
 

 ที่ของข่าว 431/2564    วันที่ 26 กรกฎาคม 2564            (เวลา 18.00 น.) 
 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน ดังนี ้
  1. สถานการณ์สาธารณภัย 
  1.1 จากสถานการณ์พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” ที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน
และอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทําให้
ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก          
ลมกระโชกแรง และดินสไลด์ ในห้วงวันที่ 23 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 12 จ. (แม่ฮ่องสอน 
พิจิตร พิษณุโลก เลย กาฬสินธ์ุ ยโสธร อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ราชบุรี ปัตตานี) 18 อ.  
36 ต. 95 ม.บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 125 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบัน
สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัดอยู่ระหว่างฟ้ืนฟู ดังนี้ 

จังหวัด วันเกิดเหตุ 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ
ภาคเหนือ รวม 3 จงัหวัด 4 อ. 14 ต. 49 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 16 ครัวเรือน 

1.แม่ฮ่องสอน 24 ก.ค. 64 1 1 2 แม่ลาน้อย 5 - - 

2.พจิิตร 24 ก.ค. 64 1 1 1 สากเหล็ก 11 - - 

3.พิษณุโลก 26 ก.ค. 64 2 12 46 นครไทย ชาติตระการ - - - 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด 5 อ. 9 ต. 18 ม.  
4.เลย 24,26 ก.ค. 64 1 3 11 ด่านซ้าย - - - 

5.กาฬสินธุ ์ 24 ก.ค. 64 1 1 1 กุฉินารายณ์ - - - 

6.ยโสธร 25 ก.ค. 64 1 1 1 เลิงนกทา - - - 

7.อุบลราชธานี 25 ก.ค. 64 2 4 5 กุดข้าวปุ้น เขมราฐ - - - 

ภาคตะวันออก รวม 3 จงัหวดั 6 อ. 10 ต. 21 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 96 ครัวเรือน 

8.ปราจีนบุรี 24 ก.ค. 64 2 6 12 กบินทร์บุรี ประจันตคาม 47 - - 

9.ฉะเชิงเทรา 25 ก.ค. 64 3 3 8 
บางคล้า พนมสารคาม 
คลองเขื่อน 

48 - - 

10.ตราด 24 ก.ค. 64 1 1 1 เมืองฯ 1 - - 

ภาคกลาง รวม 1 จงัหวัด 1 อ. 1 ต. 2 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน 

11.ราชบุรี 25 ก.ค. 64 1 1 2 บ้านโป่ง 1 - - 

ภาคใต้ รวม 1 จังหวัด 2 อ. 2 ต. 5 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 12 ครัวเรือน 

12.ปัตตานี 23 ก.ค. 64 2 2 5 มายอ ปานาเระ 12 - - 

 

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 
โทรสาร 0-2241-7450-6 สายด่วนนิรภัย 1784 
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   1) จ.พิจิตร วันที่ 24 ก.ค. 64 เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.สากเหล็ก ปัจจุบันสถานการณ์ยุติแล้ว 

  
    2) จ.พิษณุโลก วันที่ 26 ก.ค. 64 เกิดฝนตกหนักน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ อ.นครไทย อ.ชาติตระการ 
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

   
    3) จ.เลย วันที่ 26 ก.ค. 64 เกิดฝนตกหนักน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย ปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายแล้ว 

  
    4) จ.อุบลราชธานี วันที่ 26 ก.ค. 64 เกิดฝนตกหนักน้ําเอ่อล้นในพื้นที่ อ.กุดข้าวปุ้น อ.เขมราฐ 
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

  
    5) จ.ราชบุรี วันที่ 25 ก.ค. 64 เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง ปัจจุบันสถานการณ์ยุติแล้ว

  
      การให้ความช่วยเหลือ สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหาย 
และให้การช่วยเหลือแล้ว 
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   1.2 แผ่นดินไหว 
    วันนี้ (26 ก.ค. 64) เวลา 12.03 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.3 ความลึก 35 กิโลเมตร 
ที่ละติจูด 24.36 องศาเหนือ ลองจิจูด 94.45 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ  
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 665 กิโลเมตร ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

 
 2. พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 26 ก.ค. 64 เวลา 17.00 น.  
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบนเข้าสู่
หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกําลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝน 
ที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ 
  สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงด 
ออกจากฝั่งในระยะนี้ 

 
 3. ข้อมูลปริมาณน้ําฝนสูงสุดรายภาค เวลา 13.00 น. วันที่ 25 ก.ค. 64 ถึง เวลา 13.00 น. วันที่ 26 ก.ค. 64 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

  

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 
เหนือ อุตรดติถ ์ - เมืองฯ 91.1 มม.

ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ - เมืองฯ 106.7 มม.
กลาง กาญจนบรุ ี - ทองผาภูม ิ 36.5 มม.

ตะวันออก ปราจีนบุร ี - กบินทร์บุร ี 17.7 มม.
ใต้ฝ่ังตะวันออก ชุมพร - สวี 13.0 มม.
ใต้ฝ่ังตะวันตก ระนอง - เมืองฯ 27.2 มม.

กรุงเทพฯและปริมณฑล สมุทรปราการ - เมืองฯ 6.1 มม.
เกณฑ์ปริมาณน้ําฝน 0.1-10 มม.= ฝนเล็กน้อย 10.1-35.0 มม.= ฝนปานกลาง 35.1-90.0 มม. = ฝนหนัก มากกว่า 90.0 มม. = ฝนหนักมาก
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 4. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 26 ก.ค. 64) 

ภาค อุณหภูมิ  
ตํ่าสุด (˚C) จังหวัด อุณหภูมิ 

สูงสุด (˚C) จังหวัด 

เหนือ 22.5 ตาก 33.0 ลําพูน
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22.4 สุรินทร์ 32.4 เลย

กลาง 22.5 สุพรรณบุรี 32.6 นครสวรรค์
ตะวันออก 23.4 ฉะเชิงเทรา 31.0 ตราด

ใต ้ 22.4 กระบี่ 35.5 ยะลา
กรงุเทพมหานคร/ปริมณฑล 25.0 ปทุมธานี 31.6 กรงุเทพมหานคร

 *** อุณหภูมิยอดดอยตํ่าสุด 12.5 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) 

 5. พ้ืนที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
 อ้ างถึ งหนั งสื อในราชการกองอํ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่ วนที่ สุ ด  
ที่ มท (กปภก) 0110/ว 34 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 แจ้งให้จังหวัดเตรียมพร้อม เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์น้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2564 
 เนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 20 (119/2564) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 05.00 น.    
พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” ที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเก๋ีย ได้อ่อนกําลังลง 
เป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงแล้ว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้  
และอ่าวไทย ส่งผลทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย   
บึงกาฬ หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ยโสธร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปมีคลื่นสูง           
2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร โดยพื้นที่ เฝ้าระวังสถานการณ์ ระหว่างวันที่           
24-26 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
 สถานการณน์้าํท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลาก  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ และอุบลราชธาน ี
  สถานการณ์คลื่นลมแรง 
 ภาคใต้ จ.ระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร์ สุขสําราญ) พังงา (อ.เกาะยาว ตะก่ัวป่า ตะก่ัวทุ่ง คุระบุรี ท้ายเหมือง) 
และภูเก็ต (อ.เมืองฯ กระทู้ ถลาง) 
 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมท้ังลดผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ศูนย์ ปภ. เขต 5 6 7 13 14 และ 18 ดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมเคร่ืองจักรกล 
สาธารณภัย รถปฏิบัติการ กําลังพล ให้พร้อมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง 
  2. กรณีประเมินสถานการณ์แล้ว คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ หรือสถานการณ์ขยายวงกว้าง ให้มอบหมาย
บุคลากร ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) พร้อมเคร่ืองจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการ ไปปฏิบัติหน้าที่ 
ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ขึ้นการบังคับบัญชาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการจังหวัด โดยประสาน 
การปฏิบัติกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
  3. กรณีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจาก 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกล้เคียง 
  4. ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานการณ์ในพื้นที่ไปยัง กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกลาง 
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 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เร่ือง หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรง ฉบับที่ 20 (119/2564) วันที่           
24 ก.ค. 2564 เวลา 05.00 น.  
  เม่ือเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (24 ก.ค. 64) พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” ที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศ
เวียดนามตอนบนและอ่าวตังเก๋ีย ได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงแล้ว ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ส่วนคลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาข้ึนไปมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 
ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ 
 6. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564ดังนี้ 
 ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2564 ว่าฤดูฝน 
ของประเทศไทยปีนี้ จะเร่ิมต้นประมาณกลางสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม 2564 และจะสิ้นสุดประมาณ
กลางเดือนตุลาคม 2564 โดยปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะมากกว่าปีที่แล้ว และในช่วง
เดือนสิงหาคมและกันยายน เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่าน
ประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลัน 
น้ําป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ําล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ 
 เพื่อให้การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ 
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 1) การเตรียมความพร้อม   
   1.1 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้จัดตั ้งคณะทํางานติดตามสถานการณ์โดยมี
หน่วยงานด้านการพยากรณ์ หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ํา ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ 
จากภาคประชาสังคมหรือสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมทําหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้ํา 
และเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน รวมท้ังวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์น้ําในพื้นที่ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อํานวยการแต่ละระดับสําหรับใช้ในการส่ือสาร แจ้งเตือนประชาชน 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่  
 1.2 การจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด 
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 1.3 การระบายน้ําและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ํา ให้มอบหมายกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในแต่ละระดับดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบ 
ที่เป็นเส้นทางน้ําไหลผ่าน  
 1.4 การตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ํา/ ก้ันน้ํา อาทิ อ่างเก็บน้ําพนังก้ันน้ํา  
ให้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบจัดทีมวิศวกรเข้าสํารวจตรวจสอบ และปรับปรุงให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้
สามารถรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ําไหลเข้า/ผ่านในปริมาณมาก รวมทั้งสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนในพื้นที่ 
 1.5 การแจ้งเตือนภัยเม่ือมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มขึ้นในพื้นที่ 
ให้ดําเนินการแจ้งเตือนไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ตลอดจนหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุ และเตรียมการในพื้นที่ 
เสี่ยงภัยเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการแจ้งข้อมูล และการขอรับ 
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในกรณีจังหวัดที่มีเส้นทางน้ําเชื่อมต่อกันให้มี 
การประเมินสถานการณ์ร่วมกัน และแจ้งเตือนระหว่างจังหวัดต้นน้ําและจังหวัดปลายน้ําอย่างใกล้ชิด 
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 2) การเผชิญเหตุ 
 เ ม่ือเ กิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่มในพ้ืนที่ ให้ ยึดแนวทาง         
การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
 2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อําเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และอํานวยการหลักในการระดมสรรรพกําลังตลอดจน 
การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร 
สาธารณกุศล 
 2.2 ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ตลอดจนอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา
เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ สถานที่สําคัญต่าง ๆ และร่วมกันกําจัด 
สิ่งกีดขวางทางน้ําเม่ือเกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ ทั้งนี้ หากมีกรณีน้ําท่วมขัง สร้างความเดือดร้อน ความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สินของประชาชน ให้เร่งกําหนดแนวทางการระบายน้ํา พร้อมทั้งสั่งใช้เคร่ืองจักรกลในพื้นที่ของหน่วยงาน 
ฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร และภาคเอกชน เพื่อเร่งระบายน้ํา และเปิดทางน้ําในพื้นที่  
 2.3 จัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการดํารงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยตามวงรอบ 
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาลโดยอย่าให้เกิด
ความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติ และเชิญชวนประชาชนจิตอาสา มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบภัย 
 2.4 กรณีบ้านเรือนประชาชนได้ รับความเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานเป็นทีมช่างในพื้นที่ 
ทั้งหน่วยทหาร ตํารวจ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชน 
จิตอาสาเพื่อเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว 
 2.5 กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย หรือถูกน้ําท่วมจนประชาชนไม่สามารถใช้ยานพาหนะ 
สัญจรได้ให้จัดทําป้ายแจ้งเตือนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกการจราจร แนะนําเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย 
รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน และให้เร่งซ่อมแซมเส้นทาง
ที่ชํารุด/ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว  
 2.6 เน้นยํ้าการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัย ผ่านสื่อมวลชน 
ตลอดจนสื่อแขนงต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
 2.7 ให้รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้ําป่าไหลหลาก และดินถล่มที่เกิดขึ้นต่อกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ และเสนอ
ความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการตัดสินใจสั่งการในเชิงนโยบายต่อไป 
 7. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา (ข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 26 ก.ค. 64) 
  ปริมาตรน้ําในอ่างฯ 32,576 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46 (ปริมาตรน้ําใช้การได้ 9,034 ล้านลบ.ม.        
คิดเป็นร้อยละ 19) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (30,062 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42) มากกว่าปี 
2563 จํานวน 2,514 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 294.86 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 
71.62 ล้าน ลบ.ม. (น้ําไหลลงอ่างฯ มากกว่า น้ําระบาย 223.24 ล้าน ลบ.ม.) สามารถรับน้ําได้อีก 38,350 ล้าน ลบ.ม. 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป ของความจุอ่างฯ (ไม่มี) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ
จํานวน 7 อ่าง (แม่กวงอุดมธารา แควน้อยบํารุงแดน ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา ขุนด่านปราการชล คลองสียัด  
และแก่งกระจาน) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ 
จํานวน 15 อ่าง (ภูมิพล สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา ก่ิวคอหมา แควน้อยบํารุงแดน อุบลรัตน์ ป่าสักชลสิทธิ์  
ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ ขุนด่านปราการชล คลองสียัด บางพระ และแก่งกระจาน) 
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       สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ จํานวน 35 อ่าง 
 

อ่างเกบ็นํ้า 
 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรนํ้าระบาย ปรมิาตร
นํ้ารับได้

อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% นํ้าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% นํ้า 
ใช้การ 

วันน้ี   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

1. ภูมิพล (ตก) 4,223 31 423 4 23.01 24.22 6.00 6.00 9,239 
2. สิรกิิติ์      (อต) 3,184 33 334 5 19.67 16.97 10.02 9.96 6,326 
3. แมง่ัดสมบูรณ์ชล (ชม) 93 35 81 32 0.32 0.31 0.31 0.31 172
4. แมก่วงอุดมธารา (ชม) 46 18 32 13 0.34 0.34 1.08 1.10 217
5. กิ่วลม (ลป) 48 46 45 44 0.63 0.46 1.00 1.00 58
6. กิ่วคอหมา (ลป) 53 31 47 28 0.11 0.17 0.28 0.28 117
7. แควน้อยบาํรงุแดน (พล) 206 22 163 18 13.69 9.62 5.62 5.62 733
8. แมม่อก (ลป) 47 43 32 34 0.67 0.41 1.03 1.04 62
9. หว้ยหลวง (อด) 47 35 41 32 0.36 0.76 0.11 0.11 90
10. นํ้าอูน  สน) 223 43 178 38 3.34 3.11 0.19 0.00 297
11. นํ้าพุง (สน) 57 35 49 31 3.36 1.94 0.57 0.60 107
12. จุฬาภรณ ์ (ชย) 114 70 77 61 2.48 1.58 1.06 1.08 49
13. อบุลรตัน์ (ขก) 827 34 246 13 3.58 10.16 10.28 7.07 1,604
14. ลําปาว (กส) 730 37 630 33 16.01 12.50 3.61 3.60 1,250
15. ลําตะคอง (นม) 202 64 179 61 0.00 0.70 0.43 0.43 112
16. ลําพระเพลิง (นม) 88 57 87 56 2.09 1.32 0.59 0.69 67
17. มูลบน (นม) 93 66 86 65 1.50 0.35 0.04 0.04 48
18. ลําแซะ (นม) 148 54 141 52 0.69 1.13 0.29 0.35 127
19. ลํานางรอง (บร) 74 61 71 60 0.00 0.07 0.21 0.21 45
20. สิรินธร      (อบ) 1,187 60 355 31 4.39 9.18 7.88 0.00 779
21. ป่าสักชลสิทธิ ์ (ลบ) 68 7 65 7 0.00 0.00 0.26 0.26 892
22. ทับเสลา (อน) 28 18 11 8 0.26 0.45 0.00 0.00 132
23. กระเสียว (สพ) 109 37 69 27 0.17 0.37 0.04 0.04 194
24. ศรีนครินทร์     (กจ) 11,279 64 1,014 14 45.22 46.12 6.01 6.03 6,466
25. วชิราลงกรณ (กจ) 4,273 48 1,261 22 123.00 111.35 5.82 5.93 4,587
26. ขุนด่านปราการชล (นย) 67 30 63 29 4.36 1.96 0.08 0.08 157
27. คลองสียัด (ฉช) 59 14 29 7 1.00 1.50 0.09 0.09 361
28. บางพระ (ชบ) 40 35 28 27 0.08 0.17 0.27 0.27 77
29. หนองปลาไหล (รย) 123 75 110 73 0.26 0.69 0.00 0.00 43
30. ประแสร ์ (รย) 196 66 176 64 0.46 0.43 0.07 0.07 99
31. นฤบดินทรจินดา (ปจ) 129 44 110 40 9.45 5.14 0.07 0.07 167
32. แก่งกระจาน (พบ) 212 30 147 23 6.25 4.87 0.69 0.69 498
33. ปราณบุร ี (ปข) 184 47 167 43 2.12 0.82 0.24 0.19 213
34. รัชชประภา  (สฎ) 3,316 59 1,965 46 4.36 5.32 2.70 4.98 2,326
35. บางลาง (ยล) 799 55 523 44 1.61 2.42 4.58 6.96 655

หมายเหตุ 
ปริมาณนํ้าที่มากกว่า 

ร้อยละ 80 
ปริมาณนํ้าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 30 
ปริมาณนํ้าที่ใช้การได้
น้อยกว่าร้อยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างฯ / ปริมาณนํ้า
ระบาย สูงสุด 

 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 26 ก.ค. 64 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 
ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม 

25 ก.ค. 64 15 1,134 1,149 
1 - 25 ก.ค. 64  719 45,973 46,692 

1 ม.ค. 64 – 25 ก.ค. 64 8,167 525,551 533,718 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
            นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                ผู้อํานวยการกลาง 


