
คนเชียงใหม่ดีใจ 12 อ่างต้นน ้าปิงมีน ้ามากกว่าปีที่แล้ว 
ลุ่มน ้าปิงตอนกลางยังมนี ้าน้อย ลุ้นฝนเพิ่มน า้ปลาย สค. 

ดีเปรสชั่นจ่อเข้าเวียดนาม-ลาว...ความหวังเพิ่มน ้าเขื่อน  
อุตุฯ เตือน 7 จังหวัดอีสาน รับฝนหนัก 18-19 สค. 

18 สิงหาคม2559 

คนแพร่ปลื มพ่อเมืองส่งทหารช่วยขนของพ้นน ้าล่วงหน้า 
สุโขทัยเปิดประตูระบายน ้าหาดสะพานจันทร์รับน ้าเหนือ 

นายกฯเน้น แก้น ้าท่วมต้องท้างานเชิงรุก 
ห้ามธรรมชาติไม่ได้ฉะนั นขึ นอยู่กับการบริหารจัดการ 
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สรุปสถานการณน้ํา 
    วันท่ี 18 สิงหาคม 2559 

1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงปจจุบันรวม 867.9 มม. มากกวา
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญ มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 34,151 ลาน ลบ.ม. (48%) 

คาเฉล่ีย 3.9 มม. (0%) 
นอยกวา

3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 2,002 ลาน ลบ.ม. (45%) 
ปท่ีแลว 1% 

มากกวา
4.พื้นท่ีท่ีตองใหความสนใจเรื่องน้ํา  

ปท่ีแลว 1% 

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

4.2 น้ําทวม 1 จังหวัด คือ แพร 
5.สถานะน้ําในแมน้ําสายสําคัญสายหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย  

ท่ีอยูในภาวะน้ํามาก ไดแก แมน้ํายม ท่ี อ,เมอืง จ.แพร แมน้ํานาน ท่ี อ.เมอืง จ.นาน 
ท่ีอยูในภาวะน้ําปกติ ไดแก แมน้ํามูล ท่ี อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 

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 8 เข่ือน   
- มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 4 เขื่อน คือ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก, เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ, เขื่อนศรีนครินทร จ.

กาญจนบุรี, เข่ือนปราณบุร ีจ.ประจวบคีรีขันธ 
- มีปริมาณเทากบัเมื่อวาน 1 เข่ือน คือ เข่ือนอบุลรตัน จ.ขอนแกน 
- มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 3 เข่ือน คือ เข่ือนแมกวงอุดมธารา จ.เชียงใหม, เขื่อนจุฬาภรณ จ.ชัยภูมิ, เขื่อนบางลาง 

จ.ยะลา 
8.สถานการณความเค็มของน้าํในลําน้ําเจาพระยา ปกติ 

9.สถานการณพายุ : วันท่ี 18 สิงหาคม 2559 เวลา 05.40 น. มีพายุในแปซิฟคตะวันตก 2 ลูก คือ 
1.ดีเปรสชั่นลูกที่ 1 มีศูนยกลาง อยูทางตะวันออกของเกาะไหหลํา อยูหางจากประเทศไทย 1,320 กม. มีควาเร็วลม

ศูนยกลาง 56 กม./ชม. เคล่ือนท่ีทางตะวันตกดวยความเร็ว 11 กม./ชม. คาดวา จะเคลือ่นทีเ่ขาฝงทีเ่มืองกวางนินห 
ประเทศเวียดนาม พายนุีจ้ะสงผลใหบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิม่มากขึน้ และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บางแหง ดังนี้ 

        1.1.ในชวงวันที่ 18-19 ส.ค.59 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ 
อุดรธานี สกลนคร และนครพนม 

        1.2.ในชวงวันท่ี 19-20 ส.ค.59 ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา นาน แพร ลําพูน 
ลําปาง อตุรดิตถ พิษณุโลก และเพชรบูรณ 

2.ดีเปรสช่ันลูกท่ี 2 มีศูนยกลาง อยูทางตะวันออกของเกาะกวง อยูหางจากประเทศไทย 6,105 กม. มีควาเร็วลมศูนยกลาง 
56 กม./ชม. เคล่ือนท่ีทางตะวันตกเฉียงเหนือดวยความเร็ว 28 กม./ชม.พายุนี้ยังไมมีผลกระทบตอประเทศไทย 
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25% 

16% 

หนองปลาไหล 
ประแสร์ 

บางลาง 

สถานการณ์พายุ :  
1ดีเปรสชั่นบริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนบน 
ท าให้ฝนตกหนักใน
ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือตอนบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ดีเปรสชั่นในแป
ซิฟิคตะวันตก ไม่มี 
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สภาพอากาศของ
ไทย 

81% ขึน้ไป  เกณฑ์น า้ดีมาก  0  แห่ง 

51 - 80%   เกณฑ์น า้ดี        3 แห่ง 

31 - 50%   เกณฑ์น า้พอใช้  12 แห่ง 

≤ 30%      เกณฑ์น า้น้อย   18 แห่ง 

48% 

28% 

เข่ื0อนสิริกิต์ิ 

28% 

14% 

18% 

23% 

29% 

49% 
19% 

น ้ำต้่ำกว่ำตล่ิงมำก 

คำดว่ำฝนตก 

ระวังน ้ำเสีย (11) 

22% 

27% 

17% 

27% 

47% 11% 
65% 

ปริมาณฝนสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงปัจจุบันรวม 867.9 มม.      
    มากกว่าค่าปกติ 3.9 มม. ( 0%) 
อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ น้อยกว่าปีท่ีแล้ว 1% 
    มีปริมาณน้ ากักเก็บรวม 34,151 ล้าน ลบ.ม. (48%) 
อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง มากกว่าปีท่ีแล้ว 1% 
   มีปรมิาณน้ ากักเก็บรวม 2,001 ล้าน ลบ.ม. (45%) 

น า้ในเข่ือน 

28% 

32% 

49% 

เข่ือนภูมิพล 

รัชชประภา 

77% 

36% 32% 

40% 33% 

48% 

22% 

น ้ำหลำก (-) 

น ้ำท่วม (1) 

32% 

32% 

น้ าท่วม (1) 
แพร ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26% 

28% 

สรุปสถานการณ์น้ า  
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 

51% 

  ดินเลือ่นไหล (-) 
  ลมกระโชกแรง (-) 

http://www.npmwf.com/
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สถานการณน้ํา 
    วันท่ี 18 สิงหาคม 2559 

ปญหาพื้นดินริมแมน้ํายุบตัวในชวงมีฝนตกหนัก หรือปริมาณน้ําสูงข้ึนอยางรวดเร็ว เชน 

ประเด็นปญหาและแนวทางแกไข 

1.กรณีจังหวัดสุโขทัย ตล่ิงริมแมน้ํายมบริเวณหนาโรงเรียนปากุมเกาะ หมู 3 ต.ปากุมเกาะ เกิดทรุดตัวจนดินแตก
เปนรองยาวกวา 200 เมตร บางจุดมขีนาดกวาเกือบ 1 เมตรและลึกกวา 2 เมตร จนทําใหบานของชาวบานและโรงเก็บ
ของท่ีอยูริมแมน้ํายมเกิดทรุดตัวจนตองรีบขนของออกจากบานกลางดึกและไปอาศัยนอนบานญาติเนือ่งจากกลัวบานจะ
พงัลงมา โดยบานเลขท่ี135/3 หมู 3 ต.ปากมุเกาะ บานหลังท่ีเกดิเหตุดินทรดุตัวจนทําใหเสาบานเกิดแตกและทรุดตัว จน
ตองขนของออกจากบานเมือ่กลางดึกท่ีผานมา ไดเลาใหฟงวาบานหลังนี้สรางมาประมาณ 30 กวาปและอาศัยอยูดวยกัน 
4 คน จนเม่ือวานประมาณบาย 3 ขณะทีต่นกําลังนัง่อยูใตถุนบานดินบริเวณดานหลังบานริมตลิง่แมน้าํยมไดเริม่แยกตัว
และทรุดตัวไหลลงไปในแมน้าํยม จนประมาณหกโมงเยน็ดินไดแยกและทรุดลงมากขึน้จนทําใหเสาบานเริม่เอียงและฝา
บานแตก ดวยความกลัวจึงไดชวยกนัขนของออกจากบานมาไวดานลางจากนัน้ก็เริม่ไดยงิเสียงไมแตกลัน่ตลอดเวลา เสา
และคานบานพังและดินไดทรุดตัวเปนแนวยาว เชนเดียวกับโรงรถของนางบุญสง สําอางคซึง่อยูติดกับบานเลขที่135/3 
หมู 3 ต.ปากุมเกาะ เกิดดินทรุดตัวจนพื้นปูนแตกเปนแนวยาวกวางประมาณ 1 เมตรและลึกประมาณ 2 เมตร ลาสุด
ปริมาณน้าํบริเวณดานประตูระบายน้าํบานหาดสะพานจันทร หมู 9 ต.ในเมือง เจาหนาทีไ่ดทําการเปดประตูระบายน้าํ
เพื่อท่ีจะรองรับน้ําจากทางเหนือจนลดลงอยูท่ี 57.76 เมตร จากระดับน้าํทะเลปานกลาง 

2.กรณีจังหวัดนาน บานหวยฟอง หมู 6 ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ ฝนที่ตกหนักตอเนือ่งทัว่พืน้ทีทุ่กอําเภอของ
จังหวดันาน วดัระดับไดเกนิ 100 มม.ตอเนื่องกวา 24 ช่ัวโมง ทําใหระดับน้ํานาน-ลําน้ําสาขา เพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว และ
ทะลักลนตล่ิงทวมบานเรือนชาวบานหลายพื้นท่ี ทําใหดินอุมน้ําไมไหว และเกิดการทรุดตัว ถนนเสนทางหลักของหมูบาน
ทรดุตัวเปนรองลึกประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร และทรุดตัวในหลายจุดของหมูบาน นอกจากนีย้งัพบวา มี
บานเรอืนราษฎรไดรบัความเสียหายจากดินทรดุตัว จํานวน 1 หลังคาเรือน คือ บานของนายเอกชัย ชางเงิน โดยกําแพง
บานไดพงัทลายลงมาทับรถจักรยานยนตเสียหาย และมีเสาไฟฟาโคนลม 1 ตน ทําใหไฟฟาในหมูบานดับ และบานเรือน
ของชาวบานอีก 3 หลังคาเรือนท่ีเส่ียงบานพังจากดินทรุดตัว 

 
1.ควรเรงสํารวจพื้นท่ีท่ีคาดวาน้ําจะไหลผาน หรือจะเกิดฝนตกหนักในชวงเวลาต้ังแตขณะนี้ไปจนถึงส้ินฤดูฝนวา มี

พื้นท่ีใดบางท่ีมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดดินทรุด หรือหลุมยบุได แลวประกาศใหประชาชนทราบภาวะความเสีย่ง พรอมทัง้
กําหนดมาตรการในการเฝาระวัง มาตรการเผชิญเหตุ และ การใหความชวยเหลือไวลวงหนา ทัง้นีน้าสังเกตวาพืน้ทีที่มี่
ความเส่ียงจะเกิดหลุมยุบนี้มักเปนพื้นท่ีท่ีมีระดับน้ําตํ่ามาก แลวไดรับปริมาณฝนเปนจํานวนมาก หรือมีน้าํหลากผานเปน
ปรมิาณมาก 

แนวทางแกไข 

2.ควรเรงสํารวจริมตล่ิงท่ีมีระดับน้ําตํ่ากวาตล่ิงต้ังแต 5 เมตรข้ึนไป วามกีารไหลของดินริมตล่ิง หรือมีรู โพรงขนาด
ใหญเกิดข้ึนริมตล่ิงในพท่ีใดบาง โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีน้ําไหลผาน หรือจะเกิดฝนตกหนักในชวงเวลาตัง้แตขณะนี้
ไปจนถึงสิ้นฤดูฝน เพือ่ทําการเฝาระวัง และแจงเตือนใหประชาชนรูลวงหนาวาเปนพืน้ทีเ่สีย่งเกิดดินทรุด หลุบยบุ หรือ
ตล่ิงพัง 

3.ในระยะยาวควรบันทึกพืน้ทีเ่สีย่งและพืน้ทีที่เ่คยเกิดเหตุการรหลุบยบุ ดินทรุด ตลิง่พัง เหลานีไ้วเพือ่สรางเปน
พืน้ท่ีเส่ียงในภาพรวมของประเทศ เพือ่ใชในการวางแผนรบัมอื และกาํหนดมาตรการแกไขใหเปนระบบตอไป 
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นัยสําคัญ :  
1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงปจจุบันรวม 867.9 มม. มากกวา
2.อางเกบ็น้าํขนาดใหญ มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 34,151 ลาน ลบ.ม. (48%) 

คาเฉล่ีย 3.9 มม. (0%) 
นอยกวา

3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 2,002 ลาน ลบ.ม. (45%) 
ปท่ีแลว 1% 

มากกวา
4.พื้นท่ีท่ีตองใหความสนใจเรื่องน้ํา  

ปท่ีแลว 1% 

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

4.2 น้ําทวม 1 จังหวัด คือ แพร 
5.สถานะน้ําในแมน้ําสายสําคัญสายหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย  

ท่ีอยูในภาวะน้ํามาก ไดแก แมน้ํายม ท่ี อ,เมอืง จ.แพร แมน้ํานาน ท่ี อ.เมอืง จ.นาน 
ท่ีอยูในภาวะน้ําปกติ ไดแก แมน้ํามูล ท่ี อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 

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 18 สิงหาคม 2559      
ลุมน้ําท่ีมีขอมูลฝน  เขตจังหวัด ผลกระทบ 

ยม สุโขทัย เส่ียงภัย น้ําลนตล่ิง 
วัง ลําปาง มีน้ําในลําน้ําวังเพิ่มข้ึน 

ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เส่ียงภัย น้ําลนหลาก 
 

 
พื้นท่ีท่ีเฝาระวังน้ําหลาก-ดินถลม  : - 
 

ปริมาณฝนสะสม 24 ช่ัวโมง ท่ีเกิน 50.0 มม.   
 

ภาค จังหวัด  
เหนอื - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ - 
ตะวันออก - 

กลาง - 
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ใต - 
 

แมน้ําสายหลักท่ีมีสถานะน้ํานอย ระดับน้ําตํ่ากวาตลิ่งเกิน 5 เมตร ไดแก 

แมน้ํา ท่ีต้ัง ตํ่ากวาตลิ่ง (ม.) สถานะ 
1. แมน้ําปง อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร -5.71 ลดลง 
2. แมน้ําวัง อ.สามเงา จ.ตาก -5.40 เพิ่มข้ึน 
3. แมน้ํานาน อ.เมอืง จ.พิษณุโลก -8.99 ลดลง 
4. แมน้ํานาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค -7.26 ลดลง 
5.แมน้ํามูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย นอย ลดลง 
6.แมน้ํามูล อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ นอย ทรงตัว 
7.แมน้ําพระสทึง อ.เมือง จ.สระแกว -5.16 ลดลง 
8.แมน้าํบางปะกง อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี -6.56 เพิ่มข้ึน 
9.แมน้ําทาตะเภา อ.ทาแซะ จ.ชุมพร -7.32 ลดลง 
 

ระดับน้ําในแมน้ําโขงท่ีผานประเทศไทย  

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

พื้นท่ีน้ําลนตลิ่ง   
ลาํดบั แมน้ํา สถานตีรวจวัด สถานการณ ตางจากตลิ่ง แนวโนม 
1 นาน อ.เวียงสา ต.สาน จ.นาน ลนตล่ิง 0.35 ลดลง 

2 ยม อ.เมืองแพร ต.ปาแมต ลนตล่ิง 0.32 ลดลง 
 

พื้นท่ีเฝาระวังน้ําลนตลิ่ง   
ลาํดบั แมน้ํา สถานตีรวจวัด สถานการณ ตางจากตลิ่ง แนวโนม 
1 ตรัง อ.เมอืงตรงั ต.บางรกั จ.ตรงั ตํ่ากวาตล่ิง -0.28 ลดลง 

 
เข่ือนขนาดใหญท่ีมีปริมาณน้ํานอย จํานวน 8 เข่ือน  

- มีปริมาณเพิ่มข้ึนจากเมื่อวาน 4 เขือ่น คือ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก, เขือ่นสิริกิติ ์จ.อุตรดิตถ, เขื่อนศรีนครินทร จ.
กาญจนบุรี, เข่ือนปราณบุร ีจ.ประจวบคีรีขันธ 

- มีปริมาณเทากบัเมื่อวาน 1 เข่ือน คือ เข่ือนอบุลรตัน จ.ขอนแกน 
- มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 3 เขือ่น คือ เขือ่นแมกวงอุดมธารา จ.เชียงใหม, เขื่อนจุฬาภรณ จ.ชัยภูมิ, เขื่อนบาง

ลาง จ.ยะลา 
เข่ือนขนาดใหญท่ีมีปริมาณน้ํานอย(ตํ่ากวาเกณฑกักเก็บน้ําตํ่าสุด) จํานวน 8 เข่ือน  
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เข่ือน จังหวัด 
% น้ําเมื่อเทียบ
ความจุเก็บกัก 

เทียบขอมูล 
ในอดีต 

เทียบกับ 
เมื่อวาน 

1.เข่ือนภูมิพล ตาก 33 มากกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
2.เข่ือนสิริกิต์ิ อตุรดิตถ 50 มากกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
3.แมกวงอุดมธารา เชียงใหม 16 มากกวาป 2558 ลดลง 
4.เข่ือนอุบลรตัน ขอนแกน 27  นอยกวาป 2558  เทากับเมื่อวานนี้ 
5.เข่ือนจุฬาภรณ ชัยภูมิ 26 นอยกวาป 2558  ลดลง 
6.เข่ือนศรีนครินทร กาญจนบุรี 65 นอยกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
7.เข่ือนปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 14 นอยกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
8.เข่ือนบางลาง ยะลา 32 นอยกวาป 2558 ลดลง 
 

 
ปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําท่ีสําคัญ (รายงาน ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2559)    

เข่ือน ปริมาณน้ําไหลเขาเข่ือน (ลาน ลบ.ม.) เทียบกับเม่ือวาน 
เข่ือนภูมิพล 12.68 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนสิริกิต์ิ 146.52 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนศรีนครินทร 51.00 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนวชิราลงกรณ 82.37 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 5.69 มากกวาเมื่อวาน 
เข่ือนแควนอยบํารุงแดน 3.78 มากกวาเมื่อวาน 
 
สถานการณน้ําในลุมน้ําเจาพระยา             

 มีปริมาณน้ําตนทุนเหลือในเข่ือนท้ัง  4 แหง ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2559 รวม 3,055 ลานลูกบาศกเมตร  

 

การจัดสรรน้ําในลุมน้ําเจาพระยาเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2559  

ดาน ดานตะวันตก ดานตะวันออก 

อัตราการระบายนํ้า 
 (ลบ.ม./วินาที) 

327 (ลดลงจากเมื่อวาน 10) 144 (ลดลงจากเมื่อวาน 11) 
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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 

 
 

- 

นาป 59/60  

ปลกู 1,860,285 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
พื้นที่เพาะปลูกทายเข่ือนภูมิพล สิริกิต์ิและแควนอยบํารุงแดน เหนือจังหวัดนครสวรรคข้ึนไป 

เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร  (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 

ปลกู 1,263,252 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
ตอนบน 

เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 

ปลกู 539,885 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
ตอนลาง 

เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 

ปลกู 840,462 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
ตอนบน 

เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59)   
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 

ปลกู 910,702 ไร (ณ วันท่ี 10 ส.ค. 59) 
ตอนลาง 

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,โครงการสงนํ้าฯแควนอยบํารุงแดน 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 นครราชสีมา อางฯคลองสอง 1.จัดรถบรรทุกนาบริการแจกจายใหผูใชนา 
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วังนาเขียว อ.วังน้ําเขียว สบูทอยนํ้าจาก  
อางฯอมรพัฒน 

2.แบงโซนจายนาเปนชวงเวลา 
3.ขอใชนํ้าจากเอกชน อางฯอมรพัฒน 

 
 

 

 
สถานการณความเค็มของน้ําในแมน้ํา วันท่ี 18 สิงหาคม 2559 

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

รพ.ศิริราช 0.29 เกนิมาตรฐานไมเหมาะการผลิตประปา ตํ่ากวาเมื่อวาน ทรงตัว 
รังสิตไซฟอน 0.16 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 

ทามวง 0.09 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน เพิ่มข้ึน 
หมายเหตุ 

สถานวีดัมะขาม หยุดวัดช่ัวคราวเนือ่งจากเทศบาลจังหวดัปทุมธานทํีาการสรางเข่ือน  
สถานีวัดไผลอม ระดับน้ําอยูตํ่ากวาหัววัด  
สถานสีะพานพระนัง่เกลา หยุดวัดช่ัวคราวเนื่องจากแนวเข่ือนท่ีติดต้ังเครื่องวัดทรุดตัว  

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

ภาค พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีลมแรง 
เหนอื ตาก ลําพนู ลําปาง  นาน  แพร อตุรดิตถ  

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

สมทุรปราการ สมทุรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี  
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภ ู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 สรุาษฎรธาน ีนครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา ปตตานี ยะลา นราธวิาส  
 
 

 
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 จ.
ประจวบคีรีขันธ  
จ.ปตตานี 
อ.เมือง จ.สมทุรปราการ ลงไปจนถึง จ.ตราด 
 

เกาะชาง ลงไปจนถึง เกาะกดู 
จ.ตราด 

- 

อันดามัน จ.สตูล อ.เมอืง จ.ระนอง ลงไปถึง จ. - 
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สตูล  
 
สถานการณพายุ : วันท่ี 18 สิงหาคม 2559 เวลา 05.40 น. มีพายุในแปซิฟคตะวันตก 2 ลูก คือ 
1.ดีเปรสชั่นลูกที่ 1 มีศูนยกลาง อยูทางตะวันออกของเกาะไหหลํา อยูหางจากประเทศไทย 1,320 กม. มีควาเร็วลม

ศูนยกลาง 56 กม./ชม. เคลือ่นทีท่างตะวันตกดวยความเร็ว 11 กม./ชม. คาดวา จะเคลือ่นทีเ่ขาฝงทีเ่มืองกวาง
นนิห ประเทศเวยีดนาม พายุนีจ้ะสงผลใหบรเิวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากข้ึน และมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากบางแหง ดังนี้ 

        1.1.ในชวงวันที ่18-19 ส.ค.59 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ 
อุดรธานี สกลนคร และนครพนม 

        1.2.ในชวงวันท่ี 19-20 ส.ค.59 ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา นาน แพร ลําพูน 
ลําปาง อตุรดิตถ พษิณุโลก และเพชรบูรณ 

 
2.ดีเปรสชั่นลูกที่ 2 มีศูนยกลาง อยูทางตะวันออกของเกาะกวง อยูหางจากประเทศไทย 6,105 กม. มีควาเร็วลม

ศูนยกลาง 56 กม./ชม. เคลือ่นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือดวยความเร็ว 28 กม./ชม.พายุนี้ยังไมมีผลกระทบตอ
ประเทศไทย 

เปรียบเทียบปริมาณฝนรายวัน วันท่ี 15 สค. 2559 เทียบกับ 15 สค. 2558 
ภาค ปริมาณฝนมากกวาป 2558 ปริมาณฝนนอยกวาป 2558 
เหนอื ลําพนู ลําปาง นาน ตาก  กาํแพงเพชร พจิิตร 

นครสวรรค 
แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย สุโขทัย

อตุรดิตถ พิษณุโลก 
กลาง ราชบุร ีกาญจนบุรี อุทัยธานี กทม. สระบุร ี อยุธยา  นนทบุรี นครปฐม สมทุรสงคราม 

สมทุรสาคร สมุทรปราการ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม

หนองบัวลําภู อดุรธาน ีสกลนคร กาฬสินธุ 
มกุดาหาร อาํนาจเจรญิ อบุลราชธานี ศรสีะ

เกษ สุรินทร 

นครราชสีมา  

ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีสระแกว ระยอง จันทบุรี
ตราด 

บางสวนของนครนายกและปราจีนบุร ี 

ใต เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ระนอง พงังา ภเูกต็ 
กระบ่ี ตรงั สตูล สงขลา สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช 

ชุมพร ปตตานี นราธวิาส ยะลา 

 

เปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมรายเดือนปจจุบันกับคาปกติของฝนสะสมรายเดือน 
ภาค ปริมาณฝนรายเดือนมากกวาคาปกติ ปริมาณฝนรายเดือนนอยกวาคาปกติ 
เหนอื เชียงราย พะเยา แพร นาน แมฮองสอน ตาก เชียงใหม พิษณุโลก 

สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค เพชรบูรณ 
กลาง กทม. สมทุรปราการ ราชบุร ีกาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท 

สิงหบุรี อางทอง สุพรรณบุรี นครปฐม 
อยุธยา  สระบุรี ลพบุรี 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม  ขอนแกน รอยเอด็ ยโสธร อาํนาจเจรญิ สุรินทร 
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มหาสารคาม   ศรสีะเกษ อบุลราชธานี 
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา จันทบุร ีตราด ระยอง 

ใต ชุมพร ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั สุ
ราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

เพชรบุรี สตูล สงขลา ปตตาน ียะลา 
นราธิวาส 

 

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

สุโขทัย 
 แมฮองสอน ตาก เชียงใหม เชียงราย 
พะเยา กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ 

นครสวรรค 
กลาง สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง อยุธยา 

ปทุมธานี, กทม. นนทบุรี สมุทรสาคร 
สมทุรปราการ 

กาญจนบุร ีอุทัยธานี  ราชบุร ีนครปฐม  
ราชบุร ีสระบุร ีลพบุรี  

ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย อดุรธาน ีหนองบัวลําภู 
มหาสารคาม นครราชสีมา (ตอนบน) บุรีรัมย 

อบุลราชธานี  

สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ มุกดาหาร 
รอยเอ็ด ยโสธร อาํนาจเจรญิ ศรสีะเกษ 

ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ีสระแกว  
ใต ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั สุราษฎรธานี 

นราธิวาส 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร 

นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง สงขลา
ปตตานี ยะลา  

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

- ชวงวันท่ี 17-24 สค. 2559 ทุกภาคฝนตกยังตอเนื่อง โดยตกหนกัในภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบริเวณริม
แมน้ําโขง และภาคใตฝงตะวันตก  ดังนี้ 

  ภาคเหนอื ตกหนัก ท่ี จังหวัด แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา นาน แพร อตุรดิตถ 
  พิษณุโลก   
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตกหนัก ท่ี จังหวัด หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อบุลราชธานี 
  ภาคกลาง จะมฝีนตกนอย ถึง ปานกลาง    
  ภาคตะวนัออกฝนตกหนัก ท่ี จังหวัด จันทบุรี และ ตราด   
  ภาคใตฝนตกหนักท่ี จังหวัด ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี  ตรงั   
- ชวงวันท่ี 25 สค. – 2 กย. 2559 การกระจายตวัของฝนยังมีฝนกระจายในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยงั

ตกคอนขางหนักในภาคเหนือโดยเฉพาะท่ีจ.ลําปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณริมแมน้ําโขง  
การคาดการณปริมาณฝน กรมอุตุนิยมวิทยา วันท่ี 18-23 สิงหาคม 2559 

วัน ท่ี  18  ส .ค .  ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ ่ม ขึ ้น  และมี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางพื ้น ที ่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟาคะนองในชวงระหวางบายถึงค่าํ ทะเลอันดามัน
และอาวไทยตอนบนมีคล่ืนสูง 2-4 เมตร  เนือ่งจาก รองมรสุมพาดผานประเทศพมา ลาว และเวียดนามตอนบน และมี
พายุดเีปรสชันบรเิวณทะเลจีนใตตอนบน มีศูนยกลางอยูทางตอนใตของเกาะฮองกง กําลังเคล่ือนตัวทางทิศตะวันตก คาด
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วาจะเคล่ือนผานเกาะไหหลํา ประเทศจีน และปกคลุมอาวตังเกี๋ยในวันนี้ (18 ส.ค.59) มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัด
ปกคลุมทะเลอันดามนั ภาคใต และอาวไทย 

วัน ที ่ 19 -20  ส .ค .  ประ เทศไทยตอนบนจะมี ฝนตกหนัก ถึงหนั กมากบางแห ง ในภาคเหนือ  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน คล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนยังคงมีคล่ืนสูง 2-4 เมตร เนือ่งจาก จะมี
หยอมความกดอากาศต่ําบริเวณชายฝงเกาะฮองกง ประเทศจีน จะเคลือ่นทีเ่ขามาปกคลุมบริเวณอาวตังเกีย๋ ประเทศ
เวยีดนามและลาวตอนบน  

วันท่ี 21-23 ส.ค. ประเทศไทยจะมฝีนลดลง คล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนยังคงมีคล่ืนสูง 2-
4 เมตร เนือ่งจาก มหียอมความกดอากาศตํ่ากาํลังแรงจากประเทศฟลิปปนส เคล่ือนท่ีไปทางทะเลจีนใตตอนกลาง 
 
พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีฝนตก วันท่ี 18 สิงหาคม 2559    

ภาค ลักษณะอากาศ พื้นท่ีจังหวัด %ฝน เทียบกับเมื่อวาน 

ภาคเหนอื มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา 
นาน แพร  ลําพูน  ลําปาง  อุตรดิตถ  พิษณุโลก และเพชรบูรณ     
อุณหภูมิ 22-32 องศาเซลเซยีส 

70 มากกวา 
เมื่อวาน 

ภาคตะวนัออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักบางแห ง  บริ เวณจังหวัด  เลย 
หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร และนครพนม  
อุณหภูมิ 24-35 องศาเซลเซยีส  

70 มากกวา 
เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท 
นครสวรรค ลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิ 25-34 องศาเซลเซยีส  

60 เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคตะวนัออก มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และ
ตราด  อุณหภูมิ 25-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 2-3เมตร ข้ึนไป 

40 นอยกวา 
เมื่อวาน 

ภาคใตฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  ชุมพร 
สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช  อุณหภูมิ 24-36องศาเซลเซียส ทะเลมี
คล่ืนสูง 2-3 เมตร  

30 นอยกวา 
 เมื่อวาน 

ภาคใตฝงตะวนัตก มีฝนฟาคะนอง บรเิวณจังหวัด ระนอง พังงา และภูเก็ต อุณหภูมิ 24-33 
องศาเซลเซยีส ทะเลมีคล่ืน 2-4 เมตร ข้ึนไป 

40 นอยกวา 
เมื่อวาน 

กทม.และปริมณฑล มีฝนฟาคะนองในชวงระหวางบายถึงคํ่า อุณหภูมิ 27-35 องศาเซลเซยีส 
 

40 เทากบั 
เมื่อวาน 

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

- เดือนสิงหาคมและกันยายน จะมีฝนตกหนาแนน 60 - 80% ของพื้นท่ี กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ปริมาณ
ฝนรวมสวนใหญจะสูงกวาคาปกติเล็กนอย เนือ่งจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตยงัคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและ
ประเทศไทย โดยจะมีกําลังแรงเปนระยะๆและตอเนื่อง ประกอบกับในบางชวงจะมีรองมรสุมพาดผาน รวมท้ังอาจ
ไดรับผลกระทบจากพายุหมุนเขตรอนท่ีอาจเคล่ือนตัวผานประเทศไทยตอนบนหรืออยูในบริเวณทะเลจีนใตได  

- เดือนตุลาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน ในระยะครึง่หลังปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงและเริม่มี
อากาศหนาวเย็นในตอนเชา โดยเฉพาะตอนบนของท้ังภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  

1.นายกฯสั่งหามาตรการรับมือน้ําทวม 
ประเด็นตองใหความสนใจเปนพิเศษ   
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"บ๊ิกตู" สั่งการหนวยงานที่เกีย่วของ ตองมีทุกมาตรการรองรับน้ําทวม แจงบางพื้นที่อาจมีผลกระทบระยะสั้น 
ยอมรับระบบกักเก็บน้ํายังไมสมบูรณ   

 17 ส.ค. 59 - พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคสช. ใหสัมภาษณหลังประชุมครม. ถึงการ
รับมือเตรียมความพรอมสถานการณน้าํทวม ทีจ่ะไหลจากภาคเหนือลงสูภาคกลางในสัปดาหหนา วา รัฐบาลให
ความสําคัญมาโดยตลอด ตนไดเอาประสบการณจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในหลายปที่ผานมา มาสูกระบวนการการ
แกปญหาอยางเปนระบบ โดย 1.คณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา 2.การบริหารจัดการน้ําจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ โดยกรมชลประทาน ที่มีหนาที่ในการกักเก็บสงน้าํ ระบายน้ํา และ 3.กระทรวงมหาดไทย จะดูในเรื ่องแผน
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั และตนส่ังการเนนยํ้าตองมมีาตรการเพือ่รองรบัทุกมาตรการ 

 พล.อ.ประยุทธ กลาวอีกวา วันนี้ไดรับรายงานวาสถานการณเรายังอยูในเกณฑท่ีควบคุมการปลอยน้ํา การระบาย
น้ํา และการพรองน้ําไดอยู โดยเฉพาะในแมน้ํานานและแมน้ํายม ซึ่งเปนแมน้ําสายหลัก ซึ่งกําลังเปนปญหาเนื่องจากมีฝน
ตกหนัก แตยังไมมีผลกระทบกับใครท้ังส้ินเพียงแตบางพื้นท่ีอาจมีน้าํทวมระยะสัน้ มีน้าํขัง ตนจึงใหเฝาระวัง บางพืน้ทีที่่
พืน้ดินมีการอิม่น้าํ อาจจะเกิดน้าํเออ น้ําทวม จึงสั่งการใหแกทัง้ระบบ และเจาหนาทีก่ําลังรวบรวมขอมูลทั้งหมดทีจ่ะ
นาํเสนอ พรอมกบัใหเวลา 1-2 วันนี้ใหสรางการรับรูใหไดวาในแตละดูแลอยางไร 

"ขณะนี้ปญหาของเราระบบการกกัเกบ็น้าํไมสมบูรณ เนือ่งจากเราทําอะไรไมไดในชวงท่ีผานมา ไมวาจะเรื่องเข่ือน
หรือเรื่องอื่นๆ ท่ีประชาชนไมตอบรับ ซึ่งประชาชนตองยอมรับในส่ิงท่ีทําไมได และเจอปญหานี้" นายกฯ กลาว   

พล.อ.ประยุทธ กลาวอีกวา ไมมีวิธีการอื่น นอกจากการกักเก็บน้าํใหมากขึน้ ทําประตูระบายน้าํ ขุดลอกคลอง
รัฐบาลนี้ทําทุกวัน สถานการณน้าํวันนีที้ดี่คือ น้าํไหลเขาเขือ่นสิริกิติ ์โดยจะเปนผลดีตอฤดูแลงหนา แตในสวนของเขือ่น
ภูมิพล ยังไหลเขานอยอยู ดังนัน้ ตองรอปรากฏการณ ลา นีญาเหนือเขื่อนหรือไม ทั้งนี ้ตนใหกระทรวงเกษตรฯ กรม
ชลประทาน กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ทัง้หมดมาหารือรวมกันใหไดขอสรุป
โดยเร็ว เพื่อใหประชาชนรับรูและเตรียมรับมือกับสถานการณน้ําอยางไร 

พล.อ.ประยุทธ กลาววา รัฐบาลใหความสําคัญกับทุกสวน ขณะนีป้ระชาชนลุมน้ํายมกับลุมน้ํานานปรับตัวอยู
ตลอดเวลา โดยรัฐบาลจะชวยเยยีวยาในกรณีทีจํ่าเปน วันนีต้องทํางานในเชิงรุกในการแกไข แตบางสวนประชาชนตอง
ยอมรับวาจะตองเปนพื้นท่ีท่ีเก็บน้ําเพิ่ม อยางเชนพื้นท่ีแกมลิง ตนคิดวา ตอนนี้เราวางใจไดระดับหนึ่ง แตส่ิงสําคัญเราหาม
ธรรมชาติไมได ฉะนั้น ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการ รัฐบาลนี้ใหความสนใจในภาพแบบนี้ สั่งการชุยๆ ไมได เพราะเปน
ความเดือดรอนของประชาชน 

เมือ่ถามวา การขุดลอกคูคลองขณะนี้แกสถานการณไดทันหรือไม พล.อ.ประยทุธ กลาววา จะไปทันไดอยางไร 
คลองมีขนาดยาว บางท่ีขดุไมไดเปนเรือ่งของหลักวชิาการ เพราะทําใหระบบนเิวศนเสียหาย มอียางเดียวคือการไปทําฝาย
บนลองเขาตนทางเล็กๆ เพื่อชะลอน้ําใหลงชา และใหพื้นท่ีดินชุมช้ืน หนาแลงสามารถปลูกพืช ปลูกปา ปลูกตนไมได 

 เมื่อถามวา ภาคกลางยังนาเปนหวงหรือไม พล.อ.ประยุทธ กลาววา ตอนนี้ยังไมหวง สามารถบริหารอยูได แมจะมี
ความเสียหายบางในบางพืน้ท่ี แตอยางท่ีบอก บางพืน้ท่ีสามารถปรับตัวได ก็ตองทําใหเขาเดือดรอนนอยท่ีสุด ตนหวงทุก
อันไมวาภาคไหน เพราะเราคือคนไทยดวยกัน. 

http://www.komchadluek.net/news/politic/238464 
 

2.ดีเปรสช่ันเขา'จีน-ญวน-ลาว'ทําเหนือ-อีสานฝนตกหนัก 
"อุตุ" เตือนภัยฉบับที่ 1 พายดีุเปรสชั่น  เคลื่อนตัวเขา "จีน-เวียดนาม-สปป.ลาว" ทําใหภาคเหนือ-อีสานไดรับ

ผลกระทบฝนตกหนัก ต้ังแตวันท่ี 18 - 20 ส.ค. 
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 1 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 พายุดีเปรสช่ันบริเวณทะเลจีนใตตอนบน มี

ศูนยกลางอยูทางตอนใตของเกาะฮองกง หรือท่ี ละติจูด 21.0 องศาเหนอื ลองจิจูด 112.5 องศาตะวนัออก มีความเร็วลม
สูงสุดใกลศูนยกลางประมาณ 55 กิโลเมตรตอชัว่โมง กําลังเคลือ่นตัวทางตะวันตกดวยความเร็ว 10 กิโลเมตรตอชัว่โมง 
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คาดวา พายุนี้จะเคลื่อนผานเกาะไหหลํา ประเทศจีน และปกคลุมอาวตังเกีย๋ในวันพรุงนี ้(18 ส.ค.59) หลังจากนั้นจะ
เคลื่อนผานประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาวตอนบนตอไป ลักษณะเชนนี้จะสงผลใหบริเวณประเทศไทย
ตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากข้ึน และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ดังนี้ 

1.ในชวงวันท่ี 18-19 ส.ค.59 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ 
อุดรธานี สกลนคร และนครพนม 

2.ในชวงวันท่ี 19-20 ส.ค.59 ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา นาน แพร ลําพูน 
ลําปาง อตุรดิตถ พษิณุโลก และเพชรบูรณ 

ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากน้าํทวมฉับพลัน น้าํปาไหลหลาก เนือ่งจากฝนทีต่กหนักและฝน
ตกสะสมไวดวย 

สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย มีกําลังแรง โดยมีคล่ืนสูง 2-4 เมตร 
ขอใหชาวเรอืเดินเรอืดวยความระมดัระวงั และเรอืเล็กท่ีมีขนาดตํ่ากวา 3 วา ควรงดออกจากฝงจนถึงวันที ่20 ส.ค.59 นี้
ไวดวย 

http://www.komchadluek.net/news/regional/238441 
 

3.จังหวัดสุโขทัย เจาหนาท่ีเปดประตูระบายน้ําเพิ่มอีก 1 บาน ระบายน้ําลงแมน้ํายม เพื่อรอรับน้ํา 
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที ่17 ส.ค. 59 ผูสือ่ขาวรายงานวาจากสถานการณน้าํทวมในภาคเหนือในจังหวัดแพร ซึ่ง

ขณะนี้ปริมาณน้ําเริ่มไหลลงสูแมน้ํายมเพื่อไหลลงสูจังหวัดสุโขทัย บริเวณประตูระบายน้ําบานหาดสะพานจันทร หมู 9 ต.
ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เจาหนาท่ีรบัผิดชอบเปดปดประตูระบายน้าํบานหาดสะพานจันทร จึงไดทําการเปดประตู
ระบายน้ําเพิ่มอีก1บาน จากท่ีเปดกอนหนานีแ้ลว 2 บาน รวมเปน 3 บาน สูงบานละ 1.50 เมตร จากทั้งหมด 5 บาน ทํา
ใหบริเวณแมน้ ํายมชวงไหลผาน อ.สวรรคโลกมีปริมาณน้ําเพิม่ขึน้ ลาสุดวัดที่บริเวณหนาสถานีดับเพลิงสวรรคโลก อ.
สวรรคโลก วัดได 5.53 เมตร เมือ่เวลา 14.00 น. ท่ีผานมาเพิ่มข้ึนจากเดิมเฉล่ียช่ัวโมงละ 20 เซนติเมตร ลาสุดปริมาณน้าํ
จากจังหวัดแพรไดไหลมาถึงบริเวณแมน้ํายม อ.วังช้ิน จ.แพร วดัได 7.62 เมตร สวนระดับน้ําในแมน้ํายม วัดท่ี จ.แพร อยู
ท่ี 8.25 เมตร ระดับน้ําทรงตัวต้ังแตเวลาเท่ียงท่ีผานมา ดานเจาหนาท่ีเทศบาลเมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก ยังคงเตรียม
ความพรอมท้ังกระสอบทรายรวมถึงเครื่องสูบน้ําไวตลอด 24 ช่ัวโมง 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN5908170010014 

4.ปริมาณน้ําท่ีอําเภอเมืองแพรเร่ิมลดระดับลงแลว พรอมเตือนพื้นท่ี อ.วังช้ิน เตรียมเฝาระวังอยางใกลชิด 
นายธวัช ชัยประสพ ผูอํานวยการโครงการชลประทานแพร เปดเผยถึงสถานการณน้ําในแมน้ํายมขณะนีว้า น้ํา

เหนอืท่ีไหลลงมาจาก อ.สอง เริ่มเบาบางลงแลว สวนที่จุดตรวจวัด Y1C บานน้าํโคง อ.เมืองแพร ระดับน้าํยงัคงเพิม่ขึน้
อยางตอเนือ่งเฉลี่ยชัว่โมงละ 4 เซนติเมตร ซึ่งเริม่มีผลกระทบกับประชาชนที่อยูริมน้าํ แตคาดวาไมนาจะสูงเกิน 8.50 
เมตร แตตองเฝาระวังในพื้นที่รับน้ําตอจาก อ.เมืองแพร โดยเฉพาะที่ อ.วังชิ้น ระดับน้ําเพิ ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 10 
เซนติเมตร ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแพรไดสัง่การใหนายอําเภอวังชิน้และหนวยงานทีเ่กีย่วของในพืน้ที่ใหเตรียมการเฝา
ระวังอยางใกลชิด 

โดยชวงเวลา 12.00 – 14.00 น. ระดับน้าํทีจุ่ดตรวจวัด Y1C บานน้าํโคง อ.เมืองแพร ขึน้ไปสูงสุดที ่8.25 เมตร 
กอนท่ีจะลดระดับลงมา ปจจุบัน (17.00 น.) อยูท่ี 8.15 เมตร 

ดาน นายปรีชา ดวงบุญมา หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร สรุปความเสียหายจาก
อุทกภัยท่ีไดรับรายงานในเบ้ืองตนเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคมท่ีผานมาวา มีพื้นท่ีประสบภัยท้ังส้ิน 2 อําเภอ คือ อ.สอง และ อ.
รองกวาง รวม 10 ตําบล 39 หมูบาน บานเรือนราษฎรไดรบัผลกระทบ 10 หลังคาเรือน พื้นท่ีการเกษตรประมาณ 3,121 
ไร บอปลา 2 บอ ถนน 4 สาย ตล่ิง 1 แหง ทํานบกั้นน้ํา 1 แหง และทอระบายน้ําอีก 2 แหง 
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ขณะที่ นายวีระ พวงภู นายอําเภอสอง แจงวาสะพานไมขามแมน้าํยมบริเวณบานแมพราว หมู 9 ตําบลสะเอียบ 
ซึ่งเช่ือมตอไปยังชุมชนพี่นองชาวอาขาถูกกระแสน้ําพัดขาด และยังไมสามารถใชเรือขามไปมาไดเนื่องจากกระแสน้ํายังคง
ไหลเช่ียว หากน้ําลดลงในระดับท่ีปลอดภัยแลวจะไดดําเนินการซอมแซมในทันที 

สวนท่ีเทศบาลเมืองแพร น.ส.นพมาศ อนิจันทร หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาลเมอืงแพร เปดเผยวา เทศบาลเมืองแพร
ไดทําการปดประตูระบายน้ํา จํานวน 3 จุด บริเวณบริเวณประตูใหม ประตูศรีชุม และประตูมาร เพือ่ปองกันน้าํยมไหล
ยอนเขาสูตัวเมือง ต้ังแตเวลา 01.00 น. และเฝาระวังโดยการเปดเครื่องสูบน้ําท่ีสถานีสูบน้ําสถานีท่ี 1 (บริเวณประตูมาร) 
และสถานสูีบน้าํสถานีท่ี 2 (ขางโรงฆาสัตว) โดยเปดเดินเครื่องไวตลอด หากปริมาณน้าํในตัวเมืองมีปริมาณมากขึน้เครือ่ง
สูบน้าํจะทําการสูบน้ําออกจากตัวเมืองโดยอัตโนมัติ พรอมทัง้ติดตั้งเครื ่องสูบน้ําขนาดใหญเพิ ่มเติมที่บริเวณหนาศาล
จังหวัดแพร เพื่อเปนการเตรียมความพรอมอีกดวย 

และจากการตรวจสอบของผูส่ือขาว พบวาชวงเชาท่ีผานมาประชาชนท่ีอาศัยอยูริมน้ํายม ในเขตเทศบาลเมืองแพร
เริ่มไดรับผลกระทบแลว ในขณะที่ตําบลวังธง อําเภอเมืองแพร และตําบลสบสาย อําเภอสูงเมน เริม่มีน้าํลนตลิ่งเขาทวม
ในพื้นท่ีการเกษตร 
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5.นางฉัตรพร ราษฎรดุษดี ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ประชุมรวมกับคณะทํางานศูนยประสานงานการเตรียมความ
พรอมปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก และดินโคลนถลม ณ หองประชุมหลวงพอเพชร ศาลากลาง
จังหวัดพิจิตร 

ถึงแมวาขณะนี้จังหวัดพิจิตร ยงัไมประสบปญหาน้าํทวม แตไดมีการจัดทําแผนเฝาระวัง แผนเผชิญเหตุ และการ
ชวยเหลือราษฎรไวแลว โดยผูวาราชการจังหวัดพิจิตร เปดเผยวา สถานการณน้าํในจังหวัดพิจิตร มีการเฝาระวัง 4 จุด 
ไดแกน้ําหลากจากแมน้ํายม แมน้ํานาน น้ําหลากจากจังหวัดกําแพงเพชร เทือกเขาเพชรบูรณ เนือ่งจากสภาพพิน้ทีพ่ิจิตร 
เปนแองกระทะ จึงรับน้ําจากจังหวัดพิษณุโลก กําแพงเพชร และจังหวัดเพชรบูรณ แตจนถึงขณะนี้ยังไมมีสถานการณน้ํา
ทวมแตอยางใด ยกเวน หมู 3 ต.ทาขมิ้น อ.โพทะเล เกดิเหตุน้าํไหลหลากจากกําแพงเพชร ไหลทวมพืน้ทีก่ารเกษตร 197 
ไร ขณะนี้อยูระหวางการชวยเหลือผูประสบภัย 

ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ไดกําชับใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ สํารวจอุปกรณการชวยเหลือใหอยูในสภาพพรอมใช 
และฝากชาวพจิิตรรบัฟงขาวสารพยากรณอากาศอยางตอเนือ่ง 
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6.จังหวัดสุโขทัย ชาวบานผวาตลิ่งริมแมน้ํายมยุบเปนหลุมลึกกวา2เมตรจนบานทรุดอยูไมได 
วันท่ี 17 ส.ค.59 ตล่ิงริมแมน้ํายมบริเวณหนาโรงเรียนปากุมเกาะ หมู 3 ต.ปากุมเกาะ เกิดทรุดตัวจนดินแตกเปน

รองยาวกวา 200 เมตร บางจุดมขีนาดกวาเกอืบ 1 เมตรและลึกกวา 2 เมตร จนทําใหบานของชาวบานและโรงเก็บของท่ี
อยูริมแมน้ํายมเกิดทรุดตัวจนตองรีบขนของออกจากบานกลางดึกและไปอาศัยนอนบานญาติเนื่องจากกลัวบานจะพังลง
มา 

นางแจว ไชยวงค อายุ 59 ป อยุบานเลขที่135/3 หมู 3 ต.ปากุมเกาะ บานหลังทีเ่กิดเหตุดินทรุดตัวจนทําใหเสา
บานเกดิแตกและทรดุตัว จนตองขนของออกจากบานเมือ่กลางดึกท่ีผานมา ไดเลาใหฟงวาบานหลังนีส้รางมาประมาณ 30 
กวาปและอาศัยอยูดวยกัน 4 คน จนเมือ่วานประมาณบาย 3 ขณะทีต่นกําลังนัง่อยูใตถุนบานดินบริเวณดานหลังบานริม
ตล่ิงแมน้ํายมไดเริ่มแยกตัวและทรุดตัวไหลลงไปในแมน้ํายม จนประมาณหกโมงเย็นดินไดแยกและทรุดลงมากข้ึนจนทําให
เสาบานเริ่มเอียงและฝาบานแตก ดวยความกลัวจึงไดชวยกันขนของออกจากบานมาไวดานลางจากนั้นก็เริ่มไดยิงเสียงไม
แตกล่ันตลอดเวลา แตก็ไมรูจะทํายังไงสวนบานท่ีพงัคงตองรือ้เนือ่งจากเสาและคานบานพงัและดินไดทรดุตัวเปนแนวยาว 
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เชนเดียวกบัโรงรถของนางบุญสง สําอางค อายุ 52 ป ซึ่งอยูติดกับบานของนางแจว เกิดดินทรุดตัวจนพืน้ปูนแตก
เปนแนวยาวกวางประมาณ 1 เมตรและลึกประมาณ 2 เมตร จนตองรบีขนของออกมาเนือ่งจากเกรงวาหลังคาจะพังลงมา 
ดานครู ร.ร.ปากุมเกาะนําเชือกมากั้นบริเวณริมตลิง่ริมแมน้าํยมและนําปายหามเขาใกลบริเวณติดไว เนือ่งจากบริเวณ
ดังกลาวไดเกิดดินทรุดตัวและทรุดลงซึง่เกรงวาเด็กๆ จะเขาไปใกลและไดรับอันตราย ซึง่ลาสุดปริมาณน้าํบริเวณดาน
ประตูระบายน้าํบานหาดสะพานจันทร หมู 9 ต.ในเมือง เจาหนาทีไ่ดทําการเปดประตูระบายน้าํเพือ่ทีจ่ะรองรับน้าํจาก
ทางเหนือจนลดลงอยูท่ี 57.76 เมตร จากระดับน้าํทะเลปานกลาง 
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8.นานกลับคืนสูภาวะปกติ เทศบาลเมืองนาน หลังน้ําลด รวมหลายฝายเรงทําความสะอาด คืนสภาพใหเหมือนเดิม 
วันท่ี 17 สิงหาคม 2559 สถานการณน้ําทวมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนาน เริ ่มกลับเขาสูภาวะปกติแลว ไดมี

เจาหนาท่ีทหารมณฑลหารบกท่ี 38 , กองพันทหารมาท่ี 15 , เจาหนาที่เทศบาลเมืองนาน ภาคเอกชน บริษัทเต็งไตรรัตน 
ประชาชนในพื้นท่ีชุมชน หลายๆ ฝายไดใชรถบรรทุกน้ํา มาชวยฉีดลางโคลน และกวาดเศษวัสดุและวัชพืช ท่ีไหลมากับน้ํา
ออกจากถนน โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ียานการคาของเทศบาลเมอืงนาน ,โรงเรยีน และบานเรอืนราษฎร เพือ่เรงใหกลับเขา
สูภาวะปกติเหมือนเดิม หลังจากท่ีเกิดน้ําทวมขังนานกวา 2 วัน ท่ีผาน 

ทางจังหวดันานได ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ําปาไหลหลาก) ภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นท่ี จังหวัดนาน ท้ังหมด 9 อําเภอ คืออําเภอสันติสุข อําเภอทาวัง อําเภอปว อําเภอภูเพียง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมืองนาน อําเภอแมจริม อําเภอบอเกลือ และอําเภอเวียงสา จํานวนทั้งหมด 54 ตําบล 349 
หมูบาน 12,873 ครวัเรอืน ประชาชนไดรบัความเดือดรอนจํานวน 26,873 กวาคน และไดเสียชีวิต 1 ราย 

และขณะทีอ่ีกหลายๆฝายก็ยงัชวยกันทําอาหาร ทีมู่ลนิธิอาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รวมกับ
กรมพัฒนาชุมชน โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนาน จัดต้ังโรงครัวพระราชทาน เพื่อนพึ่ง (ภา) ข้ึน 2 จุด คือทีห่นวย
ปองกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนาน เพื่อใหเจาหนาท่ีทหารออกไปแจกจายใหกับประชาชนในเขตพื้นท่ีชุมชนท่ี
น้ํายังไมลด โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีอําเภอเมืองชุมชนทาลี ่ในวันนีโ้ดยมี หนวยงานภาครัฐ และเอกชน และพระสงฆ หาง
รานตางๆ ไดนําเวชภัณฑยารักษาโรค และรองเทาบูท ยารักษาโรค ขาวสาร อาหารแหง น้าํดืม่ และในพืน้ทีอ่ําเภอเวียง
สา โดยทางดานนายสุวฒัน พรมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวดันาน กยั็งเดินสายไปตามหมูบานชุมชนตางๆ ทีไ่ดเกิดน้าํทวม
ขัง เพื่อเอาขาวและน้ํา ไปใหพรอมท้ังใหกําลังใจ ใหกับเจาหนาท่ีและชาวบาน 
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9.ผอ.โครงการชลประทานพิษณุโลกเผยขณะนี้ใหทุกหนวยเฝาระวังปริมาณน้ํายมอยางใกลชิด และเตรียมผันน้าํยม
ลงสูทุงรับน้ําในพื้นท่ีแลว 

นายบรรดิษฐ อินตะ ผูอํานวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เปดเผยวา ขณะนี้ไดใหทุกหนวยที่เกี ่ยวของ
เตรียมเฝาระวังปริมาณน้ํายมอยางใกลชิด โดยคาดวามวลน้ําจะไหลมาจากจังหวัดนานและจังหวัดแพร จะถึงอําเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันที ่19 สิงหาคมนี ้จากการประเมินของจังหวัดสุโขทัย มวลน้าํจะอยูในอัตรา 1,200 ลานลูก
บาศกเมตร/วินาที โดยแผนแรกจะมีการผันน้ําออกแมน้ํายมสายเกาในอัตรา 100 ลานลูกบาศกเมตร/วินาที นําเขาแมน้าํ
ยม-นาน 80 ลานลูกบาศกเมตร/วินาที และนําผานเขาประตูระบายน้าํหาดสะพานจันทน ท่ี อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 800 
ลานลูกบาศกเมตร/วินาที ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการต้ังแตวันท่ี 18 สิงหาคมนี้เปนตนไป 

สําหรับในสวนของจังหวัดพิษณุโลก ไดเตรียมผันน้าํไปในพืน้ทีลุ่มต่าํหรือทุงรับน้าํ ของอําเภอพรหมพิราม อําเภอ
เมือง และอําเภอบางระกํา โดยจะมีผลกระทบกับพืน้ทีท่างการเกษตรทีย่งัไมเก็บเกีย่วผลผลิตเปนบางสวน เบือ้งตนไดมี
การพูดคุยกับนายอําเภอและทําความเขาใจกับผูนําหมูบาน เปนทีเ่รียบรอยแลว ขณะเดียวกัน ตามทีก่รมอุตุนิยมวิทยา 
ไดคาดการณวาในระหวางวันท่ี 18-20 สิงหาคมนี้ จะมีฝนในพืน้ที ่ซึง่หากมีปริมาณน้าํเพิม่ขึน้ ก็จะปรับแผนการระบาย
น้ํายมใหมอีกครั้งหนึ่ง 
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10.ระดับน้ําแมน้ํายมใน อ.เมืองแพร เพิ่มข้ึนเล็กนอย และเตรียมเฝาระวังพื้นท่ี อ.วังช้ิน อยางใกลชิด 
นายธวัชชัย ชัยประสพ ผูอํานวยการโครงการชลประทานแพร เปดเผยถึงสถานการณน้ําในแมน้ํายมขณะนี้วา น้ํา

เหนือทีไ่หลลงมาจาก อ.สอง เบาบางลงแลว สวนที่ อ.เมืองแพร ระดับน้าํยงัคงเพิม่ขึ้นอยางตอเนือ่งเฉลี่ยชัว่โมงละ 4 
เซนติเมตร ซึ่งเริ่มมีผลกระทบกับประชาชนท่ีอยูริมน้ํา แตคาดวาไมนาจะสูงเกิน 8.50 เมตร 

ท่ีตองเฝาระวังคือ อ.วังช้ิน ซึ่งรับน้ําตอจาก อ.เมอืงแพร โดยชวงเวลาจาก 9.00 - 10.00 น. เพียงช่ัวโมงเดียวระดับ
น้ําเพิ่มข้ึนถึง 21 เซนติเมตร ปรมิาณน้าํ 666 ลบ.ม./วินาที ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแพร ไดสัง่การใหนายอําเภอวังชิน้และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีใหเตรียมการเฝาระวังอยางเต็มท่ี 
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11.สถานการณน้ําทวมตัวเมืองนาน เร่ิมเขาสูสภาวะปกติ เสนทางสัญจรตางๆ เปดใชไดแลว 
สถานการณน้ําทวมจังหวัดนานในหลายพื้นที่ รวมทั้งตัวเมืองนาน ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นั้น ทําให

บานเรือนประชาชน พืน้ทีเ่กษตรกรรมไดรับความเสียหายเปนวงกวาง ตลอดจนทําใหรถไมสามารถสัญจรผานเสนทาง
ตางๆ ในเขตตัวเมืองไดนัน้ ลาสุดเชาวันนี ้(17 ส.ค. 59) หลังจากระดับน้าํลดลงอยางตอเนือ่งตลอดคืนทีผ่านมา ทําให
ระดับน้ําท่ี N64 ผาขวาง ระดับน้ําอยูท่ี 4.31 เมตร ,N1 อ.เมืองนาน ระดับน้ํา 5.36 เมตร และ N13A อ.เวียงสา ระดับ
น้ํา 8.76 เมตร (ณ เวลา 06.00 น.) เปนผลใหเสนทางสัญจรตางๆ ในตัวเมอืงนานกลับสูสภาวะปกติสามารถสัญจรไดแลว 
อาทิ ถนนสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนาน ถนนหนาจวนผูวาราชการจังหวัดนาน ถนนหนา
วิทยาลัยเทคนิคนาน ถนนหนาวัดไผเหลือง ถนนบานทาลอ แสงดาว (เสนทางไปวัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง) 
สะพานขามแมน้าํนาน โรงพยาบาลนาน เปนตน และประชาชนเริ่มทยอยทําความสะอาด ลางบานเรือนของตนเองแลว 
โดยไดรับการสนับสนุนรถฉีดน้ําจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําลังพลชวยเหลือจากทหาร ตํารวจ เจาหนาท่ีปกครอง 
และหนวยงานทีเ่กีย่วของเขาชวยเหลือทําความสะอาด ยงัคงเหลือถนนบานภูมินทร-ทาลี ่ทีย่งัไมสามารถสัญจรผานได 
เนื่องจากเปนพื้นท่ีตํ่าระดับน้ํายังคงทวมสูงอยู ท้ังนี้คาดวาในวันพรุงนี้ หากไมมีฝนตกเพิ่มเติม จะสามารถสัญจรผาน
เสนทางนีไ้ด ดานเรือนจําจังหวัดนาน ซึง่ตัง้อยูใกลบริเวณบานภูมินทร-ทาลี ่นัน้ เปดใหประชาชนเขาเยีย่มผูตองขังได
ตามปกติแลว สําหรับพื้นทีอ่ืน่ ๆ เชนอําเภอทาวังผา ระดับน้าํลดลงเขาสูสภาวะปกติแลว สวนอําเภอเวียงสายงัคงมีน้าํ
ทวมขังในบางพื้นที่ โดยระดับน้ําไดลดลงอยางตอเนื ่อง ดานสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน 
รายงานสรุปความเสียหายในพืน้ทีป่ระกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยกรณีฉุกเฉินอุทกภัย(น้ําปาไหลหลาก)
จังหวัดนาน ในพื้นท่ี 9 อาํเภอ (อ.สันติสุข,อ.เฉลิมพระเกียรติ,อ.เมืองนาน,อ.ทาวังผา,อ.ปว,อ.ภูเพียง,อ.บอเกลือ,อ.แมจริม 
และอ.เวียงสา)ดังนี้ ไดรับความเสียหายพื้นท่ี 54 ตําบล 349 หมูบาน ประชาชนเดือดรอน 26,873 คน จํานวน 12,761 
ครัวเรือน บานเรือนเสียหายท้ังหลัง จํานวน 1 หลัง บานเรอืนเสียหายบางสวน จํานวน 1,923 หลัง ปศุสัตว จํานวน 6 ตัว 
สัตวปก จํานวน 240 ตัว บอปลา จํานวน 84 บอ พื้นท่ีการเกษตร 20,123 ไร ถนน 67 สาย สะพาน 9 แหง ฝาย 5 แหง 
ตล่ิง 21 แหง พนัง 7 แหง เหมือง 2 แหง ดินสไลด 2 แหง ราษฎรเสียชีวิต 1 ราย มูลคาความเสียหายทัง้หมดกําลังอยู
ระหวางการดําเนนิการสํารวจ 

ผูตองการรวมบริจาคสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม สามารถนําสิ่งของมาบริจาคไดที่ ศูนยรับบริจาค
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ณ ศาลากลางจังหวัดนาน ถ.นาน-พะเยา โทรศัพท/โทรสาร 0-5471-6174-5 หรือบริจาคเงิน
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมจังหวัดนาน ไดท่ีบัญชีช่ือ โครงการคนนานไมท้ิงกัน ธนาคารกรุงไทย สาขานาน เลขท่ี 
507-3-09361-5 
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12.ประทานเชียงใหมเผยสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหมดีข้ึนกวาป 2558 และใหประชาชนเฝาระวังสถานการณน้ํา
ทวมฉับพลัน พรอมท้ังทําความสะอาดบริเวณทางน้ําไหลผานใหระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 ทีผ่านมา ทีห่องประชุม 4 ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม นายเจนศักดิ ์ลิมปติ 
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม เปดเผยวา สําหรับสถานการณน้าํในปจจุบันเมือ่เปรียบเทียบกับป 2558 ถือ
วามีปริมาณมากกวา ปริมาณน้าํในเขือ่นแมงัดสมบูรณชลทีใ่ชการไดมี 53.81 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 20 เขือ่น
แมกวงอุดมธารา ปริมาณน้ําที่ใชการไดมี 28.70 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 10.91 ทัง้นี้นโยบายของอธิบดีกรม
ชลประทาน เมื่อวันที ่29 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ไดสั่งการใหเจาหนาที่ชลประทานทุกโครงการทําการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใชงานของอาคารชลประทาน โดยเฉพาะอยางยิง่ประตูระบายน้ําสถานีสูบน้ําทุกแหง โดยตองทํา
สัญลักษณใหชัดเจนวาไดผานการตรวจสอบโดยละเอียด เพื่อเตรียมพรอมรองรับการระบายน้ําในชวงฤดูฝนนี้ ปจจุบันอาง
เกบ็น้าํขนาดกลางท้ัง 12 แหง ปริมาณน้ํารวม 19.558 ลาน ลบ.ม. โดยโซนทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม คือ อําเภอแม
แตง เชียงดาว ฝาง ไชยปราการ และแมอาย มีปริมาณน้าํทีก่ักเก็บไวในปจจุบัน สูงกวาปทีผ่านมา แนวโนมสามารถเก็บ
กักน้ํา ไดสูงข้ึนเรื่อยๆ คาดการณในชวงฤดูแลงป 2560 จะมีน้ําเพียงพอ โซนกลาง คือ อําเภอเมือง สันทราย แมออน สัน
กําแพง แมริม สารภี หางดง สะเมิงและพราว ปริมาณที่น้าํกักเก็บไดในปจจุบันใกลเคียงกับป 2558 อางเก็บน้ําที่มี
ปริมาณนอยและตองดูแลเปนพิเศษ ไดแก อางเก็บน้าํแมจอกหลวง ซึง่เปนแหลงน้าํใชอุปโภค สําหรับสวนราชการบาง
หนวยงานในพื้นทีเ่ขตเมืองมีปริมาณน้าํอยูเพียงรอยละ 19 โซนใต ไดแก อําเภอสันปาตอง ดอยหลอ จอมทอง แมแจม 
ฮอด ดอยเตา อมกอย มีปริมาณน้ํานอยกวาปท่ีผานมา อางเก็บน้ําใหความสนใจพิเศษ ไดแก อางฯแมตูบ อ.ดอยเตา อาง
ฯหวยมะนาว อ.แมวาง ท้ัง 2 แหงนี้ หากมีปริมาณน้าํทีเ่ก็บกักไวไดนอยกวารอยละ 10 และยงัไมมีพายพุาดผานจังหวัด
เชียงใหม พื้นที่เหลานี้มีความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง โดยขอประชาสัมพันธใหประชาชนเฝาระวัง
สถานการณน้ําทวมฉับพลัน และประสานใหหนวยงานทองถ่ินและประชาชนชวยกันทําความสะอาดบริเวณทางระบายน้ํา 
เพื่อใหสามารถระบายน้าํไดอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้คาดการณวาในชวงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนจะมีปริมาณฝน
เพิ่มข้ึนอีกดวย 
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13.ปริมาณน้ําในแมน้ํายมท่ีอําเภอเมืองแพรยังคงเพิ่มระดับอยางตอเนื่อง 
ปริมาณน้ําในแมน้ํายมท่ีอําเภอเมืองแพรยังคงเพิ่มระดับอยางตอเนื่อง แตยังไมถึงจุดสูงสุดตามที่คาดการณไว จาก

การคาดการณระดับน้ําในแมน้ํายม ณ จุดตรวจวัด y1c บานน้าํโคง อําเภอเมืองแพรวาจะมีระดับสูงสุดที ่9 เมตร 60 
เซนติเมตร ในเวลา 6 นาฬิกา และเริ่มลนตล่ิงท่ีระดับ 8 เมตร 20 เซนติเมตรนั้น เมื่อเวลาท่ีผานมาระดับน้ําทีจุ่ดตรวจวัด 
y1c อยูท่ีระดับ 8 เมตร 6 เซนติเมตร ยงัไมถึงจุดสูงสุดตารมทีค่าดการณไว แตยงัคงเพิม่ระดับขึน้อยางตอเนือ่ง เฉลี่ย
ประมาณช่ัวโมงละ 6-10 เซนติเมตร ดานประชาชนท่ีอาศัยอยูริมน้ํายม ในเขตเทศบาลเมืองแพรเริ่มไดรับผลกระทบแลว 
ในขณะท่ีตาํบลวงัธง อาํเภอเมืองแพร และตําบลสบสาย อําเภอสูงเมน เริ่มมีน้ําลนตล่ิงเขาทวมพื้นท่ีการเกษตร 

ดานนายอําเภอสอง แจงวาสะพานไมขามแมน้ํายมบริเวณบานแมพราว หมู 9 ตําบลสะเอียด ซึง่เชือ่มตอไปยัง
ชุมชนพี่นองชาวอาขาถูกกระแสน้ําพัดขาด หากน้ําลดลงในระดับท่ีปลอดภัยแลวจะไดดําเนินการซอมแซมในทันที 
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14.ชลประทานพิษณุโลกเฝาระวังปริมาณน้ํายมอยางใกลชิด ระบุเตรียมผันน้ํายมลงสูทุงรับน้ําในพื้นท่ีแลว 
นายบรรดิษฐ อินตะ ผูอํานวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก กลาววา ไดเตรียมเฝาระวังปริมาณน้าํยมอยาง

ใกลชิด โดยคาดวามวลน้าํจะไหลมาถึงอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันที ่19 สิงหาคมนี้ จากการประเมินของ
จังหวัดสุโขทัย มวลน้ําจะอยูในอัตรา 1,200 ลบม./วินาที โดยแผนแรกจะมีการผันน้าํออกแมน้าํยมสายเกาในอัตรา 100 
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ลบม. /วินาที นําเขาแมน้ํายม-นาน 80 ลบม. /วินาที และนําผานเขาประตูระบายน้ําหาดสะพานจันทน ที่ อ.สวรรคโลก 
จ.สุโขทัย 800 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะเริมปฏิบัติการต้ังแตวันท่ี 18 สิงหาคมนี้เปนตนไป 

สําหรับในสวนของจังหวัดพิษณุโลก ไดเตรียมผลกน้ําไปในพื่นท่ีลุมตํ่าหรือทุงรับน้ํา ของอําเภอพรหมพิราม อําเภอ
เมือง และอําเภอบางระกํา โดยจะมีผลกระทบกับพื้นท่ีทางการเกษตรท่ียังไมเก็บเกี่ยวผลผลิตเปนบางสวน เบ้ืองตนไดมี
การพูดคุยกับนายอําเภอและทําความเขาใจกับผูนําหมูบาน เปนทีเ่รียบรอยแลว ขณะเดียวกัน ตามทีก่รมอุตุนิยมวิทยา 
ไดคาดการณวาในระหวางวันท่ี 18-20 สิงหาคมนี ้จะมีฝนในพืน้ที ่ซึง่หากมีปริมาณนําเพิม่ขึน้ ก็จะปรับแผนการระบาย
น้ํายมใหม 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN5908170010002 
  

15.จ.นาน สรุปสภาพความเสียหายจากอุทกภัยน้าํทวมครอบคลุมพืน้ทีจั่งหวัดนาน อยางไมเปนทางการ 8 อําเภอ 
สวนอําเภอท่ีเหลือ กําลังอยูระหวางการสํารวจ 

นายณรงค อินโส ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน สรุปสภาพความเสียหายสถานการณน้ําทวมในพื้นท่ี
จังหวดันาน อยางไมเปนทางการ มรีายงานใน 8 อําเภอ ประกอบดวย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองนาน อ.ปว อ.ทาวังผา 
อ.เวยีงสา อ.ภูเพียง อ.บอเกลือ และ อ.แมจริม สวนอีก 7 อําเภอนัน้ กําลังอยูในระหวางการสํารวจ เนือ่งจากสภาพภูมิ
ประเทศและถนนหนทางท่ีจะเขาไปคอนขางลําบาก เนือ่งจากเปนดินโคลนจากผลกระทบดังกลาว 

สําหรับภาพรวมท้ังจังหวัดนาน จาก 8 อําเภอ อยางไมเปนทางการ บานเรือนเสียหายทัง้หลังและบางสวน มีการ
อพยพ 5 หลังคาเรือนออกนอกพื้นท่ี ราษฎรเดือดรอน 3,105 ครัวเรือน 20 ตําบล 96 หมูบาน และประชากรเดือดรอน
จํานวนมาก พบผูเสียชีวิตจากการพลัดจมน้ําขณะไปสวน เปนชาย 1 ราย ที่อําเภอปว พืน้ทีทํ่าการเกษตรเสียหายและมี
น้าํทวมขัง จํานวน 3,467 ไร ไดแก ขาวโพด พืชไร นาขาว และอื่นๆ บอเลี้ยงปลา 2 บอ สัตวเลีย้ง ไดแก หมู และ ไก 
อยางละ 1 เลา และววัสูญหาย ไปกบัน้าํไหลหลาก ส่ิงสาธารณประโยชนเสียหาย ฝาย 5 แหง พนังกัน้น้าํ 2 แหง ถนน 7 
แหง ถนนทางเขาหมูบานทรดุตัว ถนนลาดยางภายในหมูบานรถไมสามารถผานได ตนไมลมหักขวางถนน น้ําเขาหมูบาน 
สะพานถูกตัดขาดสัญจรไมได คอสะพาน ฝายกัน้น้าํ และน้าํกัดเซาะตลิง่พัง นอกจากนี ้มีโรงผลิตน้าํดืม่ และโรงสีขาว 
ไดรบัผลกระทบ 

ดานการใหความชวยเหลือ กําลังเจาหนาทีท่หารมณฑลทหารบกที ่38 กองพันทหารมาที ่10 และ 15 เจาหนาที่
ตํารวจภูธร ตชด. สํานกังานสาธารณสุข โรงพยาบาล เทศบาลนาน อบต.ในพืน้ที ่และอีกหลายภาคสวนรวมดวยชวยกัน 
เรงใหชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัยน้ําทวมทุกดานแลว ในวันพรุงนี้ (17ส.ค.59) สถานการณจะกลับเขาสูสภาวะ
ปกติ โดยจะทําการสํารวจสภาพความเสียหายอีกครั้งตอไป 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5908160010008 
 

16.พังงาฝนตกหนัก ลมพัดแรงซัดตนเหรียงอายุกวา200ปโคนลม 
เมื่อชวงเย็นวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 ผูส่ือขาวรายงานวา นายชูโชติ โกยกลุ นายกเทศมนตรเีมอืงพงังา ไดส่ังการให

เจาหนาที่กองชางและฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพังงา ออกตรวจสอบความเสียหายที่สวน
กาญจนาภิเษก หลวงปูทวด หลังจากทีม่ีฝนตกหนักและลมพัดแรงอยางตอเนือ่ง จนทําใหตนเหรียงขนาดหลายคนโอบ
ยาวประมาณ 40 เมตร อายุมากกวา200ป ไดโคนลมลงทับกําแพง ลงสูสระน้ําหางจากหลวงปูทวดองคใหญเพียง10เมตร 
ใกลกับศาลากลางจังหวัดพังงา เจาหนาจึงใชเครื่องจักรหนักและเลือ่ยยนตเขาทําการรือ้ถอน นับวาโชคดีทีไ่มมีผูใดไดรับ
บาดเจ็บจากเหตุการณนี ้ 

นางกลุธารินท โรจนสุรสีห หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา เปดเผยวา สําหรับพื้นท่ี
จังหวัดพังงา ยังมีทองฟามืดครึ้มและฝนตกหนักสลับเบาในหลายพื้นท่ี และน้ําในคลองสายหลักก็มีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนและ
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สีขุน ทางหนวยงานจึงไดมีการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกปญหา อุทกภัย วาตภัยและดินถลมท่ีพื้นท่ีเส่ียงภัย
บริเวณไหลเขา ท่ีราบตํ่าริมน้ําไหลผาน ทุกอําเภอ ท่ัวจังหวัดพังงา ใหเฝาระวัง  

http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=791655 
17.ยมพิจิตรเพิ่มระดับ รับน้ําจากตอนบน 

แมน้ํายมหนึ่งในแมน้ําใน 4 สายทางภาคเหนือ โดยลาสุดแมน้ ํายม ที่ไหลผาน 4 อําเภอของพืน้ทีจั่งหวัดพิจิตร
ประกอบดวย อําเภอสามงาม โพธิป์ระทับชาง บึงนาราง และอําเภอโพทะเล ระดับเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากน้ําใน
แมน้ํายมจากตอนบน เริ่มไหลลงมายังในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตร โดยท่ี ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จึงสงผลทํา 
ระดับน้ําในแมน้ํายมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และมีระดับเพิ่มสูงข้ึนวันละ 10-20 เซนติเมตร  

ขณะที่ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนลาง รายงาน ระดับน้าํ ใน แมน้ํายม ซึง่มีปริมาณน้ํา อยู ที่ 
2.82 เมตร ซึ่งยังตํ่ากวาตล่ิง ท่ี มีระดับ 7.04 เมตร ยงัต่าํกวาตลิง่ถึง 3 เมตร ขณะที่ ทางจังหวัดพิจิตร ยังคงเฝาระวัง
ติดตามระดับทางตอนบน และ เฝาระวังในพืน้ทีลุ่มต่าํ โดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลรังนก อําเภอสามงาม ตําบลบางลาย 
อําเภอบึงนาราง ซึ่งเปนพื้นท่ีลุมตํ่า น้ําทวมซ้ําซากเปนประจําทุกป 

http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=791662 
 

18.ผวจ.ตาก เผยน้ําทวมตาก ยังไมรุนแรง แตสั ่งเฝาระวังน้ําเมย 5 อําเภอชายแดน สวนคนงานสรางสะพาน
มิตรภาพไทย – เมียนมาร แหงท่ี 2 ยายจุดพัก  

เมื่อวันท่ี 17 ส.ค.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผวจ.ตาก พรอมดวยนายธนยศ ปานขาว นายอําเภอแมสอด ไดตรวจ
สถานการณน้ําท่ีแมน้ําเมย บานริมเมย ต.ทาสายลวด อ.แมสอด ท้ังนี้เพื่อติดตามการเพิ่มข้ึนของแมน้ําเมย และมีแนวโนม
ไหลบาทวมบานเรือน และรานคาของประชาชน ซึง่ทางจังหวัดไดสัง่การใหทางฝายปกครองอําเภอแมสอด ดูแลสถาน
การณน้ํา และเฝาระวังตลอด แมวาสถานการณน้ําทวมยังไมรุนแรง ถึงข้ันวิกฤติ  

ขณะที่คนงานสรางสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร แหงที ่2 ทายบานวังตะเคียน ต.ทาสายลวด ไดยายจุดพัก
และทํางานบริเวณสะพานเช่ือมฝงประเทศเมียนมารช่ัวคราว ข้ึนไปยังจุดท่ีปลอดภัย เพราะไมไวใจสถานการณน้าํ แตยงั
ทํางานปกติ ไมสงผลกระทบตอการกอสรางแตอยางใด ดานอาํเภอแมสอด โดยเฉพาะน้าํในเขตเทศบาลตําบลแมสอดและ
ตําบลแมปะ ท่ีทวมมากอนหนานี้ ขณะนี้เขาสูภาวะปกติ หลังจากท่ีฝนหยุดตก  

นายเจริญฤทธิ์ กลาววา ยังไมกังวลมากนักเพราะน้ําในแมน้ําเมยไหลเร็วมาก แตไดสัง่ใหฝายปกครองทัง้ 5 อําเภอ
ชายแดนเฝาระวังการเพิ่มปริมาณของแมน้ําเมย เพราะน้ําจากทุกสาย ไปลงสูแมน้ําเมย 

http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=791665 
 

19.น้ําทะลักเขาพื้นท่ีการเกษตรของ อ.เมืองแพร และ อ.สูงเมน บางสวนแลว เจาหนาท่ีเฝาระวัง 24 ชม. 
สถานการณน้ําทวมในพื้นท่ี จ.แพร ขณะนี้ถึงแมวาจะไมมีฝนตกในเขตเมืองแพร แตการเตรียมความพรอมยังคงมี

อยูอยางตอเนือ่ง เพราะสภาพอากาศทีแ่ปรปรวนในบางพื้นที ่ก็ยงัมีฝนตกในตางอําเภอ ซึง่เปนการเพิม่ปริมาณน้ําใน
แมน้ํายมท่ีไหลผานตัว อ.เมืองแพร ท่ีกองกําลังอํานวยการ จ.แพร บรเิวณกาดสามวยัของเทศบาลเมอืงแพร ทุกหนวยงาน
เตรียมพรอม ทํางานแบบบูรณาการ ทัง้ทหาร ตํารวจ ปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
รวมถึงเตรียมการอพยพหากเกิดน้ําไหลหลากอยางฉับพลัน พื้นท่ีท่ีถูกน้ําทวมใน จ.แพร ขณะนีคื้อ ต.แมยม ต.ปาแมต อ.
เมืองแพร และ อ.สูงเมน บางสวนซึง่เปนการไหลทวมของพืน้ทีก่ารเกษตร บริเวณบานเรือนเพียงเล็กนอยเทานัน้ไมนา
เปนหวง เนื่องจากปริมาณน้ํายมท่ีเออลน จากการรับน้ําเหนือจาก จ.พะเยา อยางไรก็ตาม จ.แพร ไดเฝาระวังภัยตลอด 
24 ช่ัวโมง 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=722126 
 

20.ผวา ดินยุบตัวเปนหลุมขนาดใหญใตถนนท่ีกระบี่ 
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กระบ่ี - ชาวบานผวา เกดิหลุมยุบขนาดใหญใตพืน้ถนน กวางกวา 4 เมตร คาดเกดิจากฝนตกหนกั เมือ่เวลา 13.00 
น.วันนี้ ( 17 ส.ค.) นายวุฒิชัย เปดทอง นายก อบต.ดินอุดม อ.ลําทับ จ.กระบี่ พรอมดวยนายสงาทิพย จันทวงค รอง
นายก อบต.และเจาหนาที ่เขาตรวจสอบบริเวณริมถนนในหมูบานกระทูน หมูที่ 3 ซอย 3 ต.ดินอุดม หลังรับแจงจาก
ชาวบานวา ไดเกดิหลุมยุบตัวเปนโพรงขนาดใหญริมถนน เมื่อไปถึงพบมีชาวบานจํานวนมากกําลังยนืมุงดูหลุมหยบุดวย
ความสงสัย  

ตรวจสอบปากหลุมกวาง 1.5 เมตร ลึกประมาณ 3.5 เมตร ดานลางเปนโพลงรูปวงกลม กินเนื้อท่ีลึกเขาไปใตถนน 
กวางกวา 4 เมตร ทางเจาหนาท่ีจึงไดนําแผงเหล็กมากั้นไวเพื่อปองกันไมใหรถวิ่งผานและแจงเตือนชาวบานไมใหเขาใกล
บรเิวณดังกลาว เพราะอาจเกดิอนัตราย หากหลุมเกดิยุบตัวเพิม่  

นายวฒุชัิย เปดทอง นายก อบต.ดินอุดม กลาววา เบ้ืองตนท่ีเกิดเหตุเปนชุมชนและถนนจึงไดกันพื้นท่ีไว ขณะนี้ได
แจงไปยงัอําเภอลําทับ และจังหวัด รวมทัง้สํานักงานทรัพยากรธรณีที ่จ.สุราษฏรธานี ใหเขามาตรวจสอบ และวิธีการ
ดําเนินการตอไป สวนสาเหตุเบือ้งตนคาดวาเกิดจากฝนทีต่กลงมาอยางตอเนือ่ง ทําใหเกิดนําเซาะใตพืน้ดิน จนเกิดเปน
โพลง จึงไดเกดิการยุบตัวดังกลาว  

http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082290&Keyword=%bd%b9 
 

21.ประจวบคีรีขันธ 17 ส.ค.- อช.แกงกระจานหวงความปลอดภัยประกาศปดน้ําตกปาละอูชั่วคราวจากฝนตกหนัก
น้ําปาหลาก ยันไมมีนักทองเท่ียวตกคางในพื้นท่ี 

นายมานะ  เพิม่พนู หัวหนาอทุยานแหงชาติแกงกระจาน เปดเผยวา ขณะนีไ้ดเกดิภาวะน้ําปาไหลหลากจากฝนตก
สะสมในแหลงทองเทีย่วน้าํตกปาละอู ต.หวยสัตวใหญ  อ.หัวหิน   จ.ประจวบคีรีขันธ  ซึง่เปนเขตความรับผิดชอบของ
อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักทองเท่ียว ทางอุทยานฯ ไดประกาศปดการทองเท่ียวน้ําตก
ปาละอูช่ัวคราว พรอมจัดเจาหนาท่ีเฝาระวังสถานการณน้ําอยางใกลชิด  และไมพบนักทองเท่ียวตกคางอยูในพื้นท่ี 

นายจรูญ เอื้ออารียวงศ หัวหนาโครงการสงน้าํและบํารุงรักษาปราณบุรี กลาววา แมชวงนีม้ีฝนตกตอเนื่อง แตน้าํ
ไหลเขาอางเก็บน้ําปราณบุรีมีเพียง 300,000 ลูกบาศกเมตร   ขณะทีป่ริมาณน้าํดิบทีส่ามารถนําไปใชมีเพียง 8% ของ
ปริมาณกักเก็บ ในภาพรวมถือวาอางเก็บน้ําปราณบุรียังมีปริมาณน้ํานอย.-สํานกัขาวไทย 

http://www.tnamcot.com/content/537581 
 

22.สุโขทัย 17 ส.ค.- ชาวสุโขทัยผวาตลิ่งริมแมน้ํายมทรุดลึกกวา 2 เมตร และลามเกือบถึงตัวบาน เรงยายของหนีไป
พักท่ีอื่น  

สภาพตล่ิงริมแมน้ํายมบริเวณหนาโรงเรียนปากุมเกาะ หมู 3 ต.ปากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เกิดปญหาดิน
ทรุดตัวลึกตลอดแนวกวา 200 เมตร บางจุดลึกกวา 2 เมตร ทําใหชาวบานหวัน่ไมปลอดภัยตองยายไปอาศัยทีอ่ืน่กอน
ช่ัวคราว เพราะรอยทรดุลามใกลถงึตัวบาน เกรงวาบานจะพงัลงมา 

นางแจว ไชยวงค อายุ 59 ป อยูบานเลขท่ี 135/3 หมู 3 ต.ปากมุเกาะ  เลาวา ดินทรดุทําใหเสาบานราวจนตองขน
ของออกจากบานเมื่อกลางดึกทีผ่านมา ซึง่บานหลังนีส้รางมากวา 30 ป และเมือ่วาน (16 ส.ค.) ขณะนัง่อยูใตถุนบาน
ดานหลังริมแมน้าํยม เริม่ทรุดลงและมากขึน้เรือ่ย ๆ กระทบกับตัวบาน สวนบานใกลเคียงพืน้บริเวณทีจ่อดรถแตกเปน
แนวยาว 1 เมตร และลึก 2 เมตร ทางครโูรงเรยีนปากมุเกาะไดนาํเชือกมากันริมตล่ิงแมน้ํายมและนําปายหามเขาบริเวณ
ดินทรุด เพื่อปองกันในเบ้ืองตนไวกอน.-สํานกัขาวไทย 

http://www.tnamcot.com/content/537752 
 

23.กรมชลประทาน คาดปริมาณน้ําในแมน้ํายม ในเขต จ.แพร เพิม่สูงขึน้อยางตอเนือ่ง คาด 5 ทุมคืนนี ้จะมีน้าํลน
ตลิ่งท่ีลุมตํ่านอกคันก้ันน้ําบริเวณ อ.เมืองแพร 
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นายทองเปลว กองจันทร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปดเผยวา เมือ่เวลา 13.00 น. (16 ส.ค. 59) ระดับน้าํใน
แมน้าํยม ทีส่ถานีวัดน้าํ Y. 20 บ.หวยสัก อ.สอง วัดได 9.00 เมตร ระดับน้ําต่ํากวาตลิ่ง 3.00 เมตร (ระดับตลิง่ 12.00 
เมตร) ปริมาณน้ําไหลผาน 1,287 ลูกบาศกเมตรตอวนิาที (ปริมาณสูงสุดท่ีรับได 3,100 ลูกบาศกเมตรตอวินาที) ถัดลงมา
ทีส่ถานีวัดน้าํ Y.1C บ.น้าํโคง อ.เมืองแพร วัดระดับน้าํ 5.86 เมตร ระดับน้ําต่ํากวาตลิ่ง 2.34 เมตร(ระดับตลิง่ 8.20 
เมตร)ปริมาณน้าํไหลผาน 687 ลูกบาศกเมตรตอวินาที (ปริมาณสูงสุดทีร่ับได 1,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที) แนวโนม
สถานการณน้าํท่ีสถาน ีY.20 ระดับน้ําลดลงอยางตอเนื่องแลว ต้ังแตชวงเชาของวันนี้ (16 ส.ค. 59) สวนระดับน้าํทีส่ถานี 
Y.1C ยังคงเพิ่มสูงข้ึน  

จากการประเมินสถานการณน้ําในแมน้ํายม หากไมมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมในพื้นท่ีตอนบนของแมน้ํายมท่ีสถานี 
Y.1C บ.น้ําโคง อ.เมอืงแพร คาดวา คืนนีเ้วลาประมาณ 23.00 น. (16 ส.ค.) ระดับน้าํในแมน้าํยมจะเริม่ลนตลิง่เขาทวม
พื้นท่ีลุมตํ่าริมแมน้ํา ซึ่งเปนพื้นท่ีนอกเขตคันกั้นน้ํา และในเวลาประมาณ 07.00 น. ของวันท่ี 17 ส.ค. 59 คาดวาระดับน้าํ
จะสูงสุดประมาณ 9.50 เมตร สูงกวาตล่ิงตํ่านอกคันกั้นน้ําประมาณ 1.30 เมตร และตํ่ากวาพื้นท่ีเศรษฐกิจประมาณ 0.50 
เมตร จากนั้นระดับน้ําจะเริ่มลงลง เขาสูภาวะปกติภายในชวงเย็นวันเดียวกัน 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=721883 
 

24.เพชรบุรี - เกิดพายุหมุนพัดหลังคาบานเรือนประชาชนของชาวเพชรบุรีปลิววอน ไดรับความเสียหายกวา 20 
หลัง เสาไฟฟาแรนงสูงหักโดนอีก 3 ตน    

เมื่อเวลา 16.00 น.ไดเกิดพายหุมุน ลมแรง และฝนตกหนักในหลายพืน้ทีข่องจังหวัดเพชรบุรี สงผลใหบานเรือน
ประชาชนไดรบัความเสียหายหลายหลัง โดยเฉพาะในพื้นท่ีหมู 1 ต.นาพนัสาม อ.เมอืง จ.เพชรบุร ีบานเรือนประชาชนถูก
พาหมุนพัดบาไดรับความเสียหาย 2 หลัง ซึง่เปนบานของนายเทียนชัย นาคแกมทอง อยูบานเลขที ่77 หมู 1 ต.นาพัน
สาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยหลังคาบาน และหลังคาโรงรถ ถูกลมพัดปลิว ทับสายไฟฟาขาด ทําใหเจาหนาที่การไฟฟา
ตองทําการตัดกระแสไฟอยางเรงดวนเพื่อปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

เชนเดียวกบับานของ น.ส.อุไร มะลิลา อยูบานเลขท่ี 84 หมู 1 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ทีอ่ยูติดกันถูกลม
พายุหมุนหลังคาบานท่ีเปนกระเบ้ือง ปลิวแตกไดรับความเสียหายเกือบครึ่งหลัง สวนในพื้นท่ีหมูบานสํามะโรง ต.สํามะโรง 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี ถูกพายุหมุนพัดหลังคาบานท่ีเปนกระเบ้ืองและสังกะสีพังเสียหายกวา 20 หลังคาเรอืน  

สวนบนนถนนสายคันกั้นน้ําเค็ม หมู 3 ต.บางแกว อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี ถูกพายุหมุนพัดเสาไฟฟาแรงสูง ขนาด 
22,000 โวลล หักโคน 3 ตน หลังเกิดเหตุเจาหนาทีก่ารไฟฟาสวนภูมิภาคไดทําการคัดกระแสไฟทีเ่สาไฟฟาหลักและทํา
การปลอยกระแสไฟช่ัวคราว 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081874 
 

 
 





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

2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มีปริมาณน้้าเก็บกัก 34,151 ล้าน ลบ.ม. (48%) 
น้อยกว่าปีที่แล้ว 1% 

3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกัก 2,002 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 น้้าท่วม 1 จังหวัด คือ แพร ่
5.สถานะน้้าในแม่น้้าสายส้าคัญส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้าน้อย  
6.พ้ืนที่เฝ้าระวังน้้าคุณภาพน้้า 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ล้าโดมใหญ่), 
ชลบุร(ีพัทยา), เชียงใหม่(แม่น้้าปิง), ล้าปาง(แม่น้้าวัง), แพร่(แม่น้้ายม), 
พิษณุโลก(แม่น้้าน่าน), ปราจีนบุร(ีคลองสารภ)ี, น่าน ,ระยอง 



พ้ืนที่ที่คำดว่ำจะมีฝนฟ้ำคะนอง ภำค ลักษณะอำกำศ พื้นที่จังหวัด %
ฝน 

เทียบกับ 
เม่ือวำน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย 
พะเยา น่าน แพร่ ล้าพูน ล้าปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์    
อุณหภูมิ 22-32 องศาเซลเซียส 

70 มากกว่า 
เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริ เวณจังหวัด เลย 

หนองบัวล้าภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร และนครพนม  
อุณหภูมิ 24-35 องศาเซลเซียส  

70 มากกว่า 
เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท 
นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิ 25-34 องศาเซลเซียส  

60 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และ
ตราด  อุณหภูมิ 25-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 2-3เมตร ขึ้น
ไป 

40 น้อยกว่า 
เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 

สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช  อุณหภูมิ 24-36องศาเซลเซียส ทะเล
มีคล่ืนสูง 2-3 เมตร  

30 น้อยกว่า 
 เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด ระนอง พังงา และภูเก็ต อุณหภูมิ 24-
33 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืน 2-4 เมตร ข้ึนไป 

40 น้อยกว่า 
เมื่อวาน 

กทม.และ
ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนองในช่วงระหว่างบ่ายถึงค้่า อุณหภูมิ 27-35 องศา
เซลเซียส 

40 เท่ากับ 
เมื่อวาน 



สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน้ ำ 
ในเข่ือนขนำดใหญ่ 

 

   มีปริมำณน้ ำต่ ำกว่ำเกณฑ์กักเก็บน้ ำต่ ำสุด 8 เขื่อน 
- มีปริมำณเพิ่มขึ้นจำกเมื่อวำน 4 เขื่อน คือเขื่อนภูมิพล 

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

- มีปริมำณเท่ำกับเมื่อวำน 1 เขื่อน คือเขื่อนอุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

- มีปริมำณลดลงจำกเมื่อวำน 3 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวง
อุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ, เขื่อน
บางลาง จ.ยะลา 
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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 34,151 48 10,645 23 

2558 34,189 49 10,682 23 

26 



- วันที่ 18 ส.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมขึน้ และมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากบางพืน้ที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในชว่งระหวา่งบา่ยถึงค ่า ทะเลอนัดา
มนัและอา่วไทยตอนบนมีคลื่นสงู 2-4 เมตร เน่ืองจาก ร่องมรสมุพาดผ่าน
ประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน และมีพายุดีเปรสชันบริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนบน มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ก าลงัแรงพดัปกคลมุทะเลอนั
ดามนั ภาคใต้ และอา่วไทย 

- วันที่ 19 - 20 ส.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
แหง่ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน คลื่นลมบริเวณทะเล
อนัดามนัและอา่วไทยตอนบนยงัคงมีคลื่นสงู 2-4 เมตร จะมีหย่อมความ
กดอากาศต ่าปกคลมุบริเวณอา่วตงัเก๋ียประเทศเวียดนามและลาว 

- วันที่ 21 - 23 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนลดลง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดา
มันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร เนื่องจาก มีหย่อมความ
กดอากาศต่้าก้าลังแรงจากประเทศฟิลิปปินส์ เคลื่อนที่ไปทางทะเลจีนใต้
ตอนกลาง 
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 1 จังหวัด คือ แพร่ 



พื้นที่ประสบอุทกภัย น้ ำท่วมขัง น้ ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มจำกข่ำว ข้อมูลวันที่  17 ส.ค. ป ี2556 - 2559 
 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2559 

ตั้งแต่เริ่มฤดูฝน 2559 
(18 พค.2559) มีน้้า
ท่วมแล้ว 45 จังหวัด 
ลดแล้ว 44 จังหวัด 

น้้าท่วม 
ปีนี้มีน้้าเคยท่วมแล้ว 

หมายเหตุ ข้อมูลป ี2556 2557 2558 มีเฉพาะน้้าท่วมในวันเดยีวกันของปีนั้นๆ 

น้ ำท่วม 2 จังหวัด 
พิจิตร ก ำแพงเพชร 

น้ ำท่วม 1 จังหวัด 
อุบลรำชธำนี   
น้ ำหลำก 1 จังหวัด 
เพชรบูรณ์ 
    

ไม่มีเหตุการณ์ น้ ำท่วม 1 จังหวัด แพร่ 
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