
อุตุฯ ย ้ำฝนลดลง ชั่วครำว 2 วัน 
23-26 สิงหำคม ร่องมรสุมผ่ำนเหนือ-อีสำน ฝนหนักอีกรอบ 

น ้ำน่ำนยังปริ่มตลิ่ง อ.เมือง น่ำน เฝ้ำระวังฝนเพิ่ม 
เฮแรงๆ น ้ำเข้ำเขื่อนสิริกิติ์ 699 ล้ำน ในช่วง 7 วัน 

21 สิงหำคม2559 

นำยกชมพ่อเมืองสโุขทัย แบบอย่ำงแก้น ้ำทว่มครบวงจร 
ช่ืนชมทะเลหลวงมองปัญหำเป็นระบบแก้น ้ำท่วมพร้อมน ้ำแล้ง 

น่ำน เชียงรำย พะเยำ ไม่ประมำทยังจับตำฝนต่อเนื่อง 
น่ำนพนังกั นน ้ำทรุด พ่อเมืองเร่งซ่อมเตรียมรับฝนใหม ่
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สรุปสถานการณ์น ้า 
    วันที ่21 สิงหาคม 2559 

1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบันรวม 885.4 มม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 1 มม. (0%) 
2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 34,607 ล้าน ลบ.ม. (49%) มากกว่าปีที่แล้ว เล็กน้อย 
3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 1978.4 ล้าน ลบ.ม. (45%) มากกว่าปีที่แล้ว 0.4% 
4.พ้ืนที่ทีต่้องให้ความสนใจเรื่องน้้า  

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

4.2 น้้าท่วม 3 จังหวัด คือ น่าน อุตรดิตถ์ เชียงราย 
5.สถานะน้้าในแม่น้้าสายส้าคัญสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้าน้อย  
6.พ้ืนที่เฝ้าระวังน้้าคุณภาพน้้า 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ล้าโดมใหญ่), ชลบุรี(พัทยา), เชียงใหม่(แม่น้้าปิง), ล้าปาง(แม่น้้า

วัง), แพร่(แม่น้้ายม), พิษณุโลก(แม่น้้าน่าน), ปราจีนบุรี(คลองสารภี), น่าน ,ระยอง 
7.เขื่อนขนาดใหญ่ มีน้้าน้อย จ้านวน 8 เขื่อน   

- มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน 4 เขื่อน คือ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก, เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์, เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ, 
เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 

- มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 4 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
, เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, เขื่อนบางลาง จ.ยะลา 

8.สถานการณ์ความเค็มของน้้าในล้าน้้าเจ้าพระยา ปกต ิ

9.สถานการณ์พายุ : วันที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00 น. มีพายุ 3 ลูก คือ 1.พายุโซนร้อน KOMPASU 2.พายุโซนร้อน 
LIONROCK 3.พายุโซนร้อน MINDULEE ในมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตก 
1.พายุโซนร้อน KOMPASU มีศูนย์กลาง อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก ทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น อยู่ห่างจากประเทศไทย 5,765กม. มีควาเร็วลมศูนย์กลาง 65 กม./ชม. เคลื่อนที่ทาง
ทิศเหนือด้วยความเร็ว 43 กม./ชม. สู่ฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่น คาดว่าจะขึ้นฝั่งฮอกไกโด ทางตะวันออกของ
เมืองซับโปโล ในบ่ายวันที่ 21 สิงหาคม 2559 พายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

2.พายุโซนร้อน LIONROCK มีศูนย์กลาง อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก ทางทิศใต้ของเมืองโอซากา อยู่ห่าง
จากประเทศไทย 3,993 กม. มีควาเร็วลมศูนย์กลาง 65 กม./ชม. เคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ สู่เกาะโอกิ
นาวา ในทะเลทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยความเร็ว 13 กม./ชม. คาดว่าพายุนี้จะเพ่ิมความเร็วลมศูนย์กลางขึ้น
อย่างต่อเนื่อง พายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

3.พายุโซนร้อน MINDULEE มีศูนย์กลาง อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก ทางทิศเหนือของเกาะอิโวโตะ อยู่ห่าง
จากประเทศไทย 4,653 กม. มีควาเร็วลมศูนย์กลาง 83 กม./ชม. เคลื่อนที่ทางทิศเหนือ สู่เกาะฮอนชูประเทศ
ญี่ปุ่น  ด้วยความเร็ว 41 กม./ชม. คาดว่าพายุนี้จะเพ่ิมความเร็วลมศูนย์กลางเป็นไต้ฝุ่นระดับ 1 แล้วขึ้นฝั่งที่
กรุงโตเกียวในบ่ายวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และจะเคลื่อนที่บนแผ่นดินเกาะฮอนชูผ่านหลายเมืองของญี่ปุ่นโดย
จะมุ่งขึ้นทางทิศเหนือ  พายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

ส้าหรับพายุดีเปรสชั่น “เตี้ยนหมู่” ได้สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรง และได้เคลื่อนเข้าปกคลุม
ประเทศพม่าแล้ว ลักษณะเช่นนี้ยังส่งผลให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน ล้าปาง และตาก 
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ปริมาณฝนสะสมตั้งแตต่น้ปีถงึปัจจุบันรวม 885.4 มม.      
    น้อยกว่าค่าปกติ 1 มม. ( 0%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มากกว่าปทีี่แล้วเลก็น้อย 
    มีปริมาณน้้ากักเก็บรวม 34,607 ล้าน ลบ.ม. (49%) 
อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มากกว่าปทีี่แล้ว 0.4% 
   มีปริมาณน้้ากกัเก็บรวม 1,978 ล้าน ลบ.ม. (45%) 
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26% 

27% 

สรุปสถานการณ์น้้า  
วันที่ 21 สิงหาคม 2559 

51% 

12% 

สถานการณ์พายุ :  มีพายุ 3 ลูก 
• พายุโซนร้อน KOMPASU  
• พายุโซนร้อน LIONROCK  
• พายุโซนร้อน MINDULEE  
ไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของไทย 
 

http://www.npmwf.com/
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สถานการณ์น ้า 
    วันที่ 21 สิงหาคม 2559 

ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข 
ปัญหาน ้าหลากจากต้นน ้าท้าให้นาข้าวในทุ่งเจ้าพระยาเสียหาย เนื่องจากมวลน ้าก้อนใหญ่จากจ .แพร่ ได้ไหลลงสู่

แม่น ้ามาถึงจ.สุโขทัยแล้ว โดยได้ไหลผ่านจุด Y.16 ที่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย แล้ว ในอัตรา 850 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งคาด
ว่าจะเข้าตัวสุโขทัย ประมาณ 800-850 ลบ.ม.ต่อวินาที  ในส่วนของจ.พิษณุโลก ชลประทานได้เตรียมการรองรับ
สถานการณ์น ้าจากแม่น ้ายมไหลหลากมาก่อนหน้านี  1 สัปดาห์แล้ว โดยการพร่องน ้าจากแม่น ้ายมสายเก่า หรือ คลองเมม 
ในเขต อ.พรหมพิราม อ.บางระก้า ออกสู่แม่น ้ายมและแม่น ้าน่าน เพ่ือรองรับปริมาณน ้าจากแม่น ้ายม ที่จะผันจากประตู
ระบายน ้าหาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย มาลงที่แม่น ้ายมสายเก่า ซึ่งมวลน ้าก้อนนี อาจจะไม่มีความกังวลมาก
นัก แต่ถ้าน่าเป็นห่วงคือฝนที่จะตกลงมาในช่วง 20-21 สิงหาคมนี  ที่อาจท้าให้ปริมาณน ้าเพ่ิมสูงขึ นอีก 

หากเป็นสภาวะปกติ น ้าจาก สถานี Y.20 บ.ห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่ จะใช้เวลา 24 ชั่วโมง เดินทางระยะทาง 91 
กม. ผ่านฝายแม่น ้ายมท่ี อ.สอง จ.แพร่ ไปถึงสถานี Y.1C ที่บ้านโค้ง อ.เมือง จ.แพร่  และจะใช้เวลาอีก 25 ชั่วโมงเดินทาง
ระยะทาง 106 กม. จนถึงสถานี Y.37ที่ อ.วังชิ น จ.แพร่  หลังจากนั นจะเคลื่อนที่เข้าเขตสุโขทัย ผ่าน อ.ศรีสัชนาลัย ที่
สถานี Y.14 แล้วใช้เวลา 12 ชั่วโมง เคลื่อนที่ระยะทาง 71 กม. ผ่าน ปตร.หาดสะพานจันทร์ ไปถึง สถานี Y.33 ที่ อ. ศรี
ส้าโรง จ.สุโขทัย ซึ่งจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง เคลื่อนที่ระยะทาง 32.9 กม. ไปถึง สถานี Y.4 ที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย แล้วใช้เวลา 
23 ชั่วโมง เคลื่อนที่ระยะทาง 89.6 กม. ผ่าน ปตร.ยางซ้าย จะถึง สถานี Y.16 ที่ อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก แล้วใช้เวลาอีก 
11 ชั่วโมง เคลื่อนที่ระยะทาง 45 กม. น ้าจะเคลื่อนที่ถึง สถานี Y.17 ที่อ.สามง่าม จ.พิจิตร  

สรุปคือ หากน ้าผ่าน ประตูระบายน ้าหาดสะพานจันทร์ที่สุโขทัยแล้ว จะมีเวลา ประมาณ 35 ชั่วโมงน ้าจะเดินทาง
มาถึง อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก และอีกไม่เกิน 11 ชั่วโมงหลังจากนั น น ้าจะเดินทางไปถึง จ.พิจิตร และอีกไม่เกิน 12 
ชั่วโมงหลังจากนั น น ้าจะเดินทางไปถึง จ.นครสวรรค์ 

 แนวทางแก้ไข 
1.ควรประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรวางแผนการเก็บเกี่ยวพืชผลในพื นที่ลุ่มริมแม่น ้าให้สอดคลอ้ง

กับช่วงเวลาการเดินทางของน ้า 
2.ควรเร่งเปิดช่องให้น ้าเข้าสู่แก้มลิงและแหล่งน ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ เช่น บึงสีไฟ บึงบอระเพ็ด ทะเลหลวง เป็น

ต้น เพ่ือเก็บน ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งปีถัดไป ทั งนี การวางแผนผันน ้าเข้าสู่แก้มลิงต่างๆควรค้านึงถึงปริมาณน ้าทางเหนือที่จะมี
ในช่วงต่อๆไป และสถานการณ์น ้าทางท้ายน ้าให้เหมาะสมด้วย 

3.ควรเร่งรัดให้มีการด้าเนินการตามมาตรการป้องกันพื นที่ชุมชนเมืองที่อยู่ระหว่างทางน ้าผ่านให้ด้า เนินการได้
สอดคล้องกับเวลาการไหลของน ้า 

4.ชุมชนเมืองที่อยู่ในทางน ้าผ่านควรเร่งรัดการด้าเนินการตามมาตรการการระบายน ้าฝนออกนอกพื นที่ป้องกัน
อย่างเคร่งครัดด้วย 
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นัยส้าคัญ :  
1.ปริมาณฝนสะสมตั งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบันรวม 885.4 มม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 1 มม. (0%) 
2.อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ มีปริมาณน ้าเก็บกักรวม 34,607 ล้าน ลบ.ม. (49%) มากกว่าปีที่แล้ว เล็กน้อย 
3.อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง มีปริมาณน ้าเก็บกักรวม 1,978.4 ล้าน ลบ.ม. (45%) มากกว่าปีที่แล้ว 0.4% 
4.พื นที่ทีต่้องให้ความสนใจเรื่องน ้า  

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

4.2 น ้าท่วม 3 จังหวัด คือ น่าน อุตรดิตถ์ เชียงราย 
5.สถานะน ้าในแม่น ้าสายส้าคัญสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน ้าน้อย  
6.พื นที่เฝ้าระวังน ้าคุณภาพน ้า 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ล้าโดมใหญ่), ชลบุรี(พัทยา), เชียงใหม่(แม่น ้าปิง), ล้าปาง

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

ฝนสะสม จากภาพ NOAA วันที่ 21 สิงหาคม 2559      
ลุ่มน ้าที่มีข้อมูลฝน  เขตจังหวัด ผลกระทบ 

โขง 1.มณฑลยูนนาน ประเทศจีน 
2.รัฐฉาน ประเทศเมียนม่าร์ 
3.แขวงหลวงน ้าทา บ่อแก้ว อุดมไชย ไชยะบุรี 
พงสาลี สปป.ลาว 
4.เชียงราย 

1.น ้าในล้าน ้าโขงสูงขึ นตั งแต่ อ. เชียง
แสน จ.เชียงราย จนถึง อ.โขงเจียม จ.
อุบลราชธานี เสี่ยงน ้าล้นตลิ่ง 

กก 1.รัฐฉาน ประเทศเมียนม่าร์ 
2.เชียงใหม่ เชียงราย 

1.น ้าในแม่น ้ากกท่ีผ่านเชียงรายจะสูงขึ น 
เสี่ยงน ้าล้นตลิ่ง 

สาละวิน 1.รัฐคะยา รัฐกระเหรี่ยง ประเทศเมียนม่าร์ 
2.แม่ฮ่องสอน ตาก 

1.น ้าในล้าน ้าสาละวิน และแม่น ้าสาขา
จะสูงขึ น เสี่ยงน ้าล้นตลิ่ง 

ปิง เชียงใหม่ ล้าพูน ตาก ก้าแพงเพชร 1.เสี่ยงภัย น ้าล้นหลาก น ้าล้นตลิ่ง 
2.มีน ้าเพ่ิมในเขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่งัดฯ 
เขื่อนแม่กวงฯ 

วัง ล้าปาง 1.เสี่ยงภัย น ้าล้นหลาก น ้าล้นตลิ่ง 
2.มีน ้าเพ่ิมในเขื่อนกิ่วคอหมา และเข่ือน
กิ่วลม 

ยม แพร่ สุโขทัย ก้าแพงเพชร พิษณุโลก 1.เสี่ยงภัย น ้าล้นหลาก น ้าล้นตลิ่ง ที่
แพร่ สุโขทัย และ พิษณุโลก 

น่าน น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 1.เสี่ยงภัย น ้าล้นหลาก น ้าล้นตลิ่งที่น่าน 
และพิษณุโลก 
2.มีน ้าเพ่ิมในเขื่อนสิริกิติ์ 

 

 
พื นที่ที่เฝ้าระวังน ้าหลาก-ดินถล่ม  : ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน ้าหลาก-ดินถล่ม (สวพ.) แจ้งสถานการณ์
น ้าฝน วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 05.00 น. ไม่มีพื นที่เสี่ยงภัย 
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ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ที่เกิน 50.0 มม.   
 

ภาค จังหวัด  
เหนือ อ.ภูเพียง จ.น่าน 134 มม., อ.เมือง เชียงราย 122.9 มม., 

อ.ภูซาง จ,พะเยา 66.5 มม., อ.ปัว จ.น่าน 56.5 มม., 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 53.5 มม. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ - 
ตะวันออก - 

กลาง - 
ใต ้ - 

 

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

1. แม่น ้าปิง อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร -5.70 เพ่ิมขึ น 
2. แม่น ้าวัง อ.สามเงา จ.ตาก -5.18 เพ่ิมขึ น 
3. แม่น ้าน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก -9.01 เพ่ิมขึ น 
4. แม่น ้าน่าน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ -6.92 เพ่ิมขึ น 
5.แม่น ้ามูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้อย ลดลง 
6.แม่น ้ามูล อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น้อย ทรงตัว 
7.แม่น ้าพระสทึง อ.เมือง จ.สระแก้ว -5.17 ทรงตัว 
8.แม่น ้าบางปะกง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี -6.51 ลดลง 
9.แม่น ้าท่าตะเภา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร -8.00 ลดลง 
 

ระดับน ้าในแม่น ้าโขงที่ผ่านประเทศไทย  
สถานี เทียบกับปีแล้ง สถานะ แนวโน้ม 

1. อ. เชียงแสน จ.เชียงราย สูงกว่าปี(แล้ง) 2535 ต่้ากว่าตลิ่ง เพ่ิมขึ น 
2. อ. เชียงคาน จ.เลย สูงกว่าปี(แล้ง) 2535 ต่้ากว่าตลิ่ง เพ่ิมขึ น 
3. อ. เมือง จ.หนองคาย สูงกว่าปี(แล้ง) 2535 ต่้ากว่าตลิ่ง เพ่ิมขึ น 
4. อ. เมือง จ.นครพนม สูงกว่าปี(แล้ง) 2535 ต่้ากว่าตลิ่ง เพ่ิมขึ น 
5. อ. เมือง จ.มุกดาหาร สูงกว่าปี(แล้ง) 2535 ต่้ากว่าตลิ่ง เพ่ิมขึ น 
6. อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี สูงกว่าปี(แล้ง) 2535 ต่้ากว่าตลิ่ง เพ่ิมขึ น 
 
พื นที่น ้าล้นตลิ่ง  วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 05.00 น. 

ล้าดับ แม่น ้า สถานีตรวจวัด สถานการณ์ ตลิ่ง ระดับ ต่างจากตลิ่ง แนวโน้ม 

1 น่าน ส้านักงานป่าไม้เขต         
อ.เมือง จ.น่าน 

ล้นตลิ่ง 7 7.09 0.09 ลดลง 

2 น่าน อ.วียงสา จ.น่าน  ล้นตลิ่ง 6.5 8.55 2.05 ลดลง 
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พื นที่เฝ้าระวังน ้าล้นตลิ่ง  วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 05.00 น. 

ล้าดับ แม่น ้า สถานีตรวจวัด สถานการณ์ ตลิ่ง ระดับ ต่างจากตลิ่ง แนวโน้ม 

1 น่าน บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน เฝ้าระวัง 9.5 7.42 -2.08 ลดลง 

2 ยม บ้านห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่ เฝ้าระวัง 12 5.57 -6.43 เพ่ิมขึ น 

3 ยม บ้านน ้าโค้ง อ.เมือง จ.แพร่ เฝ้าระวัง 8.2 3.9 -4.3 เพ่ิมขึ น 

4 ยม อ.วังชิ น จ.แพร่ เฝ้าระวัง 11 3.76 -7.24 ลดลง 

5 ยม Y14 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เฝ้าระวัง 12 3.06 -8.94 ลดลง 

6 ยม Y6 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เฝ้าระวัง 10 3.44 -6.56 ลดลง 

7 ยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เฝ้าระวัง 10.15 2.17 -7.98 ลดลง 

8 ยม อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย เฝ้าระวัง 10.63 4.7 -5.93 ลดลง 

9 ยม อ.เมือง จ.สุโขทัย เฝ้าระวัง 7.45 4.05 -3.4 ลดลง 

 
เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน ้าน้อย จ้านวน 8 เขื่อน    

- มีปริมาณเพ่ิมขึ นจากเมื่อวาน 4 เขื่อน คือ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก, เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์, เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ, 
เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 

- มีปริมาณลดลงจากเมื่อวาน 4 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
, เขือ่นปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, เขื่อนบางลาง จ.ยะลา 

 
เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน ้าน้อย(ต่้ากว่าเกณฑ์กักเก็บน ้าต่้าสุด) จ้านวน 8 เขื่อน  

เขื่อน จังหวัด 
% น ้าเมื่อเทียบ
ความจุเก็บกัก 

เทียบข้อมูล 
ในอดีต 

เทียบกับ 
เมื่อวาน 

1.เขื่อนภูมิพล ตาก 34 มากกว่าปี 2558 เพ่ิมขึ น 
2.เขื่อนสิริกิติ ์ อุตรดิตถ ์ 51 มากกว่าปี 2558 เพ่ิมขึ น 
3.แม่กวงอุดมธารา เชียงใหม่ 16 มากกว่าปี 2558 ลดลง 
4.เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 27  น้อยกว่าปี 2558  ลดลง 
5.เข่ือนจุฬาภรณ ์ ชัยภูมิ 26 น้อยกว่าปี 2558  เพ่ิมขึ น 
6.เข่ือนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 66 น้อยกว่าปี 2558 เพ่ิมขึ น 
7.เข่ือนปราณบุร ี ประจวบคีรีขันธ์ 16 น้อยกว่าปี 2558 ลดลง 
8.เข่ือนบางลาง ยะลา 32 น้อยกว่าปี 2558 ลดลง 
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ปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้าที่ส้าคัญ (รายงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2559)    
เขื่อน ปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.) เทียบกับเม่ือวาน 

เขื่อนภูมิพล 8.75 น้อยกว่าเมื่อวาน 
เขื่อนสิริกิติ์ 111.79 มากกว่าเมื่อวาน 
เขื่อนศรีนครินทร์ 19.83 น้อยกว่าเมื่อวาน 
เขื่อนวชิราลงกรณ 42.46 น้อยกว่าเมื่อวาน 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 1.89 เท่ากับเมื่อวาน 
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน 6.72 เท่ากับเมื่อวาน 
 
การประปาส่วนภูมิภาคที่มีปัญหาเรื่องน ้าดิบ 

สาขาที่มีความเสี่ยงสูง จ่ายน ้าเป็นช่วงเวลา 
กปภ.สาขา พื นที่บริการ พื นที่รับผล แหล่งน ้าที่ใช้ มาตรการแก้ไขปัญหา 

ปักธงชัย หน่วยบริการ
วังน้าเขียว 

นครราชสีมา 
อ.วังน ้าเขียว 

อ่างฯคลองสอง
สูบทอยน ้าจาก  
อ่างฯอมรพัฒน์ 

1.จัดรถบรรทุกน้าบริการแจกจ่ายให้ผู้ใช้น้า 
2.แบ่งโซนจ่ายน้าเป็นช่วงเวลา 
3.ขอใช้น ้าจากเอกชน อ่างฯอมรพัฒน์ 

 
 

 

 
สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยา             

 มีปริมาณน ้าต้นทุนเหลือในเขื่อนทั ง  4 แห่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2559 รวม 3,312 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณน ้า

ปริมาตรน ้า % ความจุอ่างฯ ปริมาตรน ้า % น ้าใชก้าร วันน้ี เมื่อวาน วันน้ี เมื่อวาน รับไดอี้ก

ภมูิพล 4,522 34 722 7 12.69 11.34 3.00 3.00 8,940
สิริกต์ิิ 4,865 51 2,015 30 48.04 77.01 5.01 4.97 4,645

ภมูิพล+สิริกิติ์ 9,388 41 2,738 17 60.73 88.35 8.01 7.97 13,584

แควน้อยฯ 365 39 322 36 5.28 6.72 8.64 8.64 574
ปา่สักชลสิทธิ์ 255 27 252 26 2.68 1.89 7.79 7.81 705

96.96 24.44 24.42 14,863

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

3,312 18 68.69รวมทั งหมด 10,008 40

อ่างเก็บน ้า
ปริมาตรน ้าในอ่างฯ ปริมาตรน ้าใชก้ารได้ ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาณน ้าระบาย
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การจัดสรรน ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559  

ด้าน ด้านตะวันตก ด้านตะวันออก 

อัตราการระบายน ้า 
 (ลบ.ม./วินาที) 

287 (เท่าเดิมจากเมื่อวาน ) 130 เท่าเดิมจากเมื่อวาน) 

 
 

สาเหต ุ

รับน ้าเข้าระบบชลประทานในเกณฑ์ปกติส้าหรับ
การอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์เท่านั น 
(รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

รับน ้าเข้าระบบชลประทานในเกณฑ์ปกติ
ส้าหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบ
นิเวศน์เท่านั น (รายละเอียดตามหมาย
เหตุ) 

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

 
0.26 

 
- 

ค่าออกซิเจนที่ละลายน ้า (DO) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

(จุดตรวจวดั สน.ปตน.กระทุ่มแบน) 

 
0.75 

 
 

- 

นาปี 59/60  

พื นที่เพาะปลูกท้ายเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์และแควน้อยบ้ารุงแดน เหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ นไป 
ปลูก 1,955,704 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
เก็บเกี่ยว 200 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร่  (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
ตอนบน 
ปลูก 1,440,462 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
เก็บเกี่ยว 11,611 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
ตอนล่าง 
ปลูก 554,887 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
เก็บเกี่ยว 6,150 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 

ตอนบน 
ปลูก 1,032,953 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
เก็บเกี่ยว 0 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59)   
เสียหาย 0 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
ตอนล่าง 
ปลูก 953,932 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
เก็บเกี่ยว 0 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 
เสียหาย 0 ไร่ (ณ วันท่ี 17 ส.ค. 59) 

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

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

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

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

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

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

• สชป.11 รับน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาตามความจ้าเป็น 
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สถานการณ์ความเค็มของน ้าในแม่น ้า วันที่ 21 สิงหาคม 2559 
สถานี ค่าความเค็ม (g/l) เทียบกับมาตรฐาน เทียบกับเม่ือวาน แนวโน้ม 

วัดโพธิ์แดงเหนือ 0.15 อยู่ในมาตรฐานเพ่ือการผลิตประปา เท่ากับเมื่อวาน ทรงตัว 
สถานีสูบน ้าส้าแล 0.16 อยู่ในมาตรฐานเพ่ือการผลิตประปา เท่ากับเมื่อวาน ทรงตัว 

รพ.ศิริราช 0.28 เกินมาตรฐานไม่เหมาะการผลิตประปา เท่ากับเมื่อวาน ทรงตัว 
คลองลัดโพธิ์ 0.76 เกินมาตรฐานไม่เหมาะการผลิตประปา ต้่ากว่าเมื่อวาน สูงขึ น 
รังสิตไซฟอน 0.16 อยู่ในมาตรฐานเพ่ือการผลิตประปา เท่ากับเมื่อวาน ทรงตัว 

ท่าม่วง 0.08 อยู่ในมาตรฐานเพ่ือการผลิตประปา เท่ากับเมื่อวาน ทรงตัว 
หมายเหตุ 

สถานีวัดมะขาม หยุดวัดชั่วคราวเนื่องจากเทศบาลจังหวัดปทุมธานีท้าการสร้างเขื่อน  
สถานีวัดไผ่ล้อม ระดับน ้าอยู่ต่้ากว่าหัววัด  
สถานีสะพานพระนั่งเกล้า หยุดวัดชั่วคราวเนื่องจากแนวเขื่อนที่ติดตั งเครื่องวัดทรุดตัว  

เกณฑ์ส้าแล : ความเค็ม <0.25 g/l, ความน้าไฟฟ้า <500 µS/cm, ออกซิเจนในน ้า >2 mg/l, กรด-ด่าง ระหว่าง 5-9  
 
พื นที่ที่คาดว่าจะมีลมแรง 

ภาค พื นที่ที่คาดว่าจะมีลมแรง 
เหนือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย  
กลาง - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ - 
ตะวันออก - 

ใต ้ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล 
 
 

 
พื นที่ที่คาดว่าจะมีคลื่นสูง   

ฝั่งทะเล 
พื นที่ที่มีคลื่นสูง 
0.5-1.25 ม. 

พื นที่ที่มีคลื่นสูง 
1.25-2.5 ม. 

อ่าวไทย 1.อ.เมือง สมุทรปราการ ลงไปจนถึง อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด 

2.อ.เมืองสมุทรสาคร ลงไปจนถึง อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 

- 

อันดามัน อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง ลงไปจนถึง อ.เมือง จ.สตูล      อ.เมือง จ.ระนอง ลงไปจนถึง อ.กันตัง จ.ตรัง 
 
สถานการณ์พายุ : วันที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00 น. มีพายุ 3 ลูก คือ 1.พายุโซนร้อน KOMPASU 2.พายุโซน

ร้อน LIONROCK 3.พายุโซนร้อน MINDULEE ในมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตก 
1.พายุโซนร้อน KOMPASU มีศูนย์กลาง อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก ทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น อยู่ห่างจากประเทศไทย 5,765กม. มีควาเร็วลมศูนย์กลาง 65 กม./ชม. เคลื่อนที่ทาง
ทิศเหนือด้วยความเร็ว 43 กม./ชม. สู่ฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่น คาดว่าจะขึ นฝั่งฮอกไกโด ทางตะวันออกของ
เมืองซับโปโล ในบ่ายวันที่ 21 สิงหาคม 2559 พายุนี ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
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2.พายุโซนร้อน LIONROCK มีศูนย์กลาง อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก ทางทิศใต้ของเมืองโอซากา อยู่ห่าง
จากประเทศไทย 3,993 กม. มีควาเร็วลมศูนย์กลาง 65 กม./ชม. เคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ สู่เกาะโอกิ
นาวา ในทะเลทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยความเร็ว 13 กม./ชม. คาดว่าพายุนี จะเพ่ิมความเร็วลมศูนย์กลาง
ขึ นอย่างต่อเนื่อง พายุนี ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

3.พายุโซนร้อน MINDULEE มีศูนย์กลาง อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก ทางทิศเหนือของเกาะอิโวโตะ อยู่
ห่างจากประเทศไทย 4,653 กม. มีควาเร็วลมศูนย์กลาง 83 กม./ชม. เคลื่อนที่ทางทิศเหนือ สู่เกาะฮอนชู
ประเทศญี่ปุ่น  ด้วยความเร็ว 41 กม./ชม. คาดว่าพายุนี จะเพ่ิมความเร็วลมศูนย์กลางเป็นไต้ฝุ่นระดับ 1 แล้ว
ขึ นฝั่งที่กรุงโตเกียวในบ่ายวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และจะเคลื่อนที่บนแผ่นดินเกาะฮอนชูผ่านหลายเมืองของ
ญี่ปุ่นโดยจะมุ่งขึ นทางทิศเหนือ  พายุนี ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

ส้าหรับพายุดีเปรสชั่น “เตี ยนหมู่” ได้สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรง และได้เคลื่อนเข้าปกคลุม
ประเทศพม่าแล้ว ลักษณะเช่นนี ยังส่งผลให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งใน
บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน ล้าปาง และตาก 

 
เปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมตั งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึงปัจจุบันเทียบกับค่าปกติ 

ภาค ปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ 
เหนือ ล้าพูน น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย   แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย 

พะเยา ก้าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ 
นครสวรรค์ 

กลาง สิงห์บุรี อ่างทอง กทม. นนทบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ 

กาญจนบุรี อุทัยธานี  ราชบุรี นครปฐม  
ราชบุรี สระบุรี ลพบุรี  

ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย อุดรธานี มหาสารคาม 
นครราชสีมา (ตอนบน) บุรีรัมย์  

สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด ยโสธร อ้านาจเจริญ ศรีสะเกษ 

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

นราธิวาส 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 

นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง สงขลา
ปัตตานี ยะลา  

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

- ช่วงวันที่ 21-28 สค. 2559 ทุกภาคฝนตกยังต่อเนื่อง โดยตกหนักในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณริม
แม่น ้าโขง  ดังนี  

  ภาคเหนือ ตกหนัก ที่ จังหวัด เชียงใหม่ ล้าปาง พะเยา 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตกหนัก ที่ จังหวัด เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 

อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี 
  ภาคกลาง จะมีฝนตกน้อย ถึง ปานกลาง    
  ภาคตะวันออกฝนตกปานกลาง ที่ จังหวัด จันทบุรี และ ตราด   
  ภาคใต้ฝนตกปานกลาง ที่ จังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่    



สถานการณ์น ้ า : คณะกรรมการทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ                                                                                                                 9/17 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ช่วงวันที่ 29 สค. – 5 กย. 2559 การกระจายตัวของฝนยังมีฝนกระจายในภาคเหนือตอนบน บริเวณ เชียงราย 
พะเยา น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร  ภาคอ่ืนๆฝนลดลง 

 
การคาดการณ์ปริมาณฝน กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 21-26 สิงหาคม 2559 

- วันที่ 21 -22 ส.ค.ประเทศไทยจะมีฝนลดลง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก้าลังอ่อน 
เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีก้าลังอ่อนลง 

- วันที่ 23-26 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ น มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้  เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก้าลัง
ปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย 

 
พื นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตก วันที่ 21 สิงหาคม 2559    

ภาค ลักษณะอากาศ พื นที่จังหวัด %ฝน เทียบกบัเมื่อวาน 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และตาก   
อุณหภูมิ 23-33 องศาเซลเซียส 

40 น้อยกว่า 
เมื่อวาน 

ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และ
นครพนม  อุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียส  

30 น้อยกว่า 
เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด  ราชบุรี กาญจนบุรี และอุทัยธานี  
อุณหภูมิ 25-36 องศาเซลเซียส  

30 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด  
อุณหภูมิ 26-36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง 2-3เมตร ขึ นไป 

30 เท่ากับ 
เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช 
และสงขลา อุณหภูมิ 23-36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตร  

30 เท่ากับ 
 เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด ระนอง พังงา และภูเก็ต อุณหภูมิ 24-34
องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่น 2-3 เมตร ขึ นไป 

30 น้อยกว่า 
เมื่อวาน 

กทม.และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองในช่วงระหว่างบ่ายถึงค้่า อุณหภูมิ 28-37 องศาเซลเซียส 
 

40 น้อยกว่า 
เมื่อวาน 

การคาดการณ์ปริมาณฝนราย 3 เดือน (สค.-ตค.) ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ปริมาณฝน
รวมส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 

- เดอืนสิงหาคมและกันยายน จะมีฝนตกหนาแน่น 60 - 80% ของพื นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณ
ฝนรวมส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและ
ประเทศไทย โดยจะมีก้าลังแรงเป็นระยะๆและต่อเนื่อง ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่าน รวมทั งอาจ
ได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนที่อาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยตอนบนหรืออยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ได้  

- เดือนตุลาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน ในระยะครึ่งหลังปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงและเริ่มมี
อากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตอนบนของทั งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
ประเด็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ   
1.น่านเร่งซ่อมพนังกั นน ้าทรุด เฝ้าระวังน ้าท่วม พื นที่เสี่ยง 15 อ้าเภอ 
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น่านไม่ประมาท แม้ระดับน ้าน่านทรงตัว หวั่นท่วมซ ้า หลายอ้าเภอคงมีฝนตกหนัก พนังกั นน ้าจุดบ้านสวนตาลล่าง 
เขตอ้าเภอเมือง ถูกกระแสน ้าพัดจนทรุดตัว เทศบาลเร่งซ่อม พ่อเมืองท้าหนังสือด่วน 15 อ้าเภอ เตือนพื นที่เสี่ยง ระวัง
อันตรายช่วง 19-20 ส.ค.  

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. มีรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื นที่ จ.น่าน พบว่า เขตอ้าเภอเมืองน่านและหลายอ้าเภอ มี
ท้องฟ้ามืดครึ ม ฝนตกลงมา โดยหลายอ้าเภอฝนตกหนัก ทางจังหวัดน่านได้เฝ้าระวังน ้าป่าไหลหลาก และได้แจ้งเตือน
ประชาชน อย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูง เนื่องจากก่อนหน้านี มีน ้าเข้าท่วมจังหวัดน่าน อาจมีเหตุการณ์น ้าท่วมซ ้าอีกครั ง จึง
ฝากเตือนประชาชนให้ฟังการแจ้งเตือนของทางจังหวัด โดยจะมีการแจ้งผ่านทางผู้น้าชุมชนให้แจ้งลูกบ้าน 

ส้าหรับปริมาณน ้าฝนในพื นที่ จ.น่าน เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ในพื นที่อ้าเภอบ่อเกลือ มีปริมาณน ้าฝน 12.0 
มม., อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีปริมาณน ้าฝน อยู่ที่ 8.1 มม., อ้าเภอสองแคว มีปริมาณน ้าฝน 7.3 มม., อ้าเภอสันติสุข มี
ปริมาณน ้าฝน 5.2 มม., อ้าเภอแม่จริม มีปริมาณน ้าฝน 5.0 มม., อ้าเภอเชียงกลาง มีปริมาณน ้าฝน 4.4 มม., อ้าเภอปัว มี
ปริมาณน ้าฝน 4.0 มม., อ้าเภอท่าวังผา มีปริมาณน ้าฝน 2.8 มม., อ้าเภอเมืองน่าน มีปริมาณน ้าฝน 1.3 มม., อ้าเภอเวียง
สา มีปริมาณน ้าฝน 1.1 มม. และ อีก 4 อ้าเภอ คือ อ้าเภอภูเพียง, อ้าเภอบ้านหลวง, อ้าเภอนาน้อย และอ้าเภอนาหมื่น 
มีปริมาณฝนตกเพียงเล็กน้อย แต่สภาพมืดครึ มตลอดทั งวัน 

ส่วนระดับน ้าในแม่น ้าน่าน เมื่อเวลา 13.00 น. สถานีวัดน ้า N64 บ้านผาขวาง วัดได้ 2.48 เมตร สถานีวัดน ้า N1 
กาดแลง วัดได้ 2.40 เมตร ระดับน ้าทรงตัว 

ขณะที่ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ได้เร่งท้าการซ่อมพนังกั นน ้า ตั งแต่จุดบ้านสวนตาลล่าง ไปยังบ้านดอนแก้ว 
ถนนมโน อ้าเภอเมือง จังหวัดน่าน หลังจากถูกกระแสน ้าพัด และแช่อยู่ในน ้าเป็นเวลานาน ท้าให้ดินอ่อนตัวลงและทรุดลง 
ท้าให้พนังกั นน ้า ระยะยาวกว่า 20 เมตร ทรุดลงไปกว่า 2 เมตร 

ด้าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า ขณะนี เร่งท้าการซ่อมพนังกั นน ้าที่ทรุดตัวลง 
หลังจากท่ีได้รับภาระอย่างหนักและน ้าที่ไหลแรง เมื่อวันที่ 16-18 ส.ค.ที่ผ่านมา ท้าให้ดินที่พนังกั นน ้าหายไป จึงได้ท้าการ
ซ่อมพนังกั นน ้าดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือจากพายุลูกใหม่ที่ก้าลังจะเข้ามาในพื นที่จังหวัดน่าน 

ในส่วนเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัย ได้ตรวจความพร้อมของเครื่องสูบน ้า เติมเชื อเพลิง ท่อปิด -เปิดประตูน ้าให้ใช้การได้ ถ้า
หากมีน ้าจากขุนสมุน ห้วยลี่ ไหลเข้าเมืองน่าน ได้เร่งเปิดฝาท่อไม่ให้น ้าท่วมบนถนน เปิดประตูระบายน ้าลงสู่แม่น ้า น่าน
ทันที พร้อมน้ารถออกประชาสัมพันธ์ให้ประชนในพื นที่ที่ประสบภัยน ้าท่วม เตรียมพร้อมอาหารอย่างน้อย 3 วัน เทียนไข 
ไฟฉาย ยารักษาโรค เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด ทั งทาง ทีวี และเสียงตามสายของเทศบาล จะแจ้งเตือนให้ทราบ
ตลอดเวลา 

ด้านนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มีหนังสือด่วนที่สุดไปถึง 15 อ้าเภอ จังหวัดน่าน ให้
นายอ้าเภอแจ้งก้านันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย ให้ประชาชนได้ทราบ และขอให้ประชาชนบริเวณ
ดังกล่าวระวังอันตรายจากน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก เนื่องจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย แจ้ง เตือน
ประชาชนทุกชุมชนที่อาศัยบริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่้าริมน ้าไหลผ่าน และพื นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายในช่วง 19-20 
ส.ค. 59 

พร้อมทั งให้ทุกอ้าเภอเตรียมพร้อม หากเกิดสถานการณ์น ้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ให้ด้าเนินการตามขั นตอน
ของแผนป้องกันภัยฯ ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ โดยประสานหน่วยทหารในพื นที่ มทบ.38 กองพันทหารม้าที่ 10, 
กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารพราน 32 กองร้อย ตชด.324 อ.เมืองน่าน ร้อย ตชด.325 อ.เชียงกลาง ร่วมกับฝ่าย
ปกครอง หน่วยกู้ภัย อบจ.น่าน, เทศบาลเมืองน่าน อปพร.ทุก อบต. เตรียมก้าลังคน ยานพาหนะ เรือท้องแบน รถยนต์ 
พร้อมออกช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของ สัตว์ ไปไว้ในที่ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

นายณรงค์ อินโสได้ หน.ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน กล่าวว่า ขณะนี ทางป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้เตรียมรถกู้ภัย ชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมออกปฏิบัติการทันที ตลอด 24 ชม. 

http://www.thairath.co.th/list/north?p=2 



สถานการณ์น ้ า : คณะกรรมการทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ                                                                                                                 11/17 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.ฝนถล่มน่าน เซาะดินซัดสะพานเชื่อม 2 ต้าบลขาด ชาวบ้านพาดไม้แก้ขัด 

ฝนตกหนักหลายอ้าเภอ จ.น่าน ด้าน อ.แม่จริม กระแสน ้าเซาะดินซัดสะพานเชื่อม 2 ต้าบลขาด ชาวบ้านใช้ไม้พาด
แก้ขัด ด้านผู้ว่าฯ สั่งแขวงการทางฯ เร่งด้าเนินการแก้ไขเบื องต้น หลังพ้นฤดูฝนซ่อมถาวรอีกครั ง 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 19 ส.ค. 59 ในพื นที่ จ.น่าน เกิดฝนตกหนักหลายอ้าเภอ โดยเฉพาะที่ อ.แม่จริม ฝนตก
ต่อเนื่องจนท้าให้คอสะพานคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างบ้านน ้าตวง หมู่ที่ 9 ต.น ้าพาง ไป บ้านสว่าง หมู่ที่ 10 ต.หนองแดง 
อ.แม่จริม เกิดน ้าพัดพาเศษวัสดุ กิ่งไม้ มาติดบริเวณตัวสะพาน และกระแสน ้าพัดดินบริเวณคอสะพานขาด จากนั น
ชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมเบื องต้น โดยได้ใช้ท่อนไม้มาพาด แล้วใช้ลวดมัดท่อนไม้ขนาดเล็กมาพาดทับและตอกตะปูยึด
ไม่ให้ท่อนไม้ขยับตัว ให้รถยนต์จักรยานยนต์ผ่านได้ชั่วคราว 

ต่อมาเวลา 20.00 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สั่งการให้ นายประสพชัย ปรางค์ทอง 
ผู้อ้านวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 ให้น้าก้าลังเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงน่านที่ 1 ออกซ่อมแซมสะพานดังกล่าว โดย 
นายประสพชัย กล่าวว่า เบื องต้นจะน้าโครงเหล็กไปปูเป็นพื นเพ่ือให้ชาวบ้านและรถจักรยานยนต์สามารถข้ามได้เป็นการ
ชั่วคราวก่อน หลังจากหมดช่วงฤดูฝนก็จะเร่งด้าเนินแก้ไขซ่อมแซมถาวร เพราะช่วงนี เป็นช่วงฤดูฝน การท้างานค่อนข้าง
ล้าบาก 

ล่าสุด 21.00 น. ในพื นที่ จ.น่าน ยังมีฝนตกและตกหนักบางอ้าเภอ ระดับน ้าที่สถานีวัดน ้า N64 บ้านผาขวาง วัดได้ 
2.80 เมตร สถานีวัดน ้า N1 กาดแลง วัดได้ 2.44 เมตร ใน 1 ชั่วโมงระดับน ้าได้เพ่ิมขึ น 3-6 ซม 

http://www.thairath.co.th/content/695553 
 

3.สยบลือน ้ายมทะลักตัวเมืองสุโขทัย! ผวจ.รุดตรวจบิ๊กแบ็ก ม่ันใจไม่ท่วม 
ผู้ว่าฯ สุโขทัย รุดลงพื นที่ตรวจบิ๊กแบ็กกลางดึก หลังมีข่าวลือน ้ายมทะลักท่วมเขตเทศบาลเมือง พบน ้ารั่วซึม สั่งน้า

กระสอบทรายโอบที่มีน ้ารั่วซึมเป็นวงกลม ก่อนสูบกลับลงแม่น ้า 24 ชม. มั่นใจไม่ท่วมเขต ศก. แน่นอนเมื่อเวลา 22.00 
น. วันที่ 19 ส.ค. 59 นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมือง
สุโขทัยธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื นที่ตรวจสอบแนวบิ๊กแบ็กที่ผู้รับเหมาก่อสร้างพนั งกั นน ้าใหม่ของเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี น้ามาวางเรียงจ้านวน 3 แถว แถวละ 2 ชั น บริเวณ ถ.ประเวศนคร ม.7 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย เป็น
ระยะทางประมาณ 230 เมตร เนื่องจากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ หลังมีข่าวลือว่ากระแสน ้ายม ที่เพ่ิมสูงขึ นอย่าง
รวดเร็ว ได้ไหลทะลักเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองแล้ว ตั งแต่ช่วงค่้าที่ผ่านมา โดยพบว่าบริเวณที่วางบิ๊กแบ็กเริ่มมีการซึม
ของน ้าเป็นช่วงๆ ท้าให้มีน ้าบางส่วนไหลเข้าเขตชุมชนเลอไท ต.ธานี จนเกิดข่าวลือว่าน ้ายม ทะลักเขตเทศบาล 

ทั งนี  เนื่องจากปริมาณน ้าที่เพ่ิมสูงขึ นอยู่ในระดับเดียวกับพื นถนนเดิมที่วางบิ๊กแบ็ก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จึง
สั่งการให้เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี น้ากระสอบทรายมาวางโอบบริเวณที่มีน ้ารั่วซึมเป็นวงกลม เพ่ือกันน ้าไม่ให้ไหลออกไป
อีก จากนั นใช้เครื่องสูบน ้าท้าการสูบหมุนเวียนเพ่ือดึงน ้ากลับลงสู่แม่น ้ายม ตลอด 24 ชม. จนชาวบ้านมีความมั่นใจมาก
ขึ นว่าน ้ายมจะไม่ทะลักเข้าท่วมในเขตเทศบาลอย่างแน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจส้าคัญ ท้าให้สถานการณ์เริ่ม
คลี่คลาย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีน ้าป่าไหลหลากจนเกรงว่าจะเกิดสภาวะน ้า
ท่วมฉับพลันใน จ.สุโขทัย จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้าการผันน ้าในแม่น ้ายม ที่ไหลมาจาก จ.แพร่ ไปเก็บไว้ตาม
แหล่งน ้าต่างๆ เช่น ทุ่งแม่ระวิง อ.สวรรคโลก บึงใหญ่ ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย และทุ่งทะเลหลวง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
สุโขทัย รวมทั งคูคลองธรรมชาติต่างๆ เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีหน้า เนื่องจาก จ.สุโขทัย ไม่มีอ่างเก็บน ้า
ขนาดใหญ่ หากไม่ผันน ้าเข้าไปเก็บไว้ให้เต็มความจุ เมื่อเกิดภัยแล้งพ่ีน้องเกษตรกรจะได้รับความเดือดร้อนแน่นอน อีกทั ง
จะไม่มีน ้าต้นทุนในการผลิตน ้าประปาหล่อเลี ยงคนสุโขทัย อีกด้วย 

http://www.thairath.co.th/content/695615 
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4.พายุเตี ยนหมู่อ่อนก้าลัง เหนือ-อีสานฝนยังตกหนัก 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 จากการตรวจสอบระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวี ร่วมกับเดอะเวตเตอร์ คอมพานี 
พบว่า กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ พายุโซนร้อน  เตี ยนหมู่  บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และ
คลื่นลมแรง ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2559 

เมื่อเวลา 05.00 น. พายุดีเปรสชัน เตี ยนหมู่  ได้อ่อนก้าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงปกคลุม
ประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี จะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือบริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ล้าพูน ล้าปาง อุตรดิตถ์ และตาก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก เนื่องจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี ท้าให้คลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีก้าลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
และเรือเล็กที่มีขนาดต่้ากว่า 3 วา ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 21 ส.ค.59 นี ไว้ด้วย 

ส้าหรับภาพถ่ายดาวเทียมเช้านี  พบว่า ภาคเหนือ มีเมฆเต็มท้องฟ้า ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั นกลางและชั นสูง และมีเมฆ
ฝนฟ้าคะนอง ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ล้าปาง ล้าพูน ตาก สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเต็มท้องฟ้า ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั นกลางและชั นสูง และมี
เมฆฝนฟ้าคะนอง 

ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณ จ.ชัยภูมิ เลย หนองบัวล้าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ภาคกลาง มีเมฆเต็มท้องฟ้า ส่วน
ใหญ่เป็นเมฆชั นกลางและชั นสูง และมีเมฆฝนฟ้าคะนอง ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ภาค
ตะวันออก มีเมฆเต็มท้องฟ้า ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั นกลางและชั นสู ง และมีเมฆฝนฟ้าคะนอง ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณ จ.
นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ภาคใต้ มีเมฆมาก ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั นกลางและชั นสูง และมีเมฆฝนฟ้าคะนอง 
ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 

พายุเตี ยนหมู่ อ่อนก้าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรง และเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวตอนบน 
ลักษณะเช่นนี จะส่งผลให้ในช่วงวันที่  19-20 ส.ค. 59 มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ล้าพูน ล้าปาง ตาก อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวล้าภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร และนครพนม ขอให้ประชาชนบริเวณ
ดังกล่าวระวังอันตรายจากน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก เนื่องจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย 

ภาพรวมสภาพอากาศแต่ละภูมิภาค  พายุดีเปรสชัน  เตี ยนหมู่  ได้อ่อนก้าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลัง
แรงปกคลุมประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ 
ส้าหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ท้าให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดา
มันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีก้าลังแรง 

http://www.thairath.co.th/content/695819 
 

5.อุตุฯ ฉ.13 ชี  เตี ยนหมู่ เข้าพม่า ท้า '6จว.เหนือ' ฝนถล่ม เสี่ยงน ้าท่วม 
ฉ.13 ประกาศ ดีเปรสชัน "เตี ยนหมู่" เข้าปกคลุมประเทศพม่าแล้ว ส่งผลให้ภาคเหนือของไทย 6 จว.ฝนตกหนัก

และต่อเนื่อง เตือน ปชช.ระวังน ้าท่วมฉับพลัน ส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง 2-4 ม. เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 21 ส.ค.
นี  ส่วน จ.พะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดม จนท.ช่วยเหลือ ปชช. หวั่น น ้าท่วม-ดินถล่ม. 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 ส.ค. 59 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ "พายุโซนร้อน เตี ยนหมู่  บริเวณทะเลจีนใต้
ตอนบน และคลื่นลมแรง" ฉบับที่ 13 ระบุว่า หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรง ที่อ่อนก้าลังจากพายุดีเปรสชัน เตี ยนหมู่  
บริเวณประเทศลาวตอนบนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศพม่าแล้ว ลักษณะเช่นนี ยังส่งผลให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตก
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ต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน ล้าปาง และตาก ขอให้
ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก เนื่องจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมไว้
ด้วย คาดว่าหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงนี จะอ่อนก้าลังและสลายไปในระยะต่อไป 

ส้าหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี ท้าให้คลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีก้าลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง และเรือเล็กที่มีขนาดต่้ากว่า 3 วา ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 21 ส.ค.59 นี ไว้ด้วยอย่างไรก็ตาม ประกาศ
ฉบับนี เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี  

หมายเหตุ - เมื่อคลื่นสูง 1 เมตร เรือที่ออกจากฝั่งได้ควรมีความยาวของล้าเรือมากกว่า 2 วา 
- เมื่อคลื่นสูง 2 เมตร เรือที่ออกจากฝั่งได้ควรมีความยาวของล้าเรือมากกว่า 3 วา 
- เมื่อคลื่นสูง 3 เมตร เรือที่ออกจากฝั่งได้ควรมีความยาวของล้าเรือมากกว่า 5 วา เป็นต้น 
พะเยา รับมือ  เตี ยนหมู่  หลังฝนตกตลอดคืน ขณะที่ นางกัญญาณัฐ ศรีใจ รองนายกเทศมนตรีต้าบลงิม อ .ปง จ.

พะเยา กล่าวว่า ระดับน ้างิมเริ่มสูงขึ น คาดว่าหากฝนตกติดต่อกัน 2 วัน ไม่หยุด อาจจะท้าให้น ้าท่วมหลากได้อีกครั งหนึ่ง 
แต่อาจจะไม่แรงเท่ากับครั งที่ผ่านมา ส้าหรับเส้นทางคอสะพานและสันฝ่ายบ้านแบ่ง ทางเทศบาลฯ ได้น้าเครื่องจักรไป
ซ่อม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้แล้ว ขณะนี ทางเทศบาลฯ ได้ประสานงานผู้น้าในพื นที่ทุกชุมชน ประกาศแจ้งเตือน
ประชาชนให้เก็บข้าวของขึ นท่ีสูงเพื่อหนีน ้าแล้ว 

ด้าน นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลออย อ.ปง กล่าวว่า คอสะพานที่ขาดได้รับความกรุณา
จากท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทราบข่าวจากสื่อมวลชน สั่งการให้ทางจังหวัดเร่งด้าเนินการ
ช่วยเหลือ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จากจังหวัดเชียงรายและล้าปาง น้า
เครื่องจักรลงมาช่วยเหลือซ่อมอย่างเร่งด่วนจนสามารถใช้งานได้แล้ว ขณะเดียวกันทาง อบต .ได้ประกาศเตือนภัย
ประชาชนเก็บของขึ นท่ีสูงเพื่อหนีน ้า เนื่องจากมีฝนตกลงมาอีกระลอกจากพายุเตี ยนหมู่ 

นอกจากนี  นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นายจรัล กาญจนปัญญานนท์ 
นายอ้าเภอปง จ.พะเยา และนายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกอบต.ออย อ.ปง จ.พะเยา พร้อมด้วยทีมงาน รับมอบสิ่งของ
บริจาค ทั งข้าวสาร อาหารแห้ง น ้าดื่ม และน้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วมที่ผ่านมา พร้อมทั งได้ส้า รวจพื นที่ความ
เสียหายและเร่งซ่อมในทันที และเฝ้าระวังพายุ  เตี ยนหมู่  ที่ท้าฝนตกตลอดคืนในเขตอ้าเภอภูซาง-อ.ปง ให้เฝ้าระวังเตือน
น ้าท่วม-ดินถล่มตลอดเวลาแก่ประชาชนในพื นท่ี. 

http://www.thairath.co.th/content/696104 
 

6.ระดับน ้าโขงขึ นสูงเปลี่ยนสี ปลาในกระชังน็อกตาย เกษตรกรหว่ันขาดทุนยับ 
หวั่นขาดทุน!! ระดับน ้าโขงใน จ.บึงกาฬ เพิ่มปริมาณขึ นสูง ส่งผลให้สภาพน ้าเปลี่ยนเป็นน ้าสีแดงขุ่น ท้าให้ปลานิล

ในกระชังน็อกน ้าตายจ้านวนมาก ท้าให้เกษตรกรที่เลี ยงปลาไว้รอจับขายช่วงปีใหม่หวังท้าก้าไร ต้องผิดหวังและขาดทุน
ย่อยยับ 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ระดับน ้าใน
แม่น ้าโขงเพ่ิมสูงขึ นอย่างรวดเร็ว วัดได้ที่ระดับ 10.90 เมตร แม้ว่าน ้าระดับนี จะยังไม่ถึงขั นวิกฤติ แต่น ้าฝนก็ได้กัดเซาะ
หน้าดินและดินริมตลิ่งพัง ถูกกระแสน ้าพัดพามาเป็นตะกอนดินไหลลงมาสู่น ้าโขง ท้าให้น ้าโขงมีสีแดงขุ่น เมื่อน ้าเปลี่ยนสี
กะทันหัน ได้ส่งผลกระทบอย่างแรงต่อเกษตรกรที่เลี ยงปลานิลในกระชังในแม่น ้าโขง สภาพน ้าที่เปลี่ยนสีอย่างกะทันหัน 
ท้าให้ปลาไม่คุ้นเคยกับน ้า โดยเฉพาะปลาโตที่เตรียมจับขาย จึงปรับสภาพไม่ทัน ประกอบกับมีตะกอนดินมาติดที่บริเวณ
เหงือกของปลา ท้าให้ระบบหายใจไม่สะดวกจึงเกิดการน็อกน ้าตายเป็นจ้านวนมาก อีกทั งน ้าโขงไหลเชี่ยวแรง ปลาเริ่ม
ทยอยตายเพิ่มขึ นเรื่อยๆ เกษตรกรที่เลี ยงปลาไว้รอจับขายช่วงปีใหม่หวังท้าก้าไร ต้องผิดหวังและขาดทุนย่อยยับ 
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นายวัชระ อุ่นใจ ชาวบ้านพันล้าเจ้าของกระชังปลา เล่าว่า ตนเองเลี ยงปลานิลไว้จ้านวน 30 กระชัง กระชังละ 
1,000 ตัว มีทั งปลาขนาดเล็กไปจนถึงปลาที่โตเต็มที่ขนาดน ้าหนักระหว่าง 0.8-1 กิโลกรัม พร้อมที่จะจับขายกิโลกรัมละ 
65-70 บาท แต่ก็มาเจอกับสภาพน ้าโขงที่สูงขึ นกะทันหัน ท้าให้ปลาตายไปแล้วกว่า 3 ตัน หรือราว 3,000 กิโลกรัม คิด
เป็นเงินก็ราว 2 แสนบาท ปลาที่ตายก็น้ามาท้าปลาร้าไว้ขาย หรือไม่ก็จ้าหน่ายในราคาถูกให้กับชาวบ้านเพ่ือลดการ
ขาดทุน หากปลาเน่าก็เก็บไปท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

ด้านนายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดบึงกาฬ ได้ลงพื นที่ตรวจวัดคุณภาพของน ้า และวัดค่ าความเป็นกรด-ด่าง 
พบว่าคุณภาพเป็นปกติ ส่วนสาเหตุที่ท้าให้ปลาตายน่าจะมาจากปริมาณน ้าที่เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว เฉลี่ยวันละประมาณ 1 
เมตร และมีสีแดงขุ่น มีตะกอนดินเป็นจ้านวนมากไหลเข้ามาอุดที่เหงือกของปลา ท้าให้ระบบการหายใจของปลาติดขัด
ทยอยตาย ซึ่งก็ได้ให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรโดยให้งดอาหาร งดปริมาณการเลี ยงลง แล้วเพ่ิมออกซิเจนในน ้าให้กับปลาให้
มากขึ น เพื่อเติมอากาศในน ้าให้ปลาได้หายใจคล่องขึ น จะช่วยในการลดปริมาณการน็อกน ้าตายได้ 

http://www.thairath.co.th/content/695154 
 

7.“เตี ยนหมู่” พ่นพิษ น่านฝนหนัก น ้าป่าหลากท่วม “ปัว” น ้ายม เริ่มลด 
น่าน/ล้าปาง/สุโขทัย - พายุ “เตี ยนหมู”่ เริ่มพ่นพิษ “น่าน” ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน ้าในล้าน ้าสาขาพุ่งพรวด น ้าป่า

ทะลักท่วมหลายหมู่บ้านใน “อ้าเภอปัว” แถมดินสไลด์ทับเส้นทางดอยภูคา-บ่อเกลือ ท่าวังผา-ศิลาเพชร ขณะที่ 
“ล้าปาง” น ้าวังซัดสะพานขาด ด้านน ้ายม สุโขทัย เริ่มลดระดับแต่ยังต้องจับตาน ้าเหนือระลอกใหม่ 

วันนี  (20 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อิทธิพลพายุ “เตี ยนหมู่” ส่งผลให้จังหวัดน่าน มีฝนตกหนักต่อเนื่องทุกพื นที่ 
ระดับน ้าในล้าน ้าสาขาทุกแห่งเพิ่มสูงขึ นอย่างรวดเร็ว ล่าสุด มีรายงานน ้าป่าหลากเข้าพื นที่บ้านน ้าตก บ้านดอนทรายทอง 
บ้านนาค้า ต้าบลศิลาเพชร อ.ปัว มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือน 

 โดยเฉพาะที่บ้านของ นายทวีป และนางพวงเพ็ญ อยู่สุ่น บ้านเลขที่ 123 บ้านนาค้า หมู่1 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว ถูก
กระแสน ้าเชี่ยวแรงจนท้าให้รั วบ้านพังทลาย สายน ้าป่ายังได้ซัดเข้า ในบ้านข้าวของเครื่องใช้ รถยนต์ 2 คัน เสียหาย 
รวมถึงบ่อเลี ยงปลาอีก 1 บ่อ 

นอกจากนี  ยังมีรายงานดินสไลด์ลงบนถนนทางหลวง ช่วง กม.25+790-กม.25+820 ด้านขวา ตอนอุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ เส้นบ้านน ้าดั น ต.ภูคา อ้าเภอปัว และเส้นทางท่าวังผา-ศิลาเพชร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
แก้ไขเพ่ือเปิดเส้นทางให้สัญจรผ่านได้ และมีรายงานว่า คอสะพานบ้านสบบั่ว ม .2 ต.ยม อ.ท่าวังผา ได้รับความเสียหาย
จากน ้าป่าไหลหลาก 

ส้าหรับสถานการณ์ในพื นที่ จ.น่าน ขณะนี ต้องเฝ้าติดตามระดับน ้าอย่างใกล้ชิด เนื่องจากระดับน ้าในแม่น ้าเพ่ิม
สูงขึ นอย่างรวดเร็ว และปริมาณน ้ามาจากล้าน ้าสาขาหลายเส้นทาง จ้าเป็นต้องค้านวณมวลน ้าจากจุดวัดน ้าสถานีต่างๆ 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนประชาชน 

ขณะที่จังหวัดล้าปาง มีรายงานว่า กระแสน ้าวัง ที่เชี่ยวกรากได้พัดสะพานข้ามแม่น ้าวัง ม .7 ต.วังซ้าย ต.วังเหนือ 
จนขาดสะบั นเมื่อเช้านี  (20 ส.ค.) ล่าสุด ศูนย์ ปภ.เขต 10 ล้าปาง ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมเรือ 2 ล้า เข้าตรวจสอบ
แล้ว 

ส่วนที่สุโขทัย ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น ้า ส้านักงานชลประทานที่ 4 ได้แจ้งถึงสถานการณ์น ้าในแม่น ้า
ยม จ.สุโขทัย เมื่อเวลา 06.00 น.ที่ผ่านมาว่า ที่ประตูระบายน ้าบ้านหาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก ได้มีการระบายน ้าลง
สู่ด้านท้าย 409 ลบ.ม./วินาที ส่วนที่ประตูระบายน ้าคลองหกบาท ระบายน ้าเข้า 98 ลบ.ม./วินาที โดยแบ่งเป็นคลองยม-
น่าน 33 ลบ.ม./วินาที คลองยมเก่า 65 ลบ.ม./วินาที 

ขณะที่จุด Y.4 ในเขตตัวเมืองสุโขทัย มีปริมาณน ้าไหลผ่าน 360 ลบ.ม./วินาที ความลึกน ้า 6.34 เมตร (จากค่า
ควบคุม 550 ลบ.ม./วินาที ความลึกน ้า 7.30 เมตร) ส่วนที่แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง มีปริมาณน ้า 13.19 ล้าน ลบ.ม. ยัง
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สามารถรองรับได้อีก 18.81 ล้าน ลบ.ม. และที่ประตูระบายน ้าบ้านยางซ้าย ระบายน ้า 314 ลบ.ม./วินาที ลดลงจากที่
ระบายสูงสุด 339 ลบ.ม./วินาที 

สรุปสถานการณ์ต่างๆ อยู่ในความควบคุม และบริหารจัดการได้ โดยไม่ได้รับรายงานผลความเสียหายแต่อย่างใด 
และปัจจุบันระดับน ้าได้ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกจุด คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี  

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด รวมทั งติดตามอิทธิพลของพายุเตี ยนหมู่
กันใหม่ ซึ่งขณะนี ฝนก้าลังตกท่ี จ.พะเยา และ จ.แพร่ 

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000083333 
 

8.ระยอง - นายกนครระยอง เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ร้าลึก “ปิดต้านานสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ เก่าแก่อายุ 65 ปี” ให้
ประชาชนมาร่วมงานถ่ายรูปคู่สะพานเก็บไว้เป็นที่ระลึก  

วันนี  (20 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
กรณีจะปิดสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ ถนนตากสินมหาราช ต้าบลท่าประดู่ เพ่ือท้าการก่อสร้างใหม่ โดยจะประกาศปิด
สะพานในวันที่ 10 ตุลาคมนี  จากกรณีพิษลมมรสุมหว่ามก๋อ เมื่อเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา ท้าให้เกิดน ้าท่วมหนักใน
พื นที่ต้าบลทับมา และพื นที่ใกล้เคียง จึงต้องมีการเร่งระบายน ้าจากคลองทับมา ไหลลงแม่น ้าระยอง ผ่านใต้สะพานเปี่ยม
พงศ์สานต์ ออกสู่ทะเล ท้าให้บริเวณคอสะพานทรุดมีรอยแตกร้าว จึงต้องประกาศห้ามรถบรรทุกใหญ่วิ่งผ่านสะพานจนถึง
ปัจจุบันนี  เพ่ือด้าเนินการก่อสร้างใหม่ 

นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวว่า หลังปิดสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ ในวันที่ 10 ตุลาคมนี  
เทศบาลนครระยอง จะจัดงานส่งท้ายเป็นการร้าลึกในวันที่  13-14 ตุลาคม โดยเทศบาลฯ จะด้าเนินการเก็บสายไฟ โคม
ไฟบริเวณสะพานออกให้หมด คงเหลือแต่สะพานในสภาพเดิมเท่านั น เพ่ือให้ประชาชนได้มาร่วมงาน และถ่ายภาพคู่กับ
สะพานเก็บไว้เป็นที่ระลึก เนื่องจากสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ แห่งนี สร้างในปี พ .ศ.2495 เป็นสะพานคอนกรีตแห่งแรก
เชื่อมตลาดระยอง ข้ามไปยังต้าบลปากน ้า เป็นสะพานเก่าแก่มานาน 65 ปี 

นายวรวิทย์ กล่าวว่าในอดีตเมื่อ 60-70 ปีที่ผ่านมาในตัวเมืองระยอง ไม่ค่อยมีรถยนต์ใช้ในการสัญจรไปมา 
ประชาชนที่จะเดินทางไปต้าบลปากน ้า ต้องใช้เส้นทางผ่านสะพานไม้เล็กๆ อยู่บริเวณถนนยมจินดา สมัยนั นสะพานเปี่ยม
พงศ์สานต์ ยังไม่มี ต่อมา ระยองเริ่มมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชนเริ่มมีรถยนต์ใช้เป็นพาหนะเพ่ิมมากขึ น 

ประกอบกับชาวประมงบ้านปากน ้า ต้องใช้รถยนต์บรรทุก และขนถ่ายสินค้าประมง ท้าให้ไม่สะดวกแก่
ผู้ประกอบการอาชีพท้าประมง นายเศวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดระยอง สมัยนั น 
ด้ารงต้าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จึงได้จัดหางบประมาณด้าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น ้าระยอง 
เชื่อมการจราจรระหว่างตลาดระยองกับบ้านปากน ้า ท้าให้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้
นามสกุลเปี่ยมพงศ์สานต์ จนชาวบ้านเรียกติดปากว่าสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ 

นายวรวิทย์ กล่าวต่อไปว่า การก่อสร้างสะพานใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 8 เดือน 
รถยนต์สามารถวิ่งผ่านไปมาได้ ส้าหรับสะพานจะกว้างกว่าเดิมข้างละเกือบ 2 เมตร พร้อมคงรูปราวสะพานของเดิมไว้เป็น
เอกลักษณ์ แต่จะเปลี่ยนไปใช้โลหะอัลลอยไม่ใช้คอนกรีตทั งสองฝั่ง บริเวณกลางสะพานทั งสองฝั่งท้าเป็นรูปครึ่งวงกลม 
เพ่ือให้ประชาชนได้มายืนถ่ายภาพได้ พร้อมเสริมฟุตปาธทางเดิน 

“การปิดสะพานเพ่ือด้าเนินการก่อสร้างนั นได้ประสานวางแผนในการจัดการจราจร เนื่องจากในช่วงเช้ า และเย็น
ซึ่งเป็นเวลาเร่งด่วนการจราจรหนาแน่นติดขัดมาก จะเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ถนนภักดีบริรักษ์ ผ่านสะพานเทศบาล 1 
(ต้นมะขามใหญ่) ข้ามไปโรงเรียนอนุบาลระยอง และสถานที่ราชการ ส่วนผู้ที่จะข้ามไปต้าบลปากน ้า ให้หลีกเลี่ยงไปใช้
ถนนอดุลย์ธรรมประภาส (สะพานเทศบาล 11 และอีกเส้นทางหนึ่งให้ไปใช้ถนนสุขุมวิท (นครระยอง 80) (สองพ่ีน้อง) เข้า
ถนนริมน ้าไปออกหน้าสถานีต้ารวจ โรงเรียนอนุบาล และสถานที่ราชการ 
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี ได้มีประชาชนที่ทราบข่าวว่าจะปิดสะพานก่อสร้างใหม่ จึงพากันมาถ่ายรูปคู่กับสะพาน
เก่าแก่เพ่ือเก็บไว้เป็นที่ระลึก ก่อนที่เทศบาลฯจะจัดงานร้าลึกในวันที่ 13-14 ตุลาคมนี   

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000083416 
 

9.พังงา - คลื่นลมแรงน ้าทะเลหนุนสูงไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน และกัดเซาะแนวชายหาดเสียหายระยะทางกว่า 
17 กิโลเมตร ต.เกาะคอเขา จ.พังงา ชาวบ้านถือป้ายวอนนายกรัฐมนตรี เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาโดยด่วนก่อนที่จะ
ท้าให้บ้านลงไปอยู่ในทะเล  

วันนี  (20 ส.ค.) ในพื นที่จังหวัดพังงา ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรง จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังแรงพัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณ หมู่ 3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้รับความเดือดร้อน 
เนื่องจากคลื่นขนาดใหญ่ได้ซัดเข้าหาฝั่งจนไหลเข้าท่วมถนนเข้าหมู่บ้าน บริเวณรอบๆ บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริม
ชายหาด มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 7 ครัวเรือน กว่า 30 ชีวิต ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนื่องจากมีอาชีพท้าประมงพื นบ้าน 
ตอนนี ได้รับความเดือดร้อนแล้ว โดยน ้าทะเลที่ไหลเข้ามาได้กัดเซาะบ้านเรือนจากข้างใต้พื นจนพื นบ้านแตกร้าว ผนังบ้าน
เริ่มมีการทรุดอย่างเห็นได้ชัด ข้าวของเครื่องใช้ต้องยกไว้บนที่สูง แม้ว่าการที่น ้าทะเลซัดเข้ามาจะไม่นานจะมีแค่ประมาณ 
4-5 วัน ในช่วงที่มีลมมรสุมพายุเข้ามาแต่ก็เป็นปัญหาทุกปีโดยที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้สักที ชาวบ้านปากเกาะ จึงอยากวิงวอน
นายกรัฐมนตรี เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาช่วยเหลือโดยด่วน ก่อนที่คลื่นจะกัดเซาะจนท้าให้บ้านเรือนลงไปอยู่ในทะเล  

 โดยเบื องต้น ทางนายจักษุ ลิ่มพานิช นายก อบต.เกาะคอเขา นายสุดจิตร ลิ่มพานิช ก้านันเกาะคอเขา นายนิวัฒ 
ส่งแร่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เกาะคอเขา พร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะคอเขา ได้
ลงพื นที่ส้ารวจความเสียหายหลังจากคลื่นขนาดใหญ่สูง 2-3 เมตร ซัดเข้าหาฝั่งกัดเซาะแนวชายหาดเกาะคอเขา อ.ตะกั่ว
ป่า ซึ่งคลื่นได้กัดเซาะชายเข้ามาถึงฝั่งประมาณ 80 เมตร ความยาว 17 กิโลเมตร จากชายหาดที่เคยทอดยาวลงในทะเล 
ส่งผลท้าให้ต้นสน ต้นมะพร้าวจ้านวนมากล้มลงในทะเลเป็นแนวยาว ซึ่งขณะนี ทาง อบต .เกาะคอเขา ได้ท้าโครงการ
ปัญหาความเดือดของชาวบ้าน ส่งให้ทางจังหวัดพังงา เพ่ือให้ช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยการท้าแนวเขื่อนกั นคลื่นบริเวณปากล่องน ้าเค็ม-เกาะคอเขา ต่อไป  

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000083438 
 

10.“สรรเสริญ” เผยนายกฯ ฝากชมผู้ว่าฯสุโขทัย น้าส่วนราชการแก้ปัญหาน ้าท่วมจนได้ผล แถมผันน ้าเก็บไว้ใช้ช่วง
แล้ง แนะจังหวัดอื่นศึกษาเป็นแบบอย่าง มองทางออกปัญหาแบบครบวงจร  

พล.ต.สรรเสริญ แก้วก้าเนิด โฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ฝากชมเชยนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ที่น้าทีมส่วนราชการในจังหวัดแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่พ่ีน้องประชาชน โดยการใช้บิ๊กแบ็กป้องกันไม่ให้น ้าไหลเข้าท่วม
พื นที่ชุมชน และพร่องน ้าส่วนเกินบังคับให้ไหลไปเก็บไว้ตามแหล่งน ้าธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณน ้าให้อยู่ในระดับที่แม่น ้า
ยมสามารถรับได ้

 “นายกฯ อยากให้จังหวัดอ่ืนน้ากรณีของ จ.สุโขทัย ไปศึกษาเพ่ือเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาน ้า โดยเฉพาะ
การบูรณาการทุกภาคส่วนลงพื นที่เพ่ือให้เห็นสภาพที่เกิดขึ นจริง และผู้ว่าฯ ออกไปบัญชาการแก้ ไขปัญหาด้วยตนเอง ที่
ส้าคัญคือการมองปัญหาอย่างเป็นระบบ ครบวงจร โดยสนใจทั งการแก้ปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้งไปพร้อมๆ กัน นอกจาก
น ้าท่วมจะลดลงแล้วยังมีน ้าจากการผันเปลี่ยนทิศทางไปเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งปีหน้าด้วย ทั งนี  ทุกขั นตอนของการท้างาน
จะต้องป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนให้ดีที่สุด” 

โฆษกรัฐบาลกล่าวต่อว่า สถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมขณะนี ปริมาณน ้าสูงสุดในแม่น ้ายมไหลจาก จ .แพร่ โดยไม่เข้า
ท่วมในพื นที่ชุมชน และจะไหลต่อไปยัง จ.สุโขทัย ซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมการรับมือทั งการพร่องน ้าหน้าประตูระบาย
น ้ายมเพ่ือเพ่ิมพื นที่รับน ้าจากตอนบน และการลดน ้าเข้าคลองหกบาท เพ่ือให้รับน ้าและระบายน ้าไปลงแม่น ้าน่านเหนือ

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000083438
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เขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ น เป็นการป้องกันน ้าไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื นที่เศรษฐกิจของ จ .
สุโขทัย 

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000083409 
 

11.นายกฯ ชมผู้ว่าฯ สุโขทัยแก้น ้าท่วม 
โฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี พล.ต.สรรเสริญ แก้วก้าเนิด บอกว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ชมเชย นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ที่แก้ไขปัญหาน ้าท่วมจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยการใช้บิ๊กแบ็ก
ช่วยป้องกันไม่ให้น ้าไหลเข้าท่วมพื นที่ชุมชน และพร่องน ้าส่วนเกิน บังคับให้ไหลเก็บไว้ตามแหล่งน ้าธรรมชาติ ท้าให้
สามารถช่วยลดปริมาณน ้าให้อยู่ในระดับที่แม่น ้ายมสามารถรับได้ฝากให้จังหวัดอ่ืน ศึกษาเพ่ือเป็นแบบอย่างน้าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาน ้า 

http://www.nationtv.tv/main/content/social/378513731/ 

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000083409




นัยส ำคัญ:  
1.ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบันรวม 885.4 มม. น้อย
กว่าค่าเฉลี่ย 1 มม. (0%) 

2.อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 34,607 ล้าน ลบ.ม. 
(49%) มากกว่าปีที่แล้ว เล็กน้อย 

3.อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง มีปริมาณน้้าเก็บกักรวม 1978.4 ล้าน ลบ.ม. 
(45%) มากกว่าปีที่แล้ว 0.4% 

4.พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องน้้า  
4.1 ปัจจุบันยุติสถานการณ์ภัยแล้งแล้วทุกจังหวัด รวม  พื้นที่

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

4.2 น้้าท่วม 3 จังหวัด คือ น่าน อุตรดิตถ์ เชียงราย 
5.สถานะน้้าในแม่น้้าสายส้าคัญสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้้าน้อย  
6.พื้นที่เฝ้าระวังน้้าคุณภาพน้้า 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ล้าโดมใหญ่), 
ชลบุรี(พัทยา), เชียงใหม่(แม่น้้าปิง), ล้าปาง(แม่น้้าวัง), แพร่(แม่น้้ายม), 
พิษณุโลก(แม่น้้าน่าน), ปราจีนบุรี(คลองสารภ)ี, น่าน ,ระยอง 



พื้นที่ที่คำดว่ำจะมีฝนฟ้ำคะนอง ภำค ลักษณะอำกำศ พื้นที่จังหวัด 
%

ฝน 

เทียบกับ 

เมื่อวำน 
ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 

เชียงราย และตาก   อุณหภูมิ 23-33 องศาเซลเซียส 

40 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก  

เฉียงเหนือ 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 

และนครพนม  อุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียส  

30 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี และ

อุทัยธานี  อุณหภูมิ 25-36 องศาเซลเซียส  

30 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาค

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี 

จันทบุรี และตราด  อุณหภูมิ 26-36 องศาเซลเซียส ทะเลมี

คลื่นสูง 2-3เมตร ขึ้นไป 

30 เท่ากับ 

เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริ เวณจังหวัด ชุมพร สุราษฏร์ธานี 

นครศรีธรรมราช และสงขลา อุณหภูมิ  23-36 องศา

เซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตร  

30 เท่ากับ 

 เมื่อวาน 

ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตก 

มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด ระนอง พังงา และภูเก็ต 

อุณหภูมิ 24-34องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่น 2-3 เมตร ขึ้น

ไป 

30 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 

กทม.และ

ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนองในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่้า อุณหภูมิ 28-37 

องศาเซลเซียส 

40 น้อยกว่า 

เมื่อวาน 



สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน้ ำ 
ในเขื่อนขนำดใหญ่ 

 

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

จ.ตาก, เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์, เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ 
, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุร ี

- มีปริมำณลดลงจำกเมื่อวำน 4 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวง
อุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนบางลาง จ.ยะลา , เขื่อน
ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์
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81% ขึน้ไป  ดมีาก  0  แห่ง 

51 - 80%   น า้ดี      4  แห่ง 
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≤ 30%  น า้น้อย  19 แห่ง 

ล ำปำว 

49 

ป่าสกั 

ขนุดา่นฯ 

คลองสยีดั 

วชริาลงกรณ 

บางลาง 

ล าตะคอง 

บางพระ 

จฬุาภรณ์ 

พ.ศ. 
ปรมิาตรน า้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 
น า้ใชก้าร
(ลา้น  ลบ.ม.) 

% 

2559 34,607 49 11,080 23 

2558 34,327 49 10,801 23 

26 

นฤบดนิทรจนิดา 
12 



- วันที่ 21 -22 ส.ค.ประเทศไทยจะมีฝนลดลง คลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก้าลังอ่อน เนื่องจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าว
ไทยมีก้าลังอ่อนลง 

- วันที่ 23-26 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น มีฝนตกหนักบาง
แห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาค
ตะวันออก และภาคใต้  เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่้า
ก้าลังแรงบริ เวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้มีก้าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้และอ่าวไทย 
 ที่เฝ้ำระวังน้ ำคุณภำพน้ ำ 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี (ล้าโดมใหญ่), ชลบุรี(พัทยา), 

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

 
 
 

 

พื้นที่ที่ต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 

น้ ำท่วม 3 จังหวัด คือ น่าน อุตรดิตถ์ เชียงราย 



พื้นที่ประสบอุทกภัย น้ ำท่วมขัง น้ ำปำ่ไหลหลำกและดินโคลนถล่มจำกข่ำว ข้อมูลวันที่  20-21 ส.ค. ปี 2556 - 2559 
 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2559 

ตั้งแต่เริ่มฤดูฝน 2559 
(18 พค.2559) มีน้้า
ท่วมแล้ว 45 จังหวัด 
ลดแล้ว 42 จังหวัด 

น้้าท่วม 
ปีนี้มีน้้าเคยท่วมแล้ว 

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2556 2557 2558 มีเฉพาะน้้าท่วมในวันเดียวกันของปีนั้นๆ 

น้ ำท่วม 2 จังหวัด 
พิจิตร ก ำแพงเพชร 

น้ ำท่วม 4 จังหวัด 
เชียงใหม่ ล ำปำง แพร่ น่ำน 
    

ไม่มีเหตุการณ์ น้ ำท่วม 3 จังหวัด น่ำน อุตรดิตถ์ 
เชียงรำย 








