
 โคราช ห่วง 5 เขื่อนใหญ่น ้าน้อย 
พ่อเมืองสั่งสูบน ้าฝนเก็บในสระ ปั้นโอ่งแจกทุกอ้าเภอ 

อุทัยธานี ลุ้นฝนตกป่าห้วยขาแข้ง  
ไม่หวั่นน ้าท่วม หวงัน ้าเพิ่มในอ่างห้วยขุนแก้วที่ยังวิกฤต ิ

11 กันยายน 2559 

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น ้าเจ้าพระยา แจง 12 แผนงาน 

อุตุฯ เตือนดีเปรสชันเริ่มขยับ คาดเข้าไทย 13-15 กย. 
ส่ังการ 37 จังหวัด เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เต็มก้าลัง 
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สรุปสถานการณ์น ้า 
    วันที ่11 กันยายน 2559 

1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบันรวม 1,058.4 มม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.7 มม. (0%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 37,948 ล้าน ลบ.ม. (54%) มากกว่าปีที่แล้ว 4% 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 2,289 ล้าน ลบ.ม. (52%) มากกว่าปีที่แล้ว 6.5% 
4.พ้ืนที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า  

4.1 ปัจจุบันยุติสถานการณ์ภัยแล้งแล้วทุกจังหวัด รวม  พ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน(2556) ปี 2559 จ้านวน 41 จังหวัด 267 อ้าเภอ 1,444 ต้าบล 11,840 หมู่บ้าน  

4.2 น้้าท่วม 4 จังหวัด คือ พิจิตร อุทัยธานี อุดรธานี สกลนคร 
5.สถานะน้้าในแม่น้้าสายส้าคัญสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้าน้อยถึงปกติ  
6.พ้ืนที่เฝ้าระวังน้้าคุณภาพน้้า 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ล้าโดมใหญ่), ชลบุรี(พัทยา), เชียงใหม่(แม่น้้าปิง), ล้าปาง(แม่น้้า

วัง), แพร่(แม่น้้ายม), พิษณุโลก(แม่น้้าน่าน), ปราจีนบุรี(คลองสารภี), น่าน ,ระยอง  
7.เขื่อนขนาดใหญ่ มีน้้าน้อย จ้านวน 7 เขื่อน   

- มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน 4 เขื่อน คือ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก, เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนสิรินธร จ.
อุบลราชธานี, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 

- มีปริมาณเท่ากับเมื่อวาน 2 เขื่อน คือ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ, เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
- มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 1 เขื่อน คือ เขื่อนบางลาง จ.ยะลา 

8.สถานการณ์ความเค็มของน้้าในล้าน้้าเจ้าพระยา ปกต ิ

9.สถานการณ์พายุ : สถานการณ์พายุ วันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 5.50 น. มีพายุโซนร้อน 1 ลูก ชื่อ MERANTI และ
หย่อมความกดอากาศก้าลังแรง 1 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้   

1. พายุโซนร้อน MERANTI มีศูนย์กลาง อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกวม อยู่
ห่างจากประเทศไทย 4,004 กม. มีควาเร็วลมศูนย์กลาง 93 กม./ชม. เคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วย
ความเร็ว 26 กม./ชม. มุ่งสู่เกาะไต้หวันของจีน คาดว่าพายุนี้จะเพ่ิมความเร็วลมศูนย์กลางเป็น ไต้ฝุ่นระดับ 1 ใน
เช้าวันที่ 12 กันยายน แล้ว เป็นไต้ฝุ่นระดับ 2 ในบ่ายวันที่ 12 กันยายน และ เป็นไต้ฝุ่นระดับ 4 ในเช้าวันที่ 13 
กันยายน ก่อนที่จะข้ึนฝั่งไต้หวัน พายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

2.หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ จะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ในวันนี้ (วันที่ 10 
กันยายน) คาดว่าจะทวีก้าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไป และมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 
ในช่วงวันที่ 13-15 กันยายน 2559 ท้าให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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หนองปลาไหล 
ประแสร์ 

บางลาง 

81% ขึน้ไป  เกณฑ์น า้ดีมาก  0  แห่ง 

51 - 80%   เกณฑ์น า้ดี        8 แห่ง 

31 - 50%   เกณฑ์น า้พอใช้  13 แห่ง 

≤ 30%      เกณฑ์น า้น้อย   13 แห่ง 

65% 
เขื่0อนสิริกิติ์ 
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ปริมาณฝนสะสมตั้งแตต่น้ปีถงึปัจจุบันรวม 1,058.4 มม.      
    น้อยกว่าค่าปกติ 4.7 มม. ( 0%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มากกว่าปทีี่แล้ว 4% 
    มีปริมาณน้้ากักเก็บรวม 37,948 ล้าน ลบ.ม. (54%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มากกว่าปทีี่แล้ว 6.5% 
   มีปริมาณน้้ากกัเก็บรวม 2,289 ล้าน ลบ.ม. (52%) 

น า้ในเข่ือน 

25% 

เขื่อนภมิูพล 

รัชชประภา 

79% 

50% 43% 

42% 36% 

25% 

57% 

16% 

        สถานการณ์พายุ : 
1 หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลัง
แรงบริ เวณตอนใต้ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ 
2 พายุโซนร้อน MERANTI  
พายุน้ียังไม่มีผลกระทบต่อประเทศ
ไทย 
 

28% 

น้้าท่วม (4) 
อดุรธานี 
สกลนคร 
พิจิตร 
อทุยัธานี 
 
 

37% 

43% 

น ้ำต่้ำกว่ำตลิ่งมำก 

คำดว่ำฝนตก 

ระวังน ้ำเสีย (9) 

น ้ำท่วม (4) 

51% 

43% 

57% 

34% 

59% 

31% 

35% 

39% 

30% 

31% 

L 

สรุปสถานการณ์น้้า  
วันที่ 11 กนัยายน 2559 

http://www.npmwf.com/
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สถานการณ์น ้า 
    วันที่ 11 กันยายน 2559 

ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข 
ปัญหาโรคที่มาพร้อมกับน ้าท่วม เช่นกรณี โรคฉี่หนูระบาดอีสานตอนล่าง พบป่วยแล้ว143 ราย โดยเพียง 9 เดือน 

พบผู้ป่วยโรคเล็บโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนูรวมทั งสิ น 143 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย แยกเป็นรายจังหวัด นครราชสีมา มี
ผู้ป่วย 21 ราย , จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 18 ราย , จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 94 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และ จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 10 
ราย และช่วงนี ฝนตกท้าให้มีน ้าท่วมขัง และเกษตรกรท้าการเพาะปลูก ท้าให้เสี่ยงต่อการระบาดของโรค 

 
แนวทางแก้ไข 
1.สาธารณสุขทุกอ้าเภอควรเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนูอย่างเข้มข้น เนื่องจากโรคฉี่หนูเป็นโรคที่แพร่

ระบาดในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน โดยมีหนูเป็นตัวแพร่เชื อโรคที่ส้าคัญ ติดต่อโดยการสัมผัสกับปัสสาวะสัตว์น้าโรคโดยตรง หรือ
ติดทางอ้อมจากแหล่งน ้าทุ่งนา น ้าท่วมขังที่มีเชื อโรคปนอยู่เชื อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลตามร่างกาย ถ้าไม่ได้รับ
การรักษาทันท่วงทีอาจเสียชีวิตได้ 

2.ควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าหากประชาชนหรือเกษตรกรที่จ้าเป็นต้องเดินลุยน ้าหรือต้องแช่น ้า
เป็นเวลานานควรเตรียมอุปกรณ์การป้องกันตนเองให้พร้อม เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ หรือถ้ามีบาดแผล รอยถลอก ขีดข่วน
ให้ปิดแผล และหลีกเลี่ยงการย่้าน ้าที่ท่วมขัง หรือพื นที่ชื นแฉะ หรือแช่ลงในห้วย หนอง คลอง บึง หากแช่น ้าหรือลงไปย่้า
ในน ้าให้รีบอาบน ้า ท้าความสะอาดร่างกายโดยทันที ส้าหรับผู้ที่มีอาการสงสัยคล้ายป่วยเป็นโรคฉี่หนู เช่น มีอาการไข้  
ปวดศีรษะ เจ็บกล้ามเนื อที่โคนขาและน่อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ตาแดง โดยเฉพาะเมื่อมีอาการภายหลังจากลุยน ้า 
ไม่ควรไปซื อยามารับประทานเอง แต่ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะโรคฉี่หนูมียาฆ่าเชื อรักษาได้ 
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นัยส้าคัญ :  
1.ปริมาณฝนสะสมตั งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบันรวม 1,058.4 มม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.7 มม. (0%) 
2.อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ มีปริมาณน ้าเก็บกักรวม 37,948 ล้าน ลบ.ม. (54%) มากกว่าปีที่แล้ว 4% 
3.อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง มีปริมาณน ้าเก็บกักรวม 2,289 ล้าน ลบ.ม. (52%) มากกว่าปีที่แล้ว 6.5% 
4.พื นที่ทีต่้องใหค้วามสนใจเรื่องน ้า  

4.1 ปัจจุบันยุตสิถานการณ์ภัยแล้งแล้วทุกจังหวัด รวม  พื นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน(2556) ปี 2559 จ้านวน 41 จังหวัด 267 อ้าเภอ 1,444 ต้าบล 11,840 หมู่บ้าน  

4.2 น ้าท่วม 4 จังหวัด คือ พิจิตร อุทัยธานี อุดรธานี สกลนคร 
5.สถานะน ้าในแม่น ้าสายส้าคัญสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน ้าน้อยถึงปกติ  
6.พื นที่เฝ้าระวังน ้าคุณภาพน ้า 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ล้าโดมใหญ่), ชลบุรี(พัทยา), เชียงใหม่(แม่น ้าปิง), ล้าปาง

(แม่น ้าวัง), แพร่(แม่น ้ายม), พิษณุโลก(แม่น ้าน่าน), ปราจีนบุรี(คลองสารภี), น่าน ,ระยอง  
 
 

ฝนสะสม จากภาพ NOAA วันที่ 11 กันยายน 2559  
ลุ่มน ้าที่มีข้อมูลฝน  เขตจังหวัด ผลกระทบ 

โขง 1.สกลนคร 
2.สปป.ลาว ในแขวง พงสาลี หลวงน ้าทา อุดมชัย 

ชัยบุรี หลวงพระบาง หัวพัน เชียงขวาง ชัย
สมบูรณ์ บอริค้าไช ค้าม่วน 

1.ระดับน ้าแม่น ้าสงครามสูงขึ น และอาจ
เอ่อท่วมที่ลุ่มต่้า 
2.มีน ้าจากประเทศลาวลงมาเพ่ิมระดับ
น ้าโขงท่ีเชียงแสน เลย หนองคาย บึง
กาฬ และ นครพนม 

กก เชียงราย พะเยา ระดับน ้าในล้าน ้ากกสูงขึ น 
เจ้าพระยาตอนบน เชียงใหม่ ล้าปาง แพร่ พะเยา น่าน 1.มีน ้าเพ่ิมในเขื่อนภูมิพล และเขื่อน

สิริกิติ์ และเข่ือนกิ่วคอหมามากขึ น 
2.ระดับน ้าในล้าน ้ายมสูงขึ น 

ชี ชัยภูมิ ขอนแก่น 1.มีน ้าเพ่ิมในเขื่อนอุบลรัตน์ และเข่ือน
จุฬาภรณ์มากขึ น 
2.ระดับน ้าในล้าน ้าชีสูงขึ น 

 

 

พื นที่ที่เฝ้าระวังน ้าหลาก-ดินถล่ม  :  
ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน ้าหลาก-ดินถล่ม (สวพ.) แจ้งสถานการณ์น ้าฝน วันที่ 11 กันยายน 2559  
เวลา 01.22 น. เตือนภัยเตรียมพร้อม (สีเหลือง) 
1 บ้านเมืองกาญจน์ ต้าบล ริมโขง อ้าเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย  เตือนด้วยน ้าฝนสะสม 24 ชม.  104.5  มม. 
2 บ้านห้วยเย็น ต้าบล ริมโขง อ้าเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย  เตือนด้วยน ้าฝนสะสม 24 ชม.  104.5  มม. 
3 บ้านม่วงกาญจน์ ต้าบล ริมโขง อ้าเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย  เตือนด้วยน ้าฝนสะสม 24 ชม.  104.5  มม. 
4 บ้านกิ่วกาญจน์ ต้าบล ริมโขง อ้าเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย  เตือนด้วยน ้าฝนสะสม 24 ชม.  104.5  มม. 
5 บ้านทบศอก ต้าบล หมอกจ้าแป๋ อ้าเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน เตือนด้วยน ้าฝนสะสม 24 ชม. 120 ม 
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ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ที่เกิน 50.0 มม.   
 

ภาค จังหวัด  
เหนือ อ.บ้านหลวง จ.น่าน 77.0 มม. , อ.เชียงของ จ.เชียงราย 104.5 มม. 

อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 120.0 มม. 
ตะวันออกเฉียงเหนิอ อบต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 90.5 มม. 

อบต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 156.0 มม. 
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 88.0 มม. 

อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 80.0 มม. 
ตะวันออก - 

กลาง - 
ใต ้ ประจวบคีรีขันธ์ 54.9 ม.ม. 

 

 

แม่น ้าสายหลักที่มีสถานะน ้าน้อย ระดับน ้าต่้ากว่าตลิ่งเกิน 5 เมตร ได้แก่ 
แม่น ้า ที่ตั ง ต่้ากว่าตลิ่ง (ม.) สถานะ 

1. แม่น ้าปิง อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร -5.33 เพ่ิมขึ น 
2. แม่น ้ายม อ.เมือง จ.แพร่ -5.93 เพ่ิมขึ น 
3. แม่น ้าน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก -9.88 ลดลง 
4. แม่น ้าน่าน อ.ชุมแสง .นครสวรรค์ -6.32 ลดลง 
5.แม่น ้ามูล อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น้อย ทรงตัว 
6.แม่น ้าพระสทึง อ.เมือง จ.สระแก้ว -5.33 ทรงตัว 
7.แม่น ้าบางปะกง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี -6.72 เพ่ิมขึ น 
8.แม่น ้าท่าตะเภา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร -8.20 ลดลง 
 

ระดับน ้าในแม่น ้าโขงที่ผ่านประเทศไทย  
สถานี เทียบกับปีแล้ง สถานะ แนวโน้ม 

1. อ. เชียงแสน จ.เชียงราย สูงกว่าปี(แล้ง) 2535 ต่้ากว่าตลิ่ง เพ่ิมขึ น 
2. อ. เชียงคาน จ.เลย สูงกว่าปี(แล้ง) 2535 ต่้ากว่าตลิ่ง ลดลง 
3. อ. เมือง จ.หนองคาย สูงกว่าปี(แล้ง) 2535 ต่้ากว่าตลิ่ง ลดลง 
4. อ. เมือง จ.นครพนม สูงกว่าปี(แล้ง) 2535 ต่้ากว่าตลิ่ง ลดลง 
5. อ. เมือง จ.มุกดาหาร สูงกว่าปี(แล้ง) 2535 ต่้ากว่าตลิ่ง เพ่ิมขึ น 
6. อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี สูงกว่าปี(แล้ง) 2535 ต่้ากว่าตลิ่ง ทรงตัว 
 
น ้าในล้าน ้าล้นตลิ่ง 
ล้าดับ แม่น ้า สถานีจังหวัด สถานการณ์ ต่างจากตลิ่ง แนวโน้ม 

1 โมง อ.บ้านดุง ต.นาค้า จ.อุดรธานี ล้นตลิ่ง 0.46 ทรงตัว 
2 สงคราม อ.บ้านม่วง ต.ห้วยหลัว จ.สกลนคร ล้นตลิ่ง 0.03 สูงขึ น 
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เฝ้าระวังระดับน ้าในล้าน ้า 
ล้าดับ แม่น ้า สถานีจังหวัด สถานการณ์ ต่างจากตลิ่ง แนวโน้ม 

1 โมง อ.สุวรรณคูหา ต.นาสี จ.หนองบัวล้าภู เฝ้าระวัง -0.22 ลดลง 
2 สงคราม อ.สว่างแดนดิน ต.โพนสูง จ.สกลนคร เฝ้าระวัง -0.3 สูงขึ น 
3 มูล อ.เมือง ต.เมืองเหนือ จงศรีสะเกษ เฝ้าระวัง -0.32 สูงขึ น 
4 มูล อ.คูเมือง ต.ปะเคียบ จ.บุรีรัมย์ เฝ้าระวัง -1.09 ลดลง 

 
เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน ้าน้อย จ้านวน 7 เขื่อน     

- มีปริมาณเพ่ิมขึ นจากเม่ือวาน 4 เขื่อน คือ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก, เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนสิรินธร จ.
อุบลราชธานี, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 

- มีปริมาณเท่ากับเมื่อวาน 2 เขื่อน คือ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ, เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
- มีปริมาณลดลงจากเมือ่วาน 1 เขื่อน คือ เขื่อนบางลาง จ.ยะลา 

 
เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน ้าน้อย(ต่้ากว่าเกณฑ์กักเก็บน ้าต่้าสุด) จ้านวน 7 เขื่อน  

เขื่อน จังหวัด 
% น ้าเมื่อเทียบ
ความจุเก็บกัก 

เทียบข้อมูล 
ในอดีต 

เทียบกับ 
เมื่อวาน 

1.เขื่อนภูมิพล ตาก 36 มากกว่าปี 2558 เพ่ิมขึ น 
2.แม่กวงอุดมธารา เชียงใหม่ 19 มากกว่าปี 2558 เพ่ิมขึ น 
3.เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี 57  มากกว่าปี 2558  เพ่ิมขึ น 
4.เข่ือนจุฬาภรณ ์ ชัยภูมิ 34 น้อยกว่าปี 2558  เท่ากับเมื่อวาน 
5.เข่ือนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 67 น้อยกว่าปี 2558 เพ่ิมขึ น 
6.เข่ือนปราณบุร ี ประจวบคีรีขันธ์ 16 น้อยกว่าปี 2558 เท่ากับเมื่อวาน 
7.เข่ือนบางลาง ยะลา 30 น้อยกว่าปี 2558 ลดลง 
 

 
ปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้าที่ส้าคัญ (รายงาน ณ วันที่ 11 กันยายน 2559)    

เขื่อน ปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.) เทียบกับเม่ือวาน 
เขื่อนภูมิพล 14.54 มากกว่าเมื่อวาน 
เขื่อนสิริกิติ์ 41.56 น้อยกว่าเมื่อวาน 
เขื่อนศรีนครินทร์ 18.93 มากกว่าเมื่อวาน 
เขื่อนวชิราลงกรณ 22.90 มากกว่าเมื่อวาน 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 10.55 มากกว่าเมื่อวาน 
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน 5.38 มากกว่าเมื่อวาน 
 
สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยา             

 มีปริมาณน ้าต้นทุนเหลือในเขื่อนทั ง  4 แห่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2559 รวม 5,126 ล้านลูกบาศก์เมตร  
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การจัดสรรน ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559  

ด้าน ด้านตะวันตก ด้านตะวันออก 

อัตราการระบายน ้า 
 (ลบ.ม./วินาที) 

292 (เท่าเดิมจากเมื่อวาน) 163 (เพิ่มขึ นจากเมื่อวาน 2 ) 

 
 

สาเหต ุ

รับน ้าเข้าระบบชลประทานในเกณฑ์ปกติส้าหรับ
การอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์เท่านั น 
(รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

รับน ้าเข้าระบบชลประทานในเกณฑ์ปกติ
ส้าหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบ
นิเวศน์เท่านั น (รายละเอียดตามหมาย
เหตุ) 

ค่าความเคม็(กรัม/ลติร) 
(จุดตรวจวดั สน.ปตน.กระทุ่มแบน) 

 
0.26 

 
- 

ค่าออกซิเจนที่ละลายน ้า (DO) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

(จุดตรวจวดั สน.ปตน.กระทุ่มแบน) 

 
0.75 

 
 

- 

นาปี 59/60  

พื นที่เพาะปลูกท้ายเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์และแควน้อยบ้ารุงแดน เหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ นไป 
ปลูก 2,038,037 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 
เก็บเกี่ยว 14,860 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 
เสียหาย 0 ไร่  (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 
ตอนบน 
ปลูก 1,753,158 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 
เก็บเกี่ยว 44,994 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 
เสียหาย 0 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 
ตอนล่าง 
ปลูก 626,009 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 
เก็บเกี่ยว 55,587 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 
เสียหาย 0 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 

ตอนบน 
ปลูก 1,352,929 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 
เก็บเกี่ยว 2,640 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59)   
เสียหาย 0 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 
ตอนล่าง 
ปลูก 1,022,133 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 
เก็บเกี่ยว 4,500 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 
เสียหาย 0 ไร่ (ณ วันท่ี 7 ก.ย. 59) 

หมายเหตุ:  
การบริหารจัดการน ้าลุ่มน ้าเจา้พระยา ในช่วงวันท่ี 9 - 14 สิงหาคม 2559 ให้แต่ละส้านักงานชลประทานพิจารณารับน ้าเข้าพื นท่ี ดังนี  
• สชป. 3  รักษาระดับน ้าเหนือเขื่อนนเรศวรที่ + 47.80 ม.รทก. ควบคุมปริมาณน ้าไหลผ่านเขื่อนนเรศวร ในอัตราเฉลี่ยวันละ 40 

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที    หรือในอัตราที่ไมส่่งผลกระทบต่อการใช้น า้บริเวณอ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก และรับน ้าเข้าพื นที่พัฒนา
เกษตรพิษณโุลก ,โครงการยม-น่าน,โครงการส่งน ้าฯแควน้อยบ้ารุงแดน และสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าในแม่น ้าน่าน แม่น ้าปิง และล้าน ้า
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สาขา ให้รับน ้าตามความเหมาะสม  และควบคุมปริมาณน ้าไหลผ่านสถานี N.5A จังหวัดพิษณุโลกในอัตราเฉลี่ยวันละ 130 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที   

• สชป.4 รับน ้าเข้าพื นท่ีโครงการส่งน ้าฯท่อทองแดง และ ชป.ก้าแพงเพชร อัตราเฉลีย่วันละ 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และควบคุมการใช้
น ้าร่วมกับ สชป.3 ให้มีปรมิาณน า้ไหลผ่านสถานี P.17 จังหวัดนครสวรรค์ ในอัตราเฉลี่ยวันละ 35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   

• สชป.12  รักษาระดับน ้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ที่ไมต่่้ากว่า +15.50 ม.รทก. 
และควบคมุปริมาณน ้าไหลผ่านเขือ่นเจ้าพระยา อัตราวันละ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รับน ้าเข้าพื นที่เพ่ืออุปโภคบรโิภค   และอื่นๆ ผา่น 

ปตร.พลเทพ, ปตร.บรมธาต,ุ คลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง และคลองเล็ก อัตราเฉลี่ยรวมวันละ 315 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
• สชป.10 รับน ้าเข้าพื นที่ผ่าน ปตร.มโนรมย,์ ปตร.มหาราช และคลองเล็ก รวมอัตราเฉลี่ย 145  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที, ควบคุมการ

ระบายน ้าผ่านเขื่อนพระรามหก ตามความเหมาะสม และส่งน ้าเข้าพื นที่ทุ่งฝั่งตะวันออกตอนล่าง ลงสู่ สชป.11 ผ่าน ปตร.พระศรเีสาว
ภาค และพระศรีศิลป์ รวมอัตราเฉลี่ยวันละ 58 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที  

• สชป.11 รับน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาตามความจ้าเป็น 
สถานการณ์ความเค็มของน ้าในแม่น ้า วันที่ 11 กันยายน 2559 

สถานี ค่าความเค็ม (g/l) เทียบกับมาตรฐาน เทียบกับเม่ือวาน แนวโน้ม 
วัดโพธิ์แดงเหนือ 0.10 อยู่ในมาตรฐานเพ่ือการผลิตประปา สูงกว่าเมือ่วาน ทรงตัว 
สถานีสูบน ้าส้าแล 0.10 อยู่ในมาตรฐานเพ่ือการผลิตประปา สูงกว่าเมื่อวาน ทรงตัว 

รพ.ศิริราช 0.26 สูงกว่ามาตรฐานไม่เหมาะผลิตประปา สูงกว่าเมือ่วาน ทรงตัว 
คลองลัดโพธิ์ 0.14 อยู่ในมาตรฐานเพ่ือการผลิตประปา เท่ากับเมื่อวาน ทรงตัว 
รังสิตไซฟอน 0.10 อยู่ในมาตรฐานเพ่ือการผลิตประปา เท่ากับเมื่อวาน ทรงตัว 

ท่าม่วง 0.08 อยู่ในมาตรฐานเพ่ือการผลิตประปา เท่ากับเมื่อวาน ทรงตัว 
หมายเหตุ 
สถานีวัดไผ่ล้อม ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
สถานีสะพานพระนั่งเกล้า หยุดวัดชั่วคราวเนื่องจากแนวเขื่อนที่ติดตั งเครื่องวัดทรุดตัว  
เกณฑ์ส้าแล : ความเค็ม <0.25 g/l, ความน้าไฟฟ้า <500 µS/cm, ออกซิเจนในน ้า >2 mg/l, กรด-ด่าง ระหว่าง 5-9  
เกณฑ์สะพานพระนั่งเกล้า และ รพ.ศิริราช ความเค็ม <1.80 g/l (อ้างอิงฝ่ายคุณภาพน ้า)  
เกณฑ์ส้าหรับการเกษตร : ความเค็ม <2 g/l, ความน้าไฟฟ้า <4,000 µS/cm   
พื นที่ที่คาดว่าจะมีลมแรง 

ภาค พื นที่ที่คาดว่าจะมีลมแรง 
เหนือ เชียงราย พะเยา 
กลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี  กทม. สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี  
ตะวันออกเฉียงเหนือ - 

ตะวันออก นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด 
ใต ้ กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 

 
 

พื นที่ที่คาดว่าจะมีคลื่นสูง   

ฝั่งทะเล 
พื นที่ที่มีคลื่นสูง 
0.5-1.25 ม. 

พื นที่ที่มีคลื่นสูง 
1.25-2.5 ม. 

อ่าวไทย อ.แหลมงอบ จ.ตราด ลงไปจนถึง อ.คลองใหญ่  
จ.ตราด 

- 

อันดามัน อ.เมือง จ.ระนอง ลงไปจนถึง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล - 
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สถานการณ์พายุ : สถานการณ์พายุ วันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 5.50 น. มีพายุโซนร้อน 1 ลูก ชื่อ MERANTI และ
หย่อมความกดอากาศก้าลังแรง 1 แห่ง มีรายละเอียดดังนี    
1. พายุโซนร้อน MERANTI มีศูนย์กลาง อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกวม อยู่ห่าง

จากประเทศไทย 4,004 กม. มีควาเร็วลมศูนย์กลาง 93 กม./ชม. เคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็ว 
26 กม./ชม. มุ่งสู่เกาะไต้หวันของจีน คาดว่าพายุนี จะเพ่ิมความเร็วลมศูนย์กลางเป็น ไต้ฝุ่นระดับ 1 ในเช้าวันที่ 12 
กันยายน แล้ว เป็นไต้ฝุ่นระดับ 2 ในบ่ายวันที่ 12 กันยายน และ เป็นไต้ฝุ่นระดับ 4 ในเช้าวันที่ 13 กันยายน ก่อนที่
จะขึ นฝั่งไต้หวัน พายุนี ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

2.หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ จะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ในวันนี (วันที่ 10 
กันยายน) คาดว่าจะทวีก้าลังแรงขึ นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไป และมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 
ในช่วงวันที่ 13-15 กันยายน 2559 ท้าให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
เปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมตั งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึงปัจจุบันเทียบกับค่าปกติ 

ภาค ปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ 
เหนือ น่าน   แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย 

พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์   
กลาง สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี กทม. นนทบุรี 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ลพบุรี สระบุรี  

ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย อุดรธานี มหาสารคาม 
นครราชสีมา (ด้านตะวันออก) บุรีรัมย์  

นครราชสีมา(ด้านตะวันตก) ชัยภูมิ 
สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด ยโสธร อ้านาจเจริญ ศรีสะเกษ  

ตะวันออก ชลบุรี จันทบุรี  นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
ใต ้ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี 

นราธิวาส 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 

นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง สงขลา
ปัตตานี ยะลา  

 
การคาดการณ์ปริมาณฝน  National Centers for Environmental Prediction, National Weather Service, 
NOAA คาดการณ์ปริมาณฝนดังนี      

- ช่วงวันที่ 11-18 กย. 2559 มีฝนตกกระจายในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง 
ดังนี  

  ภาคเหนือ มีฝนตกที่ จังหวัด แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ 
อุตรดิตถ ์และเพชรบูรณ์ 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกที่ จังหวัด เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม หนองบัวล้าภู 
อุดรธานี มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อ้านาจเจริญ 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา 

  ภาคตะวันออก ตกหนักที่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และ ตราด  
  ภาคกลาง ตกหนักท่ี อุทัยธานี กาญจนบุรี   
  ภาคใต้ ตกปานกลางถึงหนักที่ จังหวัด ระนอง พังงา 
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- ช่วงวันที่ 19-26 กย. 2559 ฝนตกมากขึ นเกือบทุกภาค โดยจะตกหนักในพื นที่ ภาคเหนือ  และภาคกลาตอนบน  
ภาคตะวันออกมีฝนน้อยลงเล็กน้อย ส่วนภาคใต้มีฝนมากขึ นเล็กน้อย 

 

การคาดการณ์ปริมาณฝน กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 11-16 กันยายน 2559 
- วันที่  11-16 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนเพ่ิมขึ นกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้  เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีก้าลัง
แรงขึ น โดยวันที่ 12-14 ก.ย. มีหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์จะทวี
ก้าลังแรงขึ นเป็นพายุดีเปรสชัน และคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนาม  

 
พื นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตก วันที่ 11 กันยายน 2559    
ภาค ลักษณะอากาศ พื นที่จังหวัด %ฝน เทียบกบัเมื่อวาน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด แม่ฮ่องสอน  
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตาก  อุณหภูมิ 24-34 องศา
เซลเซียส 

70 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ ง  บริ เวณจั งหวัด  เลย 
หนองบัวล้าภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น และ
กาฬสินธุ์ อุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียส  

60 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง  บริเวณจังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และ
ลพบุรี  อุณหภูมิและลพบุรี 24-34 องศาเซลเซียส  

40 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาคตะวันออก มีฝน ฟ้าคะนอง บริ เ วณจั งหวัด  ชลบุ รี  ระยอง จันทบุ รี  และ
ตราด  อุณหภูมิ 25-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

40 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี พัทลุง 
นครศรีธรรมราช และสงขลา  อุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียส ทะเลมี
คลื่นสูง 1 เมตร  

40 เท่ากับ 
    เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่  อุณหภูมิ 
22-33 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่น 1-2 เมตร 

60 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

กทม.และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ในช่วงระหว่างเย็นถึงค้่า  อุณหภูมิ 25-35 องศา
เซลเซียส 

70 มากกว่า 
เมื่อวาน 

 
การคาดการณ์ปริมาณฝนราย 3 เดือน (กย.-พย.) ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน  

ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติ และมีโอกาสสูงที่จะได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ 
โดยใน 

- เดือนกันยายน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก มีฝนตกหนาแน่น กับมีฝนหนักถึง
หนักมากหลายพื นที่และเกิดน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และน ้าล้นตลิ่ งได้ในบางแห่ง เนื่องจากจะมีร่องมรสุม
พาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในบางช่วง รวมทั งอาจได้รับผลกระทบจาก
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน  ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีปริมาณฝน
รวมสูงกว่าค่าปกติ  ท้าให้มีฝนหนักหลายพื นท่ี กับมีน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และน ้าล้นตลิ่งได้บางแห่ง  
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- เดือนตุลาคม ครึ่งหลังของเดือนตุลาคม ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก  จะมีฝนจะ
ลดลงและเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก 
มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีก้าลังอ่อนลง และเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม 
ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นระยะๆ  ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนาแน่นและมีฝนตกหนักมากบางแห่ง 

- เดือนพฤศจิกายน ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลางและภาคตะวันออก จะมีฝนลดลงและมีอากาศหนาวเย็นมากขึ น เนื่องจากมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะ
แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นโดยเฉพาะฝั่งตะวันออก และมีฝนหนักมากบางแห่ง  

 
ประเด็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ    
1.จังหวัดอุทัยธานีฝนตกต่อเนื่อง จนหลายพื นที่เกิดน ้าท่วม แต่พื นที่ป่าห้วยขาแข้งป่าต้นน ้าของอ่างเก็บน ้าหลักเพื่อ
การเกษตรทั ง 2 แห่ง มีปริมาณน ้าไหลลงอ่างเพิ่มขึ นไม่มากนัก 

ที่จังหวัดอุทัยธานี นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี กล่าวถึงสถานการณ์น ้าใน
อ่างเก็บน ้าทับเสลา อ้าเภอลานสัก และอ่างเก็บน ้าห้วยขุนแก้ว อ้าเภอห้วยคต ซึ่งเป็นอ่างเก็บน ้าเพ่ือการเกษตรของ
ชลประทาน มีพื นที่การเกษตรโดยเฉพาะพื นที่นาข้าวในเขตชลประทานจ้านวนหลายแสนไร่ และท่ีผ่านมาฝนที่ตกลงมายัง
ต่อเนื่อง แต่ปริมาณน ้าฝนที่ตกลงมาบริเวณพื นที่ต้นน ้าในป่าห้วยขาแข้งที่จะไหลลงมาเติมในอ่างเก็บน ้าดังกล่าวนั นกับตก
น้อยมาก จึงท้าให้ปริมาณน ้าเพิ่มขึ นไม่มากนัก ยังถือว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤต 

ซึ่งล่าสุดขณะนี  ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าทับเสลา มีประมาณน ้าเพียง 49.90 ล้าน ลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อย
ละ 31.18 ของความจุอ่าง 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน ้าห้วยขุนแก้วก็มีปริมาณน ้ากักเก็บเพียง 16.9 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 38.93 ของความจุอ่าง 43 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน ้าของทั ง 2 อ่างเพ่ิมขึ นไม่
มากนัก และคาดหวังว่าก่อนจะหมดฤดูฝนจะมีฝนตกหรือเกิดพายุจนมีปริมาณน ้าไหลลงอ่างทั ง 2 แห่ง เพ่ิมมากกว่านี  
และเพียงพอต่อพื นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้งในปีหน้า 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN5909100010004 
 

2.จ.อุบลราชธานี เปิดเทศกาลชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน อันซีนไทยแลนด์ ณ แก่งล้าดวน อ.น ้ายืน นักท่องเที่ยว
สามารถชมปรากฏการณ์ กุ้งเดินขบวนได้ ตลอดเดือนกันยายน นี  

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเทศกาลชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน อันซีนไทยแลนด์ ณ แก่งล้าดวน อ้าเภอน ้ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี นักท่องเที่ยวสามารถชมปรากฏการณ์ กุ้งเดินขบวนได้ ตลอดเดือนกันยายน นี  

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส้านักงาน
อุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญนักท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน ประจ้าปี 2559 โดยมีพิธีเปิด
เทศกาลกุ้งเดินขบวนในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ ลานพันรู บริเวณน ้าตกแก่งล้าดวน พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ยอดโดม และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี อ้าเภอน ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในช่วงฤดูฝนระหว่าง
เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีจะมีน ้าไหลเชี่ยว ท้าให้กุ้งฝอยและกุ้งก้ามขน จ้านวนมาก เดินทวนกระแสน ้าเพ่ือ
ไปวางไข่ คนในพื นที่เรียกปรากฏการณ์นี ว่า กุ้งเดินขบวน ซึ่งจะพบเห็นในช่วงเวลาค่้า 

ส้าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนได้ ณ ลานพันรู บริเวณน ้าตกแก่งล้าดวน พื นที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี อ้าเภอน ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ตั งแต่
บัดนี ถึงสิ นเดือนกันยายน นี  สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ แก่งล้าดวน โทรศัพท์ 08 3739 7627 
หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส้านักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 45243770 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNECO5909100010006 
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3.ทช.ทักท้วงพัฒนาริมแม่น ้า ไม่เคยประสานข้อมูล-ข้องใจพื นที่ 3 จุดตัดใต้สะพาน 

ที่หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 9 ก.ย.59 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั งที่ 3 โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น ้าเจ้าพระยา โดยในงานมี
การน้าแบบโมเดลภาพแม่น ้าเจ้าพระยา บอร์ดข้อมูลของแผนงานทั ง 12 แผนงาน รวมถึงแบบการพัฒนาพื นที่ของแต่ละ
ชุมชน โดย ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี โฆษกโครงการ กล่าวว่า คณะท้างานได้ออกแบบและแบ่งเป็น 12 แผนงาน ซึ่งระยะน้า
ร่อง 14 กม.แรกจะประกอบด้วย 1.แผนจัดท้าทางเดินริม แม่น ้า เป็นทางเดินเลียบแม่น ้าและบนพื นดินกว้าง 7-10 เมตร 
สูง ความสูงต่้ากว่าแนวสันเขื่อนเฉลี่ย 1.30 เมตร 2.แผนปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน 3.แผนพัฒนาท่าเรือ 4.แผนพัฒนาศาลา
ท่าน ้า 5.แผนพัฒนาที่บริการสาธารณะ 6.โครงการพัฒนาเส้นทางการเข้าถึงพื นที่ริมน ้า 7.แผนปรับปรุงแนวคูคลอง
ประวัติศาสตร์ 8.แผนพัฒนาพื นที่ชุมชน 9.แผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื นที่ศาสนสถาน 10.แผนพัฒนาพื นที่นันทนาการ 
11.แผนพัฒนาจุดหมายตามริมน ้าเจ้าพระยา และ 12.แผนพัฒนาสะพานคนข้าม 

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เปิดเผยว่า ฝ่ายวิศวกรรมได้ศึกษาและสรุปว่าควรใช้เสาสปัน (เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง) แบบ
กลมมนขนาด 80 เซนติเมตร วางคู่ 2 ต้น ระยะห่างต่อช่วง 18-19 เมตร ซึ่งกระทบต่อการไหลเวียนของน ้าน้อยมาก ไม่มี
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และไม่บดบังทัศนียภาพตามท่ีมีผู้กังวล 

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะท้างานน้าเสนอผลการศึกษาแล้ว ผู้เข้าร่วมได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ อาทิ ผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า แนวเส้นทางของโครงการมีพื นที่ที่ ทช.ดูแล 3 จุด คือ 
สะพานพระราม 7 สะพานกรุงธน และสะพานสมเด็จ พระปิ่นเกล้า ที่ผ่านมา ทช.ไม่เคยทราบข้อมูลรายละเอียดและ
คณะท้างานไม่เคยติดต่อข้อมูลแต่อย่างใด ทั งนี การใช้ประโยชน์พื นที่ใต้สะพาน ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
และการออกแบบต้องค้านึงถึงการป้องกันวินาศภัยด้วย ทั งนี  รายงานข่าวแจ้งว่า คณะท้างานจะน้าข้อเสนอรวมทั ง
ข้อคิดเห็นต่างๆจากท่ีประชุมครั งสุดท้ายนี ไปปรับปรุงในแบบโครงการฯก่อนส่งมอบงานให้กับ กทม.ในวันที่ 26 ก.ย.2559 
ส่วนการประเมินค่าก่อสร้าง คณะท้างานยังไม่มีการเปิดเผย เนื่องจาก งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

http://www.thairath.co.th/content/717733 
 

4.ผญบ. “วังชิ น” เล็งร้องนายกฯ สอบงาบหัวคิวงบต้าบลละ 5 ล้าน หมู่บ้านละ 2 แสนไม่คืบ 
 แพร่ - กลุ่มแกนน้าผู้ใหญ่บ้าน “วังชิ น เมืองแพร่” เล็งจับมือเดินทางเข้ากรุงร้องนายกรัฐมนตรี หลังกระบวนการ

สอบสวนทุจริตงาบงบต้าบลละ 5 ล้าน หมู่บ้านละ 2 แสน เรียกหัวคิวร้อยละ 2 ไม่คืบหน้า ทั งที่ชี เป้าทั งวิธีการ ตัวบุคคล 
จุดจ่ายเงินพร้อมสรรพ แถมคนร้องโดนข่มขู่กดดันต่อเนื่อง เชื่ออีกหลายโครงการ “กิน” มากกว่านี  

วันนี  (10 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าการตั งกรรมการสอบสวน นายชูชาติ ค้ามา ปลัดอาวุโสอ้าเภอวัง
ชิ น จ.แพร่ หลังจากมีผู้ใหญ่บ้านออกมาเปิดโปงถึงการเรียกเก็บเงินโครงการประชารัฐต้าบลละ 5 ล้าน ร้อยละ 2 รวม 7 
แสนบาท และงบ 2 แสนบาทต่อหมู่บ้าน ที่เรียกเก็บไม่เท่ากันในแต่ละหมู่บ้านทั่วทั งอ้าเภอ กระทั่ง นายพิเชษฐ ไพบูลย์
ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มีค้าสั่งที่ 2728/2559 ให้ย้ายประจ้าที่ศาลากลางภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา 
จากนั นได้สั งการให้อ้าเภอตั งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และจังหวัดก็ยังตั งกรรมการสอบด้วยเช่นกัน 

ล่าสุด จนถึงขณะนี ยังไม่มีความคืบหน้าในการสอบสวน ไม่มีใครกล้าฟันธง หรือชี มูลความผิด แม้จะมีผู้ใหญ่บ้านทั ง 
7 ต้าบล ออกมายืนยันการเรียกเก็บเงิน บอกถึงวิธีการเรียกเก็บ แหล่งที่เก็บ รวมทั งกลุ่มคนช่วยเก็บ และบางหมู่บ้านก็
ปฏิเสธการเรียกเก็บ แต่หลายหมู่บ้านไม่กล้าฝืน จ้ายอมจ่ายก็ตาม 

นายเกรียงศักดิ์ ครอบครอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.วังชิ น กล่าวว่า ขณะนี คณะผู้ใหญ่บ้านที่ต้องการความถูกต้องให้แก่
สังคม และต้องการปฏิรูประบบการท้างานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก้าลังอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากมี
การคุกคามอย่างต่อเนื่อง 
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“ก้านันส่วนใหญ่คือ ผู้รับเหมาท่ีท้างานกับปลัด และหลายโครงการที่ท้าน่าจะมีการโกงกินมากกว่านี  อย่างบริเวณ
หลังโรงเรียนบ้านวังกวาง มีการท้าแก้มลิงรองรับน ้าแม่พุง แต่ไม่มีการส้ารวจ ท้าให้อาคารเรียนเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถ้า
ดินทรุดตัว” 

นายเกรียงศักดิ์ บอกว่า เมื่อทางจังหวัดยังไม่ให้ความส้าคัญต่อการที่ผู้ใหญ่บ้านต้องออกมาเรียกร้อง วันจันทร์ที่ 12 
กันยายนที่จะถึงนี  กลุ่มก้านันผู้ใหญ่บ้านที่รวมตัวออกมาเรียกร้องความโปร่งใส ความเป็นธรรม จะเดินทางเข้าพบ
นายกรัฐมนตรี ที่ท้าเนียบรัฐบาล ซึ่งขณะนี ได้ร่างข้อร้องเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ตาม การสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ นขณะนี  ทั งส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เขต 9 ส้านักงาน ปปท. ได้ส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าหาข่าวแล้ว เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นการโกงกินที่เป็นขบวนการ  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000090979 
 

5.อุตุฯ เตือน “พายุดีเปรสชัน” มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าไทย 13-15 ก.ย.นี ท้าให้ “เหนือ-อีสาน” มีฝนตกหนักมาก 
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน “หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์” จะ

เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ในวันงนี  คาดจะทวีก้าลังแรงขึ นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไป และมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่
ประเทศไทยนช่วงวันที่ 13-15 ก.ย. ท้าให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณ
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

วันนนี  (10 ก.ย.) กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ตั งแต่เวลา 06.00 วันนี  ถึง 06.00 วัน
พรุ่งนี  (11 ก.ย.) ว่า บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพ่ิมขึ น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส้าหรับ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีโอกาสฝนตกในช่วงระหว่างเย็นถึงค้่า 

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันนี  
(10 ก.ย.) คาดว่าจะทวีก้าลังแรงขึ นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไป และมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วง
วันที่ 13-15 กันยายน 2559 ท้าให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักกับฝนที่ตกสะสมไว้
ด้วย และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป 

ลักษณะส้าคัญทางอุตุนิยมวิทยา ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า และตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกด
อากาศต่้าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าว
ไทย ลักษณะเช่นนี ท้าให้ภาคเหนือ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพ่ิมขึ นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000090984 
 

6.ใกล้ปลายฝน! 5 เขื่อนใหญ่โคราชยังวิกฤต ผู้ว่าฯ สั่งทุกอ้าเภอเร่งสูบน ้าเก็บ ป้ันโอ่งแจก 
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ใกล้ปลายฝนน ้า 5 เขื่อนใหญ่โคราชยังวิกฤตน ้าแห้ง มีไม่ถึง 20% ผู้ว่าฯ โคราช สั่งทุก

อ้าเภอท้ายเขื่อนเร่งสูบน ้าฝนเก็บ ด้าน “มทภ.2” ขุดแนวคิดปั้นโอ่งแจกประชาชนรองน ้าเก็บ ลุ้นให้พายุฝนที่เหลืออีก 2 
ลูก เข้าพื นที่อีสานใต้ 

วันนี  (9 ก.ย.) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้า
ขนาดใหญ่ทั ง 5 แห่ง ของ จ.นครราชสีมา ว่า ถือเป็นเรื่องน่าห่วงเนื่องจาก ขณะนี เขื่อนทั ง 5 แห่งมีปริมาณน ้ากักเก็บไม่
ถึงร้อยละ 20 ของความจุ 

ที่ส้าคัญฤดูฝนใกล้หมดแล้วเหลือไม่เกิน 1 เดือนเท่านั น สิ่งที่ท้าได้ตอนนี เรื่องแรกคือ ขอให้หน่วยฝนหลวงเร่งท้า
ฝนเทียมในพื นที่ช่วงนี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเหนืออ่างเก็บน ้าล้าตะคอง อ .สีคิ ว อ่างเก็บน ้าล้ามูลบน อ.ครบุรี และ
เหนือเขื่อนต่างๆ ทุกแห่ง เพื่อท้าให้มีปริมาณน ้าไหลลงมากักเก็บไว้ในอ่าง หรือเขื่อนให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 
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ส่วนประเด็นที่ 2 ทางจังหวัดได้สั่งการให้แต่ละอ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสูบน ้ากักเก็บไว้ในแหล่งน ้า
ของชุมชุนตัวเอง เนื่องจากฝนที่ตกลงมาช่วงนี ส่วนใหญ่ตกอยู่ในพื นที่ท้ายเขื่อน ท้าให้ล้าห้วย และคลองต่างๆ มีน ้าท่าอยู่
ส่วนหนึ่ง แต่เหนือเขื่อนฝนไม่ตก ไม่มีน ้า 

จึงต้องขอให้แต่ละอ้าเภอติดตั งเครื่องสูบน ้าเพ่ือเร่งสูบน ้าที่มีอยู่ตามล้าธาร และคลองต่างๆ เข้าไปเก็บในสระ หรือ
บ่อต่างๆ ทุกแห่งของต้าบล หมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งตอนนี เริ่มสูบกันแล้ว โดยได้รับแจ้งจากนายอ้าเภอหลายแห่ง เช่น อ .ห้วย
แถลง อ.ล้าทะเมนชัย อ.เมืองยาง ว่า ตอนนี ตามอ่าง สระ บ่อสาธารณะต่างๆ เต็มหมดแล้ว 

นายวิเชียร กล่าวต่อว่า สิ่งที่จังหวัดเป็นห่วงมาก คือ ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนล้าตะคอง ไม่มีน ้าใช้ เพราะปริมาณ
ฝนท้ายเขื่อนยังตกไม่มาก ประกอบกับน ้าในอ่างล้าตะคอง มีน ้าน้อยมาก มีน ้าใช้การได้แค่ 12% เท่านั น ตอนนี  พล.ท.วิ
ชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคท่ี 2 (มทภ.2) มีแนวคิดให้มีการปั้นโอ่งเพ่ือแจกให้แก่ประชาชนเก็บน ้าส้ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

จังหวัดจะรับนโยบายนี มาเร่งรัดด้าเนิน โดยให้มีการปั้นโอ่งในชุมชนต่างๆ เกิดขึ นใช้วิธีประชารัฐในการสอนพ่ีน้อง
ประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาชนมาร่วมกันท้าแล้วแจกจ่ายให้ประชาชนไปใช้เก็บน ้าไว้ 

“จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ว่า จากนี ไปจะมีพายุก่อตัวอีก 2 ลูก คงต้องช่วยกันภาวนาให้พายุ 2 
ลูก นี ให้พัดผ่านเข้ามาตกในพื นที่ จ.นครราชสีมา เหนือเขื่อนด้วยจะได้มีน ้าเติมเขื่อนไว้ใช้จนไปถึงฤดูฝนปีหน้า อย่างไรก็
ตาม ช่วงนี ต้องขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันประหยัดน ้า เพราะเรามีน ้าไม่เพียงพอ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเรายังต้องมี
การแจกน ้าเป็นระยะๆ โดยเฉพาะพื นที่ที่น ้าประปาหมู่บ้านหมดแล้ว เช่น ที่ อ .โนนไทย และ อ.ปากช่อง” นายวิเชียร 
กล่าว 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000090896 
 

7.โรคฉี่หนูระบาดอีสานตอนล่าง พบป่วยแล้ว143 ราย 
เตือนเกษตรกรป้องกันโรคฉี่หนูในช่วงลงนาหลังพบในพื นที่อีสานตอนล่างมีคนติดเชื อแล้ว 143 ราย เสียชีวิต 2 

ราย วันนี  (10ก.ย.59) นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อ้านวยการส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผย
ว่า ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 เพียง 9 เดือน พบผู้ป่วยโรคเล็บโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนูรวม
ทั งสิ น 143 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย แยกเป็นรายจังหวัด นครราชสีมา มีผู้ป่วย 21 ราย , จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 18 ราย , จ.
สุรินทร์ มีผู้ป่วย 94 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และจ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 10 ราย  

และช่วงนี ฝนตกท้าให้มีน ้าท่วมขัง และเกษตรกรท้าการเพาะปลูก หากประชาชนหรือเกษตรกรที่จ้าเป็นต้องเดินลุย
น ้าหรือต้องแช่น ้าเป็นเวลานานควรเตรียมอุปกรณ์การป้องกันตนเองให้พร้อม เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ หรือถ้ามีบาดแผล 
รอยถลอก ขีดข่วนให้ปิดแผล และหลีกเลี่ยงการย่้าน ้าที่ท่วมขัง หรือพื นที่ชื นแฉะ หรือแช่ลงในห้วย หนอง คลอง บึง หาก
แช่น ้าหรือลงไปย่้าในน ้าให้รีบอาบน ้า ท้าความสะอาดร่างกายโดยทันที ส้าหรับผู้ที่มีอาการสงสัยคล้ายป่วยเป็นโรคฉี่ หนู 
เช่น มีอาการไข้ ปวดศีรษะ เจ็บกล้ามเนื อที่โคนขาและน่อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ตาแดง โดยเฉพาะเมื่อมีอาการภาย
หลังจากลุยน ้า ไม่ควรไปซื อยามารับประทานเอง แต่ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะโรคฉี่หนูมียาฆ่าเชื อรักษาได้  

ขณะนี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอ้าเภอเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนูอย่างเข้มข้น เนื่องจากโรค
ฉี่หนูเป็นโรคที่แพร่ระบาดในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน โดยมีหนูเป็นตัวแพร่เชื อโรคที่ส้าคัญ ติดต่อโดยการสัมผัสกับปัสสาวะสัตว์น้า
โรคโดยตรง หรือติดทางอ้อมจากแหล่งน ้าทุ่งนา น ้าท่วมขังที่มีเชื อโรคปนอยู่เชื อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลตาม
ร่างกาย ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีอาจเสียชีวิตได้ 

http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=793484 
 

8.อีสานตอนล่างโรคฉี่หนูระบาดตายแล้ว 2 
อีสานตอนล่าง โรคฉี่หนูเริ่มระบาด หลังพบผู้ป่วยแล้ว 143 ราย สุรินทร์ มากสุด 94 ราย เสียชีวิต 2 ราย  

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อ้านวยการส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ภายหลังจากใน
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หลายพื นที่ของอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา , ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ มีฝนตกต่อเนื่อง 
ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมขังในบางพื นที่ อีกทั งเกษตรกรบางได้เริ่มท้าการเพาะปลูกพืช ดังนั น หากประชาชนหรือเกษตรกรที่
จ้าเป็นจะต้องลงแช่น ้าเป็นเวลานานก็ควรสวมใส่รองเท้าบูท เพ่ือป้องกันการป่วยเป็นโรคเลปโตสไปโรซิส หรือ โรคฉี่หนู 
หลังจากตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 เพียง 9 เดือน พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูรวมทั งสิ น 143 ราย มี
ผู้เสียชีวิต 2 ราย โดย จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 21 ราย, จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 18 ราย, จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 94 ราย มี
ผู้เสียชีวิต 2 ราย และ จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 10 ราย ขณะนี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกอ้าเภอเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคฉ่ีหนูอย่างเข้มข้น 

ส้าหรับผู้ที่มีอาการสงสัยคล้ายป่วยเป็นโรคฉี่หนู เช่น มีอาการไข้ ปวดศีรษะ เจ็บกล้ามเนื อที่โคนขาและน่อง 
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ตาแดง โดยเฉพาะเมื่อมีอาการภายหลังจากลุยน ้า ไม่ควรไปซื อยามารับประทานเอง แต่ควรรีบ
ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=728023 
 

9.ชาวนาพิจิตรลงขันจ้างรถแบ็คโฮท้าคั นกันน ้าท่วมนา 
ชาวนาลงขัน ว่าจ้างรถแบ็คโฮ น้าแนวเสริมคันดิน ป้องกันน ้าฝนที่สะสม ไหลท่วมนาข้าว ที่ก้าลัง ตั งท้องออกรวง 

กว่า 300 ไร่ ขณะที่การระบายน ้าท่วมอย่างล้าช้า เนื่องจากประตูระบายน ้ามีขนาดเล็ก  
สถานการณ์ฝนที่ตกสะสมในพื นที่จังหวัดพิจิตรส่งผลกระทบกับผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด 

ชาวนา ต้าบลท่าเสา อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ลงขัน ช่วยกันบริจาคเงิน ท้าการว่าจ้าง รถแบ็คโฮ จ้านวน 2 คัน มา
ท้าการขุดเสริมแนวคันดิน ล้อมพื นที่นาข้าวบนที่สูง ที่รอดจากน ้าท่วมอยู่ จ้านวน 300 ไร่ เพ่ือป้องกันน ้าฝนที่ไหลสะสม 
เข้าท่วมนาข้าว ที่ก้าลังต้องทองออกรวง สร้างความเสียหาย ขณะ ที่ ชาวนาต่างเร่งน้าเครื่องจักรกล เร่งสูบน ้าออก จาก
แปลงนาข้าว เพื่อป้องกันน ้าท่วม  

ส้าหรับน ้าที่ท่วมขังพื นที่นาข้าว ใน 5 หมู่บ้าน ของต้าบลท่าเสา อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีนาข้าวได้รับ
เสียหายแล้วกว่า 1 พัน ไร่ โดยข้าว ส่วนใหญ่ครบก้าหนดการเก็บเกี่ยว และไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ เนื่องจากถูกน ้าท่วม
จนมิดรวงข้าวเสียหาย เนื่องจากเป็นพื นที่รับน ้า จากพื นที่ อื่น จะไหลลงมา ในคลองสาขา 3 สาย แต่ จุดทีจะระบายน ้า มี
เพียงจุดเดียว ซึ่งระบายน ้าที่ลงไปยังเขตพื นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ทัน จึงเกิดน ้าท่วมและนาข้าวเสียหายเป็นประจ้าทุก
ปี 

http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=793483 
 
 
 





นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบันรวม 1,058.4 มม. น้อย
กว่าค่าเฉลี่ย 4.7 มม. (0%) 

2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 37,948 ล้าน ลบ.ม. 
(54%) มากกว่าปีที่แล้ว 4% 

3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 2,289 ล้าน ลบ.ม. 
(52%) มากกว่าปีที่แล้ว 6.5% 

4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า  
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 น้้าท่วม 4 จังหวัด คือ พิจิตร อุทัยธานี อุดรธานี สกลนคร 
5.สถานะน้้าในแม่น้้าสายส้าคัญสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้าน้อยถึง
ปกติ  

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



พื้นที่ที่คำดว่ำจะมีฝนฟ้ำคะนอง 
ภำค ลักษณะอำกำศ พื้นที่จงัหวัด 

%

ฝน 

เทียบกับ 

เมื่อวำน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตาก  

อุณหภูมิ 24-34 องศาเซลเซียส 

70 เท่ากบั 
เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก  

เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด เลย 
หนองบัวล้าภู  หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม 

ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ อุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียส  

60 เท่ากบั 
เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง  บริเวณจังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 
และลพบุรี  อุณหภูมิและลพบุรี 24-34 องศาเซลเซียส  

40 เท่ากบั 
เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด  อุณหภูมิ 25-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 

เมตร 

40 เท่ากบั 
เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี 
พัทลุงนครศรีธรรมราช และสงขลา  อุณหภูมิ 23-35 องศา

เซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง 1 เมตร  

40 เท่ากบั 
  เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่  
อุณหภูมิ 22-33 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่น 1-2 เมตร 

60 เท่ากบั 
เมื่อวาน 

กทม.และ
ปรมิณฑล 

มีฝนฟ้าคะนอง ในช่วงระหวา่งเย็นถึงค่้า  อุณหภูม ิ25-35 
องศาเซลเซียส 

70 มากกว่า 
เมื่อวาน 



สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน้ ำ 
ในเขื่อนขนำดใหญ่ 

 

   มีปริมำณน้ ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน้ ำต่ ำสุด 7 เขื่อน 
- มีปริมำณเพิ่มขึ้นจำกเมื่อวำน 4 เขื่อน คือ เขื่อนภูมิพล 

จ.ตาก, เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนสิรินธร 
จ.อุบลราชธานี, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุร ี

- มีปริมำณเท่ำกับเมื่อวำน 2 เขื่อน คือ เขื่อนจุฬาภรณ์ 
จ.ชัยภูม,ิ เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์

- มีปริมำณลดลงจำกเมื่อวำน 1 เขื่อน คือ เขื่อนบางลาง 
จ.ยะลา 
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54 

67 
ศรนีครนิทร ์
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36 

31 ทบัเสลา 

28 กระเสยีว 

65 สริกิติ ิ ์

42 
19 แมก่วง 

57 

43 

16 

30 

79 

รชัชประภา 

43 

43 หว้ยหลวง 50 

น า้อนู 

31 

น า้พงุ 

57 

สรินิธร 

25 28 

หนองปลาไหล 
51 ประแสร ์

26 

39 

ล าแซะ 

19 

20 

11 
23 

41 

ล านางรอง 

อุบลรตัน ์
แควนอ้ย 

กิว่ลม 

แมง่ดั 

กิว่คอหมา 

ภมูพิล 

แกง่กระจาน 

ปราณบรุ ี

81% ขึน้ไป  ดมีาก  0  แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี    8 แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้  13  แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  13 แห่ง 

ล ำปำว 

59 

ป่าสกั 

4ขนุดา่นฯ 

คลองสยีดั 

วชริาลงกรณ 

บางลาง 

ล าตะคอง 

บางพระ 

จฬุาภรณ์ 

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2559 37,946 54 14,419 31 

2558 35,472 50 11,946 26 

34 

นฤบดนิทรจนิดา 
16 



- วันที่ 11-16 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝน
ห นั ก ถึ ง ห นั ก ม า ก บ า ง แ ห่ ง ใ น ภ า ค เ ห นื อ  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีก้าลัง
แรงขึ้น โดยวันที่ 12-14 ก.ย. มีหย่อมความกดอากาศต่้า
ก้าลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์จะทวีก้าลัง
แรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน และคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้า
ใกล้ชายฝ่ังประเทศเวียดนาม  

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

พื้นที่ที่ต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 

น้ ำท่วม 4 จังหวัด อุดรธานี สกลนคร พิจิตร อุทัยธานี 

พื้นที่เฝ้ำระวังน้ ำล้นตลิ่ง 15 จังหวัด คือ อทุยัธานี นครสวรรค์ ชยันาท สิงห์บรีุ อา่งทอง 
พระนครศรีอยธุยา ลพบรีุ สพุรรณบรีุ สกลนคร นครพนม บงึกาฬ ปทมุธานี  เพชรบรูณ์  
นครนายก พิษณโุลก 

L 



พื้นที่น้ ำท่วม น้ ำทว่มขัง น้ ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มจำกข่ำว ข้อมูลวันที่  10 ก.ย. ปี 2556 – 2559 
                                                                                        

 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2559 

ตั้งแต่เริ่มฤดูฝน 2559 
(18 พค.2559) มีน้้า
ท่วมแล้ว 61 จังหวัด 
ลดแล้ว 57 จังหวัด 

น้้าท่วม 
ปีนี้มีน้้าเคยท่วมแล้ว 

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2556 2557 2558 มีเฉพาะน้้าท่วมในวันเดียวกันของปีนั้นๆ 

น้ ำท่วม 0 จังหวัด 
 
 

น้ ำท่วม 5 จังหวัด 
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร 
นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยำ 
    

น้ ำท่วม 0 จังหวัด น้ ำท่วม 4 จังหวัด 
พิจิตร อุทัยธำนี 
อุดรธำนี สกลนคร 








