
 
 
 

 
ประกาศ กองอำนวยการน้ำแหงชาติ 

ฉบับที่ 41/๒๕๖๕  
เร่ือง  เฝาระวังน้ำทวมฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก  

******************************************************************************************************** 

กองอำนวยการน้ำแหงชาติ (กอนช.) ไดติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชันบริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟกไดทวีกำลังขึ ้นเปนพายุโซนรอน “โนรู (NORU)” คาดวาพายุนี ้จะเคลื่อนขึ้นฝงบริเวณประเทศ
เวียดนามตอนบน ในชวงวันที่ 27 - 28 กันยายน 2565 สงผลทำใหภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงในชวงวันท่ี 27 - 29 กันยายน 2565  และ มรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังปานกลาง
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย สงผลใหภาคใตมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแหง 
ทั้งนี้ กอนช. ไดประเมินวิเคราะหสถานการณน้ำดวยฝนคาดการณจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) พบพื้นที่เสี่ยงเฝาระวังสถานการณน้ำ ในชวงวันที่ 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 
2565 ดังนี้ 

1. เฝาระวังพ้ืนท่ีเส่ียงน้ำทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และน้ำทวมขัง ดังนี้ 
1.1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม (อำเภอฮอด จอมทอง ดอยหลอ ดอยเตา และแมวาง)  

จังหวัดแมฮองสอน (อำเภอสบเมย และแมสะเรียง) จังหวัดลำปาง (อำเภอหางฉัตร เกาะคา เสริมงาม  
เมืองลำปาง และสบปราบ) จังหวัดลำพูน (อําเภอเวียงหนองลอง ปาซาง แมทา และปาซาง) จังหวัดกำแพงเพชร  
(อำเภอปางศิลาทอง และคลองลาน) จังหวัดตาก (อำเภอพบพระ อุมผาง และแมสอด) จังหวัดแพร (อำเภอวังชิ้น  
ลอง และเดนชัย) จังหวัดอุตรดิตถ (อำเภอเมืองอุตรดิตถ ลับแล และทองแสนขัน) จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอนครไทย 
วัดโบสถ และชาติตระการ) จังหวัดนครสวรรค (อำเภอแมวงก) จังหวัดอุทัยธาน ี(อำเภอบานไร) จังหวัดเพชรบูรณ 
(อำเภอหลมสัก เมืองเพชรบูรณ บึงสามพัน และวิเชียรบุรี)  

1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ (อำเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ และหนองบัวแดง) 
จังหวัดขอนแกน (อำเภอภูผามาน และภูเวียง) จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอเสิงสาง ปกธงชัย ครบุรี วังน้ำเขียว โชคชัย 
ปากชอง หนองบุญมาก สูงเนิน สีค้ิว และเมืองนครราชสีมา) จังหวัดบุรีรัมย (อำเภอบานกรวด ประโคนชัย ละหานทราย 
เฉลิมพระเกียรติ พลับพลาชัย โนนดินแดง ปะคำ นางรอง กระสัง โนนสุวรรณ หนองก่ี เม ื องบ ุ ร ี ร ั มย   และชำนิ )  
จังหวัดสุรินทร (อำเภอพนมดงรัก สังขะ บัวเชด พนมดงรัก ปราสาท กาบเชิง ลำดวน ศรีณรงค ศีขรภูมิ เขวาสินรินทร 
และเมืองสุรินทร) จังหวัดศรีสะเกษ (อำเภอขุขันธ ภูสิงห ไพรบึง ปรางคกู ขุนหาญ วังหิน และกันทรลักษ)  

1.3 ภาคกลาง จังหวัดสิงหบุรี (อำเภอพรหมบุรี บางระจัน และทาชาง) จังหวัดอางทอง 
(อำเภอเมืองอางทอง แสวงหา ไชโย วิเศษชัยชาญ และโพธิ์ทอง) จังหวัดลพบุรี (อำเภอลำสนธิ และพัฒนานิคม) 
จังหวัดสระบุรี (อำเภอเมือง แกงคอย หนองแซง หนองแค พระพุทธบาท เสาไห และเฉลิมพระเกียรติ)  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อำเภอผักไห เสนา บางบาล บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ภาชี และ
ทาเรือ) จังหวัดนครปฐม (อำเภอกำแพงแสน และบางเลน) จังหวัดสุพรรณบุรี (อำเภอดานชาง และเดิมบางนาง
บวช) จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอสังขละบุรี และหนองปรือ) จังหวัดราชบุรี (อำเภอเมืองราชบุรี บานโปง ปากทอ 
สวนผึ้ง และบานคา) รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

1.4 ภาคตะวันออก… 
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1.4 ภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก (อำเภอปากพลี) จังหวัดสระแกว (อำเภอตาพระยา โคกสูง 
อรัญประเทศ วัฒนานคร และคลองหาด) จังหวัดระยอง (อำเภอเมืองระยอง แกลง วังจันทร และบานคาย)  
จังหวัดจันทบุรี (อำเภอขลุง แหลมสิงห ทาใหม เมืองจันทบุรี เขาคิชฌกูฏ โปงน้ำรอน และนายายอาม)  
จังหวัดตราด (อำเภอเกาะกูด คลองใหญ เมืองตราด บอไร เกาะชาง แหลมงอบ และเขาสมิง) 

1.4 ภาคใต จังหวัดระนอง (อำเภอเมืองระนอง กระบุรี ละอุน กะเปอร และสุขสำราญ) จังหวัด
พังงา (อำเภอเมืองพังงา กะปง ทายเหมือง ตะกั่วปา และตะกั่วทุง) จังหวัดภูเก็ต (อำเภอเมืองภูเก็ต และถลาง) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทาศาลา และปากพนัง) จังหวัดนราธิวาส (อำเภอศรีสาคร  
จะแนะ และสุคิริน) 

2. เฝาระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอยางฉับพลันและระดับน้ำลนตลิ่ง บริเวณแมน้ำสายหลักและ 
ลำน้ำสาขา ของแมน้ำสาย แมน้ำกก แมน้ำวัง แมน้ำยม แมน้ำนาน แมน้ำแควนอย แมน้ำปาสัก แมน้ำเจาพระยา  
แมน้ำนอย แมน้ำเลย แมน้ำชี ลำน้ำเชิญ ลำน้ำพรหม ลำน้ำพอง แมน้ำมูล แมน้ำแมกลอง และแมน้ำตราด 

3. เฝาระวังอางเก็บน้ำขนาดใหญ ที่มีปริมาตรน้ำสูงกวาเกณฑปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด 
(Upper Rule Curve) 13 แหง ไดแก อางเก็บน้ำแมง ัดสมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม อางเก็บน้ำแมมอก  
และกิ ่วคอหมา จังหวัดลำปาง อางเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี อางเก็บน้ำกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี  
อางเก็บน้ำอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน อางเก็บน้ำลำตะคอง ลำพระเพลิง และมูลบน จังหวัดนครราชสีมา  
อางเก็บน้ำขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก อางเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา อางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา 
จังหวัดปราจีนบุรี และอางเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งอางฯขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำ
มากกวารอยละ 80 และมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน เส่ียงน้ำลนกระทบพ้ืนท่ีดานทายน้ำท่ัวประเทศ 

ในการนี้ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรับมือ ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของโปรดดำเนินการ ดังนี้ 
๑. ติดตามสภาพอากาศและสถานการณน้ำอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกวา 

๙๐ มิลลิเมตร ในชวงเวลา ๒๔ ชั่วโมง และพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงท่ีเคยเกิดน้ำทวมอยูเปนประจำ 
๒. ติดตาม ตรวจสอบ ซอมแซม แนวคันบริเวณริมแมน้ำ และเรงกำจัดสิ ่งกีดขวางทางน้ำ  

พรอมวางแผนการบริหารจัดการน้ำใหเหมาะสม โดยปรับแผนระบายน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำ เพื่อพรองน้ำ
และบริหารพ้ืนท่ีลุมต่ำใหเปนแกมลิงหนวงน้ำ เพ่ือลดผลกระทบจากมวลน้ำท่ีจะไหลหลากมายังบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยง 

3. เตรียมแผนรับสถานการณน้ำหลาก เตรียมความพรอมบุคลากร เครื ่องจักรเครื ่องมือ  
รวมถึงความพรอมของระบบสื่อสารสำรอง เพ่ือบูรณาการความพรอมใหความชวยเหลือไดทันที 

4. ประชาสัมพันธสถานการณน้ำ และแจงเตือนลวงหนา ใหประชาชนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ 
เตรียมพรอมในการอพยพไดทันทวงทีหากเกิดสถานการณ 

 ประกาศ ณ วันท่ี       กันยายน ๒๕๖๕  
 
 
 
  (นายชยันต เมืองสง) 

           รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 
เลขานุการกองอำนวยการน้ำแหงชาติ 

 

โทรศัพท 0 2554 1847 
โทรสาร 0 2554 9142 
E-mail: nwcc.onwr@gmail.com 
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