
 

ที่ของขาว 574/2565     วันที่ 6 ตุลาคม 2565            (เวลา 18.00 น.) 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณสาธารณภัยประจําวัน ดังนี ้

 1. สถานการณสาธารณภัย 

  1.1 จากอิทธิพลรองมรสุมพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีหยอม

ความกดอากาศต่ําปกคลุมภาคเหนือดานตะวันตก ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังคอนขางแรงยังคงพัดปกคลุม

ทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ประกอบกับสถานการณพายุ “โนรู (NORU)” ที่เขาประเทศไทยตั้งแต         

วันที่ 28 กันยายน 2565 ทําใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และภาคกลาง สาํหรบัมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใตและอาวไทยสงผลใหเกิดน้าํทวมฉับพลัน 

น้ําปาไหลหลาก ระหวางวันที่ 28 ก.ย. - 6 ต.ค. 2565 มีสถานการณในพ้ืนที่ 33 จ. (แมฮองสอน พะเยา เชียงใหม ลําพูน 

ลําปาง สุโขทัย เพชรบูรณ ตาก พิจิตร อุตรดิตถ นาน แพร นครสวรรค อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี 

ขอนแกน นครราชสีมา บุรีรัมย เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม มุกดาหาร ลพบุรี นครนายก นครปฐม กาญจนบุรี สระบุรี สระแกว 

ปราจีนบุรี พังงา ตรัง) 167 อ. 701 ต. 4,054 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 86,437 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต 4 ราย 

(ชาย 3 หญิง 1 จ.ศรีสะเกษ และเพชรบูรณ) ผูไดรับบาดเจ็บ 2 ราย (ชาย 2 จ.ศรีสะเกษ) ปจจุบันยังคงมี

สถานการณ 16 จ. (เพชรบูรณ พิจิตร นครสวรรค นครนายก นครปฐม ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแกน เลย ชัยภูมิ 

มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย ลพบุรี ปราจีนบุรี ตรัง) 103 อ. 546 ต. 3,628 ม. ดังนี้ 

จังหวัด วันเกิดเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณปจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมูบาน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจบ็ 

ภาคเหนือ รวม 3 จังหวัด 28 อ. 165 ต. 1,190 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 34,411 ครัวเรือน  

1. เพชรบูรณ 29 ก.ย. 65 10 89 696 

วิเชียรบุรี บึงสามพัน 

หนองไผ หลมสกั  

ศรีเทพ เมอืงฯ หลมเกา 

ชนแดน วงัโปง นํ้าหนาว 

20,647 1 - ระดับนํ้าทรงตัว 

 

 

 รายงานสถานการณสาธารณภยั 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (สวนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 

โทรสาร 0-2241-7450-6 สายดวนนริภัย 1784  Line @1784DDPM 
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จังหวัด วันเกิดเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณปจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมูบาน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจบ็ 

2. พิจติร 28-30 ก.ย. 65 5 20 87 

สามงาม วชิรบารมี 

ทับคลอ บงึนาราง 

บางมลูนาก 

- - - ระดับนํ้าลดลง 

3. นครสวรรค 2 -5 ต.ค. 65 13 56 407 

หนองบวั พยุหะคีรี   

ทาตะโก ไพศาล ีโกรกพระ 

เมืองฯ ตาคล ีลาดยาว 

ชุมแสง บรรพตพสิัย 

ตากฟา แมเปน แมวงก 

13,764 - - ระดับนํ้าทรงตัว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 8 จังหวัด 55 อ. 245 ต. 1604 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 11,775 ครัวเรือน 

4. ศรสีะเกษ 25-29 ก.ย. 65 7 16 46 

เมืองฯ หวยทับทัน 

ยางชุมนอย วังหิน     

ภูสิงห นํ้าเกลี้ยง 

อุทุมพรพิสัย 

1,301 3 2 ระดับนํ้าเพิม่ขึ้น 

5. อบุลราชธานี 
17 ส.ค. ,  

29 ก.ย. 65 
9 27 120 

เมืองฯ วารินชําราบ 

สวางวรีะวงศ  เดชอดุม 

ดอนมดแดง สําโรง 

พิบูลมังสาหาร เขื่องใน

ตระการพืชผล 

4,688 - - ระดับนํ้าเพิม่ขึ้น 

6. ขอนแกน 25-29 ก.ย. 65 4 11 46 
เมืองฯ ชนบท  

นํ้าพอง โคกโพธิ์ชัย 
120 - - ระดับนํ้าเพิม่ขึ้น 

7. ชัยภูมิ 
25 ก.ย. 65 

- 6 ต.ค.65 
16 106 784 

คอนสวรรค บานเขวา 

เกษตรสมบูรณ จัตุรัส  

เนินสงา ภูเขียว บําเหน็จ

ณรงค หนอวบัวระเหว 

บานแทน ภักดี ชุมพล 

เทพสถิต หนองบัวแดง 

คอนสา ร  ซั บ ใหญ 

แกงครอ เมืองฯ 

 

991 

 

- - ระดับนํ้าเพิม่ขึ้น 

8. นครราชสมีา 30 ก.ย. 65 3 11 28 
ลําทะเมนชัย สูงเนิน  

ชุมพวง 
1,195 - - ระดับนํ้าทรงตัว 

9. บุรีรัมย 
30 ก.ย. 65      

- 1 ต.ค. 65 
11 31 122 

บานดาน พุทไธสง 

สตึก เฉลิมพระเกยีรติ 

นางรอง ปะคํา ชํานิ

บานกรวด กระสัง  

คูเมือง ลาํปลายมาศ 

308 - - ระดับนํ้าทรงตัว 

10. เลย 2 ต.ค. 65 1 2 7 เมืองฯ 127 - - ระดับนํ้าทรงตัว 
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จังหวัด วันเกิดเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณปจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมูบาน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจบ็ 

11. มหาสารคาม 3 ต.ค. 65 4 41 451 
เมืองฯ กันทรวิชัย  

โกสุมพิสัย เชียงยืน 
3,045 - - ระดับนํ้าทรงตัว 

ภาคกลาง รวม 3 จังหวัด 16 อ. 117 ต. 726 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 28,408 ครัวเรือน 

12. ลพบุร ี 30 ก.ย. 65 5 53 343 

เมืองฯ ชัยบาดาล 

บานหมี่ โคกสาํโรง 

พฒันานิคม 

15,567 - - ระดับนํ้าเพิม่ขึ้น 

13. นครนายก 3  ต.ค. 65 4 29 187 
เมืองฯ ปากพลี  

บานนา องครักษ 
8,852 - - ระดับน้ําลดลง 

14. นครปฐม 3  ต.ค. 65 7 35 196 

นครชัยศรี บางเลน 

สามพราน เมืองฯ 

กําแพงแสน ดอนตูม 

พุทธมณฑล 

3,989 - - ระดับน้ําลดลง 

ภาคตะวันออก รวม 1 จังหวัด 3 อ. 17 ต. 103 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 4,363 ครัวเรือน 

15. ปราจีนบุรี 25-29 ก.ย. 65 3 17 103 
กบินทรบุรี เมืองฯ 

ประจันตคาม 
4,363 - - ระดับนํ้าเพิม่ขึ้น 

ภาคใต รวม 1 จังหวัด 1 อ. 2 ต. 5 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 80 ครัวเรือน 

16. ตรัง 5 ต.ค. 65 1 2 5 ยานตาขาว 80 - - ระดับนํ้าลดลง 

  1) จ.นครปฐม วันที่ 3 ต.ค. 65 เกิดฝนตกหนักและน้ําในแมน้ ําทาจีนและคลองสาขาลนตลิ ่งเขาทวม 

ในพื้นที่ ต.ไทยาวาส ต.บางพระ ต.ดอนแฝก ต.บางแกวฟา ต.นครชัยศรี ต.ศรีมหาโพธิ์ ต.สัมปทวน ต.โคกพระเจดีย  

ต .วัดละมุด ต . งิ ้วราย ต .ทาตําหนัก ต .บางกระเบา ต .ทากระชัย อ .นครชัยศรี ต .ไทรงาม ต .บางเลน  

ต.บางไทรปา ต.บางหลวง ต.หินมูล ต.คลองนกกระทุง ต.บางระกํา ต.บางปลา ต.ลําพญา ต.ดอนตูม อ.บางเลน  

ต.ไรขิง ต.ยายชา ต.หอมเกร็ด ต.ทาตลาด ต.บางชาง อ.สามพราน ต.สระสี ่มุม ต.สระพัฒนา ต.หวยมวง  

ต.วังน้ ําเขียว อ.กําแพงแสน ต.ธรรมศาลา อ.เมืองฯ ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม ต.มหาสวัสดิ์ ต.พุทธมณฑล  

สงผลใหประชาชนไดรับผลกระทบ 3,989 ครัวเรือน โดย ศูนย ปภ.เขต 1 ปทุมธานี สนง.ปภ.จ. โครงการชล 

ประทานนครปฐม สภากาชาดไทย อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาใหการชวยเหลือ

แจกจายถุงยังชีพ 1,889 ชุด ติดตั้งเคร่ืองระบายน้ําในแมน้ําทาจีนเพื่อเรงระบายน้ําในพื้นที่ ปจจุบันระดับน้ําลดลง 

 
 



4 

 

 

  2) จ.นครนายก วันที่ 3 ต.ค. 65 เกิดฝนตกหนักน้ําทวมขังในพื้นที่ ต.สาริกา ต.เขาพระ ต.ทาชาง ต.บานใหญ  

ต .พรหมณี ต .ทาทราย ต .วังกระโจม ต .ศรีจุฬา ต .ดอนยอ ต .ดงละคร อ .เมืองฯ ต .เกาะโพธิ ์ ต .ทาเรือ  

อ.ปากพลี ต.บางออ ต.บานพริก ต.ปาขะ ต.บานนา ต.บานพราว ต.พิกุลออก ต.อาษา ต.ทองหลาง อ.บานนา  

ต.บึงศาล ต.ชุมพล ต.พระอาจารย ต.ทรายมูล ต.องครักษ ต.บางลูกเสือ ต.บางสมบูรณ ต.บางปลากด ต.โพธิ์แทน 

อ.องครักษ สงผลใหประชาชนไดรับผลกระทบ 8,852 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. 

อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาใหการชวยเหลือ แจกจาย ถุงยังชีพ 8,004 ชุด น้ําดื่มสะอาด 41,364 ขวด ยาและ

เวชภัณฑ 2,784 ชุด กระสอบทราย 212,456 ใบ เรือ 185 ลํา ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา 16 เครื่อง ปจจุบันระดับน้ําลดลง 

 
  3) จ.ตรัง วันที่ 5 ต.ค. 65 เวลา 14.00 น. เกิดฝนตกหนักน้ําจากเทือกเขาบรรทัดไหลหลากเขาทวมในพืน้ที่ 

ต.โพรงจรเข ต.นาชุมเห็ด อ.ยานตาขาว สงผลใหประชาชนไดรับผลกระทบ 80 ครัวเรือน น้ําทวมผิวการจราจร

บนถนนหนาโรงเรียนบานยูงงาม ถนนหนาฝายบานยูงงาม และถนนสายทุงหัวชาง โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ 

อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือเรงระบายน้ําออกจาก

พื้นที่ และจัดเจาหนาที่เฝาระวังสถานการณตลอด 24 ชม. ปจจุบันระดับน้ําลดลง 

 
  4) จ.เพชรบูรณ วันที่ 29 ก.ย.- 5 ต.ค. 65 เกิดฝนตกหนักทําใหเกิดน้ําทวมขังในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี อ.บึงสามพัน 

อ.ศรีเทพ อ.หนองไผ อ.หลมสัก อ.เมืองฯ อ.หลมเกา อ.ชนแดน อ.วังโปง อ.น้าํหนาว สงผลใหประชาชนไดรับ

ผลกระทบ 20,647 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. มูลนิธิ และหนวยงานที่เกี่ยวของเขาสํารวจความเสียหาย

และใหการชวยเหลือ อพยพประชาชนที่อยูทายน้ําไปไวที่จุดอพยพของหมูบานที่วัดวังผา ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี  

ประมาณ 30 ครัวเรือน ปจจุบันระดับน้ําทรงตัว 
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   5) จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ก.ย. 65 เกิดฝนตกหนักน้าํไหลหลากเขาทวมในพืน้ที่ ต.บานยาง ต.ไพล  

ต.ชองแมว อ.ลําทะเมนชัย ต.นากลาง อ.สูงเนิน ต.ตลาดไทย ต.โนนตูม ต.สาหราย ต.ทาลาด ต.ประสุข ต.หนองหลัก  

ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง สงผลใหประชาชนไดรับผลกระทบ 1,195 ครัวเรือน โดย ผวจ. สนง.ปภ.จ. อําเภอ หนวย

ทหารในพืน้ที่ จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อปพร.อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที่เก่ียวของเขาสํารวจความเสียหาย

และใหการเรงสูบน้ําออกจากพื้นที่ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา สนับสนุนรถยกสูง 3 คัน 

เรือทองแบน 8 ลําชวยเหลือประชาชนเพื่อเปนการบรรเทาทุกขเบื้องตน ปจจุบันระดับน้ําทรงตวั 

 
   6) จ.ลพบุรี วันที่ 30 ก.ย. 65 เกิดฝนตกหนักทําใหเกิดน้ําทวมขังในพื้นที่ อ.เมืองฯ อ.บานหมี่ อ.โคกสําโรง  

อ.ชัยบาดาล อ.พัฒนานิคม และอพยพประชาชน 497 คน ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว 5 จุด สงผลใหประชาชนไดรับ

ผลกระทบ 15,567 ครัวเรือน โดย ผวจ. สนง.ปภ.จ. อําเภอ หนวยทหารในพื้นที่ จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อปพร.

อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที ่เกี ่ยวของเขาสํารวจความเสียหายและใหการเรงสูบน้ําออกจากพื้นที่  

พรอมสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา 30 เคร่ือง เรือไฟเบอร 80 ลาํ ขาวกลอง 20,820 กลอง ถุงยังชีพ 63 ชดุ ปจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

 
   7) จ.ชัยภูมิ วันที่ 1 ต.ค. 65 เกิดฝนตกหนักทําใหน้ําจากลําหวยเสวเออลนพนังคอนกรีตก้ันน้ําทําใหน้ําไหลเขา

ในพื้นที่ อ.คอนสวรรค อ.จัตุรัส อ.เนินสงา อ.เกษตรสมบูรณ อ.ภูเขียว อ.บานเขวา อ.หนองบัวแดง อ.บําเหน็จณรงค  

อ.หนอวบัวระเหว อ.บานแทน อ.เมืองฯ อ.ภักดีชุมพล อ.เทพสถิต อ.คอนสาร อ.ซับใหญ อ.แกงครอสงผลให

ประชาชนไดรับผลกระทบ 3,389 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. มูลนิธิ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เขาสํารวจความเสียหายและใหการเรงสูบน้ําออกจากพื้นที่ และจัดกําลังพลเขาปฏิบัติงานชวยเหลือประชาชน 

ปจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 
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   8) จ.อุบลราชธานี วันที่ 17 ส.ค. ,29 ก.ย.- 5 ต.ค.65 เกิดน้ําเออลนตลิ่งในพื้นที่ ทม.แจระแม ทน.

อุบลราชธานี อ.เมืองฯ ทม.วารินชําราบ ต.บุงไหม ต.หนองกินเพล ต.คําน้ําแซบ อ.วารินชําราบ ทต.ทาชาง    

อ.สวางวีระวงศ ทม.พิบูลมังสาหาร ต.ไรใต อ.พิบูลมังสาหาร ต.โพนงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม ต.โนนกาเล็น อ.สําโรง     

ต.ขามเปย ต.เซเปด อ.ตระการพืชผล และ อพยพประชาชน 129 ชุมชน (5,373 ครัวเรือน 16,369 คน) ศูนยพักพิง

ช่ัวคราว 81 จุด โดย สนง.ปภ.จ.อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหาย

และใหการชวยเหลือสนับสนุน เต็นทพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ 20 เต็นท  

เต็นทพักชั่วคราว 790 หลัง รถสุขาเคลื่อนที่  2 คัน ตูสุขาเคลื่อนที่ 120 ตู  ถังน้ํ าอุปโภคบริโภค 50 ถัง ถุงยังชีพ 4,205 ชุด  

ชุดยารักษาโรค 1,209 ชุด น้ ําดื ่ม 2,981 แพ็ค ขาวกลองอาหารปรุงสุก 13,120 กลอง เรือพลาสติก 70 ลํา  

ทรายบรรจุกระสอบ 40,500 ใบ สนง.โยธาฯ สนง.ทรัพยากรน้ํา ภาค 11 อุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เพื่อสูบน้ํา

ทวมขังในพื้นที่ ชุมชนทากอไผ ทม.วารินชําราบ รอง ผวจ. บูรณาการความรวมมือ จากหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ จิตอาสาพระราชทาน 904 ลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจพรอมมอบสิ่งของบรรเทาทุกขและน้ําดื่มใหแกผูประสบอุทกภัย   

ปจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

 

  9) จ.ศรีสะเกษ วันที่ 25 ก.ย.-3 ต.ค. 65 เกิดฝนตกหนักน้ําในคลองสําราญเออลนในพื้นที่ชุมชนหนองอุทัย  

ต.เมืองเหนือ ทม.เมืองฯ อ.เมืองฯ ต.หวยทับทัน ต.ผักไหม ต.กลวยกวาง ต.เมืองหลวง อ.หวยทับทัน ต.ลิ้นฟา  

อ .ยางชุมนอย ต .ศรีสําราญ ต .ธาตุ อ . วังหิน ต .ละลม ต .หวยตามอญ ต .ดงรัก อ .ภูสิงห ต.น้ําเกลี้ยง  

ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง ต.ทุงไชย ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ประชาชนไดรับผลกระทบ 1,301 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต 

3 ราย (ชาย 1 ราย สาเหตุตนไมลมทับรถกระบะ อ.หวยทับทัน และ ชาย 1 หญิง 1 ราย สาเหตุน้ําพัดพา  

อ.โนนคูน) ผูบาดเจ็บ 2 ราย (ชาย) และอพยพประชาชน 528 ครัวเรือน 2,152 คน ศูนยพักพิงชั่วคราว 23 จุด 

โดย ผวจ. ศูนย ปภ. เขต 13 อุบลราชธานี ใหการสนับสนุนรถเคลื ่อนยายผู ประสบภัย รถบรรทุกขนาดเล็ก  

เรือทองแบน และเรือพลาสติก สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. มูลนิธิ และหนวยงานทีเ่กีย่วของเขาใหการชวยเหลือ  

ถุงยังชีพ 602 ชุด เรือทองแบน 2 ลํา เรือพลาสติก 7 ลาํ เสื้อชูชีพ 30 ตัว ปจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 
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 1.2  น้ําลนตลิ่ง จากสถานการณมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย 

ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง     

ภาคตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตก และปริมาณน้ําในแมน้ําสายหลัก ลําน้ําสาขามีปริมาณมาก ระหวางวันที่  

13 ส.ค. 65 - 6 ต.ค. 65 สงผลใหน้ําลนตลิ่งในพ้ืนที่ 10 จ. (ตาก ขอนแกน มหาสารคาม อุบลราชธานี บุรีรัมย 

พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท ปทุมธานี) ปจจุบันยังคงมีสถานการณ 6 จ. (ตาก พระนครศรีอยุธยา 

อางทอง ปทมุธานี สิงหบุรี ชัยนาท) 23 อ. 172 ต. 881 ม. ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้ 
 

จังหวัด วันเกิดเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณปจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมูบาน ครัวเรือน เสียชีวิต สญูหาย 

ภาคเหนือ รวม 1 จังหวัด 2 อ. 4 ต. 28 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 43,42 ครัวเรือน 

1. ตาก 1 ต.ค. 65 2 4 28 สามเงา บานตาก 4,342 - - ระดับน้ําทรงตัว 

ภาคกลาง รวม 5 จังหวัด 21 อ. 168 ต. 853 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 45,208 ครัวเรือน 

2.  พระนครศรีอยุธยา 
13 ก .ย .  65  

- 6 ต.ค. 65 
6 89 568 

เสนา ผักไห บางบาล 

บางไทร  บางปะอิน 

พระนครศรีอยุธยา  

30,704 - - ระดับนํ้าเพิม่ขึ้น 

3. อางทอง 
19 ส.ค. 65 

- 6 ต.ค. 65 
4 24 82 

วิเศษชัยชาญ ปาโมก 

ไชโย เมืองฯ  
2,364 - - ระดับนํ้าเพิม่ขึ้น 

4. ปทุมธานี 
31 ส.ค. 65 

- 6 ต.ค. 65 
2 21 64 เมืองฯ สามโคก 4,926 - - ระดับนํ้าเพิม่ขึ้น 

5. สิงหบุร ี
14 ก.ย. 65 

- 6 ต.ค. 65 
3 8 22 

อินทรบุรี เมืองฯ 

พรหมบุร ี
2,620 - - ระดับนํ้าเพิม่ขึ้น 

6. ชัยนาท 
29 ก.ย. 65 

- 6 ต.ค. 65 
6 26 117 

เมอืงฯ วดัสงิห มโนรมย 

หนัคา สรรพยา หนองมะ

โมง 

4,594 - - ระดับนํ้าเพิม่ขึ้น 

     1) จ.ตาก วันที่ 12 ก.ย.- 4 ต.ค. 65 เกิดฝนตกหนักเปนเวลาหลายชั่วโมงประกอบกับฝนตกสะสม              

เปนเวลาหลายวันทําใหปริมาณน้ําในแมน้ ําวังสูงขึ ้นและไหลหลากเขาทวมในพื้นที ่ ต.วังหมัน ต.ยกกระบัตร  

ต.วังจันทร อ.สามเงา ต.แมสลิด อ.บานตาก สงผลใหประชาชนไดรับผลกระทบ 4,342 ครัวเรือน โดย ศูนย  

ปภ.เขต 8 กําแพงเพชร สนับสนุนเครือ่งสูบน้ําระยะไกล สนง.ปภ.จ. อําเภอ หนวยทหาร ในพื้นที่ชลประทานตาก 

จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ ทั้งนี้ไดมอบถุงยังชีพจํานวน 758 ชุด น้ําดื่ม 1,440 ขวด

ชุดธารน้ําใจจากสถานีกาชาดเทพรัตน จํานวน 1,000 ชุด กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและมณฑลทหารบก 

ที่ 310 ประกอบอาหารเลี้ยงผูประสบภัยน้ําทวม มื้อละ 1500 กลอง พรอมน้ําดื่ม เขาสํารวจความเสียหายและ 

ใหการชวยเหลือเรงเสริมกระสอบทรายคันดิน และเสริมดวยถุงบิ๊กแบ็คในการปดทางน้ําเพื่อไมใหน้ําจากแมน้ําวัง

ทะลักเขาทวมในพื้นที่ ปจจุบันระดับน้ําทรงตัว 
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     2) จ.ปทุมธานี วันที่ 31 ส.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 น้ําลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่ ต.บางขะแยง ทม.ปทุมธานี ต.บางหลวง  

ต.บางเดือ ต.บางคูวัด ต.บางกระแซง ต.บานกลาง ต.บางกระดี ต.บานใหม ต.บานฉาง อ.เมืองฯ ต.กระแชง ต.บานง้ิว  

ต.เชียงรากนอย ต.ทายเกาะ ต.บางกระบือ ต.คลองควาย ต.บางเตย ต.บางโพธิ์เหนือ ต.สามโคก ต.บานปทุม ต.เชียงรากใหญ 

อ.สามโคก ประชาชนไดรับผลกระทบ 4,926 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. 

อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือ สมาคมเทงไฮแหงประเทศไทยสนับสนุนถุงยังชีพ 

1,200 ชุด ปจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

 
    3) จ.อางทอง วันที่ 21 ส.ค. 65 - 4 ต.ค. 65 เกิดฝนตกหนักประกอบกับมีการระบายน้ําผานเขื่อนเจาพระยา

เพิ่มขึ้นทําใหเกิดน้ําทวมขังในพื้นที่ อ.วิเศษชัยชาญ อ.ปาโมก อ.ไชโย อ.เมืองฯ ประชาชนไดรับผลกระทบ 2,364 ครัวเรือน 

โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ หนวยทหารในพื้นที ่ จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อปพร.อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจ 

ความเสียหายและใหการชวยเหลือ เสริมแนวคันดินกันน้ําบริเวณ ถ.เลียบคลองมหาราช เสริมแนวกระสอบทราย 

บริเวณหลังวัดจําปาหลอ โดย ศูนย ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา ขนาด 14 นิ้ว เพื่อเรงระบายน้ํา

จากคลองมหาราชลงสูคลองบางแกว ปจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

  
    4) จ.พระนครศรีอยุธยา วันที ่13 ส.ค. - 4 ต.ค. 65 เกิดน้ําลนตลิ่งจากการระบายน้ําเขื่อนเจาพระยาใน

พื้นที่ 6 อ. 89 ต. 568 ม. ไดแก อ.เสนา อ.ผักไห อ.บางบาล อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.พระนครศรีอยุธยา 

ประชาชนไดรับผลกระทบ 30,704 ครัวเรือน ทั้งนี้ ศูนย ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา รวมกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเรงสูบน้ําออกจากพื้นที่ลุมต่ําน้ําทวมขัง เสริมแนวคันกันน้ํา วางกระสอบทรายพื้นที่

นอกเขตคันกั้นน้ํา พรอมเขาสํารวจความเสียหาย และใหการชวยเหลือเบือ้งตน โดย สนง.ปภ.จ. หนวยทหาร

อําเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที่เก่ียวของรวมแจกจายถุงยังชีพรวม 74,000 ชุด 

ยาสามัญประจําบาน ยาชุดน้าํทวม ยาปองกันโรค ยาน้าํกัดเทา ยากันยุง 25,000 ชุด และสิ่งของจําเปนในการ

ดํารงคชีพ ปจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 
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 5) จ.สิงหบุรี วันที่ 14 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65 เกิดน้ําลนตลิ่งจากการระบายน้ําเขื่อนเจาพระยาในพื้นที ่        

ต.อินทรบุรี ต.ชีน้ําราย ต.ทับยา ต.ประศุก อ.อินทรบุรี ต.บางกระบือ อ.เมืองฯ ต.หัวปา ต.พระงาม ต.บานหมอ 

อ.พรหมบุรี ประชาชนไดรับผลกระทบ 2,620 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ หนวยทหารในพื้นที่ จนท.ตร. 

อปท. จิตอาสา อปพร.อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือกั้นคันดินโดยใชหินคลุกเพื่อเปน

แนวกันน้าํ ปจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

 
    6)จ.ชัยนาท วันที่ 29 ก.ย. - 6 ต.ค. 65 เกิดน้ ําเออลนตลิ ่งในพื ้นที ่เหนือเขื่อนเจาพระยาในพื้นที่  

ต.ธรรมามูล ต.ทาชัย ต.หาดทาเสา อ.เมืองฯ ต.มะขามเฒา อ.วัดสิงห ต.ศิลาดาน ต.ทาฉนวน ต.ไรพัฒนา  

ต.วัดโคก ต.คุงสําเภา อ.มโนรมย ต.สามงามทาโบสถ ต.หันคา ต.บานเชียน ต.หนองแซง ต.เดนใหญ อ.หันคา  

ต.โพนางดําออก ต.โพนางดําตก ต.หาดอาษา ต.ตลุก ต.บางหลวงอ.สรรพยา ต.วังตะเคียน ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง 

สงผลใหประชาชนไดรับผลกระทบ 4,594 ครัวเรือน โดย ศูนย ปภ. เขต 16 ชัยนาท ดําเนินการอุดทอระบายน้ํา

และทําคันดินกันน้ํา พรอมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังออกจากพื้นที่ สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. 

มูลนิธิ และหนวยงานทีเ่กี ่ยวของเขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือ มอบสุขาเคลื ่อนที ่ เรือพาย  

และถุงยังชีพ ใหแกผูประสบภัย ปจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

 
   1.3 อัคคีภัย 

    จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6 ต.ค. 65 เวลา 05.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหมอาคารชั้นเดียวภายในโรงเรียน 

วัดไมเรียง ม.2 ต.ไมเรียง อ.ฉวาง สงผลใหเพลิงลุกไหมเสียหาย 2 หอง โดย สนง.ปภ.จ. กฟภ. อําเภอ จนท.ตร. อปท.  

จติอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาทําการดับเพลิงจนสงบ สาเหตุอยูระหวางการสอบสวนของเจาหนาที่ 
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  2. การใหความชวยเหลือ 

   1) วันที่ 6 ต.ค. 65 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา       

รมว.มหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม               

พล.อ.ชัยชาญ ชางมงคล รมช.กลาโหม นายสันติ พรอมพัฒน รมช.การคลัง นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปมท. พรอมคณะ       

และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เดินทางมาตรวจติดตามสถานการณน้ําปาสักและเยี่ยมใหกําลังใจประชาชน      

ที่ไดรับผลกระทบอุทกภัยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลเมืองหลมสัก ณ สวนสาธารณะดงตาล เทศบาลเมืองหลมสัก     

และพบปะประชาชนบริเวณ ซ.ศรีสะอาด ม.11 ต.ตาลเดี่ยว อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 

 

 
   2) สภากาชาดไทย สนับสนุนชุดธารน้ ําใจสภากาชาดไทยชวยผู ประสบภัย” จํานวน 81,105 ชุด          

รวมมูลคา 81,105,000 บาท ในพื้นที่ 33 จังหวัด พรอมทั้งปฏิบัติงานหนวยเคลื่อนที่เร็วเพื่อสํารวจความตองการ

การชวยเหลือ และหนวยเรือทองแบน และรถระนาบสูง (ยูนิม็อก) ในการรับสงประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน  

ในจังหวัดตากและ จังหวัดอุบลราชานี 

 
 3. การคาดการณลักษณะอากาศ 

 พยากรณอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 6 ต.ค. 65 เวลา 17.00 น. 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน 

ปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต  ทําใหภาคเหนือและ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนนอย ในขณะที ่ลมตะวันออกเฉียงใตพัดนําความชื ้นจากทะเลจีนใต 

เขาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก 

ภาคใต และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทําใหบริเวณดังกลาวยังคงมีฝนตกหนักบางแหง ขอใหประชาชนระวังอันตราย

จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้าํปาไหลหลาก โดยเฉพาะพืน้ทีล่าดเชิงเขา

ใกลทางน้ําไหลผานและพื้นที่ลุมในระยะนี้ 
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 4. ขอมลูปรมิาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา  13.00 น. วันที่ 5 ต.ค. 65 ถึง เวลา 13.00 น. วันที่ 6 ต.ค. 65 (ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

  5. ขอมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 6 ต.ค. 65)  

ภาค 
อุณหภูมิ  

ตํ่าสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) 
จังหวัด 

เหนอื 20.8 ลําปาง 35.5 นาน  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 21.4 สุรินทร 35.0 บึงกาฬ 

กลาง 20.5 สุพรรณบุรี 34.7 นครสวรรค 

ตะวันออก 23.2 ชลบุรี 35.1 ตราด 

ใต 23.0 เพชรบุรี 33.6 ยะลา 

กรงุเทพมหานคร/ปริมณฑล 25.2 ปทุมธาน ี 32.9 สมุทรปราการ 

 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด 11.0 องศาเซลเซียส (ดอยอนิทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม)  
 6. พ้ืนที่เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ 

          6.1 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 230  

ลงวันที่ 5 ตลุาคม 2565 อางถงึหนงัสอืในราชการกองอาํนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 228 ลงวันที่ 4 ตลุาคม 2565 แจงใหจังหวัดเตรียมความพรอม เฝาระวัง 

และติดตามสถานการณระดับน้ําในแมน้ําปาสักและเจาพระยาเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแตวันที่ 4 ตลุาคม 2565 เปนตนไป 

  ดวยกรมชลประทานไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที ่ กษ 2328/ว 8324 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 แจงวา 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ตรวจวัดปริมาณน้ําไหลผานสถานีวัดน้ํา C.2 จังหวัดนครสวรรค มีปริมาณน้ําไหลผาน 

2,850 ลูกบาศก เมตรตอวินาที  สมทบกับแมน้ ําสะแกกรังผานสถานีวัดน้ ํา  Ct.19 จั งหวัดอุทัยธานี  

วัดได 310 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ระดับน้ําเหนือเขื่อนเจาพระยาอยูที่ระดับ + 17.30 ม.-รทก. ระดับทายน้ํา 

 + 16.30 ม.-รทก. โดยไดรับน้ําเขาระบบชลประทานทั้งสองฝงในอัตรา 353 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งทําให

ปริมาณน้ําไหลผานเขื่อนเจาพระยา 2,700 - 2,800 ลูกบาศกเมตรตอวินาที แตเนื่องจากบริเวณแมน้ําเจาพระยา

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 

เหนอื นาน - เมืองฯ 13.6 มม. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร - ทาตูม 47.0 มม. 

กลาง อุทัยธานี - เมืองฯ 29.7 มม. 

ตะวันออก ชลบุรี - เกาะสีชัง 14.4 มม. 

ใตฝงตะวันออก สงขลา - เมืองฯ 77.3 มม. 

ใตฝงตะวันตก ตรัง - เมืองฯ 17.5 มม. 

กรงุเทพฯและปริมณฑล สมุทรปราการ สถานีนํารอง เมืองฯ 8.8 มม. 
เกณฑปริมาณน้ําฝน 0.1-10 มม.= ฝนเล็กนอย 10.1-35.0 มม.= ฝนปานกลาง 35.1-90.0 มม. = ฝนหนัก มากกวา 90.0 มม. = ฝนหนกัมาก 
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ตอนลางเกิดภาวะน้ําทวมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ําเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อควบคุมผลกระทบดังกลาว 

จึงมีความจําเปนตองใชพืน้ที ่วางเหนือเขื ่อนเจาพระยาชะลอไว โดยระดับน้าํแมน้ ําเจาพระยาดานเหนือเขื ่อน

เจาพระยาอาจเพิ่มขึ้น ไมใหเกิน + 17.50 ม.-รทก. ซึ่งจะสงผลใหระดับน้ําเหนือเขือ่นเจาพระยาสูงขึ้นประมาณ 

0.30 เมตร บริเวณอําเภอเมืองฯ อําเภอวัดสิงห และอําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท อําเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี

และอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค โดยน้าํจะเออลันตลิง่ทั ้งสองฝ งเขาพื ้นที ่การเกษตรและชุมชนริมน้ํา 

นอกคันก้ันน้ําประมาณ 700 ครัวเรือน 

    เพื ่อเปนการเนนย้าํใหพื ้นที ่เตรียมความพรอมเฝาระวังและติดตามสถานการณแมน้ ําเจาพระยา 

เพิ่มสูงขึ้น จึงใหจังหวัดดําเนินการตามหนังสือในราชการกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

(กอปภ.ก) ดวนที่สุด ที ่มท (กปภก) 0610/ว 228 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 และหนังสือกรมชลประทาน ดวนทีสุ่ด 

ที่ กษ 0328/ว 8324 ลงวันที่ 4 ตลุาคม 2565 

6.2 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/          

ว 228,229  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ดวยกองอํานวยการน้ ําแหงชาติไดมีประกาศฉบับที ่ 47/2565 ลงวันที ่          

3 ตุลาคม 2565 และหนังสือกรมชลประทาน ดวนที่สุด ที่ กษ 0328/ว 2895 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 แจงวา 

จากการประเมินฝนคาดการณของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) คาดวา  

จะมีปริมาณน้ ําไหลเขาเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ในชวงวันที่ 3-9 ตุลาคม 2565 ประมาณ 449.00            

ลานลูกบาศกเมตร จึงจําเปนตองปรับเพิ่มการระบายน้ําของเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จากอัตรา 600 ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี

เปนอัตรา 800 ลกูบาศกเมตรตอวินาที โดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ซึ่งจะทําใหพื้นที่ริมแมน้ําปาสักดานทายเขือ่น

ปาสักชลสิทธ์ิ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ถึงเขือ่นพระรามหก อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับน้าํจะเพิ่มสูงขึ้น 1.00 - 1.20 เมตร บริเวณทายเขื่อนพระรามหก อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้น 0.40 - 0.60 เมตร และจุดบรรจบแมน้ําเจาพระยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ําจะเพ่ิมสูงข้ึน 0.25 - 0.50 เมตร ทําใหมีปริมาณน้ําไหลผานอําเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อยูในเกณฑ 3,300 – 3,500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที สงผลใหระดับน้าํแมน้ํานอยเพิ่มสูงขึ้น 

ประกอบกับลุมน้ํายมเกิดน้ําปาไหลหลาก และมีน้ําจากแมน้ําปงไหลมารวมกับแมน้ําเจาพระยาเพิม่ขึ้น เพือ่เปนการ  

ลดผลกระทบน้ําทวมพื้นที่ลุมต่ําริมแมน้ําทายเขื่อนเจาพระยา จากจังหวัดชัยนาทถึงสมุทรปราการ จึงตองจัดการ

บริหารน้ําไหลผานเข่ือนเจาพระยาใหอยูในเกณฑ 2,700 – 2,800 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งจะสงผลใหระดับน้ํา   

ดานเหนือเขื่อนเจาพระยาบริเวณอําเภอเมืองชัยนาท และมโนรมย จังหวัดชัยนาท และอําเภอเมืองอุทัยธานี 

จังหวัดอุทัยธานี เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30 เมตร และจะทําใหระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาตั้งแตทายเขื่อน

เจาพระยาเพ่ิมสูงข้ึน ตั้งแตวันที่ 4 ตลุาคม 2565 เปนตนไป 

จึงใหจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี 

สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธแจงเตือนหนวยงานที่เก่ียวของ ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการใน

แมน้ํา เชน งานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง แพรานอาหาร ผูบังคับเรือโดยสาร/เรือโยงขนสงสินคาหรือวัสดุ เปนตน 

รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ริมสองฝงแมน้ําใหเฝาระวงัและตดิตามสถานการณอยางใกลชิด เตรียมความพรอม

ในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ําแหงชาติ ฉบับที่ 47/2565 ลงวันที ่ 3 ตุลาคม 2565 และหนังสือ        

กรมชลประทาน ดวนที่สุด ที่ กษ 0328/ว 2895 ลงวันที่ 3 ตลุาคม 2565 
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  6.3 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 226  

ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ดวยกองอํานวยการน้าํแหงชาติไดมีประกาศฉบับที่ 46/2565 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2565 

แจงวา เนื่องจากอิทธิพลของพายุ “โนรู” ทําใหเกิดฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร และจังหวัดสุโขทัย สงผลให

ระดับน้ําแมน้ํายมที่อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (Y.14) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยเม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2565     

เวลา 16.00 น. ระดับน้ําสูงสุดอยูที่ + 70.67 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ปริมาณน้ําไหลผาน 1,1 ลูกบาศก

เมตรตอวินาที และบริเวณประตูระบายน้ําบานหาดสะพานจันทร ระดับน้ําอยูที่ + 63.97 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ไดปรับเพิ่มการระบายนํ้า ที่บริเวณประตูระบายน้ําบานหาดสะพานจันทร อัตรา 700 ลูกบาศกเมตร

ตอวินาที ซึ่งจะทําใหระดับน้ํา ที่สถานี Y.4 (อําเภอเมืองสุโขทัย) มีระดับสูงขึ้น โดยจะควบคุมปริมาณน้ําผานในอัตรา

สูงสุดไมเกิน 510 ลูกบาศกเมตรตอวินาที อาจสงผลใหเกิดน้ําลนตลิ่ง ในพื้นที่ลุมต่ํานอกแนวคันกั้นน้ํา ตั้งแตบริเวณ

อําเภอสวรรคโลก ศรีสําโรง เมืองฯ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อําเภอพรหมพิราม บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอ

สามงาม โพทะเล จังหวัดพิจิตร  

 จึงใหจังหวัดไดประชาสัมพันธแจงเตือนหนวยงานที่เกี ่ยวของ ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแมน้ ํา  

เชน งานกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง แพรานอาหาร เปนตน รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ริมสองฝงแมน้ําใหเฝาระวัง

และติดตามสถานการณอยางใกลชิด เตรียมความพรอม ในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ําแหงชาติ  

ฉบับที่ 46/2565 ลงวันที่ 2 ตลุาคม 2565  

  6.4 ประกาศกรมอุทกศาสตร เรื่อง สภาวะระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ

กรงุเทพมหานคร และปอมพระจลุจอมเกลาฯ และพืน้ทีใ่กลเคียง ในระหวางวนัที ่5 - 13 ต.ค. 65 (ฉบับที่ 19/2565)  

  เนื ่องจากในวันที่ 5 - 13 ต.ค. 65 ระหวางเวลาประมาณ 06.00 - 19.00 น. เปนชวงที่น้ ําทะเลหนุนสูง 

บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ปอมพระจุลจอมเกลาฯ และพื้นที่ใกลเคียง ประกอบกับมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมอาวไทย รวมทั้งมีการระบายน้ําบริเวณทายเขื่อนเจาพระยา ลักษณะดังกลาวอาจ    

ทําใหระดับน้ ําในแมน้ ําเจาพระยา เพิ ่มสูงขึ ้นกวาปกติ โดยคาดหมายวาที ่บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ 

กรุงเทพมหานคร และพืน้ที่ใกลเคียง และบริเวณปอมพระจุลจอมเกลาฯ และพืน้ที่ใกลเคียง ระดับน้ําจะมีความสูง 

ประมาณ 1.70 - 2.00 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง จึงขอใหระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ําขึ้น

สูงดังกลาว และติดตามสภาวะระดับน้ําอยางใกลชิด  

ตารางระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยา สูงสุด - ต่ําสุด (จุดวัดกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร) 

ว/ด/ป สูงสุด (เมตร) เวลา ตํ่าสุด (เมตร) เวลา 

5 ต.ค. 65 1.86 18.03 น. 0.87 07.54 น. 

6 ต.ค. 65 2.05 17.54 น. 0.91 09.14 น. 

7 ต.ค. 65 2.17 18.10 น. 0.91  10.50 น. 

    7. ขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย/ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
  7.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  
ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 65 สั่งการใหจังหวัดเตรยีมความพรอมรบัสถานการณและผลกระทบจาก “พายุโนรู” 
  จากการติดตามสภาพอากาศรวมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบวา เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันที่ 26 กันยายน 
2565 “พายุโนรู” บริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางประมาณ 140 กิโลเมตรตอ
ชัว่โมง และกําลังเคลือ่นตัวทางทิศตะวันตก คาดวาจะเคลือ่นขึน้ฝ งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง 
ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย 
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จะมีกําลังแรงขึ้น ลักษณะเชนนี้ทําใหภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแหงกับมีลมแรงในชวงวันที่ 
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ซึ ่งอาจทําใหบริเวณพื ้นที ่ดังกลาวเกิดน้ ําทวมฉับพลันและน้ ําปาไหลหลาก 
โดยเฉพาะพืน้ที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผานและพืน้ทีลุ่ม สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยจะมี
กําลังแรงขึน้ จึงใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ถือปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือทีอ่าง
ถึงโดยเครงครัด พรอมทั้งดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
 1. ใหจัดตั ้งศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด ติดตามสถานการพายุโนรู รวมทัง้ประเมิน
สถานการณ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ ปริมาณฝน น้ําทา การระบายน้ําจากเขื่อน และอางเก็บน้ํา ขนาด
ตาง ๆ ในพื้นที่ที่อาจสงผลตอการเกิดสถานการณอุทกภัย และดินโคลนถลม เพื่อใชเปนขอมูลในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูอํานวยการในแตละระดับ พรอมทั้งแจงเตือนใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบถึง
สถานการณเปนระยะ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนใหเกิดความปลอดภัย และชองทางในการติดตอสื่อสารเพื่อ
ขอรับความชวยเหลือจากภาครฐั 
 2. กําชับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ ดําเนินการตาม 
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย โดยกําหนดพื ้นที ่ ภารกิจ และมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ จัดกําลังเจาหนาที ่ 
เคร่ืองจักรกลสาธารณภัย อาทิ เครื่องสูบน้ํา เรือยนตกูภัย เรือทองแบน รถสูบสงน้ําระยะไกล รถปฏิบัติการบรรเทา
อุทกภัย ฯลฯ เตรียมความพรอมในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อใหพรอมเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือประชาชนตลอด 24 ชัว่โมง 

 3. เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ใหจัดชุดปฏิบัติการจากฝายพลเรือน ทหาร ตํารวจ มูลนิธิ 

อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เรงเขาคลี่คลายสถานการณ พรอมทั้งดูแลความเปนอยูของประชาชนในดานตาง ๆ 

ตลอดจนจดัตัง้โรงครวัพระราชทานในการประกอบเลีย้ง การแจกจายถงุยังชพีตามวงรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชนจนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกต ิ

 4. หากสถานการณมีแนวโนมรุนแรงในพื้นที่ ใหผูอํานวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

ไปยังพืน้ที่ปลอดภัย หรือศูนยพักพิงทีจ่ัดเตรียมไวโดยทันที โดยใหฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ เครอืขายอาสาสมัคร ประชาชนจติอาสา เขาดแูลใหความชวยเหลอืประชาชนอยางเปนระบบ 

 5. สําหรับจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณอุทกภัย และเกิดขึ้นตอเนื่องใหจัดตั้งศูนยพักพิง  และวางแผน

บริหารจดัการ เพือ่รองรบัการอพยพของประชาชนอยางเปนระบบ  

 6. สําหรับจังหวัดที่มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนพื้นที่ติดชายฝงทะเล ใหมอบหมาย

หนวยงาน ที่มีหนาที่กํากับดูแล เชน บริเวณน้ําตก ถ้ํา กําหนดมาตรการในการแจงเตือน การปดก้ัน หรือหามบุคคลใดเขา

พื้นที่ สําหรับพื้นที่ติดทะเล ชายหาดตาง ๆ ใหประสานการปฏิบัติ กับหนวยงานของกรมเจาทา กองทัพเรือ  

ตํารวจน้ําในพื้นที่  เพื่อดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดในการนําเรือเขาที่ กําบังและหามการเดินเรือชวงที่มีคลื่นลมแรงโดย

เครงครัด หากพบวามีเรือขนาดเล็กอยูในพื้นที่นอกชายฝงที่อาจจะเปนอันตรายใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการนําเรือ

ดังกลาวกลับเขาฝ งเพื ่อให เกิดความปลอดภัย ตลอดจนกําชับสถานประกอบการ โรงแรมในพื้นที ่ชายทะเล  

สื่อสารใหนักทองเที่ยวระมัดระวัง และหามลงเลนน้ําในชวงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด 

 7.  ใหศูนยบัญชาการเหตุจังหวัดที่ไดรับผลกระทบ สรุปสถานการณ และรายงานใหกระทรวงมหาดไทย

ทราบ ผานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ชุดเฉพาะกิจติดตามสถานการณพายุโนรู) อยางตอเนื่อง

ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ หรือจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 
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      7.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 65 สัง่การใหเรงตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 

   1. ในชวงที่ผานมาไดเกิดสถานการณอุทกภัยในหลายพื้นที ่และไดเกิดกรณีไฟฟารัว่ ในพื้นที่น้ําทวมขัง 

สงผลกระทบตอความปลอดภัยของประชาชนเปนอยางมาก 

   2. เพื่อใหการดูแลความปลอดภัยประชาชนจากกรณีไฟฟารัว่ในพืน้ที่น้าํทวมขังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

จึงใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

    2.1 ประสานการปฏิบัติกับหนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค/การไฟฟานครหลวงในพื้นที่ บูรณาการ

การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ ่น ในการเรงตรวจสอบจุดเสี ่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟารั ่ว 

รวมทัง้เครือ่งวัดหนวยไฟฟาที ่ติดตัง้บนเสาไฟฟา ปายโฆษณาขนาดใหญ และตนไมใหญ ทีอ่ยู ใกลเสาไฟฟา 

หากประเมินวาประชาชนจะไดรับอันตรายใหรีบตัดกระแสไฟฟาโดยทันที 

    2.2 ในพื้นที่ที่มีน้ําทวมขัง ใหอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดเจาหนาที่ฝายปกครอง ผูนําชุมชน 

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และประชาชนจิตอาสา รวมตรวจตรา เฝาระวังพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะในเขตชุมชน 

สถานศึกษา ที่มีน้ําทวมขังบริเวณเสาไฟฟา ตลอดจนคอยใหความชวยเหลือ แจงเตือนประชาชนที่สัญจรผาน

บริเวณดังกลาว 

    2.3 ประชาสัมพันธ สรางการรับรูใหประชาชน เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากกรณีกระแสไฟฟารั่ว 

แนวทางการปฏิบัติตนใหเกิดความปลอดภัยจากกรณีไฟฟารัว่ในชวงทีมี่ฝนตก และมีน้าํทวมขัง อาทิ ไมควรเดินลุย

น้ําเขาใกลแนวสายไฟ เสาไฟฟา หรือสัมผัสวัตถุที่เปนสือ่นําไฟฟา รวมทัง้ใหตรวจสอบ อุปกรณไฟฟา ปลั๊กไฟ และ

เครื่องใชภายในบาน ไมควรใชเครื่องใชไฟฟาขณะที่รางกายเปยกขึ้นหรือยืนแชน้ํา เปนตน และสามารถแจงเหตุ

กรณีไฟฟารั่วใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ ที่หมายเลขโทรศัพท 1784 หรือใชชองทางแจงเหต ุ

สาธารณภัยผาน Line Official Account "ปภ.รับแจงเหตุ 1784" โดยหากพบจุดเสี ่ยงอันตรายจากไฟฟารั่ว 

สามารถแจงการไฟฟาสวนภูมภิาค สายดวน 1129 และการไฟฟานครหลวงสายดวน 1130 ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

  7.3 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 ส่ังการใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพรอม

รบัสถานการณอทุกภัยในชวงฤดฝูน ป 2565 ดังนี้ 

   ดวยกรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดการณลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย ป 2565 วาฤดูฝนของ
ประเทศไทยปนี ้จะเริม่ตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิน้สุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในชวง
เดือนสิงหาคมและกันยายน จะเปนชวงที่มีฝนตกชุกหนาแนน และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผาน
ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะสงผลใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจกอใหเกิด
สภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมทั้งน้ําลนตลิ่งไดในบางพื้นที่  
   เพื ่อใหการเตรียมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝนป 2565 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงให 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การเตรยีมความพรอม 
  1.1 การเฝาระวงัและตดิตามสถานการณอุทกภัย ใหจัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณ โดยมีหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ทําหนาที่ติดตาม วิเคราะหขอมูลสภาพอากาศ สถานการณน้ํา และประเมิน
สถานการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัยในชวงฤดูฝน เสนอตอผูอํานวยการจังหวัดในการเตรียมการเผชิญเหต ุ   
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและสภาพพืน้ที่ 
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   1.2 การจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ใหทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด  

โดยใหความสําคัญกับการจัดทํารายละเอียดในประเด็นสําคัญ อาทิ ขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถลมในระดับ

หมูบาน/ชุมชน รายการเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองจักรกลสาธารณภัยของหนวยงานตางๆ การกําหนดจุด/พื้นที่

ปลอดภัยประจําหมูบาน/ชุมชน แผนรองรับการอพยพประชาชน และสถานที่จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การกําหนด

บทบาทภารกิจหนวยงานใหเหมาะสมกับโครงสรางศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด ตามระบบบัญชาการเหตุการณ 

ชองทางการสื่อสาร พื้นที่รับผิดชอบ และกําหนดตัวบุคคลหรือหนวยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจใหชัดเจน 

พรอมทั้งกําหนดใหมีการซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยรวมกับหนวยงานที่เกี ่ยวของ  

เพื่อสรางความเขาใจถึงกลไกการปฏิบัติงานรวมกัน เม่ือเกิดสถานการณอุทกภัย 

   1.3 การระบายน้ําและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ํา ใหมอบหมายกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในแตละระดับ วางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไวเปนการลวงหนาอยางเปนระบบ 

โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และเสนทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเปนประจํา      

ใหเรงทําการขุดลอกทอระบายน้ํา ดูดเลน ทําความสะอาดรองน้ํา สําหรับคู คลอง แหลงน้ําตางๆ ใหกําจัดวัชพืชขยะ  

สิ่งกีดขวางทางน้ํา เพื่อใชรองรับน้ําฝน รวมถึงนํ้าจากทอระบายน้ําไดอยางเต็มประสิทธิภาพ พรอมทั้งใหวางแผนการ

ลําเลียงน้ําที่มีการระบายในชวงน้ํามากไปยังพื้นที่รองรับน้ําตางๆ ที่มีน้ํานอย อาทิ การเปดทางน้ําการสูบสงน้ําไปยัง

แหลงน้ําสาธารณะ เปนตน เพื่อกักเก็บน้ําไวใชกรณีเกิดสถานการณฝนทิ้งชวง 

   1.4 การตรวจสอบความมั ่นคงแข็งแรงสถานที ่ใช กักเก็บน้ ํากั ้นน้ ํา อาทิ อางเก็บน้ ํา พนังก้ันน้ํา 

ใหมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบทําการสํารวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง ตามหลัก

วิศวกรรมเพื่อรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ําไหลเขา/ผานในปริมาณมาก รวมทัง้สรางความม่ันใจใหกบัประชาชนในพืน้ที่ 

   1.5 การแจงเตือนภัย เมื่อมีแนวโนมการเกิดสถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินถลมใหแจงเตือนไปยัง 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ เพื่อเตรียมการใหความชวยเหลือตามแผนเผชิญเหตุ

อุทกภัย และใหแจงเตือนประชาชนทราบถึงสถานการณในชองทางตางๆ เพื่อสรางการรับรูถึงแนวทางการปฏิบัติตน 

ใหเกิดความปลอดภัย ชองทางการแจงขอมูล และการขอรับความชวยเหลือจากภาครัฐ 

  2. การเผชิญเหตุ  

   เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินถลม ใหดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 

   2.1 จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด อําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นเพื่อเปนศูนยควบคุม  

สั่งการ และอํานวยการหลักในการระดมสรรรพกําลังตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ  

ทัง้ฝายพลเรอืน หนวยทหาร องคกรปกครองสวนทองถิน่ และองคกรสาธารณกุศล 

  2.2 พื้นที่ที่ เ ม่ือฝนตกหนัก มักเกิดน้ ําทวมขังสรางความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน 

ใหมอบหมายฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตลอดจนเชิญชวน

ประชาชนจิตอาสา รวมเฝาระวัง และรวมกันกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา พรอมทั้งบูรณาการหนวยงานฝายพลเรือน

หนวยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน ในการใชเคร่ืองจกัรกลสาธารณภัยเปดทางน้าํ หรือสบูน้าํระบายออกจากพืน้ที่ 

   2.3 จัดชุดปฏิบัติการใหความชวยเหลือประชาชนแตละดานใหครอบคลุม อาทิ ดานการดํารงชีพ 

ใหจดัตัง้โรงครัวพระราชทาน การใหความชวยเหลอืดานอาหาร น้าํดืม่ การรกัษาพยาบาล แกประชาชนทีป่ระสบภัย 

ตามวงรอบอยางตอเนื่อง ดานที ่อยู อาศัยใหบูรณาการหนวยงาน ทั ้งฝายพลเรือน หนวยทหาร อาสาสมัคร 

ประชาชนจิตอาสาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเรงซอมแซมบานเรือนประชาชนโดยเร็ว และกรณีเสนทาง

คมนาคมมีน้ําทวมขังหรือไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ใหจัดทําปายแจงเตือน จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวก

แนะนําเสนทางเลี่ยงที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อใหความชวยเหลือประชาชน 

พรอมทั้งเรงซอมแซมเสนทางที่ชํารุด/ถูกตัดขาด เพือ่ใหประชาชนสามารถกลบัมาใชชวีติไดตามปกตโิดยเรว็ 
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   2.4 การรายงานสถานการณอุทกภัย ใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบผานกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกลางตามชองทางที่กําหนดอยางตอเนื่อง และเนื่องจากปจจุบันยังคงมีสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอใหความสําคัญกับการดําเนินการตามมาตรการปองกัน

โรคของกระทรวงสาธารณสขุดวย 

 8. สภาพน้ําในอางเก็บน้ํา (ขอมูลกรมชลประทาน วันท่ี 6 ต.ค. 65) 

อางเกบ็นํ้า 

ความจทุี่ 

รนก. 

(ลาน ม3) 

ปริมาตรนํ้าในอางฯ ปรมิาตรนํ้าใชการได ปรมิาตรนํ้าไหลลงอางฯ ปรมิาตรนํ้าระบาย ปรมิาตรนํ้า

รับไดอีก 

(ลาน ม3) 
ปรมิาตร

(ลาน ม3) 

% นํ้าเก็บ

กัก 

ปรมิาตร

(ลานม3) 

% นํ้า 

ใชการ 

วันน้ี   

(ลาน ม3) 

เมือ่วาน

(ลาน ม3) 

วันน้ี 

(ลาน ม3) 

เมือ่วาน

(ลาน ม3) 

1. ภูมิพล (ตก) 13,462 10,729 80 6,929 72 192.26 237.09 0.00 0.00 2,733 

2. สิรกิิติ์(อต) 9,510 6,470 68 3,620 54 45.87 62.83 0.00 0.00 3,040 

3. แมงัดสมบูรณชล(ชม) 265 239 90 227 90 2.43 2.55 0.40 0.40 26 

4. แมกวงอุดมธารา(ชม) 263 226 86 212 85 1.82 1.92 0.06 0.05 37 

5. กิ่วลม(ลป) 106 96 90 92 90 6.34 6.59 3.22 3.07 10 

6. กิว่คอหมา(ลป) 170 180 106 174 106 5.67 7.07 2.28 1.85 -10 

7. แควนอยบาํรงุแดน(พล) 939 908 97 865 97 24.42 26.21 8.37 4.32 31 

8. แมมอก(ลป) 110 116 105 100 106 3.75 6.18 5.43 8.28 -6 

9. หวยหลวง(อต) 136 126 93 119 92 4.71 4.58 2.89 7.45 10 

10. นํ้าอูน(สน) 520 414 80 369 78 2.11 2.85 0.11 0.11 106 

11. นํ้าพุง(สน) 165 86 52 78 50 0.66 0.75 0.44 0.68 79 

12. จุฬาภรณ(ชย) 164 159 97 122 96 3.59 5.35 5.06 5.08 5 

13. อบุลรตัน(ขก) 2,431 2,825 116 2,244 121 170.23 158.39 38.00 35.00 -394 

14. ลําปาว(กส) 1,980 1,772 89 1,672 89 20.35 31.29 2.58 2.58 208 

15. ลําตะคอง(นม) 314 329 105 306 105 4.25 6.59 0.43 0.43 -15 

16. ลําพระเพลิง(นม) 155 150 97 148 97 2.21 4.06 3.65 3.65 5 

17. มูลบน(นม) 141 133 94 126 94 1.18 1.67 0.04 0.04 8 

18. ลาํแซะ(นม) 275 244 89 237 89 2.98 3.06 0.03 0.26 31 

19. ลํานางรอง(บร) 121 115 95 111 94 2.39 4.19 0.47 0.46 6 

20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,904 97 1,072 95 16.14 36.19 32.16 35.23 62 

21. ปาสักชลสิทธิ์(ลบ) 960 1,050 109 1,047 109 106.38 131.78 69.13 69.20 -90 

22. ทับเสลา(อน) 160 169 105 152 106 5.53 11.03 6.85 10.20 -9 

23. กระเสยีว(สพ) 299 291 97 251 97 12.18 18.53 4.96 4.45 8 

24. ศรนีครนิทร(กจ) 17,745 15,163 85 4,898 65 97.98 133.01 14.98 14.89 2,582 

25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 6,147 69 3,135 54 35.98 38.99 10.05 9.99 2,713 

26. ขนุดานปราการชล (นย) 224 221 99 216 99 1.84 2.61 0.04 2.55 3 

27. คลองสียัด(ฉช) 420 379 90 349 89 2.11 3.31 1.01 0.71 41 

28. บางพระ(ชบ) 117 114 97 102 97 0.21 0.53 0.55 0.54 3 

29. หนองปลาไหล(รย) 164 160 98 146 97 2.94 2.25 1.85 1.38 4 

30. ประแสร(รย) 295 272 92 252 91 1.65 4.20 2.50 2.50 23 

31. นฤบดนิทรจนิดา(ปจ) 295 287 97 273 97 3.12 4.39 2.00 3.00 8 

32. แกงกระจาน(พบ) 710 463 65 398 62 5.33 4.57 0.86 1.73 247 
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อางเกบ็นํ้า 

ความจทุี่ 

รนก. 

(ลาน ม3) 

ปริมาตรนํ้าในอางฯ ปรมิาตรนํ้าใชการได ปรมิาตรนํ้าไหลลงอางฯ ปรมิาตรนํ้าระบาย ปรมิาตรนํ้า

รับไดอีก 

(ลาน ม3) 
ปรมิาตร

(ลาน ม3) 

% นํ้าเก็บ

กัก 

ปรมิาตร

(ลานม3) 

% นํ้า 

ใชการ 

วันน้ี   

(ลาน ม3) 

เมือ่วาน

(ลาน ม3) 

วันน้ี 

(ลาน ม3) 

เมือ่วาน

(ลาน ม3) 

33. ปราณบุรี(ปข) 391 227 58 109 56 1.96 2.18 0.29 0.29 164 

34. รชัชประภา(สฎ) 5,639 3,523 62 2,172 51 7.83 10.79 4.79 5.04 2,116 

35. บางลาง(ยล) 1,454 686 47 410 35 7.32 3.57 3.02 3.13 768 

รวมท้ังประเทศ 70,926 56,373 79 32,832 69 805.71 981.16 228.51 238.55 14,553 

หมายเหตุ 
ปริมาณน้ําที่มากกวา 

รอยละ 95 

ปริมาณน้ําที่นอยกวาหรือเทากับ 

รอยละ 30 

ปริมาณน้ําที่ใชการได

นอยกวารอยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณนํ้าไหลเขาอางฯ / ปริมาณ

น้ําระบาย สูงสุด 

  *** รนก. ระดับน้ํากักเก็บ 

  อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยูในเกณฑมากกวารอยละ 95 ข้ึนไป จํานวน 15 อาง  

(ก่ิวคอหมา แควนอยบํารุงแดน แมมอก จุฬาภรณ อุบลรัตน ลําตะคอง ลําพระเพลิง สิรินธร ปาสักชลสิทธิ์ ทับเสลา 

กระเสยีว ขนุดานปราการชล บางพระ หนองปลาไหล และนฤบดนิทรจนิดา) 

   อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ํานอยกวาหรือเทากับ รอยละ 30 ของความจอุางฯ ไมมี 

  อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ําที่ใชการไดอยูในเกณฑนอยกวารอยละ 30 ของความจอุางฯ ไมมี 

 9. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 6 ต.ค. 65 (ขอมูลจากบรษิทักลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจาํกดั ยังไมรวมขอมลู สตช. และ สธ.) 

ชวงเวลา ผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ รวม 

5 ต.ค. 65 40 2,660 2,700 

1 - 5 ต.ค. 65 175 12,843 13,018 

1 ม.ค. - 5 ต.ค. 65 11,021 696,559 707,580 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

              อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   ผูอํานวยการกลาง 


