
ที่ของขาว 428/2564 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2564 (เวลา 18.00 น.)

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณสาธารณภัยประจําวนั ดังน้ี

1. สถานการณสาธารณภัย

1.1 จากสถานการณพายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” ท่ีปกคลุมบริเวณชายฝงประเทศเวียดนามตอนบน
และอาวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ทําให
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ีทําใหเกิดลมกระโชกแรง นํ้าไหลหลาก และดินสไลด
ในหวงวันท่ี 23 ก.ค. 64 - ปจจุบัน มีพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 6 จ. (แมฮองสอน กาฬสินธุ ยโสธร ปราจีนบุรี ตราด
ปตตานี) 8 อ. 12 ต. 23 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 64 ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต
ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลวทุกจังหวัดอยูระหวางฟนฟู ดังนี้

จังหวัด วันเกิดเหตุ
จํานวน

รายชื่ออําเภอ
ความเสียหาย

อําเภอ ตําบล หมูบาน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ
ภาคเหนือ รวม 1 จังหวัด 1 อ. 1 ต. 2 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 5 ครัวเรือน

1.แมฮองสอน 24 ก.ค. 64 1 1 2 แมลานอย 5 - -
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 2 จังหวัด 2 อ. 2 ต. 2 ม.

2.กาฬสินธุ 24 ก.ค. 64 1 1 1 กุฉินารายณ - - -
3.ยโสธร 25 ก.ค. 64 1 1 1 เลิงนกทา - - -

ภาคตะวันออก รวม 2 จังหวัด 3 อ. 7 ต. 14 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 47 ครัวเรือน
4.ปราจีนบุรี 24 ก.ค. 64 2 6 13 กบินทรบุรี ประจันตคาม 46 - -
5.ตราด 24 ก.ค. 64 1 1 1 เมืองฯ 1 - -

ภาคใต รวม 1 จังหวัด 2 อ. 2 ต. 5 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 12 ครัวเรือน
6.ปตตานี 23 ก.ค. 64 2 2 5 มายอ ปานาเระ 12 - -

1) จ.แมฮองสอน

รายงานสถานการณสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (สวนปฏิบัติการ) www.nirapai.com
โทรสาร 0-2241-7450-6 สายดวนนิรภัย 1784
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2) จ.ยโสธร

3) จ.ปราจีนบุรี

การใหความชวยเหลอื สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหาย
และใหการชวยเหลือแลว

1.2 อัคคีภัย
จ.อุดรธานี วันนี้ (25 ก.ค. 64) เวลา 07.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหมรานแสงชัยการไฟฟา ม.2 ต.วังสามหมอ

อ.วังสามหมอ ลักษณะเปนอาคารปูน 3 ชั้น 2 คูหา ประกอบกิจการขายอุปกรณไฟฟา เพลิงลุกไหมเสียหายท้ังหมด
(3 ชั้น 2 คูหา) ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต สาเหตุอยูระหวางการสอบสวนของเจาหนาท่ี

การใหความชวยเหลือ สนง.ปภ.จ. อําเภอ กฟภ. หนวยทหารในพ้ืนที่ อปท. อปพร.อาสาสมัครและ
มูลนิธิ เขาสํารวจดําเนินการดับเพลิงอยางตอเนื่องเพลิงสงบเวลา 06.20 น.

2. พยากรณอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 25 ก.ค. 64 เวลา 17.00 น.
พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบนเขาสู

หยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณชายฝงประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทําใหภาคเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนตก
หนักบางแหง กับมีฝนตกหนักมากบางพ้ืนที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวระวัง
อันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากได

สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแตจังหวัดพังงาขึ้นมามีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร ขอใหชาวเรือเดินเรือดวยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงด
ออกจากฝงในระยะนี้
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3. ขอมูลปริมาณนํ้าฝนสูงสุดรายภาค เวลา 13.00 น. วันที่ 24 ก.ค. 64 ถึง เวลา 13.00 น. วันที่ 25 ก.ค. 64 (ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา)

4. ขอมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 25 ก.ค. 64)

ภาค อุณหภูมิ
ต่ําสุด (˚C) จังหวัด อุณหภูมิ

สูงสุด (˚C) จังหวัด

เหนือ 23.5 แมฮองสอน เพชรบูรณ 32.4 เชียงราย
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22.0 สุรินทร 30.2 สุรินทร

กลาง 23.3 กาญจนบุรี 32.7 นครปฐม
ตะวันออก 23.8 ฉะเชิงเทรา 32.5 ชลบุรี

ใต 22.5 ระนอง 35.6 ยะลา
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 24.8 ปทุมธานี 34.1 ปทุมธานี
*** อุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด 12.3 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม)

5. พ้ืนท่ีเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ
อ างถึ งหนั งสื อในราชการกองอํ านวยการป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยกลาง (กอปภ.ก.) ด วนที่ สุ ด

ที่ มท (กปภก) 0110/ว 34 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 แจงใหจังหวัดเตรียมพรอม เฝาระวังและติดตาม
สถานการณน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และคลื่นลมแรง ระหวางวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2564

เนื่องดวยกรมอุตุนิยมวิทยาไดมีประกาศฉบับที่ 20 (119/2564) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 05.00 น.
พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” ที่ปกคลุมบริเวณชายฝงประเทศเวียดนามตอนบนและอาวตังเกี๋ย ไดออนกําลังลง
เปนหยอมความกดอากาศต่ํ ากําลังแรงแลว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต
และอาวไทย สงผลทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย
บึงกาฬ หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ มุกดาหาร มหาสารคาม รอยเอ็ด
ยโสธร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี สวนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแตจังหวัดพังงาขึ้นไปมีคลื่นสูง
2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร โดยพ้ืนที่ เฝาระวังสถานการณ ระหวางวันท่ี
24-26 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน
เหนือ ตาก - แมสอด 27.4 มม.

ตะวันออกเฉียงเหนือ อํานาจเจริญ - เมืองฯ 133.0 มม.
กลาง กาญจนบุรี - ทองผาภูมิ 36.1 มม.

ตะวันออก ปราจีนบุรี - กบินทรบุรี 148.8 มม.
ใตฝงตะวนัออก ชุมพร - เมืองฯ 23.8 มม.
ใตฝงตะวนัตก ระนอง - เมืองฯ 44.7 มม.

กรุงเทพฯและปริมณฑล ปทุมธานี - คลองหลวง 12.3 มม.
เกณฑปรมิาณน้ําฝน 0.1-10 มม.= ฝนเลก็นอย 10.1-35.0 มม.= ฝนปานกลาง 35.1-90.0 มม. = ฝนหนกั มากกวา 90.0 มม. = ฝนหนกัมาก
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สถานการณน้ําทวมฉับพลัน และน้ําปาไหลหลาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ

ขอนแกน กาฬสินธุ มุกดาหาร มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี
สถานการณคลื่นลมแรง
ภาคใต จ.ระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร สุขสําราญ) พังงา (อ.เกาะยาว ตะกั่วปา ตะกั่วทุง คุระบุรี ทายเหมือง)

และภูเก็ต (อ.เมืองฯ กระทู ถลาง)
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม เฝาระวังและติดตามสถานการณ รวมท้ังลดผลกระทบจากสถานการณ

ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอใหศูนย ปภ. เขต 5 6 7 13 14 และ 18 ดําเนินการ ดังน้ี
1. ติดตามขอมูลสภาวะอากาศ และขาวสารจากทางราชการอยางใกลชิด เตรียมความพรอมเครื่องจักรกล

สาธารณภัย รถปฏิบัติการ กําลังพล ใหพรอมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง
2. กรณีประเมินสถานการณแลว คาดวาจะเกิดสถานการณ หรือสถานการณขยายวงกวาง ใหมอบหมาย

บุคลากร ชุดเผชิญสถานการณวิกฤต (ERT) พรอมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการ ไปปฏิบัติหนาที่
ในศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด ขึ้นการบังคับบัญชาตอผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด โดยประสาน
การปฏิบัติกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

3. กรณีทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนในจังหวัดพ้ืนที่รับผิดชอบไมเพียงพอ ใหประสานขอรับการสนับสนุนจาก
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกลเคียง

4. ใหรายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานการณในพ้ืนที่ไปยัง กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง หยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรง ฉบับที่ 20 (119/2564) วันที่
24 ก.ค. 2564 เวลา 05.00 น.

เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (24 ก.ค. 64) พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” ที่ปกคลุมบริเวณชายฝงประเทศ
เวียดนามตอนบนและอาวตังเกี๋ย ไดออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงแลว ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย สงผลทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางแหงบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ
ขอนแกน กาฬสินธุ มุกดาหาร มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี สวนคลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแตจังหวัดพังงาขึ้นไปมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร
ขอใหชาวเรือในบริเวณดังกลาวเดินเรือดวยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝงในระยะนี้

6. ขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย/ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ

ไดมีขอสั่งการเม่ือวันท่ี 5 พ.ค. 64 สั่งการใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียม
ความพรอมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป 2564ดังนี้

ดวยกรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย ป 2564 วาฤดูฝน
ของประเทศไทยปนี้ จะเริ่มตนประมาณกลางสัปดาหที่สองของเดือนพฤษภาคม 2564 และจะสิ้นสุดประมาณ
กลางเดือนตุลาคม 2564 โดยปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในชวงฤดูฝนปนี้จะมากกวาปที่แลว และในชวง
เดือนสิงหาคมและกันยายน เปนชวงที่มีฝนตกชุกหนาแนนที่สุด มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผาน
ประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะสงผลใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่และอาจกอใหเกิดสภาวะน้ําทวมฉับพลัน
น้ําปาไหลหลาก รวมทั้งน้ําลนตลิ่งไดในบางพ้ืนที่

เพ่ือใหการเตรียมพรอมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝนป 2564 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงให
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
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1) การเตรียมความพรอม

1.1 การเฝาระวังและติดตามสถานการณอุทกภัย ใหจัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณโดยมี
หนวยงานดานการพยากรณ หนวยงานดานการบริหารจัดการน้ํา ฝายปกครองในพ้ืนที่ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญ
จากภาคประชาสังคมหรือสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ เพ่ือรวมทําหนาที่ติดตามขอมูลสภาพอากาศ สถานการณน้ํา
และเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัยในชวงฤดูฝน รวมทั้งวิเคราะห และประเมินสถานการณน้ําในพ้ืนที่
เพ่ือใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูอํานวยการแตละระดับสําหรับใชในการสื่อสาร แจงเตือนประชาชน
ตลอดจนการเตรียมความพรอมในการเผชิญเหตุไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและสภาพพ้ืนที่

1.2 การจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ใหทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด
ใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

1.3 การระบายน้ําและการเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ํา ใหมอบหมายกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในแตละระดับดําเนินการอยางเปนระบบ มีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะตามรอยตอเขตรับผิดชอบ
ที่เปนเสนทางน้ําไหลผาน

1.4 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ ใชกักเก็บน้ํา/กั้นน้ํา อาทิ อางเก็บน้ําพนังกั้นน้ํา
ใหมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบจัดทีมวิศวกรเขาสํารวจตรวจสอบ และปรับปรุงใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง เพ่ือให
สามารถรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ําไหลเขา/ผานในปริมาณมาก รวมทั้งสรางความมั่นใจใหกับประชาชนในพ้ืนที่

1.5 การแจงเตือนภัยเมื่อมีแนวโนมการเกิดสถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินถลมขึ้นในพ้ืนที่
ใหดําเนินการแจงเตือนไปยังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ ตลอดจนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพ่ือเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องจักรกลสาธารณภัยใหพรอมเผชิญเหตุ และเตรียมการในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยเปนการลวงหนา รวมทั้งแจงเตือนใหประชาชนทราบในทุกชองทาง ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ อาทิ สื่อสังคมออนไลน วิทยุชุมชน หอกระจายขาวประจําหมูบาน เพ่ือใหประชาชนรับทราบขอมูล
ขาวสาร ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนใหเกิดความปลอดภัย ชองทางการแจงขอมูล และการขอรับ
ความชวยเหลือจากภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นและในกรณีจังหวัดที่มีเสนทางน้ําเชื่อมตอกันใหมี
การประเมินสถานการณรวมกัน และแจงเตือนระหวางจังหวัดตนน้ําและจังหวัดปลายน้ําอยางใกลชิด

2) การเผชิญเหตุ
เมื่ อ เกิดหรือคาดวาจะเกิดสถานการณ อุทกภัย วาตภัย และดินถลมใน พ้ืนที่ ให ยึดแนวทาง

การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558
และกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้

2.1 จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณระดับจังหวัด อําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเปนศูนยควบคุม สั่งการ และอํานวยการหลักในการระดมสรรรพกําลังตลอดจน
การประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งฝายพลเรือน หนวยทหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร
สาธารณกุศล

2.2 ใหมอบหมายฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ตลอดจนอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา
เตรียมความพรอมเฝาระวังพ้ืนที่เสี่ยงในชุมชน พ้ืนที่สําคัญทางเศรษฐกิจ สถานที่สําคัญตาง ๆ และรวมกันกําจัด
สิ่งกีดขวางทางน้ําเมื่อเกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ ทั้งนี้ หากมีกรณีน้ําทวมขัง สรางความเดือดรอน ความเสียหาย
ตอทรัพยสินของประชาชน ใหเรงกําหนดแนวทางการระบายน้ํา พรอมทั้งสั่งใชเครื่องจักรกลในพ้ืนที่ของหนวยงาน
ฝายพลเรือน หนวยทหาร และภาคเอกชน เพ่ือเรงระบายน้ํา และเปดทางน้ําในพ้ืนที่

2.3 จัดชุดปฏิบัติการเรงใหความชวยเหลือดานการดํารงชีพแกประชาชนที่ประสบภัยตามวงรอบ
อยางตอเนื่อง อาทิ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาลโดยอยาใหเกิด
ความซ้ําซอนในการปฏิบัติ และเชิญชวนประชาชนจิตอาสา มีสวนรวมกับภาครัฐในการใหความชวยเหลือประชาชน
ทีป่ระสบภัย

2.4 กรณีบานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย ใหบูรณาการหนวยงานเปนทีมชางในพ้ืนที่
ทั้งหนวยทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง สถาบันการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนประชาชน
จิตอาสาเพ่ือเรงซอมแซมบานเรือนประชาชนโดยเร็ว
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2.5 กรณีเสนทางคมนาคมไดรับความเสียหาย หรือถูกน้ําทวมจนประชาชนไมสามารถใชยานพาหนะ

สัญจรไดใหจัดทําปายแจงเตือนพรอมทั้งจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกการจราจร แนะนําเสนทางเลี่ยงที่ปลอดภัย
รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพ่ือใหความชวยเหลือประชาชน และใหเรงซอมแซมเสนทาง
ที่ชํารุด/ถูกตัดขาด เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรไดโดยเร็ว

2.6 เนนยํ้าการสื่อสารสรางการรับรูใหกับประชาชนในชวงเกิดสถานการณอุทกภัย ผานสื่อมวลชน
ตลอดจนสื่อแขนงตางๆ และสื่อสังคมออนไลน เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงแนวทางการแกไขปญหาของภาครัฐอยางตอเนื่อง

2.7 ใหรายงานสถานการณอุทกภัย วาตภัย น้ําปาไหลหลาก และดินถลมที่เกิดขึ้นตอกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอยางตอเนื่อง เพ่ือใชเปนขอมูลในการประเมินสถานการณ และเสนอ
ความเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติในการตัดสินใจสั่งการในเชิงนโยบายตอไป

7. สภาพนํ้าในอางเก็บนํ้า (ขอมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 25 ก.ค. 64)
ปริมาตรน้ําในอางฯ 32,351 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 46 (ปริมาตรน้ําใชการได 8,809 ลานลบ.ม.

คิดเปนรอยละ 19) ปริมาตรน้ําในอางฯ เทียบกับป 2563 (30,058 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 42) มากกวาป
2563 จํานวน 2,293 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 276.91 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายจํานวน
65.14 ลาน ลบ.ม. (น้ําไหลลงอางฯ มากกวา น้ําระบาย 211.77 ลาน ลบ.ม.) สามารถรับน้ําไดอีก 38,575 ลาน ลบ.ม.

อางเก็บนํ้าขนาดใหญท่ีปริมาณนํ้าเก็บกักอยูในเกณฑมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอางฯ (ไมมี)
อางเก็บนํ้าขนาดใหญท่ีปริมาณนํ้าเก็บกักอยูในเกณฑนอยกวาหรือเทากับรอยละ 30 ของความจุอางฯ

จํานวน 7 อาง (แมกวงอุดมธารา แควนอยบํารุงแดน ปาสักชลสิทธิ์ ทับเสลา ขุนดานปราการชล คลองสียัด
และแกงกระจาน)

อางเก็บนํ้าขนาดใหญ ท่ีปริมาณนํ้าท่ีใชการไดอยูในเกณฑนอยกวารอยละ 30 ของความจุอางฯ
จํานวน 16 อาง (ภูมิพล สิริกิติ์ แมกวงอุดมธารา กิ่วคอหมา แควนอยบํารุงแดน น้ําพุง อุบลรัตน ปาสักชลสิทธิ์
ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร วชิราลงกรณ ขุนดานปราการชล คลองสียัด บางพระ และแกงกระจาน)

สภาพนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ จํานวน 35 อาง

อางเก็บนํ้า
ปริมาตรนํ้าในอางฯ ปริมาตรนํ้าใชการได ปริมาตรนํ้าไหลลงอางฯ ปริมาตรนํ้าระบาย ปริมาตร

นํ้ารับได
อีก

(ลาน ม3)
ปริมาตร
(ลาน ม3)

%นํ้าเก็บ
กัก

ปริมาตร
(ลานม3)

% นํ้า
ใชการ

วันน้ี
(ลาน ม3)

เม่ือวาน
(ลาน ม3)

วันน้ี
(ลาน ม3)

เม่ือวาน
(ลาน ม3)

1. ภูมิพล (ตก) 4,207 31 407 4 24.22 22.93 6.00 6.00 9,255
2. สิริกิต์ิ (อต) 3,175 33 325 5 16.97 18.31 9.96 10.01 6,335
3. แมงัดสมบูรณชล (ชม) 93 35 81 32 0.31 0.35 0.31 0.31 172
4. แมกวงอุดมธารา (ชม) 46 18 32 13 0.34 0.28 1.10 0.44 217
5. กิ่วลม (ลป) 49 46 45 44 0.46 0.82 1.00 1.00 57
6. กิ่วคอหมา (ลป) 53 31 47 28 0.17 0.27 0.28 0.27 117
7. แควนอยบํารุงแดน (พล) 198 21 155 17 9.62 8.05 5.62 5.62 741
8. แมมอก (ลป) 48 43 32 34 0.41 0.51 1.04 1.05 61
9. หวยหลวง (อด) 47 35 41 32 0.76 0.36 0.11 0.11 90
10. นํ้าอูน สน) 220 42 175 37 3.11 1.12 0.00 0.00 300
11. นํ้าพุง (สน) 54 33 46 29 1.94 0.22 0.60 0.58 110
12. จุฬาภรณ (ชย) 113 69 76 60 1.58 0.34 1.08 1.06 50
13. อุบลรตัน (ขก) 835 34 254 14 10.16 8.26 7.07 7.13 1,595
14. ลําปาว (กส) 718 36 618 33 12.50 4.12 3.60 3.60 1,260
15. ลําตะคอง (นม) 202 64 179 61 0.70 0.00 0.43 0.43 112
16. ลําพระเพลิง (นม) 87 56 85 56 1.32 0.00 0.69 0.69 68
17. มูลบน (นม) 92 65 85 63 0.35 0.03 0.04 0.04 49
18. ลําแซะ (นม) 147 53 140 52 1.13 0.96 0.35 0.55 128
19. ลํานางรอง (บร) 75 62 71 61 0.07 0.00 0.21 0.21 44
20. สิรินธร (อบ) 1,183 60 352 31 9.18 0.73 0.00 0.00 770
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อางเก็บนํ้า
ปริมาตรนํ้าในอางฯ ปริมาตรนํ้าใชการได ปริมาตรนํ้าไหลลงอางฯ ปริมาตรนํ้าระบาย ปริมาตร

นํ้ารับได
อีก

(ลาน ม3)
ปริมาตร
(ลาน ม3)

%นํ้าเก็บ
กัก

ปริมาตร
(ลานม3)

% นํ้า
ใชการ

วันน้ี
(ลาน ม3)

เม่ือวาน
(ลาน ม3)

วันน้ี
(ลาน ม3)

เม่ือวาน
(ลาน ม3)

21. ปาสักชลสิทธ์ิ (ลบ) 68 7 65 7 0.00 0.38 0.26 0.26 892
22. ทับเสลา (อน) 28 18 11 8 0.45 0.32 0.00 0.00 132
23. กระเสียว (สพ) 109 37 69 27 0.37 0.57 0.04 0.04 194
24. ศรีนครินทร (กจ) 11,241 63 976 13 46.12 46.09 6.03 6.03 6,535
25. วชิราลงกรณ (กจ) 4,105 47 1,145 20 111.35 128.60 5.93 5.92 4,783
26. ขุนดานปราการชล (นย) 63 28 58 27 1.96 1.45 0.08 0.08 161
27. คลองสียัด (ฉช) 58 14 28 7 1.50 0.30 0.09 0.09 362
28. บางพระ (ชบ) 41 35 29 27 0.17 0.09 0.27 0.27 76
29. หนองปลาไหล (รย) 123 75 110 73 0.69 0.46 0.00 0.00 43
30. ประแสร (รย) 196 66 176 64 0.43 0.12 0.07 0.07 99
31. นฤบดินทรจินดา (ปจ) 120 41 101 37 5.14 0.82 0.07 0.07 176
32. แกงกระจาน (พบ) 207 29 142 22 4.87 2.05 0.69 0.69 503
33. ปราณบุรี (ปข) 182 47 165 44 0.82 0.88 0.19 0.19 215
34. รัชชประภา (สฎ) 3,315 59 1,964 46 5.32 3.43 4.98 3.07 2,325
35. บางลาง (ยล) 802 55 526 45 2.42 1.65 6.96 6.98 647

หมายเหตุ ปริมาณน้ําที่มากกวา
รอยละ 80

ปริมาณน้ําที่นอยกวาหรือเทากบั
รอยละ 30

ปริมาณน้ําที่ใชการได
นอยกวารอยละ 30

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ / ปริมาณน้ํา
ระบาย สูงสุด

8. สถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 25 ก.ค. 64 (ขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด ยังไมรวมขอมูล สตช. และ สธ.)
ชวงเวลา ผูเสียชีวิต ผูบาดเจบ็ รวม

24 ก.ค. 64 10 1,312 1,322
1 - 24 ก.ค. 64 704 44,839 45,543

1 ม.ค. 64 – 24 ก.ค. 64 8,152 524,373 532,525
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผูอํานวยการกลาง


