
 
 

ที่ของข่าว 556/2564    วันที่ 23 กันยายน 2564            (เวลา 06.00 น.) 
 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน ดังนี้ 
 1. สถานการณ์สาธารณภัย 
  1.1 อุทกภัย 
       จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ 
ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 64 - ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่ 19 จ. (เชียงราย 
เชียงใหม่ ลําปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ศรีสะเกษ 
ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี นครศรีธรรมราช) 57 อ. 153 ต. 645 ม. 5 เขตเทศบาล 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,366 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จ. ยังคงมีสถานการณ์   
ในพ้ืนที่ 5 จ. ดังนี้ 

จังหวัด จํานวน รายชื่ออําเภอ ความเสียหาย สถานการณ์ปัจจุบัน อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 
ภาคเหนือ รวม 9 จังหวัด 23 อ. 69 ต. 395 ม. 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,837 ครัวเรือน 

1. เชียงราย 1 1 1 แม่สรวย - - - คลี่คลายแล้ว 
2. เชียงใหม่ 2 2 3 ฝาง ไชยปราการ 3 - - คลี่คลายแล้ว 

3. ลําปาง 4 11 25 เถิน สบปราบ แม่พริก 
เสริมงาม 30 - - คลี่คลายแล้ว 

4. ตาก 3 7 43 เมืองฯ บ้านตาก แม่สอด 4,208   ระดับน้ําลดลง 
5. สุโขทัย 1 1 1 เมืองฯ - - - คลี่คลายแล้ว 
6. พิษณุโลก 1 1 1 ชาติตระการ 8 - - คลี่คลายแล้ว 
7. เพชรบูรณ์ 2 9 75 หล่มสัก หนองไผ่ 4,240 - - คลี่คลายแล้ว 

8. พิจิตร 8 35 234 
เมืองฯ สากเหล็ก บึงนาราง 
โพธิ์ประทับช้าง วชิรบารมี 
โพทะเล สามง่าม วังทรายพูน 

3,348 - - ระดับน้ําลดลง 

9. กําแพงเพชร 1 2 12 พรานกระต่าย - - - คลี่คลายแล้ว 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด 20 อ. 39 ต. 79 ม. 3 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,077 ครัวเรือน 

10. ชัยภูมิ 5 17 42 เมืองฯ หนองบัวระเหว 
จัตุรัส เนินสง่า บ้านเขว้า 125 - - ระดับน้ําลดลง 

11. เลย 5 9 11 วังสะพุง เมืองฯ ท่าลี่ 
ด่านซ้าย นาแห้ว 89 - - คลี่คลายแล้ว 

12. นครราชสีมา 5 7 17 ด่านขุนทด สูงเนิน โนนสูง 
โชคชัย เมืองฯ 498 - - ระดับน้ําลดลง 

13. ศรีสะเกษ 5 6 9 กันทรลักษ์ ขุขันธ์ ภูสิงห์ 
กันทรารมย์ ขุนหาญ 365 - - คลี่คลายแล้ว 

 
 
 

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 
โทรสาร 0-2241-7450-6 สายด่วนนิรภัย 1784 
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จังหวัด จํานวน รายชื่ออําเภอ ความเสียหาย สถานการณ์ปัจจุบัน อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 
ภาคตะวันออก รวม 3 จังหวัด 8 อ. 25 ต. 88 ม. 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,666 ครัวเรือน 

14. ปราจีนบุรี 4 17 73 นาดี กบินทร์บุรี เมืองฯ 
ศรีมหาโพธิ 1,656 - - คลี่คลายแล้ว 

15. สระแก้ว 3 5 8 ตาพระยา อรัญประเทศ 
เมืองฯ - - - คลี่คลายแล้ว 

16. จันทบุรี 1 3 7 แก่งหางแมว 10 - - คลี่คลายแล้ว 
ภาคกลาง รวม 2 จังหวัด 4 อ. 18 ต. 81 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,786 ครัวเรือน 

17. พระนครศรีอยธุยา 3 15 67 ผักไห่ เสนา บางบาล 1,466 - - ระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 
18. ราชบรุ ี 1 3 14 บ้านโป่ง 320 - - คลี่คลายแล้ว 

ภาคใต้ รวม 1 จังหวัด 2 อ. 2 ต. 2 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ - ครัวเรือน 
19. นครศรีธรรมราช 2 2 2 บางขัน นบพิตํา - - - คลี่คลายแล้ว 

   1) จ.พิจิตร เกิดน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ 8 อ. (เมืองฯ สากเหล็ก บึงนาราง โพธิ์ประทับช้าง วชิรบารมี โพทะเล 
สามง่าม วังทรายพูน) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ 7 อ. (เมืองฯ สากเหล็ก บึงนาราง โพธิ์ประทับช้าง  
วชิรบารมี โพทะเล สามง่าม) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ําการเกษตร อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ํา 

 
   2) จ.ตาก เกิดฝนตกหนักทําให้ระดับน้ําในคลองแม่ระกาเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ อ.เมืองฯ  ต.โปงแดง (ม.1,11,14) 
ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ํา อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ํา 

 
   3) จ.ชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักและลําน้ําชีเอ่อเข้าท่วมในพื้นที่ อ.หนองบัวระเหว ต.โคกสะอาด ต.โสกปลาดุก      
ต.ห้วยแย้ อ.จัตุรัส ต.หนองบัวใหญ่ ต.ละหาน ต.สมป่อย ต.หนองโดน ต.บ้านกอก อ.เมืองฯ ต.บ้านค่าย ต.หนองนาแซง   
ต.บุ่งคล้า ต.โพนทอง ต.ชีลอง ต.โนนสําราญ ต.ซับสีทอง อ.เนินสง่า ต.กะฮาด อ.บ้านเขว้า ต.ตลาดแร้ง ต.ลุ่มน้ําชี  
ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ํา อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ํา  
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 4) จ.นครราชสีมา เกิดฝนตกหนักน้ําล้นอ่างเก็บน้ําเข้าท่วมในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด ต.หนองบัวละคร              
ต.สระจรเข้ อ.สูงเนิน ทต.สูงเนิน ต.บุ้งขี้เหล็ก ต.โคราช อ.โนนสูง ต.จันอัด ทต.โนนสูง อ.โชคชัย ต.กระโทก       
อ.เมืองฯ ทน.นครราชสีมา ต.โคกสูง ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อ. (ด่านขุนทด สูงเนิน โนนสูง เมืองฯ)  
อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ําซึ่งไหลมาจากอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกร 

  
   5) จ.พระนครศรีอยุธยา เกิดน้ําเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ อ.ผักไห่ ต.กุฏิ ต.ผักไห่ ต.บ้านใหญ่ ต.
ท่าดินแดง อ.เสนา ต.หัวเวียง ต.รางจรเข้ ต.บ้านกระทุ่ม ต.บ้านโพธิ์ ต.บ้านแพน อ.บางบาล ต.ตะกู ต.ทางช้าง ต.กบเจา ต.
บ้านคลัง ต.วัดยม ต.น้ําเต้า ปัจจุบันมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ําแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําน้อย และคลองโผงเผง 
ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ํา 

   
   - จ.พิษณุโลก วันที่ 22 ก.ย.64 เกิดฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมขังในพื้นที่ อ.ชาติตระการ ต.ชาติตระการ   
(ม.3) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

 
      การให้การช่วยเหลือ ศูนย์ ปภ.เขต. สนง.ปภ.จ. อําเภอ แขวงทางหลวงชนบท หน่วยทหารในพื้นที่ 
อปท. อปพร. อาสาสมัครและมูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นแล้ว  
  1.2 แผ่นดินไหว 
     ประเทศเมียนมา วันที่ 23 ก.ย. 64 เวลา 03.56 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ลึก 8 กม.       
ที่ละติจูด 20.193 องศาเหนือ ลองจิจูด 97.729 องศาตะวันออก ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ  
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 92 กม. ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
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 2. พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 23 ก.ย. 64 เวลา 05.00 น. 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ในขณะที่หย่อม
ความกดอากาศต่ําปกคลุมที่อ่าวมะตะบันตอนบนประเทศเมียนมา ทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง 
โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม 
ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย
มีกําลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย 
  อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะทวีกําลังแรงขึ้น และเคลื่อนเข้าปกคลุม
บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 24 กันยายน 2564 และจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุม    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 
 3. ข้อมูลปริมาณน้ําฝนสูงสุดรายภาค เวลา 01.00น. วันที่ 22 ก.ย. 64  ถึง เวลา 01.00 น. วันที่ 23 ก.ย. 64 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

 4.ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 23 ก.ย. 64) 
ภาค อุณหภูมิ  

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

เหนือ 21.5 พะเยา 35.2 น่าน 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22.7 อํานาจเจริญ 33.2 มุกดาหาร 

กลาง 22.4 กาญจนบุร ี 33.4 พระนครศรีอยุธยา 
ตะวันออก 22.6 จันทบุร ี 32.5 ปราจีนบุร ี

ใต ้ 19.5 กระบี ่ 34.4 ยะลา 
กรงุเทพมหานคร/ปริมณฑล 24.0 กรุงเทพมหานคร 33.8 กรงุเทพมหานคร 

 *** อุณหภูมิยอดดอยตํ่าสุด 12.0 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) 
 
 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 
เหนือ ลําปาง - เถิน 82.0 มม.

ตะวันออกเฉียงเหนือ อํานาจเจริญ - เมืองฯ 87.8 มม.
กลาง สมุทรสงคราม - เมืองฯ 55.9 มม.

ตะวันออก ตราด - คลองใหญ ่ 98.2 มม.
ใต้ฝ่ังตะวันออก ชุมพร - สวี 28.0 มม.
ใต้ฝ่ังตะวันตก ระนอง - เมืองฯ 70.9 มม.

กรงุเทพฯและปริมณฑล สมุทรปราการ - บางพลี 112.8 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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 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. แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะ พร้อมทั้งแจ้ง
แนวทางการปฏิบัติ และช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทางอย่าง
ต่อเนื่อง 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  

3. เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ให้จัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตํารวจ 
มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน 
ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยง การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  

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

5. สําหรับจังหวัดที่ มีพื้นที่ติดชายทะเล  ให้ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กําชับสถานประกอบการ โรงแรมในพื้นที่ชายทะเล เร่งสื่อสารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวัง และห้ามลงเล่นน้ํา 
ในช่วงที่มีคลื่นลมแรง พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ตํารวจน้ําในพื้นที่  
เพื่อดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดในการนําเรือเข้าที่กําบังและห้ามการเดินเรือช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเคร่งครัด 
 6. ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสรุปสถานการณ์ และ
รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่องทุกวัน 
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง  
  5.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564ดังนี้ 
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  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 
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 
    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  
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    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 
 6. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา (ข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 22 ก.ย. 64) 
  ปริมาตรน้ําในอ่างฯ 42,503 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 (ปริมาตรน้ําใช้การได้ 18,961 ล้านลบ.ม.        
คิดเป็นร้อยละ 40) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (35,763 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50) มากกว่าปี 
2563 จํานวน 6,740 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ จํานวน 368.77 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 
61.64 ล้าน ลบ.ม. (น้ําไหลลงอ่างฯ มากกว่าน้ําระบาย 307.13 ล้าน ลบ.ม.) สามารถรับน้ําได้อีก 28,990 ล้าน ลบ.ม. 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป ของความจุอ่างฯ 
จํานวน 6 อ่าง (แม่มอก มูลบน ขุนด่านปราการชล หนองปลาไหล ประแสร์ และนฤบดินทรจินดา) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ
จํานวน 1 อ่าง (แม่กวงอุดมธารา) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ 
จํานวน 3 อ่าง (ภูมิพล สิริกิติ์ และแม่กวงอุดมธารา) 

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) 5,604 42 1,804 19 57.80 39.23 1.00 1.00 7,858 
2. สิริกิต์ิ      (อต) 3,974 42 1,124 17 15.02 18.12 0.00 0.00 5,536 
3. แม่งัดสมบูรณ์ชล (ชม) 96 36 84 33 0.47 0.40 0.24 0.24 171 
4. แม่กวงอุดมธารา (ชม) 55 21 41 17 0.59 0.72 0.04 0.04 208 
5. ก่ิวลม (ลป) 68 64 64 62 1.76 1.52 1.52 1.52 43 
6. ก่ิวคอหมา (ลป) 79 47 73 45 2.37 1.04 0.24 0.22 97 
7. แควน้อยบํารุงแดน (พล) 680 72 637 71 19.87 20.10 1.12 1.12 259 
8. แม่มอก (ลป) 115 105 100 106 6.12 2.35 3.41 3.04 0 
9. ห้วยหลวง (อด) 55 41 49 38 0.60 0.60 0.11 0.11 82 
10. น้ําอูน  สน) 266 51 221 47 5.35 1.56 0.23 0.23 270 
11. น้ําพุง (สน) 72 44 64 41 1.70 0.69 0.00 0.00 96 
12. จุฬาภรณ์ (ชย) 114 69 77 60 4.46 1.99 0.51 0.63 58 
13. อุบลรัตน์ (ขก) 1,161 48 580 31 31.34 35.57 1.00 1.00 1,303 
14. ลําปาว (กส) 804 41 704 37 7.46 10.99 1.51 1.50 1,185 
15. ลําตะคอง (นม) 232 74 210 72 2.48 1.54 1.19 0.86 92 
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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) 

16. ลําพระเพลิง (นม) 122 79 121 79 2.61 4.37 3.36 3.36 34 
17. มูลบน (นม) 119 84 112 83 1.02 1.00 0.10 0.10 22 
18. ลําแซะ (นม) 208 76 201 75 1.80 2.71 0.29 0.29 85 
19. ลํานางรอง (บร) 83 69 80 68 0.70 3.54 0.00 0.00 47 
20. สิรินธร      (อบ) 1,447 74 616 54 7.90 19.76 0.00 0.00 538 
21. ป่าสักชลสิทธิ์ (ลบ) 427 44 424 44 23.64 22.52 0.00 0.00 533 
22. ทับเสลา (อน) 72 45 55 39 4.85 4.25 0.00 0.00 96 
23. กระเสียว (สพ) 156 52 116 45 7.18 7.02 0.04 0.89 153 
24. ศรีนครินทร์     (กจ) 13,363 75 3,098 41 69.87 45.11 4.95 5.00 4,423 
25. วชิราลงกรณ (กจ) 6,748 76 3,736 64 36.35 32.83 9.00 8.84 2,135 
26. ขุนด่านปราการชล (นย) 187 84 183 83 1.17 1.03 0.02 0.02 37 
27. คลองสียัด (ฉช) 163 39 133 34 1.96 5.68 0.01 0.01 263 
28. บางพระ (ชบ) 59 51 47 45 0.46 1.03 0.22 0.21 60 
29. หนองปลาไหล (รย) 157 96 143 95 1.87 4.29 0.00 0.00 7 
30. ประแสร์ (รย) 262 89 242 88 2.34 2.34 0.42 0.42 33 
31. นฤบดินทรจินดา (ปจ) 240 81 221 80 3.74 4.82 4.48 4.48 55 
32. แก่งกระจาน (พบ) 548 77 483 75 12.84 8.48 8.76 6.91 166 
33. ปราณบุรี (ปข) 249 64 231 62 3.02 3.27 2.01 2.01 153 
34. รัชชประภา  (สฎ) 3,821 68 2,469 58 26.04 13.29 12.88 14.36 1,817 
35. บางลาง (ยล) 696 48 420 36 2.03 3.11 2.99 3.00 758 

หมายเหต ุ ปริมาณนํ้าท่ีมากกว่า 
ร้อยละ 80 

ปริมาณนํ้าท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 30 

ปริมาณนํ้าท่ีใช้การได้
น้อยกวา่ร้อยละ 30 

% นํ้าเกบ็กัก / ปริมาณนํ้าไหลเขา้อา่งฯ / 
ปริมาณนํ้าระบาย สูงสดุ 

 7. สถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยา (ข้อมูล : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง วันที่ 23 ก.ย. 64 เวลา 05.00 น.) 
  เขื่อนเจ้าพระยา สถานี (C.13) อ .สรรพยา จ.ชัยนาท ปริมาณนํ้าไหลผ่าน 1,743 ลบ.ม ./วินาที           

(เม่ือวาน 1,650 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 9.58 ม. ต่ํากว่าตลิ่ง 3.82 ม. 
  สถานี (C.7A) บ้านบางแก้ว อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง ระดับตลิ่ง 10.00 ม. ระดับน้ํา 6.26 ม. ต่ํากว่าตลิ่ง 3.74 ม. 
  สถานี (C.36) บ้านบางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับตลิ่ง 4.00 ม. ระดับน้ํา 4.14 ม.     

สูงกว่าตลิ่ง 0.14 ม. 
  สถานี (C.37) บ้านบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับตลิ่ง 3.80 ม. ระดับน้ํา 3.56 ม.          

ต่ํากว่าตลิ่ง 0.24 ม. 
 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 23 ก.ย.64 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 

ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม 
22 ก.ย. 64 23 1,998 2,021 

1 - 22 ก.ย. 64  641 39,929 40,570 
1 ม.ค. 64 -22 ก.ย. 64 9,661 629,823 680,054 

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

            นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 ผู้อํานวยการกลาง 


