
 

 ที่ของข่าว 607/2564    วันที่ 18 ตุลาคม 2564            (เวลา 18.00 น.) 
 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน ดังนี้ 
 1. สถานการณ์สาธารณภัย 
  1.1 อุทกภัย (4 ห้วง) 
     1) ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณ
ประเทศลาวตอนล่างและประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลาง 
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17-18 ต.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและ 
น้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 9 จ. (ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สระแก้ว ชลบุรี สมุทรปราการ นครปฐม 
กาญจนบุรี ) 26 อ. 71 ต. 289 ม. บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 6,165 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 3 จ. 
ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 6 จ. 20 อ. 64 ต. 282 ม. 6,164 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้ 

จังหวัด 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด 15 อ. 30 ต. 92 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,835 ครัวเรือน
1. ขอนแก่น  1 1 1 โคกโพธ์ิชัย 1 - - ระดับน้ําลดลง

2. ชัยภูมิ 9 18 60 

คอนสาร บ้านเขว้า 
บ้านแท่น เทพสถิต 
จัตุรัส บําเหน็จณรงค์ 
เกษตรสมบูรณ์ เนินสง่า 
หนองบัวระเหว 

2,688 - - ระดับน้ําทรงตัว 

3. บุรีรัมย์ 3 6 18 
น า ง ร อ ง  เ มื อ ง ฯ
เฉลิมพระเกียรติ  

11 - - ระดับน้ําลดลง 

4. ศรีสะเกษ 2 5 13 ภูสิงห์ ขุนหาญ 135 - - ระดับน้ําทรงตัว
ภาคกลาง รวม 1 จังหวัด 3 อ. 28 ต. 182 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,255 ครัวเรือน 

5. นครปฐม 3 28 182 
บางเลน นครชัยศรี 
สามพราน  

3,255 - - ระดับน้ําทรงตัว 

ภาคตะวันออก รวม 1 จังหวัด 2 อ. 6 ต. 8 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 74 ครัวเรือน 
6. สระแกว้ 2 6 8 เมืองฯ วัฒนานคร 74 - - ระดับน้ําลดลง
7. ชลบุรี 2 3 3 เมืองฯ ศรีราชา 1 - - คลี่คลายแล้ว

  
 

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 
โทรสาร 0-2241-7450-6 สายด่วนนิรภัย 1784 
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   (1) จ.ขอนแก่น สนง.ปภ.จ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องประสานการปฎิบัติ สํารวจความเสียหาย 
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเบ้ืองต้นแล้ว  

.  
   (2) จ.ชัยภูมิ สนง.ปภ.จ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องประสานการปฎิบัติ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
เบ้ืองต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเบ้ืองต้นแล้ว  

 
   (3) จ.บุรีรัมย์ สนง.ปภ.จ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประสานการปฎิบัติ ดําเนินการติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําออก
จากบ้านเรือน จัดหากระสอบทราย ขุดร่องระบายน้ํา และสํารวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเบ้ืองต้นแล้ว  

 
      (4) จ.ศรีสะเกษ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี สนง.ปภ.จ. ติดตั้งเคร่ือง 
สูบน้ําระยะไกล เร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่  
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  (5) จ.นครปฐม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี สนง.ปภ.จ. ทน.นครปฐม ติดตั้ง
เคร่ืองสูบน้ําระยะไกลเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่บ้านเรือนราษฎร์ ยังคงมีสถานการณ์น้ําล้นตลิ่งท่วมพื้นที่บ้าน
ราษฎรในพื้นที่ลุ่มต่ํานอกแนวคันก้ันน้ํา   

 
    (6) จ.สระแก้ว สนง.ปภ.จ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าสํารวจความเสียหาย และดําเนินการติดตั้ง
เคร่ืองสูบน้ําและเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย 
ในเบื้องต้นแล้ว  

 
    (7) จ.ชลบุรี วันที่ 17 ต.ค. 64 เวลา 04.00 น. เกิดฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมขังในพื้นที่ อ.เมืองฯ ต.แสนสุข 
ต.เสม็ด (ม.4) อ.ศรีราชา ต.หนองขาม (ม.5) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย 

 
     2) อิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ซึ่งได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํา และร่องมรสุมพาดผ่าน   
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 15-17 ต.ค. 2564 ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 6 จ. 
(ตาก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ลพบุรี ปราจีนบุรี นครนายก) 12 อ. 33 ต. 112 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,326 
ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จ. ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 2 จ. 7 อ. 19 ต. 78 ม.  
2,216 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้ 
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จังหวัด 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคกลาง รวม 1 จังหวัด 4 อ. 13 ต. 58 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,894 ครัวเรือน 

1. ลพบุรี 4 13 58 
โคกสําโรง ชัยบาดาล 
บ้านหมี่ ลําสนธิ

1,894 - - ระดับน้ําลดลง 

ภาคตะวันออก รวม 1 จังหวัด 3 อ. 6 ต. 20 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 322 ครัวเรือน 

2. ปราจีนบุรี 3 6 20 
เมืองฯ ประจันตคาม 
กบินทร์บุรี

322 - - ระดับน้ําลดลง 

    (1) จ.ลพบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท สนง.ปภ.จ. ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา
ระยะไกล สูบน้ําจากพื้นที่น้ําท่วมขึ้นไปเก็บกักในอ่างเก็บน้ําเพนียด ช่วยเหลือประชาชนเหตุอุทกภัยน้ําท่วมในพื้นที่ 
ต.เพนียด อ.โคกสําโรง  

 
    (2) จ.ปราจีนบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี สนง.ปภ.จ. หน่วยทหารในพื้นที่ 
พร้อมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เข้าสํารวจความเสียหายให้การช่วยเหลือขนย้ายผู้ป่วยติดเตียง และสิ่งของเคร่ืองใช้ขึ้นที่สูง 
พร้อมเฝ้าระวังระดับน้ําที่อาจสูงขึ้น 

 
  3) อิทธิพลพายุ “ไลออนร็อก” ซึ่งได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวเข้าปกคลุม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ทําให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝ่ังตะวันตก มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 8-14 ต.ค. 64 ส่งผลให้เกิด 
น้ําท่วมฉับพลัน และนํ้าป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 9 จ. (เชียงใหม่ ลําปาง เลย เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด 
ชุมพร ระนอง) 20 อ. 90 ต. 416 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,931 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 8 จ. ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 1 จ. 5 อ. 9 ต. 49 ม. 2,018 ครัวเรือน ดังนี้ 

จังหวัด จํานวน รายชื่ออําเภอ ความเสียหาย สถานการณ์ปัจจุบันอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 
ภาคตะวันออก รวม 1 จังหวัด 5 อ. 9 ต. 49 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,018 ครัวเรือน 

1.จันทบุรี 5 9 49 เขาคิชฌกูฎ มะขาม 
ขลุง เมืองฯ แหลมสิงห์ 2,018 - - ระดับน้ําลดลง 

2. ตราด 2 6 10 เขาสมิง เมืองฯ 1,299 - - คลี่คลายแล้ว
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    (1) จ.จันทบุรี สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติในบางพ้ืนที่ สนง.ปภ.จ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เข้าให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเบ้ืองต้นแล้ว   

 
    (2) จ.ตราด สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ สนง.ปภ.จ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าตรวจสอบ
ความเสียหายและเร่งให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป 

 
  4) อิทธิพลพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคกลาง ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมมากข้ึนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่ 
23 ก.ย. - 7 ต.ค. 2564 ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่ 33 จ. (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง 
ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี 
สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม) 225 อ. 1,201 ต. 8,218 ม. 1 เขตเทศบาล 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 333,367 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 14 ราย (จ.ลพบุรี 11 ราย ชาย 9 ราย  หญิง 1 ราย 
เด็กชาย 1 ราย , จ.เพชรบูรณ์ ชาย 2 ราย , จ.ชัยนาท ชาย 1 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 24 จ. 
ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 9 จ. 39 อ. 274 ต. 1,523 ม. 82,608 ครัวเรือน ดังนี้ 

จังหวัด 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 3 จังหวัด 16 อ. 57 ต. 458 ม. 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,127 ครัวเรือน

1. ขอนแก่น 7 25 296 
โคกโพธ์ิชัย ชนบท
พระยืน มัญจาคีรี 
บ้านแฮด เมืองฯ บ้านไผ่ 

2,218 - - ระดับน้ําลดลง 

2. มหาสารคาม 3 12 41 
โกสุมพิสัย กันทรวิชัย
เมืองฯ 

2,627 - - ระดับน้ําทรงตัว 

3. นครราชสีมา 6 20 121 
โนนสูง พิมาย คง ประทาย
ชุมพวง เมืองยาง 

282 - - 
ระดับน้ําลดลง

 
     

ภาคกลาง รวม 6 จังหวัด 23 อ. 217 ต. 1,065 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 76,481 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 11 ราย
4. ลพบุรี 2 11 40 เมืองฯ บ้านหมี่ 12,558 11 - ระดับน้ําลดลง
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จังหวัด 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

5. สุพรรณบุรี 2 20 58 บางปลาม้า สองพ่ีน้อง 2,011 - - ระดับน้ําลดลง

6. สิงห์บุรี 3 10 46 
อินทร์บุรี เมืองฯ 
พรหมบุรี 

5,149 - - ระดับน้ําลดลง 

7. อ่างทอง 5 41 185 
เมืองฯ ไชโย ป่าโมก
วิเศษชัยชาญ สามโก้ 

5,525 - - ระดับน้ําลดลง 

8.พระนครศรีอยุธยา 9 115 681 

ผักไห่ เสนา บางบาล
พระนครศรีอยุธยา บางไทร 
บางปะอิน มหาราช 
บางปะหัน บางซ้าย  

46,749 - - ระดับน้ําลดลง 

9. ปทุมธาน ี 2 20 55 เมืองฯ สามโคก 4,489 - - ระดับน้ําลดลง
  การให้ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 
   (1) จ.ขอนแก่น ส่วนใหญ่ยังคงมีน้ําท่วมขังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําทางการเกษตรและยังคงมีน้ําท่วมในพื้นที่
บ้านเรือนประชาชนบางส่วน หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบ้ืองต้นแล้ว และได้ดําเนินการ
ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ํา ระดับน้ําลดลง  

 
  (2) จ.มหาสารคาม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น และหน่วยทหารในพื้นที่ เข้าให้
การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และนําน้ําดื่มพร้อมอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย 

  
  (3) จ.นครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ร่วมกับ สนง.ปภ.จ.นคราชสีมา 
ได้ดําเนินการสูบน้ําออกจากพื้นที่ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน 
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  (4) จ.ลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เย่ียมให้กําลังใจ และมอบสิ่งของช่วยเหลือ    
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ดอนโพธิ์ (ม.7) อ.เมืองฯ 

   
   (5) จ.สุพรรณบุรี สนง.ปภ.จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 7 ส่วนประสานและบริหาร
จัดการลุ่มน้ําท่าจีน ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน   

 
   (6) จ.สิงห์บุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ได้ดําเนินการสูบน้ําออกจากพื้นที่
ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน 

 
   (7) จ.อ่างทอง สนง.ปภ.จ.อ่างทอง ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ สนับสนุนจังหวัดขนย้ายถุงยังชีพ กรอกกระสอบ
ทราย ผลิตน้ําดื่มแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบ้ืองต้น 
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   (8) จ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําน้อย คลองโผงเผง 
และคลองบางบาล ซึ่งอยู่นอกเขตคันก้ันน้ํา มีบ้านเรือนประชาชนบางส่วนที่อยู่ริมน้ําได้รับผลกระทบ หน่วยงาน
รับผิดชอบเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาทกุข์เบ้ืองต้น 

 
   (9) จ.ปทุมธานี ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งอยู่นอกเขตคันก้ันน้ํา มีบ้านเรือน
ประชาชนบางส่วนที่อยู่ริมน้ําได้รับผลกระทบ หน่วยงานรับผิดชอบเข้าให้ความช่วยเหลือ 

 
  1.2 น้ําล้นตลิง่ 
     จ.กาฬสินธ์ุ เกิดน้ําในนํ้าชีล้นตลิ่ง ในพื้นที่ อ.ฆ้องชัย ต.โคกสะอาด (ม.1) ต.ลําชี (ม.1,2,4,5,6,7,8)   
ต.ฆ้องชัยพัฒนา (ม.1,10) บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ (นอกพนัง) จํานวน 8 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตร (นาข้าว) 
สนง.ปภ.จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่เข้าสํารวจตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ 
เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบ้ืองต้น 

 
  การให้ความช่วยเหลือ 
    - วันที่ 18 ต .ค . 64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี            
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จํานวน 2,000 ถุง มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี  
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   - วันที่ 18 ต.ค. 64 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จํานวน 2 แห่ง ณ โรงเรียนเทศบาลทับยา ต.ทับยา 
จํานวน 8,000 กล่อง และ องค์การบริหารส่วนตําบลชีน้ําร้าย จํานวน 3,500 กล่อง  

 
   - วันที่ 16 ต.ค. 64 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้าน 
มหาดไทย ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมเย่ียมเยียน          
ให้กําลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ม.8 ต.บ่อ อ.ขลุง และ เทศบาลเมืองจันทบุรี ต.ค่ายเนินวง อ.เมืองฯ 

 
   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กําชับและเร่งรัดให้ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ประสาน อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํารวจตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ และประสานการปฏิบัติโดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต หน่วยทหารใน
พื้นที่ อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
เบ้ืองต้นแล้ว 

   1.3 แผ่นดินไหว 
     1) จ.ลําปาง วันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 09.18 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 2.5 ความลึก 5 กิโลเมตร  
ที่ละติจูด 18.062 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.518 องศาตะวันออก บริเวณ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ รับรู้แรงสั่นไหว 
จากบ้านเรือนเล็กน้อย และไม่มีรายงานความเสียหาย 
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     2) จ.เชียงราย วันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 16.00 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.5 ความลึก 3 
กิโลเมตร ที่ละติจูด 19.744 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.636 องศาตะวันออก บริเวณ ต.คงมะดะ อ.แม่ลาว รับรู้แรงสั่นไหว
บริเวณ อ.แม่ลาว อ.แม่สรวย อ.พาน และไม่มีรายงานความเสียหาย 

 
 2. การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 
 พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน และทะเลจีนใต้ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่าน
ภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย แต่ยังคงทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ 

 3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 13.00 น. วันที่ 17 ต.ค. 64  ถึง เวลา 13.00 น. วันที่ 18 ต.ค. 64  (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 
ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน
เหนือ ตาก - เมืองฯ 25.2 มม.

ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ต.คอโค เมืองฯ 33.9 มม.
กลาง สุพรรณบุรี - อู่ทอง 30.2 มม.

ตะวันออก ชลบุรี - สัตหีบ 25.3 มม.
 ใต้ฝั่งตะวันออก สุราษฎร์ธานี - พระแสง 47.8 มม.
ใต้ฝั่งตะวันตก ตรัง - เมืองฯ 21.5 มม.

กรุงเทพฯและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ คลองเตย 15.7 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 18 ต.ค. 64) 

ภาค อุณหภูมิ  
ตํ่าสุด (˚C) จังหวัด อุณหภูมิ 

สูงสุด (˚C) จังหวัด 

เหนือ 21.0 เชียงราย 31.9 น่าน 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 18.5 สุรินทร์ 30.5 หนองคาย

กลาง 20.5 กาญจนบุรี 30.5 ลพบุรี 
ตะวันออก 21.2 ชลบุรี จันทบุรี 30.0 ชลบุรี 

ใต้ 19.5 กระบี่ 34.3 สงขลา 
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 22.5 กรุงเทพมหานคร 30.0 สมุทรปราการ

 *** อุณหภูมิยอดดอยตํ่าสุด 10.2 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) 
 5.  พ้ืนที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
  กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยง ได้ มีหนังสือในราชการกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ .ก . ) 
ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 335 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการจังหวัด 
แจ้งว่าได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา จากแผนที่ฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องค์การมหาชน) และพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากของ 
กรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งได้ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงอุทกภัย ในช่วงวันที่ 11 - 16 ตุลาคม 
2564 ตามประกาศกองอํานวยการน้ําแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2564 เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ จึงขอเน้นยํ้า
ยังคงให้ติดตามสถานการณ์ซึ่งยังมีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง ในช่วงวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 

1) เฝ้าระวังน้ําหลาก และดินถล่ม ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี 
สระแก้ว จันทบุรี ตราด และเพชรบุรี ภาคใต้ จังหวัดระนอง และพังงา 

2) เฝ้าระวังระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ํามากกว่าร้อยละ 80 
และแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน เสี่ยงน้ําล้น กระทบพ้ืนที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ําในพ้ืนที่ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสกลนคร ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และเพชรบุรี 

3) เฝ้าระวังระดับน้ําล้นตลิ่ง และสถานการณ์น้ําท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ํามีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน 
     3.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณแม่น้ํามูล อําเภอประโคนชัย อําเภอสตึก และอําเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ อําเภอชุมพลบุรี และอําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อําเภอเมืองศรีสะเกษ และอําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ  

 3.2 ภาคกลาง บริเวณแม่น้ําป่าสัก อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี แม่น้ําลพบุรี อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แม่น้ําท่าจีน อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จึงขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า และ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ําแห่งชาติ ที่ 23/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 
 6. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
   6.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเม่ือวันที่ 8 ต.ค. 64 สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมความพร้อม    
รับสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งกําชับการดําเนินการตามแนวทางแผนเผชิญเหตุ 
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 1. ให้คณะทํางานติดตามสถานการณ์ของจังหวัด ติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ 
ที่เคยประสบอุทกภัย น้ําท่วมขัง และดินโคลนถล่ม จากกรณีฝนตกหนัก หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาก
กรณีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ เช่น พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจของจังหวัด พื้นที่ท้ายเขื่อน อ่างเก็บน้ํา ฝาย ที่มีปริมาณ
น้ํามาก และพื้นที่เชิงเขา พร้อมทั้งจัดทําข้อมูลแผนที่เส้นทางน้ําที่อาจส่งผลกระทบพื้นที่ชุมชน เขตเศรษฐกิจ 
ให้ครอบคลุม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อํานวยการในแต่ละระดับ ให้สามารถแจ้งเตือน
ประชาชน ตลอดจนบูรณาการจัดกําลังเจ้าหน้าที่เข้าป้องกันการเกิดน้ําท่วม และเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้
ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. กําชับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ให้แบ่งมอบพื้นที่ ภารกิจ หน่วยงาน
รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติ และช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง หากกําลังเจ ้าหน้าที่ 
เครื่องจักรกล สาธารณภัย อาทิ เครื่องสูบน้ํา เรือยนต์กู้ภัย เรือท้องแบน รถสูบส่งน้ําระยะไกล รถปฏิบัติการ
บรรเทาอุทกภัย ฯลฯ ไม่เพียงพอ ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหาร และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง  
  3. เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ให้จัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตํารวจ 
มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ ด้านการดํารงชีพ ด้านสาธารณสุข ด้านการคมนาคม ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบ
เลี้ยง พร้อมทั้งแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบ โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยที่อยู่ห่างไกล และเข้าถึงได้ยาก เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
 4. หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้อํานวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไป
ยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ 
 ทั้งนี้ การปฏิบัติการให้ดําเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)  
 5. สําหรับจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ให้มอบหมาย
หน่วยงาน ที่มีหน้าที่กํากับดูแล เช่น บริเวณน้ําตก ถ้ํา กําหนดมาตรการในการแจ้งเตือนการปิดก้ัน หรือห้ามบุคคล
ใดเข้าพื้นที่ สําหรับพื้นที่ติดทะเล ชายหาดต่าง ๆ ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ 
ตํารวจน้ําในพื้นที่  เพื่อดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดในการนําเรือเข้าที่กําบังและห้ามการเดินเรือช่วงที่มีคลื่น
ลมแรงโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีเรือขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งที่อาจจะเป็นอันตรายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการนําเรือดังกล่าวกลับเข้าฝั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนกําชับสถานประกอบการ โรงแรมในพื้นที่
ชายทะเลสื่อสารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังและห้ามลงเล่นน้ําในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด 
     6. ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสรุปสถานการณ์และ
รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่องทุกวัน 
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 
  6.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ดังนี้ 
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  ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทยปี 2564 ว่าฤดูฝน 
ของประเทศไทยปีนี้ จะเร่ิมต้นประมาณกลางสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม 2564 และจะสิ้นสุดประมาณ
กลางเดือนตุลาคม 2564 โดยปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะมากกว่าปีที่แล้ว และในช่วง
เดือนสิงหาคมและกันยายน เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่าน
ประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลัน 
น้ําป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ําล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ 
  เพื่อให้การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
  1) การเตรียมความพร้อม   
      1.1 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณ์โดยมี
หน่วยงานด้านการพยากรณ์ หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ํา ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ 
จากภาคประชาสังคมหรือสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมทําหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้ํา 
และเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน รวมท้ังวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์น้ําในพื้นที่ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อํานวยการแต่ละระดับสําหรับใช้ในการสื่อสาร 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 และเตรียมการในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการแจ้งข้อมูล และการขอรับ 
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในกรณีจังหวัดที่มีเส้นทางน้ําเชื่อมต่อกันให้มี 
การประเมินสถานการณ์ร่วมกัน และแจ้งเตือนระหว่างจังหวัดต้นน้ําและจังหวัดปลายน้ําอย่างใกล้ชิด 
  2) การเผชิญเหตุ 
    เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพ้ืนที่ให้ยึดแนวทาง         
การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
 



14 

 
 

    2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อําเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และอํานวยการหลักในการระดมสรรรพกําลังตลอดจน 
การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร 
สาธารณกุศล 
    2.2 ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ตลอดจนอาสาสมัคร ประชาชนจิต
อาสาเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ สถานที่สําคัญต่าง ๆ และร่วมกัน
กําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําเม่ือเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ทั้งนี้ หากมีกรณีน้ําท่วมขัง สร้างความเดือดร้อน ความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สินของประชาชน ให้เร่งกําหนดแนวทางการระบายน้ํา พร้อมทั้งสั่งใช้เคร่ืองจักรกลในพื้นที่ของหน่วยงาน 
ฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร และภาคเอกชน เพื่อเร่งระบายน้ํา และเปิดทางน้ําในพื้นที่  
    2.3 จัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการดํารงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยตาม
วงรอบอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาลโดยอย่า
ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติ และเชิญชวนประชาชนจิตอาสา มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบภัย 
    2.4 กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานเป็นทีมช่างในพื้นที่ 
ทั้งหน่วยทหาร ตํารวจ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชน 
จิตอาสาเพื่อเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว 
    2.5 กรณีเส้นทางคมนาคมได้ รับความเสียหาย หรือถูกน้ําท่วมจนประชาชนไม่สามารถใช้
ยานพาหนะสัญจรได้ให้จัดทําป้ายแจ้งเตือนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกการจราจร แนะนําเส้นทางเลี่ยงที่
ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน และให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางที่ชํารุด/ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว  
   2.6 เน้นยํ้าการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัย ผ่านสื่อมวลชน 
ตลอดจนสื่อแขนงต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
   2.7 ให้รายงานสถานการณ์อุทกภัย  วาตภัย  น้ํ า ป่าไหลหลาก  และดินถล่มที่ เ กิดขึ้นต่อ 
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ 
และเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการตัดสินใจสั่งการในเชิงนโยบายต่อไป 
 7. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา (ข้อมูลกรมชลประทาน วันท่ี 18 ต.ค. 64) 
  ตารางเปรียบเทียบปริมาตรน้ํารวมในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 35 อ่าง ระหว่างปี 2564 และปี 2563 ณ วันที่ 18 ต.ค. 64 

ปี พ.ศ. ความจุท่ีระดับน้ํากักเก็บ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาตรน้ํา 
(ล้าน ลบ.ม.) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความจุน้ําใช้การ  
(ล้าน ลบ.ม.) 

น้ําใช้การ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

2564 
70,926 

51,092 72 
47,384 

27,549 58 

2563 41,219 58 17,074 37 

เปรียบเทียบ 70,926 +9,873 +14 47,384 +10,475 +21 
*หมายเหตุ เปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กับป ี2563 ผลบวก คือมากกว่าปี 2563 ผลลบ คือน้อยกว่าปี 2563

   ปริมาตรน้ํารวมในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 35 อ่าง ข้อมูลของวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับข้อมูล     
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 พบว่าปี 2564 มีปริมาตรน้ํารวมในอ่างฯ มากกว่าปี 2563 จํานวน 9,873 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 14
และมีปริมาตรน้ําใช้การมากกว่าปี 2563 จํานวน 10,475 ลม.ม. คิดเป็นร้อยละ 21 
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ตารางสภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ จํานวน 35 อ่าง ข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 18 ต.ค. 64 

อ่างเกบ็นํ้า 
ความจุท่ี 
รนก. 

(ล้าน ม3) 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรนํ้าระบาย ปรมิาตรนํ้า
รับได้อีก 
(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) 13,462 7,290 54 3,490 36 87.81 52.50 1.00 1.00 6,172
2. สิรกิิติ ์(อต) 9,510 4,380 46 1,530 23 9.79 15.09 4.05 4.17 5,130
3. แมง่ัดสมบูรณ์ชล (ชม) 265 102 39 90 36 0.42 0.46 0.11 0.00 163
4. แมก่วงอุดมธารา (ชม) 263 65 25 51 20 0.40 0.40 0.04 0.04 198
5. กิ่วลม (ลป) 106 84 79 81 79 1.62 1.35 0.53 0.66 22
6. กิ่วคอหมา (ลป) 170 114 67 108 66 1.23 1.05 0.21 0.21 56
7. แควน้อยบาํรงุแดน (พล) 939 928 99 885 99 13.76 14.67 10.37 9.50 11
8. แมม่อก (ลป) 110 114 103 98 104 2.44 2.77 2.32 1.79 0
9. หว้ยหลวง (อด) 136 79 58 72 56 0.55 0.30 0.11 0.11 57
10. นํ้าอูน (สน) 520 329 63 284 60 6.59 7.12 0.25 0.00 191
11. นํ้าพุง (สน) 165 90 55 82 52 1.11 1.39 0.31 0.30 75
12. จุฬาภรณ ์(ชย) 164 160 98 123 97 12.69 25.62 24.63 14.08 4
13. อบุลรตัน์ (ขก) 2,431 2,368 97 1,787 97 41.94 34.71 13.06 10.00 63
14. ลําปาว (กส) 1,980 1,131 57 1,031 55 18.61 33.18 0.94 0.93 849
15. ลําตะคอง (นม) 314 303 96 280 96 8.79 6.99 0.07 0.43 11
16. ลําพระเพลิง (นม) 155 151 97 150 97 7.82 8.42 2.92 2.79 4
17. มูลบน (นม) 141 140 99 133 99 2.83 2.15 1.22 1.22 1
18. ลําแซะ (นม) 275 263 96 256 95 4.84 3.93 1.42 1.42 12
19. ลํานางรอง (บร) 121 108 89 104 88 3.42 2.60 0.45 0.74 13
20. สิรินธร (อบ) 1,966 1,673 85 841 74 34.68 31.90 0.00 0.19 293
21. ป่าสักชลสิทธิ ์(ลบ) 960 988 103 985 103 62.97 58.02 47.60 38.95 0
22. ทับเสลา (อน) 160 170 106 153 107 15.27 13.30 14.77 8.35 0
23. กระเสียว (สพ) 299 306 102 266 103 19.15 12.75 10.14 10.44 0
24. ศรีนครินทร ์(กจ) 17,745 15,171 85 4,906 66 176.42 60.49 5.14 5.06 2,574
25. วชิราลงกรณ (กจ) 8,860 7,428 84 4,416 76 90.69 30.93 9.16 9.05 1,432
26. ขุนด่านปราการชล (นย) 224 224 100 219 100 3.29 7.37 3.58 6.62 0
27. คลองสียัด (ฉช) 420 238 57 208 53 3.42 3.04 0.01 0.01 182
28. บางพระ (ชบ) 117 95 81 83 79 2.31 0.74 0.24 0.23 22
29. หนองปลาไหล (รย) 164 179 109 165 110 0.51 2.37 0.12 0.12 0
30. ประแสร ์(รย) 295 281 95 261 95 2.72 1.70 0.00 0.00 14
31. นฤบดินทรจินดา (ปจ) 295 317 108 298 108 9.26 7.09 8.22 7.35 0
32. แก่งกระจาน (พบ) 710 578 81 513 80 11.65 7.55 1.73 1.73 132
33. ปราณบุร ี(ปข) 391 313 80 295 79 6.53 5.57 2.19 2.62 78
34. รัชชประภา (สฎ) 5,639 4,217 75 2,866 67 16.93 18.00 2.92 4.03 1,422
35. บางลาง (ยล) 1,454 718 49 442 38 3.65 3.05 4.99 8.02 736

รวมท้ังประเทศ 70926 50,263 71 26,721 56 436.62 369.38 130.06 114.00 20,706

หมายเหต ุ
ปริมาณนํ้าท่ีมากกว่า 

ร้อยละ 80 
ปริมาณนํ้าท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 30 
ปริมาณนํ้าท่ีใช้การได้
น้อยกวา่ร้อยละ 30 

% นํ้าเกบ็กัก / ปริมาณนํ้าไหลเขา้อา่งฯ / 
ปริมาณนํ้าระบาย สูงสดุ 
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 อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป ของความจุอ่างฯ จํานวน 
21 อ่าง (แควน้อยบํารุงแดน แม่มอก จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลําตะคอง ลําพระเพลิง มูลบน ลําแซะ ลํานางรอง  
สิรินธร ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ ขุนด่านปราการชล บางพระ หนองปลาไหล 
ประแสร์ นฤบดินทรจินดา และแก่งกระจาน) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ
จํานวน 1 อ่าง (แม่กวงอุดมธารา) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ 
จํานวน 2 อ่าง (สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา) 
 8. สถานการณ์น้ําในลุ่มน้ํา (ข้อมูล : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง วันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 16.00 น.) 
  ลุ่มน้ําเจ้าพระยา 

 เขื่อนเจ้าพระยา สถานี (C.13) อ .สรรพยา จ .ชัยนาท ปริมาณน้ําไหลผ่าน 2,614 ลบ .ม ./วินาที 
(เม่ือวาน 2,549 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ําเหนือเขื่อน 17.15 ม.รทก. (เม่ือวาน 17.15  ม.รทก.) 

 สถานี (C.35) บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับตลิ่ง 4.58 ม. ระดับน้ํา 5.39 ม. 
สูงกว่าตลิ่ง 0.81 ม. 

 สถานี (C.36) บ้านบางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับตลิ่ง 4.00 ม. ระดับน้ํา 6.33 ม. 
สูงกว่าตลิ่ง 2.33 ม. 

 สถานี (C.37) บ้านบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับตลิ่ง 3.80 ม. ระดับน้ํา 5.16 ม. 
สูงกว่าตลิ่ง 1.36 ม. 

  ลุ่มน้ําชี 
 สถานี (E.9) บ้านโจด อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ระดับตลิ่ง 11.00 ม. ระดับน้ํา 11.36 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.36 ม. 
 สถานี (E.16A) บ้านกุดขว้าง อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น ระดับตลิ่ง 9.60 ม. ระดับน้ํา 10.42 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.82 ม. 
 สถานี (E.85) บ้านโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ระดับตลิ่ง 5.26 ม. ระดับน้ํา 5.40 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.14 ม. 
 สถานี (E.91) บ้านหนองขนวน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระดับตลิ่ง 11.70 ม. ระดับน้ํา 12.71 ม.          
สูงกว่าตลิ่ง 1.01 ม. 
 สถานี (E.66A) บ้านม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง 11.60 ม. ระดับน้ํา 13.00 ม. สูงกว่าตลิ่ง 1.40 ม. 
 สถานี (E.92) บ้านท่างาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง 8.80 ม. ระดับน้ํา 8.96 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.16 ม. 

  ลุ่มน้ํามูล 
 สถานี (M.184) บ้านน้ําซึม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ระดับตลิ่ง 5.00 ม. ระดับน้ํา 5.52 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.52 ม. 
 สถานี (M.104) บ้านวังปรัด อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ระดับตลิ่ง 5.90 ม. ระดับน้ํา 6.87 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.97 ม. 
 สถานี (M.6A) บ้านสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ระดับตลิ่ง 6.00 ม. ระดับน้ํา 7.85 ม. สูงกว่าตลิ่ง 1.85 ม. 
 สถานี (M.4) บ้านพงสวาย อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ระดับตลิ่ง 6.30 ม. ระดับน้ํา 7.92 ม. สูงกว่าตลิ่ง 1.62 ม. 
 สถานี (M.5) บ้านเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ระดับตลิ่ง 8.10 ม. ระดับน้ํา 8.21 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.11 ม. 
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 9. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 18 ต.ค. 64 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 
ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม

17 ต.ค. 64 15 1,541 1,556
1 - 17 ต.ค. 64 564 35,142 35,706

1 ม.ค. 64 - 17 ต.ค. 64 10,459 680,205 690,664

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

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


