
ที่ของข่าว 569/2565     วันที่ 4 ตุลาคม 2565            (เวลา 06.00 น.) 

  

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน ดังนี ้

 1. สถานการณ์สาธารณภัย 

  1.1 จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีหย่อม

ความกดอากาศต่ําปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันตก ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุม

ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับสถานการณ์พายุ “โนรู (NORU)” ที่เข้าประเทศไทยตั้งแต่         

วันที่ 28 กันยายน 2565 ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และภาคกลาง สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน 

น้ําป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 2565 มีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 28 จ. (แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลําพูน 

ลําปาง สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก พิจิตร อุตรดิตถ์ น่าน แพร่ นครสวรรค์ อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี 

ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย ชัยภูมิ มุกดาหาร กาญจนบุรี สระบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี พังงา) 128 อ. 368 ต. 1,276 ม. 

ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,339 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย (ชาย 2 หญิง 1 จ.ศรีสะเกษ) ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

2 ราย (ชาย 2 จ.ศรีสะเกษ) ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 18 จ. (เชียงใหม่ ลําพูน เพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก อุตรดิตถ์ 

นครสวรรค์ น่าน แพร่ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี)          

92 อ. 281 ต. 1,083 ม.  ดังนี้ 

จังหวัด วันเกิดเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคเหนือ รวม 9 จังหวัด 41 อ. 142 ต. 606 ม. บา้นเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 11,330 ครัวเรือน  

1. เชียงใหม ่ 3 ต.ค. 65 1 3 3 เมืองฯ  - - - ระดับนํ้าเพิม่ขึ้น 

2. ลาํพูน 1 ต.ค. 65 5 8 20 ลี้ เมืองฯ แม่ทา   
บ้านโฮ่ง ป่าซาง - - - ระดับนํ้าลดลง 

 
 

 รายงานสถานการณ์สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 
โทรสาร 0-2241-7450-6 สายด่วนนริภัย 1784  Line @1784DDPM 
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จังหวัด วันเกิดเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

3. เพชรบูรณ ์ 29 ก.ย. 65 6 37 151 
วิเชียรบุรี ศรีเทพ 
บึงสามพัน หนองไผ่ 
หล่มสัก เมืองฯ

1,070 - - ระดับนํ้าทรงตัว 

4. พิจติร 28-30 ก.ย. 65 6 25 113 
สามง่าม วชิรบารมี
ดงเจรญิ ทับคล้อ 
บึงนาราง บางมูลนาก

- - - ระดับนํ้าทรงตัว 

5. ตาก 2 ต.ค. 65 4 6 37 เมืองฯ แม่ระมาด
สามเงา บ้านตาก 4,342 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

6. อุตรดิตถ์ 2 ต.ค. 65 4 17 75 ท่าพระ พิชัย เมืองฯ
ทองแสนขัน - - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

7. น่าน 2 ต.ค. 65 2 6 14 บ้านหลวง นาน้อย 2 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

8. แพร ่ 2 ต.ค. 65 4 5 16 เด่นชัย วังช้ิน เมืองฯ 
สูงเม่น 176 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

9. นครสวรรค์ 2 ต.ค. 65 9 35 177 

หนองบวั พยุหะคีรี  
ท่าตะโก ไพศาล ีโกรกพระ 
เมืองฯ ตาคล ีลาดยาว 
ชุมแสง

5,740 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 7 จังหวัด 42 อ. 113 ต. 358 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 7,466 ครัวเรือน 

10. ศรสีะเกษ 25-29 ก.ย. 65 7 16 46 

เมืองฯ ห้วยทับทัน 
ยางชุมน้อย วังหิน     
ภูสิงห์ นํ้าเกลี้ยง 
อุทุมพรพิสัย

1,301 1 2 ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

11. อบุลราชธานี 17 ส.ค. ,  
29 ก.ย. 65 8 19 59 

เมืองฯ วารินชําราบ 
สว่างวีระวงศ์  เดชอุดม
ดอนมดแดง สําโรง 
พิบูลมงัสาหาร 
ตระการพืชผล

2,336 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

12. ขอนแก่น 25-29 ก.ย. 65 2 6 7 เมืองฯ ชนบท - - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

13. ชัยภูม ิ 25 ก.ย. - 1 ต.ค.65 11 35 113 

คอนสวรรค์ เนินสง่า 
จัตุรัส เกษตรสมบรูณ์
ภูเขียว บ้านเขว้า 
หนองบัวแดง บ้านแทน  
บําเหน็จณรงค์ เมืองฯ    
หนองบวัระเหว 

 
3,389 

 
- - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

14. นครราชสมีา 30 ก.ย. 65 2 4 4 ลําทะเมนชัย สูงเนิน 5 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

15. บุรีรัมย์ 30 ก.ย. 65    
- 1 ต.ค. 65 11 31 122 

บ้านดา่น พุทไธสง 
สตึก เฉลิมพระเกยีรติ 
นางรอง ปะคํา บ้าน
กรวด กระสงั คูเมอืง 
ชํานิ ลําปลายมาศ

308 - - ระดับนํ้าลดลง 

16. เลย 2 ต.ค. 65 1 2 7 เมืองฯ 127 - - ระดับนํ้าลดลง 
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จังหวัด วันเกิดเหตุ ผลกระทบ รายชื่ออําเภอ ความเสียหาย สถานการณ์ปัจจุบัน อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 
ภาคกลาง รวม 1 จังหวัด 6 อ. 9 ต. 16 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 76 ครัวเรือน 

17. กาญจนบรุ ี 3  ต.ค. 65 6 9 16 
เมืองฯ ทองผาภูมิ
สังขละบุร ีท่ามว่ง   
ท่ามะกา ไทรโยค

76 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

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

18. ปราจีนบุร ี 25-29 ก.ย. 65 3 17 103 กบินทร์บุรี เมืองฯ
ประจันตคาม 4,363 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

    1) จ.กาญจนบุรี วันที่ 3 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น. เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ ต.ปากแพรก      
อ.เมืองฯ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ ต.ศรีมงคล ต.ลุ่ม อ.ไทรโยค ต.ตะคร้ําเอน อ.ท่ามะกา อ.สังขละบุรี อ.ท่าม่วง        
ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 76 ครัวเรือน สนง.ปภ.จ. อําเภอ หน่วยทหารในพื้นที่ จนท.ตร. อปท. จิตอาสา 
อปพร.อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าสํารวจความเสียหายและให้การเร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่ 
และจัดกําลังพลเข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ปัจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

 
    2) จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 ต.ค. 65 เวลา 07.00 น. เกิดฝนตกหนักน้ําในแม่น้ําปิงไหลเข้าท่วม ต.ช้างคลาน 
ต.หนองหอย ต.ช้างเผือก อ.เมืองฯ อยู่ระหว่างสํารวจความเสียหาย สนง.ปภ.จ. อําเภอ หน่วยทหารในพื้นที่ 
จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อปพร.อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าสํารวจความเสียหายและให้การ
เร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่ และจัดกําลังพลเข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ปัจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

 
    3) จ.ตาก วันที่ 12 ก.ย.- 3 ต.ค. 65 เกิดฝนตกหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมงประกอบกับฝนตกสะสม            
เป็นเวลาหลายวันทําให้น้ําในคลองแม่ระกาไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ ต.โปร่งแดง อ.เมืองฯ ต.สามหม่ืน          
อ.แม่ระมาด ต.วังหมัน ต.ยกกระบัตร ต.วังจันทร์ อ.สามเงา ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก ส่งผลให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 4,342 ครัวเรือน โดย ศูนย์ ปภ.เขต 8 กําแพงเพชร สนับสนุนเครื่องสูบน้ําระยะไกล รถผลิตน้ําดื่ม 
สนง.ปภ.จ. อําเภอ หน่วยทหาร ในพื้นที่ชลประทานตาก จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ 
ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพจํานวน 758 ชุด น้ําดื่ม 2,600 ขวด ชุดธารน้ําใจจากสถานีกาชาดเทพรัตน์ จํานวน 353 ชุด 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมณฑลทหารบกที่ 310 ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยน้ําท่วม ม้ือละ 
1500 กล่อง พร้อมน้ําดื่ม เข้าสํารวจความเสียหายและให้ารช่วยเหลือเร่งเสริมกระสอบทรายคันดิน และเสริมด้วย
ถุงบ๊ิกแบ็คในการปิดทางน้ําเพื่อไม่ให้น้ําจากแม่น้ําวังทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ําในแม่น้ําวัง
ลดลงต่ํากว่าตลิ่งแต่ยังมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา ปัจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 
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    4) จ.เลย วันที่ 2 ต.ค. 65 เกิดฝนตกหนักน้ําไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ ต.เมือง ต.น้ําหมาน อ.เมืองฯ    
ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 127 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. 
อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 

 
    5) จ.นครสวรรค์ วันที่ 2 ต.ค. 65 เกิดฝนตกหนักน้ําไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ อ.หนองบัว อ.พยุหะคีรี    
อ.ท่าตะโก อ.ไพศาลี อ.โกรกพระ อ.เมืองฯ อ.ตาคลี อ.ลาดยาว อ.ชุมแสง ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 
5,740 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหาย
และให้การช่วยเหลือ ปัจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

 
   6) จ.ชัยภูมิ วันที่ 1 ต.ค. 65 เวลา 13.30 น. เกิดฝนตกหนักทําให้น้ําจากลําห้วยเสวเอ่อล้นพนังคอนกรีต
ก้ันน้ําทําให้น้ําไหลเข้าในพ้ืนที่ อ.คอนสวรรค์ อ.จัตุรัส อ.เนินสง่า อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.ภูเขียว อ.บ้านเขว้า      
อ.หนองบัวแดง อ.บําเหน็จณรงค์ อ.หนอวบัวระเหว อ.บ้านแทน อ.เมืองฯ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 
3,389 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. มูลนิธิ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าสํารวจความเสียหายและให้การ
เร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่ และจัดกําลังพลเข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ปัจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 
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    7) จ.อุบลราชธานี วันที่ 17 ส.ค. ,29 ก.ย.- 3 ต.ค.65 เกิดน้ําเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ ทม.แจระแม              
ทน.อุบลราชธานี อ.เมืองฯ ทม.วารินชําราบ ต.บุ่งไหม ต.หนองกินเพล ต.คําน้ําแซบ อ.วารินชําราบ ทต.ท่าช้าง   
อ.สว่างวีระวงศ์ ทม.พิบูลมังสาหาร ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร ต.โพนงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม ต.โนนกาเล็น อ.สําโรง     
ต.ขามเป้ีย ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล และ อพยพประชาชน 117 ชุมชน (4,260 ครัวเรือน 13,135 คน) ศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว 74 จุด โดย ศูนย์ ปภ. เขต 13 อุบลราชธานี สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร 
มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือสนับสนุน เต็นท์พระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 20 เต็นท์ เต็นท์พักชั่วคราว 790 หลัง รถสุขาเคลื่อนที่ 2 คัน ตู้สุขาเคลื่อนที่ 120 ตู้ ถังน้ําอุปโภคบริโภค 
50 ถัง ถุงยังชีพ 4,205 ชุด ชุดยารักษาโรค 1,209 ชุด น้ําดื่ม 2,981 แพ็ค ข้าวกล่องอาหารปรุงสุก 13,120 กล่อง      
เรือพลาสติก 70 ลํา ทรายบรรจุกระสอบ 40,500 ใบ ติดตั้งเคร่ืองผลักดันน้ํา 200 เคร่ือง บริเวณสะพานพิบูล     
อ.พิบูลมังสาหาร สนง.โยธาฯ สนง.ทรัพยากรน้ํา ภาค 11 อุบลราชธานี ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา เพื่อสูบน้ําท่วมขังในพื้นที่ 
ชุมชนท่ากอไผ่ ทม.วารินชําราบ ปัจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

 
     8) จ.ศรีสะเกษ วันที่ 25 ก.ย.-3 ต.ค.  65 เกิดฝนตกหนักน้ําในคลองสําราญเอ่อล้นในพื้นที่ชุมชน        
หนองอุทัย ต.เมืองเหนือ ทม.เมืองฯ อ.เมืองฯ ต.ห้วยทับทัน ต.ผักไหม ต.กล้วยกว้าง ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน      
ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย ต.ศรีสําราญ ต.ธาตุ อ.วังหิน ต.ละลม ต.ห้วยตามอญ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ ต.น้ําเกลี้ยง ต.คูบ  
อ.น้ําเกล้ียง ต.ทุ่งไชย ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,301 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย 
(ชาย 1 ราย สาเหตุต้นไม้ล้มทับรถกระบะ อ.ห้วยทับทัน และ ชาย 1 หญิง 1 ราย สาเหตุน้ําพัดพา อ.โนนคูน) 
ผู้บาดเจ็บ 2 ราย (ชาย) และอพยพประชาชน 379 ครัวเรือน 1,573 คน ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 16 จุด โดย ผวจ. 
ศูนย์ ปภ. เขต 13 อุบลราชธานี ให้การสนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถบรรทุกขนาดเล็ก เรือท้องแบน และ
เรือพลาสติก สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. มูลนิธิ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ ถุงยังชีพ 602 ชุด  
เรือท้องแบน 2 ลํา เรือพลาสติก 7 ลํา เสื้อชูชีพ 30 ตัว ปัจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 
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 1.2  น้ําล้นตลิ่ง จากสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย 
ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง     
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก และปริมาณนํ้าในแม่น้ําสายหลัก ลําน้ําสาขามีปริมาณมาก ระหว่างวันที่  
13 ส.ค. 65 - 4 ต.ค. 65 ส่งผลให้น้ําล้นตลิ่งในพ้ืนที่ 10 จ. (ตาก ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี บุรีรัมย์ 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ปทุมธานี) ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 5 จ. (พระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง ปทุมธานี สิงห์บุรี ชัยนาท) 20 อ. 158 ต. 745 ม. ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้ 
 

จังหวัด วันเกิดเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต สูญหาย 

ภาคกลาง รวม 5 จังหวัด 20 อ. 155 ต. 738 ม. บา้นเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 38,271 ครัวเรือน 

1. พระนครศรีอยุธยา 
13 ก .ย .  65  
- 3 ต.ค. 65 

6 88 535 
เสนา ผักไห่ บางบาล 
บางไทร  บางปะอิน 
พระนครศรีอยุธยา  

25,366 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

2. อ่างทอง 
19 ส.ค. 65 
- 3 ต.ค. 65 

4 23 57 
วิเศษชัยชาญ ปา่โมก 
ไชโย เมืองฯ  

1,985 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

3. ปทุมธานี 
31 ส.ค. 65 
- 3 ต.ค. 65 

2 21 64 เมืองฯ สามโคก 4,926 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

4. สิงห์บุร ี
14 ก.ย. 65 
- 3 ต.ค. 65 

3 7 18 
อินทร์บุรี เมืองฯ 
พรหมบรุ ี

1,915 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

5. ชัยนาท 
29 ก.ย. 65 

- 3 ต.ค. 65 5 19 71 เมืองฯ วัดสิงห์ มโนรมย์ 
หันคา สรรพยา 4,029 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

    1) จ.ปทุมธานี วันที่ 31 ส.ค. 65 - 2 ต.ค. 65 น้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ ต.บางขะแยง ทม.ปทุมธานี ต.บางหลวง  
ต.บางเดือ ต.บางคูวัด ต.บางกระแซง ต.บ้านกลาง ต.บางกระดี ต.บ้านใหม่ ต.บ้านฉาง อ.เมืองฯ ต.กระแชง ต.บ้านง้ิว  
ต.เชียงรากน้อย ต.ท้ายเกาะ ต.บางกระบือ ต.คลองควาย ต.บางเตย ต.บางโพธ์ิเหนือ ต.สามโคก ต.บ้านปทุม ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,926 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. 
อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ สนับสนุนถุงยังชีพ 700 ชุด สมาคมเท่งไฮ้แห่ง 
ประเทศไทยมอบถุงยังชีพ จํานวน 300 ชุด ปัจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 
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    2) จ.อ่างทอง วันที่ 21 ส.ค. 65 - 2 ต.ค. 65 เกิดฝนตกหนักประกอบกับมีการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยา
เพิ่มขึ้นทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ อ.วิเศษชัยชาญ อ.ป่าโมก อ.ไชโย อ.เมืองฯ ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,985 ครัวเรือน 
โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ หน่วยทหารในพื้นที่ จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อปพร.อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจ          
ความเสียหายและให้การช่วยเหลือสนับสนุนถุงยังชีพ 850 ชุด ปัจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

 
    3) จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 13 ส.ค. - 2 ต.ค. 65 เกิดน้ําล้นตลิ่งจากการระบายน้ําเข่ือนเจ้าพระยา
ในพื้นที่ 6 อ. 88 ต. 535 ม. ได้แก่ อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางบาล อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.พระนครศรีอยุธยา 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 25,366 ครัวเรือน ทั้งนี้ ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี ศูนย์ ปภ.เขต 8 กําแพงเพชร
สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ํา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่ลุ่มต่ําน้ําท่วมขัง เสริมแนวคันกันน้ํา 
วางกระสอบทรายพ้ืนที่นอกเขตคันก้ันน้ํา พร้อมเข้าสํารวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
โดย สนง.ปภ.จ. หน่วยทหารอําเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
SCG สนับสนุนสุขากระดาษ จํานวน 350 ชุด ร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพ 11,460 ชุด ยาสามัญประจําบ้าน ยาน้ํากัดเท้า/ 
ยาชุดน้ําท่วม รวม 17,490 ชุด และส่ิงของจําเป็นในการดํารงค์ชีพ มูลนิธิป้ันเด็กดี มอบถุงยังชีพ 450 ถุง น้ําดื่ม 
700 แพ็ค ปัจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

 
 4) จ.สิงห์บุรี วันที่ 14 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 เกิดน้ําล้นตลิ่งจากการระบายนํ้าเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่         
ต.อินทร์บุรี ต.ชีน้ําร้าย ต.ทับยา ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี ต.บางกระบือ อ.เมืองฯ ต.หัวป่า ต.พระงาม อ.พรหมบุรี 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,915 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ หน่วยทหารในพื้นที่ จนท.ตร. อปท. จิตอาสา 
อปพร.อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือก้ันคันดินโดยใช้หินคลุกเพื่อเป็นแนวกันน้ําไม่ให้
น้ําไหลเข้าพื้นที่ ปัจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

 



8 

 
 

 2. การให้ความช่วยเหลือ 
     1) วันที่ 3 ต.ค. 65  นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ 
เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองฯ และ อ.สามโคก อําเภอละ 510 ชุด 
รวมจํานวน 1,020 ชุด พร้อมตรวจเย่ียมให้กําลังใจผู้ประสบอุทกภัย ณ ชุมชนบริเวณวัดบางนา ต.บางโพธ์ิเหนือ  
อ.สามโคก และชุมชนบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา ต.บางปรอก อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี 

 
  2) วันที่ 3 ต.ค. 65  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมหน่วยงานราชการ     
ที่เก่ียวข้องเดินทางมาตรวจเย่ียมให้กําลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมในพื้นที่ ณ วัดโบสถ์ (ล่าง) ต.บ้านแพน   
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  

 
 3. การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 
 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 4 ต.ค. 65 เวลา 05.00 น. 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้
ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้น
เข้าปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในขณะที่มีลมตะวันออกพัดปกคลุม
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง
บริเวณภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและ 
ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่าน
และพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย 
 สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
  อนึ่งในช่วงวันที่ 5- 9 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม
บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ 
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 4. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 01.00 น. วันที่ 3 ต.ค. 65 ถึง เวลา 01.00 น. วันที่ 4 ต.ค. 65 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

 5. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 4 ต.ค. 65)  

ภาค อุณหภูมิ  
ตํ่าสุด (˚C) จังหวัด อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) จังหวัด 

เหนือ 21.8 ตาก 32.7 น่าน อุตรดิตถ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ 21.6 อุบลราชธานี 33.5 อุบลราชธานี

กลาง 22.7 กาญจนบุรี 31.7 นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา
ตะวันออก 23.8 จันทบุรี ตราด 32.4 จันทบุรี

ใต้ 21.8 เพชรบุรี 32.2 นราธิวาส
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 25.2 กรุงเทพมหานคร 32.8 กรุงเทพมหานคร

 *** อุณหภูมิยอดดอยตํ่าสุด 12.0 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)  
 6. พ้ืนที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
  6.1 กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 226  
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ด้วยกองอํานวยการนํ้าแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 46/2565 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2565 
แจ้งว่า เนื่องจากอิทธิพลของพายุ “โนรู” ทําให้เกิดฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย ส่งผลให้
ระดับน้ําแม่น้ํายมที่อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (Y.14) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2565     
เวลา 16.00 น. ระดับน้ําสูงสุดอยู่ที่ + 70.67 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ปริมาณน้ําไหลผ่าน 1,1 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที และบริเวณประตูระบายน้ําบ้านหาดสะพานจันทร์ ระดับน้ําอยู่ที่ + 63.97 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ปรับเพิ่มการระบายนํ้า ที่บริเวณประตูระบายน้ําบ้านหาดสะพานจันทร์ อัตรา 700 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ซึ่งจะทําให้ระดับน้ํา ที่สถานี Y.4 (อําเภอเมืองสุโขทัย) มีระดับสูงขึ้น โดยจะควบคุมปริมาณนํ้าผ่านในอัตรา
สูงสุดไม่เกิน 510 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อาจส่งผลให้เกิดน้ําล้นตลิ่ง ในพื้นที่ลุ่มต่ํานอกแนวคันก้ันน้ํา ตั้งแต่บริเวณ
อําเภอสวรรคโลก ศรีสําโรง เมืองฯ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อําเภอพรหมพิราม บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอ
สามง่าม โพทะเล จังหวัดพิจิตร  
 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน
เหนือ กําแพงเพชร - เมืองฯ 68.9 มม.

ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ - เมืองฯ 67.8 มม.
กลาง สมุทรสงคราม - เมืองฯ 83.2 มม.

ตะวันออก นครนายก เขาเขียว เมืองฯ 55.2 มม.
ใต้ฝั่งตะวันออก เพชรบุรี - เมืองฯ 58.8 มม.
ใต้ฝั่งตะวันตก ภูเก็ต - เมืองฯ  25.6 มม.

กรุงเทพฯและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร กรมอุตุวิทยา บางนา 117.8 มม.
เกณฑ์ปริมาณนํ้าฝน 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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 จึงให้จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ํา  
เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ําให้เฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ําแห่งชาติ  
ฉบับที่ 46/2565 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2565  
  6.2 ประกาศกรมอุทกศาสตร์ เร่ือง สภาวะระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ
กรุงเทพมหานคร และป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 5 - 13 ต.ค. 65 (ฉบับที่ 19/2565)  
  เนื่องจากในวันที่ 5 - 13 ต.ค. 65 ระหว่างเวลาประมาณ 06.00 - 19.00 น. เป็นช่วงที่น้ําทะเลหนุนสูง 
บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย รวมทั้งมีการระบายน้ําบริเวณท้ายเข่ือนเจ้าพระยา ลักษณะดังกล่าวอาจ    
ทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยคาดหมายว่าที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ 
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง และบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ระดับน้ําจะมีความสูง 
ประมาณ 1.70 - 2.00 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ําขึ้น
สูงดังกล่าว และติดตามสภาวะระดับน้ําอย่างใกล้ชิด  
       6.3 กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 224 
,225 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ด้วยกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 45/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  
และหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0328/ว 8257 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แจ้งว่า เนื่องจากอิทธิพล
ของพายุโซนร้อน “โนรู” ทําให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง ส่งผลให้มีน้ําท่าหลากลงสู่ลุ่มน้ํา
เจ้าพระยาและลุ่มน้ําป่าสักปริมาณมากขึ้น คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ําไหลผ่านบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ (C.2) 
อยู่ในเกณฑ์ 2,600 - 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แล้วไหลมารวมกับแม่น้ําสะแกกรังและลําน้ําสาขาไหลเข้า
เขื่อนเจ้าพระยา ทําให้มีปริมาณน้ําไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยาเพ่ิมข้ึนอยู่ในอัตรา 2,600 - 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ในช่วงวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2565 ประกอบกับคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณนํ้าไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในช่วงวันที่ 
30 กันยายน  - 6 ตุลาคม  2565 ประมาณ  800 ล้านลูกบาศก์เมตร  ซึ่ งจะทําให้ปริมาณน้ํ าในเ ข่ือน 
มีแนวโน้มเกินความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด จึงจําเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําแบบข้ันบันได และจะควบคุม 
ปริมาณน้ําไหลผ่านเข่ือนพระรามหก ในอัตราไม่เกิน 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. แม่น้ําป่าสัก บริเวณริมแม่น้ําป่าสัก ตั้งแต่เขื่อนพระรามหก อําเภอท่าเรือ ระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม
ประมาณ 1.20 - 1.50 เมตร และจุดบรรจบแม่น้ําเจ้าพระยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 0.25 - 0.50 เมตร 

2. แม่น้ําเจ้าพระยา ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 0.30 - 0.60  เมตร 
บริเวณชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ํานอกคันก้ันน้ํา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อําเภออินทร์บุรี เมืองสิงห์บุรี และพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี อําเภอไชโย และป่าโมก คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล อําเภอเสนา และผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 
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   จึงให้จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบ
กิจการในแม่น้ํา เช่น งานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหารผู้บังคับเรือโดยสาร/เรือโยงขนส่งสินค้าหรือวัสดุ       
เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ริมสองฝั่งแม่น้ําให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด         
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ําแห่งชาติ ฉบับที่ 45/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 
และหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุดที่ กษ 0328/ว 8257 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 6.4 กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 215    
ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 ด้วยกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 44/2565 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 
แจ้งว่า จากการประเมินฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องค์การมหาชน) 
พบว่าอิทธิพลของพายุโนรูจะส่งผลให้มีปริมาณฝนตกต่อเนื่องสะสม 150 - 250 มิลลิเมตร ประกอบกับปัจจุบันในลําน้ํา
และแหล่งน้ํามีปริมาณน้ํามากอาจส่งผลให้เกิดน้ําหลากน้ําท่วมฉับพลัน โดยมีพ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วม
ฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วมขังเพ่ิมเติม ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 
 ภาคเหนือ  จั งหวัดลํ าปาง (อํ าเภอเมืองฯ ห้ างฉัตร เกาะคา) ตาก (อํ าเภออุ้ มผาง ท่ าสองยาง  
แม่ระมาด) เพชรบูรณ์ (อําเภอวิเชียรบุรี ศรีเทพ บึงสามพัน หนองไผ่) และกําแพงเพชร (อําเภอปางศิลาทอง คลองลาน)  
 ภาคตะ วั นออก เ ฉี ยง เหนื อ  จั งหวั ดอุ ดรธานี  (อํ า เภอบ้ านผื อ )  ชั ย ภู มิ  (อํ า เภอภั กดี ชุ มพล  
หนองบัวระเหว หนองบัวแดง) ขอนแก่น (อําเภอเมืองฯ) ยโสธร (อําเภอเมืองฯ เลิงนกทา ทรายมูล) นครราชสีมา 
(อําเภอแก้งสนามนาง ด่านขุนทด) บุรีรัมย์ (อําเภอกระสัง) ศรีสะเกษ (อําเภอไพรบึง กันทรารมย์ กันทรลักษ์) อุบลราชธานี 
(อําเภอเมืองฯ เขื่องใน ดอนมดแดง ศรีเมืองใหม่ นาตาล โขงเจียม เดชอุดม ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ 
โพธิ์ไทร ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขมราฐ) อํานาจเจริญ (อําเภอเมืองฯ เสนางคนิคม พนา ชานุมาน) และมุกดาหาร (อําเภอดอนตาล) 
 ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี (อําเภอลําสนธิ ท่าหลวง ชัยบาดาล สระโบสถ์ พัฒนานิคม) สระบุรี (อําเภอ
มวกเหล็ก วังม่วง แก่งคอย) และปราจีนบุรี (อําเภอเมืองฯ ประจันตคาม กบินทร์บุรี นาดี ศรีมหาโพธิ)  
 จึงให้จังหวัด ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมี
แนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการตามหนังสือในราชการ 
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 201 ลงวันที่ 25 กันยายน 2565  
    7. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  7.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเม่ือวันที่ 26 ก.ย. 65 สั่งการให้จังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจาก “พายุโนรู” 
  จากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า เม่ือเวลา 04.00 น. ของวันที่ 26 กันยายน 
2565 “พายุโนรู” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 140 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง และกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง 
ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย 
จะมีกําลังแรงข้ึน ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงในช่วงวันที่ 
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งอาจทําให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก 
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมี
กําลังแรงขึ้น จึงให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ถือปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือที่อ้าง
ถึงโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
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 1. ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ติดตามสถานการ์พายุโนรู รวมท้ังประเมิน
สถานการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ ปริมาณฝน น้ําท่า การระบายน้ําจากเขื่อน และอ่างเก็บน้ํา ขนาด
ต่าง ๆ ในพื้นที่ที่อาจส่งผลต่อการเกิดสถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้อํานวยการในแต่ละระดับ พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบถึง
สถานการณ์เป็นระยะ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย และช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อ
ขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 2. กําชับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ดําเนินการตาม 
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย โดยกําหนดพื้นที่ ภารกิจ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ จัดกําลังเจ้าหน้าที่ 
เคร่ืองจักรกลสาธารณภัย อาทิ เคร่ืองสูบน้ํา เรือยนต์กู้ภัย เรือท้องแบน รถสูบส่งน้ําระยะไกล รถปฏิบัติการบรรเทา
อุทกภัย ฯลฯ เตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง   
 3. เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ ให้จัดชุดปฏิบัติการจากฝ่ายพลเรือน ทหาร ตํารวจ มูลนิธิ 
อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยง การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
 4. หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้อํานวยการสั่งการอพยพประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ 
 5. สําหรับจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย และเกิดขึ้นต่อเนื่องให้จัดตั้งศูนย์พักพิง  และวางแผน
บริหารจัดการ เพื่อรองรับการอพยพของประชาชนอย่างเป็นระบบ  
 6. สําหรับจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ให้มอบหมาย
หน่วยงาน ที่มีหน้าที่กํากับดูแล เช่น บริเวณนํ้าตก ถ้ํา กําหนดมาตรการในการแจ้งเตือน การปิดก้ัน หรือห้ามบุคคลใดเข้า
พื้นที่ สําหรับพื้นที่ติดทะเล ชายหาดต่าง ๆ ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ  
ตํารวจน้ําในพื้นที่  เพื่อดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดในการนําเรือเข้าที่กําบังและห้ามการเดินเรือช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดย
เคร่งครัด หากพบว่ามีเรือขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งที่อาจจะเป็นอันตรายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการนําเรือ
ดังกล่าวกลับเข้าฝั่ งเพื่อให้ เกิดความปลอดภัย ตลอดจนกําชับสถานประกอบการ โรงแรมในพื้นที่ชายทะเล  
สื่อสารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวัง และห้ามลงเล่นน้ําในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด 
 7.  ให้ศูนย์บัญชาการเหตุจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ สรุปสถานการณ์ และรายงานให้กระทรวงมหาดไทย
ทราบ ผ่านกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ชุดเฉพาะกิจติดตามสถานการณ์พายุโนรู) อย่างต่อเนื่อง
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 
      7.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 65 สั่งการให้เร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัว 
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   1. ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ และได้เกิดกรณีไฟฟ้าร่ัว ในพื้นที่น้ําท่วมขัง 
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างมาก 
   2. เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยประชาชนจากกรณีไฟฟ้าร่ัวในพื้นที่น้ําท่วมขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
    2.1 ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/การไฟฟ้านครหลวงในพื้นที่ บูรณาการ
การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัว 
รวมทั้งเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ และต้นไม้ใหญ่ ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้า 
หากประเมินว่าประชาชนจะได้รับอันตรายให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าโดยทันที 
    2.2 ในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขัง ให้อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นําชุมชน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และประชาชนจิตอาสา ร่วมตรวจตรา เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะในเขตชุมชน 
สถานศึกษา ที่มีน้ําท่วมขังบริเวณเสาไฟฟ้า ตลอดจนคอยให้ความช่วยเหลือ แจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่าน
บริเวณดังกล่าว 
    2.3 ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชน เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากกรณีกระแสไฟฟ้าร่ัว 
แนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยจากกรณีไฟฟ้าร่ัวในช่วงที่มีฝนตก และมีน้ําท่วมขัง อาทิ ไม่ควรเดินลุย
น้ําเข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนําไฟฟ้า รวมทั้งให้ตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และ
เคร่ืองใช้ภายในบ้าน ไม่ควรใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกขึ้นหรือยืนแช่น้ํา เป็นต้น และสามารถแจ้งเหตุ
กรณีไฟฟ้าร่ัวให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1784 หรือใช้ช่องทางแจ้งเหตุ 
สาธารณภัยผ่าน Line Official Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" โดยหากพบจุดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าร่ัว 
สามารถแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วน 1129 และการไฟฟ้านครหลวงสายด่วน 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
  7.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ดังนี้ 
   ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2565 ว่าฤดูฝนของ
ประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในช่วง
เดือนสิงหาคมและกันยายน จะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่าน
ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจก่อให้เกิด
สภาวะน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ําล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่  
   เพื่อให้การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้ 
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อม 
  1.1 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณ์ โดยมีหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ทําหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้ํา และประเมิน
สถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน เสนอต่อผู้อํานวยการจังหวัดในการเตรียมการเผชิญเหตุ    
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ 
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   1.2 การจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด  
โดยให้ความสําคัญกับการจัดทํารายละเอียดในประเด็นสําคัญ อาทิ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถล่มในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน รายการเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆ การกําหนดจุด/พื้นที่
ปลอดภัยประจําหมู่บ้าน/ชุมชน แผนรองรับการอพยพประชาชน และสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การกําหนด
บทบาทภารกิจหน่วยงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
ช่องทางการสื่อสาร พื้นที่รับผิดชอบ และกําหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งกําหนดให้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกัน เม่ือเกิดสถานการณ์อุทกภัย 
   1.3 การระบายน้ําและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ํา ให้มอบหมายกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในแต่ละระดับ วางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจํา      
ให้เร่งทําการขุดลอกท่อระบายน้ํา ดูดเลน ทําความสะอาดร่องน้ํา สําหรับคู คลอง แหล่งน้ําต่างๆ ให้กําจัดวัชพืชขยะ  
สิ่งกีดขวางทางน้ํา เพื่อใช้รองรับน้ําฝน รวมถึงน้ําจากท่อระบายน้ําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้วางแผนการ
ลําเลียงน้ําที่มีการระบายในช่วงน้ํามากไปยังพื้นที่รองรับน้ําต่างๆ ที่มีน้ําน้อย อาทิ การเปิดทางน้ําการสูบส่งน้ําไปยัง
แหล่งน้ําสาธารณะ เป็นต้น เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้กรณีเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง 
   1.4 การตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงสถานที่ ใช้ กักเก็บน้ําก้ันน้ํา อาทิ อ่างเก็บน้ํา พนังก้ันน้ํา 
ให้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบทําการสํารวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้เกิดความม่ันคงแข็งแรง ตามหลัก
วิศวกรรมเพื่อรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ําไหลเข้า/ผ่านในปริมาณมาก รวมทั้งสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนในพื้นที่ 
   1.5 การแจ้งเตือนภัย เม่ือมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มให้แจ้งเตือนไปยัง 
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือตามแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัย และให้แจ้งเตือนประชาชนทราบถึงสถานการณ์ในช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตน 
ให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการแจ้งข้อมูล และการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 2. การเผชิญเหตุ  
   เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
   2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อําเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์ควบคุม  
สั่งการ และอํานวยการหลักในการระดมสรรรพกําลังตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล 
  2.2 พื้นที่ที่ เ ม่ือฝนตกหนัก มักเกิดน้ํ าท่วมขังสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน 
ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนเชิญชวน
ประชาชนจิตอาสา ร่วมเฝ้าระวัง และร่วมกันกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานฝ่ายพลเรือน
หน่วยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน ในการใช้เคร่ืองจักรกลสาธารณภัยเปิดทางน้ํา หรือสูบน้ําระบายออกจากพื้นที่ 
   2.3 จัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ละด้านให้ครอบคลุม อาทิ ด้านการดํารงชีพ 
ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน การให้ความช่วยเหลือดา้นอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล แก่ประชาชนที่ประสบภัย 
ตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง ด้านที่อยู่อาศัยให้บูรณาการหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร อาสาสมัคร 
ประชาชนจิตอาสาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว และกรณีเส้นทาง
คมนาคมมีน้ําท่วมขังหรือได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ให้จัดทําป้ายแจ้งเตือน จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก
แนะนําเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน 
พร้อมทั้งเร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชํารุด/ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว 
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   2.4 การรายงานสถานการณ์อุทกภัย ให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบผ่านกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลางตามช่องทางที่กําหนดอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามมาตรการป้องกัน
โรคของกระทรวงสาธารณสุขด้วย 
 8. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา (ข้อมูลกรมชลประทาน วันท่ี 3 ต.ค. 65) 

ตารางสภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ จํานวน 35 อ่าง 

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 10,063 75 6,263 65 194.41 193.74 0.50 0.50 3,399
2. สิรกิิติ์(อต) 9,510 6,299 66 3,449 52 81.25 28.01 0.00 2.00 3,211
3. แมง่ัดสมบูรณ์ชล(ชม) 265 232 88 220 87 2.97 3.82 0.43 0.40 33
4. แมก่วงอุดมธารา(ชม) 263 221 84 207 83 1.49 2.00 0.04 0.04 42
5. กิ่วลม(ลป) 106 84 79 80 78 13.41 11.91 1.37 2.45 22
6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 166 97 159 97 9.59 8.22 0.20 0.71 4
7. แควน้อยบาํรงุแดน(พล) 939 850 90 807 90 26.07 32.63 6.84 7.13 89
8. แมม่อก(ลป) 110 121 110 105 112 11.74 22.77 16.77 16.33 0
9. หว้ยหลวง(อต) 136 125 92 118 91 7.28 3.54 5.83 9.10 11
10. นํ้าอูน(สน) 520 407 78 362 76 5.05 5.79 0.11 0.00 113
11. นํ้าพุง(สน) 165 86 52 78 50 1.14 1.99 0.64 0.64 79
12. จุฬาภรณ์(ชย) 164 159 97 122 96 7.89 8.81 7.08 1.61 5
13. อบุลรตัน์(ขก) 2,431 2,471 102 1,890 102 142.98 102.29 34.04 31.44 0
14. ลําปาว(กส) 1,980 1,686 85 1,586 84 47.40 37.06 2.61 3.39 294
15. ลําตะคอง(นม) 314 311 99 289 99 6.16 7.21 0.34 0.17 3
16. ลําพระเพลิง(นม) 155 147 95 145 94 4.09 3.63 2.71 3.08 8
17. มูลบน(นม) 141 128 91 121 90 2.70 2.73 0.74 0.73 13
18. ลําแซะ(นม) 275 234 85 227 85 4.02 4.64 0.98 0.98 41
19. ลํานางรอง(บร) 121 105 86 101 86 5.55 2.31 0.45 0.45 16
20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,938 99 1,106 98 31.84 25.69 30.88 24.73 28
21. ป่าสักชลสิทธิ์(ลบ) 960 846 88 843 88 118.38 90.46 51.89 51.90 114
22. ทับเสลา(อน) 160 141 94 134 94 7.81 2.87 1.49 1.49 19
23. กระเสียว(สพ) 299 259 87 219 85 3.20 3.72 1.27 1.26 40
24. ศรีนครินทร์(กจ) 17,745 14,831 84 4,566 61 75.85 66.78 11.88 14.96 2,914
25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 6,025 68 3,013 52 26.71 29.41 10.36 10.00 2,835
26. ขุนดา่นปราการชล (นย) 224 219 98 214 97 4.03 5.95 4.52 8.49 5
27. คลองสียัด(ฉช) 420 370 88 340 87 5.81 7.11 0.71 0.51 50
28. บางพระ(ชบ) 117 114 97 101 97 0.36 0.48 0.54 0.50 3
29. หนองปลาไหล(รย) 164 157 96 144 96 3.83 2.05 1.20 1.18 7
30. ประแสร์(รย) 295 267 91 247 90 3.11 2.89 1.63 1.41 28
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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) 

31. นฤบดินทรจินดา(ปจ) 295 281 95 267 95 6.42 7.46 4.00 4.00 14
32. แก่งกระจาน(พบ) 710 455 64 390 60 4.17 1.75 1.73 1.73 255
33. ปราณบุรี(ปข) 391 222 57 204 55 0.22 1.23 0.46 0.46 169
34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,508 62 2,157 50 12.96 28.26 4.51 5.00 2,131
35. บางลาง(ยล) 1,454 680 47 404 34 2.75 3.85 3.00 3.06 774
รวมท้ังประเทศ 70,926 54,208 76 30,680 65 882.61 763.07 211.74 205.81 16,718

หมายเหตุ 
ปริมาณนํ้าที่มากกว่า 

ร้อยละ 80 
ปริมาณนํ้าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 30 
ปริมาณนํ้าที่ใช้การได้
น้อยกว่าร้อยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างฯ / ปริมาณ
น้ําระบาย สูงสุด 

  *** รนก. ระดับน้ํากักเก็บ 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป จํานวน 25 อ่าง  
(แม่งัดสมบูรณ์ชล แม่กวงอุดมธารา ก่ิวคอหมา แควน้อยบํารุง แม่มอก ห้วยหลวง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลําปาว 
ลําตะคอง ลําพระเพลิง มูลบน ลําแซะ ลํานางรอง สิรินธร ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์  
ขุนด่านปราการชล คลองสียัด บางพระ หนองปลาไหล ประแสร์ และนฤบดินทรจินดา) 
   อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ ไม่มี 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ ไม่มี 

 9. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 4 ต.ค. 65 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 

ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม
3 ต.ค. 65 55 2,820 2,875 

1 - 3 ต.ค. 65 99 7,670 7,7649 
1 ม.ค. - 3 ต.ค. 65 10,945 691,284 702,229

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    

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


