
ระทึกลมกระหน ่ำ สมุทรปรำกำรและพัทลุง เสียหำยหนัก 
ประชำชนปลื้มรัฐเตือนลว่งหนำ้และให้ควำมช่วยเหลือทันใจ 

ชำวน่ำน-พะเยำชื นชมรัฐเตรียมตัวและจัดกำรน้่ำท่วมเข้มแข็ง 

ปฏิบัติกำรข้ำมวันข้ำมคืนสู้น้่ำท่วมลุ่มน้่ำน่ำน 

16 สิงหำคม2559 

กรมอุตุฯ ประกำศ ฉ.13 เตือน 13 จงัหวัดภำคเหนือ 

วันนี้ระวังฝนตกหนักจำกร่องมรสุมพำดผ่ำน 

ลุ่มเจ้ำพระยำดีใจออกนอกหน้ำ น้่ำในเขื อนมำกกว่ำปีที แล้ว 
เขื อนภูมิพลมำกกว่ำ 2 % เขื อนสิริกิติ์มำกกว่ำ 9% 
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สรุปสถานการณน้ํา 
    วันท่ี 16 สิงหาคม 2559 

1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงปจจุบันรวม 867.9 มม. มากกวาคาเฉล่ีย 3.9 มม. (0%) 
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญ มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 33,573 ลาน ลบ.ม. (47%) มากกวาปท่ีแลวเล็กนอย 
3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 1,994 ลาน ลบ.ม. (45%) มากกวาปท่ีแลว 1% 
4.พื้นท่ีท่ีตองใหความสนใจเรื่องน้ํา  

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

4.2 น้ําหลาก 4 จังหวัด คือ พะเยา นาน เชียงราย ตาก 
4.3 น้ําทวม 4 จังหวดั คือ พะเยา นาน เชียงราย ตาก 
4.4 ดินเล่ือนไหล 1 จังหวดั คือ นาน 
4.5 พายุลมกรรโชกแรง 3 จังหวดั คือ สมทุรปราการ กทม. พัทลุง 

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   

- มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 3 เขื่อน คือ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก, เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ, เขื่อนศรีนครินทร จ.
กาญจนบุรี 

- มีปริมาณเทากบัเมื่อวาน 2 เข่ือน คือ เข่ือนอบุลรตัน จ.ขอนแกน, เข่ือนปราณบุร ีจ.ประจวบคีรีขันธ 
- มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 2 เข่ือน คือ เข่ือนแมกวงอดุมธารา จ.เชียงใหม, เข่ือนบางลาง จ.ยะลา 

8.สถานการณความเค็มของน้าํในลําน้ําเจาพระยา ปกติ 

9.สถานการณพายุ : วันท่ี 14 สิงหาคม 2559 เวลา 04.00 น. มีพายุในแปซิฟคตะวันตก 1 ลูก คือ พายุโซนรอน Chantu 
 

ทีบ่ริเวณทะเลทางตะวันออกเฉียงใตของกรุงโตเกียวประเทศญีปุ่น    มีความเร็วลมศูนยกลาง  65 กม./ชม. อยูหางจาก
ประเทศไทย 4,730 กม. พายุโซนรอนนี้เคลื่อนที่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ดวยความเร็ว 24 กม./ชม. โดยไมมีการ
เปล่ียนแปลงความเร็วลมศูนยกลาง คาดวาพายุโซนรอนนี้จะเปล่ียนทิศทางเคล่ือนท่ีสูทิศเหนือ และจะข้ึนฝงประเทศญี่ปุนท่ี
เกาะฮอกไกโด ท่ีชายหาดทางตะวนัออกของเมอืงซบัโปโล  ในคํ่าวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 พายนุีย้งัไมมีผลกระทบตอสภาพ
อากาศของไทย 
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25% 

16% 

หนองปลาไหล 
ประแสร์ 

บางลาง 

สถานการณ์พายุ :  
พายุโซนร้อน Chantu ในแปซิฟิคตะวันตก 
ไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของไทย 
 

81% ขึน้ไป  เกณฑ์น า้ดีมาก  0  แห่ง 

51 - 80%   เกณฑ์น า้ดี        3 แห่ง 

31 - 50%   เกณฑ์น า้พอใช้  12 แห่ง 

≤ 30%      เกณฑ์น า้น้อย   18 แห่ง 

46% 

28% 

เข่ื0อนสิริกิต์ิ 

28% 

14% 

17% 

22% 

29% 

46% 
19% 

น ้ำต้่ำกว่ำตล่ิงมำก 

คำดว่ำฝนตก 

ระวังน ้ำเสีย (11) 

22% 

27% 

17% 

27% 

48% 11% 
65% 

ปริมาณฝนสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงปัจจุบันรวม 867.9 มม.      
    มากกว่าค่าปกติ 3.9 มม. ( 0%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มากกว่าปีท่ีแล้วเล็กน้อย 
    มีปริมาณน้้ากักเก็บรวม 33,573 ล้าน ลบ.ม. (47%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มากกว่าปีท่ีแล้ว 1% 
   มีปรมิาณน้้ากักเก็บรวม 1,994 ล้าน ลบ.ม. (45%) 

น า้ในเข่ือน 

28% 

32% 

49% 

เข่ือนภูมิพล 

รัชชประภา 

76% 

35% 33% 

41% 33% 

48% 

22% 

น ้ำหลำก (4) 

น ้ำท่วม (4) 

33% 

32% 

น้้าท่วม (4) 
พะเยำ น่ำน 
เชียงรำย ตำก 
น้้าหลาก (4) 
พะเยำ น่ำน 
เชียงรำย 
ตำก 
ดินเลื่อนไหล (1) 
น่ำน 
ลมกระโชกแรง (3) 
สมุทรปรำกำร กทม. 
พัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26% 

29% 

สรุปสถานการณ์น้้า  
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 

51% 

  ดินเลือ่นไหล (1) 
  ลมกระโชกแรง (3) 

http://www.npmwf.com/
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สถานการณน้ํา 
    วันท่ี 16 สิงหาคม 2559 

ประเด็นปญหาและแนวทางแกไข 
ปญหาพื้นท่ีท้ิงขยะของชุมชนไมไดมีการจัดการอยางถูกหลักวิชาการ ทําใหเปนตนกําเนิดของปญหาการปนเปอน

น้าํในแหลงน้าํ เชน กรณีกองขยะบนเนนิเขา 9 ไรเศษ อยูดานหลัง อบต.สํานักทอง อ.เมืองระยอง สงกลิน่เหม็นรบกวน
ชาวบาน น้ําเสียจากกองขยะไหลลงคลองสาธารณะ สงผลกระทบชาวสวน โดยรองมาปเศษเรือ่งเงียบ วอนหนวยงานที่
เกี่ยวของแกไขดวน โดยชาวบานรองเรียนวามีรถเก็บขยะในตลาด ต.สํานักทอง อ.เมืองระยอง แลวนํามาทิง้ในพืน้ทีบ่น
เนินเขา หมู 1 หลังองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สํานักทอง มานานกวา 10 ปแลว ปจจุบัน กองขยะเพิม่ปริมาณ
จํานวนมาก สงกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบาน ในฤดูฝนน้ําฝนก็ชะลางกองขยะไหลลงคลองสาธารณะที่อยู ติดกัน สงผล
กระทบชาวสวนไมกลาใชน้ําในการเกษตร เรื่องกองขยะสงกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบาน และน้ําเสียจากกองขยะไหลลง
คลองสาธารณะ สงผลกระทบเกษตรชาวสวนมานาน ชาวบานเคยรองเรียนมาปเศษแลว แตเรือ่งก็เงียบหายไป สวนทาง 
อบต.ช้ีแจงวาไดลงนามบันทึกขอตกลงกับองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ระยอง เพือ่ดําเนินการขนยายขยะนําไปทิง้
ในศูนยกาํจัดขยะรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ระยอง แตเนื่องจากการขนยายตองเสียคาดําเนินการตันละ 400 บาท ซึ่ง
กอนหนาทาง อบต.ไมไดต้ังงบประมาณไว แตปจจุบันนี้ไดต้ังงบประมาณในการขนยายขยะ จํานวน 200,000-300,000 
บาท คาดวาจะเริม่ขนยายขยะไดในราวเดือนกนัยายนนีเ้ปนตนไป   

 
แนวทางแกไข 
1.กรณีของ อบต.สํานกัทอง อ.เมอืง จ.ระยอง เปนกรณีเรงดวน ดังนัน้ หนวยงานระดับสูงควรใหการชวยเหลือใน

การขนยายขยะ หรือใหยมืเงินเพือ่ขนยายขยะออกนอกพืน้ทีโ่ดยเร็ว โดยไมตองรองบประมาณ และเมื่อ อบต.ได
งบประมาณแลวใหนาํเงนิมาใช 

2.ในภาพรวม วิธีการท้ิงขยะของเมืองใหญๆมักจะขนยายออกไปท้ิงในพื้นท่ีเมืองบริวารท่ีอยูใกลเคียง และจะพบวา
มีขาวพื้นท่ีท้ิงขยะเหลานี้สรางปญหาใหแหลงน้ําอยางตอเนื่อง จึงควรมีการเปดเผยขอมูลจุดท่ีเปนพื้นทีทิ่ง้ขยะของแตละ
จังหวดัวากระจายไปอยูทีใ่ดบาง ปรมิาณเทาใด เพือ่ใหประชาชนและหนวยงานท่ีไดรบัผลกระทบไดติดตามและตรวจสอบ
ได และหากเปนไปไดควรกําหนดโซนนิ่งพื้นท่ีท้ิงขยะใหเปนระบบไมสรางผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

3.ควรมีมาตรการในการควบคุมรถขนขยะ ไมใหออกนอกเสนทาง และใหมกีารตรวจสอบ ณ จุดขนข้ึน และ จุดขน
ขยะลง อยางเครงครดั เพือ่ไมใหเกดิปญหาการแอบนาํขยะไปท้ิงระหวางทาง 

4.ควรมีมาตรการปองกันน้ําเหลืองขยะจากกองขยะเหลานั้นไมใหออกมาปนเปอนแหลงน้ําได  
5.ควรพิจารณาบทเรียนของประเทศตางๆเชนประเทศญีปุ่นที่มีการแยกขยะ และใชกลไกการซื้อถุงใสขยะหรือ

สติก๊เกอร ติดถุงขยะ เพือ่เปนการเก็บคากําจัดขยะโดยตรง ซึง่จะทําใหไมเปนปญหาในเรือ่งงบประมาณการกําจัดขยะ 
พรอมท้ังเปนการทําใหประชาชนตองคิดกอนท้ิงขยะมากข้ึน 
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นัยสําคัญ :  
1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงปจจุบันรวม 867.9 มม. มากกวาคาเฉล่ีย 3.9 มม. (0%) 
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญ มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 33,573 ลาน ลบ.ม. (47%) มากกวาปท่ีแลวเล็กนอย 
3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 1,994 ลาน ลบ.ม. (45%) มากกวาปท่ีแลว 1% 
4.พื้นท่ีท่ีตองใหความสนใจเรื่องน้ํา  

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

4.2 น้ําหลาก 4 จังหวัด คือ พะเยา นาน เชียงราย ตาก 
4.3 น้ําทวม 4 จังหวัด คือ พะเยา นาน เชียงราย ตาก 
4.4 ดินเล่ือนไหล 1 จังหวัด คือ นาน 
4.5 พายุลมกรรโชกแรง 3 จังหวดั คือ สมทุรปราการ กทม. พัทลุง 

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 16 สิงหาคม 2559      
ลุมน้ําท่ีมีขอมูลฝน  เขตจังหวัด ผลกระทบ 

ปง เชียงใหม ลําพนู ตาก กําแพงเพชรi ระดับน้ําในแมน้ําปงสูงข้ึน 
กก เชียงราย ระดับน้ําในแมน้ํากกสูงข้ึน 
โขง พะเยา เลย หนองคาย  1.มีน้ําในแมน้ําโขงมากข้ึนต้ังแต เชียง

แสน จนถึงหนองคาย 
 2.อาจมีน้ําฝนรอระบายลงแมน้ําโขง 

วัง ลําปาง ระดับน้ําในแมน้ําวังสูงข้ึน 
ยม แพร สุโขทัย ระดับน้ําในแมน้ําวังยมข้ึน 
นาน นาน อตุรดิตถ พษิณุโลก 1.มีน้ําไหลเขาเข่ือนสริกิตมากข้ึน 

2.เส่ียงภัย น้ําหลาก ดินถลม 
สะแกกรัง อุทัยธานี ระดับน้ําในแมน้ําสูงข้ึน 
แมกลอง กาญจนบุรี มนี้าํไหลเขาเข่ือน วชิราลงกรณ และศรี

นครินทร มากข้ึน น้ําในแมน้ําสูงข้ึน 
 

 

พื้นท่ีท่ีเฝาระวังน้ําหลาก-ดินถลม  : หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม (สวพ.) แจงสถานการณ
น้ําฝน วันท่ี 15 สิงหาคม 2559  

 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2559 เวลา 21.57 น. เตือนภัยระดับ เตรียมพรอม (สีเหลือง) 
1 บานหนองกลาง ตําบล บานมาง อาํเภอ เชียงมวน จังหวดั พะเยา เตือนดวยระดับน้าํ  2.9 ม. 
2 บานแพทย ตําบล บานมาง อาํเภอ เชียงมวน จังหวดั พะเยา เตือนดวยระดับน้าํ  2.9 ม. 
3 บานมาง ตําบล บานมาง อาํเภอ เชียงมวน จังหวดั พะเยา เตือนดวยระดับน้าํ  2.9 ม. 
4 บานปาซางคํา ตําบล เชียงมวน อาํเภอ เชียงมวน จังหวดั พะเยา เตือนดวยระดับน้าํ  2.9 ม. 
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5 บานสบทราย ตําบล เชียงมวน อาํเภอ เชียงมวน จังหวดั พะเยา เตือนดวยระดับน้าํ  2.9 ม. 
6 บานทามาน ตําบล เชียงมวน อาํเภอ เชียงมวน จังหวดั พะเยา เตือนดวยระดับน้าํ  2.9 ม. 
7 บานปน ตําบล เชียงมวน อาํเภอ เชียงมวน จังหวดั พะเยา เตือนดวยระดับน้าํ  2.9 ม. 
8 บานหลวง ตําบล เชียงมวน อําเภอ เชียงมวน จังหวดั พะเยา เตือนดวยระดับน้าํ  2.9 ม. 
9 บานกลาง ตําบล เชียงมวน อาํเภอ เชียงมวน จังหวดั พะเยา เตือนดวยระดับน้าํ  2.9 ม. 
10 บานนางแลใน (บานลิไข) ตําบล ทต.นางแล อําเภอ เมอืงเชียงราย จังหวดั เชียงราย เตือนดวยน้ําฝนสะสม 12 ชม. 
11 บานกนฝาย ตําบล น้าํมวบ อาํเภอ เวียงสา จังหวัด นาน เตือนดวยน้ําฝนสะสม 12 ชม. 14.0 ม. 
12 บานตนปอง ตําบล น้าํมวบ อาํเภอ เวยีงสา จังหวดั นาน เตือนดวยน้าํฝนสะสม 12 ชม. 14.0 ม. 
13 บานสันนาเคียน ตําบล น้าํมวบ อาํเภอ เวยีงสา จังหวดั นาน เตือนดวยน้าํฝนสะสม 12 ชม. 14.0 ม. 
14 บานภูตาง ตําบล บอเบ้ีย อาํเภอ บานโคก จังหวดั อตุรดิตถ เตือนดวยน้าํฝนสะสม 12 ชม. 27.0 ม. 
15 บานปางไฮ ตําบล บอเบ้ีย อําเภอ บานโคก จังหวดั อตุรดิตถ เตือนดวยน้าํฝนสะสม 12 ชม. 27.0 ม. 
16 บานปางคอม ตําบล บอเบ้ีย อาํเภอ บานโคก จังหวดั อตุรดิตถ  เตือนดวยน้าํฝนสะสม 12 ชม. 27.0 ม. 
7 บานเชียงแล 2 ตําบล รมิ อําเภอ ทาวงัผา จังหวดั นาน  เตือนดวยระดับน้าํ 3.8 ม. 
18 บานเชียงแล 1 ตําบล รมิ อาํเภอ ทาวงัผา จังหวดั นาน เตือนดวยระดับน้าํ 3.8 ม. 
19 บานปูคา ตําบล รมิ อาํเภอ ทาวงัผา จังหวดั นาน เตือนดวยระดับน้าํ 3.8 ม. 
20 บานนาทราย ตําบล แสนทอง อาํเภอ ทาวงัผา จังหวดั นาน เตือนดวยระดับน้าํ 3.8 ม. 
21 บานนาหนุน 1 ตําบล แสนทอง อาํเภอ ทาวงัผา จังหวดั นาน เตือนดวยระดับน้าํ 3.8 ม. 
22 บานนาหนุน 2 ตําบล ผาตอ อาํเภอ ทาวงัผา จังหวดั นาน เตือนดวยระดับน้าํ 3.8 ม. 
23 บานนาหนุน 3 ตําบล ผาตอ อาํเภอ ทาวงัผา จังหวดั นาน เตือนดวยระดับน้าํ 3.8 ม. 
 

ปริมาณฝนสะสม 24 ช่ัวโมง ท่ีเกิน 50.0 มม.   
 

ภาค จังหวัด  
เหนอื เชียงราย , นาน , อตุรดิตถ , ตาก  

ตะวันออกเฉียงเหนือ - 
ตะวันออก - 

กลาง กาญจนบุรี 
ใต - 

 

แมน้ําสายหลักท่ีมีสถานะน้ํานอย ระดับน้ําตํ่ากวาตลิ่งเกิน 5 เมตร ไดแก 

แมน้ํา ท่ีต้ัง ตํ่ากวาตลิ่ง (ม.) สถานะ 
1. แมน้ําปง อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร -5.70 ทรงตัว 
2. แมน้ําวัง อ.สามเงา จ.ตาก -5.45 ลดลง 
3. แมน้ํายม อ.เมอืง จ.แพร  -6.95 ลดลง 
4. แมน้ํานาน อ.เมอืง จ.พิษณุโลก -9.42 ลดลง 
5. แมน้ํานาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค -6.85 ลดลง 
6.แมน้ํามูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย นอย เพิ่มข้ึน 
7.แมน้ํามูล อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ นอย ทรงตัว 
8.แมน้ํามูล อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี นอย ลดลง 



สถานการณ์นํ้า : คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ                                                                                                                 4/12 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.แมน้ําพระสทึง อ.เมอืง จ.สระแกว -4.93 เพิ่มข้ึน 
10.แมน้าํบางปะกง อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี -6.50 ลดลง 
11.แมน้ําทาตะเภา อ.ทาแซะ จ.ชุมพร -7.24 เพิ่มข้ึน 
 

ระดับน้ําในแมน้ําโขงท่ีผานประเทศไทย  

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

พื้นท่ีน้ําลนตลิ่ง   
ลาํดบั แมน้ํา สถานตีรวจวัด สถานการณ ตางจากตลิ่ง แนวโนม 
1 นาน อ.กิ่งอําเภอภูเพียง ต.ทานาว จ.นาน ลนตล่ิง 2.02 ลดลง 

2 นาน อ.เวยีงสา ต.สาน จ.นาน ลนตล่ิง 4.2 เพิ่มข้ึน 

3 นาน อ.กิ่งอําเภอภูเพียง ต.เมืองจัง จ.นาน ลนตล่ิง 0.44 ลดลง 

 

พื้นท่ีเฝาระวังน้ําลนตลิ่ง   
ลาํดบั แมน้ํา สถานตีรวจวัด สถานการณ ตางจากตลิ่ง แนวโนม 
1 ยม อ.หนองมวงไข ต.น้ํารัด จ.พะเยา เสมอตล่ิง 0 เพิ่มข้ึน 
2 ยม อ.ปง ต.ปง จ.พะเยา ตํ่ากวาตล่ิง -0.54 ลดลง 
3 ตรงั อ.เมอืงตรงั ต.บางรกั จ.ตรงั ตํ่ากวาตล่ิง -0.21 ลดลง 
4 โขง อ.สวางแดนดิน ต.โพนสูง ตํ่ากวาตล่ิง -0.84 คงท่ี 

เข่ือนขนาดใหญท่ีมีปริมาณน้ํานอย จํานวน 7 เข่ือน  
- มีปริมาณเพิ่มข้ึนจากเมื่อวาน 3 เขือ่น คือ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก, เขือ่นสิริกิติ ์จ.อุตรดิตถ, เขื่อนศรีนครินทร จ.

กาญจนบุรี 
- มีปริมาณเทากบัเมื่อวาน 2 เข่ือน คือ เข่ือนอบุลรตัน จ.ขอนแกน, 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 47 มากกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
3.แมกวงอุดมธารา เชียงใหม 16 มากกวาป 2558 ลดลง 
4.เข่ือนอุบลรตัน ขอนแกน 27  นอยกวาป 2558  เทากับเมื่อวานนี้ 
5.เข่ือนศรีนครินทร กาญจนบุรี 65 นอยกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
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6.เข่ือนปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 14 นอยกวาป 2558 เทากับเมื่อวานนี้ 
7.เข่ือนบางลาง ยะลา 32 นอยกวาป 2558 ลดลง 
 

 
ปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําท่ีสําคัญ (รายงาน ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2559)    

เข่ือน ปริมาณน้ําไหลเขาเข่ือน (ลาน ลบ.ม.) เทียบกับเม่ือวาน 
เข่ือนภูมิพล 10.07 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนสิริกิต์ิ 85.42 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนศรีนครินทร 23.98 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนวชิราลงกรณ 114.65 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 6.45 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนแควนอยบํารุงแดน 3.51 นอยกวาเมื่อวาน 
 
สถานการณน้ําในลุมน้ําเจาพระยา             

 มีปริมาณน้ําตนทุนเหลือในเข่ือนท้ัง  4 แหง ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2559 รวม 2,813 ลานลูกบาศกเมตร  

 

การจัดสรรน้ําในลุมน้ําเจาพระยาเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2559  

ดาน ดานตะวันตก ดานตะวันออก 

อัตราการระบายนํ้า 
 (ลบ.ม./วินาที) 

380 (ลดลงจากเมื่อวาน 23) 155 (ลดลงจากเมื่อวาน 1) 

 
 

สาเหตุ 

รับน้าํเขาระบบชลประทานในเกณฑปกติสําหรับ
การอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศนเทาน้ัน 
(รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

รับน้ําเขาระบบชลประทานในเกณฑปกติ
สําหรับการอุปโภคบริโภคและรกัษาระบบ
นิเวศนเทานั ้น (รายละเอียดตามหมาย
เหตุ) 

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

 

0.26 
 

- 

คาออกซิเจนท่ีละลายนํ้า (DO) 
(มิลลิกรัม/ลติร) 

(จดุตรวจวัด สน.ปตน.กระทุมแบน) 

 
0.75 

 
 

- 
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นาป 59/60  

พื้นที่เพาะปลูกทายเข่ือนภูมิพล สิริกิต์ิและแควนอยบํารุงแดน เหนือจังหวัดนครสวรรคข้ึนไป 
ปลกู 1,860,285 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร  (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
ตอนบน 
ปลกู 1,263,252 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
ตอนลาง 
ปลกู 539,885 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 

ตอนบน 
ปลกู 840,462 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59)   
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
ตอนลาง 
ปลกู 910,702 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 

หมายเหตุ:  
การบริหารจัดการนํ้าลุมนํ้าเจาพระยา ในชวงวันท่ี 9 - 14 สิงหาคม 2559 ใหแตละสํานักงานชลประทานพิจารณารับนํ้าเขาพ้ืนท่ี ดังน้ี 
• สชป. 3  รักษาระดับนํ้าเหนือเข่ือนนเรศวรท่ี + 47.80 ม.รทก. ควบคุมปริมาณนํ้าไหลผานเข่ือนนเรศวร ในอัตราเฉลี่ยวันละ 40 

ลูกบาศกเมตรตอวินาที    หรือในอัตราท่ีไมสงผลกระทบตอการใชนํ้าบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และรับนํ้าเขาพ้ืนท่ีพัฒนา
เกษตรพิษณุโลก ,โครงการยม-นาน,โครงการสงนํ้าฯแควนอยบาํรงุแดน และสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาในแมนํ้านาน แมนํ้าปง และลํานํ้า
สาขา ใหรับนํ้าตามความเหมาะสม  และควบคุมปริมาณนํ้าไหลผานสถานี N.5A จังหวัดพิษณุโลกในอัตราเฉลี่ยวันละ 130 ลูกบาศกเมตร
ตอวินาที   

• สชป.4 รับนํ้าเขาพ้ืนท่ีโครงการสงนํ้าฯทอทองแดง และ ชป.กําแพงเพชร อัตราเฉลี่ยวันละ 25 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และควบคุมการใช
นํ้ารวมกับ สชป.3 ใหมีปริมาณนํ้าไหลผานสถานี P.17 จังหวัดนครสวรรค ในอัตราเฉลี่ยวันละ 35 ลูกบาศกเมตรตอวินาที   

• สชป.12  รักษาระดับนํ้าเหนือเข่ือนเจาพระยาใหอยูท่ีไมตํ่ากวา +15.50 ม.รทก. 
และควบคุมปริมาณนํ้าไหลผานเข่ือนเจาพระยา อัตราวันละ 80 ลูกบาศกเมตรตอวินาที รับนํ้าเขาพ้ืนท่ีเพ่ืออุปโภคบริโภค   และอ่ืนๆ ผาน 

ปตร.พลเทพ, ปตร.บรมธาตุ, คลองมะขามเฒา – อูทอง และคลองเล็ก อัตราเฉลี่ยรวมวันละ 315 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  
• สชป.10 รับนํ้าเขาพ้ืนท่ีผาน ปตร.มโนรมย, ปตร.มหาราช และคลองเล็ก รวมอัตราเฉลี่ย 145  ลูกบาศกเมตรตอวินาที, ควบคุมการ

ระบายนํ้าผานเข่ือนพระรามหก ตามความเหมาะสม และสงนํ้าเขาพ้ืนท่ีทุงฝงตะวันออกตอนลาง ลงสู สชป.11 ผาน ปตร.พระศรีเสาว
ภาค และพระศรีศิลป รวมอัตราเฉลี่ยวันละ 58 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 16 สิงหาคม 2559 

สถานี คาความเค็ม (g/l) เทียบกบัมาตรฐาน เทียบกับเมื่อวาน แนวโนม 
วัดโพธิ์แดงเหนือ 0.15 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 
สถานีสูบน้ําสําแล 0.16 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา สูงกวาเมื่อวาน ทรงตัว 

รพ.ศิริราช 0.31 เกนิมาตรฐานไมเหมาะการผลิตประปา ตํ่ากวาเมื่อวาน ทรงตัว 
รังสิตไซฟอน 0.16 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 

ทามวง 0.09 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน เพิ่มข้ึน 
หมายเหตุ 
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สถานวีดัมะขาม หยุดวัดช่ัวคราวเนือ่งจากเทศบาลจังหวดัปทุมธานทํีาการสรางเข่ือน  
สถานีวัดไผลอม ระดับน้ําอยูตํ่ากวาหัววัด  
สถานีสะพานพระนัง่เกลา หยุดวัดช่ัวคราวเนื่องจากแนวเข่ือนท่ีติดต้ังเครื่องวัดทรุดตัว  

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

ภาค พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีลมแรง 
เหนอื เชียงใหม ตาก ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา นาน  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 พังงา ภูเก็ต  
กระบี่ ตรงั สตูล สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา ปตตานี  

 
 

 
พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีคลื่นสูง   

ฝงทะเล 
พื้นท่ีท่ีมีคลื่นสูง 
0.5-1.25 ม. 

พื้นท่ีท่ีมีคลื่นสูง 
1.25-2.5 ม. 

พื้นท่ีท่ีมีคลื่นสูงกวา 
2.5-มากกวา 5.0 ม. 

อาวไทย อ.เมือง จ.สมทุรสาคร ลงไปจนถึง อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส 
อ.เมือง จ.สมทุรปราการ ลงไปจนถึง จ.ชลบุร ี
 

จ.ชลบุร ีลงไปจนถึง เกาะกดู 
จ.ตราด 

- 

อันดามัน - อ.เมอืง จ.ระนอง ลงไปถึง จ.
สตูล 

- 
 

 
สถานการณพายุ : วันท่ี 16 สิงหาคม 2559 เวลา 04.00 น. มีพายุในแปซิฟคตะวันตก 1 ลูก คือ 
พายุโซนรอน Chantu ท่ีบริเวณทะเลทางตะวันออกเฉียงใตของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน    มีความเร็วลมศูนยกลาง  65 
กม./ชม. อยูหางจากประเทศไทย 4,730 กม. พายโุซนรอนนีเ้คลือ่นทีไ่ปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ดวยความเร็ว 24 กม./
ชม. โดยไมมีการเปล่ียนแปลงความเร็วลมศูนยกลาง คาดวาพายุโซนรอนนีจ้ะเปลีย่นทิศทางเคลือ่นทีสู่ทิศเหนือ และจะ
ข้ึนฝงประเทศญี่ปุนท่ีเกาะฮอกไกโด ท่ีชายหาดทางตะวันออกของเมืองซับโปโล  ในคํ่าวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 พายุนี้ยัง
ไมมผีลกระทบตอสภาพอากาศของไทย 
 
เปรียบเทียบปริมาณฝนรายวัน วันท่ี 14 สค. 2559 เทียบกับ 14 สค. 2558 

ภาค ปริมาณฝนมากกวาป 2558 ปริมาณฝนนอยกวาป 2558 
เหนอื - แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย นาน 

กําแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร 
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กลาง กาญจนบุรี  ชัยนาท สุพรรณบุรี  สระบุรี อยุธยา 
ปทุมธาน ีนนทบุร ีกทม. สมุทรสงคราม 

สมทุรสาคร สมุทรปราการ ลพบุรี 
ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ นครพนม อดุรธาน ีสกลนคร  ชัยภูมิ 

มกุดาหาร อาํนาจเจรญิ อบุลราชธานี 
อดุรธาน ีสกลนคร กาฬสินธุ มหาสารคาม 

นครราชสีมา ขอนแกน รอยเอ็ด 
 

ตะวันออก - นครนายก ปราจีนบุร ีฉะเชิงเทรา ชลบุร ี
สระแกว 

ใต ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรงั สตูล สงขลา 
ปตตานี 

 

เปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมรายเดือนปจจุบันกับคาปกติของฝนสะสมรายเดือน 
ภาค ปริมาณฝนรายเดือนมากกวาคาปกติ ปริมาณฝนรายเดือนนอยกวาคาปกติ 
เหนอื - แมฮองสอน ตาก เชียงราย นาน พิษณุโลก 

พิจิตร เพชรบูรณ 
กลาง นนทบุรี กทม. สมทุรปราการ กาญจนบุร ีลพบุรี 

ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ขอนแกน มหาสารคาม บุรีรัมย 
สุรินทร นครพนม 

รอยเอด็ ยโสธร อาํนาจเจรญิ สุรินทร 
 ศรสีะเกษ อบุลราชธานี 

ตะวันออก จันทบุร ีตราด - 
ใต ชุมพร ระนอง พงังา ภเูกต็  เพชรบุรี ตรงั สตูล พัทลุง สงขลา ปตตาน ี

ยะลา นราธวิาส 
 

เปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมตั้งแต 1 มกราคม 2559 ถึงปจจุบันเทียบกับคาปกติ 
ภาค ปริมาณฝนรายเดือนมากกวาคาปกติ ปริมาณฝนรายเดือนนอยกวาคาปกติ 
เหนือ ลําพูน ลาํปาง นาน(ตอนลาง) แพร อุตรดิตถ 

พิษณุโลก สุโขทัย 
 แมฮองสอน ตาก เชียงใหม เชยีงราย พะเยา นาน

(ตอนบน) กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ  
กลาง สุพรรณบุรี ชยันาท สิงหบุรี อางทอง อยุธยา 

ปทุมธานี, กทม. นนทบรุ ีสมุทรสาคร สมุทรปราการ 
นครสวรรค กาญจนบุรี อุทยัธานี  ราชบุรี 

นครปฐม  ราชบรุี สระบรุี  
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู ขอนแกน 

มหาสารคาม นครราชสมีา (ตอนบน) บุรีรัมย 
อุบลราชธานี  

สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ มุกดาหาร รอยเอ็ด 
นครราชสีมา(ตอนลาง) ยโสธร อํานาจเจรญิ ศรีสะ

เกษ 
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว  

ใต ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั นราธิวาส เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช 
สตูล พัทลุง สงขลาปตตานี ยะลา  

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

- ชวงวันท่ี 15-22 สค. 2559 ทุกภาคฝนตกยังตอเนื่อง โดยตกหนกัในภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบริเวณริม
แมน้ําโขง และภาคใตฝงตะวันตก  ดังนี้ 

  ภาคเหนอื ตกหนัก ท่ี จังหวัด แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา นาน แพร อตุรดิตถ 
  พิษณุโลก  เพชรบูรณ   
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  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตกหนัก ท่ี จังหวัด หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มกุดาหาร อาํนาจเจรญิ อบุลราชธานี 
  ภาคกลาง จะมฝีนตกนอย ถึง ปานกลาง    
  ภาคตะวนัออกฝนตกหนัก ท่ี จังหวัด ระยอง จันทบุร ีและ ตราด   
  ภาคใตฝนตกหนักท่ี จังหวัด ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี  ตรงั ชุมพร สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช 
- ชวงวันท่ี 23-30 สค. 2559 มีฝนนอยลงทัง้ประเทศ การกระจายตัวของฝนยังมีฝนหนาแนนในภาคเหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และภาคใตฝงตะวันตก โดยยังตกหนักในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณริมแมน้ําโขง และภาคใตฝงตะวันตก 

การคาดการณปริมาณฝน กรมอุตุนิยมวิทยา วันท่ี 16-21 สิงหาคม 2559 
      วันท่ี 16-17 ส.ค. ประเทศไทยยงัคงมีฝนตกตอเนื ่อง กับมีฝนตกตอเนือ่งและมีฝนหนักบางแหงในภาคเหนือ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟาคะนองในชวงระหวางบายถึงคํ่า คลืน่ลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทย
ตอนบนมีคลืน่สูง 2-4 เมตร เนือ่งจาก รองมรสุมพาดผานประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และประเทศลาว เขาสู
หยอมความกดอากาศต่าํบริเวณอาวตังเกีย๋ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตทีพ่ัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และ
อาวไทยมีกําลังแรง 

วันท่ี 18-21 ส.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สวนคลืน่ลม
บริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนยังคงมีคล่ืนสูง 2-4 เมตร เนือ่งจาก จะมีหยอมความกดอากาศตํ่าบริเวณชายฝง
เกาะฮองกง ประเทศจีน จะเคล่ือนท่ีเขามาปกคลุมบรเิวณอาวตังเกีย๋ ประเทศเวยีดนามและลาวตอนบน  

 
พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีฝนตก วันท่ี 16 สิงหาคม 2559    

ภาค ลักษณะอากาศ พื้นท่ีจังหวัด %ฝน เทียบกับเมื่อวาน 

ภาคเหนอื มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง บริเวณจังหวัด
แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา นาน แพร ลําพูน ลําปาง ตาก 
สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก และเพชรบูรณ   อุณหภูมิ 23-32 องศา
เซลเซยีส 

80 มากกวา 
เมื่อวาน 

ภาคตะวนัออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ าคะนองและมี ฝนตกหนักบางแห ง  บริ เวณจังหวั ด เลย 
หนองบัวลําภู อุดรธานี อุณหภูมิ 23-33 องศาเซลเซยีส  

60 มากกวา 
เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี 
ชัยนาท นครสวรรค และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิ 25-34 องศา
เซลเซยีส  

60 มากกวา 
เมื่อวาน 

ภาคตะวนัออก มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ 26-34 
องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 2-3เมตร ข้ึนไป 

60 เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคใตฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  ชุมพร 
สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา  อุณหภูมิ 24-35องศา
เซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร  

60 เทากบั 
 เมื่อวาน 

ภาคใตฝงตะวนัตก มีฝนฟาคะนอง และมฝีนตกหนกับางแหง  บรเิวณจังหวัด ระนอง พังงา  
อุณหภูมิ 23-32องศาเซลเซยีส ทะเลมีคล่ืน 2-4 เมตร ข้ึนไป 

70 เทากบั 
เมื่อวาน 

กทม.และปริมณฑล มีฝนฟาคะนองในชวงระหวางบายถึงคํ่า  อุณหภูมิ 27-34 องศา
เซลเซยีส 
 

70 มากกวา 
เมื่อวาน 
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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  

 
ประเด็นตองใหความสนใจเปนพิเศษ   
1.ระดับน้ําในแมน้ําโขงท่ี จ.หนองคายสูงข้ึนตอเนื่อง ทําสถิติสูงสุดของปนี้ กระทบการเลี้ยงปลากระชัง 

ระดับน้าํในแมน้ําโขงทีจั่งหวัดหนองคายสูงขึน้ตอเนือ่งทําสถิติสูงสุดของป 2559 สงผลกระทบตอการเลีย้งปลา
กระชังในแมน้าํโขง ที่มีอัตราการตายสูงและตองดูแลปรับกระชังปลาใหเหมาะสมกับระดับน้าํทีขึ่้น-ลง เจาหนาที่จาก
สํานกังานประมงจังหวดัหนองคายติดตามสถานการณอยางใกลชิด 

ระดับน้ําในแมน้ ําโขงที่ไหลผานจังหวัดหนองคาย ยังคงมีระดับสูงขึ้นอยางตอเนื ่อง ลาสุดวัดที่สวนอุทกวิทยา
หนองคาย กรมทรัพยากรน้ํา เมื่อเวลา 12.00 น.ของวันนี้ (15 สิงหาคม 2559) อยูทีร่ะดับ 8.54 เมตร ต่ํากวาตลิ่ง 3.66 
เมตร เฉล่ียเพิ่มข้ึนช่ัวโมงละ 1 ซม. และยังมีแนวโนมเพิม่ขึน้อีกจนถึงชัว่เยน็กอนจะทรงตัว ซึง่ระดับน้าํในแมน้าํโขงวันนี้
ถือเปนระดับสูงสุดของป 2559 จากระดับน้าํโขงทีสู่งขึ้นไดสงผลกระทบกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลากระชังในแมน้ําโขงที่
จังหวัดหนองคายอีกครั้ง โดยเฉพาะท่ีบานพราวใตและบานเจริญสุข ตําบลหินโงม ท่ีมีเกษตรกรท่ีเล้ียงปลาประมาณ 80 
ราย กระชังปลารวมกวา 2,000 กระชัง เกษตรท่ีเล้ียงปลากระชัง ตองดูแลกระชังอยางใกลชิด เพือ่ปรับกระชังใหมีความ
เหมาะสมกับระดับน้ําที่ขึน้-ลงในชวงนี้ เพือ่ไมใหเหล็กยดึกระชังเสียหายและกระชังเอียงจนทําใหปลาทีเ่ลีย้งหลุดหนี
ออกไปได แลวยังตองนําไมไผมามัดเปนมุมสามเหล่ียมบริเวณหัวกระชัง เพื่อปองกันไมใหเศษไมและทอนไมท่ีไหลมากับ
น้ํามาชนกระชังปลาจนทําใหเกิดความเสียหายได ขณะทีเ่กษตรกรบางรายไดมีการยายปลากระชังออกจากกระชังทีใ่กล
ตลิง่ไปเลีย้งในกระชังอืน่ เนือ่งจากระดับน้ําโขงทีขึ่น้ไดดันกระชังทีผู่กกันเปนแพเขาใกลตลิง่ ทําใหดานลางของกระชัง
เสียหายและเกยกับฝง และยังมีเกษตรกรอีกหลายรายเรงขายปลาท่ีเล้ียงออกแลวพักการเล้ียงช่ัวคราว ดานเจาหนาท่ีจาก
สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย ไดออกตรวจเยีย่มเกษตรกรทีเ่ลีย้งปลากระชังอยางใกลชิด และใหเกษตรกรติดตาม
การแจงเตือนสถานการณน้ําโขงท่ีข้ึนสูงอยางตอเนื่อง 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5908150010004 
 

2.สถานการณฝนตกหนัก น้ําทวมในหลายพื้นท่ีของจังหวัดนานยังนาเปนหวง หลังระดับน้ําในแมน้ํานาน 
สถานการณฝนตกหนัก น้ําทวมในหลายพืน้ทีข่องจังหวัดนานยงันาเปนหวง หลังระดับน้าํในแมน้าํนานและแมน้าํ

สาขาทุกสายเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ขณะท่ีเกิดดินทรุดตัวท่ีบานหวยฟอง ยาว 100 เมตร ชาวบานเรงเก็บขาวของอพยพ
หนี 

พันเอกอรรสพงษ นิลพันธ ผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานท่ี 32 กองกําลังผาเมือง พรอมดวยรอยตรี
ปราชญา สําโรง ผูบงัคับกองรอยทหารพราน 3201 จัดกาํลังพลทหารพรานเขาชวยเหลือชาวบานหวยฟอง หมูท่ี 6 ตําบล
ขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ หลังฝนท่ีตกหนักตอเนื่อง ทําใหดินชุมน้ําจนรับไมไหว และเกิดการทรุดตัว ถนนเสนทาง
หลักของหมูบานทรุดตัวเปนรองลึก 1 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร และทรุดตัวในหลายจุดของหมูบาน พบวามี
บานเรือนราษฎรไดรับความเสียหายจากดินทรุดตัว 1 หลังคาเรือน บานของนายเอกชัย ชางเงิน โดยกําแพงบานได
พังทลายลงมาทับรถจักรยานยนต ไดรับความเสียหายและมีเสาไฟฟาโคนลม 1 ตน ทําใหไฟฟาในหมูบานดับ ลาสุดกําลัง
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พลทหารพรานกวา 12 นาย พรอมดวยเจาหนาท่ีฝายปกครอง อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ เรงเขาชวยเหลือชาวบานแลว ชวย
ขนยายขาวของ ทรัพยสินในบานเรือน 3 หลังคาเรือนท่ีเส่ียงบานพังจากการทรุดตัว ไปไวยังท่ีปลอดภัย 

สําหรับสถานการณน้ําทวมในพื้นท่ีจังหวัดนาน ขณะนี้นายสุวัฒน พรหมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดนาน ยังคงส่ัง
ทุกหนวยงานทุกพื้นที่ 15 อําเภอ เฝาระวังและติดตามสถานการณน้ ําและปริมาณน้ําฝนอยางใกลชิด เตรียมพรอม
ชวยเหลือชาวบานเต็มท่ี ซึ่งขณะนี้ในพื้นท่ีจังหวัดนานยังคงมีฝนตกลงมาอยางตอเนื่อง 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN5908150010012 
 

3.ปริมาณน้ําในแมน้ํานานเพิ่มสูงข้ึน เออเขาทวมริมตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองนาน 
วันนี้ 15 ส.ค. 59 จากที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณสภาวะอากาศ รองมรสุมพาดผานภาคเหนือ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรง ในชวงวันท่ี 13 - 19 สิงหาคม 2559 ลักษณะเชนนีทํ้าใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมี
ฝนตกชุกหนาแนน โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นท่ีนั้น 

โดยในขณะนีใ้นพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมืองนาน น้าํจากแมน้าํนานและน้าํสาขาตางๆ ไดเออลนไหลเขาพืน้ทีเ่ทศบาล
เมืองนาน โดยบางพื้นท่ีมีระดับน้ําสูงถึง 50 เซนติเมตร บรเิวณชุมชนบานทาล่ี-ภูมินทร บริเวณนี้จะเปนจุดทีน่้าํทวมบอย 
ตอนนี้น้ําไดเออลนเขามาทวมในพื้นท่ีมีความสูงของระดับน้ํา 30 -40 เซนติเมตร และบรเิวณส่ีแยกธนาคารเพือ่การเกษตร 
จนถึงแยกฟาใหมก็มีน้ําทวมสูงประมาณ 20 - 30 เซนติเมตรเชนกนั 

โดยท่ีบริเวณใตตนโพธิ์ ถนนมโน หนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนาน เจาหนาท่ีเทศบาลเมือง
นานไดเดินเครือ่งสูบน้าํขนาด 12,000 ลิตรตอนาที เพื่อสูบน้ําออกจากทอระบายน้ํา หวั่นฝนตกเพิ่มเติมและน้ําจากแมน้ํา
สาขาตางๆ ไหลเออทวมเทศบาลเมืองนาน จะทําใหสูบออกไมทัน อาจทําใหบานเรือนราษฏรเสียหายได นอกจากเครือ่ง
สูบน้ําใตตนโพธิ์แลว เทศบาลเมืองนานยังมีเครื่องสูบน้ําท่ีติดต้ังไวถาวรอีกจํานวน 2 เครือ่ง ตอนนีไ้ดเดินเครือ่งอยางเต็ม
กาํลังเพือ่ระบายน้าํในเขตเทศบาลเมอืงนาน 

ดานนายสุรพล เทียรสูตร นายเทศมนตรีเมืองนาน กลาววา ลักษณะน้าํทวมแบบนี ้คลายกับตอนน้าํทวมจังหวัด
นานเมือป 2549 ในตอนนี้น้ําท่ีเออลนเขามาทวมนั้นเปนสัญญาณเตือนท่ีคลายคลึงกับป 2549 ทางเทศบาลเมืองนานได
จัดใหเจาหนาท่ีดูแลผูประสบภัย และส่ังการใหเดินเครื่องสูบน้ําอยางเต็มกําลัง 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN5908150010009 
 

4.โครงการชลประทานนาน ประกาศแจงเตือนภัยน้ําทวม แกประชาชนชาวนาน พรอมรับมือน้ําทวม 
นายภาณุวัฒน ดวงนภา ผูอํานวยการโครงการชลประทานนาน แจงเตือนภัย ฉบับท่ี 1 เกี่ยวกับรองมรสุมพาดผาน

ประเทศเมียนมาร ภาคเหนอืตอนบนและประเทศลาว เขาสูหยอมความกดหกอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน 
ซี่งโครงการชลประทานนาน ไดเฝาติดตามสถานการณฝนและน้าํทาในแมน้าํนาน อยางตอเนือ่ง โดยปริมาณฝนเฉลี่ย 6 
อําเภอตอนบนของจังหวัดนาน เมื่อเวลา 08.00 น. วัดได 83 มิลลิเมตร สําหรับระดับน้าํ ทีส่ถานี เอ็น 64 บานผาขวาง 
อําเภอทาวังผา วดัได 6.65 เมตร หมายถึงมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึน คือ ปริมาณน้ํา 684.50 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ความจุลํา
น้ํา 1,060 ลูกบาศกเมตรตอวนิาที สวนท่ีสถาน ีเอน็ 1 เขตเทศบาลเมอืงนาน วดัได 5.58 เมตร ถือวา เพิม่สูงขึน้ ปริมาณ
น้ํา 851.40 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และระดับน้ําทั้งสองสถานีมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื ่อยๆ เนื ่องจากขณะนี้มีฝนตก
ตอเนื่อง ขอแจงเตือนประชาชนในพืน้ทีร่าบลุมริมฝงแมน้าํนาน บริเวณเขตอําเภอภูเพียงและเทศบาลเมืองนาน ซึง่เปน
พื้นท่ีน้ําทวมซ้ําซากติดแมน้ํานาน ใหเตรียมพรอมรับสถานการณน้ําลนตล่ิงในพื้นท่ีราบลุมริมฝงแมน้าํทีอ่าจเกิดขึน้ไดใน
วันนี ้ ทางหนวยงานที่เกีย่วของ ไดเฝาระวังติดตามสถานการณน้ ําเปนระยะๆ ใหประชาชนติดตามรับฟงการ
ประชาสัมพันธผานเสียงตามสายและสถานีวิทยุหลักในพื้นท่ีเพื่อพรอมรับสถานการณดังกลาว 

ดานนายสุรพล เธยีรสูตร นายกเทศมตรเีมอืงนาน นํารถโมบายเคลือ่นทีป่ระกาศแจงเตือนประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลและเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจอยางเรงดวน โดยจากการประเมินสถานการณปริมาณน้ําในแมน้ํานาน ขณะนี้เพิ่มสูงข้ึน
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อยางรวดเร็ว เนือ่งจากมีความเปนไปไดวา สถานการณปริมาณมวลน้ํา จะไหลทะลักทวมเมืองนาน เหมือนเชน เมื่อป 
2549 และป 2554 ประชาชนอยาไดนิง่นอนใจ เพราะท่ีสถานีวัดระดับน้ํา N1 เขตเทศบาลเมืองนาน ระดับน้าํสูงถึง 7.5 
เมตร หากระดับน้าํจากทางเหนอืไหลลงมาสมทบอกีกค็าดวา จะประสบปญหาน้าํทวมอยางแนนอน ถึงแมวา จะมพีนังกั้น
น้ําแลว แตก็ยังมีบางจุดยังสรางไมแลวเสร็จและมีความกังวล เนื่องจากพนังกั้นน้ํา เพียงแตแคพะยุงน้ําไวเทานั้น 
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5.ฝนที่ตกตลอดทั้งคืนที่ผานมาทําใหเกิดน้ําทวมในพื้นที่อําเภอปง จังหวัดพะเยา ราษฎรไดรับผลกระทบหลาย
หมูบาน ดานผูวาราชการจังหวัดพะเยา สั่งหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงชวยเหลือประชาชนอยางเต็มท่ี 

จากฝนท่ีตกตลอดท้ังคืนท่ีผานมาในพื้นท่ีอําเภอปง จังหวัดพะเยา ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลาก และน้ําในลําน้ํางิมไหล
บาเออทวมบานเรือนราษฎรในตําบลงิม ตําบลออย และไหลบาลงแมน้ํายม เออทวมบานเรือนทีอ่ยูในทีลุ่มริมน้าํในตําบล
นาปรงั ตําบลปง ตลอดจนท่ีบรเิวณสํานกังานเกษตรอาํเภอปง และบานพักขาราชการ ก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน ซึ่ง
จนถึงขณะนี้ไดเกิดน้ําทวมเปนบริเวณกวางกวา 10 หมูบาน ไดแก ตําบลงิม 10 หมูบาน , ตําบลออย 5 หมูบาน , ตําบล
นาปรัง 4 หมูบาน , ตําบลปง 6 หมูบาน , และตําบลควร 1 หมูบาน โดยเบ้ืองตนทางอําเภอปง ตลอดจนเจาหนาท่ี อปท. 
กํานัน ผูใหญบาน ไดเรงชวยเหลือราษฎรท่ีถูกน้ําทวมในทุกหมูบานใหข้ึนไปอยูในท่ีปลอดภัย 

ดานนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดพะเยา ไดส่ังการใหหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด ประสานกับทาง อําเภอปง และ อปท.ในพื้นที่ เพื ่อสนับสนุนชวยเหลือในสวนทีเ่กีย่วของ พรอมแจงเตือน
ประชาชนเฝาระวังสถานการณในพื้นท่ีเส่ียงภัยอยางใกลชิด ดานทางสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดพะเยา
ไดระดมน้ําด่ืมเขาชวยเหลือแจกจายแกราษฎรท่ีประสบภัยในพื้นท่ี อยางไรก็ตามลาสุดมีรายงานวาพบคนสูญหาย 1 คน 
คือ นายนพรัตน คันทะเรศร อายุ 39 ป ชาว ต.นาปรัง ทราบวาจะมาชวยแมวทีติ่ดอยูสระบริเวณทอน้าํ และคาดวาจะ
พลัดตกน้าํและถูกน้าํดูดหายไป โดยเจาหนาท่ีไดระดมเรงชวยกันคนหา เบือ้งตนยงัไมพบรางดังกลาว ขณะทีร่ะดับน้าํใน
ลําน้ํางิมเริ่มลดระดับลงแลว 
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6.เชียงราย ระดับน้ําโขงข้ึนอยางตอเนื่อง คนเรือรอดูหากวิกฤตงดขามฝง 
จากท่ีมีฝนตกลงมาอยางตอเนื่อง สงผลใหปริมาณในระดับแมน้ําโขงท่ีอ.เชียงแสน และอ.เชียงของ จังหวดัเชียงราย 

เพิ่มข้ึนสูงอยางตอเนื่องโดยจากปริมาณระดับน้ําท่ีข้ึนสามารถวัดไดวันนี้ 3.2 เมตร จากเมื่อวานสามารถวัดได 3 เมตร ซึ่ง
จากปริมาณดังกลาวทีเ่พิ่มระดับขึน้สงผลใหประชาชนคนขับเรือรับจางทีม่ีการสัญจรไปมาของทัง้สองฝงตองเพิม่ความ
ระมัดระวังเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากปริมาณกระแสน้ําท่ีเช่ียว จึงตองเพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษ ขณะเดียวกันพบวาปริมาณน้ําโขงอําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพิม่ขึ้นจากเมือ่วานอยูในระดับ 4.00 เมตร โดยวันนี้วันที ่15 สิงหาคม 2559 สามารถวัด
ปรมิาณระดับน้าํไดถงึ 4.4 เมตร ซึ่งจากปริมาณน้ําดังกลาวท่ีเพิ่มทางเจาหนาท่ีก็ไดมีการสังเกตการณหากระดับเพิ่มข้ึนสูง
สูงอีกก็จะไดแจงใหประชาชนในพื้นท่ีเตรียมตัวปองกันตอไป 
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7.หลายโรงเรียนในจังหวัดนาน สั่งปดการเรียนการสอน แลว และประกาศใหคณะครูและนักเรียนไดติดตาม
สถานการณฝนตกหนัก เนื่องจากระดับน้ําในแมน้ํานานเพิ่มสูง 

หลายโรงเรียนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองนาน สัง่ประกาศปดการเรียนการสอนแลว 1 วัน เนือ่งจากฝนตกหนัก
อยางตอเนื่อง มีโรงเรียนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะโรงเรียนสตรีศรีนาน ซึง่เปนโรงเรียนประจําจังหวัด และตัง้อยูติดริม
แมน้ํานาน โดยนายสมพงษ พิมพมาศ รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีศรีนาน รักษาราชการแทนผูอํานวยการฯ ประกาศให
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นักเรียนกลับบานแลว เนือ่งจากเกรงวา การจราจรจะติดขัด มถีนนคับแคบ และนกัเรยีนจะไมปลอดภยั หากมีน้ําทวมเขา
ชุมชน นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยเทคนิคนานไดประกาศหยุดเรียน 2 วัน ตัง้แตวันนีถึ้งวันพรุงนี ้สวนครู-อาจารย เจาหนาที่
บุคลากรทางการศึกษา ใหประจําอยูโรงเรียนและวิทยาลัยตามปกติ เพื่อเฝาระวังและตรวจตรา อุปกรณการเรียนการ
สอน นําไปไวยงัสถานทีป่ลอดภัยทีสุ่ด และเฝาตรวจตราดูระดับน้าํในแมน้าํนาน ทีเ่พิม่สุงขึน้ และติดตามขาวสาร โดย
ประสานบุรณาการกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อเตรียมพรอมรับมือฝนตกหนักอยางใกลชิดดวย 
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8.นายกเทศมนตรีเมืองนาน ประกาศภาวะฉุกเฉิน ใหประชาชนเขตชุมชนน้าํทวมซ้าํซากขนยายขาวของขึน้ทีสู่ง 
ขณะนี้เกรงวา สถานการณไมปลอดภัย 

นายสุรพล เธยีรสุตร นายกเทศมนตรเีมอืงนาน ไดแจงประกาศภาวะฉุกเฉิน เตือนประชาชนในชุมชนผานเสียงตาม
สายในเขตเทศบาลเมืองนาน ใหเตรียมพรอมรับมือกับน้ําทางตอนเหนือ และลําน้ําจากลําหวยล่ีท่ีอยูติดชุมชน จะไหลเขา
ทวมในเขตชุมชุนซึ่งเปนพื้นท่ีน้ําทวมซ้ําซาก โดยใหเก็บขนยายขาวของเครื่องใชไฟฟา เครื่องมือทําการเกษตร สัตวเลีย้ง 
ไปไวยงัที่ปลอดภัย ขณะนีม้ีชุมชนทีไ่ดรับผลกระทบแลว โดยใหงดใชเสนทางชุมชนบานทาลี่- ภูมินทร เพราะอาจเกิด
อันตรายได เนื ่องจากระดับน้ําสูงถึง 80 เซนติเมตร และพบวามีหลายถนนอีกหลายจุดในเขตเทศบาลมีน้ําทวมขัง 
การจราจรติดขัดแลว ขณะนี้ ทางเทศบาลไดเตรียมบรรจุกระสอบทรายไวแจกจายแกประชาชนทีไ่ดรับผลกระทบ และ
ตองการนาํไปกัน้น้าํท่ีจะทะลักเขาเขตบานเรอืนประชาชนดวย 

อยางไรกต็าม ขอใหประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลเมอืงนาน ไดติดตามรบัฟงการประกาศแจงเตือนผานเสียงตาม
สาย ชุมชน และหมูบาน สถานีวิทยุ สวท.นาน เปนระยะๆ ดวย โดยใหดูแลเด็กเล็กและคนชราอยางใกลชิด ดังนัน้ เพือ่
เปนการปองกันใหยายไปอาศัยบานญาติท่ีปลอดภัยจากน้ําทวมท่ีสุด จนกวาสถานการณจะกลับเขาสูสภาวะปกติ 
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9.ฝนตกตลอดท้ังคืนทําใหน้ําปาไหลหลากเออทวมหลายหมูบานในพื้นท่ีราบลุม และเออทวมถนนในพื้นท่ีตําบลไชย
วัฒนา และ ต.ปว อ.ปว จ.นาน 

ตลอดท้ังคืนท่ีผานมาท่ีเขตในพื้นท่ีอําเภอปว มีฝนตกลงมาจนถึงเชาวันนี้ยังไมมีทีทาวาฝนจะหยุดตก และยังคงตก
ลงมาอยางตอเนื่องทําใหน้ําปาไหลหลากเออทวมถนน ระหวางบานหนาด-ไปบานทาควายในพืน้ทีตํ่าบลไชยวัฒนา และ
น้ําไดทวมขังบานทีอ่ยูในพืน้ทีต่่าํหลายหลังคาเรือน โดยเฉพาะทีบ่านปาหัด หมูที ่2 บานขอน หมูที ่1 ตําบลปว น้ําไหล
เขาทวมถนนในขณะนี ้ประมาณ 40-50 เชนติเมตร ฝนก็ยังไมมีทาทีวาหยุดตก และน้ําจากลําหวยและสาขาตางๆ ไดไหล
ลงสูลําน้ําปวและน้ําขวาง น้ําไดเพิ่มปริมาณมากข้ึนและจะไหลลงสูแมน้ํานาน 

ซึ่งทางเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลและกํานันในหมูบาน ไดใชหอกระจายขาวประจําหมูบานแจงให
ประชาชนในพืน้ท่ีต่าํ ไดเฝาระวงัน้าํปาไหลหลากเขาทวมบานเรือน พรอมใหประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัยเฝาระวัง เนื่องจาก
ขณะนี้ฝนยังตกหนักหวั่นเกิดอุทกภัย และเฝาระวังทุก 24 ชัว่โมง เนือ่งจากในขณะนีใ้นพืน้ทีจั่งหวัดนานมีพายฝุน ไดตก
ในทุกพื้นท่ี ขอใหประชาชนไดเฝาระวัง อาจเกิดน้ําปาไหลหลากดินโคลนถลมไดทุกเมื่อ 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC5908150010003 
 

10.เทศบาลเมืองนานเรงติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําเพิ่ม หว่ันหากฝนตกหนักกลัวเคร่ืองสูบน้ําท่ีมีจะระบายน้ําไมทัน 
ทีบ่ริเวณใตตนโพธิ ์ถนนนหนอคํา ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี

เมืองนาน สัง่การใหเจาหนาทีเ่ทศบาลเมืองนาน นําเครือ่งสูบน้ําขนาดใหญทีม่ีกําลังการสูบน้าํ 12,000 ลิตรตอนาทีมา
ติดตัง้  ซึ ง่ ตั ง้แต เมื อ่คืนทีผ่านมามีฝนตกลงมาจนถึงเยน็วันนีย้ งัไมมี ทีทาวาจะหยดุ โดยนายสุรพล เธียรสูตร 
นายกเทศมนตรีเมืองนาน ไดสัง่การใหเจาหนาทีเ่ทศบาลเมืองนานนําเครือ่งสูบน้าํมาติดตัง้เพิม่เติมเปนการดวน เพราะ
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กลัวหากฝนตกลงมาตอเนื่องอีก 1-2 วัน อาจเกิดปญหาน้ําทวมขังตัวเมืองและจะระบายน้ําออกไมทัน อาจทําใหเศรษฐกิจ
ในตัวเมืองเสียหายได 

ซึง่ทางจังหวดันาน เคยเกิดตุการน้ําทวมใหญมาแลวเมือ่พ.ศ.2549 และป พ.ศ.2554 จ.นานไดรับผลกระทบจาก
พายไุหหมา ในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองนานและพืน้ที ่ใกลเคียงไดเกิดน้าํทวมใหญ ทีไ่ดรับความเสียหายและสูญเสีย ทัง้
ทรัพยสินตางๆ ทางเทศบาลเมืองนานจึงตองเตรียมความพรอมอยูเสมอเมื่อเกิดฝนตกติดตอกันเปนเวลานาน นอกจากใน
พื้นท่ีเทศบาลเมืองนานจะมีพนังกั้นน้ําเพื่อกั้นไมใหน้ําจากแมน้ํานานไหลเออเขาทวมเขตเทศบาลแลว ยังมี เครื่องสูบน้ํา
ขนาดใหญ อกีจํานวน 2 เครือ่งท่ีตดิต้ังไวถาวร สําหรบัการระบายน้าํออกจากพืน้ท่ีเขตเทศบาลเมอืงนานดวย 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN5908140010004 
 

11.ประกาศอตุฯุ ฉบบั 10 เตือนรองมรสุมพาดผาน ภาคเหนือระวังฝนตกหนัก 
อุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนฉบับท่ี 10 ภาคเหนือตองระวังอันตรายจากฝนตกหนักจากรองมรสุมพาดผานเมียนมา

เขาสูหยอมความกดอากาศตํ่า ขณะท่ีคล่ืนลมทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบน มีกําลังแรงมีคล่ืนสูง 2-4 เมตรประกาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที ่10 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559"ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง"ขอใหประชาชนบริเวณจังหวัด
แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา นาน แพร ลําพูน ลําปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก และเพชรบูรณ ระวัง
อันตรายจากฝนตกหนัก ฝนท่ีตกตอเนื่องรวมท้ังฝนท่ีตกสะสมในระยะนี้ไวดวย เนื่องจากรองมรสุมพาดผานประเทศเมียน
มา ภาคเหนอืตอนบน และประเทศลาว เขาสูหยอมความกดอากาศตํ่าบรเิวณอาวตังเกีย๋ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียง
ใตกาํลังแรงพดัปกคลุมทะเลอนัดามนั ภาคใต และอาวไทย 

สําหรับคล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนมีกําลังแรง โดยมีคล่ืนสูง 2-4 เมตร ขอใหชาวเรือเดินเรือ
ดวยความระมัดระวัง และเรือเล็กท่ีมีขนาดตํ่ากวา 2 วา ควรงดออกจากฝงจนถึงวันท่ี 19 ส.ค.59 นี้ไวดวย 

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับตอไป ในวันที่ 
15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17.00 น. 

http://www.thairath.co.th/content/690828 
 

12.ฝนถลม 'พะเยา-นาน' อวม น้ําเออทวมอพยพคนสัตววุน สังเวยแลว 2 ศพ 
ฝนกระหน่ําเหนือ พะเยา นาน อวม น้ําปาไหลเขาทวมบานเรือนประชาชน พื้นที่เกษตร ตองอพยพคน สัตว 

ส่ิงของ กันใหวุน ลาสุดพบผูเสียชีวิตแลว 2 ราย 
จากสถานการณภาคเหนือมีฝนตกชุกตลอดทัง้คืนวันที ่14-15 ส.ค.59 ทําใหพื้นทีใ่นหลายจังหวัดเกิดน้าํปาไหล

หลากเขาทวมบานเรอืนของประชาชน สงผลใหบานเรือนพังเสียหาย สัตวเล้ียงลมตายเปนจํานวนมาก 
เมื่อวันท่ี 15 ส.ค.59 ผูสือ่ขาวประจําจังหวัดพะเยารายงานวา ในอําเภอปง มีบานเรือนประชาชนในตําบลออย 

ไดรับผลกระทบ 10 หมูบาน ตําบลงิม 6 หมูบาน และตําบลปง 10 หมูบาน ซึง่น้าํปาไหลหลากรวมกับน้าํยมทะลักเขา
บานเรือนชาวบาน และสัตวเลีย้งวัวควายลมตายเปนจํานวนมาก และน้ําไดพัดเอานายนพรัตน คันธะเรศ อายุ 29 ป 
ชาวบาน อ.ปง จ.พะเยา หลังจากท่ีไดทําการเคล่ือนยายส่ิงของ สัตวเล้ียงในบริเวณบานท่ีถูกน้ําดูดเขาไปในทอระบายน้ํา 
ซึ่งผูใหญบานพรอมดวยพระเณร และชาวบานเอารถแบ็กโฮมาขุดบรเิวณทอระบายน้าํเพื่อคนหาศพนายนพรัตน โดยการ
ขุดเจาะกลางถนนคอนกรตี ซึง่ยังไมพบศพแตอยางใด แมวาสถานการณน้าํไดลดลงเขาสูภาวะปกติแลว 

นายศุภชัย เอีย่มสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดพะเยา พรอมดวยหนวยงานทีเ่กีย่วของ ลงพืน้ที ่เพือ่ติดตาม
สถานการณความคืบหนาเหตุการณน้าํปาไหลหลากที่ อ.ปง และ อ.เชียงคํา พบประชาชนไดรับความเดือดรอนกวา 
2,500 ครัวเรือน และมีผูสูญหายจํานวน 1 ราย พบผูบาดเจ็บอกีจํานวน 3 คน สวนพื้นท่ีทางการเกษตรของท้ังสองอําเภอ
ไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญเปนพื้นท่ีนาขาว และไรขาวโพดท่ีกําลังออกผลผลิต ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
สํารวจความเสียหาย เพือ่เรงใหความชวยเหลือตอไป โดยผูวาราชการจังหวัดพะเยาไดสัง่การใหมีการตั้งจุดรับบริจาค
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สิง่ของ รวมถึงตัง้ศูนยอํานวยการทองถิ่น และอําเภอ เพือ่เรงใหความชวยเหลือผูประสบภัย พรอมกําชับใหผูใหญบาน 
กํานัน ผูนําชุมชนในพื้นท่ีไดแจงเตือนและอพยพ ประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงไปยังจุดท่ีปลอดภัยแลว 

สวนผูส่ือขาวประจําจังหวัดนานรายงานวา ระดับน้ําในแมน้ํานาน และแมน้ําสาขาทุกสายเพิ่มสูงข้ึนตอเนื่อง ทําให
ถนนหลายแหงเกดิการทรดุตัวเพราะฝนตกหนกั เนือ่งจากดินชุมน้าํจนรบัน้าํไมไหว และบานเรอืนประชาชนดินทรดุตัวจน
กําแพงบานพังทลายลงมาทับรถจักรยานยนต เสาไฟฟาหักโคนทําไฟฟาดับทัว่หมูบาน นอกจากนีถ้นนลาดยางภายใน
หมูบานทีอ่ยูในความรับผิดชอบของ อบต. ทรุดตัวประมาณ 100 เมตร รถไมสามารถผานไปมาได ทําใหประชาชน 93 
ครอบครัว จํานวน 300 คน ไดรบัความเดือดรอนเนือ่งจากมเีสนทางเขาออกหมูบานเพยีงเสนทางเดียว และนอกจากนี้ได
ทําการอพยพชาวบานอกี 4 ครัวเรือน จํานวน 13 คน ออกจากบานเนือ่งจากอยูในแนวทรดุตัวของดิน 

นอกจากนี้ยังมีขาวลือวาอางเก็บน้ําพง ในอําเภอสันติสุข แตกนัน้ไมเปนความจริง เพียงแตมีน้าํไหลลนขามอาคาร
ระบายน้าํลน สูงประมาณ 0.70 เมตร และกดัเซาะดานทายอาคารทางระบายน้าํลนเทานัน้ 

ดาน พญ.ณัฐภร ประกอบ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน ไดเตรียมแผนรองรับแลวและตอนนี้ไดเริ่มขนยายยาและ
เครื่องมือแพทยท่ีสําคัญขึ้นชั้นสอง และวางแผนเตรียมยายผูปวย และไดสงทีมออกไปแจกยาดอกซีไซคลินใหแก ปชช.ท่ี
ลุยน้าํ แชน้ํา เพื่อปองกันโรคฉีห่นู และนอกจากนีท้างโรงพยาบาลนานไดขอสนับสนุนกระสอบทรายไปยงัสํานักงาน
เทศบาล และไดขอกําลังทหารมาชวยขนของที่คลังยาและพัสดุแลว พรอมทั้งนี้ไดเตรียมสํารองอาหารใหผูปวยไวแลว
อยางนอย 1 สัปดาห 

อยางไรก็ตามชวงท่ีน้ําทวมในเขตพื้นท่ี อ.เมอืงนาน ประชาชนสามารถนํารถยนตไปจอดไดท่ี 1. สนามกีฬาจังหวัด
นาน 2. สนามบินนครนาน 3. ลานอาคารศาลาอเนกประสงคบานมงคลนมิติ และ 4. ศูนยราชการจังหวัดนาน ตอมาเมือ่
เวลา 14.00 น. พบศพ นายประสิทธิ ์วงัสาร อายุ 49 ป เสียชีวิตจากการจมน้าํ เบือ้งตนทางญาติไมติดใจสาเหตุการตาย 
จึงมอบศพไปทําพธิทีางศาสนาตอไป 

นายณัฏฐกิตติ ์ของทิพย เกษตรจังหวัดนครสวรรค กลาววา ในชวง 1-2 วันนีอ้าจทําใหเกิดน้าํปาไหลหลากจาก
อุทยานแหงชาติแมวงก อําเภอทีค่วรระวังคือ แมวงก แมเปน ชุมตาบง และลาดยาว สวนอีกดานหนึง่อาจจะเกิดน้าํปา
ไหลหลากมาจาก จ.เพชรบูรณ และ จ.ลพบุรี อําเภอทีค่วรระวังคือ หนองบัว ทาตะโก ไพศาลี และตาคลี ดังนัน้ขอใหพี่
นองเกษตรกรวางแผนปองกันหากมีน้าํทวมเกิดขึน้ รวมถึงเตรียมอุปกรณการเกษตรทีใ่ชในการปองกันน้าํทวมเอาไวให
พรอม อาทิ เครือ่งสูบน้าํ รถไถ เปนตน หรอือาจจะตองทําการเกบ็เกีย่วผลผลิตกอนกาํหนด 

http://www.thairath.co.th/content/690953 
 

13.ฝนถลมพะเยา-นาน! น้ําทะลักเขาเมือง สั่งปด ร.ร. สอทวมหนักรอบ 10 ป 
ฝนกระหน่ําในภาคเหนือหลายจังหวัด พะเยา ลําน้ํางึม-น้าํยมลนตลิง่ทวมพืน้ที ่อ.ปง ทั้งบานเรือน ไรนา สถานที่

ราชการ สัตวเลี้ยงวัวควายลอยหาย สวน จ.นาน น้าํหลากเขาทวมในเขตเทศบาลเมืองนาน สงสัญญาณจะทวมหนัก
เหมือนป 49 

จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง "ฝนตกหนกัและคล่ืนลมแรง" ฉบับท่ี 9 ลงวันท่ี 15 ส.ค 59 ระบุวา 
"รองมรสุมพาดผานประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และประเทศลาว เขาสูหยอมความกดอากาศต่าํบริเวณ

ประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย 
ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยยังคงมีฝนตกในระยะนี้ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงในภาคเหนือ โดยเฉพาะ
จังหวดัแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา นาน แพร ลําพนู ลําปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก และเพชรบูรณ 
ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักรวมท้ังฝนท่ีตกสะสมในระยะนี้ไวดวย" 

ท่ี จ.พะเยา ผูสื่อขาวรายงานวา ไดเกิดฝนตกหนักน้ําปาหลากทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากลงแมลําน้ํา ใน อ.ปง 
เขาทวมบานเรือนประชาชนอยางฉับพลันในพื้นท่ี ต.งิม เบ้ืองตนมีบานเรือนถูกน้ําทวมประมาณ 300 หลังคาเรือน วัวถูก
น้ําพัดหาย 2 ตัว ยังไมรวมพื้นท่ีการเกษตร 
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ขณะเดียวกันท่ี ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา นายอนุรักษ โปรงสุยา นายกอบต.ออย กลาววา เวลา 01.00 น. วันที ่15 
ส.ค. ทีผ่านมา ขณะทีช่าวบานกําลังหลับสนิท แมน้าํงิมไดเพิม่ระดับเขาทวม ต.ออย อยางรวดเร็วเพราะเปนน้าํปาไหล
หลาก แมวาจะเตือนภัยประชาชนลวงหนาทําการเก็บยายขาวของขึน้ทีสู่งแลว ตนและผูนําชุมชนไดรวมกันออกสํารวจ
พื้นท่ีพรอมเจาหนาท่ีทหารจํานวน 20 นาย พบน้าํหลากทวมจํานวน 6 หมูบานมีบานเรือนเสียหายประมาณ 60 หลังคา
เรือน คอสะพานขาด รถยนตชาวบานแชน้าํ ตองเรงชวยกันลากขึน้ไปอยูทีสู่ง ถนนทรุดตัวสัญจรไมได นางสมพิศ ใจซือ่ 
ราษฎรหมู 2 ต.ออย ถูกไฟฟาดูดเพราะกระแสไฟฟาในบานรั่ว แตโชคดีชวยไวทัน และนําสงโรงพยาบาลปง นอกจากนี้มี
สัตวเล้ียงท้ังวัวและหมูจํานวน 20 ตัวถูกน้าํพดัหาย คนหากนัตลอดคืนไดกลับ 8 ตัว ท่ีเหลือหาไมพบ 

ทางดานนายอนรุาช เทศทอง ปลัดเทศบาลตําบลปง จ.พะเยา กลาววา ประมาณ 03.00 น. น้าํยมไดมีระดับสูงขึน้
ตอเนื่องเพราะฝนตกไมหยุด ประกอบกับมีน้ําจากลําหวยแพะ น้ํางิม ไหลมาสมทบน้ํายม ทําใหมีระดับสูงข้ึนอยางรวดเร็ว 
จากทองน้ําถึงผิวน้ําประมาณ 6 เมตร ไหลเขาทวมบานเรอืนประชาชนตลอดสองฝงแมน้าํสูง 50-100 ซม. ที่วาการอําเภอ 
สถานท่ีราชการ ท่ีทําการไปรษณียปง การไฟฟาสวนภูมิภาค ตลาดสดนาปรัง ถูกทวมท้ังหมด จนถึงขณะนี้ระดับน้ํายังทรง
ตัวไมลดระดับลงเพราะฝนท่ีตกยังไมหยุด ทางเทศบาลฯ ไดประสานขอความชวยเหลือจาก มทบ.34 พะเยา ขอใหชวยสง
กาํลังทหารเขามาชวยเหลือประชาชนอยางเรงดวนแลว ความเสียหายยังไมสามารถประเมินได ถือวาสถานการณน้ําทวม
ครั้งนี้หนักสุดในรอบ 7 ป ตอนนี้ทุกฝาย ท้ังอําเภอ และเทศบาล รวมกันเฝาระวังอยางใกลชิด 

ท่ี อ.เชียงคํา จ.พะเยา นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายอําเภอเชียงคํา เปดเผยวาศูนยสํารวจอุทกวิทยาที ่5 (เชียงราย) 
ไดมีหนังสือรายงานสถานการณปริมาณน้ําฝนท่ี จ.พะเยา วา ไดรบัรายงานจากสถานเีตือนภยัลวงหนา บานคะแนง หมู 1 
ต.แมลาว อ.เชียงคํา เมือ่คืนทีผ่านมา มีปริมาณน้าํฝนสะสม 12 ชัว่โมง เทากับ 91.5 มิลลิเมตร พรอมกับไดตรวจสอบ
เรดารตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา พบวายงัมีเมฆฝนปกคลุมและมีฝนตกอยางตอเนือ่ง ซึง่อาจทําใหน้าํปาไหลหลาก
บรเิวณดังกลาว จึงไดประสานงานผูนาํทุกพืน้ท่ีตดิตามเฝาระวงัสถานการณน้าํตลอด 24 ช่ัวโมง 

สวน จ.นาน พื้นที่เขตเทศบาลเมืองนาน น้ําจากแมน้ํานานและน้ําสาขาตางๆ ไดเออลนไหลเขาทําพืน้ทีเ่ทศบาล
เมืองนานบางพื้นท่ี มีระดับน้ําสูงถึง 50 เซนติเมตร บริเวณชุมชนบานทาลี่-ภูมินทร ซึง่เปนจุดทีน่้าํทวมบอยน้าํไดเออลน
เขามาทวมในพื้นท่ีมีความสูงของระดับน้ํา 30-40 เซนติเมตร และบรเิวณส่ีแยก ธนาคารเพือ่การเกษตร จนถึงแยกฟาใหมี
น้ําทวมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร เชนกนั 

นายสุรพล เธียรสูตร นายเทศมนตรีเมืองนาน กลาววา ลักษณะน้าํทวมแบบนี ้คลายกับตอนน้าํทวม จ.นาน เมื่อ
เดือนสิงหาคม ป พ.ศ.2549 หรือเมือ่ 10 ปทีผ่านมา ตออนีน้้าํทีเ่ออเขาทวมพืน้ทีเ่ปนสัญญาณเตือนทีค่ลายกับ 10 ปท่ี
แลว ทางเทศบาลเมืองนานจึงไดจัดใหเจาหนาท่ีดูแลผูประสบภัย และส่ังการใหเดินเครื่องสูบน้ําอยางเต็มกําลัง 

ในสวนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน ไดประกาศผานชองวิทยุส่ือสาร ใหประชาชนท่ีอยูติด
ริมแมน้ํานานใหเตรียมพรอมรับสถานการณ เพราะน้ํานานไดเพิม่ขึน้สูงอยางรวดเร็วและไมมีทีทาวาจะหยดุ อยูในระดับ
วกิฤติใหเตรยีมพรอมรบัสถานการณตลอด 24 ช่ัวโมง 

ท้ังนี้ เวลา 10.00 น. วันท่ี 15 ส.ค. ท่ีสถานีวัดน้ําท่ี N.64 ผาขวาง วัดได 7.50 ซม. N.1 กาดแลง วัดได 7.05 ซม. 
แตชวง 1 ช่ัวโมง ระดับน้ํา N.1 กาดแลง เพิม่ข้ึน 20-30 ซม.ขณะท่ีพื้นท่ีเทศบาลเมืองนานยังมีฝนตกลงมาอยางตอเนื่อง 

ลาสุด เวลา 11.00 น. ผูส่ือขาวรายงานวา หลายโรงเรียนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองนาน โดยเฉพาะโรงเรียนสตรี
ศรีนาน ซึ่งเปนโรงเรียนประจําจังหวัด ต้ังอยูติดริมแมน้ํานาน ไดประกาศปดการเรียนการสอนแลว 1 วัน เนือ่งจากมีฝน
ตกหนักอยางตอเนื่อง โดยนายสมพงษ พิมพมาศ รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีศรีนาน รักษาราชการแทนผูอํานวยการฯ 
ไดแจงใหนักเรียนกลับบาน เพราะเกรงวา การจราจรจะติดขัดและนักเรียนจะไมปลอดภัย หากมีน้ ําทวมเขาชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีวิทยาลัยเทคนิคนาน โรงเรียนนิธิวิทย ไดประกาศหยดุเรียนแลว สวนโรงเรียนอืน่ทีย่งัไมมีการประกาศ
หยุดเรียน ทางโรงเรียนไดแจงใหผูปกครองสามารถไปรับบุตรหลานกลับไปอยในความดูแลขณะท่ีครู อาจารย เจาหนาท่ี
บุคลากรทางการศึกษา ยังใหประจําอยูโรงเรียนและวิทยาลัยตามปกติ เพือ่เฝาระวงั อปุกรณการเรยีนการสอน นาํไปไวยัง
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สถานที่ปลอดภัยที่สุด และเฝาตรวจดูระดับน้าํในแมน้าํนาน ที่เพิ่มสูงขึ้น ติดตามขาวสาร โดยประสานบูรณาการกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อเตรียมพรอมรับมือฝนตกหนักอยางใกลชิดดวย 

http://www.thairath.co.th/content/690753 
 

14.ฝนถลมแมสอด จนท.เรงเปดประตูระบายน้ําทุกบาน เตือน ปชช.ยายของมีคา 
นายอําเภอแมสอด จ.ตาก กําชับผูใหญบานริมชายแดน เตือน ปชช.ยายสิ่งของมีคาขึ้นที่สูง หวั ่นเกิดน้ําทวม

ฉับพลัน เทศบาลแมสอด เปดประตูระบายน้าํหมดทุกบานใหไหลลงแมน้าํเมย นํากระสอบทรายกั้นกันน้ําทวมเร็วๆ นี้ 
ผูส่ือขาวรายงานเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 หลังจากทีฝ่นไดตกลงมาติดตอหลายวัน อีกทัง้น้าํปาจากฝงเมียนมา

ในแมน้าํแมกาลา เขตของทหารกะเหรีย่งบานวาเลยใหม ตรงขาม อ.พบพระ ไดไหลทะลักลงบริเวณตนแมน้าํเมยจํานวน
มากติดตอกันหลายวัน ทําใหแมน้ําเมยมีระดับสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

นายธนยศ ปานขาว นายอําเภอแมสอด ส่ังกํานันผูใหญบานบริเวณริมชายแดนเตือนประชาชนท่ีอาศัยอยูริมแมน้ํา
ใหยายสิง่ของมีคาไปไวในทีสู่ง เพราะอาจเกิดน้าํทวมฉับพลันได และใชประโยชนจากแมน้าํเมยดวยความระมัดระวัง 
เนือ่งจากอาจเกดิอันตรายจากกระแสน้าํเช่ียวกราก 

ขณะที่ในเขตเทศบาลนครแมสอด ที่ประสบปญหาน้ําทวมทุกปเพราะอยูในพื้นทีแ่องกระทะ ขณะนี้ตามคลอง
ระบายน้ําท่ีผานตัวเมือง ระดับน้ําเริ่มสูงข้ึน ทางเทศบาลนครแมสอดตองเปดประตูระบายน้ําหมดทุกบานเพื่อระบายน้ํา
ลงแมน้ําเมยใหเร็วท่ีสุด เพราะกลัวน้ําทวมในยานธุรกิจ ในขณะท่ีรานคาตางนํากระสอบทรายมาเตรียมไวเพราะกลัววาน้ํา
จะทวมในเร็วๆ นี้ 

http://www.thairath.co.th/content/690638 
 

15.ฝนหนัก3ภาค อ.ปายพนวิกฤติ 
แมฮองสอนพนวกิฤติ ระดับน้าํเริม่ลดชาวบานเรงทําความสะอาด ภายหลังน้ําปาทะลักทวมสูงกวา 3 เมตร อ.ปาย-

อ.ปางมะผา อวมเสียหาย 8 ตําบล พอเมืองแมฮองสอน สั่งชวยเหลือประชาชนโดยดวน แจงเตือนพืน้ทีเ่ฝาระวังอยาง
ใกลชิด จ.ตาก ฝนตกหนักหวั่นน้ําปาถลม สั่งหามนักทองเทีย่วลงเลนน้าํตกพาเจริญ อุตุฯเตือน 18 จังหวัด เตรียมรับมือ
ฝนตกหนัก ทะเลอันดามันคล่ืนสูง 2-4 เมตร 

เหตุน้าํปาไหลหลากลงแมน้าํปาย ทะลักทวมบานเรอืนประชาชนและรสีอรตกวา 20 แหง อยูริม แมน้ําปายในพื้นท่ี 
ต.ทุงยาว และ ต.เวียงใต อ.ปาย ระดับน้ําสูงกวา 3 เมตร เจาหนาทีต่องเรงระดมอพยพชาวบาน และนักทองเทีย่วกัน
จาละหวั่น เมื่อวันท่ี 13 ส.ค.ที่ผานมา นอกจากนี้ น้ ําปาทะลักทวม อ.ปางมะผา จนพื้นที่การเกษตรและบานเรือน
ประชาชนไดรบัความเสียหายเปนวงกวาง 

ความคืบหนา เมื่อวันท่ี 14 ส.ค. นายธนกฤต ฉันทะจํารัสศิลป นายอําเภอปาย จ.แมฮองสอน เปดเผยวา ขณะนี้
สถานการณน้าํปาทะลักทวมพื้นท่ี เริ่มคล่ีคลายแลวระดับน้ําลดลงอยางตอเนื่อง เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลปาย ทหาร ร.7 
พัน.5 และฝายปกครอง รวมถึงประชาชน และนักทองเทีย่วตางชาติ ชวยกันทําความสะอาดพืน้ทีร่วมถึงถนนสายตางๆ 
เบ้ืองตนพบวามีพื้นท่ีถูกน้ําทวม 5 ตําบล ไดแก ต.ทุงยาว ต.แมนาเติง ต.เวยีงใต ต.เมืองแปง และต.แมฮี้ พื้นท่ีการเกษตร
เสียหาย 1,526 ไร สะพานเสียหาย 2 แหง สวนท่ี อ.ปางมะผา ระดับน้าํเริม่ลดลง เบ้ืองตนพบพื้นท่ีไดรับความเสียหาย 3 
ตําบล ไดแก ต.ถํ้าลอด ต.สบปอง และ ต.ปางมะผา ขณะนี้หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ลงพื้นท่ีสํารวจความเสียหายเพื่อใหความ
ชวยเหลือแลว 

นายพิพัฒน เอกภาพันธ ผวจ.แมฮองสอน เปดเผยวา กาํชับใหทางอาํเภอสํารวจความเสียหายเพื่อใหการชวยเหลือ
ประชาชนอยางเรงดวน ตนจะนําถุงยังชีพไปแจกจายใหกับประชาชาชนท่ีไดรับผลกระทบ นอกจากนี้สงหนังสือดวนแจง
ไปยังกํานัน ผูใหญบาน ใหระมัดระวังน้ําปาไหลหลากและน้ําทวมฉับพลันในชวง 2-3 วันนี้ โดยเฉพาะพื้นท่ีแมน้ําไหลผาน
ใหเตรียมเฝาดูสถานการณอยางใกลชิด 
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จ.เชียงราย เกิดฝนตกหนักในพืน้ที่ อ.เทิง ตัง้แตชวงเยน็วันที ่13 ส.ค.ที่ผานมา ทําใหเกิดน้ําทวมขังหลายพืน้ที่ 
โดยเฉพาะถนนสายเทิง-เชิงราย หนาโรงพยาบาลเทิง น้าํทวมขังไปจนถึงหนา สภ.เทิง นอกจากนี ้น้าํไหลทวมบานเรือน
ประชาชนในพื้นท่ี ต.งิ้ว จนเสียหายหลายหลัง สวนสาเหตุมาจากระบายน้ําไมทัน 

ดาน นายสมชาย แสนทวสุีข หัวหนาอทุยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ อ.พบพระ จ.ตาก เปดเผยวา เกิดฝนตกหนัก
ตอเนือ่งหลายวัน ทําใหน้าํตกไหลรุนแรงรวมถึงมีสีขุนแดง จึงสัง่หามไมใหนักทองเทีย่วลงเลนน้ํา เนือ่งจากเกรงวาจะมี
น้ําปาไหลลงมาสมทบ อาจมีทอนไมไหลมาตามกระแสน้ําจะทําใหนักทองเท่ียวไดรับอันตราย แตนักทองเท่ียวสามารถชม
ความงามดอกกระเจียวสีสม ท่ีกําลังออกดอกทัว่พืน้ทีอุ่ทยานแหงชาติน้าํตกพาเจริญ จะบานตอนรับนักทองเทีย่วในชวง
เดือนส.ค.-ก.ย.นี้ 

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง ฝนตกหนักและคล่ืนลมแรง ฉบับท่ี 7 ความวา รองมรสุมพาดผานประเทศ
เมยีนมา ภาคเหนอืตอนบน และประเทศลาว เขาสูหยอมความกดอากาศตํ่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบ
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยยังคงมี
ฝนตกในระยะนี ้กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดแมฮองสอน 
เชียงใหม เชียงราย พะเยา นาน แพร ลําพนู ลําปาง ตาก อตุรดิตถ เพชรบูรณ จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี 
และตรงั ขอใหประชาชน บรเิวณดังกลาวระวงัอนัตรายจากฝนตกหนกัถึงหนกัมาก รวมท้ังฝนท่ีตกสะสมในระยะนี้ไวดวย 
สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบน มีกําลังแรงขึน้ โดยมีคลืน่สูง 2-3 เมตร ขอใหชาวเรือเดินเรือ
ดวยความระมัดระวัง และเรือเล็กท่ีมีขนาดตํ่ากวา 2 วา ควรงดออกจากฝงจนถึงวันท่ี 18 ส.ค.นี้ 
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16.จนท.นาน ระดมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําเพิ่ม หว่ันฝนถลมน้ําทะลักทวมเมือง 
เจาหนาท่ีเทศบาลเมอืงนาน เรงติดตัง้เครือ่งสูบน้าํเพิม่ หวัน่หากฝนตกหนัก เกรงเครือ่งสูบน้าํทีม่ีจะระบายน้าํไม

ทัน อาจทําใหน้ําเขาทวมเมืองไดรับความเสียหาย 
เมือ่วันที ่14 ส.ค. 59 เวลา 16.00 น. ทีบ่ริเวณใตตนโพธิ ์ถนนมโน อําเภอเมือง จังหวัดนาน เจาหนาที่เทศบาล

เมืองนานไดนําเครื่องสูบน้าํขนาดใหญ ทีม่ีกําลังการสูบน้ํา 12,000 ลิตรตอนาที มาติดตัง้ทีบ่ริเวณใตตนโพธิ ์ถนนมโน 
อําเภอเมือง จังหวัดนาน หลังจากชวงคืนท่ีผานมา (14 ส.ค.) มีฝนตกลงมาจนถึงเย็นวันนี้ และยังไมมีทีทาวาจะหยุด 

ท้ังนี้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน ไดส่ังการใหฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง
นาน นาํเครือ่งสูบน้าํมาติดต้ังเพิม่เติมเปนการดวน เพราะกลัวหากฝนตกลงมาตอเนื่องอีก 1-2 วัน อาจเกิดปญหาน้าํทวม
ขังตัวเมือง และจะระบายน้ําออกไมทัน อาจทําใหเศรษฐกิจในตัวเมืองเสียหายได 

สําหรับจังหวัดนาน เคยเกิดเหตุการณน้ําทวมใหญมาแลวเมื่อ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 จ.นาน ไดรับผลกระทบ
จากพายไุหหมา ในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองนานและพื้นทีใ่กลเคียงไดเกิดน้ําทวมใหญ ที่ไดรับความเสียหายและสูญเสีย ทั้ง
ทรพัยสนิตางๆ ทางเทศบาลเมอืงนานจึงตองเตรียมความพรอมอยูเสมอ เมื่อเกิดฝนตกติดตอกันเปนเวลานาน 

นอกจากในพื้นท่ีเทศบาลเมืองนานจะมีพนังกั้นน้ํา เพื่อกั้นไมใหน้ําจากแมน้ํานานไหลเออเขาทวมเขตเทศบาลแลว 
ยังมีเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ อีกจํานวน 2 เครือ่งท่ีตดิต้ังไวถาวร สําหรบัการระบายน้าํออกจากพืน้ท่ีเขตเทศบาลเมอืงนาน 
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17.ทม.นครพนม เฝาระวัง! น้ําโขงข้ึนสูง หางจุดวิกฤติแค 4 ม. 
นครพนมระดับน้ําโขงยังผันผวน เนื่องจากมีฝนตกหนักทางภาคเหนือ ทําใหระดับน้ําโขงเพิ่มข้ึนกวา 2 ม. ในชวง 3 

วัน ลาสุดอยูท่ีประมาณ 8.50 ม. ดาน เทศบาลเมอืงนครพนมเฝาระวงัตลอด 24 ชั่วโมง แนะขนของขึน้ทีสู่งปองกันความ
เสียหาย 
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เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 ผูส่ือขาวรายงานวา ท่ี จ.นครพนม ในชวงนี้ระดับน้ําโขงยังผันผวน ถึงแมจะมีปริมาณ
ฝนลดลง แตในชวง 2-3 วันท่ีผานมา ระดับน้ําโขงยังเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีฝนตกหนักทางพื้นท่ีภาคเหนือ สงผล
ใหระดับน้ําโขงเพิ่มข้ึนมากกวา 2 เมตร ในชวง 3 วัน ลาสุดอยูทีร่ะดับประมาณ 8.50 เมตร จากระดับเดิม ประมาณ 6 
เมตร หางจากจุดวกิฤติประมาณ 4 เมตร คือ ทีร่ะดับประมาณ 13 เมตร ทําใหลําน้ําสาขาสายหลัก มีแมน้ําสงคราม ลํา
น้ําอูน และลําน้ําก่ํา ท่ีรองรับน้ํากอนไหลลงสูน้ําโขงเพิ่มระดับข้ึนตอเนื่อง เส่ียงตอการเกิดปญหาน้ําโขงหนุนเออทวม หาก
มีฝนตกหนักตอเนื่อง  

โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม กําลังมีปญหาจากการขยายของตัวเมือง มีการกอสรางหลาย
โครงการ ทําใหพื้นท่ีรองรับน้ําเหลือนอย รวมถึงระบบระบายน้ําไมเพียงพอ สงผลใหเกิดปญหาน้ําทวมขังบอยครั้ง ในเขต
เทศบาลเมืองนครพนม เพราะน้าํไมสามารถไหลระบายลงน้าํโขงไดทัน 

ทางเทศบาลเมืองนครพนม ไดระดมเจาหนาทีเ่ตรียมพรอม ติดตัง้ระบบสูบน้าํขนาดใหญ จํานวนมากถึง 13 จุด 
เพื่อเตรียมพรอมระบายน้ําลงน้ําโขง หากมีฝนตกลงมาตอเนื่องในชวงนี้ บวกกับระดับน้ําโขงเพิ่มใกลจุดวิกฤติ จะไดเรงสูบ
น้าํระบายลงสูน้าํโขง ปองกันน้าํเออทวม นอกจากนีย้ังไดจัดเจาหนาทีตั่้งศูนยเฝาระวังตลอด 24 ชัว่โมง และประกาศ
เตือนใหประชาชน ในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงนครพนม ท่ีมีความเสีย่งจัดเก็บสิง่ของขึน้ทีสู่ง ปองกันความเสียหาย หากมี
ฝนตกหนักตอเนื่องในชวงนี้ 
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18.นักวิชาการระดับชาติ ศึกษาภูมิปญญาลุมน้ํา 
นายเทพรัตน จันทพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เผยวา 

วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติลุมน้าํ
ทะเลสาบสงขลา และพัทลุงศึกษา-ภูมิปญญาชุมชน-ลุมน้ําทะเลสาบขึ้น ในระหวางวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง โดยเปนการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยทักษิณกับภาควิชาการของหนวยงานรัฐทีเ่กีย่วของ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โครงการแผนการ
ดําเนินการแบบบูรณาการทะเลสาบ (กัมพูชา) และลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยหาดใหญ วิทยาลัยชุมชนสงขลา และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ฯลฯ 

สําหรับวันที ่30 ส.ค.59 เปนกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติลุมน้าํทะเลสาบสงขลา ครั้งที ่4 และพัทลุง
ศึกษา-ภูมิปญญาชุมชน-ลุมน้ําทะเลสาบ ครั้งท่ี 2 ประกอบดวยการปาฐกถาพิเศษ หัวขอ  พลังทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาลุมน้าํทะเลสาบ โดย ศาสตราจารยพเิศษศรศัีกร วัลลิโภดม และการนําเสนอผลงานทางวิชาการจาก 3 กลุมเรือ่ง 
ไดแก กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมภูมิปญญาและวัฒนธรรม และกลุมส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สวนวันท่ี 31 ส.ค.59 นั้น เปนงานสมัชชาลุมน้ําทะเลสาบ ซึ่งจะมีการเรียนรูแลกเปล่ียนประสบการณการบริหาร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในปท่ีผานมา และการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพือ่การพัฒนาชุมชนทองถิน่ลุมน้าํทะเลสาบสงขลา 
ประจําป 2559 จึงขอเชิญผูสนใจเขารวมกิจกรรมดังกลาวโดยพรอมกัน 
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19.ผวาเหมือนทวมใหญป 49 “นาน” ฝนหนักเกิน 100 มม.กวา 24 ชม. สอง ร.ร.ปดช่ัวคราวแลว 
นาน - สถานการณน้ําทวมเมืองนานสอเคารุนแรง ทุกอําเภอฝนตกหนักเกิน 100 มม.ติดตอกัน 24 ชัว่โมง ผูวาฯ 

หวั่นหนักเหมือนป 49 
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วันนี้ (15 ส.ค.) ผูสือ่ขาวรายงานวา ไดเกิดฝนตกหนักทุกอําเภอของจังหวัดนาน วัดระดับไดเกิน 100 มิลลิเมตร 
ติดตอกนักวา 24 ช่ัวโมงแลว และยังคงมีแนวโนมตกหนักอยางตอเนือ่ง สงผลใหขณะนีแ้มน้าํนาน และแมน้าํสาขาตางๆ 
มีระดับน้ําเพิ่มข้ึนสูงข้ึนอยางรวดเร็ว และไดลนทะลักเขาทวมบานเรือนราษฎรแลวในหลายพื้นท่ี 
โดยท่ีบานผาตูบ ต.ผาสิงห อ.เมืองนาน กระแสน้าํไดไหลเขาทวมบานเรือนราษฎร ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 38 ตอง
เรงระดมพลเขาชวยเหลือเก็บ ยายส่ิงของ และนําทอนไมขนาดใหญท่ีขวางทางน้ําออกเพื่อชวยใหน้ําระบายไดเร็วข้ึนและ
ทีบ่านถอน หมู 9 ต.จอมพระ อ.ทาวังผา น้ําไดไหลเขาทวมทีโ่รงเรียนบานถอน และบานเรือนราษฎร โดยขณะนี้ทาง
โรงเรยีนบานถอน โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม ตองส่ังปดโรงเรียนช่ัวคราว เพื่อใหเด็กไดชวยผูปกครองเคล่ือนยายทรัพยสิน
ของมีคา และสัตวเล้ียงหนีน้ํา 

ขณะทีที่่บานฝายมูล, ดอนชัย, ตนฮาง ต.ปาคา อ.ทาวังผา น้าํจากแมน้าํไดลนทะลักไหลเขาทวมถนนภายใน
หมูบาน รถเล็กไมสามารถผานไปได โดยขณะนีไ้ดทําการปดเสนทางจราจรแลว นอกจากนีย้งัมีที ่บานขอน ต.ปว อ.ปว 
น้าํเริ ่มไหลทะลักเขาทวมถนในหมูบาน รถทุกชนิดผานไมได เชนเดียวกับระดับลําน้ําวามีระดับที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
อาจจะไหลบาเขาทวมพืน้ท่ีการเกษตรและบานเรอืนราษฎร คาดวาภายในอีก 2-3 ชั่วโมงตอจากนีก้ระแสน้าํจะทะลักเขา
ทวมบานเรือนราษฎรทีบ่านหวยสอน, บานปากงุ, บานทาขาม, บานนาสา, บานบุญเรือง, บานข่ึง, บานศรีมงคล ต.ไหล
นาน อ.เวียงสา จึงแจงเตือนประชาชนใหเตรียมเคล่ือนยายทรัพยสินเพื่อลดความสูญเสีย 

ขณะท่ีมีรายงานไฟฟาดับท่ีสนามบินนานนคร สงผลกระทบตอระบบการเช็กอนิของผูโดยสาร และสองสายการบิน
หลักเตรียมประเมินสภาพอากาศ เบื้องตนยังไมมีการเลื่อนเที่ยวบินเทีย่วแรกในเชานี ้ แตจากฝนที่ตกหนักอาจสงผล
กระทบตอผูโดยสารทีเ่ดินทางอาจลาชาได ดานนายสุวัฒน พรมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดนาน ไดประกาศแจงเตือน
ประชาชนเตรียมการดูแลทรัพยสินและชีวิตของตัวเอง โดยใหเก็บขาวของข้ึนท่ีสูง สัตวเล้ียง รถยนต ไปไวท่ีปลอดภัย โดย
ใหประชาชนประเมินสถานการณ ในป 2549 ไวกอน เนือ่งจากแมน้ ําทุกสายในจังหวัดนาน มีระดับน้ําเพิ ่มขึ้นอยาง
ตอเนื ่อง และมีแนวโนมจะลนตลิ่ง และใหโรงเรียนตางๆ พิจารณาดูตามความจําเปนเหมาะสมการเปด-ปดโรงเรียน  
สําหรับสถานการณในขณะนี้ฝนยังคงตกหนักในทุกพื้นท่ี โดยระดับน้ําท่ีสถานีวัดน้ํา n 64 บานผาขวางวัดได 5 เมตร 70 
เซนติเมตร จุดวิกฤตท่ี 9 เมตร 50 เซนติเมตร สถานี n 13 a บานบุญนาค อําเภอเวียงสาวัดได 4 เมตร 60 เซนติเมตร 
ระดับจุดวกิฤต 6 เมตร 50 เซนติเมตร และท่ีสถาน ีn1 วดัได 4 m 82 cm จุดวิกฤตอยูท่ี 7 m  
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20.เนินพิศวง! ดินสไลดทับเสนทางตาก-แมสอด-แมน้ําเมยเพิ่มระดับสูงซัดสะพานขาด นอภ.สั่งเฝาระวัง 
ตาก - ภูเขาเนนิพศิวงดินสไลดทับเสนทางตาก-แมสอด นายอําเภอพบพระประกาศเตือนฝนตกหนักใหประชาชน

ระวังน้ําไหลหลาก สวนแมน้ําเมยระดับสูงข้ึนอยางรวดเร็ว 
 วันนี้ (15 ส.ค.) ผูส่ือขาวรายงานวา หลังเกิดพายุฝนตกลงมาอยางหนักบนพืน้ทีเ่ชิงเขาสูง เหนือตัวอําเภอแมสอด 

จังหวดัตาก จนสงผลใหเกดิน้าํปาจากภเูขาไหลบาลงมาท่ีลําหวยแมปะ กอนไหลลนตล่ิงเขาทวมบานเรือนของประชาชน
แบบฉับพลันกลางดึกพรอมกันจํานวน 4 หมูบานในเขตตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก สงผลทําใหชาวบาน
แตกต่ืนรบีขนส่ิงของและสัตวเล้ียงไปไวบนท่ีสูงกันโกลาหล และน้ําปายังแผลงฤทธิ์ไหลอยางรุนแรงปดถนนสายแมสอด-
บานแมปะใต หมูท่ี 3 ตําบลแมปะ มีระดับน้ําสูงกวา 30-40 เซนติเมตร สงผลทําใหรถเล็กไมสามารถสัญจรไปมาได 
เจาหนาท่ีตองนาํปายจราจรไปปดกัน้เสนทางเพือ่เตือนเปนจุดอนัตรายหามผานเด็ดขาด 

ในเวลาเดียวกันมียังรายงานวา มีประชาชนเปนท้ังเด็กนักเรียนและผูใหญจํานวนกวา 80 คนท่ีมาประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาภายในหมูบานแมปะเหนือ หมูท่ี 1 เกิดติดอยูภายในโบสถออกมาภายในนอกไมได เนื่องจากน้ําปาไหลทวมปด
ทางเขาออก ระดับน้ําสูงกวา 50 เซนติเมตร เจาหนาทีฝ่ายปกครองอําเภอแมสอด ทหาร และหนวยกูภัยอําเภอแมสอด
ตองระดมท้ังเรือ-รถยนตยกสูงลุยน้ําเขาไปชวยเหลือออกมาไดกวา 80 คน โดยไมมีใครไดรับอันตราย 
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เบ้ืองตนนายธนยศ ปานขาว นายอาํเภอแมสอด จังหวัดตาก ไดลงพื้นท่ีพรอมส่ังการใหเจาหนาทีทุ่กฝายเรงลงไป
สํารวจความเสียหายและเรงชวยเหลือประชาชนอยางเรงดวน พรอมกําชับใหกํานัน ผูใหญบานในทุกพืน้ทีแ่นวเชิงเขา
อาํเภอแมสอด ใหเฝาติดตามสถานการณน้าํอยางใกลชิด 

ลาสุดเชาวันนี้ (15 ส.ค.) มรีายงานวาบนเสนทางสายตาก-แมสอด บริเวณเนินพิศวง ไดมีดิน-หินจากบริเวณภูเขา 
ถลมลงมาทับเสนทางบางสวนของเนนิพศิวง บานหวยหนิฝน ต.แมปะ อ.แมสอด ร.ท.ศาศวัตร สัตยพงษ นายทหารหนวย
เฉพาะกจิกรมทหารราบท่ี 4 แมสอด (ฉก.ร.4) ทําหนาทีหั่วหนาดานฝายความมัน่คงหวยหินฝน เสนทางตาก-แมสอดได
นาํกาํลังทหาร ฉก.ร.4 แมสอดไปเคลียรเสนทางนําดินออกและนําปายเตือนติดต้ังใหประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช
เสนทางสายดงักลาวดวย 

ท้ังนี ้นายประสงค หลาออน นายอาํเภอพบพระ จังหวดัตาก และนายธนยศ ปานขาว นายอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก ไดมปีระกาศแจงเตือนประชาชนในพื้นท่ีท่ีอยูติดริมแมน้าํเมย ชายแดนไทย-พมา และตามลําหวยสายตางๆ ไดเพิม่
ความระมัดระวัง เนื่องจากขณะนี้มีฝนตกลงมาอยางหนักและอาจจะเกิดอุทกภัยจากน้ําปาไหลหลากเพิ่มอีก 

ซึ่งขณะนี้ท่ี อ.พบพระ ตนแมน้าํเมย มีระดับเพิม่สูงขึน้จากรวดเร็ว โดยเฉพาะแนวชายแดนไทย-เมียนมา น้าํเมย 
บรเิวณทาขามบานวาเลย ต.วาเลย อ.พบพระ จ.ตาก ระดับน้าํขึน้สูงมาก รวมทัง้ทีบ่านมอเกอไทยหมู 1 บริเวณทาขาม
บานมอเกอรไทย ต.วาเลย อ.พบพระ น้าํเฉลีย่เพิม่สูงขึน้ประมาณ 30 ซม.ตอชัว่โมง จึงขอใหหมูบานทีอ่ยูทายแมน้าํเมย
ระวังดวย 

นายอําเภอแมสอด แจงวา ขณะนี้ระดับน้าํในแมน้าํเมยสูงขึน้มาก ขอใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ทั้ง
เทศบาลนครแมสอด และเทศบาลตําบลตางๆทีอ่ยูติดแมน้าํเมยและลําหวยสายตางๆ- องคการบริหารสวนตําบล(อบต.) 
กํานัน-ผูใหญบาน ไดออกประชาสัมพันธแจงเตือนประชาชนเปนระยะๆอยางตอเนื่อง แจงถึงระดับน้าํทุกครัง้ทีม่ีระดับสูง
ข้ึน  
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21.เตรียมรับมือ! นานเฝาระวังตลอดคืนนี้ หว่ันน้ําทะลักเขาตัวเมือง แนะ ปชช.ขนของข้ึนท่ีสูง 
นาน - ประกาศ 6 อําเภอ ภัยพิบัติอุทกภัย-น้าํปาหลาก เรงชวยเหลือ 65 หมูบาน กวา 1 พันหลังคาเรือนจมน้าํ 

มอนิเตอรระดับน้ําทุกช่ัวโมง ส่ังเฝา 24 ช่ัวโมงคืนนี้ หวั่นทะลักเขาเมือง  
ผูส่ือขาวรายงานสถานการณน้าํทวมในพืน้ทีจั่งหวัดนานวา ขณะนีย้งันาเปนหวงโดยปริมาณจากแมน้ํานาน และ

แมน้ ําสาขาไดไหลลนทะลักเขาทวมบานเรือนราษฎรแลวในหลายพืน้ที่ ขณะที่นายสุวัฒน พรมสุวรรณ ผูวาราชการ
จังหวัดนาน ไดประกาศพื้นท่ีภัยพิบัติอุทกภัยและน้ําปาไหลหลากในพื้นท่ี 6 อําเภอ ไดแก ใน อําเภอเมือง, ภูเพียง, ทาวัง
ผา, ปว, สันติสุข และเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 65 หมูบาน กวา 1,000 หลังคาเรือนท่ีกําลังประสบความเดือดรอนจากน้าํ
ทวมบานเรือนเสียหาย ในบางพื้นท่ีระดับน้ําสูงถึง 1.20 เมตร ชาวบานตองใชเรอืในการเดินทางออกมาเพือ่ซือ้ขาวและน้ํา
ด่ืม และเทียนไข เขาเตรียมพรอมในคํ่าคืนนี้ 

นอกจากนี้ยังมีผูเสียชีวิต คือ นายประสิทธิ์ วังสาร อายุ 49 ป อยูบานเลขท่ี 6 ม.1 บานนากอ ต.เจดียชัย ได
ออกไปเก็บจ้ิงหรีดท่ีหนีน้ําทวมและถูกกระแสน้ําซัดทําใหเสียหลักลมและจมน้ํา โดยกระแสน้ําไดพัดพาใหไหลจมไปกับน้ํา
และเสียชีวิต 

ขณะท่ี พล.ต.ชัยณรงค แกลวกลา ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ไดจัดสงกําลังพลหนวยทหาร ทั้งมณฑล
ทหารบกท่ี 38 กองพันทหารมาที ่10 และ 15 หนวยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 32 กองกําลังผาเมือง และ กอ.รมน.
จังหวัดนาน เพื่อออกชวยเหลือชาวบานในทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะการชวยเหลือชาวบานในการขนยายทรัพยสินตางๆ 

พ.อ.อัศมพงษ นิลพันธุ ผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน 32 กองกําลังผาเมือง พรอมดวยเจาหนาที่
ฝายปกครองอําเภอเฉลิมพระเกียรติยังอยูในพื้นที่บานหวยฟอง หมู 6 ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื ่อชวยเหลือ
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ชาวบานจํานวน 93 ครัวเรือน กวา 300 คน เตรียมอพยพไปไวยงัพืน้ทีป่ลอดภัย เนือ่งจากพบวาดินทรุดตัวเปนรองลึก
กวา 1 เมตร ยาวกวา 1 กิโลเมตร และกระจายทรุดตัวอยางตอเนื่อง 

ชาวบานหวยฟองตองถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เนื่องจากถนนที่ทรุดตัวเปนเสนทางสัญจรหลักและมีเพียง
เสนทางเดียวท่ีใชเขาออกหมูบาน รวมท้ังโรงพยาบาลนานซึ่งอยูติดริมแมน้ํานานไดขอสนับสนุนกระสอบทรายเพื่อนํามา
กัน้น้าํตามอาคารตางๆ และขอกําลังพลทหาร เพือ่เตรียมขนยายอุปกรณ ทางการแพทยทีสํ่าคัญและผูปวยขึน้ชั้นสอง 
พรอมท้ังตองเตรียมเสบียงอาหารสําหรับผูปวยใหเพียงพอในชวง 1 สัปดาห 

สําหรบัสถานการณน้าํในเขตเทศบาลเมอืงนาน โดยเฉพาะชุมชนติดรมิน้าํยังนาเปนหวงและทางเทศบาลเมืองนาน 
ไดเตรียมพรอมกําลังเจาหนาท่ีเฝาสถานการณ 24 ชั่วโมง หลังน้ําจากทุกอําเภอทางสายเหนือ ไหลรวมลงสูแมน้าํนานทํา
ใหระดับน้ําสูงเลยจุดวิกฤต 

ท่ีจุดวัดระดับลาสุดเมื่อเวลา 16.00 น. น้ํา N64 บานผาขวาง ลาสุดอยูที ่9.20 เมตร จุดวกิฤติท่ี 9 เมตร และ ทีจุ่ด 
N1 กาดแลง วดัไดท่ี 8.30 จุดวกิฤต 9 เมตร และลนทะลักเขาทวมเขตเทศบาลเมอืงนาน ซึง่เปนยานการคาและเศรษฐกิจ
สําคัญ มีทัง้รานคา โรงแรมจํานวนมาก และน้าํไดลนทะลักเขาทวมถนนสายตางๆสูงกวา 50 เซนติเมตร ทําใหหลาย
รานคาตองเรงเกบ็ขาวของสินคาออกไปเก็บไวท่ีปลอดภัยแลว 

นอกจากนี้ยังมีชุมชนท่ีติดริมน้ําอยางบานพวงพะยอม, ภูมินเทร, ทาลี ่ระดับน้าํสูง 1 เมตรกวา ตองตัดไฟฟาเพือ่
ความปลอดภัยในคํ่าคืนนี้ 

นายธวัชชัย พิมพโพธิ ์อาย ุ56 ป เจาของรานชัยเฮงจั่น จําหนายอุปกรณการเกษตร และเครื่องมือชาง พรอม
ลูกจางเรงเก็บของภายในรานข้ึนสูท่ีสูง หลังน้ําทะลักเขาเขตเทศบาลและมีระดับสูงข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งหวังวาระดับน้ําไมสูงมาก
เทาป 49 ท่ีเขาทวมในรานสูง 1 เมตรกวา ไมสามารถเกบ็ของไดทัน เสียหายไป 3-4 ลานบาท 

ทางดานนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน กลาววา สถานการณยังนาเปนหวงตองประเมินกันทุก
ชัว่โมง เนื่องจากน้าํจากแมน้ําสาขาทางสายเหนือ และน้ําที่ลนอางเก็บทีอ่างน้ําพงษ ต.สันติสุข ทีจ่ะไหลลงรวมแมน้ํา 
ประกอบกับน้ําทางพื้นท่ีทางใตก็มีระดับสูงทําใหไมสามารถระบายไดทัน และจะทะลักเขาเขตเทศบาลเมืองนานอีก 3-4 
ช่ัวโมงขางหนาอีกจํานวนหนึ่งซึ่งไดเตรียมพรอมกําลังเจาหนาท่ีเฝาระวังตลอดท้ังคืนนี้  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081420 
 

22.อวม! ผูวาฯ พะเยาเรงใหความชวยเหลือผูประสบภัย พบ 3,000 ครัวเรือนเดือดรอนหนัก 
พะเยา- ผูวาฯ พะเยา พรอมหนวยงานทีเ่กีย่วของ ติดตามคืบหนาเหตุน้าํปาไหลหลาก อ.ปง-อ.เชียงคํา พบความ

เสียหาย 11 ตําบล 75 หมูบาน เกอืบ 3,000 ครัวเรือน พรอมต้ังศูนยชวยเหลือและรับบริจาคส่ิงของเยียวยาผูประสบภัย 
วันนี้ (15 ส.ค.) นายศุภชัย เอีย่มสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดพะเยา พรอมดวยนายนิมิต วันไชยธนวงศ รองผูวา

ราชการจังหวัด, นายวรวิทย บุรณศิริ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา และหนวยงานทีเ่กีย่วของ ลงพืน้ทีเ่พื่อ
ติดตามสถานการณความคืบหนาเหตุการณน้าํปาไหลหลากท่ี อ.ปง และ อ.เชียงคํา หลังจากเมือ่คืนทีผ่านมาไดเกิดฝนตก
อยางหนักในพื้นท่ีสงผลใหน้ําในลําน้ํางิม และน้ําคะไหลหลากเขาทวมบานเรือน พื้นท่ีทางการเกษตรรวมถึงสัตวเล้ียงและ
ทรัพยสินของราษฎรไดรับความเสียหายในพืน้ทีอ่ําเภอปง รวม 5 ตําบล ประกอบดวย ต.งิม, ต.ออย, ต.ปง, ต.นาปรัง 
และ ต.ควร รวม 28 หมูบาน มีราษฎรไดรับความเดือดรอนกวา 2,500 ครัวเรือน และมีผูสูญหายจํานวน 1 ราย คือนาย
นพรัตน คันทะเรศร อายุ 39 ป อยูบานเลขท่ี 19 หมู 1 ต.นาปรงั อ.ปง ลาสุดยังไมพบราง 

โดยขณะนีท้าง อบจ.พะเยาไดจัดสงเจาหนาท่ีทีมคนหารางผูสูญหาย รวมกับทางเจาหนาท่ีกูภัยในพื้นท่ีแลว ขณะท่ี
พบผูบาดเจ็บอีกจํานวน 3 คน ไฟช็อต 1 ราย อาการสาหัส และหกลมกระดูกหัก 2 ราย ถนนชํารุดเสียหาย 3 เสนทาง 
เปนถนนสายบานสันกลาง, บานหนองบัว และบานแบง โดยมีคอสะพานขาด 1 แหงทีบ่านหนองบัว ม.2 และฝายไดรับ
ความเสียหายอีก 1 แหงใน ต.งิม 
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สวนท่ี อ.เชียงคําก็ไดรับผลกระทบรวม 6 ตําบล ไดแก ต.แมลาว ต.เจดียคํา ต.เวียง ต.ฝายกวาง ต.รมเยน็ และ ต.
เชียงบาน รวม 47 หมูบาน 405 ครวัเรอืน โดยพืน้ท่ีทางการเกษตรของท้ังสองอาํเภอ ไดรบัความเสียหายเปนจํานวนมาก
สวนใหญเปนพื้นที่นาขาว และไรขาวโพดที่กําลังออกผลผลิต รวมถึงสัตวเลี้ยง และทรัพยสินของราษฎร ขณะนี้อยู 
ระหวางสํารวจความเสียหายเพื่อเรงใหความชวยเหลือตอไป 

ผูวาราชการจังหวัดพะเยาไดส่ังการใหมีการ ต้ังจุดรับบริจาคส่ิงของ รวมถึงต้ังศูนยอํานวยการทองถ่ิน และอําเภอ
เพื่อเรงใหความชวยเหลือผูประสบภัย พรอมกําชับใหผูใหญบาน กํานัน ผูนําชุมชนในพื้นที่ไดแจงเตือน และอพยพ 
ประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงไปยังจุดท่ีปลอดภัยแลว  
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23.“พะเยา” อวมดวย-น้ําทะลักทวม “อําเภอปง” คนหาย 1 ไฟดูดอกี 1 
พะเยา - ฝนถลมตอเนื่องท้ังคืนทําน้ํางิมไหลลนตล่ิงทะลักทวมเมืองปง กวา 10 หมูบาน ลาสุดมีคนสูญหาย 1 ราย 

ไฟดูดอีก 1 ราย 
วันนี้ (15 ส.ค.) ผูส่ือขาวรายงานวา หลังมีฝนตกในพื้นท่ีอําเภอปง จังหวัดพะเยา ตลอดท้ังคืนท่ีผานมา ทําใหน้ําใน

ลําน้ํางิม ไหลบาเออทวมบานเรือนราษฎรในตําบลงิม ตําบลออย และไหลบาลงแมน้าํยม เออทวมบานเรือนทีอ่ยูในทีลุ่ม
ริมน้าํในตําบลนาปรัง ตําบลปง ตลอดจนบริเวณสํานักงานเกษตรอําเภอปง และบานพักขาราชการ ก็ไดรับผลกระทบ
เชนเดียวกัน 

จนถึงเวลา 11.30 น.ไดเกิดน้าํทวมเปนบริเวณกวางกวา 10 หมูบาน ไดแก ตําบลงิม 8 หมูบาน, ตําบลออย 5 
หมูบาน, ตําบลนาปรัง 4 หมูบาน และตําบลปง 4 หมูบาน เบื้องตนทางอําเภอปง ตลอดจนเจาหนาที่ อปท. กํานัน 
ผูใหญบานไดเรงชวยเหลือราษฎรท่ีถูกน้ําทวมในทุกหมูบานใหข้ึนไปอยูในท่ีปลอดภัย 

อยางไรก็ตาม พบวาระหวางเกิดน้ําทวมดังกลาวมีคนสูญหาย 1 คน คือ นายนพรัตน คันทะเรศร อายุ 39 ป 
ชาวบานหมู 1 ต.นาปรัง ท่ีมาชวยแมวท่ีติดอยูกับเศษกิ่งไมบริเวณทอน้ํา คาดวาอาจจะพลัดตกน้ําแลวถูกน้ําดูดหายไปเบ้ือ
ตนยังไมพบราง และไดมีผูถูกไฟฟาดูด 1 ราย นําตัวสงโรงพยาบาลปงแลว ขณะทีบ่านเรือน และไรนาของราษฎรไดรับ
ความเสียหายจํานวนมาก 

ดานนายศุภชัย เอีย่มสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดพะเยา ไดสั่งการให หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด ประสานกับทาง อําเภอปง และ อปท.ในพื้นที ่เพือ่สนับสนุนชวยเหลือในสวนที่เกีย่วของ พรอมแจง
เตือนประชาชนเฝาระวังสถานการณในพื้นท่ีเส่ียงภัยอยางใกลชิด 

อยางไรก็ตาม ลาสุดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพะเยาไดระดมน้าํดื่ม เขาชวยเหลือราษฎรที่
ประสบภัยในพื้นท่ีอําเภอปงแลว  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081171 
 

24.ระทึก! ฝนหนักถนนนานทรุดลึกเปนเมตร ยาวนับรอยเมตร-บานพังแลว 1 หลัง 
นาน - ทหารพรานเรงชวยเหลือชาวบานหวยฟอง เฉลิมพระเกียรติ หลังดินรับน้ําไมไหว ถนนกลางหมูบานทรุดตัว

ลึกกวา 1 เมตร ยาวกวา 100 เมตร บานเรือนชาวบานเสียหาย 1 หลัง-กําแพงบานพังทับรถ จยย.ซ้ําอีก แถมมีอีก 3 
หลังคาเรือนเส่ียงหนัก ตองเรงขนยายทรัพยสินกันโกลาหล 

 วันนี ้(15 ส.ค.) ผูสือ่ขาวรายงานความคืบหนาผลกระทบจากฝนตกหนักทัว่พืน้ทีทุ่กอําเภอของจังหวัดนาน วัด
ระดับไดเกนิ 100 มม.ตอเนื่องกวา 24 ช่ัวโมง ทําใหระดับน้ํานาน-ลําน้าํสาขา เพิม่สูงขึน้อยางรวดเร็ว และทะลักลนตล่ิง
ทวมบานเรือนชาวบานหลายพื้นท่ีตามขาวท่ีเสนอไปนั้น 
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ลาสุด พ.อ.อัศมพงษ นิลพันธุ ผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน 32 กองกําลังผาเมือง พรอมดวย ร.ต.
ปรชัญา สําโรง ผูบงัคับรอยทหารพราน 3201ตองเรงจัดกาํลังพลทหารพราน เขาชวยเหลือชาวบานหวยฟอง หมู 6 ต.ขุน
นาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 

หลังไดรับแจงจากชาวบานวา ฝนทีต่กหนักตอเนือ่ง ทําใหดินอุมน้าํไมไหว และเกิดการทรุดตัว ถนนเสนทางหลัก
ของหมูบานทรุดตัวเปนรองลึกประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร และทรดุตัวในหลายจุดของหมูบาน 

นอกจากนี้ยังพบวา มบีานเรอืนราษฎรไดรบัความเสียหายจากดินทรดุตัว จํานวน 1 หลังคาเรือน คือ บานของนาย
เอกชัย ชางเงิน โดยกําแพงบานไดพังทลายลงมาทับรถจักรยานยนตเสียหาย และมีเสาไฟฟาโคนลม 1 ตน ทําใหไฟฟาใน
หมูบานดับ 

กําลังพลทหารพรานกวา 12 นาย พรอมดวยเจาหนาที่ฝายปกครองอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เรงเขาชวยเหลือ
ชาวบานแลว โดยเฉพาะการชวยขนยายทรพัยสนิ ในบานเรอืนของชาวบานอีก 3 หลังคาเรือนทีเ่สีย่งบานพังจากดินทรุด
ตัว ไปไวในท่ีปลอดภัยแลว 

สําหรับถานการณน้ําทวมในพื้นที จังหวัดนาน ขณะนีนายสุวัฒน พรมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดนาน ยงัคงสัง่ทุก
หนวยงานทุกพื้นที่ ทั้ง15 อําเภอ เฝาระวังและติดตามสถานการณน้ํา และปริมาณน้ําฝนอยางใกลชิด เตรียมพรอม
ชวยเหลือชาวบานเต็ มท่ี ซึ่งขณะนี้พื้นท่ีจังหวัดนาน ยังคงมีฝนตกลงมาอยางตอเนื่อง  
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25.ระดับน้ําโขงมุกดาหารเพิ่ม เตือนปลาเลี้ยงในกระชังเสี่ยงน็อกน้ํา 
 มุกดาหาร- ผูวาฯ มุกดาหารแจงเตือนประชาชนริมฝงแมน้ ําโขง เฝาระวังระดับน้ําโขงจะเพิ่มขึ้นในระยะนี้ 

โดยเฉพาะผูเล้ียงปลากระชังเฝาระวงัปลานอ็กน้าํตาย 
วันนี้ (15 ส.ค.) ผูสื่อขาวรายงานวา นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ไดประกาศเตือน

ประชาชนท่ีเล้ียงปลากระชังในระยะนี้ตองเฝาระวังเปนพิเศษ เนื่องจากระดับน้ําในแมน้ําโขงเพิ่มข้ึนตอเนื่อง ทําใหน้ําขุน
อาจทําใหปลาท่ีเล้ียงในกระชังของเกษตรกรน็อกน้ําได และทําใหเกิดความเสียหายแกเกษตรกร 

ท้ังนี้ ไดรับแจงจากสวนอุทกวิทยามุกดาหาร คาดวาระดับน้ําในแมน้ําโขงของจังหวัดมุกดาหารจะมีระดับน้ําเพิ่มข้ึน
อยางรวดเร็ว ระดับน้ําในแมน้ําโขงท่ีวัดไดวันนี้อยูท่ี 7.94 เมตรต่ํากวาตลิ่ง -4.56 เพิม่ขึน้จากเมือ่วาน 0.44 เมตร เทียบ
กับระดับน้าํโขง ป 2558 ระดับน้าํโขง 8.81 เมตร ตํ่ากวาตล่ิง -3.69 เมตร ระดับตล่ิง 12.50 เมตร (ระดับพื้นตลาดชั้นใต
ดิน+12.670 เมตร) 

ในวันนี้ระดับน้ําโขงที่จังหวัดมุกดาหารวัดได 7.94 เมตร สาเหตุมาจากฝนตกปริมาณมากในเขตพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร อีกทั้งน้ําทีไ่หลมาจากจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม ไหลเออลงมายังมุกดาหาร ทาง
จังหวัดไดขอใหหนวยงานเตรียมการปองกันอันตรายและความเสียหายทีเ่กิดขึน้แกชีวิตและทรัพยสิน แจงใหเกษตรกรผู
เล้ียงปลากระชังโดยเฉพาะในพื้นท่ี อ.เมอืงมกุดาหาร อ.หวานใหญ อ.ดอนตาล แหลงเพาะเล้ียงปลานิลกระชังในแมน้ําโขง
แหลงใหญท่ีสุดของจังหวัดมุกดาหารใหเฝาระวังดูแลความมั่นคงแข็งแรงของกระชังปลา และดูอาการของปลาท่ีเล้ียงไวใน
กระชัง เกรงวาปลาท่ีเล้ียงไวอาจจะน็อกน้ําไดเนื่องจากปริมาณน้ําเพิ่มข้ึนและมีสีขุนแดง 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081198 
 

26.เตือนชาวหนองคายจับตาน้ําโขงเพิ่มฉับพลัน ระวังกระชังปลาหลุด 
 หนองคาย-จังหวัดหนองคาย แจงเตือนประชาชนริมฝงแมน้ําโขง เฝาระวังระดับน้ําโขงจะเพิ่มข้ึนฉับพลัน 1 เมตร 

ใหประชาชนระวังกระชังปลาผูกมัดใหแนนหนา  
วันนี้ (14 ส.ค.) นายประสงค คงเคารพธรรม รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย ไดมีหนังสือสัง่การดวนทีสุ่ดไปถึง

ประมงจังหวัดหนองคาย, ผอ.สํานกังานเจาทาภมูภิาค สาขาหนองคาย, ประชาสัมพันธจังหวัดหนองคาย และนายอําเภอ
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ท่ีมีพื้นท่ีติดริมแมน้ําโขง เนื่องจากทางจังหวัดหนองคายไดรับแจงจากสวนอุทกวิทยาหนองคาย คาดวาระดับน้าํในแมน้าํ
โขงของจังหวัดหนองคายจะมีระดับน้ําเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จนถึงพรุงนี้ (15 ส.ค.59) ประมาณ 1 เมตร 

ซึ่งในวันนี้ระดับน้ําโขงท่ีจังหวัดหนองคายวัดได7.67 เมตร สาเหตุมาจากฝนตกปริมาณมากบริเวณเมืองหลวงพระ
บาง ประเทศลาว และน้ําจะไหลลงสูแมน้ําโขง 

ทางจังหวัดไดขอใหหนวยงานเตรียมการปองกันอันตรายและความเสียหายทีเ่กิดขึน้กับชีวิตและทรัพยสิน แจงให
เกษตรกรผูเล้ียงปลากระชัง โดยเฉพาะในพื้นท่ี อ.เมืองหนองคาย ซึ่งเปนแหลงเพาะเล้ียงปลานิลกระชังในแมน้ําโขงแหลง
ใหญท่ีสุดของจังหวัดหนองคาย ใหเฝาระวังดูแลความมั่นคงแข็งแรงของกระชังปลา ซึ่งขณะนี้พบวาเกษตรกรผูเล้ียงปลา
กระชังที่บานพราวใต อ.เมืองหนองคาย ไดขยับเลื่อนกระชังปลาขึน้เล็กนอย เนื ่องจากระดับน้ําเพิ ่มสูงขึ้น และหมั่น
ตรวจสอบกระชังปลาของตัวเองอยูบอยครั้ง โดยน้ําโขงท่ีเพิ่มข้ึนสงผลใหน้ําในแมน้ําโขงมีสีขุนแดง 

อยางไรก็ตามระดับน้าํโขงทีเ่ขาขัน้วิกฤติของจังหวัดหนองคาย หากเกิน 12.10 เมตร ก็จะทําใหเกิดน้ําทวมใน
หลายพื้นท่ีของอําเภอเมืองหนองคาย ซึ่งถาระดับน้ําโขงถึง 10 เมตร ก็จะมีการปดประตูระบายน้าํ ปองกันไมใหน้าํโขง
ไหลยอนกลับมาตามทางระบายน้าํทันที  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000080960 
 

27.เหม็นมาก! กองขยะหลงั อบต.สํานักทอง ชาวบานรองแกไขดวน 
ระยอง - กองขยะบนเนนิเขา 9 ไรเศษ อยูดานหลัง อบต.สํานักทอง สงกลิน่เหม็นรบกวนชาวบาน น้าํเสียจากกอง

ขยะไหลลงคลองสาธารณะ สงผลกระทบชาวสวน โดยรองมาปเศษเรื่องเงียบ วอนหนวยงานท่ีเกี่ยวของแกไขดวน 
วันนี้ (15 ส.ค.) ชาวบานรองมรีถเกบ็ขยะในตลาด ต.สํานกัทอง อ.เมืองระยอง แลวนํามาท้ิงในพื้นท่ีบนเนินเขา หมู 

1 หลังองคการบรหิารสวนตําบล (อบต.) สํานักทอง มานานกวา 10 ปแลว ปจจุบัน กองขยะเพิม่ปริมาณจํานวนมาก สง
กล่ินเหม็นรบกวนชาวบาน โดยฤดูฝนน้ําฝนก็ชะลางกองขยะไหลลงคลองสาธารณะท่ีอยูติดกัน สงผลกระทบชาวสวนไม
กลาใชน้าํในการเกษตร 

นายสุพล ขุนหมื่น อายุ 54 ป อยูบานเลขที ่10/1 หมู 1 ต.สํานักทอง และนายสมชาย สํานักไพสันต ชาวบาน
กลาววา เรื่องกองขยะสงกล่ินเหม็นรบกวนชาวบาน และน้ําเสียจากกองขยะไหลลงคลองสาธารณะ สงผลกระทบเกษตร
ชาวสวนมานาน เคยรองเรียนมาปเศษแลว แตเรื่องก็เงียบหายไป โดยขอฝากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรื่องส่ิงแวดลอมเรงเขา
มากาํจัด หรอืขนยายออกไปโดยเรว็ 

ดาน นายสุรินทร ตรีไตรรัตนกุล นายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สํานักทอง กลาววา กรณีกองขยะหลัง 
อบต.สํานักทอง มีการทิ้งกันมานาน รวมทั้งมีชาวบานขนขยะมาทิง้ดวยเชนกัน กอนทีต่นจะเขามารับตําแหนงยอมรับวา 
ทีทํ่างานก็ไดรับผลกระทบเรือ่งกลิ่นเหม็น แตก็ไมไดนิ่งนอนใจ ขณะนี้ทาง อบต.ไดลงนามบันทึกขอตกลงกับองคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ระยอง เพือ่ดําเนินการขนยายขยะนําไปทิ้งในศูนยกําจัดขยะรวมแบบครบวงจรของ อบจ.
ระยอง แตเนือ่งจากการขนยายตองเสียคาดําเนินการตันละ 400 บาท ซึ่งกอนหนาทาง อบต.ไมไดตัง้งบประมาณไว แต
ปจจุบันนี้ไดต้ังงบประมาณในการขนยายขยะ จํานวน 200,000-300,000 บาท คาดวาจะเริม่ขนยายขยะไดในราวเดือน
กันยายนนี้เปนตนไป 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081178 
 

28.ลมกระหน่ํา! บานเรือน ปชช.พัทลุง ไดรับผลกระทบหลายหมูบาน 
พัทลุง - เกิดลมพัดแรงเปนวันท่ี 2 ในพืน้ทีอ่ําเภอกงหราพัทลุง ทําใหบานเรือนของราษฎรและสวนผลไมไดรับ

ความเสียหายในหลายหมูบาน 
 วันนี้ (15 ส.ค.) ผูส่ือขาวจังหวัดพัทลุงรายงานวา ไดเกิดลมพัดแรงเปนวันที ่2 ในพืน้ทีอ่ําเภอกงหราพัทลุง สราง

ความเสียหายแกบานเรือนของราษฎร และสวนผลไมในพื้นท่ีหมู 3,5,6,7 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง บานเรือนของ
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ราษฎรถูกตนไมลมทับ เสาไฟฟาหัก กระเบือ้งมุงหลังคาปลิววอนไดรับความเสียหายประมาณ 150 หลัง ในขณะทีล่ม
ยังคงพัดแรงมาเปนระยะ ชาวบานตองหลบอยูแตในบานเนื่องจากหวั่นจะไมปลอดภัยจากกิ่งไมตนไมลมใส 

และลาสุด จากกระแสลมแรง ทําใหพัดตนไมขนาดใหญหักโคนลมทับบานเรือนประชาชนในพืน้ที ่ม.5 ต.กงหรา 
ทําให นางบัว เพชรโชติ อายุ 91 ป เลขที่ 75 หมู 5 ต.กงหรา ไดรับบาดเจ็บ เจาหนาที่ชุดกูชีพโรงพยาบาลกงหรา แรง
เขาชวยเหลือนาํสงโรงพยาบาลอยางเรงดวน 

ในขณะที่ทางสํานักงานปองกันบรรเทาสาธารณะพัทลุง ไดเรงประกาศเตือนประชาชนในพืน้ทีเ่กิดวาตภัย ใหเฝา
ระวังกิ่งไมตนไมท่ีอาจหักโคนลมทับจนรับอันตราย หากลมสงบ ขอใหตัดแตงกิ่งไมขางบานเพื่อปองกันเหตุท่ีอาจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081401 
 

29.ตากฝนตกตอเนื่องหินถลม-น้ําปาหลากทวมบางสวน 
ตากฝนตกตอเนือ่ง หินถลมทับเสนทาง น้าํปาหลากเขาทวมบางสวน ขณะระดับแมน้ําเมยสูงข้ึนอยางรวดเร็ว นาย

ประสงค หลาออน นายอําเภอพบพระ จังหวัดตาก และ นายธนยศ ปานขาว นายอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ไดมี
ประกาศแจงเตือนประชาชนในพื้นท่ีท่ีอยูติดริมแมน้ําเมย ชายแดนไทย-เมียนมา และตามลําหวยสายตาง ๆ ใหเพิม่ความ
ระมัดระวัง เนือ่งจากขณะนีม้ีฝนตกลงมาอยางหนัก จนอาจสงผลทําใหเกิดน้ําปาไหลหลาก ซึ่งขณะนี้ที่ อ.พบพระ ตน
กําเนิดแมน้ําเมย มีระดับเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะแนวชายแดนไทย-เมียนมา รวมทัง้ทีบ่านมอเกอรไทย หมู 1 
บรเิวณทาขามบานมอเกอรไทย ต.วาเลย อ.พบพระ น้าํเพิม่สูงขึน้ประมาณ 30 เซนติเมตรตอชัว่โมง นายอําเภอพบพระ
จึงขอใหหมูบานท่ีอยูทายแมน้ําเมยเฝาระวังสถานการณ  

นอกจากนี้ บริเวณเสนทางสายตาก-แมสอด บริเวณเนินพิศวง ไดมีดินและหินจากภูเขา ถลมลงมาทับเสนทาง
บางสวน ลาสุด ร.ท.ศาศวัตรสัตยพงษ นายทหารหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที ่4 แมสอด (ฉก.ร.4) ทําหนาทีหั่วหนา
ดานฝายความมัน่คงหวยหินฝน ไดนํากําลังทหาร ฉก.ร.4 แมสอด ไปเคลียรเสนทาง นําดินออกและนําปายไปปดกัน้ให
ประชาชนเพิม่ความระมดัระวงัการใชเสนทางสายดงักลาวแลว ขณะเดียวกนั ในพืน้ท่ี หลายตําบล ของ อ.แมสอด และ อ.
พบพระ เริม่มีน้าํปาไหลหลากเขาทวม ตามเสนทางถนนสายตาง ๆ แลว รวมทัง้บานเรือนราษฎรและพืน้ทีทํ่าการเกษตร
น้าํเริ ่มขังทวม จากการที่ฝนไดกระหน่าํตกติดตอกันมาหลายวัน ลาสุดที่บานแมโกนเกน ต.มหาวัน อ.แมสอด จ.ตาก 
สะพานขามหวยแมโกนเกนท่ีประชาชนใชสัญจรไป-มา ขาด การคมนาคมใชการไมได 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=721411 
 

30. พายถุลมสมุทรปราการเสาไฟฟาลมกวา30ตนทับรถกวา30คัน 
เม่ือเวลา 15.30 น. วันท่ี 15  สิงหาคม 2559 เจาหนาท่ีตาํรวจ สภ.บางพลี สมุทรปราการ ไดรับแจงมีเหตุพายพุัด

มีเสาไฟฟาลมหลายสิบตนลมลงมาทับรถยนตทีสั่ญจรผานไปมาไดรับความเสียหายจํานวนมาก เหตุเกิดภายในซอยธน
สิทธิ ์ถนนเทพารักษ หลักกิโลเมตรที ่14 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หลังรับแจงพรอมดวย
เจาหนาท่ีการไฟฟานครหลวงสมทุรปราการ เดินทางเขาตรวจสอบ  

ท่ีเกิดเหตุไดพบเสาไฟฟาท่ีมีความสูงประมาณ 12 เมตรต้ังอยูริมถนนกวา 30 ตน ลมลงมาเปนระยะทางประมาณ 
2 กิโลเมตร และทับรถยนตท่ีวิ่งผานไปมาไดรับความเสียหายรวม 32 คัน เปนรถยนตจํานวน 30 คัน รถจักรยานยนต 2 
คัน นอกจากนัน้ยงัมีผูบาดเจ็บทีขั่บขี่รถจักรยานยนตมาถูกเสาไฟฟาลมใสไดรับบาดเจ็บสาหัสจํานวน 1 ราย ชื่อนาย
อาทิตย หมื่นเทพ อายุ 37 ป ถูกเจาหนาทีกู่ภัยใหความชวยเหลือสงโรงพยาบาลไปกอนแลว ขณะเดียวกันภายในซอยที่
เกิดเหตุมีหมูบานจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยูจํานวนมากไดรับผลกระทบไมมีกระแสไฟฟาใช และไมสามารถเขา
ออกภายในซอยดังกลาวดวยยานพาหนะได ตองใชวิธีเดินเทาเขาไปเทานั้น ซึ่งคาดวาจะใชเวลาไมตํ่ากวา 4 ชัว่โมงนาจะ
สามารถเคลียรพื้นที่และเปดการจราจรได จากการสอบถามนายวรวุฒ สกัดกลาง อายุ 26 ป คนขับรถยนตกระบะยีห่อ 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081401�
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โตโยตา วีโก สีขาว ทะเบียน 1ฒฎ 6018 กทม.ที่ถูกเสาไฟฟาลมทับหลังคาจนหวิดเอาชีวิตออกมาไมรอด ไดเลานาที
ระทึกวา ขณะตนกําลังจะขับรถผานเสนทางดังกลาวนั้นพบวามีพายุฝนและลมตกลงมาอยางหนักจากนั้นไมนานเสาไฟฟา
ไดเริ่มลมลงมาท่ีละตนคลายแผงโดมีโนและดึงเสาไฟฟาตนอื่น ๆ ลมลงมาเปนแถบ ตนเห็นทาไมดีจึงไดรีบเปดประตูรถวิ่ง
หนีออกมากอนท่ีเสาไฟฟาจะลมลงมาทับที่หัวเกงชวงทีค่นขับนัง่อยูโชคดีทีต่นเปดประตูหนีออกมากอนจึงรอดตายมาได
อยางหวุดหวิด  

เบื้องตนเจาหนาที่ไดทําการปดกั้นการจราจรภายในซอยดังกลาวเอาไวพรอมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชน
หลีกเลีย่งการเดินทางเขาออกภายในซอยดังกลาวเปนการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย และเจาหนาที่การไฟฟาไดอยู
ระหวางการเกบ็กูคาดวาจะใชเวลาไมตํ่ากวา 4-5 ชัว่โมง นาจะเคลียรพืน้ทีไ่ดบางสวนและจายไฟฟาใหกับชาวบานไดใช
เปนการชั่วคราว ซึง่คาดวาในคืนนีต้ลอดทั้งคืนเจาหนาที่การไฟฟานาจะเขาแกไขสถานการณในจุดทีเ่กิดเหตุใหอยูใน
สภาพเดิมได 

http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=791554 
 

31.ฝนกระหน่ําน้ําทวมบานดู100หลังคาเรือน 
เมื่อชวงเย็นของวันท่ี 15 ส.ค.2559 หลังจากท่ีมีฝนตกลงมาอยางหนักในหลายพื้นท่ีชวง 16.00 น. ทําใหมีปริมาณ

น้ําฝนจํานวนมากเออทวม โดยเฉพาะในพื้นท่ี ต.บานดู โดยเฉพาะท่ีบรเิวณบาน นางแล ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย น้าํ
ไดเออลนมาจากอางเก็บน้ําในพื้นท่ี สงผลใหน้ําเขาทวมถนนพหลโยธินต้ังแตบริเวณ ทางเขาประตู 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย สงผลใหรถติดยาวเกอืบ 2 กโิลเมตร โดยน้ําไดทวมชองจราจรขาข้ึนไปยัง อ.แมสาย โดยทาง พ.ต.อ.สิทธิชัย ไกร
แสง ผกก.สภ.บานดู ไดนํากําลังเจาหนาท่ีตํารวจจราจร ลงพื้นท่ีเพื่อชวยอํานวยความสะดวกและระบายรถท่ีติดกันอยาง
หนกั  

นอกจากที่บริเวณถนนพหลโยธินแลว บริเวณทางเขา บานดํา ของอาจารยถวัลย ดัชนี ศิลปนแหงชาติผูลวงลับ ก็
ไดมีน้ ําทวมตลอดทั้งซอย ซึ่งทหารจาก มณฑลทหารบกที่ 37 คายเม็งรายมหาราช ก็ไดนํากําลังทหารเขาชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งในพื้นท่ีแหงนี้เพิ่งถูกน้ําทวมไปเมื่อปลายเดือนท่ีผานมา แตเมื่อฝนตก
ลงมาอยางหนักก็ถูกน้ําทวมซ้ําอีกครั้ง นอกจากนี้ยังไดรับรายงานวาในพื้นท่ี บานนางแลใน ซึ่งอยูใกลกับมหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง ก็ไดประสบอุทกภัยเชนกันซึ่งปริมาณน้าํไดทวมสูงจนชาวบานตองลอยคอออกมาจากบาน ซึง่ทางองคการ
บริหารสวนทองถ่ินก็ไดเขาชวยเหลือเบ้ืองตน  

ดานพื้นท่ีบานโปงพระบาท หมู 16 ต.บานดู น้าํไดเขาทวม กวา 100 หลังคาเรือน และถนนภายในหมูบานบางจุด
ทวมสูงกวา 50 เซนติเมตร ทําใหประชาชนในพืน้ทีดั่งกลาวตองขนยายทรัพยสินหนีน้าํและทําใหการจราจรเปนไปดวย
ความลําบาก นอกจากนียั้งมนี้าํปาจากดอยนางแลและดอยปาคา ไหลทะลักเขาทวมบานเรือน และถนนใน ตําบลนางแล 
อยางหนัก ลาสุดทางนายบุญสง เตชะมณีสถิตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไดสัง่การใหทางอําเภอและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพื้นท่ีประสบภัยเขาทําการชวยเหลือและสํารวจความเสียหายแลว 

http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=791558 
 

32.พบกลุมฝนเล็กนอยปกคลุมกทม.หลายเขต 
พบกลุมฝนเล็กนอยปกคลุม ฝงธนบุรี และพระนคร สุงสุดท่ี หนองจอก 9 มม. สถานีเรดาร สํานักระบายน้ํา กทม. 

รายงาน เมื่อเวลา 14.00 น. ฝนเล็กนอยถึงปานกลาง ปกคลุมพืน้ทีฝ่ งธนบุรี และฝ งพระนครชัน้ใน เคลือ่นตัวทิศ
ตะวนัออก แนวโนมคงท่ี ปรมิาณฝนรวมสูงสุด เขตหนองจอก 9 มม. 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=721535 
 

33.ระทึก! ฝนหนักถนนนานทรุดลึกเปนเมตร ยาวนับรอยเมตร-บานพังแลว 1 หลัง 
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นาน - ทหารพรานเรงชวยเหลือชาวบานหวยฟอง เฉลิมพระเกียรติ หลังดินรับน้ําไมไหว ถนนกลางหมูบานทรุดตัว
ลึกกวา 1 เมตร ยาวกวา 100 เมตร บานเรือนชาวบานเสียหาย 1 หลัง-กําแพงบานพังทับรถ จยย.ซ้าํอีก แถมมีอีก 3 
หลังคาเรือนเส่ียงหนัก ตองเรงขนยายทรัพยสินกันโกลาหล     

วันนี้ (15 ส.ค.) ผูสื่อขาวรายงานความคืบหนาผลกระทบจากฝนตกหนักทั่วพื้นทีทุ่กอําเภอของจังหวัดนาน วัด
ระดับไดเกนิ 100 มม.ตอเนื่องกวา 24 ช่ัวโมง ทําใหระดับน้ํานาน-ลําน้าํสาขา เพิม่สูงขึน้อยางรวดเร็ว และทะลักลนตลิง่
ทวมบานเรือนชาวบานหลายพื้นท่ีตามขาวท่ีเสนอไปนัน้        

ลาสุด พ.อ.อัศมพงษ นิลพันธุ ผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน 32 กองกําลังผาเมือง พรอมดวย ร.ต.
ปรชัญา สําโรง ผูบงัคับรอยทหารพราน 3201ตองเรงจัดกาํลังพลทหารพราน เขาชวยเหลือชาวบานหวยฟอง หมู 6 ต.ขุน
นาน อ.เฉลิมพระเกียรติ        

หลังไดรับแจงจากชาวบานวา ฝนทีต่กหนักตอเนือ่ง ทําใหดินอุมน้าํไมไหว และเกิดการทรุดตัว ถนนเสนทางหลัก
ของหมูบานทรุดตัวเปนรองลึกประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร และทรดุตัวในหลายจุดของหมูบาน 

นอกจากนี้ยังพบวา มีบานเรือนราษฎรไดรับความเสียหายจากดินทรดุตัว จํานวน 1 หลังคาเรือน คือ บานของนาย
เอกชัย ชางเงิน โดยกําแพงบานไดพังทลายลงมาทับรถจักรยานยนตเสียหาย และมีเสาไฟฟาโคนลม 1 ตน ทําใหไฟฟาใน
หมูบานดับกาํลังพลทหารพรานกวา 12 นาย พรอมดวยเจาหนาทีฝ่ายปกครองอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เรงเขาชวยเหลือ
ชาวบานแลว โดยเฉพาะการชวยขนยายทรพัยสนิ ในบานเรอืนของชาวบานอีก 3 หลังคาเรือนทีเ่สีย่งบานพังจากดินทรุด
ตัว ไปไวในท่ีปลอดภัยแลว 

สําหรับถานการณน้ําทวมในพื้นที จังหวัดนาน ขณะนีนายสุวัฒน พรมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดนาน ยังคงส่ังทุก
หนวยงานทุกพื้นที่ ท้ัง15 อําเภอ เฝาระวังและติดตามสถานการณน้ํา และปริมาณน้ําฝนอยางใกลชิด เตรียมพรอม
ชวยเหลือชาวบานเต็ มท่ี ซึ่งขณะนี้พื้นท่ีจังหวัดนาน ยังคงมีฝนตกลงมาอยางตอเนื่อง  

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081142&Keyword=%bd%b9 

 
34.“พะเยา” อวมดวย-น้ําทะลักทวม “อําเภอปง” คนหาย 1 ไฟดูดอกี 1 

พะเยา - ฝนถลมตอเนื่องท้ังคืนทําน้ํางิมไหลลนตล่ิงทะลักทวมเมืองปง กวา 10 หมูบาน ลาสุดมีคนสูญหาย 1 ราย 
ไฟดูดอีก 1 ราย วันนี้ (15 ส.ค.) ผูสือ่ขาวรายงานวา หลังมีฝนตกในพืน้ทีอ่ําเภอปง จังหวัดพะเยา ตลอดทัง้คืนทีผ่านมา 
ทําใหน้ําในลําน้ํางิม ไหลบาเออทวมบานเรือนราษฎรในตําบลงิม ตําบลออย และไหลบาลงแมน้ํายม เออทวมบานเรือนท่ี
อยูในทีลุ่มริมน้ําในตําบลนาปรัง ตําบลปง ตลอดจนบริเวณสํานักงานเกษตรอําเภอปง และบานพักขาราชการ ก็ไดรับ
ผลกระทบเชนเดียวกนั จนถึงเวลา 11.30 น.ไดเกิดน้าํทวมเปนบริเวณกวางกวา 10 หมูบาน ไดแก ตําบลงิม 8 หมูบาน, 
ตําบลออย 5 หมูบาน, ตําบลนาปรงั 4 หมูบาน และตําบลปง 4 หมูบาน เบ้ืองตนทางอําเภอปง ตลอดจนเจาหนาท่ี อปท. 
กํานัน ผูใหญบานไดเรงชวยเหลือราษฎรท่ีถูกน้ําทวมในทุกหมูบานใหข้ึนไปอยูในที่ปลอดภัย อยางไรก็ตาม พบวาระหวาง
เกิดน้ําทวมดังกลาวมีคนสูญหาย 1 คน คือ นายนพรัตน คันทะเรศร อายุ 39 ป ชาวบานหมู 1 ต.นาปรัง ทีม่าชวยแมวที่
ติดอยูกับเศษกิ่งไมบริเวณทอน้ํา คาดวาอาจจะพลัดตกน้ําแลวถูกน้ําดูดหายไปเบ้ือตนยังไมพบราง และไดมีผูถูกไฟฟาดูด 
1 ราย นาํตัวสงโรงพยาบาลปงแลว ขณะท่ีบานเรอืน และไรนาของราษฎรไดรบัความเสียหายจํานวนมาก 

ดานนายศุภชัย เอีย่มสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดพะเยา ไดสั่งการให หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด ประสานกับทาง อําเภอปง และ อปท.ในพื้นท่ี เพือ่สนับสนุนชวยเหลือในสวนที่เกีย่วของ พรอมแจง
เตือนประชาชนเฝาระวังสถานการณในพืน้ที่เสี่ยงภัยอยางใกลชิด อยางไรก็ตาม ลาสุดสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดพะเยาไดระดมน้ําด่ืม เขาชวยเหลือราษฎรท่ีประสบภัยในพื้นท่ีอําเภอปงแลว 
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081171&Keyword=%bd 





นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบัน 867.9 มม. มากกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.9 มม. (0%) 

2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 33 ,573 ล้าน ลบ.ม. 
(47%) มากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย 

3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 1,994 ล้าน ลบ.ม. 
(45%) มากกว่าปีที่แล้ว 1% 

4.พ้ืนที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า  
4.1 ปัจจุบันยุติสถานการณ์ภัยแล้งแล้วทุกจังหวัด รวม  พ้ืนที่

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

4.2 น้้าหลาก 4 จังหวัด คือ พะเยา น่าน เชียงราย ตาก 
4.3 น้้าท่วม 4 จังหวัด คือ พะเยา น่าน เชียงราย ตาก 
4.4 ดินเลื่อนไหล 1 จังหวัด คือ น่าน 
4.5 พายุลมกรรโชกแรง 3 จังหวัด คือ สมุทรปราการ กทม. พัทลุง 

5.สถานะน้้าในแม่น้้าสายส้าคัญส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้าน้อย  
6.พ้ืนที่เฝ้าระวังน้้าคุณภาพน้้า 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ล้าโดมใหญ่), 
ชลบุร(ีพัทยา), เชียงใหม่(แม่น้้าปิง), ล้าปาง(แม่น้้าวัง), แพร่(แม่น้้ายม), 
พิษณุโลก(แม่น้้าน่าน), ปราจีนบุร(ีคลองสารภี), น่าน ,ระยอง 



พ้ืนที่ที่คำดว่ำจะมีฝนฟ้ำคะนอง ภำค ลักษณะอำกำศ พื้นที่จังหวัด %
ฝน 

เทียบกับ 
เม่ือวำน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ล้าพูน ล้าปาง ตาก 

สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์   อุณหภูมิ 23-32 องศา
เซลเซียส 

80 มากกว่า 
เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริ เวณจังหวัดเลย 
หนองบัวล้าภู อุดรธานี อุณหภูมิ 23-33 องศาเซลเซียส  

60 มากกว่า 
เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด ราชบุรี  กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิ 25-
34 องศาเซลเซียส  

60 มากกว่า 
เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ 26-34 
องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 2-3เมตร ข้ึนไป 

60 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 

สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา  อุณหภูมิ 24-35องศา
เซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร  

60 เท่ากับ 
 เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง  บริเวณจังหวัด ระนอง 
พังงา  อุณหภูมิ 23-32องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืน 2-4 เมตร ข้ึนไป 

70 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

กทม.และ
ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนองในช่วงระหว่างบ่ายถึงค้่า  อุณหภูมิ 27-34 องศา
เซลเซียส 

70 มากกว่า 
เมื่อวาน 



สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน้ ำ 
ในเข่ือนขนำดใหญ่ 

 

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

จ.ตาก, เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.
กาญจนบุรี 

- มีปริมำณเท่ำกับเมื่อวำน 2 เขื่อน คือ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น, เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- มีปริมำณลดลงจำกเมื่อวำน 2 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวง
อุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนบางลาง จ.ยะลา 
 

27 25 

45 

65 
ศรนีครนิทร ์

28 

33 

28 ทบัเสลา 

17 กระเสยีว 

46 สริกิติ ิ ์

41 
16 แมก่วง 

32 

33 

14 

32 

76 

รชัชประภา 

29 

28 หว้ยหลวง 35 

น า้อูน 

27 

น า้พุง 

51 

สรินิธร 

22 33 

หนองปลาไหล 
49 ประแสร ์

22 

29 

ล าแซะ 

19 

17 

11 
22 

48 

ล านางรอง 

อุบลรตัน ์
แควนอ้ย 

กิว่ลม 

แมง่ดั 

กิว่คอหมา 

ภูมพิล 

แกง่กระจาน 

ปราณบุร ี

81% ขึน้ไป  ดีมาก  0  แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี      3  แห่ง 

31 - 50%   น า้พอใช้  12  แห่ง 

≤ 30%  น า้น้อย  18 แห่ง 

ล ำปำว 

48 

ป่าสกั 

ขุนดา่นฯ 

คลองสยีดั 

วชริาลงกรณ 

บางลาง 

ล าตะคอง 

บางพระ 

จุฬาภรณ ์

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2559 33,573 48 10,066 21 

2558 34,039 48 10,532 22 

26 



- วันที่ 16-17 ส.ค. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตก
ต่อเนื่องและมีฝนหนักบางแห่งในภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่้า คลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 
เนื่องจาก ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน 
และประเทศลาว เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณอ่าวตังเก๋ีย 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก้าลังแรง 

- วันที่ 16-17 ส.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร  
 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 

น้ ำท่วม 3 จังหวัด คือ น่าน พะเยา เชียงราย 
น้ ำหลำก 3 จังหวัด คือ น่าน พะเยา เชียงราย 

  ดินเลือ่นไหล 1 จงัหวดั คือ นา่น 

  ลมกระโชกแรง 3 จงัหวดั คือ สมทุรปราการ กทม. พทัลงุ 



พื้นที่ประสบอุทกภัย น้ ำท่วมขัง น้ ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มจำกข่ำว ข้อมูลวันที่  15 ส.ค. ปี 2556 - 2559 
 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2559 

ตั้งแต่เริ่มฤดูฝน 2559 
(18 พค.2559) มีน้้า
ท่วมแล้ว 44 จังหวัด 
ลดแล้ว 43 จังหวัด 

น้้าท่วม 
ปีนี้มีน้้าเคยท่วมแล้ว 

หมายเหตุ ข้อมูลป ี2556 2557 2558 มีเฉพาะน้้าท่วมในวันเดยีวกันของปีนั้นๆ 

น้ ำท่วม 3 จังหวัด 
พิจิตร ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ 

น้ ำท่วม 3 จังหวัด 
ยโสธร อ ำนำจเจริญ 
อุบลรำชธำนี   
 
    

น้ ำท่วม 2 จังหวัด  
แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น  
 

น้ ำท่วม 4 จังหวัด พะเยา นา่น เชียงราย ตาก 
น้ ำหลำก 4 จังหวัด คือพะเยา น่าน เชียงราย 

ตาก 
 
 
ดินสไลด์ 1 จังหวัด คือ น่าน  








	
	/สถานการณ์น้ำ




