบาน แตไมเคยพบวาฬบรูดา
ตายมากอน โดยกอนหนานี้ จะมีวาฬบรูดา 2 ตัว ชอบวายมาแถวๆ เขาสามมุก ชาวบานจึงตัง้ชือ่วาเจาบางแสน และเจา
สามมุก จึงตองตรวจสอบอกีครัง้วาวาฬท่ีตายใชเจาสามมกุ กบัเจาบางแสนหรอืเปลา เพราะเจาหนาท่ีไดเคยทําตําหนไิว 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079636 

18.ผูวาฯ ชัยนาทเลี้ยงฉลองกําจัดผักตบชวาหนาเข่ือนเจาพระยากวา 5.5 ตันสําเร็จ 
ชัยนาท - ผูวาฯ ชัยนาท จัดงานเล้ียงขอบคุณทหาร-หนวยงาน ท่ีรวมกําจัดผักตบชวากวา 5.5 ตันบรเิวณหนาเข่ือน

เจาพระยาชัยนาทสําเรจ 
เม่ือเวลา 12.00 น. วันนี้ (10 ส.ค.) นายคณิต เอี่ยมระหงษ ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะผูอํานวยการศูนย

แกไขปญหาผักตบชวาบรเิวณหนาเข่ือนเจาพระยาจังหวดัชัยนาท เปนประธานจัดงานเล้ียงอาหาร เพื่อขอบคุณกองกําลัง
ทหาร หนวยงานราชการและประชาชน ทีร่วมกันดําเนินการจัดเก็บผักตบชวาหนาเขือ่นเจาพระยากวา 55,000 ตันให
แลวเสร็จภายใน 1 สัปดาห 



สถานการณ์นํ้า : คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ                                                                                                                 19/14 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยผูวาราชการจังหวัดชัยนาท และผูบังคับบัญชาของหนวยงานตางๆ ไดรวมกันจับมือและรองเพลงสามัคคีชุมนุม 
เพื่อแสดงถึงความสามัคคีที่ไดรวมแรงรวมใจกันทํางานจนสําเร็จโดยเร็ว ขณะที่นายฎรงคกร สมตน ผูอํานวยการ
สํานกังานชลประทานท่ี 12 ไดมอบพระรูปหลอหลวงพอหิน ใหแกกําลังพล เพื่อเปนการขอบคุณ และไวบูชาเปนท่ีระลึก 

โดยศูนยแกไขปญหาผักตบชวาบรเิวณหนาเข่ือนเจาพระยาจังหวดัชัยนาท ไดสรุปผลการดําเนินการ ต้ังแตวันท่ี 3-
9 สิงหาคม 2559 จากการระดมกําลังพลและเครือ่งจักรกลจากหนวยงานตางๆ ประกอบดวย กรมการทหารชาง ศูนย
การทหารปนใหญ มณฑลทหารบกท่ี 13 กรมชลประทาน กรมเจาทา กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมโยธาธิการ
และผังเมือง แขวงทางหลวงชัยนาท แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท เทศบาลตําบลบางหลวง องคการบริหารสวนจังหวัด
ชัยนาท การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชัยนาท โรงงาน
น้าํตาลอตุสาหกรรมอูทอง และประชาชนในพืน้ท่ี สามารถดําเนนิการจัดเกบ็ผักตบชวาข้ึนจากแมน้าํเจาพระยา ไดจํานวน 
56,350 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 101.81 

นายคณิต เอี่ยมระหงษ ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท กลาววา ในนามของผูวาราชการจังหวัดและผูอํานวยการศูนย
แกไขปญหาผักตบชวาฯ ซึง่ไดรบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรแีละกองทัพบก ขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีมีสวนรวมใหงาน
สําเร็จลุลวงโดยเร็ว การรวมมือกันในครัง้นีเ้ปนการสรางประโยชนใหกับพีน่องประชาชน ขอขอบคุณผูบังคับบัญชาทุก
หนวย ท่ีสงกําลังพลท่ีมีประสิทธิภาพมาทํางานแบบไมรูจักเหน็ดเหนือ่ย ขอขอบคุณพีน่องสือ่มวลชนทีช่วยทําขาวในเชิง
สรางสรรคใหประชาชนไดตระหนักในเรือ่งของปญหาทีเ่กิดจากผักตบชวา เพราะผักตบชวาเปนปญหาของสวนรวม ทุก
คนจึงตองชวยกันกําจัดใหอยูในวงจํากัดไมใหขยายตัวเพิ่มข้ึนจนทําใหเกดิปญหา 

ทั้งนี ้ กําลังพลและเครื ่องจักรกล จากหนวยงานตาง ๆ ไดทยอยเดินทางกลับหนวยตนสังกัดแลว เหลือเพียง
เครื่องจักรกลบางสวนของกรมชลประทาน ทีย่งัอยูในพืน้ทีเ่พือ่คอยจัดเก็บผักตบชวาทีย่งัคงไหลลงมาจากพืน้ทีต่อนบน
อยางตอเนื่อง 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079681 
 

19.คนกระบี ่"ปกธงสู " หยุดโรงไฟฟาถานหิน รวมแสดงเจตนารมณปกปองทะเล 
ศูนยขาวหาดใหญ - คนกระบ่ีเดินหนา "ปกธงสู " จีร้ัฐหยดุโรงไฟฟาถานหินกระบี ้ยนัพรอมรวมแสดงเจตนารมณ

ปกปองตูเอทีเอ็มทางทะเล รวมทัง้ปกปองปาชายเลนของคนกระบีแ่ละของประเทศชาติ เพือ่อนาคตของลูกหลานไมมี
ถอยอยางแนนอน 

วันนี้ (10 ส.ค.) ที่บริเวณบานแหลมหิน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี กลุมคนปกปองกระบ่ี-อันดามันจากถานหิน ได
รวมกันลองเรือประดับธงคัดคานโรงไฟฟาถานหิน เพือ่แสดงเจตนารมณปกปองตูเอทีเอ็มทางทะเลของชุมชน รวมทั้ง
ปกปองปาชายเลนของคนกระบ่ีและของประเทศไทย 

น.ส.กนกวรรณ แซเอีย่ว เครือขายปกปอง จ.กระบี่ กลาววา หลังจากทางเครือขายฯ ทราบวา รัฐบาลประกาศ
เดินหนาโรงไฟฟาถานหิน จ.กระบ่ี ทางเครอืขายฯ กไ็ดประชุมสมาชิกและมีมติรวมกันวา ทางเครือขายฯ ก็ตองเดินหนา
หยดุโรงไฟฟาถานหิน จ.กระบี ่ใหสําเร็จใหไดโดยเร็ว โดยในวันพรุงนี ้(11 ส.ค.) ทางเครือขายฯ จะรวมกันทํากิจกรรม 
เพือ่แสดงเจตนารมณ "ปกธงสู" โครงการโรงไฟฟาถานหิน ที่บริเวณหนาทะเลบานคลองรัว้ โดยจะมีการอานแถลงการณ
ยืนยันเจตนารมณปกปองพื้นท่ีจากถานหิน 

“ณ ผืนทะเลแหงนี้ พวกเราขอปกธงเดินหนาหยุดถานหินกระบี ่เพือ่ปกปองตูเอทีเอ็มทางทะเลของชุมชน รวมทั้ง
ปกปองปาชายเลนของคนกระบ่ีและของประเทศไทย กวา 3 ปท่ีเรายืนหยัดคัดคานโครงการโรงไฟฟาถานหิน เพราะพื้นท่ี
แหงนี้ สําคัญกับชีวิตพวกเรา มันคือพื้นท่ีชีวิต พื้นท่ีแหงจิตวิญญาณของชุมชน วันนี้ มีคนคิดจะมาทําลายปาชายเลนและตู
เอทีเอ็มของเรา เราจึงขอประกาศและยนืยนัวา พวกเราจะสูและปกปองปาชายเลน พืน้ทีชี่วิตและพืน้ทีแ่หงจิตวิญญาณ
แหงนี้ เพื่อคนกระบ่ีและเพื่อลูกหลานของพวกเรา พวกเราจะสูไมมถีอย” 
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น.ส.กนกวรรณ กลาวอีกวา วัตถุประสงคของกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากการไฟฟาฝายผลิตไดเปดประมูลโครงการ
ท้ังทาเรือขนถานหิน และโรงไฟฟาถานหินแลว โดยไมสนใจขอเรียกรองของเครือขาย 3 ขอ เมือ่ตอนอดอาหารประทวงที่
หนาทําเนยีบรฐับาล ที่เรียกรองตอนายกรัฐมนตรี แมรัฐบาลจะอางวา ขอเรียกรองไมมีผลทางกฎหมาย แตนัน่หมายถึง 
การไมจริงใจตอขอเรียกรองของเครือขายฯ เรายดึมัน่ในคําพูดของ นายกประยทุธ จันโอชา อยูเสมอ ทีพู่ดวาตองศึกษา
ทางออก และทําความเขาใจตอชุมชนใหเกดิขอยุต ิกอนจะดําเนินการโครงการโรงไฟฟาถานหิน 

คําพูดของนายกรัฐมนตรี ชุมชนมองวา มันเปนเรือ่งสัจจะในการปฏิบัติตอกัน เพราะเราเองก็รอขอสรุปกรรมการ
ไตรภาคีที่แตงตั้งโดยรัฐบาลเชนกัน หากรัฐบาลไมรักษาคําพูดและประกาศเดินหนาโรงไฟฟาถานหิน โดยไมรอฟง
กรรมการไตรภาค เมือ่เปนเชนนี้แลว มีความจําเปนอะไรอีกทีเ่ราจะตองอยูเฉย เราไมยอมแนนอน บานเรากําลังจะโดน
ยัดเยียดอีกแลว ชุมชนจึงถือโอกาสนี้ ยืนยันเจตนารมณของชุมชน และจะเดินหนายืนหยัดเจตนารมณในการปกปองพื้นท่ี
จากโครงการโรงไฟฟาถานหิน จนกวาโครงการจะยุต ิและรวมกนัเดินหนา “กระบ่ีพลังงานหมุนเวียน 100%” ไปดวยกัน 

การแสดงเจตนารมณของชุมชนในครั้งนี้ เพื่อเปนการตอกย้ําและยืนหยัด ท่ีจะหยุดโครงการโรงไฟฟาถานหิน เพื่อ
ปกปองพืน้ท่ีใหเปนตูเอทีเอม็ทางทะเลของชุมชน รวมท้ังปกปองปาชายเลนของคนกระบ่ีและของประเทศชาติตอไป 

http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079687 
 

20.ผวจ.นราฯ รวมปลูกหญาแฝกและปลอยพันธุสัตวน้ํา เฉลิมพระเกียรติในหลวง-ราชินี 
นายสิทธิชัย ศักดา ผูวาฯ นราธิวาส เปนประธานปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 ซึง่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อัน
เนือ่งมาจากพระราชดําร ิจ.นราธิวาส รวมกับ อบต.จวบ จัดขึน้ทีบ่ริเวณแปลงเกษตรทฤษฎีใหมบานโคก ต.จวบ อ.เจาะ
ไอรอง จ.นราธวิาส ซึง่เกดิจากความตองการของชุมชน และเปนพืน้ท่ีสาธารณะรวม 14 ไร 

จากนั้น ผูวาฯ นราธิวาส ไดเดินทางไปยังบริเวณอางเก็บน้ําใกลบาน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อ
ประธานเปดพิธีปลอยพันธุสัตวน้ํา จํานวน 199,999 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 เพื ่อความอุดมสมบูรณของสัตวน้ ําในแหลงน้าํจะไดแพรกระจายไปสูแหลงน้ ํา
สาธารณประโยชนอื่นๆ อันจะสงผลไปสูประชาชนเพือ่การเลีย้งชีพในโอกาสขางหนา โดยสัตวน้าํทีน่ํามาปลอยมีทัง้ปลา
สุลตาน ปลาตะเพยีน และปลาบึก 

http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079586 
 

21.จันทบุรี – เกิดเหตุถนนสายซึง้พัฒนาสาย 4 - สุสานเขาโมย หมูที ่9 ตําบลซึง้ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เกิด
การทรุดตัวเปนหลุมลึก  

มีการทรุดตัวเปนทางยาวมีความลึก 4 เมตร กวาง 10 เมตร ยาว 10 เมตร ในเบ้ืองตนทางเทศบาลตําบลซึ้ง มีการ
นาํปายและกรวยยางมาติดเตือนเพื่อใหประชาชนไดใชเสนทางดังกลาวดวยความระมัดระวัง สวนสาเหตุทีทํ่าใหถนนเกิด
การทรุดตัวเปนหลุมลึกยาว มาจากฝนทีต่กหนักหลายวันทําใหเกิดน้าํปาไหลหลากเขามากัดเซาะถนนสายดังกลาวไดรับ
ความเสียหาย 

ท่ีมา : INNNEWS 
 

22.กรุงเทพมหานคร – ศูนยปองกันน้ําทวม กทม. รายงานสภาพอากาศกรงุเทพมหานคร  
เวลา 17.00 น. พบฝนปานกลางถึงหนักพืน้ทีฝ่งธนบุรี ตอเนือ่งแนวริมแมน้าํเจาพระยา ฝนหนักเขตหลักสี ่สาย

ไหม บางเขน ลาดพราว ทั้งหมดเคลือ่นตัวทิศตะวันออกเขาพืน้ทีฝ่งพระนคร ปริมาณฝนสูงสุด เขตภาษีเจริญ 24.5 มม. 
อยางไรกต็าม จากสถานการณฝนท่ีตกลงมาสงผลใหมีพื้นท่ีน้ําทวมขังรอระบายแลว 2 จุด คือ บรเิวณ ถ.ดินแดง ปากซอย
สุทธิพร 2 สูง 15 - 20 ซม.ยาว 50 ม. 1 เลน และถนนสนามไชย หนาวดัโพธิ ์เขตพระนคร 5 - 10 ซม. ยาว 50 ม. 2 เลน 
โดยลาสุดน้ํารอระบาย ท้ัง 2 จุดแหงเปนปกติแลว  
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ท่ีมา : INNNEWS 
 

23.เมืองจันทฝนถลมน้ําหลาก!! เซาะดิน-ถนนพังไหลลงเหว 
มรสุมพนพิษเมืองจันทฝนถลม น้ําหลากเซาะดินทรุดถนนคอนกรีตสายหลักกลางชุมชนบานบอพุพังครืนลงเหวลึก 

ชาวบาน-พระสงฆ เดือดรอนตองเล่ียงเสนทางสัญจร พรอมประกาศเตือนประชาชนหามเขาใกลบริเวณดินถลม คาดหาก
ฝนตกหนักดินอาจทรุดตัวอีกเรงซอมแซม 

เม่ือเวลา 13.00 น.วันท่ี 10 ส.ค. ผูสือ่ขาวไดรบัแจงจาก นายประเสรฐิ ละออผิว ผญบ. หมู 7 ต.บอพุ อ.ทาใหม จ.
จันทบุร ีวาเกดิเหตุถนนคอนกรตีชุมชนบานบอพ ุเสนทางสายหลัก เช่ือมตอไปยังตัวอ.ทาใหม แลระหวางชุมชน เกิดทรุด
พังถลมลง หุบเหวลึก สงผลทําใหชาวบาน พระสงฆท่ีตองใชเสนทางดังกลาว ไดรับความเดือดรอน ตองเล่ียงใชเสนทางอื่น
แทน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบวาเสนทางสายดังกลาวอยูบริเวณสามแยกวัดกลาง เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบคสล. พื้นผิวความกวาง 15 ม. เนื้อคอนกรตีหนาประมาณ 1 ฟตุ โดยถนนอยูในสภาพทรดุตัวขาดแยกออกจากกันพัง
ครืนตกลงไปในหุบเหวลึกกวา 30 ม. ระยะทางประมาณ 40 ม. ทําใหบริเวณใตพื้นถนนเกิดเปนโพรงดินขนาดใหญ 
นอกจากนี้น้ําหนักของดินยังดึงเอาแผงกั้นเหล็กท่ีทาง อบต.บอพุ ติดต้ังไวคูกับถนนคอนกรีต พังถลมลงไปดวยจากสภาพ
ถนนทีพ่ังเสียหายทําใหชาวบานและพระสงฆทีจํ่าเปนตองใชสัญจรขามไปมาระหวางหมูบานไดรับความเดือดรอนตอง
กลับไปใชถนนเล่ียงชุมชนแทน              

นายประเสรฐิ ละออผิว ผญบ. หมู 7 เปดเผยวา ถนนคอนกรีตทีพ่ังถลมเสียหาย เปนถนนเชือ่มตอระหวางชุมชน
พื้นท่ี หมู 5 หมู 7 บานบอพ ุต.บอพุ , ต.สีพยา และ วดัเนนิกลาง นอกจากนี้ยังเปนถนนสายหลักท่ีชาวบานใชสัญจรไปท่ี
ตัว อ.ทาใหม ท้ังสาเหตุเกิดจากชวงคืนท่ีผานในพื้นที่เกิดมีฝนตกหนักฟาคะนองและลมพัดแรง ทําใหเกิดน้าํหลากไหลลง
มาบรรจบตรงถนนเสนนีเ้นือ่งจากเปนเนนิตํ่า และดานขางยังเปนหุบเหวลึก ทําใหกระแสน้ําไหลเซาะดินใตพื้นถนนเปน
โพรงขนาดใหญกอนท่ีถนนคอนกรีตจะยุบตัวพังครืนลงไป เมื่อชวงเชาท่ีผานมา นอกจากนี้ปริมาณน้ําสะสม จํานวนมาก 
ยังไดไหลหลากเขาทวมบานเรือนประชาชนและสวนผลไม ท่ีอยูในท่ีลุมตํ่าสรางความเสียหาย 

ขณะท่ีทางนายสมชาย ล้ีวงศกร นอภ.ทาใหมไดพรอมชางโยธา อบต.บอพุ ไดเดินทางมาตรวจสอบความเสียหาย 
พรอมท้ังนําแผงเหล็กมากั้นและติดประกาศเตือนประชาชนหามเขาใกลบริเวณท่ีดินถลม เกรงจะไดรับอันตรายพรอมกันนี้
ไดเรียกทางผูนําชุมชน อบต. และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ประชุมเรงดวนในการวางแผนรับมือ ซึ่งคาดวา หากในระยะนี้เกิด
มีฝนตกหนักลงมาซ้าํอีกจะทําใหดินบริเวณดังกลาว ตลอดจนถนนคอนกรีต เกิดยุบตัวพังถลมขยายวงกวางออกไปอีก 
นอกจากนีย้งัไดรวมกันหารือแนวทางการซอมแซมถนนทีพ่ังเสียหาย พรอมรายงานขอมูลใหทางสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ไดรบัทราบ ในการจัดหางบประมาณมาซอมแซมตอไป 

http://www.dailynews.co.th/regional/515030 

 





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)ฯ ปี 2559 จ้านวน 41 จังหวัด 267 อ้าเภอ 
1,444 ต้าบล 11,840 หมู่บ้าน  

4.2 น้้าหลาก 2 จังหวัด คือ จันทบุรี ตราด 
4.3 น้้าท่วม 1 จังหวัด คือ ตราด 
4.4 ลมกรรโชกแรง 1 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช 

5.สถานะน้้าในแม่น้้าสายส้าคัญสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้า
น้อย  

6.พื้นที่เฝ้าระวังน้้าคุณภาพน้้า 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ล้าโดม
ใหญ่), ชลบุรี(พัทยา), เชียงใหม่(แม่น้้าปิง), ล้าปาง(แม่น้้าวัง), แพร่
(แม่น้้ายม), พิษณุโลก(แม่น้้าน่าน), ปราจีนบุรี(คลองสารภี) ,ระยอง, 
น่าน 

 
 



พ้ืนที่ที่คำดว่ำจะมีฝนฟ้ำคะนอง ภำค ลักษณะอำกำศ พื้นที่จังหวัด 
%
ฝน 

เทียบกับ 

เม่ือวำน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน 
ล้าปาง น่าน แพร่ และตาก  อุณหภูมิ 24-35 องศาเซลเซียส 

40 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด เลย หนองบัวล้าภู อุดรธานี หนองคาย 

บึงกาฬ สกลนคร นครพนม สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา และ
อุบลราชธานี   อุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส  

60 มากกว่า 

เมื่อวาน 

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

40 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด จันทบุรี 
และตราด อุณหภูมิ 24-35 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร 
ขึ้นไป  

60 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช  อุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียส 
ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร ข้ึนไป 

40 เท่ากับ 

 เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก 

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

70 มากกว่า 

เมื่อวาน 

กทม.และ
ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนองในระหว่างบ่ายถึงค้่า  อุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส 40 เท่ากับ 

เมื่อวาน 



30 

สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน้ ำ 
ในเข่ือนขนำดใหญ่ 

 

   มีปริมำณน้ ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน้ ำต่ ำสุด 7 เขื่อน 
- มีปริมำณเพิ่มขึ้นจำกเมื่อวำน 5 เขื่อน คือ เขื่อนภูมิพล 

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

- มีปริมำณลดลงจำกเมื่อวำน 2 เขื่อน คือคือ เขื่อนแม่ 
กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนบางลาง จ.ยะลา 
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50 

สรินิธร 

23 34 

หนองปลาไหล 
49 ประแสร ์

22 

30 

ล าแซะ 

19 

16 

13 
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 33,111 47 9,604 20 

2558 33,479 48 9,990 20 



- วันที่ 11 ส.ค. ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกและมีฝนตกหนักบาง
พื้นที่ บริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกใน
ระหว่างบ่ายถึงค้่า เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังปานกลางพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีก้าลังแรงขึ้น ร่องมรสุมพาดผ่าน
บริเวณประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน 

- วันที่ 12-16 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ใน 
ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ คลื่นบริเวณทะเล
อันดามันตอนบนสูงประมาณ 2-3 เมตรเนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีก้าลังแรงขึ้น และมีร่องมรสมุ
พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

ที่เฝ้ำระวังน้ ำคุณภำพน้ ำ 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ล้าโดมใหญ่), ชลบุรี (พัทยา), 
เชียงใหม่(แม่น้้าปิง), ล้าปาง(แม่น้้าวัง), แพร่(แม่น้้ายม), พิษณุโลก(แม่น้้าน่าน), ปราจีนบุรี
(คลองสารภี) , ระยอง, น่าน 

 
 
 

 
 

พื้นที่ที่ต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ ปริมำณฝน 
ต่ำงจำกค่ำปกติ 

ลมแรง 1 จังหวัด คือ สมุทรปราการ 

น้ ำทวม 1 จังหวัด คือ ตราด  

น้ ำหลำก 2 จังหวัด คือ ตราด จนัทบุรี 
  

ลมแรง 1 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช 



พื้นที่ประสบอุทกภัย น้ ำท่วมขัง น้ ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มจำกข่ำว ข้อมูลวันที่  10 ส.ค. ป ี2556 - 2559 
 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2559 

ตั้งแต่เริ่มฤดูฝน 2559 
(18 พค.2559) มีน้้า
ท่วมแล้ว 43 จังหวัด 
ลดแล้ว 42 จังหวัด 

น้้าท่วม 
ปีนี้มีน้้าเคยท่วมแล้ว 

หมายเหตุ ข้อมูลป ี2556 2557 2558 มีเฉพาะน้้าท่วมในวันเดยีวกันของปีนั้นๆ 

น้ ำท่วม 4 จังหวัด   
ล้าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่   

น้ ำท่วม 3 จังหวัด   
ยโสธร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี  
 
    

น้ ำท่วม 2 จังหวัด   
ภูเก็ต ตรัง 
 

น้ ำท่วมที่ลุ่มต่ ำ 

น้ ำท่วม 1 จังหวัด ตราด 

น้ ำหลำก 2 จังหวัด ตราด จันทบุรี 
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