
น่าน ระดมเสริมความแข็งแรงดินริมตลิ่ง-พนังก้ันน้้า 
ตื่นตัวป้องกันตลิ่งทรุดจากน้้าหลากและฝนตกหนัก 

น้้าโขงสีแดงขุ่น สัญญาณธรรมชาติเตือนเฝ้าระวัง 
จับตาฝนตกหนักใน สปป.ลาว เหตุระดับน้้าโขงสูง 

19 สิงหาคม2559 

สุโขทัย เก็บประโยชน์จากน้้าหลาก  
ผันน้้าท่วมเก็บทุง่ทะเลหลวง ตนุน้้าต้นทุนใช้หน้าแล้ง 
พายุ “เตี้ยนหมู่” ขึ้นฝั่งเวียดนามวันนี ้
อุตุฯ เตือน 8 จังหวัดอีสานเหนือและริมโขง ฝนหนัก   



สถานการณ์นํา้ : คณะกรรมการทรัพยากรนํา้แห่งชาต ิ                                                                                                  1/6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถานการณน้ํา 
    วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 

1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงปจจุบันรวม885.4 มม. นอยกวา
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญ มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 34,417 ลาน ลบ.ม. (49%) 

คาเฉล่ีย 1 มม. (0%) 
มากกวา

3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 2,004 ลาน ลบ.ม. (45%) 
ปท่ีแลว เล็กนอย 

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 วาตภัย 1 จังหวัด คือ นครนายก 
5.สถานะน้ําในแมน้ําสายสําคัญสายหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย  

ท่ีอยูในภาวะน้ํามาก ไดแก แมน้ํายม ท่ี อ,เมอืง จ.แพร  
ท่ีอยูในภาวะน้ําปกติ ไดแก  แมน้ํานาน ท่ี อ.เมอืง จ.นาน , อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค  
                                   แมน้ํายม ท่ี อ.บางระกาํ จ.พิษณุโลก  
                                   แมน้ํามูล ท่ี อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 
                                   แมน้าํบางปะกง ท่ี อ.ปราจีนบุร ีจ.ปราจีนบุรี 
                                   แมน้ําตาป ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 

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 19 สิงหาคม 2559 เวลา 05.00 น. มีพายุในแปซิฟคตะวันตก 3 ลูก คือ 
1.พายโุซนรอน “เต้ียนหมู” มีศูนยกลางอยูบริเวณอาวตังเกีย๋ หางจากจังหวัดบึงกาฬ 456 กม. มีความเร็วลมสูงสุดใกล

ศูนยกลางประมาณ 70 กิโลเมตรตอช่ัวโมง กําลังเคล่ือนตัวทางตะวันตกดวยความเร็ว 10 กิโลเมตรตอชัว่โมง คาดวา 
พายุนี ้จะเคลื่อนผานทางใตของเมืองไฮฟอง ภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ในวันที่ 19 ส.ค.59 และจะผาน
ประเทศลาวในแขวงหัวพนั แขวงหลวงพระบาง แขวง อดุมไชย และแขวงหลวงน้ําทา ตอไป ลักษณะเชนนี้จะสงผล
ใหบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากข้ึน และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ดังนี้ 

- ในชวงวันท่ี 19-20 ส.ค.59 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี 
สกลนคร นครพนม และอุบลราชธานีภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา นาน แพร 
ลําพนู ลําปาง อตุรดิตถ พษิณุโลก เพชรบูรณ และตาก 

2.ดีเปรสชั่นลูกที ่10W มีศูนยกลาง อยูทางตะวันตกของเกาะกวม อยูหางจากประเทศไทย 4,818 กม. มีควาเร็วลม
ศูนยกลาง 64 กม./ชม. เคล่ือนท่ีทางทิศเหนือ สูทะเลทางใตของประเทศญี่ปุน ดวยความเร็ว 15 กม./ชม.พายุนี้ยังไม
มผีลกระทบตอประเทศไทย 
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3.ดีเปรสช่ันลูกท่ี 12W มีศูนยกลาง อยูในมหาสมุทรแปซิฟคตะวันตก ทางตะวันออกของกรุงโตเกียวประเทศญีปุ่น อยูหาง

จากประเทศไทย 4,950 กม. มีควาเร็วลมศูนยกลาง 58 กม./ชม. เคลือ่นทีท่างตะวันตก สูทะเลทางใตของประเทศ
ญีปุ่น แตไมขึ้นฝงประเทศญี่ปุน และมีแนวโนมเคลื่อนทีเ่ขาทะเลจีนใต  ดวยความเร็ว 83 กม./ชม.พายุนี้ยังไมมี
ผลกระทบตอประเทศไทย 



กนช.คณะกรรมการทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                                                                                                                   www.npmwf.com                        

25% 

16% 

หนองปลาไหล 
ประแสร์ 

บางลาง 

สถานการณ์พายุ :  
1  พา ยุ โซน ร้อ น 
“ เ ต้ี ย น ห มู่ ” 
บริเวณบริเวณอ่าว
ตัง เ ก๋ีย  ส่ งผล ให้
บ ริ เ วณประ เทศ
ไทยตอนบนจะมี
ฝนเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ดีเปรสชั่น 10W 
และ 12W ในแป
ซิฟิคตะวันตก 
ยังไม่มีผลกระทบ
ต่อสภาพอากาศ
ของไทย 

81% ขึน้ไป  เกณฑ์น า้ดีมาก  0  แห่ง 

51 - 80%   เกณฑ์น า้ดี        3 แห่ง 

31 - 50%   เกณฑ์น า้พอใช้  12 แห่ง 

≤ 30%      เกณฑ์น า้น้อย   18 แห่ง 

50% 

28% 

เข่ื0อนสิริกิต์ิ 

28% 

15% 

18% 

23% 

29% 

49% 
19% 

น ้ำต้่ำกว่ำตล่ิงมำก 

คำดว่ำฝนตก 

ระวังน ้ำเสีย (11) 

21% 

27% 

17% 

27% 

47% 11% 
65% 

ปริมาณฝนสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงปัจจุบันรวม 885.4 มม.      
    น้อยกว่าค่าปกติ 1 มม. ( 0%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มากกว่าปีท่ีแล้วเล็กน้อย 
    มีปริมาณน้้ากักเก็บรวม 34,417 ล้าน ลบ.ม. (49%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มากกว่าปีท่ีแล้ว 1% 
   มีปรมิาณน้้ากักเก็บรวม 2,004 ล้าน ลบ.ม. (45%) 

น า้ในเข่ือน 

28% 

32% 

49% 

เข่ือนภูมิพล 

รัชชประภา 

77% 

36% 33% 

39% 33% 

49% 

22% 

น ้ำหลำก (-) 

น ้ำท่วม (-) 

32% 

33% 

ลมกระโชก
แรง(1) 
นครนำยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26% 

28% 

สรุปสถานการณ์น้้า  
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 

51% 

  ดินเลือ่นไหล (-) 
  ลมกระโชกแรง (1) 

http://www.npmwf.com/
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สถานการณน้ํา 
    วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 

ปญหาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีกองท้ิงไวในพื้นท่ีท่ีมีการทําเกษตรกรรมในท่ีลานชัน ถูกน้ําฝนและน้ําหลาก
พัดรวมมาเปนอุปสรรคในการระบายน้าํ และอาจทําใหเกิดน้าํลนตลิง่ดานเหนือของอาคารระบายน้าํ เชน กรณีบริเวณ
ประตูระบายน้าํบานหาดสะพานจันทร หมู 9 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งเปนจุดแรกทีร่ับน้ําเหนือจากทาง
จังหวัดแพร ไหลมาสูจังหวัดสุโขทัย ลาสุดมวลน้าํกอนแรกไดไหลมาถึงบริเวณประตูระบายน้ําบานหาดสะพานจันทร 
ต้ังแตเวลา 04.00 น. วันที ่18 ส.ค. 2559  ทําใหบริเวณดานเหนือของประตูระบายน้าํมีปริมาณน้าํเพิม่มากขึ้นอยาง
รวดเร็ว เจาหนาทีต่องยกบานประตูระบายน้าํเพิม่สูงขึน้จากเดิม ยกบานประตูระบายน้าํจํานวน 3 บาน จากทั้งหมด 5 
บาน สูงบานละ 1.50 เมตร เพิ่มความสูงเปนบานละ 2 เมตร จํานวน 3 บานเทาเดิม เพือ่ระบายน้าํจากทางดานหนา
ประตูลงดานทายเพื่อไหลลงแมน้ํายมท่ีจะไหลผานตัว อ.สวรรคโลก อ.ศรีสําโรง และ อ.เมืองสุโขทัย จึงทําใหแมน้าํยมมี
ปริมาณน้ําเพิ่มสูงข้ึน และนอกจากปริมาณน้ําท่ีบริเวณดานประตูจะเพิ่มข้ึนแลวยังมีเศษสวะรวมท้ังขยะลอยมากับสายน้ํา
เปนจํานวนมากและไปอัดอยูท่ีบริเวณหนาประตูระบายน้าํ เปนอุปสรรคในการระบายน้าํ ทําใหทางเจาหนาทีต่องนํารถ
แบ็คโฮ เรงตักเศษสวะทางดานหนาออกเพือ่เปนการเรงเปดทางน้าํใหไหลไดสะดวกยิ่งข้ึน 

ประเด็นปญหาและแนวทางแกไข 

 
1.ควรมีมาตรการแจงใหเกษตรกรเกบ็วสัดุเหลือใชทางการเกษตรเชนตนขาวโพดแหงท่ีเก็บฝกแลว เปนตน ใหพน

จากทางหลากของน้ํา เพื่อไมใหสรางปญหาตอการระบายน้ําทางทายน้ํา ท้ังนี้ควรใชหลักคิดวา หากเกษตรกรทิง้ซากวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรอยางท่ีเคยทําท้ังๆท่ีรูวาเมื่อน้ําหลากจากท่ีลาดชันเหลานั้นจะพัดพาวัสดุเหลือใชออกไปจากท่ีตนได
ทุกป ใหถอืวาจงใจกระทําการใหน้าํหลากเปนประโยชนแกตนเองโดยผลักภาระในการเก็บวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไป
สรางความเดือดรอนแกคนทายน้ํา 

แนวทางแกไข 

2.ควรทบทวนกระบวนการพจิารณางบประมาณ ท่ีเนนตัดลดงบประมาณ เปนเหตุใหพิจารณาตัดอาคารดักวัสดุท่ี
ลอยมาตามน้าํกอนถึงอาคารระบายน้าํ (sabo dam) ทัง้นีค้วรพิจารณาในเรือ่งความจําเปนในการระบายน้าํชวงฤดูน้าํ
หลาก และความปลอดภยัของอาคารบังคับน้าํใหรอบคอบดวย 

3.ควรมีมาตรการในการให อปท.ท่ีวัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือสวะอื่นๆไหลผานพื้นท่ีตนเอง โดยให อปท.ใหมี
หนาท่ีเก็บข้ึนฝง เชนเดียวกับการกําจัดผักตบชวา 
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นัยสําคัญ :  
1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแตตนป 2559 ถึงปจจุบันรวม 885.4 มม. นอยกวา
2.อางเก็บน้ําขนาดใหญ มีปริมาณน้ําเก็บกักรวม 34,417 ลาน ลบ.ม. (49%) 

คาเฉล่ีย -1 มม. (0%) 
มากกวา

3.อางเกบ็น้าํขนาดกลาง มปีรมิาณน้าํเกบ็กกัรวม 2,004 ลาน ลบ.ม. (45%) 
ปท่ีแลว เล็กนอย 

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 วาตภัย 1 จังหวัด คือ นครนายก 
5.สถานะน้ําในแมน้ําสายสําคัญสายหลักสวนใหญอยูในสภาวะน้ํานอย  

ท่ีอยูในภาวะน้ํามาก ไดแก แมน้ํายม ท่ี อ,เมอืง จ.แพร  
ท่ีอยูในภาวะน้ําปกติ ไดแก  แมน้ํานาน ท่ี อ.เมอืง จ.นาน , อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค  
                                   แมน้ํายม ท่ี อ.บางระกาํ จ.พิษณุโลก  
                                   แมน้ํามูล ท่ี อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 
                                   แมน้าํบางปะกง ท่ี อ.ปราจีนบุร ีจ.ปราจีนบุรี 
                                   แมน้ําตาป ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 

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 19 สิงหาคม 2559      
ลุมน้ําท่ีมีขอมูลฝน  เขตจังหวัด ผลกระทบ 

บางปะกง นครนายก เส่ียงภัย น้ําลนหลาก 
 

 
พื้นท่ีท่ีเฝาระวังน้ําหลาก-ดินถลม  : - 
 

ปริมาณฝนสะสม 24 ช่ัวโมง ท่ีเกิน 50.0 มม.   
 

ภาค จังหวัด  
เหนอื - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ - 
ตะวันออก - 

กลาง - 
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 
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5.แมน้ํามูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย นอย ลดลง 
6.แมน้ํามูล อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ นอย ทรงตัว 
7.แมน้ําพระสทึง อ.เมอืง 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 
- - - - - - 

 

พื้นท่ีเฝาระวังน้ําลนตลิ่ง   
ลาํดบั แมน้ํา สถานตีรวจวัด สถานการณ ตางจากตลิ่ง แนวโนม 
1 ยม อ.เมืองสุโขทัย ต.ธานี จ.สุโขทัย ตํ่ากวาตล่ิง -0.64 เพิ่มข้ึน 
2 ตราด อ.เมอืงตราด ต.หวยแรง ตํ่ากวาตล่ิง -0.92 ลดลง 
3 ตรงั อ.เมอืงตรงั ต.บางรกั จ.ตรงั ตํ่ากวาตล่ิง -0.34 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  

เข่ือน จังหวัด 
% น้ําเมื่อเทียบ
ความจุเก็บกัก 

เทียบขอมูล 
ในอดีต 

เทียบกับ 
เมื่อวาน 

1.เข่ือนภูมิพล ตาก 34 มากกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
2.เข่ือนสิริกิต์ิ อตุรดิตถ 51 มากกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
3.แมกวงอุดมธารา เชียงใหม 16 มากกวาป 2558 ลดลง 
4.เข่ือนอุบลรตัน ขอนแกน 27  นอยกวาป 2558  เทากับเมื่อวานนี้ 
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5.เข่ือนจุฬาภรณ ชัยภูมิ 26 นอยกวาป 2558  ลดลง 
6.เข่ือนศรีนครินทร กาญจนบุรี 66 นอยกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
7.เข่ือนปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 14 นอยกวาป 2558 เพิ่มข้ึน 
8.เข่ือนบางลาง ยะลา 32 นอยกวาป 2558 ลดลง 
 

 
ปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําท่ีสําคัญ (รายงาน ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2559)    

เข่ือน ปริมาณน้ําไหลเขาเข่ือน (ลาน ลบ.ม.) เทียบกับเม่ือวาน 
เข่ือนภูมิพล 11.34 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนสิริกิต์ิ 77.01 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนศรีนครินทร 40.24 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนวชิราลงกรณ 57.52 นอยกวาเมื่อวาน 
เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 5.69 เทากบัเมื่อวาน 
เข่ือนแควนอยบํารุงแดน 3.78 เทากบัเมื่อวาน 
 
สถานการณน้ําในลุมน้ําเจาพระยา             

 มีปริมาณน้ําตนทุนเหลือในเข่ือนท้ัง  4 แหง ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2559 รวม 3,199 ลานลูกบาศกเมตร  

 

การจัดสรรน้ําในลุมน้ําเจาพระยาเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2559  

ดาน ดานตะวันตก ดานตะวันออก 

อัตราการระบายนํ้า 
 (ลบ.ม./วินาที) 

290 (ลดลงจากเมื่อวาน 37) 130 (ลดลงจากเมื่อวาน 14) 

 
 

สาเหตุ 

รับน้าํเขาระบบชลประทานในเกณฑปกติสําหรับ
การอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศนเทาน้ัน 
(รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

รับน้ําเขาระบบชลประทานในเกณฑปกติ
สําหรับการอุปโภคบริโภคและรกัษาระบบ
นิเวศนเทานั ้น (รายละเอียดตามหมาย
เหตุ) 

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

 

0.26 
 

- 

คาออกซิเจนท่ีละลายนํ้า (DO) 
(มิลลิกรัม/ลติร) 

 
0.75 

- 



สถานการณ์นํ้า : คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ                                                                                                                 5/12 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(จดุตรวจวัด สน.ปตน.กระทุมแบน)  
 

นาป 59/60  

ปลกู 1,955,704 ไร (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
พื้นที่เพาะปลูกทายเข่ือนภูมิพล สิริกิต์ิและแควนอยบํารุงแดน เหนือจังหวัดนครสวรรคข้ึนไป 

เก็บเก่ียว 200 ไร (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร  (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 

ปลกู 1,440,462 ไร (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
ตอนบน 

เก็บเก่ียว 11,611 ไร (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 

ปลกู 554,887 ไร (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
ตอนลาง 

เก็บเก่ียว 6,150 ไร (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 

ปลกู 1,032,953 ไร (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
ตอนบน 

gก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59)   
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 

ปลกู 953,932 ไร (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
ตอนลาง 

เก็บเก่ียว 0 ไร (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร (ณ วันท่ี 17 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 19 สิงหาคม 2559 

สถานี คาความเค็ม (g/l) เทียบกบัมาตรฐาน เทียบกับเมื่อวาน แนวโนม 
วัดโพธิ์แดงเหนือ 0.15 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 
สถานีสูบน้ําสําแล 0.16 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 
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รพ.ศิริราช 0.28 เกนิมาตรฐานไมเหมาะการผลิตประปา ตํ่ากวาเมื่อวาน ทรงตัว 
รังสิตไซฟอน 0.16 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา เทากบัเมื่อวาน ทรงตัว 

ทามวง 0.08 อยูในมาตรฐานเพือ่การผลิตประปา ตํ่ากวาเมื่อวาน ทรงตัว 
หมายเหตุ 

สถานวีดัมะขาม หยุดวัดช่ัวคราวเนือ่งจากเทศบาลจังหวดัปทุมธานทํีาการสรางเข่ือน  
สถานีวัดไผลอม ระดับน้ําอยูตํ่ากวาหัววัด  
สถานีสะพานพระนัง่เกลา หยุดวัดช่ัวคราวเนื่องจากแนวเข่ือนท่ีติดต้ังเครื่องวัดทรุดตัว  

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

ภาค พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีลมแรง 
เหนอื 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  
อ.พนุพนิ เมอืง กาญจนดิษฐ ดอนสัก จ.สุ
ราษฎรธานี 
จ.ปตตานี 
อ.เมือง จ.สมทุรปราการ ลงไปจนถึง อ.แหลม
ฉบัง จ.ชลบุรี 
 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ีลงไปจนถึง
เกาะชาง ลงไปจนถึง เกาะกดู 
จ.ตราด 

- 

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

- 
 

 
สถานการณพายุ : วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 เวลา 05.00 น. มีพายุในแปซิฟคตะวันตก 3 ลูก คือ 
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1.พายุโซนรอน “เต้ียนหมู” มีศูนยกลางอยูบริเวณอาวตังเกีย๋ หางจากจังหวัดบึงกาฬ 456 กม. มีความเร็วลมสูงสุดใกล
ศูนยกลางประมาณ 70 กิโลเมตรตอช่ัวโมง กําลังเคล่ือนตัวทางตะวันตกดวยความเร็ว 10 กิโลเมตรตอชัว่โมง คาด
วา พายุนี้จะเคล่ือนผานทางใตของเมืองไฮฟอง ภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ในวันที ่19 ส.ค.59 และจะผาน
ประเทศลาวในแขวงหัวพัน แขวงหลวงพระบาง แขวง อุดมไชย และแขวงหลวงน้ําทา ตอไป ลักษณะเชนนี้จะ
สงผลใหบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากข้ึน และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ดังนี้ 
- ในชวงวันที่ 19-20 ส.ค.59 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ 
อุดรธานี สกลนคร นครพนม และอุบลราชธานีภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา 
นาน แพร ลําพนู ลําปาง อตุรดิตถ พษิณุโลก เพชรบูรณ และตาก 

2. .ดีเปรสชัน่ลูกที ่10W มีศูนยกลาง อยูทางตะวันตกของเกาะกวม อยูหางจากประเทศไทย 4,818 กม. มีควาเร็วลม
ศูนยกลาง 64 กม./ชม. เคล่ือนท่ีทางทิศเหนือ สูทะเลทางใตของประเทศญี่ปุน ดวยความเร็ว 15 กม./ชม.พายุนี้ยัง
ไมมีผลกระทบตอประเทศไทย 

3.ดีเปรสชัน่ลูกที ่12W มีศูนยกลาง อยูในมหาสมุทรแปซิฟคตะวันตก ทางตะวันออกของกรุงโตเกียวประเทศญีปุ่น อยู
หางจากประเทศไทย 4,950 กม. มีควาเร็วลมศูนยกลาง 58 กม./ชม. เคลือ่นทีท่างตะวันตก สูทะเลทางใตของ
ประเทศญี่ปุน แตไมข้ึนฝงประเทศญี่ปุน และมีแนวโนมเคล่ือนท่ีเขาทะเลจีนใต  ดวยความเร็ว 83 กม./ชม.พายุนี้
ยังไมมีผลกระทบตอประเทศไทย 

 
เปรียบเทียบปริมาณฝนรายวัน วันท่ี 17 สค. 2559 เทียบกับ 17 สค. 2558 

ภาค ปริมาณฝนมากกวาป 2558 ปริมาณฝนนอยกวาป 2558 
เหนอื แมฮองสอน ตาก สุโขทัย พิษณุโลก ลําพูน 

เพชรบูรณ  กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค 
เชียงใหม ลําปาง นาน เชียงราย พะเยา 

แพร อตุรดิตถ 
กลาง กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครปฐม  

นนทบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
สิงหบุรี อางทอง อยุธยา ลพบุรี สระบุร ี 

ปทุมธาน ีกทม. สมทุรปราการ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม

หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ  
ตะวันออก นครนายก ปราจีนบุร ีสระแกว ระยอง  ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี จันทบุร ีตราด 

ใต ประจวบคีรีขันธ  ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต กระบ่ี สุราษฎร
ธาน ีปตตาน ีสตูล สงขลา  

 

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

พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค 
เพชรบูรณ 

กลาง กทม. สมทุรปราการ ราชบุร ีกาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท 
สิงหบุรี อางทอง สุพรรณบุรี นครปฐม 

อยุธยา  สระบุรี ลพบุรี 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย นครพนม บึงกาฬ สกลนคร ขอนแกน มหาสารคาม 

รอยเอด็ ยโสธร อาํนาจเจรญิ สุรินทร 
บุรีรัมย ศรสีะเกษ อบุลราชธานี 
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นครราชสีมา ชัยภูมิ 
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 นาน แพร พิษณุโลก สุโขทัย   แมฮองสอน ตาก เชียงใหม เชียงราย 

พะเยา ลําปาง อตุรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร 
เพชรบูรณ นครสวรรค 

กลาง ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี
,กทม. นนทบุรี สมทุรสาคร สมทุรปราการ 

กาญจนบุร ีอุทัยธานี  ราชบุร ีนครปฐม  
ราชบุร ีสระบุรี ลพบุร ี 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย 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 20-25 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 เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มกุดาหาร อาํนาจเจรญิ  
  อุบลราชธานี 
  ภาคกลาง จะมฝีนตกนอย ถึง ปานกลาง    
  ภาคตะวนัออกฝนตกปานกลางถึงหนกั ท่ี จังหวัด จันทบุร ีและ ตราด   
  ภาคใตฝนตกหนักท่ี จังหวัด ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี    
- ชวงวันท่ี 23 สค. – 3 กย. 2559 การกระจายตวัของฝนยังมีฝนกระจายในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยงั

ตกปานกลางถึงหนักในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณริมแมน้ําโขง  
 
การคาดการณปริมาณฝน กรมอุตุนิยมวิทยา วันท่ี 19-24 สิงหาคม 2559 

วันท่ี 19 ส.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิม่ขึน้ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ทีใ่นภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ บรเิวณจังหวดัเลย หนองบัวลําภ ูหนองคาย บึงกาฬ อดุรธาน ีสกลนคร นครพนม และอุบลราชธาน ี
แมฮองสอน เชียงใหม เ ชียงราย พะเยา นาน แพร ลําพูน ลําปาง อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ และตาก
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลมโีอกาสเกดิฝนฟาคะนองในชวงระหวางบายถึงคํ่า ทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนมี
คล่ืนสูง 2-4 เมตร  เนือ่งจาก พายุโซนรอน “เต้ียนหมู” มีศูนยกลางอยูบริเวณเกาะไหหลํา ประเทศจีน คาดวาจะเคลื่อน
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ผานประเทศเวยีดนามตอนบนในวนันี ้(19 ส.ค.59) และเขาสูประเทศลาวตอนบนตอไป มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรง
พดัปกคลุมทะเลอันดามนั ภาคใต และอาวไทย 

วันท่ี 20 ส.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน คล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนยังคงมีคล่ืนสูง 2-4 เมตร เนือ่งจาก พายโุซนรอน “เต้ียนหมู” 
มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย 

วันท่ี 21-22 ส.ค. ประเทศไทยจะมฝีนลดลง  
พื้นท่ีท่ีคาดวาจะมีฝนตก วันท่ี 19 สิงหาคม 2559    

ภาค ลักษณะอากาศ พื้นท่ีจังหวัด %ฝน เทียบกับเมื่อวาน 

ภาคเหนอื มีฝนฟาคะนอง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง บริเวณจังหวัด 
แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา นาน แพร ลําพูน ลําปาง 
อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ  และตาก   อุณหภูมิ 24-33 องศา
เซลเซยีส 

70 เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคตะวนัออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง บริเวณจังหวัด เลย 
หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม  และ
อบุลราชธานี  อุณหภูมิ 25-34 องศาเซลเซยีส  

70 เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท 
นครสวรรค ลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิ 24-36 องศาเซลเซยีส  

60 เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคตะวนัออก มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และ
ตราด  อุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 2-3เมตร ข้ึนไป 

40 เทากบั 
เมื่อวาน 

ภาคใตฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  ชุมพร 
สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช  อุณหภูมิ 24-35องศาเซลเซียส ทะเลมี
คล่ืนสูง 2-3 เมตร  

30 เทากบั 
 เมื่อวาน 

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

40 เทากบั 
เมื่อวาน 

กทม.และปริมณฑล มีฝนฟาคะนองในชวงระหวางบายถึงคํ่า อุณหภูมิ 27-35 องศาเซลเซยีส 
 

60 มากกวา 
เมื่อวาน 

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  

1.พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใตตอนบนทีวีกําลังแรงข้ึนเปนพายุโซนรอนเต้ียนหมูแลว 
ประเด็นตองใหความสนใจเปนพิเศษ   

เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม นายสมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) เปดเผยวา ในชวงวันที ่18-20 
สิงหาคม นี้ ขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุวา พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใตตอนบนทีวีกําลังแรงข้ึนเปนพายุโซนรอน
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เต้ียนหมูแลว มีศูนยกลางอยูทางตะวันออกของเกาะไหหลํา ดวน!!พายุโซนรอน “เต้ียนหมู” เขาอาวตังเกีย๋บายนี้7จังหวัด
ภาคเหนือเส่ียงดินถลม 19-20 สิงหา 

โดยคาดวาพายนุีจ้ะเคลือ่นปกคลุมอาวตังเกีย๋ในบายวันที ่18 สิงหาคม จากนัน้จะเคลือ่นผานประเทศเวียดนาม
ตอนบนในวัน ที่ (19 สิงหาคม และประเทศลาวตอนบนตอไป สงผลใหประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากข้ึน และมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากบางแหง ในชวงวันที ่19-20 สิงหาคม ภาคเหนือ บริเวณจ.แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา 
นาน แพร ลําพูน ลําปาง อุตรดิตถ พิษณุโลก และเพชรบูรณ ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากน้าํทวม
ฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก เนื่องจากฝนท่ีตกหนักและฝนตกสะสมไวดวย 

นายสมหมาย กลาวตอวา จากการตรวจสอบขอมูลสภาพอากาศ และใชแบบจําลองพื้นที่ออนไหวตอดินถลม 
พบวา พืน้ทีเ่สีย่งภัยดินถลมในชวง 1-2 วัน ซึง่อาจมีฝนตกในชวงค่าํวันที ่18 สิงหาคม ประกอบดวย จ.นาน จ.
แมฮองสอน ในพื้นท่ี อ.ขุมยวม ปางมะผา ปาย แมลานอย แมสะเรียง และสบเมย จ.เชียงราย ในพื้นท่ีอ.แมลาว แมสรวย 
จ.เชียงใหม ในพื้นท่ี อ.เชียงดาว ดอยสะเก็ด ดอยหลอ แมแจม แมริม แมวาง แมออน สันทราย และหางดง จ.ลําพูน ใน
พื้นท่ี อ.หัวทุง บานธี บานโฮง และแมทา จ.ลําปาง ในพื้นท่ีอ.เกาะคา แจหม เถิน เมืองปาน แมทะ แมพริก เสริมงาม 
และหางฉัตร จ.ตาก ในพื้นท่ีอ.แมระมาด และแมสอด ซึ่งนอกจาก 7 จังหวัดทีอ่าจเสีย่งภัยดินถลมในชวง 1-2 วันนีแ้ลว 
ยังมีพื้นท่ีจังหวัดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือท่ีเส่ียงภัยดินถลม รวม 15 จังหวัด ไดแก จ.เชียงใหม เชียงราย นาน ลําปาง ตาก 
แพร แมฮองสอน อตุรดิตถ ลําพนู เพชรบูรณ กําแพงเพชร สุโขทัย พะเยา พิษณุโลก และนครสวรรค รวม 129 อําเภอ 
520 ตําบล 3,965 หมูบาน ทีอ่าจเกิดภัยดินถลมทัง้สิน้ ทัง้นีอ้ยากใหประชาชน องคการบริหารสวนทองถิน่ ชวยกันเฝา
ระวังสถานการณเส่ียงภัยดินถลมอยางใกลชิด 

รองอธบิดีทธ. กลาววา อยางไรก็ตาม ทธ. ไดเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณภัยพิบัติทีอ่าจเกิดขึน้ตัง้แต
กอนชวงเกิดเหตุ โดยไดสํารวจพืน้ที ่จัดทําแผนการเฝาระวังรวมกับประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งภัยดินถลม พรอมทั้งซักซอม
การเฝาระวังและปฏิบัติตนในชวงทีเ่กิดเหตุอยางเครงครัด ทัง้นีป้ระชาชนสามารถดูขอมูลพืน้ทีเ่สี่ยงภัยของทธ. รวมทัง้
สถานการณฝนจากขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) หรือสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี โทร 0-2621-9701-5 

http://www.matichon.co.th/news/254632 
 

2.สุโขทัยเรงระบายน้ําเพื่อเตรียมรับปริมาณน้ําท่ีกําลังมาจากทางเหนือ   
จังหวัดสุโขทัยเรงระบายน้ําในแมน้ํายมเพื่อเตรียมรับปริมาณน้ําจากทางเหนือ ในขณะเดียวกันก็ผันน้ําไปเก็บไวท่ี

ทุงทะเลหลวงเพื่อไวใชในหนาแลง 

จากสถานการณน้ําในลุมน้าํยมทีไ่หลมาจากทางตอนเหนือ ทัง้จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร เขาสูจังหวัดสุโขทัย
ตัง้แตชวงเชาของวันนี ้(18 ส.ค.59) สงผลทําใหระดับน้ําในแมน้าํยมเพิ่มสูงขึน้โดยเฉลีย่ชัว่โมงละ 5 เชนติเมตร โดยที่
จุดวัดน้ํา y4 หนาจวนผูวา เมือ่เวลา 17.00 น. วัดได 5.44 เมตร ปริมาณน้ําไหลผาน 259 ลูกบาตรเมตรตอวินาที โดย
จังหวดัสุโขทัยไดทําการเปดประตูระบายน้าํทุกจุดเพือ่เปนการพรองน้ํา นายปติ แกวสลับสี ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัยได
ลงพืน้ที่ทีอ่ําเภอกงไกรลาศเพือ่ตรวจสอบปริมาณน้าํและเยีย่มเยอืนพีน่องประชาชนที่มีบานเรือนอยูใกลแมน้ํายม พบ
ปริมาณน้ําในแมน้ํายมบริเวณวัดกงไกรลาศยงัมีต่าํ จากนัน้ไดเดินทางไปทีป่ระตูระบายน้าํทุงทะเลหลวง ตรวจดูปริมาณ
น้าํไหลเขาแกมลิงทุงทะเลหลวง เพื่อจะเก็บไวใชอุปโภคบริโภคในหนาแลง พบมีประชาชนมาเตรียมสถานที่และนํา
อปุกรณในการจับปลาจํานวนมาก จากการพดูคุยกบัประชาชนตางดีใจท่ีมนี้าํไหลเขาทะเลหลวงเพราะจะไดมีน้าํไวใชและ
มีรายไดจากการจับปลาซึ่งเปนวิถีชีวิตของคนสุโขทัย โดยเฉพาะชวงน้ําหลาก ทุงทะเลหลวงเปนแกมลิงท่ีสามารถกักเก็บ
น้ําได 32 ลาน ลูกบาศกเมตร แตปจจุบันมีน้ําอยูเพียง 10 ลานลูกบาศกเมตร อยางไรก็ดีจังหวัดสุโขทัยไดมีการผันน้าํเขา
ไปเกบ็ไวท่ีทุงแมระวิง อําเภอสวรรคโลก และบึงใหญ อําเภอเมือง ซึ่งเปนแหลงเก็บน้ําอีกดวย ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
ย้าํเตือนประชาชนใหเฝาระวังและติดตามพยากรณอากาศและขาวสารสถานการณน้ ําจากหนวยงานราชการ 
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วิทยุกระจายเสียง เสียงตามสาย หอกระจายขาว และ สื่อมวลชนอยางใกลชิด หากเกิดเหตุที่ตองการความชวยเหลือ
ขอใหแจงผูนําทองถิ่น หนวยงาน หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตลอด 24 ชัว่โมง ในสวนของจังหวัดไดตั้งศูนย
บัญชาการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถลมจังหวัดสุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN5908180010019 

3.จ.นาน หลังแมน้ํานานลดลง พบดินอุมน้ํามาก ทําใหเข่ือนพนังก้ันน้ําและตลิ่งทรุดตัวลง ยาวกวา 2 เมตร 
จังหวัดนาน หลังจากน้ําในแมน้ ํานาน ลนทะลักลนพนังกั ้นน้ําและตลิ่ง เขาทวมถนน และเขาทวมบานเรือน

ประชาชน บริเวณริมน้ํานาน ทําใหบริเวณพนังกั้นน้ํา ถนนมโน อําเภอเมืองนาน เขตเทศบาล ท่ีมีระยะยาว 20 เมตร ถูก
กระแสน้ําพัดและแชอยูในน้ําเปนเวลานาน ทําใหดินบริเวณพนังกั้นน้ําออนตัวและทรุดตัวลงกวา 2 เมตร ทางเจาหนาที่
จากหนวยงาน เทศบาลเมอืงนาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ตํารวจ ไดเรงเขาตรวจสอบพืน้ที ่นํารัว้เหล็กมากัน้ไว เพือ่
ไมใหประชาชนเขาไปใกล เกรงจะเกดิอนัตรายได 

สําหรับพนังกันน้าํดังกลาว ซึง่วัดจากกลางแมน้าํนานรวมตลิง่ ความสูงจะอยูที ่8.50 เมตร สวนระดับน้ํานาน ที่
เพิ่มข้ึนสูงสุดในชวงเกิดเหตุน้ําทวม (วันท่ี 15 สิงหาคม 2559) วัดได 8.30 เมตร ทําใหรับภาระจากมวลน้ํามหาศาล จาก
กระแสน้ําท่ีไหลแรงและเช่ียว 

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน เปดเผยวา พนังกัน้น้าํไดรับภาระอยางหนัก จึงทําใหพนังกัน้น้ํา
ทรุดตัวลงไปอยางท่ีเห็น แตหากมีฝนตกลงมาและมีระดับน้าํเพิม่ขึน้อีก ก็จะแกปญหาเฉพาะหนา นําดินมาเททําพนังกัน้
น้ําและนํากระสอบทรายมาวางซอนทับอีกชัน้ เพือ่ปองกันน้าํเขาเขตเทศบาลชัว่คราวไปกอน และจะเรงทําการเสริมดิน
และกลองลิเบีย้น ใหมัน่คง เพือ่รองรับน้าํชวงทีพ่ายลูุกใหมจะเขามาอีกระลอกในชวง 1-2 วันนี้ ก็นาจะตานทาน
กระแสน้ําไดช่ัวคราว 
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4.แมน้ําโขงเพิ่มสูงข้ึน ปลี่ยนเปนสีแดงขุน ทําใหปลาตายจํานวนมาก 
หลังจากทีม่ีฝนตกลงมาอยางตอเนือ่ง ทําใหระดับน้ําในแมน้าํโขงเพิ่มสูงขึน้วัดไดที่ระดับ 10.90 เมตร แมวาน้ํา

ระดับนี้จะยังไมถึงข้ันวิกฤติแตน้ําฝนก็ไดกัดเซาะหนาดินและดินริมตล่ิงพัดพามากับตะกอนดินไหลลงมาสูน้ําโขงทําใหน้ํา
โขงมีสีแดงขุนเมื่อน้ําเปล่ียนสีกะทันหันไดสงผลกระทบอยางแรงตอเกษตรกรท่ีเล้ียงปลานิลในกระชังในแมน้ําโขง สภาพ
น้ําท่ีเปล่ียนสีอยางกะทันหันทําใหปลาไมคุนเคยกับน้ําโดยเฉพาะปลาโตท่ีเตรียมจับขาย ปลาปรับสภาพไมทันประกอบกับ
มีตะกอนดินมาติดที่บริเวณเหงือก ของปลาทําใหระบบหายใจไมสะดวกจึงเกิดการนอคน้าํตายเปนจํานวนมาก อีกทั้งน้ํา
โขงไหลเช่ียวแรง ปลาเริ่มทยอยตายเพิ่มข้ึนเรื่อยๆซึ่งปลาล็อตนี้เกษตรกรเล้ียงไวรอจับขายชวงปใหมหวังทํากําไรเมื่อปลา
ตองมาตายลงอยางกระทันหันทําใหเกษตรกรตองขาดทุน 

นายวชัระ อุนใจ ชาวบานพนัลําเจาของกระชังปลา เลาวาตนเองเล้ียงปลาไวนลิจํานวน 30 กระชัง/ละ 1,000 ตัวมี
ท้ังปลาขนาดเล็กไปจนถึงปลาท่ีโตเต็มท่ีขนาดน้ําหนัก 8 ขีดถึง 1 กิโลกรัม พรอมทีจ่ะจับขายกิโลกรัมละ 65-70 บาท แต
ก็มาเจอกับสภาพน้ําโขงท่ีสูงข้ึนกะทันหันทําใหปลาตายไปแลวกวา 3 ตันหรือราว 3,000 กิโลกรัมคิดเปนเงินก็ราว 2 แสน
บาท ปลาท่ีตายกน็าํมาทําปลาราไวขายหรอืไมกจํ็าหนายในราคาถูกใหกบัชาวบานเพือ่ลดการขาดทุน สวนปลาทีเ่หลืออยู
ก็ตองดูแลอยางใกลชิด 

ดานนายสุวิทย คชสิงห ประมงจังหวัดบึงกาฬ ไดนําเจาหนาท่ีจากสํานักงานประมงจังหวัดบึงกาฬลงพื้นท่ีตรวจวัด
คุณภาพของน้าํและวดัคาความเปนกรดดาง พบวาคุณภาพเปนปกติ สวนสาเหตุท่ีทาํใหปลาตายนาจะมาจากปริมาณน้าํที่
เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เฉล่ียวันละประมาณ 1 เมตรและมีสีแดงขุน มีตะกอนดินเปนจํานวนมากไหลเขามาอุดทีเ่หงือกของ
ปลาทําใหระบบการหายใจของปลาติดขัดทยอยตายขึน้มาเรือ่ยๆ ซึง่ก็ไดใหคําแนะนําแกเกษตรกรโดยใหงดอาหาร งด
ปริมาณการเลี้ยงลง เพิม่ออกซิเจนใหกับปลาใหมากขึ้น และหากน้ําโขงลดลงภายใน 2-3 วันนี้ ก็จะสามารถลดการตาย
ของปลาไดมากข้ึน 
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5.จ.นาน สรุปความเสียหายในพืน้ทีป่ระกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากน้าํปาไหล
หลาก 

จ.นาน สรุปความเสียหายในพืน้ทีป่ระกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากน้าํปาไหล
หลาก ท้ังส้ิน 9 อําเภอ จากอิทธิพลรองมรสุมพาดผานเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 มีผูเสียชีวิต 2 ราย นายณรงค อินโส 
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันาน สรุปความเสียหายจาก น้าํปาไหลหลาก จากอิทธิพลของรองมรสุมพาดผาน 
ทําใหพืน้ทีจั่งหวัดนาน เกิดน้าํทวม และพืน้ทีเ่ศรษฐกิจในภาพรวมเสียหาย เมือ่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ขณะนี้
สถานการณท้ังจังหวัดนาน ไดคล่ีคลายและกลับสูภาวะปกติ 

ทัง้นีจั้งหวัดนาน ไดประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีพืน้ทีป่ระสบภัย รวมทัง้สิน้ 9 
อาํเภอ ประกอบดวย อ.สันติสุข เฉลิมพระเกียรติ เมืองนาน ทาวังผา ปว ภูเพียง บอเกลือ แมจริม และเวียงสา จํานวน 
56 ตําบล 370 หมูบบาน ประชาชนเดือดรอน 34,073 คน 13,061 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต อําเภอปว 1 ราย และอําเภอ
เวียงสา 1 ราย บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง สัตวเลีย้งโคกระบือ 7 ตัว สัตวปก 240 ตัวว บอปลา 94 บอ พืชไร 
11,801 ไร นาขาว 6,935 ไร พืชสวน1,687 ไร พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ 4,363 ไร ถนน สะพาน ฝาย ตลิ่งพัง พนังกั้นน้ํา 
เหมือง จํานวน 110 แหง และเกิดดินสไลด สําหรับมูลคาความเสียหายขณะนี้กําลังอยูระหวางดําเนินการสํารวจให
ละเอียดอีกครั้ง 

นายณรงค อินโส ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน กลาววา ขณะนี ้ ไดรับแจงประกาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสช่ันบริเวณทะเลจีนใตตอนบน และคลืน่ลมแรง จะเคลือ่นผานประเทศเวียดนามตอนบน
และประเทศลาวตอนบน ชวงระหวาง วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2559 บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยจะไดรับผลทบ 
ประกอบดวย จ.แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา แพร ลําพนู ลําปาง นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก และเพชรบูรณ ซึ่ง
ในสวนของจังหวัดนาน ใหเฝาระวังน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลม เนื่องจากยังอยูในชวงประสบภัยพิบัติ บางแหงมีดิน
ชุมน้ําสะสม ขอใหประชาชนอยาประมาท และเตรียมพรอมเฝาระวังและรับมือกับฝนตกหนักในระยะนี้ดวย 
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6.สถานการณน้ําแมน้ํายมในพื้นท่ีจังหวัดแพรเร่ิมลดระดับลงแลว สวนท่ี อ.วังช้ิน ระดับน้ําเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีคอนขาง
คงท่ีคาดวาไมนาจะไหลเขาทวมเขตเทศบาลและตัวอําเภอ 

นายธวัช ชัยประสพ ผูอํานวยการโครงการชลประทานแพร กลาวถึงภาพรวมสถานการณน้ําแมน้ ํายมในพื้นที่
จังหวดัแพรวา ระดับน้าํทางตอนบนของลําน้าํยมท่ี อ.สอง และ อ.เมืองแพร ไดลดระดับลงแลว ขณะนีน้้าํไดเคลือ่นผาน
ลงไปทางตอนลางคือ อ.วังช้ิน ซึ่งระดับน้ํายังคงเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องแตอยูในอัตราท่ีคอนขางทรงตัว เมื่อเวลา 10.00 น. 
ระดับน้าํท่ีสถานีตรวจวัด Y37 อ.วังช้ิน อยูท่ี 9 เมตร ซึ่งหางจากระดับตล่ิงท่ี 11 เมตร โดยน้าํบางสวนไดเคล่ือนลงไปทาง 
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย บางแลว 

ดานนายปญญา เล็กกระจาง นายอําเภอวังช้ิน เปดเผยวา ในขณะนี้มีน้ําเออเขาทวมในพื้นท่ีลุมตํ่าริมฝงแมน้ํายมท่ี
สวนใหญเปนพื้นท่ีการเกษตรบางแลว แตยังไมสงผลกระทบตอบานเรือนราษฎรจํานวน 12 หมูบานท่ีอยูติดแมน้ํา และใน
พื้นท่ี อ.วังช้ิน ไมมีฝนตก รวมถึงไมมีน้ําจากลําน้ําสาขาไหลลงมาสมทบ จึงคาดวาน้ําไมนาจะทวมในเขตเทศบาลและตัว 
อ.วงัช้ิน แตทางอําเภอกยั็งเฝาระวงัติดตามสถานการณอยางใกลชิด 
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7.สถานการณน้าํยมในจังหวัดสุโขทัย น้าํจากจังหวัดแพรยังคงไหลลงมาสูจังหวัดสุโขทัยอยางตอเนือ่ง และทําให
ปริมาณน้ําเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยช่ัวโมงละ 5 เชนติเมตร 
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ทัง้นีจุ้ดวัดน้าํ y14 อ.ศรีสัชนาลัยเมือ่เวลา 09.00 น. มีน้าํไหลผาน 724 ลูกบาศกเมตร ตอวินาที ไหลลงสูประตู
ระบายน้าํบานหาดสะพานจันทร อ.สวรรคโลก ซึง่เจาหนาทีไ่ดเปดประตูระบายน้าํจํานวน 3 บาน สูง 2 เมตร มีปริมาณ
น้ําไหลผาน 436 ลูกบาศกเมตร ตอวินาที ทําใหระดับน้าํยมตัง้แต อ.สวรรคโลก อ.ศรีสําโรง และ อ.เมืองสุโขทัยเพิม่ขึน้
อยางตอเนื่อง โดยท่ีจุดวัดน้ํา y4 หนาจวนผูวาฯ เมือ่เวลา 09.00 น. วัดได 5.07 เมตร มีน้ําไหลผาน 266 ลูกบาศกเมตร 
ตอวินาที อยางไรก็ตามทางผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย ไดส่ังการใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของคอยติดตามเฝาระวังสถานการณ
น้ําอยางใกลชิด 
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8.มวลน้ํากอนแรกมาถึงสุโขทัยแลวดานเจาหนาท่ีเรงตักเศษสวะท่ีไหลมาอัดอยูหนาประตูระบายน้ํา 
เม่ือเวลา 08.30 น. วันท่ี 18 ส.ค. 59 ที่บริเวณประตูระบายน้าํบานหาดสะพานจันทร หมู 9 ต.ในเมือง อ.สวรรค

โลก จ.สุโขทัย ซึ่งเปนจุดแรกท่ีรับน้ําเหนือจากทางจังหวัดแพร ไหลมาสูจังหวัดสุโขทัย ลาสุดมวลน้ํากอนแรกไดไหลมาถึง
บรเิวณประตูระบายน้าํบานหาดสะพานจันทร ต้ังแตเวลา 04.00 น.ทีผ่านมา จึงทําใหบริเวณดานเหนือของประตูระบาย
น้ํามีปริมาณน้ําเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว ลาสุดวัดปริมาณน้ําท่ีบริเวณหนาประตูอยูท่ี 61.85 เมตร จากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง จึงทําใหเจาหนาที่ตองยกบานประตูระบายน้ําเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ยกบานประตูระบายน้ําจํานวน 3 บาน จาก
ท้ังหมด 5 บาน สูงบานละ 1.50 เมตร เพิม่ความสูงเปนบานละ 2 เมตร จํานวน 3 บานเทาเดิม เพื่อระบายน้ําจากทาง
ดานหนาประตูลงดานทายเพือ่ไหลลงแมน้าํยมทีจ่ะไหลผานตัว อ.สวรรคโลก อ.ศรีสําโรง และ อ.เมืองสุโขทัย จึงทําให
แมน้ํายมมีปริมาณน้ําเพิ่มสูงข้ึน และนอกจากปริมาณน้ําท่ีบริเวณดานประตูจะเพิ่มข้ึนแลวยังมีเศษสวะรวมท้ังขยะลอยมา
กบัสายน้าํเปนจํานวนมากและไปอดัอยูทีบ่รเิวณหนาประตูระบายน้ํา จึงทําใหทางเจาหนาท่ีตองนํารถแบ็คโฮ เรงตักเศษ
สวะทางดานหนาออกเพือ่เปนการเรงเปดทางน้าํใหไหลไดสะดวกย่ิงข้ึน 
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9.ชลประทาน จ.ชัยภูมิ เตือนน้ํายังไหลเขาเข่ือนนอย ใชน้ําการเกษตรตองประหยัด 
ชลประทานจังหวัดชัยภูมิเตือนพื้นท่ีชัยภูมิปนี้ รองมรสุมพาดผานเกิดฝนตกนอยมาก เข่ือนขนาดใหญเก็บน้ําไดไม

ถึง 50 เปอรเซน็ ของปรมิาณเกบ็ได หวั่นภัยแลงมาเยือนมาเร็ว ใชน้ําการเกษตรตองประหยัด 
นายพงศศักด์ิ ณ ศร ผูอํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ บอกวาจากการเฝาติดสถานการณฝนตกปนี้ 

แมในหลายพื้นทีข่องประเทศไทย จะเกิดฝนตกหนัก เกิดน้ําทวม แตในพืน้ทีจั่งหวัดชัยภูมิ ฝนตกในพืน้ที่เหนือเขือ่น มี
ปริมาณฝนตกนอยมาก ไมวาจะเปนที่เขื่อนลําปะทาวบน อําเภอเมืองชัยภูมิ หรือที่เขือ่นจุฬาภรณ อําเภอคอนสาร มี
ปริมาณฝนตกนอย น้าํไหลเขือ่นไดประมาณ 40 เปอรเซ็น ของปริมาณเก็บได หวัน่สถานการรณภัยแลงปนีม้าเร็วกวา
หลายปทีผ่านมา จะสงผลกระทบทั้งน้ ําเพื ่อการเกษตรและน้ําดิบใชผลิตน้าํประปาในพื้นทีตั่วอําเภอเมืองชัยภูมิ และ
อาํเภอหนองบัวแดง 

ท้ังนี้ ชวงนี้อยูในชวงฤดูฝน ปริมาณฝนตกจะลดลงเรื่อย ๆ หากไมมีรองมรสุมพาดผาน จะเกิดฝนตกตํ่า เกษตรกร
กรควรเริ่มเก็บกักน้ําทํานา ไวตามหวยหนอง คลองบึงตาง ๆ ไมควรปลอยน้าํทิง้ และเก็บน้าํไวใชเพือ่การเกษตรใหมาก
ท่ีสุด ปองกันฝนท้ิงชวง หรือภัยแลง ท่ีอาจจะมาเร็วกวาหลายปท่ีผานมา 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5908180010003 
10.ผูอํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย เผยแนวทางการบริหารจัดการน้ํา เพื่อรับมมือมวลน้าํจากตอน
เหนือ ซ่ึงขณะนี้ไหลเขาสูพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัยแลว 

นายมงคล สุภากาย ผูอาํนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย เปดเผยถึงการวางแนวทางบริหารจัดการน้ํา
ในลุมน้ํายม วา โครงการชลประทานสุโขทัย ไดประสานงานโครงการฯ ยม-นาน ระบายน้ําเขาคลองหกบาท ในเบื้องตน
ประมาณ 180 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ลงสูคลองยม-นาน และอตัรา 80 และ 100 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีตามลําดับ ลง
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แมน้าํยมสายเกา ตัง้แตวันนี้เปนตนไป นอกจากนั้นระบายลงสูตอนทายของประตูระบายน้าํแมน้าํยมบานหาดสะพาน
จันทร อําเภอสวรรคโลก ประมาณ 600 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึง่ในขณะนีม้ีการเปดประตูระบายน้าํเพิม่อีก 1 บาน 
จากเดิมเปดไปกอนหนาแลว 2 บาน สูงขึน้บานละ 1 เมตร 50 เซนติเมตร ลาสุดระดับน้าํแมน้าํยมทีบ่ริเวณหนาสถานี
ดับเพลิงสวรรคโลก วดัได 5.53 เมตร เพิ่มข้ึนจากเดิมเฉล่ียช่ัวโมงละ 20 เซนติเมตร 

ดานสํานักงานชลประทานท่ี 4 ไดวางแนวทางเพื่อเตรียมรับสถานการณ โดยควบคุมการระบายน้ําจากประตู
ระบายน้ําบานหาดสะพานจันทร ใหสัมพันธกับระดับน้าํทีจ่ะเพิม่ขึน้ ณ สถานีวัดน้าํ Y.4 อําเภอเมืองสุโขทัย โดยรักษา
ระดับท่ี 5 เมตร 20 เซนติเมตร เปนระดับท่ีตล่ิงรบัน้าํได 300 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และใหการพรองน้ํามีผลกระทบตอ
ประชาชนนอยท่ีสุด ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังคงเตรียมความพรอมท้ังกระสอบทราย และเครื่องสูบน้ําไวตลอด 
24 ช่ัวโมง 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN5908180010003 
 

11.ชลประทานเชียงใหม เผย สถานการณน้าํ ในเขือ่นหลักของจังหวัดเชียงใหมมีปริมาณมากกวาป ทีผ่านมา แต
อําเภอโซนทายน้ํายังนาเปนหวง 

ชลประทานเชียงใหม เผย สถานการณน้ํา ในเขื่อนหลักของจังหวัดเชียงใหมมีปริมาณมากกวาป ที่ผานมา แต
อาํเภอโซนทายน้าํยังนาเปนหวง ขณะเดียวกันไดแจงเตือนใหประชาชนเฝาระวังสถานการณน้าํทวมฉับพลัน และน้าํปา
ไหลหลากชวงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 

นายเจนศักดิ์ ลิมปติ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม เปดเผยถึง สถานการณน้ําในเขื่อนหลักของ
จังหวัดเชียงใหม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ในชวงเวลาเดียวกัน ปนี้มีปริมาณมากกวา โดยน้าํในเขือ่นแมงัดสมบูรณชล 
ทีใ่ชการได 53.81 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 20 ของระดับกักเก็บน้าํ ทีเ่ขือ่นแมกวงอุดมธารา ปริมาณน้าํทีใ่ชการได 
28.70 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 10.91 ของระดับกักเก็บน้ํา รวมทั้งอางเก็บน้ําขนาดกลางทั้ง 12 แหง ก็เชนกัน 
แนวโนมสามารถเก็บกักน้ําไดสูงขึน้เรื่อยๆ โดยอธิบดีกรมชลประทาน ไดสัง่การใหหนวยงานชลประทานทุกโครงการ 
ตรวจสอบประสิทธิภาพการใชงานของอาคารชลประทานโดยเฉพาะอยางยิง่ประตูระบายน้าํ สถานีสูบน้าํทุกแหง เพื่อ
เตรียมพรอมรองรับการระบายน้ําในชวงฤดูฝน 

ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม กลาววา สถานการณน้ ําในพืน้ทีโ่ซนใตของจังหวัดเชียงใหม ไดแก 
อําเภอสันปาตอง ดอยหลอ จอมทอง แมแจม ฮอด ดอยเตา และอมกอย มีปริมาณน้ํานอยกวาปท่ีผานมา โดยเฉพาะอาง
เกบ็น้าํแมตูบ อําเภอดอยเตา, อางเก็บน้ําหวยมะนาว อําเภอแมวาง ปริมาณน้ําท่ีเก็บกักไวมีนอยกวารอยละ 10 หากยังไม
มีพายพุาดผานจังหวัดเชียงใหม พืน้ทีเ่หลานี ้ยงัมีความเสีย่งทีจ่ะขาดแคลนน้าํในชวงฤดูแลง ขณะเดียวกันไดแจงเตือน
ประชาชนใหเฝาระวงัสถานการณน้าํทวมฉับพลัน น้าํปาไหลหลาก และดินโคลนถลม คาดการณวาในชวงเดือนสิงหาคม-
พฤศจิกายนจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากข้ึน 
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12.นานน้ําลดดินอุมน้ําเข่ือนพนังก้ันน้ําทรุด ทําใหตลิ่งและพนังก้ันน้ําทรุดตัว ยาวกวา 20 เมตร 
ที่พนังกั้นน้ํา ถนนมโน อําเภอเมือง จังหวัดนาน หลังจากบริเวณนีถู้กกระแสน้าํพัดและแชอยูในน้าํเปนเวลานาน 

ทําใหดินออนตัวลงและทรุดลง ทําใหพนังกัน้น้าํระยะยาวกวา 20 เมตร ทรุดลงไปกวา 2 เมตร ทางเจาหนาทีเ่ทศบาล
เมืองนาน กรมโยธาธิการ ผังเมือง เจาหนาท่ีตํารวจ เรงเขาตรวจสอบพื้นท่ี และ นํารั้วเหล็กมากั้นไว เพือ่ไมใหประชาชน
ทัว่ไปเขาไปใกลเนื่องจากไมทราบและอาจทําใหเกิดอันตรายได โดยพนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ มีความสูง 50 
เซนติเมตร ความยาวกวา 20 เมตร วัดจากกลางแมน้ํานานรวมตล่ิง ความสูงจะอยูท่ี 8.50 เมตร และระดับแมน้ํานาน ที่
ข้ึนสูงสุดในชวงวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 ระดับความสูงของแมน้ํานานอยูท่ี 8.30 เมตร ทําใหรบัภาระจากมวลน้ํามหาศาล
และ น้ําท่ีไหลแรง เซาะเอาดินท่ีตล่ิงออกไป เมื่อน้ําลดลง ทําใหตล่ิงและพนังกั้นน้ําทรุดตัวลงกวา 2 เมตร 
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ทางดานนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน ที่เขาตรวจสอบพืน้ที่ ไดกลาวา พนังกั้นน้าํไดรับภาระ
อยางหนักและน้าํทีไ่หลแรงทําใหดินทีพ่นังกัน้น้าํหายไปเมือ่น้าํลดลง จึงทําใหพนังกัน้น้าํทรุดตัวลงไปอยางทีเ่ห็น แตถา
หากมีฝนตกลงมาและมีระดับน้ําเพิ่มข้ึนอีก การเตรียมความพรอมนําดินมาเททําพนังกั้นน้ําและนํากระสอบทรายมาวาง
เพื่อปองกันน้ําเขาชั่วคราวกอนได และจะเสริมดินและกลองลิดเบีย้นเพือ่รองรับน้าํชวงทีพ่ายลูุกใหมจะเขามาอีกระลอก
ในชวงนี้ไปจนถึงปลายเดือนนี้ 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN5908180010001 
13.เร่ืองนี้ชาวศรีสัชฯ จะไมทน! ติงชาวสวนทุเรียนลับแลรุกปาตนน้ําสุโขทัยกวา 2 พนัไร 

สุโขทัย - ชาวศรีสัชฯ ทนไมไหว แจงเจาหนาทีเ่ขาตรวจสอบพืน้ทีป่าตนน้าํยมบริเวณบานแมเทิน หมู 8 ต.แมสิน 
หลังมีการบุกรุกเขาไปปลูกทุเรียนกวา 2 พันไร คาดเปนชาวสวนจากรอยตออุตรดิตถ วอนเจาหนาทีต่รวจยดึคืนผืนปาให
หมด 

นายนฤพนธ ทิพยมณฑา ผอ.สวนปองกันรักษาและควบคุมไฟปา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก) รวมกับ 
พ.ต.ไพรชั เฝาหาผล หน.ชุดปฏิบัติการท่ี 2 กอ.รมน.สุโขทัย และนายอุดม เรืองฤทธิ ์ผญบ.หมู 8 ต.แมสิน อ.ศรีสัชนาลัย 
พรอมกาํลังเจาหนาท่ีทหารและปาไม ไดเขาตรวจสอบพื้นท่ีปาตนน้ํายมบริเวณบานแมเทิน หมู 8 ต.แมสิน หลังไดรับแจง
วามีชาวสวนทุเรียนจาก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ ท่ีอยูเขตติดตอกันบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อปลูกทุเรียนพันธุหลง-หลินลับแล 

จากการตรวจสอบพบวาผืนปากลางหุบเขาถูกแผวถางปลูกสวนทุเรยีนจํานวนมาก และมีการทําถนนขามมาในเขต 
อ.ศรีสัชนาลัย ระยะทางกวา 10 กม. รวมทั้งมีการลงทุนทําระบบน้าํหยด ปลูกทีพ่ักอาศัย และยงัพบอุปกรณยงัชีพในปา
กับเครื่องมือเกษตร สวนผูบุกรุกไหวตัวทันหลบหนีไปกอนเจาหนาท่ีจะเขามาถึง 

นายอุดม เรืองฤทธิ ์ผูใหญบานหมู 8 ต.แมสิน อ.ศรีสัชนาลัย เผยวา พืน้ทีดั่งกลาวเปนปาตนน้ําของสุโขทัย แต
ชาวสวนทุเรียนจากอุตรดิตถบุกรุกขามมาแผวถางยึดครองเพื่อปลูกทุเรียนขาย แถมยังมีการใชน้ําจากอางแมเทินจนแหง
ขอด และมีการใชสารเคมีในการเพาะปลูกดวย ซึง่ผลเสียเหลานีค้นสุโขทัยเปนผูไดรับ จึงประสานเจาหนาที่เขามาตรวจ
ยึดคืนและฟนฟูไปแลวกวา 500 ไร พรอมไดตกลงกันวาจะยอมใหยึดคืน และไมบุกรุกพื้นท่ีใหมเพิ่มอีก แตปรากฏวาเมือ่
เขาไปตรวจสอบอีกครั้งกลับพบมีการบุกรุกปาเพิม่อีกกวา 2,000 ไร แถมมีการทําถนนขึ้นมาใหมๆ และสงสัยมีการใช
สารเคมีเพิ่มอีก จึงแจงเจาหนาท่ีใหเขามาตรวจยึดคืนในครั้งนี้ พรอมกับเรียกรองใหทําลายถนนทางข้ึนเขาจากฝงอุตรดิตถ
ดวยเพื่อไมใหมีการขามเขามาทําลายผืนปาอีก แตถาไมมีความคืบหนาพวกตนก็จะเดินทางไปเรียกรองกับนายกรัฐมนตรี
ใหดําเนินการเรื่องนี้ตอไป 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082445 
 

14.น้ําลด! ระดมลางโคลนรอบเมืองนานเตรียมรับมือฝนตกหนักรอบสอง 
นาน - สถานการณน้าํทวมคลีค่ลาย ประชาชน-หนวยงานระดมกําลังกวาดลางทําความสะอาด พรอมรับมือพายุ

เขารอบสอง รายงานขาวจากจังหวัดนานแจงถึงสถานการณน้าํทวมในพื้นทีจั่งหวัดนาน ลาสุดขณะนีร้ะดับน้าํในแมน้าํ
นานไดลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหน้ําท่ีทวมขังในพื้นท่ียานเศรษฐกิจและชุมชนริมน้ํา เขตเทศบาลเมืองนาน ไดลดลงจน
เขาสูสภาวะปกติแลว โดยประชาชนไดเรงทําความสะอาดบานเรอืน เครือ่งใชตางๆ 

รวมทั้งหนวยงาน ทั้งเทศบาลเมืองนาน หนวยทหารจากมณฑลทหารบกที่ 38 กองพันทหารมาท่ี 10 และ 15 
หนวยทหารพรานเฉพาะกิจกรมทหารพราน 32 กองกําลังผาเมือง หนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 31 รวมถึง กอ.รมน.นาน ใน
สวนทองถ่ินทุกระดับ ท้ัง อบจ.นาน และ อบต.ในพื้นท่ีประสบภัย ไดนํารถฉีดน้ําและกําลังพล กําลังเจาหนาที ่รวมกันทํา
ความสะอาด ฉีดลางโคลนและจัดเก็บกองขยะทีม่ากับน้าํตามสถานทีส่าธารณะตางๆ พรอมทัง้สํารวจความเสียหายของ
สาธารณูปโภคตางๆ เพือ่ประสานหนวยงานทีเ่กีย่วของเขาดําเนินการแกไข รวมทัง้หนวยสาธารณสุขทุกระดับเรงนํายา
ปองกันฉี่หนู น้ ํากัดเทา และยาปองกันโรคทีม่ากับน้ําทวม ออกแจกจายและใหคําแนะนําแกประชาชนและเจาหนาที่
ปฏบัิติงาน 
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โดยท่ีชุมชนบานภูมินทร-ทาล่ี ซึ่งเปนชุมชนพื้นท่ีตํ่ายังคงมีน้ําขังอยูบาง โดยชาวชุมชนไดชวยกันเก็บกวาดทําความ
สะอาดบานเรอืนและพืน้ท่ีสาธารณะ ซึง่ชาวบานยังสามารถจับตะพาบน้าํท่ีหนีน้ําไวได ขณะท่ีมีประชาชนเปนผูสูงอายุล่ืน
ดินโคลนหกลมจนไดรับบาดเจ็บศีรษะแตกขณะทําความสะอาดบาน ซึ่งทางหนวยประสานงานและบรรเทาสาธารณภัย
ของชุมชน และหนวยแพทยทหารคายสุริยพงษไดปฐมพยาบาลเบ้ืองตนกอนนําสงโรงพยาบาลนานตอไป 

นอกจากนี้ ในชุมชนอื่นๆ ก็เรงออกมาทําความสะอาดบานเรอืนเชนเดียวกนั รวมท้ังพระและสามเณรตามวัดตางๆ 
ไดรวมกันออกไปชวยทําความสะอาดวัดในเขตเทศบาลเมืองนานท่ีถูกน้ําทวมดวย 

สําหรับพื้นท่ีอําเภอเวียงสา ซึ่งเปนพื้นท่ีรับน้ําและมี 7 ตําบลทีถู่กน้าํทวม ขณะนีร้ะดับน้าํเริม่ลดลงอยางตอเนือ่ง 
หลายชุมชนน้ําลดแหงจนเขาสูสภาวะปกติและเริ่มออกทําความสะอาดแลว มีบางพื้นท่ีซึ่งอาจยังมีน้ําทวมขังอยูบาง แตมี
เหตุสลด โดยนางสาวจินดา มหานาม อายุ 52 ป อยูบานเลขท่ี 202 หมู 4 ตําบลกลางเวยีง อ.เวียงสา จ.นาน ไดถูกพัดไป
กับกระแสน้ําและเสียชีวิต ทําใหน้ําทวมจังหวัดนานครั้งนี้มีผูเสียชีวิตรวม 2 ราย 

อยางไรก็ตาม นายสุวัฒน พรมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดนาน และนางธนาภรณ พรมสุวรรณ นายกเหลากาชาด
นาน ไดระดมกําลังเจาหนาทีทุ่กหนวยเขาชวยเหลือชาวบานในการทําความสะอาดและขนยายทรัพยสิน ขณะที่
ภาคเอกชนยังสนับสนุนนําน้ําดื่ม และอาหารเพือ่ชวยบรรเทาความเดือดรอน และเตรียมพรอมรับมือกับพาย ุดีเปรสชัน
ลูกใหมท่ีคาดวาจะมีฝนตกหนักในหนึ่งถึงสองวันนี้  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082448 
 

15.ถึงข้ันนี้เลย! หนีน้ําปา ลูกบานเมืองนะขอยายออกจากพื้นท่ียกหมูบาน 
แมฮองสอน - ชาวบานบานเมืองนะ ตําบลแมนาเติง อ.ปายเดือดรอนหนัก เหตุน้าํกัดเซาะตลิง่จนลึกเกือบถึงตัว

บานเกรงจะไมปลอดภัย วอนขอนายอําเภอยายถ่ินฐานไปอยูในท่ีปลอดภัย 
รายงานขาวจากอาํเภอปาย จังหวดัแมฮองสอนแจงวา นายผดุง ยานะรินทร กํานันตําบลแมนาเติง พรอมลูกบาน

บานเมืองนะ หมูท่ี 8 ประมาณ 100 คน ไดเดินทางไปยื่นหนังสือตอนายอําเภอปายเพื่อขอยายถ่ินฐานไปอยูยังท่ีปลอดภัย
ท้ังหมูบานจํานวน 40 กวาหลังคาเรือน สาเหตุเนื่องจากขณะนี้น้ําไดกัดเซาะตล่ิงใกลจะถึงบานเรือนราษฎรแลว แตเมื่อไป
ถึงอําเภอไมไดพบกับนายอําเภอเนือ่งจากนายอําเภอปวยไมสบายนอนพักรักษาตัวทีโ่รงพยาบาล แตมีปลัดอําเภอฝาย
ทะเบียนมารับเรื่องไวแทน 

นายผดุงกลาววา ตอนนีช้าวบานเกิดความหวาดกลัวกันอยางมากเพราะปริมาณน้าํมีเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ชาวบาน
เองก็ไมรู จะปองกันน้าํที่กัดเซาะตลิ่งไดอยางไรก็ไดแตภาวนาขอใหฝนอยาตกหนักหรือน้ําปาอยาไดไหลลงมาบริเวณ
บานเรือนท่ีอาศัยอยูเพราะไมรูจะหลบไปอยูตรงไหนได จึงอยากวอนใหสวนราชการเขามาจัดสรรท่ีอยูใหชาวบานไดไปอยู
ในท่ีท่ีปลอดภัยกวานี้  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082486 
16.ไอเดียเก! โรงเรียนนครสวรรคจัดแขงพายเรือขยะประดิษฐดวยฝมือเด็กมัธยม 

 นครสวรรค - โรงเรียนนครสวรรครวมกับการไฟฟาฝายผลิตฯ รณรงคและปลูกฝงการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพโดยใชแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา (STEM) ใหนกัเรยีนนาํขวดน้าํพลาสติกและขยะรไีซเคิลมาประดิษฐเปนเรือ
พายแขงขันอยางสนุกสนาน 

ทีบ่ริเวณสระวายน้าํภายในโรงเรียนนครสวรรค อ.เมือง จ.นครสวรรค คณะครูอาจารย จัดกิจกรรมเพือ่สงเสริม
ความรูความสามารถและการแสดงออกทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบสะเต็มศึกษาท่ีตางประเทศกําลังนิยมใช ดวย
การใหนักเรียนในสังกัดต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษา 1-6 ประดิษฐเรอืจากขวดพลาสติกและขยะเหลือใช นํามาพายแขงขัน
กันในสระวายน้ํา 
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โดยมีวัตถุประสงคเพือ่เปนการนําขยะทีเ่หลือใชมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึง่กิจกรรมดังกลาวจัดขึน้เปนปที ่2 
แลว และปนี้ทางโรงเรียนไดมีการกําหนดใหนักเรียนสามารถนําขวดพลาสติก และขยะที่เหลือใชอยาง แผนพลาสติก 
เชือกปอ ไม นํามาประดิษฐเรือ ใหมีน้ําหนักไมเกิน 25 กิโลกรัม ความยาวจุไดไมเกิน 3 ฝพาย 

สําหรับการจัดกิจกรรมแขงขันเรือขวดพลาสติกในปนี้ พบวามีเรือเขารวมท้ังหมด 30 ลํา แขงครั้งละ 5 ลํา และเรือ
แตละลําตางมีการตกแตงสรางความสวยงามและแปลกตาแตกตางกันไป สวนบรรยากาศตลอดการแขงขัน พบวาเรือที่
นกัเรยีนประดิษฐจากขวดพลาสติกสวนใหญสามารถลอยน้าํไดดี และพายไปถึงเสนชัยไดอยางรวดเร็ว แตก็มีเรือบางลําท่ี
มปีญหาเรือ่งการทรงตัว และพายไดชา บางลําคว่าํกลางสระวายน้าํ ซึง่เปนภาพทีดู่สนุกสนานเปนอยางมาก ทามกลาง
บรรดาเสียงเชียรของเพื่อนนักเรียนท่ีดังกึกกองตลอดการแขงขัน 

ดาน ดร.วินัย ทองมั่น ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรค เปดเผยวา โรงเรียนไดมีการจัดโครงการรวมกับการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ในการรณรงคและปลูกฝงการใชพลังงานใหนอยลง ใชพลังงานเทาทีจํ่าเปน ใชพลังงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และใชพลังงานอยางประหยัดทีสุ่ดในกลุมของนักเรียน ซึ ่งโรงเรียน
นครสวรรคมีนักเรียนท้ังหมด 3,700 คน และแตละคนจะซือ้น้าํมาดืม่มากกวา 4,000 ขวด จนทําใหเกิดขยะเปนจํานวน
มาก 

ดังนัน้ ทางโรงเรียนจึงไดมีการจัดรณรงคใหนักเรียนนําขวดน้ํามาประดิษฐเรือพายแลวนํามารวมกิจกรรมการ
แขงขันสรางความสนุกสนาน สวนหลักการของการประดิษฐเรือ จะใหนักเรียนใชหลักสะเต็มศึกษา มีสวนประกอบ 4 
สวน คือ หลักวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ีซึ่งเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ ไดสงเสริมสนับสนุนใหเกิดข้ึนในโรงเรียนตางๆ ท่ัว
ประเทศ ซึ่งการประดิษฐเรือพายจากขวดพลาสติกนํามาแขงขันถือเปนตัวอยางหนึง่ของการเรียนการสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082504 
 

17.ผวาบานพัง !คนริมน้ํานาน หว่ันน้ําลดดินทรุดเรงร้ือบานหนี 
นาน - ชาวบานอาศัยริมน้ํานาน 5 หลังคาเรอืน เคราะหซ้าํหนกัหลังโดนน้าํทวมหนกัผานไป พบวาดินทรุดตัว และ

แยกเปนทางยาวกวา 300 เมตร หวั่นพังทลายไปกับแมน้ํา เรงชวยกันขนยายขาวของ รื้อถอนบานเรือนออก 
วันนี้ (18 ส.ค.) ชาวบานบานสวนตาลลาง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นาน กําลังเรงชวยกันขนยายขาวของและรือ้บาน

ออกหนีไปอยูท่ีปลอดภัย หลังน้ําทวมและพบวาดินริมน้ําทรุดตัว และแตกแยกเปนทางยาวกวา 300 เมตร 
โดยเฉพาะท่ีบานของส.ต.ท.มานพ แนวลาด บานเลขท่ี 4/2 ถ.คํายอด ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นาน ดินไดทรุดตัวพัง

หายไปจนถึงตัวบาน และยังคงพงัทลายอยูตลอดเวลา จนเปนโพรงลึกเขามาถึงใตตัวอาคารบาน สรางความวิตกกังวลกับ
เจาของบานเปนอยางมาก เนือ่งจากมปีระกาศเตือนฝนตกหนักอีกรอบ จึงตัดสินใจรื้อถอนบานออกไปอยูท่ีปลอดภัยแทน 
เชนเดียวกันกับท่ีรานอาหารตวงทิพย ดินไดทรุดตัวลึกเขามากวา 3 เมตร ทําใหผนังกั้นน้ําเขาเขตเมืองพัง ซึ่งหากมีฝนตก
หนักซ้ําลงมาอีก ก็จะทําใหน้ําทวมเขตเทศบาลเมืองนานไดทันที 

นายธีรพันธ สันติจิตโต รักษาการณโยธาธิการจังหวัดนาน พรอมดวย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมือง
นาน เรงตรวจสอบพบดินทรุดตัวเปนแนวยาว ทําใหผนังกัน้น้าํพังและมีบานประชาชนเสี่ยงจากดินทรุดตัวจํานวน 5 
หลังคาเรอืน 

ในเบ้ืองตนจะเรงแกไขเฉพาะหนาดวยการทําแนวกัน้ดินพงัทลาย นาํเครื่องจักรกลขนหินกอนใหญถมจุดท่ีพังทลาย
กอน เพื่อปองกันน้ําเซาะตล่ิง เนื่องจากระยะนี้ยังมีแนวโนมฝนตกหนักอยู และทําการเฝาสังเกตการณยุบตัวทรุดตัวของ
ดิน พรอมกับเรงหาแนวทางแกไขเพื่อความปลอดภัย  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082787 
18.นายกเลก็สโุขทัย ระดม จนท.เรงกรอกกระสอบทราย รับมือน้าํทวม 21-23 ส.ค. 
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นายกเล็กเมืองสุโขทัย ตรวจสอบจุดเส่ียง พรอมระดม จนท.เรงกรอกกระสอบทราย เตรียมรับสถานการณน้าํทวม 
ขอความรวมมือ ปชช. หากพบเห็นรอยรั่วท่ีพนังกั้นน้ํา ใหแจงไดตลอด 24 ชม. ท่ีหมายเลข 199  

เมื่อวันท่ี 18 ส.ค. 59 ผูส่ือขาวรายงานวา หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศเตือนวา ในชวงระหวางวันที ่17-
19 ส.ค.นี้ จะมีรองมรสุมพัดผานประเทศเมียนมา สปป.ลาว และภาคเหนอืตอนบน กอนจะเขาสูหยอมความกดอากาศตํ่า
บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเชนนีทํ้าใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นทีภ่าคเหนือ โดยเฉพาะ จ.พะเยา 
และแพร สงผลทําใหน้ําในแมน้ํายมมีระดับเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงขอเตือนประชาชนระวังอันตรายจากน้ําทวม
ฉับพลัน และน้าํปาไหลหลาก และขอใหประชาชนติดตามสถานการณอยางใกลชิด 

ดาน นายพเิชฐ ไทยกลา นายกเทศมนตรเีมอืงสุโขทัยธานี ต.ธานี อ.เมือง ไดกําชับเจาหนาทีต่รวจสอบพนังกั้นน้ํา
ตลอดแนวตลิ่งที่แมน้ ํายมไหลผานในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี หากพบจุดเสี่ยงใหรีบดําเนินการแกไขโดยดวน 
นอกจากนี้ บริเวณท่ียังกอสรางพนังกั้นน้ําไมแลวเสร็จ ใหผูรับเหมานําบ๊ิกแบ็กมาวางเสริม เพื่อปองกันน้ําทะลักจากแมน้ํา
ยมเขาทวมในเขตเทศบาลเปนการช่ัวคราวกอน และหากประชาชนพบเห็นรอยรัว่ของพนงักัน้น้าํบรเิวณใด สามารถแจงได
ตลอด 24 ชม. ทีห่มายเลขฉุกเฉิน 199 หรือ 055-611128 นอกจากนี ้ยงัไดมอบหมายให นายประสพสุข สุขสวรรค 
ผูอํานวยการกองชางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ระดมเจาหนาที่กองชาง เรงกรอกกระสอบทรายทัง้วันทัง้คืน จํานวน 
10,000 ใบ เตรียมพรอมไวทีโ่กดังเก็บวัสดุ ชุมชนวังหิน ม.4 ต.ธานี เพือ่รอรับสถานการณน้าํทวมฉับพลันทีอ่าจเกิดขึน้ 
ภายในชวงวันท่ี 21-23 ส.ค.นี้ 

http://www.thairath.co.th/content/694317 
 

19.มวลน้ํากอนแรกมาถึงสุโขทัย เรงระบายไหลลงแมน้ํายม 
มวลน้าํกอนแรกมาถึงสุโขทัยแลว ดาน จนท.เรงตักเศษสวะทีไ่หลมาอัดอยูหนาประตูระบายน้าํบานหาดสะพาน

จันทร เพื่อเปนการเรงเปดทางน้ําใหไหลไดสะดวกยิ่งข้ึน ขณะท่ียกประตูระบายน้ํา 3 บานจาก 5 บาน เพือ่ใหน้าํไหลลง
แมน้ํายม 

เม่ือเวลา 08.30 น. วันท่ี 18 ส.ค.2559 ผูส่ือขาวรายงานวา ท่ีบรเิวณประตูระบายน้ําบานหาดสะพานจันทร หมู 9 
ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งเปนจุดแรกที่รับน้าํเหนือจากทางจังหวัดแพร ทีจ่ะไหลลงแมน้าํยมและไหลมาสู
จังหวัดสุโขทัย ลาสุดมวลน้ํากอนแรกไดไหลมาถึงบริเวณประตูระบายน้ําบานหาดสะพานจันทร ต้ังแตเวลา 04.00 น. ท่ี
ผานมา จึงทําใหบริเวณดานเหนือของประตูระบายน้ํามีปริมาณน้ําเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว 

ลาสุดวัดปริมาณน้ําท่ีบริเวณหนาประตูอยูท่ี 61.85 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง จึงทําให จนท.ตองยกบาน
ประตูระบายน้ําเพิม่สูงขึน้ จากเดิมยกบานประตูระบายน้าํ จํานวน 3 บาน จากทั้งหมด 5 บาน สูงบานละ 1.50 เมตร 
เพิม่ความสูงเปนบานละ 2 เมตร จํานวน 3 บานเทาเดิม เพือ่ระบายน้าํจากทางดานหนาประตูลงดานทาย เพือ่ไหลลง
แมน้าํยมทีจ่ะไหลผานตัว อ.สวรรคโลก อ.ศรีสําโรง และ อ.เมืองสุโขทัย จึงทําใหแมน้าํยมมีปริมาณน้ําเพิม่สูงขึน้ และ
นอกจากปริมาณน้ําท่ีบริเวณดานประตูจะเพิ่มข้ึนแลว ยังมีเศษสวะรวมท้ังขยะลอยมากับสายน้ําเปนจํานวนมาก และไป
อัดอยูท่ีบริเวณหนาประตูระบายน้ํา จึงทําใหทาง จนท.ตองนาํรถแบ็กโฮเรงตักเศษสวะทางดานหนาออก เพื่อเปนการเรง
เปดทางน้ําใหไหลไดสะดวกยิ่งข้ึน 

http://www.thairath.co.th/content/693930 
 

20.เบาใจไป1เปลาะ น้ําเมยลด อ.แมสอดพนวิกฤติ 
เชาวันนี้ระดับน้ําในแมน้ ําเมย จ.ตาก ลดจนพนวิกฤติเหลือเพียง 4 เมตร แตก็ยังคงทวมเกาะโนแมนแลนด

ประมาณ 50 เซนติเมตร ยานธรุกจิเขตเทศบาลนครแมสอด ท่ีอกส่ันขวัญแขวนมาหลายวันเพราะฝนตกไดเบาใจ ไมมีน้ํา
ทวม หากไมมีฝนตกหนักซ้ํา 
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เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2559 ผูส่ือขาวรายงานวา หลังจากทีร่ะดับน้าํในแมน้าํเมยขึน้สูงกวา 5 เมตร จนทวมเกาะ
โนแมนแลนดซึ่งเปนเกาะท่ีมีชาวเมียนมาอาศัยอยูจํานวนมากจน ตองยายหนีข้ึนมาอาศัยบนฝงไทย บริเวณบานริมเมย ต.
ทาสายลวด อ.แมสอด จ.ตาก ซึง่เชาวันนีร้ะดับน้าํลดจนพนวิกฤติเหลือเพียง 4 เมตร แตก็ยงัคงทวมเกาะโนแมนแลนด
ประมาณ 50 เซนติเมตร 

ในขณะที่พ้ืนที่ยานธุรกิจเขตเทศบาลนครแมสอด ทีอ่กสัน่ขวัญแขวนมาหลายวันเพราะมีฝนตกติดตอหลายวันจน
น้าํเริม่เออในหลาย จุด เชาวันนี้คลองสงน้าํเริ่มมีระดับทีต่่าํลง แตก็ยงัคงตองเฝาระวังเพราะ อางเก็บน้ําหวยแมสอดที่
รองรับน้ําจากเทือกเขาถนนธงชัยและจากขุนหวยแมสอด ยงัคงตองรับน้าํวันละกวา 1ลานลูกบาศกเมตร ทําใหมีน้าํกัก
เกบ็กวา 60 เปอรเซ็นต ตองพรองน้ําท้ิงวันละเกือบ 4 แสนลูกบาศกเมตร หากฝนตกลงมาซ้ําตามที่พยากรณอากาศบอก
ไวมวลน้ํากอนใหญท่ี อาจจะลนสปลเวยจะทําใหน้ําท้ังหมดเขามาในเมืองแมสอดคงจะหนีน้ําทวมไมได 

http://www.thairath.co.th/content/693750 
 

21.แมน้ํานานลด ทําตลิ่งพนังก้ันน้ํา ทรุดตัว ยาวกวา 20 ม. 
หลังน้าํแมน้าํนานลด ทําใหตลิง่และพนังกัน้น้าํทรุดตัว ยาวกวา 20 เมตร ดานนายกเทศมนตรีเมืองนาน เรงเขา

ตรวจสอบความเสียหาย ยัน ยังมั่นใจสามารถซอมเสริมพนังไดทัน หากน้ําระลอกใหมเขามาเพิ่ม 
เมื่อวันท่ี 17 ส.ค. ผู สือ่ขาวรายงานวา พนังกัน้น้าํ ถนนมโน อําเภอเมือง จังหวัดนาน หลังจากบริเวณนีถู้ก

กระแสน้ําพัดและแชอยูในน้ําเปนเวลานานทําใหดินออนตัวลงและทรุดลง ทําใหพนังกัน้น้าํระยะยาวกวา 20 เมตร ทรุด
ลงไปกวา 2 เมตร ทางเจาหนาท่ีเทศบาลเมอืงนาน กรมโยธาธกิาร ผังเมือง เจาหนาท่ีตํารวจ เรงเขาตรวจสอบพื้นท่ี และ
นํารั้วเหล็กมากั้นไว เพื่อไมใหประชาชนท่ัวไปเขาไปใกลเนือ่งจากไมทราบ และอาจทําใหเกดิอนัตรายได 

โดยพนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ มีความสูง 50 เซนติเมตร ความยาวกวา 20 เมตร วดัจากกลางแมน้ํานานรวม
ตล่ิง ความสูงจะอยูท่ี 8.50 เมตร และระดับแมน้ํานานท่ีข้ึนสูงสุดในชวงวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 ระดับความสูงของแมน้าํ
นานอยูท่ี 8.30 เมตร ทําใหรับภาระจากมวลน้าํมหาศาล และน้าํทีไ่หลแรง เซาะเอาดินทีต่ลิง่ออกไป เมือ่น้าํลดลงทําให
ตล่ิงและพนังกั้นน้ําทรุดตัวลงกวา 2 เมตร 

ดานนายสุรพล เทียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน ท่ีเขาตรวจสอบพื้นท่ี ไดกลาววา พนังกัน้น้าํไดรับภาระอยาง
หนักและน้ําที่ไหลแรงทําใหดินทีพ่นังกัน้น้าํหายไปเมือ่น้าํลดลง จึงทําใหพนังกัน้น้าํทรุดตัวลงไปอยางที่เห็น แตถาหากมี
ฝนตกลงมาและมีระดับน้าํเพิม่ขึน้อีก ยนืยนั มีการเตรียมความพรอมนําดินมาเททําพนังกัน้น้าํและนํากระสอบทรายมา
วางเพื่อปองกันน้ําเขาช่ัวคราวกอนได 

http://www.thairath.co.th/content/693477 

22.เมืองนานน้ําลดแลว ระดมกําลังหลายฝาย บิ๊กคลีนนิ่งคืนภาวะปกติ 
เขตเทศบาลเมืองนานระดับน้าํเริม่ลดแลว หลังทวมมากวา 2 วัน หลายฝายทั้งทหารและประชาชนเรงทําความ

สะอาดเกบ็ขยะเศษไม คราบสกปรกตามบานเรือน อาคารสถานทีต่างๆ เพือ่คืนสภาพใหเหมือนเดิม ผูวาฯ เดินทางเยีย่ม
ชาวบานใหกาํลังใจ 

เมื่อวันท่ี 17 ส.ค.2559 สถานการณน้ําทวมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนาน เริ ่มกลับเขาสูภาวะปกติแลว ไดมี
เจาหนาที่ทหารมณฑลทหารบกที ่38, ทหาร ม.พัน 15, เจาหนาที่เทศบาลเมืองนาน ประชาชน หลายๆ ฝายไดใช
รถบรรทุกน้ํา มาชวยฉีดลาง และกวาดเศษวัสดุ และคราบสกปรก ที่ไหลมากับน้ําออกจากถนน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ยานการคาของเทศบาลเมืองนาน, โรงเรียน, ตลาดสด เทศบาล และบานเรือนราษฎร เพื่อเรงใหกลับเขาสูภาวะปกติ
เหมือนเดิม หลังจากท่ีเกิดน้ําทวมขังนานกวา 2 วันท่ีผานมา 

นายณรงค อนิโส หัวหนาปองกนัและบรรเทาจังหวดันาน กลาววา ในเบ้ืองตนนั้น ทางจังหวัดนานไดประกาศเขต
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ําปาไหลหลาก) ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพืน้ที่ จังหวัดนาน 
ท้ังหมด 9 อําเภอ คือ 1. อําเภอสันติสุข 2. อําเภอทาวัง 3. อาํเภอปว 4. อําเภอภูเพียง 5. อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ, 6. เขต
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อําเภอเมืองนาน, 7. อําเภอแมจริม, 8. อําเภอบอเกลือ และ 9. อําเภอเวียงสา ทัง้หมด 54 ตําบล 349 หมูบาน 12,873 
ครัวเรือน, 26,873 กวาคน ไดรบัความเดือดรอนและไดเสียชีวิต 1 ราย และขณะทีอ่ีกหลายๆ ฝายก็ยงัชวยกันทําอาหาร 
เพื่อใหเจาหนาท่ีทหารออกไปแจกจายใหกับประชาชนในเขตพื้นท่ีชุมชนท่ีน้ํายังไมลด โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีอําเภอภูเพียง
และอําเภอเวยีงสา บางสวน 

ดาน นายสุวัฒน พรมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดนาน ยงัเดินสายไปตามหมูบานชุมชนตางๆ ทีไ่ดเกิดน้าํทวมขัง 
เพื่อเอาขาวและน้ํา ไปใหพรอมท้ังใหกําลังใจ ใหกับเจาหนาท่ีและชาวบาน  

http://www.thairath.co.th/content/692896 
 
23.ผูวาฯ หนองคายลงเรือ นรข.ตรวจสถานการณน้าํโขง 

หนองคาย - ผูวาฯ หนองคายเกาะติดสถานการณน้าํโขง นําคณะลงเรือตรวจใกลชิด พบสถานการณคลีค่ลาย น้าํ
โขงเริม่ลดระดับ แจงประชาชนอยาต่ืนตระหนก 

ชวงสายของวันนี้ (18 ส.ค.) นายสุชาติ นพวรรณ ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย พรอมดวย น.อ.สุชาติ อุดมนาค 
ผบ.นรข.เขตหนองคาย ไดนําคณะลงเรือตรวจการณของ นรข.สํารวจน้ําโขง ระหวางชวงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไป
จนถึงพระธาตุหลาหนอง ประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งพบวาเมื่อชวงเชาระดับน้ําโขงวัดท่ีสวนอุทกวิทยาหนองคาย ได 10.62 
เมตร โดยระดับน้าํลดลงอยางชาๆ เฉล่ียช่ัวโมงละ 1 เซนติเมตร จนถึงเท่ียงวดัได 10.56 เมตร 

นายสุชาติ นพวรรณ ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย กลาววา สถานการณน้าํโขงทีห่นองคายขณะนีไ้มนาเปนหวง 
ระดับน้ําโขงท่ีสูงข้ึนก็เปนรอบของน้ําตามปกติ เกิดจากฝนตกหลายพื้นท่ีในชวงท่ีผานมา น้ําโขงข้ึนแตก็ยังอยูตํ่ากวาตลิ่ง
ประมาณ 2 เมตร และเริม่ทรงตัว จากนั้นก็ลดลงเรือ่ยๆ ประชาชนชาวหนองคายไมตองตืน่ตระหนก ไมตองกังวลกับ
สถานการณ 

แมวาทางอุตุนิยมวิทยาจะแจงเตือนพายดีุเปรสชันทีจ่ะเกิดขึน้ชวง 18-19 ส.ค.นี ้อาจมีฝนตกในพืน้ที ่ก็ให
เจาหนาท่ีเฝาติดตามแตคงไมนาเปนหวงแตอยางใด  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082567 

24.ขมขวัญมอดไม! ชาวอุดรฯ นิมนตพระบวชตนยางแดงนับพันตน ใหญสุดสูงกวา 90 เมตร 
อุดรธานี - บวชแลว! ตนยางนาแดงยกัษอายุหลายรอยปขนาดใหญทีสุ่ดใน จ.อุดรธานี สูงกวา 90 เมตร 

เสนผาศูนยกลาง 3 เมตร มั่นใจตนไมท่ีผานการทําพิธีบวชแลวจะไมมีใครมาลักลอบตัด 

ผูส่ือขาวรายงานวา ท่ีบริเวณท่ีพักสงฆบานขา หมู 6 ต.จอมศรี อ.เพญ็ จ.อดุรธาน ีนายสมหวงั พวงบางโพ รองผูวา
ราชการจังหวดัอุดรธาน ีพรอมเจาหนาท่ีทหาร ตํารวจ กาํนนั ผูใหญบาน ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกร
ภาคประชาสังคม ไดรวมกันทําพิธีบวชตนยางนาแดงยักษท่ีใหญท่ีสุดของจังหวัดอุดรธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สําหรับการบวชตนยางนาแดงครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเพือ่อนุรักษปายางนาแดงแหงเดียวที่มีอยูในจังหวัดอุดรธานี 
และมีความอุดมสมบูรณท่ีสุด มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชใหคงสภาพเดิมไว และเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ขยายพันธุตนยางนาแดงท่ีกําลังจะหมดไปจากพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครัง้นีเ้ปนการรวมแรงรวมใจกัน
ทุกฝายในการท่ีจะชวยกันดูแลรักษาปาแหงนี้ไวในแผนดินเพื่อประโยชนสวนรวมของชาวจังหวัดอุดรธานีตอไป 

โดยชาวบานไดนิมนตพระสงฆมาทําพิธีบวชตนไมตามความเช่ือ และนําผาแพรมาพันรอบตนยางนาแดงขนาดใหญ
ท่ีเกดิข้ึนเองตามธรรมชาติ จํานวน 1 ตน ท่ีมีความสูงกวา 90 เมตร เสนผาศูนยกลางราว 3 เมตร และมีอายมุากกวา 100 
ป 

นอกจากนี้ ผูรวมงานยังรวมกันบวชตนยางนาแดงท่ียังมีอยูอีกเกือบ 1,000 ตน บนพื้นท่ี 80 ไร ตามประเพณีความ
เช่ือวาตนไมท่ีผานการทําพิธีบวชแลวไมใหผูใดมาลักลอบตัดทําลาย  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082466 
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25.ชาวบางแสนเศราสัตวทะเลใหญตายติดตอกันถึง 4 ตัว ใน 1 เดือน 

ศูนยขาวศรีราชา - ชาวบางแสน เศราสัตวทะเลใหญตายติดตอกนัถึง 4 ตัว ภายใน 1 เดือน ลาสุด พบเตาตนุความ
ยาวประมาณ 80 ซม. ตายเกยหาด รีบแจงเจาหนาทีม่าตรวจสอบ ดานนายกเมืองแสนสุข นําทีมเจาหนาทีน่ําซากวาฬบ
รดูา หนกัวา 20 ตัน เขาฝง สงช้ินเนื้อตรวจพิสูจนหาสาเหตุการตาย  

วันนี้ ( 17 ส.ค.) ชาวบานพบเตาตนตุายลอยเกยหาดวอนนภา บางแสน หลังรับแจงเจาหนาท่ีเทศกิจเทศบาลเมือง
แสนสุข จึงรบีไปตรวจสอบ พบเตาตนุความยาวประมาณ 80 เซนติเมตร ตายนอนอยูริมชายหาดวอนนภา บางแสน ซึง่
ถือเปนสัตวทะเลใหญตัวลาสุดท่ีตายเกยหาด จึงรบีเขาตรวจสอบ 

ในเบื้องตน พบมีบาดแผลชวงบริเวณหลังกระดอง เนือ่งจากชวงนีเ้ปนชวงมรสุมมีคลืน่ลมแรง จึงอาจทําใหเตาถูก
คลื่นซัดไปกระแทกหินโสโครก หรืออาจถูกใบพัดเรือฟนได เจาหนาทีจึ่งทําการนําซากไปเก็บรักษาไวทีห่องเยน็หาดวอน
นภา เพือ่รอเจาหนาท่ีนาํไปตรวจพิสูจนหาสาเหตุการตายตอไป 

ดาน ดร.เสาวภา สวัสดิพ์ีระ ผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล กลาววา ทะเลบางแสนเปนปกติแตเปน
ชวงมรสุมทําใหมีคลืน่ลมแรงทีพ่ัดเอาขยะตางๆ มาจากหลายที ่จึงอาจพัดเอาซากสัตวทะเลทีต่ายเขามาทีช่ายหาดบาง
แสนเพราะแตละตัวท่ีตายอยูในสภาพเนาเปอยจึงไมสามารถหาสาเหตุการตายไดแนชัด 

ดานนายสัตวแพทย ภุมเมศ ชุมชาติ ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตะวันออก กรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝง บอกถึงสาเหตุการตายของสัตวทะเลมี 2 สาเหตุ คือ ตายแบบธรรมชาติ กับตายแบบผิด
ธรรมชาติ ตายแบบธรรมชาติคือ ปวยตาย รางกายไมแข็งแรงตาย 

สวนตายผิดธรรมชาติ คือ กินขยะเขาไป อาจเกิดจากภาวะรางกายออนแอหากินไมไดจึงกินขยะเขาไป และเกิด
ตาย หรือติดเครือ่งมือประมง ซึง่หากจะหาสาเหตุการตายไดสภาพจะตองสดมากซึ่งถาซากเนาก็ไมสามารถตรวจหา
สาเหตุการตายได 

ในวนัเดียวกนั ทางดาน นายณรงคชัย คุณปล้ืม นายกเทศบาลเมอืงแสนสุข ไดนําเจาหนาท่ีนําซากวาฬบรูดา ตัวท่ี 
2 ยาว 9.45 ม. น้ําหนักกวา 20,000 กิโลกรัม ตายบริเวณชวงปากเขือ่นอางศิลา เพือ่นําเขาฝง โดยศูนยวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย ฝงทะเลตะวันออก ไดทําการผาพิสูจน หาสาเหตุกันกลางทะเล แตเนื่องจากวาฬ
ตายมาหลายวนัทําใหซากเนา และไมสามารถหาสาเหตุท่ีแทจริง และผานําเอาครีบขาง หลัง หาง กระดูกสันหลังของมัน
ออกไปใหแกทางสํานกังานเทศบาลเมอืงแสนสุข ไปแชน้ํายาฆาจุลินทรียเปนเวลา 1 ป และจะนําไปตอเปนโมเดลมาโชว
ไวใหประชาชนศึกษากันตอไป 

นายแพทยวีระพงษ เหลาเวชประสิทธิ์ นายสัตวแพทย ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย 
ฝงทะเลตะวนัออก เผยวา ไดผาพสูิจนเอาช้ินเนือ้จากตับ และกระเพาะเพือ่หาสาเหตุการตายท่ีแทจริงอีกรอบ และสวนท่ี
เหลือใหทางเทศกจิ ของสํานกังานเทศบาลเมอืงแสนสุข นาํเอาซากไปทําลายโดยใชวธิขีดุหลุมฝงกลบไปลึกๆ ตอไป 

ผูส่ือขาวรายงานวา ในชวงนี้ทางทะเลบางแสน ทั้งชายหาดบางแสน ชายหาดวอนภา และชายหาดอางศิลา เมื่อ
สัปดาหท่ีผานมาเพิง่มซีากวาฬบรดูา นอนตายเขามาในฝงทะเลบางแสน 2 ตัว ซากเตาตนุ ถูกใบพัดเรือตีตาย 1 ตัว และ
ปลาโลมาอริวดี กเ็พิง่ถูกใบพดัเรอืตีตายมาแลว ในรอบเดือนนีม้สัีตวทะเลใหญตายถึง 4 ตัว ซึง่กําลังเปนทีว่ิพากษวิจารณ
ของนักอนุรักษสัตวทางทะเล และนักทองเท่ียว รวมถึงชาวบานตางก็รูสึกเสียใจท่ีสัตวทะเลคูบานคูเมืองตองมาตายสภาพ
นี ้

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082314 

26.น้ําเหนือเร่ิมหลาก! ผอ.เข่ือนเจาพระยายันไมกระทบเข่ือนชัยนาท ผักตบชวามาอีกแลว  
ชัยนาท - ผูอํานวยการโครงการสงน้าํและบํารุงรักษาเขือ่นเจาพระยา ยนัน้าํทีไ่หลหลากมากจากภาคเหนือจะไม

สงผลกระทบตอเข่ือนเจาพระยา ชัยนาท เผยผักตบชวาเริ่มมาอีกแลว เตรียมกําจัดท้ิง 
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วันนี้ (18 ส.ค.) นายเอกศิษฐ ศักด์ิดีธนาภรณ ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเข่ือนเจาพระยา เปดเผย
วา สถานการณน้ําหลากท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี จ.นาน และ จ.แพร อยูในขณะนีจ้ะไมสงผลกระทบใหปริมาณน้าํทีจ่ะไหลเขาสู
เขือ่นเจาพระยา เพิม่ขึน้มากนัก เนือ่งจากพืน้ทีอ่ยู ไกลจากเขือ่นเจาพระยามาก และการบริหารจัดการของกรม
ชลประทาน จะนาํเขาพืน้ท่ีเกษตร และเขาลําน้าํสาขาในพืน้ท่ีตอนบน จึงทําใหปริมาณน้ําท่ีจะไหลสูภาคกลาง และเข่ือน
เจาพระยาไมมีผลกระทบใดๆ ซึ่งเข่ือนเจาพระยา ยังคงระบายน้ําเปนปกติในปริมาณ 70 ลูกบาศกเมตร/วินาที ระดับน้าํ
เหนือเข่ือนอยูท่ี 15.03 เมตร (ระดับน้าํทะเลปานกลาง) ระดับน้ําทายเข่ือนอยูท่ี 5.54 เมตร (ระดับน้าํทะเลปานกลาง) 

อยางไรก็ตาม หากมีฝนตกมากข้ึน และทําใหปริมาณน้ําเจาพระยาเพิม่ขึน้ จะบริหารจัดการน้าํดวยการระบายเขา
ลําน้ําสาขาท่ีอยูเหนือเข่ือนเจาพระยา ตามปริมาณความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี 

สวนผักตบชวาท่ีเริ่มลอยมาติดหนาเข่ือนเจาพระยาอีกครั้งหลังจากท่ีไดจัดเก็บครั้งใหญกวา 55,000 ตัน เสร็จสิน้
ไปแลวต้ังแตวันท่ี 10 สิงหาคมทีผ่านมา ขณะนีย้งัมีจํานวนไมมาก แตหากมีเพิม่ขึน้ในระยะ 200 เมตร จากหนาเขื่อน 
ทางโครงการฯ ก็จะนําเครื่องจักรกลของกรมชลประทาน เขาดําเนินการจัดเก็บเปนระยะเพือ่ปองกันการสะสม ทั้งนี้ ได
เสนอของบประมาณจัดซือ้เรอืกาํจัดผักตบชวามาประจําการอยูที่เข่ือนเจาพระยา เพือ่ใหงายตอการจัดเกบ็ตอไป        

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082512 
27.ไฟไหมปาพรุในเขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา จ.พัทลุง ลามเสียหายแลวกวา 500 ไร 

พัทลุง - เกิดเหตุไฟไหมปากระจูด และปาเสม็ดขาว ในพื้นที่เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา อ.ปากพะยูน จ.
พัทลุง จนลุกลามเสียหายแลวกวา 500 ไร จนท.เรงเขาระดมดับไฟ และยังไมสามารถควบคุมเพลิงใหอยูในวงจํากัดได 

วันนี ้(18 ส.ค.) ผูสื่อขาวรายงานวา เกิดไฟไหมปากระจูด และปาเสม็ดขาว ในพืน้ทีเ่ขตหามลาสัตวปาทะเลสาบ
สงขลา ทองท่ีหมู 3, 7, 9 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โดยไดกินพื้นท่ีเสียหายไปกวา 500 ไร ในขณะทีเ่จาหนาที่
จากสถานีควบคุมไฟปาพัทลุง เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา พรอมรถดับเพลิง และรถน้าํของ อบจ.พัทลุง อบต.
เกาะหมาก ทต.ปากพะยูน ทต.ทามะเด่ือ กวา 8 คัน และกําลังหนวยทหารกองพันทหารชางท่ี 402 คายอภัยบริรักษ เรง
เขาระดมดับไฟปาท่ีกําลังโหมลุกไหม ซึ่งขณะนี้ยังไมสามารถควบคุมเพลิงไวใหอยูในวงจํากัดได 

ในขณะท่ีพื้นท่ีปาพรุตรงจุดเกิดเหตุเพลิงไหมเปนพื้นท่ีปาพรุท่ีอุดมสมบูรณของเขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา 
เปนแหลงทํารงัวางไขของนกน้าํนานาชนดิ และเปนผืนปาพรุผืนสุดทายของ ต.เกาะหมาก ทีม่ีความอุดมสมบูรณ แตเกิด
ฝนท้ิงชวงมานานในพื้นท่ีดังกลาว ทําใหมีสภาพแหงแลง สวนสาเหตุของการเกิดไฟไหม เบ้ืองตนทางเจาหนาท่ีคาดวาเกิด
จากการหาของปาของชาวบาน และเผาเพือ่เอาพืน้ทีทํ่าการเกษตร แตอยางไรก็ดี ทางเจาหนาทีก่ําลังเรงหาสาเหตุของ
การเกิดไฟไหมอีกครั้งหนึ่ง 

http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082694 

28.ชาวบานรองเยียวยาถูกยึดท่ีดินไมมีทํากิน 
ผูส่ือขาวไดรับแจงจากนายบุญถม ลีสม อายุ 54 ป อยูบานเลขที ่11 หมู 10 บานหนองปรือพัฒนา ต.โนนตูม อ.

ชุมพวง จ.นครราชสีมาวา ตนและชาวบานรวม 7 ครอบครวัไดรบัความเดือดรอน เนือ่งจากถูกหนวยงานราชการเขายึดท่ี
นาเพื่อทําแหลงน้ําสาธารณะ หรือชลประทาน โครงการแกมลิงหนองขี้แต  โครงการดังกลาวเปนของชลประทาน
นครราชสีมา ใชที่ดิน 137 ไร ครอบคลุมพื้นที่นาของราษฎร 7 ครอบครัว ซึ่งมีเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 และ ส.ค.1 
ถูกตอง โดยที่ดินของตนที่ถูกยึดไป 34 ไร เหตุเกิดเมื ่อวันที ่22 ส.ค.2558 มี จนท. โครงการมาขอลายเซ็นชาวบาน
เจาของท่ีดิน โดยแจงวาใหเซ็นยินยอมใหเหยียบพื้นท่ีเพื่อเขาไปทําโครงการในปาสาธารณะเนื้อท่ี 220 ไรซึง่อยูติดกับทีน่า
ของพวกตน ตอมาหลังจากทราบวากรมปาไมไมอนุญาตใหดําเนินโครงการ เจาหนาทีดั่งกลาวจึงแกไขขอมูลใหมโดยเอา
รายช่ือท่ีพวกตนเซ็นไวอางวายินยอมยกท่ีดินท้ังหมดใหสรางเปนแกมลิงได 

นายบุญถมเปดเผยอีกวา จากนั้นตนและชาวบานไดยืน่หนังสือตอนายอําเภอชุมพวง และรองศูนยดํารงธรรม
จังหวัดนครราชสีมา ทางศูนยดํารงธรรมนัดประชุมเจรจาไกลเกล่ียเมื่อวันท่ี 28 ธ.ค.2558 โดยแจงวาจะจัดหาทีดิ่นใหกับ
ราษฎรท่ีไดรบัผลกระทบกอนฤดูทํานาจะมาถึง แตจนถึงขณะนีโ้ครงการกอสรางไปกวา 90% แลวชาวบานยังไมไดรับการ
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ชวยเหลือแตอยางใด ซึง่พวกตนไดยืน่ขอเสนอ 3 ขอ 1.ใหหาทีดิ่นทํากินใหใหมตองมีเนือ้ทีเ่ทาเดิม 2.คุณภาพดินตองดี
เหมือนเดิม และ 3.ระยะทางไมไกลกวาเดิม จึงอยากใหผูทีม่ีสวนเกีย่วของเขามาตรวจสอบและชวยเหลือชาวบานดวย 
เพราะท่ีดินดังกลาวชาวบานใชปลูกขาว ปลูกมันสําปะหลัง ทํามาหากินต้ังแตสมัยรุนพอรุนแม มาปนี้ไมมีท่ีดินจะทํากินไม
รูจะไปพึ่งใคร จึงอยากใหส่ือชวยเปนส่ือกลางใหผูเกี่ยวของชวยเหลือเยียวยาดวย ผูสือ่ขาวไดติดตอสอบถามผูทีเ่กีย่วของ
แลว แตยังไมสามารถติดตอได ซึง่ขาวคืบหนาจะนาํเสนอตอไป 

http://www.thairath.co.th/content/693809 
29.น้ําโขงข้ึนสูงจอวิกฤติ! เทศบาลเมืองนครพนมเรงวางแผนระบายน้ํารับมือ 

ระดับน้ําในแมน้ําโขงท่ี จ.นครพนม ยังสูงขึ้นตอเนื่อง หางจากจุดวิกฤติแคประมาณ 3 เมตร เสีย่งเออทวมพืน้ที ่5 
อําเภอ หากมีฝนตกลงมาตอเนือ่ง ดานจังหวัดนําเจาหนาทีล่งพืน้ทีป่ระเมินสถานการณ เรงวางแผนระบายน้าํ.เมื่อวันท่ี 
18 สิงหาคม 2559 ผูส่ือขาวรายงานวา ท่ี จ.นครพนม ระดับน้าํในแมน้าํโขงยงัสูงขึน้ตอเนือ่ง ลาสุดอยูทีร่ะดับประมาณ 
10 เมตร หางจากจุดวกิฤติแคประมาณ 3 เมตร เสีย่งตอการเกิดปญหาน้าํโขงหนุนเออทวมพืน้ทีเ่สีย่ง รวม 5 อําเภอ ใน
เขต อ.เมือง อ.ธาตุพนม อ.ทาอเุทน อ.บานแพง และ อ.ศรีสงคราม หากมีฝนตกลงมาตอเนื่อง จะสงผลใหลําน้ําสาขาไหล
ระบายลงน้ําโขงไดชา เกิดปญหาเออทวมตามมา นอกจากนี้ยังมีจุดเส่ียงคือ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม หากระดับน้ํา
โขงถึงจุดวิกฤติ จะทําใหน้ําไมสามารถไหลระบายลงน้ําโขงได เสี่ยงตอการเกิดปญหาน้าํทวมขัง โดยเฉพาะในปนี้เกิด
ปญหาน้ําทวมขังบอยครั้ง เพราะมีปญหาเรื่องทางระบายน้าํ จากการขยายของตัวเมอืง มโีครงการกอสรางหลายโครงการ
ทําใหพื้นท่ีรองรับน้ํานอยลง  

นายไพฑูรย รักษประเทศ รองผูวาราชการจังหวัดนครพนม พรอมดวย นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองนครพนม นายเดชา พลกลา ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครพนม นําเจาหนาที่จากหนวยงาน
เกี่ยวของ ลงพื้นที่ประเมินสถานการณน้าํ ปองกันปญหาน้าํโขงหนุนเออทวมตัวเมือง เรงตรวจสอบลําน้ําสาขาสายหลัก 
ลําหวยบังกอ ทีร่องรับน้าํจากพืน้ทีตั่วเมือง กอนไหลลงสูน้าํโขง เพือ่ดําเนินการขุดลอก เปดเสนทางระบายน้าํ ตามจุด
ระบายน้าํตางๆ ใหสามารถไหลระบายลงสูน้ําโขงใหเร็วท่ีสุดหากมีฝนตกหนักตอเนื่อง  

นอกจากนี้ยังเตรียมความพรอม ตรวจสอบติดต้ังระบบเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ ตามจุดระบายน้ํา มากกวา 10 จุด 
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เมือ่มีฝนตกหนักตอเนือ่ง สามารถทําการสูบน้าํไหลระบายลงน้าํโขงได 24 ชัว่โมง และมี
การจัดเจาหนาท่ีคอยดูแลติดตามสถานการณตอเนื่อง เมื่อเกิดปญหาสามารถเขาดูแลชวยเหลือประชาชนไดทันที พรอม
ฝากเตือนประชาชนในพื้นท่ีเฝาระวัง จัดเก็บส่ิงของข้ึนท่ีสูง ปองกันความเสียหาย 

http://www.thairath.co.th/content/693826 
 

30.ฝนตกหนักหลายจุดในพื้นท่ีกทม.-จร.เร่ิมติดขัด 
ไดเกิดฝนตกลงมาอยางหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สงผลใหการจราจรติดขัดหลายจุด ทั้งถนน

รามคําแหง / ถนนพหลโยธิน และถนนพระราม 1 ถนนรามอินทรา แตยงัไมไดรับรายงานเรือ่งของน้าํทวมขังพื้นผิว
การจราจรแตอยางใด 

ดานศูนยปองกันน้ําทวมของกรุงเทพมหานคร รานงานสภาพอากาศ พบฝนตกปานกลางถึงหนัก แนวริมแมน้ําท้ัง 
2 ฝง โดยพื้นท่ีเขตภาษีเจริญ มีปริมาณฝนตก หนักสุด 8.5 มม. จึงขอใหประชาชนระมัดระวังการเดินทางหากพบปญหา
น้ําทวมขัง 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=722385 
 

31.อยุธยาพื้นท่ีทายน้ําย้ําทุกอําเภอรับมือน้ําเหนือ 
พระนครศรีอยุธยา 18 ส.ค.- พื้นท่ีทายน้ําพรอมแลว อยุธยาย้ํา 16 อําเภอ เตรียมรับมือน้ําเออลนตล่ิง หากน้ําทาง

ภาคเหนือจากฝนตกชุกหลากมาปริมาณมาก นายเรวัต ประสงค รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยธุยา เปดเผยถึง
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การเตรียมรับน้าํหลากมาทางภาคเหนือวา จังหวัดพระนครศรีอยธุยาถือเปนพืน้ทีร่ับน้าํและเปนพืน้ทีลุ่มต่าํทองกระทะ
ของภาคกลาง โดยเฉพาะฝงทิศตะวันตกของจังหวัด คือ ลุมแมน้าํเจาพระยา และลุมแมน้ํานอย เชน อําเภอบางบาล 
มกัจะประสบปญหาน้าํทวมจากการเรงระบายน้ําของเขือ่นเจาพระยา หรือหากทางภาคเหนือประสบปญหาน้าํทวมจะมี
มวลน้ําไหลมาสูตามแมน้ํา ดังนั้น จึงกําชับใหนายอําเภอท้ัง 16 แหง และทองถ่ินเรงซักซอมแผนอุทกภัย หากเกิดภาวะน้ํา
ลนตล่ิงเขาทวมชุมชน และขณะนี้ในจังหวัดกําลังเรงกําจัดผักตบชวาแมน้ํา 4 สาย และคลองสายหลัก เพือ่ไมใหมีสิง่กีด
ขวางน้าํไหล หากน้าํเหนอืไหลหลากจะสามารถผลักดันน้าํไปออกทางทะเลไดอยางรวดเรว็ 

http://www.tnamcot.com/content/538434 

32.น้ําโขงเพิ่มตอเนื่อง5อ.นครพนมเสี่ยงทวมฉับพลัน 
ระดับน้าํโขง ยังเพิ ่มขึ้นตอเนื ่อง วันละ 30 - 40 ซม. จ.นครพนม เตือน5 อําเภอเสีย่ง รับมือน้ําทวมฉับพลัน - 

น้าํปาไหลหลาก ขณะมวลน้าํจาก อ.วังช้ิน จ.แพร ทะลักเขา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ผูวา ฯ ส่ังทุกหนวยเตรียมพรอม 
ระดับน้ําโขงยังเพิ่มตอเนื่อง วันละ 30 - 40 เซนติเมตร หลังจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นท่ีและน้ําเหนือไหลมาจาก

จังหวัดหนองคาย โดยระดับน้าํโขงในเชาวนันี ้ท่ี จ.นครพนม วดัได 9.36 เมตร มีระดับสูงข้ึนจากเมื่อวานนี้ 26 เซนติเมตร 
เส่ียงตอการเกิดปญหาน้ําเออทวม หากน้ําโขงเพิ่มใกลถึงจุดวิกฤติ จะทําใหน้ําโขงหนุนลําน้ําสาขา ไหลระบายลงสูแมน้ํา
โขงชาลง โดยเฉพาะพื้นท่ีเส่ียง ติดกับน้าํโขง 5 อาํเภอ คือ อ.ธาตุพนม อ.เมือง อ.ทาอุเทน อ.บานแพง นอกจากนีย้งัมี อ.
ศรีสงคราม ท่ีติดกับลําน้ําสงคราม  

เบื้องตน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครพนม ไดประกาศเดือนใหประชาชนในพืน้ที ่เฝาระวัง
ติดตามสถานการณน้ํา เตรียมพรอมรับมือน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก พรอมกับประสานไปยังหนวยงานเกี่ยวของ
ท้ัง 12 อําเภอ เพื่อเตรียมความพรอมดูแลชวยเหลือประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงเมื่อเกิดปญหา นอกจากนี้ ยังเพิ่มมาตรการเขม 
กําชับผูประกอบการเดินเรือขามฟากไทย-ลาว ที่บริการประชาชนและบรรทุกสินคาระหวางชายแดนไทย-ลาว ให
จัดเตรียมอุปกรณชูชีพใหกับผูโดยสาร และควบคุมน้าํหนัก หามบรรทุกเกินปริมาณ เนือ่งจากชวงนีน้้าํโขงสูง ไหลเชีย่ว 
เส่ียงตอการเกดิอุบติัเหตุ 

- มวลน้ําจากแพรจอทะลักเขาศรีสัชนาลัยสุโขทัย 

นายมงคล สุภากาย ผูอํานวยการโครงการชลประทานสุโขทัย เปดเผยกับ สํานักขาว ไอ.เอ็น.เอ็น.วา วันนี้ (18 
ส.ค.) มวลน้าํบางสวนหรือน้าํสวนลวงหนาจาก อ.วังชิน้ จ.แพร จะเขาสู จ.สุโขทัย ที ่อ.ศรีสัชนาลัย จากนัน้ไหลไปสู อ.
สวรรคโลก อ.ศรสํีาโรง อ.เมอืง และ อ.กงไกรลาศ แลวจึงเขา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ตอไป โดยจุดทีน่าเปนหวงคือ อ.
กงไกรลาศ เพราะเปนทีร่าบลุมต่ํา และเกษตรกรมีการทํานาลาชา จึงอาจจะไดรับผลกระทบบาง สวนวีธีการบริหาร
จัดการมวลน้าํนัน้ จะใชประตูระบายน้าํหาดสะพานจันทร ทีทํ่าหนาทีเ่หมือนเขือ่น เปนตัวหนวงน้าํไว และคอยระบาย
ไมใหเกินความจุลําน้ําท่ีจะรับได นอกจากนี้ ยังใชคลองหกบาท ทีอ่ยูเหนือประตูระบายน้าํหาดสะพานจันทร มาชวยทํา
หนาท่ีเหมือนสปลเวยชวยระบายอีกทางดวย ท้ังนี้คาดวาปริมาณน้ําดังกลาวจะอยูภายใน จ.สุโขทัย 3 วัน คือ ตัง้แตวันที่ 
19 - 21 สิงหาคม ซึ่งตองขึ้นอยูกับปจจัยเรือ่งปริมาณฝนดวย หากฝนหนักอาจระบายลาชาออกไป แตจากการประเมิน
ครั้งนี้ จะไมทวมมาก ทวมนาน เมื่อป 2554 อยางแนนอน 

อยางไรก็ตาม ทางกรมชลประทานสุโขทัย ประเมินสถานการณน้าํเปนรายชัว่โมง และพรอมจะแจงใหทางจังหวัด
ทราบทันทีหากเกดิการเปล่ียนแปลง 

มวลน้าํไหลเขา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย แลว เบ้ืองตนยังไมเขาสูภาวะวิกฤติ ผูวา ฯ ส่ังทุกหนวยเตรียมพรอมรับมือ 

ทางดาน นายปติ แกวสลับสี ผูวาราชการจังหวดัสุโขทัย เปดเผยกับสํานักขาว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหนาลาสุด 
เกีย่วกบัสถานการณน้าํจาก อ.วังช้ิน จ.แพร ซึง่กําลังไหลเขาสูพืน้ที ่จ.สุโขทัย วา ขณะนีม้วลน้าํดังกลาวไดไหลเขามาถึง
บริเวณบานดอนระเบียง ตําบลแมสํา อําเภอศรีสัชนาลัย แตเบือ้งตนยงัพบวาคาความเร็วน้าํยงัไมเขาสูชวงภาวะวิกฤติ 
โดยมีระดับความเร็วอยูที ่500 - 600 ลูกบาศกเมตรตอวินาที สวนจุดวิกฤตินัน้อยูที ่1,200 - 1,300 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที จึงทําใหจังหวัดสามารถรองรับปริมาณน้ําไดอีกมาก สวนท่ีริมท่ีตล่ิงแมน้ํายมพบวา ปจจุบันมีระดับน้ําเพิ่มสูงข้ึน 5 
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เมตร คาดวา ไมนาจะเออลนออกมา แตตองรอดูสถานการณฝนอีกครั ้งหนึ่ง หากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมก็อาจจะตอง
ประเมินปริมาณคาน้ําฝนรวมดวย 

อยางไรก็ตาม ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย ระบุวา ตนไดกําชับใหทุกหนวยเฝาระวังติดตามสถานการณน้ําอยาง
ตอเนื่อง พรอมทั้งหาวิธีบริหารจัดการดวยการพรองน้าํใหเขาไปอยูในจุดแกมลิงตาง ๆ ทัว่จังหวัด สําหรับสํารองน้าํไวใช
กรณีจําเปนตอไป 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=722250 
33.ฝนตกหนักหลายจุดในพื้นท่ี กทม.ช้ันใน จราจรเร่ิมติดขัด  

ไดเกิดฝนตกลงมาอยางหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สงผลใหการจราจรติดขัดหลายจุด ทั้งถนน
รามคําแหง / ถนนพหลโยธิน และถนนพระราม 1 ถนนรามอินทรา แตยงัไมไดรับรายงานเรือ่งของน้าํทวมขังพื้นผิว
การจราจรแตอยางใด  

ดานศูนยปองกันน้ําทวมของกรุงเทพมหานคร รานงานสภาพอากาศ พบฝนตกปานกลางถึงหนัก แนวริมแมน้ําทั้ง 
2 ฝง โดยพื้นท่ีเขตภาษีเจริญ มีปริมาณฝนตก หนักสุด 8.5 มม. จึงขอใหประชาชนระมัดระวังการเดินทางหากพบปญหา
น้ําทวมขัง 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=722385 
 

34.คลืน่ลมแรง เรือประมงสงขลาจอดลอยลํานับรอย ไมเสี่ยงออกทะเล 
เรือประมงสงขลานับรอยลํา จอดหลบคลื่น หลังอุตุใตเตือนทะเลคลื่นลมแรง สภาพคลื่นลมในทะเลอาวไทย

แปรปรวนคลื่นลมมีกําลังแรง ทาเทียบเรือประมงใหมสงขลา ตองหยดุกิจการชัว่คราว วันที ่18 ส.ค. ศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคใตฝงตะวันออก รายงานสภาพอากาศ มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย มี
กําลังแรง ภาคใตฝ งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟาคะนองรอยละ 40 ของพื ้นที ่ สวนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช สําหรับคล่ืนลมในอาวไทยตอนบนมีกําลังแรง หางฝงคลืน่สูง
ประมาณ 2 เมตร ขอใหชาวเรือเดินเรือดวยความระมัดระวัง ต้ังแตวันนี้ไปจนถึงวันท่ี 21 ส.ค.59 นี้ 

จังหวดัสงขลา เรอืประมงนบัรอยลําท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ตองจอดลอยลําจนลนทาเทียบเรือประมงใหม อ.
เมอืง จ.สงขลา หลังสภาพคล่ืนลมในทะเลอาวไทยแปรปรวนคลืน่ลมมีกําลังแรงในระยะนี ้ทําใหเรือประมงทัง้ขนาดเล็ก
และใหญ ยงัไมกลาเสีย่งออกไปจับสัตวน้าํในทะเล หวัน่ถูกคลืน่ซัดจมได แพปลาประมงทีร่ับซือ้สัตวน้ําบริเวณทาเทียบ
เรือประมงใหมสงขลา ตองหยดุกิจการชัว่คราว เนือ่งจากไมมีเรือประมงออกไปจับสัตวน้าํในระยะนี ้ทําใหบรรยากาศ
บริเวณทาเทียบเรือเงียบเหงา แตมีเรือประมงบางสวนเตรียมลงน้ําแข็งและเสบียงอาหารไวพรอมออกเรือไดทันทีหากคล่ืน
ลมสงบ 

http://www.thairath.co.th/content/694142 
 

35.ไตฝุน “เต้ียนหมู” พัดกระหน่ําภาคใตของจีน 
ไตฝุนเต้ียนหมูพัดข้ึนแผนดินจีนที่เมืองตงลี ่มณฑลกวางตุง ทางใตของจีน เมือ่เวลา 15.40 น. วันนี ้ตามเวลา

ทองถิ่น สํานักงานพยากรณอากาศมณฑลกวางตุงรายงานวา ไตฝุนลูกนี้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกดวยความเร็ว 20 
กิโลเมตรตอช่ัวโมง คาดวาจะพัดกระหน่ําท่ัวท้ังคาบสมุทรเหลยโจว ไปจนถึงนานน้าํอาวเปยปู อิทธิพลของเตีย้นหมูทําให
เกิดฝนตกหนักในหลายมณฑลทางใตของประเทศ ขณะทีม่ณฑลไหหนานไดอพยพประชาชนกวา 40,000 คน ชวงกอน
เวลา 06.00 น. เชานี ้ตามเวลาทองถ่ิน 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNFOR5908180020045 
 

36.จังหวัดบึงกาฬ ระดับน้ําโขงยังสูงข้ึนตอเนื่องสงผลกระทบตอชาวประมงริมแมน้ําโขง 
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ถึงแมวาจังหวัดบึงกาฬ ปริมาณฝนจะลดลงในสองวันนีแ้ตมวนน้าํกอนใหญทีไ่หลมาจากจังหวัดหนองคายไดไหล
มาถึงจังหวัดบึงกาฬ ประกอบกับน้าํในลําหวยสาขาของแมน้าํโขงไหลลงมาสมทบ สงผลใหระดับน้าํทีจั่งหวัดบึงกาฬ วัด
ระดับเมื่อเชานี้ท่ีจุดวัดระดับน้ําท่ีบานแสนเจริญ ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วัดระดับได 10.90 เมตร 
สูงกวาเมื่อวานนี้ 50 เซนติเมตร ถาระดับน้ํายังสูงข้ึนตอเนื่องและมีฝนท่ีมากับพายุลูกใหมระดับน้ําในแมน้ําโขงจะเพิ่มสูง
ยิ่งข้ึน 

ท้ังนี้ ระดับน้ําท่ีสูงประกอบกับมีกิ่งไม เศษไม ไหลมากับน้ําไดสงผลกระทบตอชาวประมงริมแมน้ําโขงออกเรือหา
ปลาไมไดเพราะกลัววาถาอวนดักปลาเศษไมกิง่ไมจะติดอวนขาดสรางความเสียหายได ทําใหระยะนีช้าวประมงตองขาด
รายไดไปหาอาชีพอืน่ทําแทน 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC5908180010014 

 





นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบัน 885.4 มม. มากกว่า
ค่าเฉลี่ย 1 มม. (0%) 

2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มีปริมาณน้้าเก็บกัก 34,417 ล้าน ลบ.ม. (49%) 
มากกว่าปีที่แล้ว เล็กน้อย 

3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกัก 2,004 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 วาตภัย 1 จังหวัด คือ นครนายก 
5.สถานะน้้าในแม่น้้าสายส้าคัญส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้าน้อย  
    ท่ีอยู่ในภาวะน้้าปกติ ได้แก่ แม่น้้าน่าน ท่ี อ.เมือง จ.น่าน , อ.ชุมแสง จ. นครสวรรค์   
     แม่น้้ายม ท่ี อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก แม่น้้ามูล ท่ี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  แม่น้้า 
     บางปะกง ท่ี อ.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี แมน่้้าตาปี ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธาน ี

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 และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ล้าพูน ล้าปาง 

อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์  และตาก   อุณหภูมิ 24-33 องศา
เซลเซียส 

70 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัด 
เลย หนองบัวล้าภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม  
และอุบลราชธานี  อุณหภูมิ 25-34 องศาเซลเซียส  

70 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท 
นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิ 24-36 องศาเซลเซียส  

60 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาค
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และ
ตราด  อุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส ทะเลมีคล่ืนสูง 2-3เมตร ขึ้น
ไป 

40 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช  อุณหภูมิ 24-35องศาเซลเซียส ทะเล
มีคล่ืนสูง 2-3 เมตร  

30 เท่ากับ 
 เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก 

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

40 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

กทม.และ
ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนองในช่วงระหว่างบ่ายถึงค้่า อุณหภูมิ 27-35 องศา
เซลเซียส 

60 มากกว่า 
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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65 
ศรนีครนิทร ์

28 

33 

28 ทบัเสลา 

18 กระเสยีว 

50 สริกิติ ิ ์

39 
16 แมก่วง 

33 

33 

15 

32 

77 

รชัชประภา 

29 

28 หว้ยหลวง 36 

น า้อูน 

27 

น า้พุง 

51 

สรินิธร 

22 32 

หนองปลาไหล 
49 ประแสร ์

23 

28 

ล าแซะ 

19 

17 

11 
21 

47 

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 

49 

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 19 ส.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากบางพื้นที่ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย 
หนองบัวล้าภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม และ
อุบลราชธานี แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ล้าพูน 
ล้าปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตากกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในช่วงระหว่างบ่ายถึงค้่า ทะเลอันดามัน
และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตร เนื่องจาก อิทธิพลของ พายุโซน
ร้อน “เต้ียนหมู่” มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้ และอ่าวไทย 

- วันที่  20 ส.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามัน
และอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร เนื่องจาก พายุโซนร้อน 
“เตี้ยนหมู่” มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้ และอ่าวไทย 

- วันที่ 21 - 22 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนลดลง 
ที่เฝ้ำระวังน้ ำคุณภำพน้ ำ 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ล้าโดมใหญ่), ชลบุรี (พัทยา), 

เชียงใหม่(แม่น้้าปิง), ล้าปาง(แม่น้้าวัง), แพร่(แม่น้้ายม), พิษณุโลก(แม่น้้าน่าน), ปราจีนบุรี
(คลองสารภี) , ระยอง, น่าน 

 
 
 

พื้นที่ที่ต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 

ลมกรรโชกแรง 1 จังหวัด คือ นครนายก 

พำยุโซนร้อน เตี้ยนหมู ่



พื้นที่ประสบอุทกภัย น้ ำท่วมขัง น้ ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มจำกข่ำว ข้อมูลวันที่  18 ส.ค. ป ี2556 - 2559 
 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2559 

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

ไม่มีเหตุการณ์ ไม่มีเหตุการณ์ 
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