
 

ที่ของข่าว 544/2565     วันที่ 21 กันยายน 2565            (เวลา 18.00 น.) 
  
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน ดังนี ้

 1. สถานการณ์สาธารณภัย 

        1.1 อุทกภัย ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย 

จะมีกําลังแรงขึ้น ทําให้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก

น้ําท่วมขัง น้ําล้นตลิ่ง ในระหว่างวันที่ 4 - 21 ก.ย. 65 มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 36 จ. 99 อ. 230 ต. 874 ม. 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 142,180 ครัวเรือน และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย (จ.อุดรธานี 
สาเหตุถูกไฟฟ้าช็อต) ไม่มีผู้เสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 1 จ. (ปทุมธานี) 2 อ. 10 ต. 835 ม. ดังนี้ 

    จ.ปทุมธานี วันที่ 8 - 21 ก.ย. 65 เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ ปัจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่        
อ.ลําลูกกา อ.คลองหลวง ประชาชนได้รับผลกระทบ 835 ครัวเรือน ทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 

ปทุมธานี สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองจักรกลสาธารณภัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งสูบน้ําออก

จากบ้านเรือนประชาชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําน้ําท่วมขัง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ โดย สนง.ปภ.จ. หน่วยทหาร อําเภอ จนท.ตร. 

อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหาย และดําเนินการทําคันก้ันน้ํา ปัจจุบันคาดว่า

หากไม่มีฝนตกในพื้นที่เพิ่มเติม 1 - 2 วันจะเข้าสู่สภาวะปกติ  
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 1.2 น้ําล้นตลิ่ง จากสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย 
ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง     
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก และปริมาณนํ้าในแม่น้ําสายหลัก ลําน้ําสาขามีปริมาณมาก ส่งผลให้น้ําล้นตลิ่ง
ในหลายพ้ืนที่ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 จ . (ตาก ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ปทุมธานี) 18 อ. 130 ต. 682 ม. ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้ 
 

จังหวัด วันเกิดเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต สูญหาย 

ภาคเหนือ รวม 1 จังหวัด 1 อ. 3 ต. 22 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,029 ครัวเรือน 

1. ตาก 12-15 ก.ย. 65 1 3 22 สามเงา 1,029 - - ระดับนํ้าลดลง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 3 จังหวัด 4 อ. 6 ต. 22 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 278 ครัวเรือน

2. ขอนแก่น 21 ก.ย. 65 1 1 1 เมืองฯ 3 - - ระดับนํ้าลดลง 

3. มหาสารคาม 18 ก.ย. 65 1 2 2 โกสุมพิสัย 4 - - ระดับนํ้าลดลง 

4. อุบลราชธานี 17,29 ส.ค. 65 2 3 19 เมืองฯ วารินชําราบ 271 - - ระดับนํ้าลดลง 

ภาคกลาง รวม 4 จังหวัด 13 อ. 121 ต. 638 ม. บา้นเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 30,407 ครัวเรือน 

5. พระนครศรีอยุธยา 13-30 ส.ค. 65 6 88 535 

เสนา ผักไห่ บางบาล 

บางไทร  บางปะอิน 

พระนครศรีอยุธยา  

24,561 - - ระดับนํ้าลดลง 

6. อ่างทอง 19 ส.ค. 65 3 9 33 
วิเศษชัยชาญ ปา่โมก 

ไชโย  
745 - - ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน 

7. สิงห์บุร ี 15 ก.ย. 65 2 3 6 อินทร์บุรี เมืองฯ 170 - - ระดับนํ้าทรงตัว

8. ปทุมธานี 31 ส.ค. 65 2 21 64 เมืองฯ สามโคก 4,926 - - ระดับนํ้าลดลง 

     1) จ.ตาก วันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 09.30 น. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ และมีการระบายนํ้าของเขื่อนก่ิวคอหมา 

เขื่อนก่ิวลมจังหวัดลําปางส่งผลกระทบให้แม่น้ํ าวังมีระดับน้ํ าสูงขึ้นทําให้ ไหลเข้าท่วมในพื้นที่  ต .วังหมัน  

ต.ยกกระบัตร ต.วังจันทร์ อ.สามเงา ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,029 ครัวเรือน โดย ศูนย์ ปภ.เขต 8 

กําแพงเพชร สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําระยะไกล สนง.ปภ.จ. อําเภอ หน่วยทหาร ในพื้นที่ ชลประทานตาก จนท.ตร. 

อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพจํานวน 758 ชุด น้ําดื่ม 1,200 ขวด เข้าสํารวจ

ความเสียหายและให้ารช่วยเหลือเร่งเสริมกระสอบทรายคันดิน และเสริมด้วยถุงบ๊ิกแบ็คในการปิดทางน้ําเพื่อไม่ให้น้ํา

จากแม่น้ําวังทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 
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     2) จ.ขอนแก่น วันที่ 21 ก.ย. 65 เกิดฝนตกหนักและน้ําในแม่น้ําชีล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ 
เข้าสํารวจความเสียหาย เร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมทั้งตั้งเต็นท์นอนเพื่อให้อยู่อาศัย        
เป็นการชั่วคราว รวมทั้งจัดเตรียมถุงบ๊ิคแบ็คปิดก้ันท่อและประตูน้ําไหลเข้า-ออก ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 

 
     3) จ.มหาสารคาม วันที่ 18 ก.ย. 65 เวลา 15.00 น. เกิดฝนตกหนักรวมกับมวลน้ําจากการระบายนํ้า
ของเขื่อนอุบลรัตน์ทําให้แม่น้ําชีล้นตลิ่งในพื้นที่ ต.โพนงาม ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย ประชาชนได้รับผลกระทบ 
4 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การ
ช่วยเหลือ ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 

 
      4) จ.อุบลราชธานี วันที่ 17,29 ส.ค. 65 เกิดน้ําเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ ทม.แจระแม ทน.อุบลราชธานี อ.เมืองฯ 
ทม.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ และ อพยพประชาชน 19 ชุมชน (271 ครัวเรือน 1,036 คน) ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 19 จุด 
อ.วารินชําราบ ประชาชนได้รับผลกระทบ 271 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ.อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. 
อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือสนับสนุน เต็นท์พระราชทานมูลนิธิราชประชา 
นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 20 เต็นท์ เต็นท์พักชั่วคราว 174 หลัง รถสุขาเคล่ือนที่ 2 คัน ตู้สุขาเคล่ือนที่ 15 ตู้ ถังน้ํา
อุปโภคบริโภค 50 ถัง ถุงยังชีพ 174 ชุด น้ําดื่ม 774 แพ็ค เรือพลาสติก 20 ลํา ทรายบรรจุกระสอบ 18,500 ใบ 
สนง.โยธาฯ สนง.ทรัพยากรน้ํา ภาค 11 อุบลราชธานี ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา เพื่อสูบน้ําท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนท่ากอไผ่  
ทม.วารินชําราบ ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 
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    5) จ.ปทุมธานี วันที่ 31 ส.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 ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 

 
    6) จ.อ่างทอง วันที่ 21 ส.ค. 65 เกิดฝนตกหนักประกอบกับมีการระบายนํ้าผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นทําให้
เ กิดน้ํ าท่วมขั งในพื้นที่  ต.บางจัก ต.สี่ ร้อย อ.วิ เศษชัยชาญ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก ต .หลักฟ้า  ต .ชัยฤทธ์ิ  
ต.ราชสถิตย์ ต.เทวราช ต.ไชยภูมิ ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย ประชาชนได้รับผลกระทบ 745 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. 
อําเภอ หน่วยทหารในพื้นที่ จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อปพร.อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนถุงยังชีพ 745 ชุด ปัจจุบันระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

 
     7) จ.สิงห์บุรี วันที 15 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. เกิดน้ําเอ้อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ ต.อินทร์บุรี ต.ชีน้ําร้าย  
อ.อินทร์บุรี ต.บางกระบือ ทม.สิงห์บุรี อ.เมืองฯ ประชาชนได้รับผลกระทบ 170 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ    
กอ.รมน. จัดกําลังพลขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมทั้งทําคันดินเสริมคันก้ันน้ํา เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีนําสิ่งของเข้า
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบ แขวงทางชนบทปรับปรุงเส้นทางที่ชํารุดในพื้นที่ จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อส.  
อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว 

 



5 

 
 

    8) จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 13 ส.ค. - 21 ก.ย. 65 เกิดน้ําล้นตลิ่งจากการระบายนํ้าเขื่อนเจ้าพระยา
ในพื้นที่ 6 อ. 88 ต. 535 ม. ได้แก่ อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางบาล อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.พระนครศรีอยุธยา 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 24,561 ครัวเรือน ทั้งนี้ ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่ลุ่มต่ําน้ําท่วมขัง เสริมแนวคันกันน้ํา วางกระสอบทรายพื้นที่
นอกเขตคันก้ันน้ํา พร้อมเข้าสํารวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้น โดย สนง.ปภ.จ. หน่วยทหาร
อําเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพ ยาสามัญประจําบ้าน 
ยาชุดน้ําท่วม และสิ่งของจําเป็นในการดํารงค์ชีพ ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 

 
 1.3 วาตภัย 
  จ.นราธิวาส วันที่ 21 ก.ย. 65 เวลา 15.37 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี ต.มาโมง 
อ.สุคิริน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 14 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ 
อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิเข้าสํารวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือ 

 
 1.4 อัคคีภัย  
 จ.ชลบุรี วันที่ 21 ก.ย. 65 เวลา 02.20 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขท่ี 264/1ข,  
263ข,263/1ข,265/ข ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองฯ ลักษณะเป็นบ้านไม้ช้ันเดียวปลูกติดกันหลายหลัง เพลิงลุกไหม้
เสียหายทั้งหลัง 4 หลัง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1ราย (ชาย) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน
ของเจ้าหน้าที่ โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ จนท.ตร. กฟภ. อปท. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเข้าอํานวยการทําการดับเพลิงจนสงบเวลา 03.00 น.  
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 2. การให้ความช่วยเหลือ 
 1) วันที่ 21 ก.ย. 65 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จ   
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทานมอบ     
แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จํานวน 3,045 ถุง (ประชาชน จํานวน 2,900 ถุง และพระสงฆ์ จํานวน 145 ถุง)    
ณ หอประชุมอําเภอบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
 2) วันที่ 20 ก.ย. 65 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี มอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
จํานวน 242 ครัวเรือน 

 
    3. การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 
     พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 21 ก.ย. 65 เวลา 17.00 น. 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่ง 
จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลทําให้ร่องมรสุมพาดผ่าน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ลักษณะ
เช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้
เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย 
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 4. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 13.00 น. วันที่ 20 ก.ย. 65 ถึง เวลา 13.00 น. วันที่ 21 ก.ย. 65 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

 5. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 21 ก.ย. 65)  

ภาค อุณหภูมิ  
ตํ่าสุด (˚C) จังหวัด อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) จังหวัด 

เหนือ 20.8 เชียงราย 35.4 สุโขทัย
ตะวันออกเฉียงเหนือ 21.4 อํานาจเจริญ 34.1 อุดรธานี

กลาง 21.6 สุพรรณบุรี 35.1 อุทัยธานี
ตะวันออก 23.5 ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด 32.3 ปราจีนบุรี ชลบรุี

ใต ้ 21.8 เพชรบุรี 35.1 สุราษฎร์ธานี
กรงุเทพมหานคร/ปริมณฑล 25.6 กรงุเทพมหานคร 33.5 ปทุมธานี

 *** อุณหภูมิยอดดอยตํ่าสุด 11.8 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)  
 6. พ้ืนที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
  อ้างถึงหนังสือในราชการกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด  
ที่ มท (กปภก) 0610/ว 193,ว 195,196 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 แจ้งให้จังหวัดเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมขัง ระดับน้ําในแม่น้ําเพิ่มขึ้นฉับพลัน และอ่างเก็บน้ํา 
มีแนวโน้มสูงขึ้น เสี่ยงน้ําล้นกระทบพื้นที่ท้ายอ่าง ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2565 ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา 
ได้มีประกาศฉบับที่ 1 (239/2565) ลงวันที่ 15 กันยายน 2565  เวลา 17.00 น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูง 
หรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนามตอนบน ส่งผลทําให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย  
และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ โดยมีพ้ืนที่เฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วมขัง ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2565 ดังนี้ 
 ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ ปาย แม่สะเรียง สบเมย) เชียงใหม่ (อ.จอมทอง ฝาง  
แม่แจ่ม เวียงแหง อมก๋อย) เชียงราย (อ.เมืองฯ แม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง แม่สรวย) ลําปาง (อ.เมืองฯ สบปราบ  
วังเหนือ เมืองปาน เถิน แจ้ห่ม ห้างฉัตร เกาะคา) พะเยา (อ.เชียงคํา ปง จุน ดอกคําใต้) แพร่ (อ.สอง ลอง ร้องกวาง  
วังชิ้น) น่าน (อ.ท่าวังผา บ่อเกลือ ปัว สองแคว เวียงสา แม่จริม) อุตรดิตถ์ (อ.ท่าปลา น้ําปาด ฟากท่า) พิษณุโลก  
(อ.วังทอง เนินมะปราง นครไทย ชาติตระการ วัดโบสถ์) ตาก (อ.เมืองฯ ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ  
อุ้มผาง วังเจ้า) กําแพงเพชร (อ.เมืองฯ คลองลาน โกสัมพีนคร) เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ วังโป่ง ชนแดน หนองไผ่  
หล่มสัก หล่มเก่า เขาค้อ วิเชียรบุรี) และอุทัยธานี (อ.ลานสัก บ้านไร่ ห้วยคต)  

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน
เหนือ เชียงใหม ่ - เมืองฯ 25.2 มม.

ตะวันออกเฉียงเหนือ อํานาจเจริญ - เมืองฯ 47.0 มม.
กลาง ชัยนาท - สรรพยา 6.7 มม.

ตะวันออก จันทบุร ี ต.ตะปอน ขลุง 72.9 มม.
ใต้ฝ่ังตะวันออก ปัตตานี - หนองจกิ 8.0 มม.
ใต้ฝ่ังตะวันตก ระนอง - เมืองฯ 20.6 มม.

กรงุเทพฯและปริมณฑล กรงุเทพมหานคร กรมอตุุนิยมวทิยา บางนา 1.0 มม.
เกณฑ์ปริมาณนํ้าฝน 0.1-10 มม.= ฝนเล็กน้อย 10.1-35.0 มม.= ฝนปานกลาง 35.1-90.0 มม. = ฝนหนัก มากกว่า 90.0 มม. = ฝนหนักมาก



8 

 
 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อ.เมืองฯ ด่านซ้าย ท่าลี่ นาแห้ว วังสะพุง) หนองคาย (อ.สังคม โพธิ์ตาก) 
บึงกาฬ (อ.เมืองฯ บุ่งคล้า) หนองบัวลําภู (อ.สุวรรณคูหา) อุดรธานี (อ.กุดจับ นายูง น้ําโสม) มุกดาหาร (อ.เมืองฯ 
ดงหลวง หว้านใหญ่ หนองสูง) ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ หนองบัวระเหว แก้งคร้อ บ้านแท่น ภูเขียว คอนสวรรค์) ขอนแก่น 
(อ.เมืองฯ หนองเรือ บ้านฝาง พระยืน มัญจาคีรี) กาฬสินธ์ุ (อ.เมืองฯ ยางตลาด ฆ้องชัย) ยโสธร (อ.มหาชนะชัย  
คําเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว) อํานาจเจริญ (อ.เมืองฯ ชานุมาน เสนางคนิคม) นครราชสีมา (อ.เมืองฯ โนนไทย โนนสูง ปากช่อง 
สีค้ิว วังน้ําเขียว) ศรีสะเกษ (อ.ขุนหาญ กันทรลักษ์ ราษีไศล) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชําราบ นาจะหลวย 
นาเยีย น้ําขุ่น ดอนมดแดง สว่างวีระวงศ์ พิบูลมังสาหาร เขมราฐ)  
  ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี (อ.ทองผาภูมิ สังขละบุรี หนองปรือ บ่อพลอย เลาขวัญ) ราชบุรี (อ.สวนผึ้ง 
ปากท่อ บ้านคา) นครนายก (อ.เมืองฯ ปากพลี) ปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี นาดี ประจันตคาม) สระแก้ว (อ.เมืองฯ 
ตาพระยา เขาฉกรรจ์ วัฒนานคร อรัญประเทศ) ฉะเชิงเทรา (อ.ท่าตะเกียบ) ระยอง (อ.เมืองฯ แกลง นิคมพัฒนา 
บ้านค่าย บ้านฉาง เขาชะเมา ปลวกแดง) จันทบุรี (ทุกอําเภอ) ตราด (ทุกอําเภอ) ปทุมธานี (อ.ธัญบุรี คลองหลวง) 
นนทบุรี (อ.เมืองฯ ปากเกร็ด) สมุทรปราการ (อ.เมืองฯ บางพลี บางบ่อ บางเสาธง) เพชรบุรี (อ.หนองหญ้าปล้อง 
แก่งกระจาน ชะอํา ท่ายาง) และประจวบคีรีขันธ์ (อ.หัวหิน) 
   จึงเน้นยํ้าให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า 
ดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. กรณีน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วมขัง ให้ติดตามปริมาณฝนท่ีตกในพ้ืนที่ 
แต่ละจุดอย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดอุทกภัย 
ได้ สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ําน้ําตก ถ้ําลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนและปิดก้ันพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่ 
โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง 

2. หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการ 
ตามหนังสือในราชการกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 
0610/ว 193 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565  
    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งลดผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต (ยกเว้นเขต  
11 สุราษฎร์ธาน ีเขต 12 สงขลา และเขต 18 ภูเก็ต) ดําเนินการดังนี้ 
 1. ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อม
เคร่ืองจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการ กําลังพล ให้พร้อมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง 
   2. กรณีประเมินสถานการณ์แล้ว คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ หรือสถานการณ์ขยายวงกว้าง  
ให้มอบหมายบุคลากร ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) พร้อมเคร่ืองจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการไปปฏิบัติ
หน้าที่ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ขึ้นการบังคับบัญชาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการจังหวัด      
โดยประสานการปฏิบัติกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
    3. กรณีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ ให้ประสานขอรับการสนับสนุน
จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกล้เคียง 
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      และให้เตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมถึงรับมือจากสถานการณ์ฝนตกหนัก
ถึงหนักมาก จึงขอให้กรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจาก 
ทางราชการ พร้อมระวังอันตรายจากการสัญจรบริเวณที่มีฝนตกหนัก รวมถึงบริเวณที่มีน้ําท่วมขังเป็นประจํา  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 
0624/006 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
 7. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  7.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 65 สั่งการให้เร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัว 
  1. ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ และได้เกิดกรณีไฟฟ้าร่ัว ในพื้นที่น้ําท่วมขัง 
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างมาก 
  2. เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยประชาชนจากกรณีไฟฟ้าร่ัวในพ้ืนที่น้ําท่วมขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ไม่ควรใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกข้ึนหรือยืนแช่น้ํา เป็นต้น และสามารถแจ้งเหตุ
กรณีไฟฟ้าร่ัวให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1784 หรือใช้ช่องทางแจ้งเหตุ 
สาธารณภัยผ่าน Line Official Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" โดยหากพบจุดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าร่ัว 
สามารถแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วน 1129 และการไฟฟ้านครหลวงสายด่วน 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
  7.2 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  
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   เพื่อให้การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้ 
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อม 
  1.1 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณ์ โดยมีหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ทําหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้ํา และประเมิน
สถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน เสนอต่อผู้อํานวยการจังหวัดในการเตรียมการเผชิญเหตุ    
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ 
   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 
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  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 การให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล แก่ประชาชนที่ประสบภัย 
ตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง ด้านที่อยู่อาศัยให้บูรณาการหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร อาสาสมัคร 
ประชาชนจิตอาสาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว และกรณีเส้นทาง
คมนาคมมีน้ําท่วมขังหรือได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ให้จัดทําป้ายแจ้งเตือน จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก
แนะนําเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน 
พร้อมทั้งเร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชํารุด/ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว 
   2.4 การรายงานสถานการณ์อุทกภัย ให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบผ่านกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลางตามช่องทางที่กําหนดอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามมาตรการป้องกัน
โรคของกระทรวงสาธารณสุขด้วย 
 8. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา (ข้อมูลกรมชลประทาน วันท่ี 21 ก.ย. 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 8,341 62 4,541 47 62.30 70.68 2.00 0.50 5,121
2. สิรกิิติ์(อต) 9,510 5,901 62 3,051 46 29.40 31.32 2.00 2.01 3,609
3. แมง่ัดสมบูรณ์ชล(ชม) 265 231 87 219 87 3.25 4.01 4.13 4.13 34
4. แมก่วงอุดมธารา(ชม) 263 194 74 180 72 2.25 1.80 0.05 0.04 69
5. กิ่วลม(ลป) 106 65 61 61 60 5.20 16.00 3.19 14.43 41
6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 147 87 141 86 3.44 3.42 1.56 9.47 23
7. แควน้อยบาํรงุแดน(พล) 939 699 74 656 73 11.57 14.12 10.37 10.37 240
8. แมม่อก(ลป) 110 99 90 83 88 0.95 1.79 0.25 0.25 11
9. หว้ยหลวง(อต) 136 98 72 92 71 1.10 0.50 0.11 0.11 38
10. นํ้าอูน(สน) 520 366 70 321 68 1.87 1.93 1.62 1.62 154
11. นํ้าพุง(สน) 165 79 48 71 45 0.62 0.74 0.42 0.40 86
12. จุฬาภรณ์(ชย) 164 113 69 76 60 2.22 1.62 0.00 0.00 51
13. อบุลรตัน์(ขก) 2,431 1,746 72 1,165 63 64.05 65.99 25.01 25.00 685
14. ลําปาว(กส) 1,980 1,491 75 1,391 74 14.57 17.41 5.35 5.60 489

15. ลําตะคอง(นม) 314 240 76 217 74 1.40 1.40 1.21 1.21 74

16. ลําพระเพลิง(นม) 155 113 73 112 73 4.27 1.74 1.70 1.70 42

17. มูลบน(นม) 141 104 73 97 72 2.36 0.55 0.65 0.09 37

18. ลําแซะ(นม) 275 202 73 195 73 0.66 1.20 1.24 1.24 73

19. ลํานางรอง(บร) 121 87 72 84 71 0.50 0.00 0.44 0.44 34
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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)

20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,575 80 744 66 24.23 25.79 10.88 10.29 391
21. ป่าสักชลสิทธิ์(ลบ) 960 389 41 386 40 23.29 23.19 17.08 24.22 571
22. ทับเสลา(อน) 160 117 73 100 70 0.50 1.01 0.00 0.00 43
23. กระเสียว(สพ) 299 227 76 187 72 3.12 3.01 1.35 1.04 72
24. ศรีนครินทร์(กจ) 17,745 14,368 81 4,103 55 32.48 31.72 20.11 15.01 3,377
25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 5,810 66 2,798 48 25.99 22.97 10.08 10.14 3,050
26. ขุนดา่นปราการชล (นย) 224 199 89 194 88 2.76 3.64 1.10 0.84 25
27. คลองสียัด(ฉช) 420 314 75 284 73 1.94 5.62 0.01 0.01 106
28. บางพระ(ชบ) 117 113 97 101 96 0.06 0.30 0.44 0.60 4
29. หนองปลาไหล(รย) 164 148 91 135 90 1.17 0.55 1.83 0.89 16
30. ประแสร์(รย) 295 272 92 252 91 3.39 6.31 3.22 3.22 23
31. นฤบดินทรจินดา(ปจ) 295 222 75 208 74 7.07 3.41 0.00 0.00 73
32. แก่งกระจาน(พบ) 710 436 61 371 57 1.44 3.29 1.30 1.30 274
33. ปราณบุรี(ปข) 391 225 57 207 55 1.33 0.00 2.45 2.19 166
34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,420 61 2,068 48 6.78 3.24 5.11 2.91 2,219
35. บางลาง(ยล) 1,454 683 47 407 35 2.74 4.13 4.04 4.03 771
รวมท้ังประเทศ 70,926 48,834 69 25,297 53 350.28 374.38 140.27 155.30 22,092

หมายเหตุ 
ปริมาณนํ้าที่มากกว่า 

ร้อยละ 80 
ปริมาณนํ้าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 30 
ปริมาณนํ้าที่ใช้การได้
น้อยกว่าร้อยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างฯ / ปริมาณ
น้ําระบาย สูงสุด 

  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป จํานวน 8 อ่าง  
(แม่งัดสมบูรณ์ชล ก่ิวคอหมา แม่มอก ศรีนครินทร์ ขุนด่านปราการชล บางพระ หนองปลาไหล และประแสร์) 
   อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ ไม่มี 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ ไม่มี 
 9. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 21 ก.ย. 65 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 

ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม
20 ก.ย. 65 32 2,624 2,656 

1 ก.ย. - 20 ก.ย. 65 770 51,701 52,471
1 ม.ค. 65 - 20 ก.ย. 65 10,483 657,472 677,955

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                   ผู้อํานวยการกลาง 


