
 

ที่ของขาว 539/2565     วันท่ี 19 กันยายน 2565            (เวลา 06.00 น.) 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณสาธารณภัยประจําวนั ดังน้ี 

 1. สถานการณสาธารณภัย 

  1.1 อุทกภัย รองมรสุมเลื ่อนลงมาพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

และ ภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย 

จะมีกําลังแรงขึ้น ทําใหมีฝนเพ่ิมขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ สงผลใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก

น้ําทวมขัง น้ําลนตลิ่ง ในระหวางวันที่ 4 - 19 ก.ย. 65 มีสถานการณอุทกภัยในพ้ืนที่ 35 จ. 95 อ. 212 ต. 805 ม. 

ประชาชนไดรับผลกระทบ 142,957 ครัวเรือน และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีผูไดรับบาดเจ็บ 5 ราย (จ.อุดรธานี 

สาเหตุถูกไฟฟาช็อต) ไมมีผู เสียชีวิต ปจจุบันยังคงมีสถานการณในพื้นที ่ 9 จ. 14 อ. 29 ต . 119 ม.  

และกรงุเทพมหานคร 5 เขต 10 แขวง ดังนี้ 

จังหวดั วันเกิดเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณปจจุบัน 
อาํเภอ ตาํบล หมูบาน ครวัเรอืน เสียชีวิต สูญหาย 

ภาคเหนอื รวม 3 จังหวดั 3 อ. 5 ต. 31 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 947 ครัวเรือน 

1. พะเยา 18 ก.ย. 65 1 1 6 เมืองฯ 35 - - ปจจุบันระดับนํ้าทรงตัว 

2. ตาก 12-15 ก.ย. 65 1 3 22 สามเงา 908 - - ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 

3.ลําปาง 18 ก.ย.65 1 1 3 เถิน 4 - - 
ปจจุบันสถานการณ 

คล่ีคลาย 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื รวม 2 จังหวดั 2 อ. 5 ต. 5 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 4 ครัวเรือน 

4. สุรินทร 18  ก.ย. 65 1 3 3 ปราสาท - - - ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 

5. มหาสารคาม 18 ก.ย. 65 1 2 2 โกสุมพิสัย 4 - - ปจจุบันระดับนํ้าทรงตัว 

 

 

 

 

 รายงานสถานการณสาธารณภยั 
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จังหวดั วันเกิดเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณปจจุบัน 
อาํเภอ ตาํบล หมูบาน ครวัเรอืน เสียชีวิต สูญหาย 

ภาคกลาง รวม 2 จังหวดั 6 อ. 8 ต. 37 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 76,508 ครัวเรือน 

6. ปทุมธานี 8 - 11 ก.ย. 65 3 3 3 
ลําลูกกา ธัญบุรี  

คลองหลวง  
55,165 - - ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 

7. สมุทรปราการ 10 - 11 ก.ย.65 3 5 34 
บางบอ บางเสาธง 

บางพลี 
21,343 - - ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 

ภาคตะวันออก รวม 2 จังหวดั 3 อ. 11 ต. 46 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 445 ครัวเรือน 

8. ระยอง 7-15 ก.ย. 65 2 5 21 แกลง เมืองฯ  351 - - 
ปจจุบันสถานการณ 

คล่ีคลาย 

9. จันทบุรี 7-9 ก.ย. 65 1 6 25 ทาใหม  94 - - ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 

กรุงเทพมหานคร 5 เขต 10 แขวง ประชาชนไดรับผลกระทบ 15,545 ครัวเรือน 

10. กรุงเทพมหานคร 11-14 ก.ย. 65 5 10 - 

ตล่ิงชัน บางนา    

ลาดกระบัง ประเวศ 

หนองจอก  

15,545 - - ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 

  1) จ.ลําปาง วันที่ 18 ก.ย. 65 เวลา 15.30 น. เกิดฝนตกหนักน้ําลนตลิ่งจากลําหวยแมวะเขาทวมในพื้นที่ 

ต.แมวะ อ.เถิน ประชาชนไดรับผลกระทบ 4 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. 

อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหาย และใหการชวยเหลือ ปจจุบันสถานการณคลี่คลาย 

 
  2) จ.มหาสารคาม วันที่ 18 ก.ย. 65 เวลา 15.00 น. เกิดฝนตกหนักรวมกับมวลน้าํจากการระบายน้าํของ

เขื ่อนอุบลรัตนทําใหแมน้ ําชีลนตลิง่ในพ้ืนที่ ต.โพนงาม ต.ยางทาแจง อ.โกสุมพิสัย ประชาชนไดรับผลกระทบ 

4 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหายและใหการ

ชวยเหลือ ปจจุบันระดับนํ้าทรงตัว 
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  3) จ.พะเยา วันท่ี 18 ก.ย. 65 เวลา 08.00 น. น้ําจากกวานพะเยาเออลนเขาทวมในพ้ืนที่ ต.แมใส อ.เมืองฯ 

ประชาชนไดรับผลกระทบ 35 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ 

เขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือ ทั้งนี้ ไดแจงเตือนประชาสัมพันธใหประชาชนในพืน้ทีท่ราบ 

เพ่ือเตรียมการปองกันและเก็บส่ิงของที่สําคัญไวในที่สูง ปจจุบันระดับนํ้าทรงตัว 

 
  4) จ.สุรินทร วันที่ 18 ก.ย. 65  เวลา 07.45 น. เกิดฝนตกหนักน้ําทวมขังผิวการจราจรในพ้ืนที่ ต.เชื้อเพลิง 

ต.กังแอน ต.บานพลวง อ.ปราสาท อยูระหวางการสํารวจความเสียหาย โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ แขวงการทางฯ 

จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมคัร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหาย อํานวยความสะดวกดานการจราจร 

และใหการชวยเหลือ ปจจุบันรถสามารถสญัจรผานได ระดบันํ้าลดลง 

 
   5) จ.ตาก วันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 09.30 น. เกิดฝนตกหนักน้ําจากแมน้ําวังไหลเขาทวมในพ้ืนที่ ต.วังหมัน  

ต.ยกกระบัตร ต.วังจันทร อ.สามเงา ประชาชนไดรับผลกระทบ 908 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ หนวยทหาร 

ในพ้ืนท่ี ชลประทานตาก จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหาย 

และใหารชวยเหลือเรงเสริมกระสอบทรายคันดิน และเสริมดวยถุงบิ๊กแบ็คในการปดทางน้ําเพ่ือไมใหน้ําจากแมน้ําวัง

ทะลักเขาทวมในพ้ืนที่ ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 
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   6) จ.สมุทรปราการ วันที่ 10 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. เกิดฝนตกหนักน้ําทวมขังในพ้ืนที่ อ.บางบอ  

อ.บางเสาธง อ.บางพลี ยังคงมีนํ้าทวมขังในพ้ืนท่ี 3 อ. ไดแก อ.บางพลี (ต.บางปลา) อ.บางเสาธง (ต.บางเสาธง)  

อ.บางบอ (ต.เปร็ง คลองดาน คลองสวน) ประชาชนไดรับผลกระทบ 21,343 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ 

อปท . จิตอาสา อส . อปพร . อาสาสมัคร มูลนิธิ  เขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือ ทั้งนี้  

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนรถเคลื่อนยายผูประสบภัยในการขนสงประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดรับ

ความเดือดรอนดานการสัญจร ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 

 
    7) จ.ปทุมธานี วันท่ี 8 - 11 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. เกิดฝนตกหนักน้ําทวมขัง ในพ้ืนที่ ต.คูคต ต.ลาดสวาย 

อ.ลําลูกกา ทน.รังสิต ต.ประชาธิปตย ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี ต.คลองลวง อ.คลองหลวง ประชาชนไดรับผลกระทบ 

55,165 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. ศูนย ปภ.เขต 1 ปทุมธานี หนวยทหาร อําเภอ จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อส. 

อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหาย ทั้งนี้ไดรับพระราชทานถุงยังชีพจํานวน 1,300 ชุด และใหการ

ชวยเหลือทําแนวคัน การตั้งเครื่องสูบน้ํา การแจกจายวัสดุไม ทราย กระสอบใสทราย แจกจายยา เพื่อปองกันน้ํา

กัดเทา น้ําดื่ม ถุงยังชีพ ลางพ้ืนถนน ซอมแซมถนนที่ชํารุด อํานวยความสะดวกดานการจราจร เรงระบายน้าํออก

จากพ้ืนที่ ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 

 
 8) กรุงเทพมหานคร วันที่ 11-15 ก.ย. 65 เกิดฝนตกหนักทําใหเกิดน้ําทวมขังในพ้ืนที่ เขตภาษีเจริญ  

บางแค หนองแขม ทุงครุ ธนบุรี ตลิ่งชัน ยานนาวา วัฒนา สวนหลวง บางนา สะพานสูง ลาดกระบัง ประเวศ  

หลักสี่ บางเขน ประชาชนไดรัผลกระทบ 15,545 ครัวเรือน โดย กรุงเทพมหานคร กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กรมชลประทาน หนวยทหาร จนท.ตร. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที่เกีย่วของเขาใหการ

ชวยเหลือ ติดตั ้งเครื ่องสูบน้ ําเพื่อเปนการระบายน้ําออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           

ไดสนับสนุนรถเคลื่อนยายผูประสบภัยและเรือพาย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนภายในชุมชน 

ที่ประสบอุทกภัยซึ่งไดประกาศใหเขตลาดกระบังเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี

อุทกภัย) เพื่อชวยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปจจุบันยังคงมีน้ําทวมขัง 5 เขต 10 แขวง  

(เขตตลิง่ชัน เขตบางนา เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตประเวศ) ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีลุมต่ํานอกเขตคันกั้นนํ้า 

ระดับนํ้าลดลง 
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  1.2 นํ้าลนตลิ่ง จากสถานการณมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย 

ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง     

ภาคตะวนัออก และภาคใตฝงตะวันตก และปริมาณน้าํในแมน้าํสายหลัก ลําน้าํสาขามีปริมาณมาก สงผลใหน้ําลน

ตลิ่งในหลายพ้ืนท่ี ปจจุบันยังคงมีสถานการณในพื้นที่ 5 จ. (อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี

ปทุมธานี) 13 อ. 114 ต. 616 ม. ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังน้ี 
 

จงัหวัด วันเกดิเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชือ่อําเภอ 
ความเสยีหาย 

สถานการณปจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมูบาน ครวัเรอืน เสียชีวิต สูญหาย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื รวม 1 จังหวดั 2 อ. 3 ต. 17 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 235 ครัวเรือน 

1. อบุลราชธานี 17,29 ส.ค. 65 2 3 17 เมืองฯ วารินชาํราบ 235 - - ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 

ภาคกลาง รวม 4 จังหวดั 11 อ. 111 ต. 599 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 27,970 ครัวเรือน 

2. พระนครศรอียธุยา 13-30 ส.ค. 65 6 85 508 

เสนา ผักไห บางบาล 

บางไทร  บางปะอิน 

พระนครศรีอยุธยา  

22,323 - - ปจจุบันระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 

3. อางทอง 19 ส.ค. 65 2 3 23 วิเศษชัยชาญ ปาโมก 682 - - ปจจุบันระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 

4. สิงหบุรี 15 ก.ย. 65 1 2 4 อินทรบุรี 39 - - ปจจุบันระดับนํ้าทรงตัว 

5. ปทุมธานี 31 ส.ค. 65 2 21 64 เมืองฯ สามโคก 4,926 - - ปจจุบันระดับนํ้าเพ่ิมขึ้น 

     1) จ.อุบลราชธานี วันที่ 17,29 ส.ค. 65  เกิดน้ําเออลนตลิ่งในพื้นที่ ทม.แจระแม ทน.อุบลราชธานี  

อ.เมืองฯ ทม.วารนิชาํราบ อ.วารนิชาํราบ ประชาชนไดรบัผลกระทบ 235 ครัวเรือน และอพยพประชาชน 17 ชมุชน 

(235 ครัวเรือน 878 คน) ศูนยพักพิงชั ่วคราว 14 จุด โดย สนง.ปภ.จ.อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. 

อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือสนับสนุน เต็นทพระราชทานมูลนิธิราชประชานุ

เคราะหในพระบรมราชูปถัมภ 20 เต็นท เต็นทพักชั่วคราว 174 หลัง รถสุขาเคล่ือนที่ 2 คัน ตู สุขาเคล่ือนที่ 15 ตู ถังน้ํา

อุปโภคบริโภค 50 ถัง ถุงยังชีพ 174 ชุด น้ําดื่ม 774 แพ็ค เรือพลาสติก 20 ลํา ทรายบรรจุกระสอบ 18,500 ใบ 

สนง.โยธาฯ สนง.ทรัพยากรน้ํา ภาค 11 อุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เพ่ือสูบน้ําทวมขังในพ้ืนที่ ชุมชนทากอไผ  

ทม.วารนิชาํราบ ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 
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     2) จ.ปทุมธานี วันที่ 31 ส.ค. 65 น้ําลนตล่ิงเขาทวมพ้ืนที่ ต.บางขะแยง ทม.ปทุมธานี ต.บางหลวง ต.บางเดือ  

ต.บางควูดั ต.บางกระแซง ต.บานกลาง ต.บางกระดี ต.บานใหม ต.บานฉาง อ.เมืองฯ ต.กระแชง ต.บานงิ้ว 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 สนบัสนนุถุงยังชีพ 700 ชุด ปจจุบันระดับน้ําเพิ่มขึ้นเนื่องจากมี

การระบายนํ้าเพ่ิมขึ้น 

 
    3) จ.อางทอง วันท่ี 21 ส.ค. 65 เกดิฝนตกหนกัประกอบกบัมกีารระบายน้าํผานเขือ่นเจาพระยาเพ่ิมขึ้นทําใหเกิด

น้ําทวมขังในพ้ืนที่ ต.บางจัก ต.สี่รอย อ.วิเศษชัยชาญ ต.โผงเผง อ.ปาโมก ประชาชนไดรับผลกระทบ 682 ครัวเรือน 

โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ หนวยทหารในพื้นที่ จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อปพร.อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความ

เสียหายและใหการชวยเหลือสนบัสนนุถุงยังชีพ 682 ชุด ปจจุบันระดับนํ้าเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากมีการระบายนํ้าเพ่ิมขึ้น 

 
    4) จ.สิงหบุรี วันที 15 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. เกิดน้ ําเออลนตล่ิงเขาทวมในพ้ืนท่ีนอกคันกั้นน้ํา            

ต.อินทรบุรี ต.ชีน้ําราย อ.อินทรบุรี ประชาชนไดรับผลกระทบ 39 ครัวเรือน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ กอ.รมน.    

จัดกําลังพลขนยายส่ิงของขึ้นที่สูง แขวงทางชนบทปรับปรุงเสนทางท่ีชํารุดในพ้ืนที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 74 เครื่อง จนท.ตร. 

อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือเรงระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ 

ปจจุบันระดับนํ้าทรงตวั 
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    5) จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 13 ส.ค. - 16 ก.ย. 65 เกิดน้าํลนตลิง่จากการระบายน้าํเขือ่นเจาพระยา 
ในพ้ืนที่ 6 อ. 85 ต. 508 ม. ไดแก อ.เสนา อ.ผักไห อ.บางบาล อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.พระนครศรีอยุธยา 
ประชาชนไดรับผลกระทบ 22,323 ครัวเรือน โดย ศูนย ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี สนง.ปภ.จ. หนวยทหารอําเภอ 
อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย เรงการ
ระบายน้าํออกจากพืน้ที ่พรอมเขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือเบือ้งตน โดยรวมกับหนวยงานที่
เกี ่ยวของจัดตั ้งผนังกั ้นน้าํและวางกระสอบทรายในเขตพระราชฐาน โบราณสถาน และพืน้ทีสํ่าคัญทาง
ประวัติศาสตร แจกจายถุงยังชีพ 8,165 ชุด แจกจายยา Whitfield 10,640 ตลับ ยาน้าํกัดเทา 4,000 ตลับ ยา
ตําราหลวง/ยาชุดน้ําทวม 1,300 ชุด ปจจุบันระดับนํ้าเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากมีการระบายนํ้าเพ่ิมขึ้น 

 
  1.3 อุบัติเหตุ 
   จ.ฉะเชงิเทรา วันท่ี 19 ก.ย. 65 เวลา 00.30 น. เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนตชนกัน บนถนนเทพรัตน  

(บางนาตราด) กม.ที่ 38 ต.บางวัว อ.บางปะกง สงผลใหมีผูเสียชีวิต 2 ราย (หญิง) และมีผูไดรับบาดเจ็บ 1 ราย 

(ชาย) โดย สนง.ปภ.จ. หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน จนท.ตร. อําเภอ อปท. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ  

เขาใหการชวยเหลือนําผูบาดเจ็บสง รพ.จุฬารัตน 11 สาเหตุอยูระหวางการสอบสวนของเจาหนาที่ 
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 2. การคาดการณลักษณะอากาศ 

  2.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 

19 - 21 กนัยายน 2565) ฉบับที่ 8 (246/2565) วันท่ี 19 ก.ย. 65 เวลา 05.00 น. 

              บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบน  

และประเทศเวียดนามตอนบน สงผลทําใหรองมรสุมเลือ่นลงมาพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน  

เขาสูหยอมความกดอากาศต่ําบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปานกลาง

พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้น กับมีลมกระโชก

แรงบางแหง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ทีใ่นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทัง้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ขอใหประชาชนในบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

ถึงหนักมาก ลมกระโชกแรง และฝนทีต่กสะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก โดยเฉพาะ

พ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผานและพ้ืนที่ลุมในระยะนี้ไวดวย 

         สําหรับคลืน่ลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยมีกําลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันและอาวไทย

ตอนบนมีคลืน่สูง 1-2 เมตร บริเวณทีม่ีฝนฟาคะนองคลืน่สูงมากกวา 2 เมตร ขอใหชาวเรือในบริเวณดังกลาว

เดินเรือดวยความระมัดระวังและหลีกเล่ียงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟาคะนองไวดวย 

  2.2. พยากรณอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 19 ก.ย. 65 เวลา 05.00 น. 

       พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน 

แผลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน สงผลทําใหรองมรสุมเลื่อนลงมาพาดผาน

ภาคเหนอืตอนลาง ภาคกลางตอนบน เขาสูหยอมความกดอากาศต่าํบรเิวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตทีพั่ดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยมีกําลังปานกลาง 

ลักษณะเชนนีทํ้าใหประเทศไทยมีฝนเพิม่ขึน้ กับมีลมกระโชกแรงบางแหง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ที่ 

ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทัง้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก 

ขอใหประชาชนในบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนทีต่กสะสม  

ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผานและพืน้ทีลุ่ม 

ในระยะนี้ไวดวย 
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 3. ขอมูลปรมิาณฝนสงูสดุรายภาค เวลา 01.00 น. วันที่ 18 ก.ย. 65 ถึง เวลา 01.00 น. วันที่ 19 ก.ย. 65 (ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

 4. ขอมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันท่ี 19 ก.ย. 65)  

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ําสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) 
จังหวัด 

เหนอื 21.4 เชียงราย 34.8 อุตรดิตถ  

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 22.2 สรุนิทร 34.5 หนองคาย 

กลาง 24.2 สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ี 34.6 สพุรรณบรุี 

ตะวนัออก 23.6 ฉะเชงิเทรา 33.4 ชลบุรี 

ใต 22.4 สรุาษฎรธาน ี 34.7 ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธาน ี

กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 23.9 สมทุรปราการ 32.5 กรุงเทพมหานคร 
 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด 12.5 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอนิทนนท อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม)  

 5. พ้ืนที่เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ 

  5.1 อางถึงหนังสือในราชการกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด  

ที่ มท (กปภก) 0610/ว 193,ว 195,196 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 แจงใหจังหวัดเตรียมความพรอม เฝาระวัง

และติดตามสถานการณน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก น้ําทวมขัง ระดับน้ําในแมน้ําเพิ่มขึ้นฉับพลัน และอางเก็บน้ํา 

มีแนวโนมสูงขึ้น เสี่ยงน้ําลนกระทบพื้นที่ทายอาง ระหวางวันที่ 17-20 กันยายน 2565 ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา 

ไดมีประกาศฉบับที่ 1 (239/2565) ลงวันที่ 15 กันยายน 2565  เวลา 17.00 น. แจงวา บริเวณความกดอากาศสูง 

หรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะแผลงมาปกคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนามตอนบน สงผลทําใหรองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผานภาคเหนือ ภาคกลาง 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตทีพั่ดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย  

และอาวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ทําใหประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต โดยมีพืน้ที ่เฝาระวัง

สถานการณนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก และนํ้าทวมขัง ระหวางวันท่ี 17-21 กนัยายน 2565 ดังนี้ 

 ภาคเหนือ จังหวัดแมฮองสอน (อ.เมืองฯ ปาย แมสะเรียง สบเมย) เชียงใหม (อ.จอมทอง ฝาง  

แมแจม เวียงแหง อมกอย) เชียงราย (อ.เมืองฯ แมจัน แมสาย แมฟาหลวง แมสรวย) ลําปาง (อ.เมืองฯ สบปราบ  

วังเหนือ เมืองปาน เถิน แจหม หางฉัตร เกาะคา) พะเยา (อ.เชียงคํา ปง จุน ดอกคําใต) แพร (อ.สอง ลอง รองกวาง  

วังชิ้น) นาน (อ.ทาวังผา บอเกลือ ปว สองแคว เวียงสา แมจริม) อุตรดิตถ (อ.ทาปลา น้ําปาด ฟากทา) พิษณุโลก  

(อ.วังทอง เนินมะปราง นครไทย ชาติตระการ วัดโบสถ) ตาก (อ.เมืองฯ ทาสองยาง แมระมาด แมสอด พบพระ  

อุมผาง วังเจา) กําแพงเพชร (อ.เมืองฯ คลองลาน โกสัมพีนคร) เพชรบูรณ (อ.เมืองฯ วังโปง ชนแดน หนองไผ  

หลมสัก หลมเกา เขาคอ วิเชียรบุรี) และอุทัยธานี (อ.ลานสัก บานไร หวยคต)  

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 
เหนอื พิจิตร - เมอืงฯ 60.4 มม. 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื บุรีรัมย - เมอืงฯ 49.2 มม. 
กลาง พระนครศรีอยุธยา - ทาเรือ 44.2 มม. 

ตะวนัออก ตราด - คลองใหญ 102.1 มม. 
ใตฝงตะวนัออก ชุมพร - เมอืงฯ 19.2 มม. 
ใตฝงตะวนัตก ระนอง - เมอืงฯ 17.2 มม. 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ปทุมธาน ี - คลองหลวง 21.5 มม. 
เกณฑปริมาณน้ําฝน 0.1-10 มม.= ฝนเล็กนอย 10.1-35.0 มม.= ฝนปานกลาง 35.1-90.0 มม. = ฝนหนกั มากกวา 90.0 มม. = ฝนหนกัมาก 
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 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

 

 จังหวดัเลย (อ.เมืองฯ ดานซาย ทาลี่ นาแหว วังสะพุง) หนองคาย (อ.สังคม โพธิ์ตาก) 

บึงกาฬ (อ.เมืองฯ บุงคลา) หนองบัวลําภู (อ.สุวรรณคหูา) อุดรธานี (อ.กุดจับ นายูง น้ําโสม) มุกดาหาร (อ.เมืองฯ 

ดงหลวง หวานใหญ หนองสูง) ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ หนองบัวระเหว แกงครอ บานแทน ภูเขยีว คอนสวรรค) ขอนแกน 

(อ.เมืองฯ หนองเรือ บานฝาง พระยืน มัญจาคีรี) กาฬสินธุ (อ.เมืองฯ ยางตลาด ฆองชัย) ยโสธร (อ.มหาชนะชัย  

คําเขื่อนแกว ปาติ้ว) อาํนาจเจรญิ (อ.เมอืงฯ ชานมุาน เสนางคนคิม) นครราชสมีา (อ.เมอืงฯ โนนไทย โนนสูง ปากชอง 

สีคิ้ว วังน้ําเขียว) ศรสีะเกษ (อ.ขุนหาญ กันทรลักษ ราษีไศล) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชําราบ นาจะหลวย 

นาเยีย น้ําขุน ดอนมดแดง สวางวีระวงศ พิบูลมังสาหาร เขมราฐ)   

ภาคกลาง

   จึงเนนย้ําใหจังหวัดติดตามสถานการณและแจงเตือนประชาชนที่อยูในพื้นที ่เสี ่ยงภัยทราบลวงหนา 

ดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 จังหวัดกาญจนบุรี (อ.ทองผาภูมิ สังขละบุรี หนองปรือ บอพลอย เลาขวัญ) ราชบุรี (อ.สวนผ้ึง 

ปากทอ บานคา) นครนายก (อ.เมืองฯ ปากพลี) ปราจีนบุรี (อ.กบินทรบุรี นาดี ประจันตคาม) สระแกว (อ.เมืองฯ 

ตาพระยา เขาฉกรรจ วัฒนานคร อรัญประเทศ) ฉะเชิงเทรา (อ.ทาตะเกียบ) ระยอง (อ.เมืองฯ แกลง นิคมพัฒนา 

บานคาย บานฉาง เขาชะเมา ปลวกแดง) จันทบุรี (ทุกอําเภอ) ตราด (ทุกอําเภอ) ปทุมธานี (อ.ธัญบุรี คลองหลวง) 

นนทบุร ี(อ.เมืองฯ ปากเกร็ด) สมุทรปราการ (อ.เมืองฯ บางพลี บางบอ บางเสาธง) เพชรบุรี (อ.หนองหญาปลอง 

แกงกระจาน ชะอาํ ทายาง) และประจวบคีรีขันธ (อ.หัวหิน) 

1. กรณีน้ ําทวมฉับพลัน น้ ําปาไหลหลาก และน้ ําทวมขัง ใหติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที ่

แตละจุดอยางใกลชิด รวมถึงเฝาระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนสะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดอุทกภัย 

ได สําหรับสถานทีท่องเทีย่วทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ําน้าํตก ถ้าํลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสีย่งทีจ่ะเกิดภัย  

ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งการหนวยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจงเตือนและปดกั้นพื้นที่หามบุคคลใดเขาพื้นที ่

โดยเด็ดขาด พรอมทั้งจัดเจาหนาที่เฝาระวังพ้ืนที่เส่ียงภัยดังกลาว ตลอด 24 ชั่วโมง 

2. หากมีแนวโนมจะเกิดสถานการณรุนแรงในพื้นที่ ใหถือปฏิบัติตามขอสั่งการและมาตรการ 

ตามหนังสือในราชการกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 

0610/ว 193 ลงวันที่ 15 กนัยายน 2565  

    เพื ่อเปนการเตรียมความพรอม เฝาระวังและติดตามสถานการณ รวมทั ้งลดผลกระทบจาก

สถานการณดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ จึงใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต (ยกเวนเขต  

11 สุราษฎรธานี เขต 12 สงขลา และเขต 18 ภูเก็ต) ดําเนินการดังนี ้

 1. ติดตามขอมูลสภาวะอากาศ และขาวสารจากทางราชการอยางใกลชิด เตรียมความพรอม

เครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการ กําลังพล ใหพรอมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง 

 2. กรณีประเมินสถานการณแลว คาดวาจะเกิดสถานการณ หรือสถานการณขยายวงกวาง  

ใหมอบหมายบุคลากร ชุดเผชิญสถานการณวิกฤต (ERT) พรอมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการไปปฏิบัติ

หนาที่ในศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด ขึ ้นการบังคับบัญชาตอผูวาราชการจังหวัด/ผู อํานวยการจังหวัด      

โดยประสานการปฏิบัติกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

    3. กรณีทรัพยากรเพือ่สนับสนุนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบไมเพียงพอ ใหประสานขอรับการสนับสนุน

จากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกลเคียง 
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      และใหเตรียมความพรอม เฝาระวังและติดตามสถานการณ รวมถึงรับมือจากสถานการณฝนตกหนัก

ถึงหนักมาก จึงขอใหกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธใหประชาชนติดตามขอมูลสภาวะอากาศ และขาวสารจาก 

ทางราชการ พรอมระวังอันตรายจากการสัญจรบริเวณที่มีฝนตกหนัก รวมถึงบริเวณที่มีน้ําทวมขังเปนประจํา  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนทีสุ่ด ที่ มท (บกปภ) 

0624/006 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

  5.2 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ไดติดตามสถานการณปริมาณฝนตก

สะสมตอเนื่อง น้ําทา และปรมิาณน้าํในอางเกบ็น้าํ ประกอบกบักองอาํนวยการน้าํแหงชาติ ไดมีประกาศฉบับที่ 39/2565  

ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 แจงวารองมรสุมพาดผานภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยจะมีกําลังแรงขึ ้น ทําใหมีฝนตกตอเนื่อง  

และมีฝนตกหนักบางพืน้ที ่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีพื้นที่เฝาระวัง

สถานการณระหวางวันท่ี 17 – 20 กนัยายน 2565 ดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีเฝาระวังสถานการณนํ้าหลาก นํ้าทวมขัง  

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม (อําเภอเวียงแหง อมกอย) แพร (อําเภอรองกวาง) นาน (อําเภอปว  

บอเกลือ) ลําปาง (อําเภอแจหม เมืองฯ เกาะคา) กําแพงเพชร (อําเภอคลองลาน) ตาก (อําเภอทาสองยาง  

แมระมาด แมสอด พบพระ อุมผาง วังเจา เมืองฯ) อุตรดิตถ (อําเภอฟากทา) พิษณุโลก (อําเภอชาติตระการ  

นครไทย) และเพชรบูรณ (อําเภอหลมสัก เมืองฯ วิเชียรบุรี) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อําเภอวังสะพุง) บึงกาฬ (อําเภอโซพิสัย) ขอนแกน 

(อําเภอหนองเรือ บานฝาง เมืองฯ พระยืน มัญจาคีรี) กาฬสินธุ (อําเภอยางตลาด) ชัยภูมิ (อําเภอคอนสาร  

หนองบัวแดง) อํานาจเจริญ (อําเภอเสนางคนิคม ชานุมาน) อุบลราชธานี (อําเภอเมืองฯ ดอนมดแดง สวางวีระวงศ 

พิบูลมังสาหาร เขมราฐ) ยโสธร (อําเภอมหาชนะชัย) นครราชสีมา (อําเภอโนนไทย โนนสูง เมืองฯ) และศรีสะเกษ 

(อําเภอราษีไศล)  

ภาคกลาง

2. พื้นที่เฝาระวังระดับน้ําเพิ่มขึ ้นอยางฉับพลันและระดับน้ําลนตลิ ่ง บริเวณแมน้ ําสายหลัก 

และลําน้ําสาขาของแมน้ําแควนอย แมน้ําปาสัก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําชี แมน้ํามูล แมน้ํานครนายก แมน้ําปราจีนบุรี 

แมน้ําบางปะกง แมน้ําระยอง แมน้ําจันทบุรี และแมน้ําตราด  

 จังหวดักาญจนบุรี (อําเภอสังขละบุรี) ราชบุรี (อําเภอบานคา) เพชรบุรี (อําเภอหนอง

หญาปลอง แกงกระจาน) ประจวบคีรีขันธ (อําเภอหัวหิน) จันทบุรี (อําเภอนายายอาม ทาใหม เมืองฯ แหลมสิงห 

ขลุง) และตราด (อําเภอเขาสมิง แหลมงอบ เมืองฯ คลองใหญ เกาะชาง เกาะกูด) 

3. พื้นที่เฝาระวังอางเก็บน้ําขนาดใหญ ที่มีปริมาตรน้ําสูงกวาเกณฑปฏิบัติการเก็บกักน้ําสูงสุด 

(Upper Rule Curve) 13 แหง ไดแก อางเก็บน้ําแมงัดสมบูรณชล จังหวดัเชยีงใหม อางเก็บน้ํากิ่วคอหมากิ่วลม 

และแมมอก จังหวัดลําปาง อางเก็บน้ําทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี อางเก็บน้ํากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี  

อางเก็บน้ ําอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน อางเก็บน้าํลําตะคอง ลําพระเพลิง และมูลบน จังหวัดนครราชสีมา  

อางเก็บน้ําคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา อางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี และอางเก็บน้าํหนองปลาไหล 

จังหวดัระยอง รวมทั้งอางเก็บน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ํามากกวารอยละ 80 และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 

เส่ียงน้ําลนกระทบพ้ืนที่ดานทายน้ําทั่วประเทศ 
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จึงใหจังหวัดติดตามสถานการณและแจงเตือนประชาชนที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัยทราบลวงหนา ทั้งนี้  

หากมีแนวโนมจะเกิดสถานการณรุนแรง ในพ้ืนท่ีใหถือปฏิบัติตามขอส่ังการและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 007 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  

และประกาศกองอาํนวยการน้าํแหงชาติ ฉบับที่ 39/2565 ลงวันที่ 14 กนัยายน 2565  

 6. ขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย/ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

  6.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเม่ือวันท่ี 17 ก.ย. 65 สัง่การใหเรงตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 

  1. ในชวงที่ผานมาไดเกิดสถานการณอุทกภัยในหลายพื้นที่ และไดเกิดกรณีไฟฟารั่ว ในพ้ืนที่น้ําทวมขัง 

สงผลกระทบตอความปลอดภัยของประชาชนเปนอยางมาก 

  2. เพื่อใหการดูแลความปลอดภัยประชาชนจากกรณีไฟฟารั่วในพ้ืนที่น้ําทวมขังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

   2.1 ประสานการปฏิบัติกับหนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค/การไฟฟานครหลวงในพืน้ที ่บูรณาการ

การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการเรงตรวจสอบจุดเสีย่งอันตรายจากกระแสไฟฟารัว่ 

รวมทั้งเครื ่องวัดหนวยไฟฟาที่ติดตั ้งบนเสาไฟฟา ปายโฆษณาขนาดใหญ และตนไมใหญ ที่อยูใกลเสาไฟฟา 

หากประเมินวาประชาชนจะไดรับอันตรายใหรีบตัดกระแสไฟฟาโดยทันที 

   2.2 ในพ้ืนที่ที่มีน้ําทวมขัง ใหอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดเจาหนาท่ีฝายปกครอง ผูนําชุมชน 

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และประชาชนจิตอาสา รวมตรวจตรา เฝาระวังพ้ืนที่เส่ียง โดยเฉพาะในเขตชุมชน 

สถานศึกษา ที่มีน้ ําทวมขังบริเวณเสาไฟฟา ตลอดจนคอยใหความชวยเหลือ แจงเตือนประชาชนทีสั่ญจรผาน

บริเวณดังกลาว 

   2.3 ประชาสัมพันธ สรางการรับรูใหประชาชน เพิม่ความระมัดระวังอันตรายจากกรณีกระแสไฟฟารัว่ 

แนวทางการปฏิบัติตนใหเกิดความปลอดภัยจากกรณีไฟฟารั่วในชวงท่ีมีฝนตก และมีน้ําทวมขัง อาทิ ไมควรเดินลุย

น้ําเขาใกลแนวสายไฟ เสาไฟฟา หรือสัมผัสวัตถุที่เปนส่ือนําไฟฟา รวมท้ังใหตรวจสอบ อุปกรณไฟฟา ปล๊ักไฟ และ

เครื่องใชภายในบาน ไมควรใชเครื่องใชไฟฟาขณะที่รางกายเปยกขึ้นหรือยืนแชน้ํา เปนตน และสามารถแจงเหตุ

กรณีไฟฟารัว่ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ ทีห่มายเลขโทรศัพท 1784 หรือใชชองทางแจงเหตุ 

สาธารณภัยผาน Line Official Account "ปภ.รับแจงเหตุ 1784" โดยหากพบจุดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟารั่ว 

สามารถแจงการไฟฟาสวนภูมิภาค สายดวน 1129 และการไฟฟานครหลวงสายดวน 1130 ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

  6.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 สั่งการใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพรอม

รับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป 2565 ดังน้ี 

  ดวยกรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดการณลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย ป 2565 วาฤดูฝนของ

ประเทศไทยปนี ้จะเริม่ตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิน้สุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในชวง

เดือนสิงหาคมและกันยายน จะเปนชวงที่มีฝนตกชุกหนาแนน และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผาน

ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะสงผลใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจกอใหเกิด

สภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมทั้งน้ําลนตล่ิงไดในบางพ้ืนที่  

  เพื ่อใหการเตรียมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝนป 2565 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงให 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
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 1. การเตรยีมความพรอม 

  1.1 การเฝาระวงัและตดิตามสถานการณอทุกภัย ใหจดัตัง้คณะทาํงานตดิตามสถานการณ โดยมหีนวยงาน

ที่เกี่ยวของตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ทําหนาที่ติดตาม วิเคราะหขอมูลสภาพอากาศ สถานการณน้ํา และประเมิน

สถานการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัยในชวงฤดูฝน เสนอตอผูอํานวยการจังหวัดในการเตรียมการเผชิญเหตุ    

ไดอยางเหมาะสมกบัสถานการณและสภาพพ้ืนท่ี 

   1.2 การจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ใหทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด  

โดยใหความสําคัญกับการจัดทํารายละเอียดในประเด็นสําคัญ อาทิ ขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถลมในระดับ

หมูบาน/ชุมชน รายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหนวยงานตางๆ การกําหนดจุด/พ้ืนที่

ปลอดภัยประจําหมูบาน/ชมุชน แผนรองรบัการอพยพประชาชน และสถานที่จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การกําหนด

บทบาทภารกจิหนวยงานใหเหมาะสมกบัโครงสรางศนูยบญัชาการเหตกุารณจงัหวดั ตามระบบบัญชาการเหตุการณ 

ชองทางการสื่อสาร พื้นที่รับผิดชอบ และกําหนดตัวบุคคลหรือหนวยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจใหชัดเจน 

พรอมทั้งกําหนดใหมีการซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยรวมกับหนวยงานที่เกี ่ยวของ  

เพ่ือสรางความเขาใจถงึกลไกการปฏิบตังิานรวมกนั เมือ่เกดิสถานการณอทุกภัย 

   1.3 การระบายน้ําและการเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ํา ใหมอบหมายกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในแตละระดับ วางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยไวเปนการลวงหนาอยางเปนระบบ 

โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และเสนทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเปนประจํา      

ใหเรงทาํการขดุลอกทอระบายน้าํ ดดูเลน ทาํความสะอาดรองน้ํา สําหรับคู คลอง แหลงน้ําตางๆ ใหกําจัดวัชพืชขยะ 

สิ่งกีดขวางทางน้ํา เพื่อใชรองรับน้ําฝน รวมถึงน้ําจากทอระบายน้ําไดอยางเต็มประสิทธิภาพ พรอมทั้งใหวางแผนการ

ลําเลียงน้ําที่มีการระบายในชวงน้ํามากไปยังพ้ืนที่รองรับน้ําตางๆ ที่มีน้ํานอย อาทิ การเปดทางน้ําการสูบสงน้ําไปยัง

แหลงน้ําสาธารณะ เปนตน เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชกรณีเกิดสถานการณฝนทิ้งชวง 

   1.4 การตรวจสอบความมั ่นคงแข็งแรงสถานที่ใชกักเก็บน้ ํากั ้นน้ ํา อาทิ อางเก็บน้ ํา พนังกั้นน้ํา 

ใหมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบทําการสํารวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง ตามหลัก

วิศวกรรมเพ่ือรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ําไหลเขา/ผานในปรมิาณมาก รวมทั้งสรางความมั่นใจใหกบัประชาชนในพ้ืนที่ 

   1.5 การแจงเตือนภัย เมื่อมีแนวโนมการเกิดสถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินถลมใหแจงเตือนไปยัง 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ เพ่ือเตรียมการใหความชวยเหลือตามแผนเผชิญเหตุ

อุทกภัย และใหแจงเตือนประชาชนทราบถึงสถานการณในชองทางตางๆ เพื่อสรางการรับรูถึงแนวทางการปฏิบัติตน 

ใหเกดิความปลอดภัย ชองทางการแจงขอมลู และการขอรบัความชวยเหลือจากภาครฐั 

  2. การเผชิญเหตุ  

   เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินถลม ใหดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 

   2.1 จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด อําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นเพื่อเปนศูนยควบคุม  

สั่งการ และอํานวยการหลักในการระดมสรรรพกําลังตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ  

ทัง้ฝายพลเรอืน หนวยทหาร องคกรปกครองสวนทองถิน่ และองคกรสาธารณกุศล 

  2.2 พ้ืนที่ที่ เมื่อฝนตกหนัก มักเกิดน้ ําทวมขังสรางความเสียหายตอทรัพย สินของประชาชน 

ใหมอบหมายฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตลอดจนเชิญชวน

ประชาชนจิตอาสา รวมเฝาระวัง และรวมกันกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา พรอมทั้งบูรณาการหนวยงานฝายพลเรือน

หนวยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน ในการใชเครือ่งจักรกลสาธารณภัยเปดทางน้าํ หรอืสูบน้าํระบายออกจากพ้ืนที่ 
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   2.3 จัดชุดปฏิบัติการใหความชวยเหลือประชาชนแตละดานใหครอบคลุม อาทิ ดานการดํารงชีพ 

ใหจดัตัง้โรงครวัพระราชทาน การใหความชวยเหลือดานอาหาร น้าํดืม่ การรกัษาพยาบาล แกประชาชนทีป่ระสบภัย 

ตามวงรอบอยางตอเนื ่อง ดานที ่อยูอาศัยใหบูรณาการหนวยงาน ทั้งฝายพลเรือน หนวยทหาร อาสาสมัคร 

ประชาชนจิตอาสาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเรงซอมแซมบานเรือนประชาชนโดยเร็ว และกรณีเสนทาง

คมนาคมมีน้ําทวมขังหรือไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ใหจัดทําปายแจงเตือน จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวก

แนะนําเสนทางเลี่ยงที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อใหความชวยเหลือประชาชน 

พรอมทั้งเรงซอมแซมเสนทางท่ีชํารุด/ถูกตัดขาด เพ่ือใหประชาชนสามารถกลับมาใชชวีติไดตามปกตโิดยเรว็ 

   2.4 การรายงานสถานการณอุทกภัย ใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบผานกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกลางตามชองทางท่ีกาํหนดอยางตอเนือ่ง และเนื่องจากปจจุบันยังคงมีสถานการณการแพร

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอใหความสําคัญกับการดําเนินการตามมาตรการปองกัน

โรคของกระทรวงสาธารณสุขดวย 

 7. สภาพนํ้าในอางเก็บนํ้า (ขอมูลกรมชลประทาน วันท่ี 18 ก.ย. 65) 

ตารางสภาพนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ จํานวน 35 อาง 

อางเก็บนํ้า 

ความจุท่ี 

รนก. 

(ลาน ม3) 

ปรมิาตรนํ้าในอางฯ ปริมาตรนํ้าใชการได ปรมิาตรนํ้าไหลลงอางฯ ปรมิาตรนํ้าระบาย ปรมิาตรนํ้า

รับไดอีก 

(ลาน ม3) 
ปรมิาตร

(ลาน ม3) 

% นํ้าเก็บ

กัก 

ปรมิาตร

(ลานม3) 

% นํ้า 

ใชการ 

วันน้ี   

(ลาน ม3) 

เม่ือวาน

(ลาน ม3) 

วันน้ี 

(ลาน ม3) 

เม่ือวาน

(ลาน ม3) 

1. ภูมิพล (ตก) 13,462 8,142 60 4,342 45 87.61 118.51 0.50 2.00 5,320 

2. สิริกิต์ิ(อต) 9,510 5,817 61 2,967 45 35.30 31.14 1.99 1.99 3,693 

3. แมงัดสมบูรณชล(ชม) 265 233 88 221 87 3.88 3.55 4.13 4.18 32 

4. แมกวงอุดมธารา(ชม) 263 189 72 175 70 1.51 1.93 0.05 0.04 74 

5. กิ่วลม(ลป) 106 56 52 52 51 15.41 15.47 22.61 23.88 50 

6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 149 88 143 87 2.15 3.82 11.54 12.27 21 

7. แควนอยบํารุงแดน(พล) 939 692 74 649 72 12.99 13.45 10.37 10.37 247 

8. แมมอก(ลป) 110 95 86 79 84 0.81 0.95 0.25 0.25 15 

9. หวยหลวง(อต) 136 96 71 89 69 1.38 1.09 0.11 0.11 40 

10. นํ้าอูน(สน) 520 365 70 320 67 2.14 4.10 1.11 1.11 155 

11. นํ้าพุง(สน) 165 79 48 71 45 1.14 0.47 0.40 0.41 86 

12. จุฬาภรณ(ชย) 164 108 66 71 56 1.60 1.27 0.00 0.00 56 

13. อุบลรัตน(ขก) 2,431 1,622 67 1,041 56 71.41 79.43 25.00 24.99 809 

14. ลําปาว(กส) 1,980 1,459 74 1,359 72 19.96 32.06 5.58 5.54 521 

15. ลําตะคอง(นม) 314 241 77 218 75 1.62 2.22 1.21 1.21 73 

16. ลําพระเพลิง(นม) 155 110 71 108 71 1.30 1.33 1.70 1.70 45 

17. มูลบน(นม) 141 101 72 94 70 0.43 0.17 0.09 0.09 40 

18. ลําแซะ(นม) 275 201 73 194 73 0.86 1.12 1.24 1.24 74 

19. ลํานางรอง(บร) 121 88 73 85 72 0.06 0.33 0.44 0.44 33 

20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,503 76 672 59 20.75 16.01 10.22 10.40 463 

21. ปาสักชลสิทธ์ิ(ลบ) 960 386 40 383 40 28.00 32.41 27.43 27.65 574 

22. ทับเสลา(อน) 160 115 72 98 68 0.83 1.34 0.00 0.00 45 

23. กระเสียว(สพ) 299 222 74 182 70 3.11 3.89 0.52 0.52 77 

24. ศรนีครนิทร(กจ) 17,745 14,349 81 4,084 55 24.62 32.41 20.06 20.05 3,396 

25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 5,765 65 2,753 47 22.91 22.82 10.08 10.01 3,095 
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อางเก็บนํ้า 

ความจุท่ี 

รนก. 

(ลาน ม3) 

ปรมิาตรนํ้าในอางฯ ปริมาตรนํ้าใชการได ปรมิาตรนํ้าไหลลงอางฯ ปรมิาตรนํ้าระบาย ปรมิาตรนํ้า

รับไดอีก 

(ลาน ม3) 
ปรมิาตร

(ลาน ม3) 

% นํ้าเก็บ

กัก 

ปรมิาตร

(ลานม3) 

% นํ้า 

ใชการ 

วันน้ี   

(ลาน ม3) 

เม่ือวาน

(ลาน ม3) 

วันน้ี 

(ลาน ม3) 

เม่ือวาน

(ลาน ม3) 

26. ขุนดานปราการชล (นย) 224 191 85 187 85 4.36 2.86 0.06 0.06 33 

27. คลองสียดั(ฉช) 420 304 72 274 70 6.54 0.47 0.01 0.01 116 

28. บางพระ(ชบ) 117 113 97 101 97 0.07 0.13 0.46 0.47 4 

29. หนองปลาไหล(รย) 164 151 92 137 91 0.10 0.10 0.89 0.90 13 

30. ประแสร(รย) 295 269 91 249 91 1.77 1.12 3.00 3.00 26 

31. นฤบดินทรจนิดา(ปจ) 295 209 7 194 69 3.86 2.43 0.00 0.00 86 

32. แกงกระจาน(พบ) 710 433 61 368 57 5.18 5.18 1.30 1.73 277 

33. ปราณบุร(ีปข) 391 232 59 215 58 1.53 2.22 2.19 2.19 159 

34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,417 61 2,065 48 4.19 6.82 5.20 5.16 2,222 

35. บางลาง(ยล) 1,454 686 47 410 35 4.11 2.95 4.01 6.02 768 

รวมท้ังประเทศ 70,926 48,188 68 24,650 52 393.50 445.56 173.74 179.98 22,738 

หมายเหตุ 
ปริมาณน้ําที่มากกวา 

รอยละ 80 

ปริมาณน้ําที่นอยกวาหรือเทากบั 

รอยละ 30 

ปริมาณน้ําที่ใชการได

นอยกวารอยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ / ปริมาณ

น้ําระบาย สูงสุด 

  อางเก็บน้ ําขนาดใหญทีป่ริมาณน้ ําเก็บกักอยู ในเกณฑมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป จํานวน 8 อาง  

(แมงัดสมบูรณชล กิว่คอหมา แมมอก ศรีนครินทร ขนุดานปราการชล บางพระ หนองปลาไหล และประแสร) 

   อางเก็บนํ้าขนาดใหญท่ีปริมาณนํ้านอยกวาหรือเทากับ รอยละ 30 ของความจุอางฯ ไมมี 

  อางเก็บนํ้าขนาดใหญท่ีปริมาณนํ้าท่ีใชการไดอยูในเกณฑนอยกวารอยละ 30 ของความจุอางฯ ไมมี 

 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 19 ก.ย. 65 (ขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด ยงัไมรวมขอมูล สตช. และ สธ.) 

ชวงเวลา ผูเสียชีวิต ผูบาดเจบ็ รวม 

18 ก.ย. 65 16 2,457 2,473 

1 ก.ย. - 18 ก.ย. 65 681 45,968 46,649 

1 ม.ค. 65 - 18 ก.ย. 65 10,394 651,651 662,045 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    

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

              อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   ผูอํานวยการกลาง 


