
ที่ของข่าว 542/2564    วันที่ 16 กันยายน 2564       (เวลา 06.00 น.) 
 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน ดังนี้ 
 1. สถานการณ์สาธารณภัย 
  จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกด
อากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้   
ฝ่ังตะวันตกทําให้บริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่สําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามัน
ตอนบนจะมีกําลังแรงข้ึน และจากอิทธิพลพายุ“โกนเซิน” ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 64 - ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ําท่วม
ฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพ้ืนที่ 28 จ. (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลําพูน ลําปาง ตาก 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ปราจีนบุรี 
สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก สมุทรปราการ ระนอง กระบี่ ตรัง)  
106 อ. 249 ต. 847 ม. 2 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,277 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย  
(หญิง จ.เชียงใหม่ สาเหตุน้ําพัดพา) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแลว้ 21 จ. ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 7 จ. ดังนี้  
    1) จ.พิษณุโลก วันที่ 9,11 ก.ย. 64 เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ อ.พรหมพิราม ต.ทับยายเชียง ต.ดงประคํา  
อ.วังทอง ต.นกนางแอ่น ต.ดินทอง ต.ชัยนาม ต.วังทอง ต.วังพิกุล ต.ท่าหม่ืนราม อ.เนินมะปราง ต.วังโพรง ต.ไทรย้อย  
ประชาชนได้รับผลกระทบ 234 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ํา อ.เนินมะปราง ระดับน้ําลดลง  

 
    2) จ.กําแพงเพชร วันที่ 12 ก.ย. 64 เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย ต.ท่าไม้ ต.วังควง อ.ลานกระบือ  
ต.ประชาสุขสันต์ ประชาชนได้รับผลกระทบ 48 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 
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    3) จ.พิจิตร วันที่ 11 ก.ย. 64 เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ 10 อ. (เมืองฯ วังทรายพูน วชิรบารมี สามง่าม ทับคล้อ 
โพทะเล โพธิ์ประทับช้าง ดงเจริญ สากเหล็ก บึงนาราง) 35 ต. 190 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 688 ครัวเรือน 
ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ 7 อ. ระดับน้ําลดลง 

 
    4) จ.ปราจีนบุรี วันที่ 9,11 ก.ย. 64 เกิดน้าํล้นตลิ่งเข้าทว่มในพื้นที ่อ.กบินทร์บุรี ต.กบินทร์ อ.ศรีมหาโพธิ 
ต.ศรีมหาโพธิ ต.บางกุ้ง ต.สัมพันธ์ ต.บ้านทาม ต.ท่าตูม ประชาชนได้รับผลกระทบ 890 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับ
น้ําลดลงเล็กน้อย 

 
     5) จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 9 ก.ย. 64 เกิดน้ําไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่ง ในพื้นที่ อ.หล่มเก่า ต.ศิลา ต.ตาดกลอย 
ต.นาแซง ต.หล่มเก่า ต.หินฮาว อ.หล่มสัก ต.สักหลง ต.ท่าอิบุญ ต.ห้วยไร่ ต.หนองไขว่ ต.ตาลเดี่ยว ต.ฝายนาแซง  
ต.วัดป่า ทม.หล่มสัก อ.น้ําหนาว ต.น้ําหนาว ต.วังกวาง ต.หลักด่าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,545 ครัวเรือน 
ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ ลุ่มต่ํา อ.หล่มสัก ระดับน้ําลดลง 

 
    6) จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 13 ก.ย. 64 เกิดน้ําเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ อ.ผักไห่ ต.กุฏิ  
ต.ท่าดินแดง อ.เสนา ต.หัวเวียง อ.บางบาล ต.ตะกู ต.ทางช้าง ต.กบเจา ต.บ้านคลัง ประชาชนได้รับผลกระทบ  
602 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 
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 7) จ.นครราชสีมา วันที่ 13,14 ก.ย. 64 เกิดฝนตกหนักน้ําล้นอ่างเก็บน้ําเข้าท่วมพื้นที่ อ.ด่านขุนทด  
ต.หนองบัวละคร ต.สระจรเข้ อ.สูงเนิน ทต.สูงเนิน ต.บุ้งขี้เหล็ก ต.โคราช อ.โนนสูง ต.จันอัด ทต.โนนสูง อ.ปักธงชัย  
ต.สะแกราช ต.สําโรง อ.โนนไทย ต.สําโรง อ.วังน้ําเขียว ต.วังหมี อ.พิมาย ต.สัมฤทธ์ิ อ.โชคชัย ต.โชคชัย 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 499 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 

 
    - จ.เลย วันที่ 15 ก.ย. 64 เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมขังระบายไม่ทันในพื้นที่ อ.เมืองฯ ต.นาอาน  
ความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

 
      การให้การช่วยเหลือ ศูนย์ ปภ.เขต. สนง.ปภ.จ. อําเภอ หน่วยทหารในพื้นที่ อปท. อปพร.
อาสาสมัครและมูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นแล้ว 
 2. พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 05.00 น. 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า  ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ลักษณะ
เช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว ระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วย 
  สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
และอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือ 
ด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย 
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 3. ข้อมูลปริมาณน้ําฝนสูงสุดรายภาค เวลา 01.00น. วันที่ 15 ก.ย. 64  ถึง เวลา 01.00 น. วันที่16 ก.ย. 64 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

 4.ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 16 ก.ย. 64) 
ภาค อุณหภูมิ  

ตํ่าสุด (˚C) จังหวัด อุณหภูมิ 
สูงสุด (˚C) จังหวัด 

เหนือ 21.7 พะเยา 34.5 ตาก 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22.6 นครราชสีมา 33.5 มหาสารคาม อบุลราชธานี 

กลาง 23.9 กาญจนบุร ี 34.4 สุพรรณบุร ี
ตะวันออก 23.3 ชลบุรี 32.6 สระแก้ว 

ใต ้ 19.1 กระบี ่ 33.5 นครศรีธรรมราช 
กรงุเทพมหานคร/ปริมณฑล 26.0 ปทุมธานี 33.0 กรงุเทพมหานคร 

 *** อุณหภูมิยอดดอยตํ่าสุด 12.9 องศาเซลเซียส (กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) 
 5.ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
   5.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีข้อ
สั่งการเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 64 สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  
   จากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 11 กันยายน 2564 ร่องมรสุมกําลังแรง
พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทย
ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและ น้ําป่าไหลหลาก 
นอกจากนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยจะทําให้ทะเล
อันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ข้างต้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ถือปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือที่อ้าง
ถึงโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
 1. แจ้งเตือนให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะ พร้อมทั้ง
แจ้งแนวทางการปฏิบัติ และช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทาง
อย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะทํางานติดตามสถานการณ์ของจังหวัด ติดตาม ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ ปริมาณฝน น้ําท่า การระบายน้ําจากเขื่อน และอ่างเก็บน้ําขนาดต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อํานวยการในแต่ละระดับ 
 2.กําชับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัย ในการแบ่งมอบพื้นที่ ภารกิจ หน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยเฉพาะการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ 
เคร่ืองจักรกลสาธารณภัย อาทิ เคร่ืองสูบน้ํา เรือยนต์กู้ภัย เรือท้องแบน รถสูบส่งน้ําระยะไกล รถปฏิบัติการ
บรรเทาอุทกภัย ฯลฯ เตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงภัยไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุ
ช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง  

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 
เหนือ ตาก ดอยมูเซอ เมืองฯ 73.3 มม. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา - ปากช่อง 59.1 มม. 
กลาง นครสวรรค์ - ตากฟ้า 39.7 มม. 

ตะวันออก ระยอง - เมืองฯ 140.4 มม. 
ใต้ฝ่ังตะวันออก สุราษฎร์ธาน ี - เกาะสมุย 34.4 มม. 
ใต้ฝ่ังตะวันตก พังงา - ตะกั่วป่า 34.6 มม. 

กรงุเทพฯและปริมณฑล สมุทรปราการ ต.บางปลา บางพลี 13.8 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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3. เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ให้จัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร 
ตํารวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ 
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยง การแจกจ่ายถุงยังชีพ 
ตามวงรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  

4. หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้อํานวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ 
ทั้งนี้ การปฏิบัติการให้ดําเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid – 19) 

5. สําหรับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ให้ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กําชับสถานประกอบการ โรงแรมในพื้นที่ชายทะเล เร่งสื่อสารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวัง และห้ามลงเล่นน้ํา 
ในช่วงที่มีคลื่นลมแรง พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ตํารวจน้ําในพื้นที่  
เพื่อดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดในการนําเรือเข้าที่กําบังและห้ามการเดินเรือช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเคร่งครัด 
 6. ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสรุปสถานการณ์ 
และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง
ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง  
    5.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564ดังนี้ 
  ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทยปี2564 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 
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 
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    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 
    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 าป่าไหลหลาก และดินถล่มที่ เ กิดขึ้นต่อ 
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ 
และเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการตัดสินใจสั่งการในเชิงนโยบายต่อไป 
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 6. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา (ข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 15 ก.ย. 64) 
  ปริมาตรน้ําในอ่างฯ 40,515 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57 (ปริมาตรน้ําใช้การได้ 16,972 ล้านลบ.ม.        
คิดเป็นร้อยละ 36) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (34,424 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49) มากกว่าปี 
2563 จํานวน 6,090 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ จํานวน 319.83 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 
58.14 ล้าน ลบ.ม. (น้ําไหลลงอ่างฯ มากกว่าน้ําระบาย 261.69 ล้าน ลบ.ม.) สามารถรับน้ําได้อีก 30,412 ล้าน ลบ.ม. 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป ของความจุอ่างฯ 
จํานวน 7 อ่าง (แม่มอก ลําพระเพลิง มูลบน ขุนด่านปราการชล หนองปลาไหล ประแสร์ และนฤบดินทรจินดา) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ
จํานวน 2 อ่าง (แม่กวงอุดมธารา และป่าสักชลสิทธิ์) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ 
จํานวน 7 อ่าง (ภูมิพล สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา อุบลรัตน์ ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา และคลองสียัด ) 

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) 5,179 38 1,379 14 46.97 52.48 0.50 0.50 8,283
2. สิริกิต์ิ      (อต) 3,834 40 984 15 19.66 20.78 5.07 0.00 5,676
3. แม่งัดสมบูรณ์ชล (ชม) 94 36 82 33 0.48 0.41 0.25 0.25 171
4. แม่กวงอุดมธารา (ชม) 51 19 37 15 0.82 0.56 0.04 0.04 213
5. ก่ิวลม (ลป) 60 56 56 55 3.96 1.91 1.39 1.33 49
6. ก่ิวคอหมา (ลป) 64 38 58 35 4.83 0.83 0.03 0.15 108
7. แควน้อยบํารุงแดน (พล) 537 57 494 55 28.80 31.03 0.00 0.00 402
8. แม่มอก (ลป) 109 99 93 99 1.44 1.44 0.32 0.32 1
9. ห้วยหลวง (อด) 51 38 45 35 0.77 0.58 0.11 0.11 85
10. นํ้าอูน  สน) 241 46 196 41 5.67 6.10 0.00 0.00 278
11. นํ้าพุง (สน) 66 40 58 37 1.97 1.82 0.00 0.00 100
12. จุฬาภรณ์ (ชย) 104 63 67 53 0.86 1.15 0.53 0.52 66
13. อุบลรัตน์ (ขก) 895 37 314 17 48.48 39.17 1.00 1.00 1,561
14. ลําปาว (กส) 697 35 597 32 10.34 13.87 1.96 1.78 1,296
15. ลําตะคอง (นม) 226 72 204 70 1.04 1.72 1.81 1.90 96
16. ลําพระเพลิง (นม) 127 82 125 81 1.36 1.23 3.97 4.49 28
17. มูลบน (นม) 114 81 107 80 1.43 0.61 0.21 0.22 32
18. ลําแซะ (นม) 194 70 187 70 2.57 2.46 0.03 0.03 91
19. ลํานางรอง (บร) 73 60 70 59 2.93 1.58 0.00 0.00 51
20. สิรินธร      (อบ) 1,416 72 585 52 13.08 20.04 10.01 9.89 573
21. ป่าสักชลสิทธิ์ (ลบ) 255 27 252 26 17.19 17.18 0.00 0.00 705
22. ทับเสลา (อน) 56 35 39 27 0.86 1.35 0.00 0.00 106
23. กระเสียว (สพ) 133 44 93 36 1.97 0.56 0.04 0.04 167
24. ศรีนครินทร์     (กจ) 13,109 74 2,844 38 38.27 40.54 5.05 4.99 4,688
25. วชิราลงกรณ (กจ) 6,566 74 3,554 61 36.13 39.24 9.21 9.13 2,320
26. ขุนด่านปราการชล (นย) 182 81 177 81 1.03 1.35 0.26 1.12 42
27. คลองสียัด (ฉช) 136 32 106 27 1.12 2.52 0.01 0.01 285
28. บางพระ (ชบ) 51 43 38 37 0.10 0.30 0.22 0.24 67
29. หนองปลาไหล (รย) 140 86 127 84 0.83 1.05 0.00 0.00 24
30. ประแสร์ (รย) 255 86 235 85 1.32 1.92 0.28 0.00 40
31. นฤบดินทรจินดา (ปจ) 243 82 224 81 4.05 1.85 5.01 4.87 52
32. แก่งกระจาน (พบ) 502 71 437 68 6.00 4.73 0.86 0.86 212
33. ปราณบุรี (ปข) 248 63 230 62 2.60 3.57 2.01 2.06 153
34. รัชชประภา  (สฎ) 3,811 68 2,459 57 8.48 11.93 5.29 5.89 1,839
35. บางลาง (ยล) 698 48 422 36 2.43 2.70 2.66 2.95 756

หมายเหต ุ ปริมาณนํ้าท่ีมากกว่า 
ร้อยละ 80 

ปริมาณนํ้าท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 30 

ปริมาณนํ้าท่ีใช้การได้
น้อยกวา่ร้อยละ 30 

% นํ้าเกบ็กัก / ปริมาณนํ้าไหลเขา้อา่งฯ / 
ปริมาณนํ้าระบาย สูงสดุ 
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 7. สถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยา (ข้อมูล : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง วันที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 04.00 น.) 
  เขื่อนเจ้าพระยา สถานี (C.13) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ปริมาณนํ้าไหลผ่าน 1,353.00 ลบ.ม./วินาที      

(เม่ือวาน 1,415.00 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ําเหนือเขื่อน 16.50 ม.รทก. (เม่ือวาน 16.50 ม.รทก.) 
  สถานี (C.3) บางพุดทรา อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี ระดับตลิ่ง 13.40 ม. ระดับน้ํา 8.54 ม. ต่ํากว่าตลิ่ง 4.86 ม. 
  สถานี (C.7A) บ้านบางแก้ว อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง ระดับตลิ่ง 10.00 ม. ระดับน้ํา 5.36 ม. ต่ํากว่าตลิ่ง 4.64 ม. 
  สถานี (C.36) บ้านบางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับตลิ่ง 4.00 ม. ระดับน้ํา 3.52 ม.     

ต่ํากว่าตลิ่ง 0.48 ม. 
  สถานี (C.37) บ้านบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับตลิ่ง 3.80 ม. ระดับน้ํา 3.02 ม.          

ต่ํากว่าตลิ่ง 0.78 ม. 
  การบริหารจัดการน้ําในเขตพ้ืนที่ลุ่มต่ํา แม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่าง 
   กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมายังคงมีฝน
ตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ําหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
ไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากข้ึน โดยคาดการณ์ปริมารน้ําไหลผ่านสถานีวัดน้ํา C.2 จังหวัดนครสวรรค์ 
ประมาณ 1,300 - 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รับน้ําเข้าระบบชลประทานท้ังสองฝั่งรวม 400 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที และเพิ่มปริมาณน้ําไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยาประมาณ 800 - 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้
ระดับน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกัน 
รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรีสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ํา เช่น งานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหาร 
เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ํา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 16 ก.ย.64 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 

ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม
15 ก.ย. 64 38 1,888 1,926

1 - 15 ก.ย. 64  445 26,335 26,780
1 ม.ค. 64 -15 ก.ย. 64 9,465 616,022 625,487

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

            นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 ผู้อํานวยการกลาง 


