
ที่ของขาว 440/2565     วันท่ี 1 สงิหาคม 2565            (เวลา 18.00 น.) 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณสาธารณภัยประจําวนั ดังน้ี 

 1. สถานการณสาธารณภัย 

  1.1 อุทกภัย 

     สถานการณมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยมีกําลังปานกลาง 

ประกอบกับหยอมความกดอากาศต่าํปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเชนนีท้ําใหประเทศไทย   

มีฝนเพ่ิมขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแหง ในระหวางวันท่ี 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 65 ทําใหเกิดสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี          

8 จ. (อุตรดิตถ พิษณุโลก อาํนาจเจรญิ สพุรรณบุรี นครราชสีมา พังงา กระบ่ี ภูเก็ต) 8 อ. 12 ต. 27 ม. บานเรือน

ประชาชนไดรบัผลกระทบ 73 ครัวเรือน ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปจจุบันยังคงมีสถานการณในพ้ืนท่ี 2 จ.

(นครราชสีมา กระบ่ี) 2 อ. 6 ต. 21 ม. ดังนี้ 

จงัหวัด วันเกดิเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชือ่อําเภอ 
ความเสยีหาย 

สถานการณปจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมูบาน ครวัเรอืน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคเหนอื รวม 2 จงัหวัด 2 อ. 2 ต. 2 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 63 ครัวเรือน 

1. อุตรดติถ 31 ก.ค. 65 1 1 1 นํ้าปาด 28 - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

2. พิษณโุลก 31 ก.ค. 65 1 1 1 นครไทย 35 - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื รวม 2 จงัหวัด 2 อ. 2 ต. 2 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 10 ครัวเรือน 

3. อํานาจเจรญิ  30 ก.ค. 65 1 1 1 เมืองฯ - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

4. นคราชสมีา 1 ส.ค. 65 1 1 1 พิมาย 10 - - ปจจุบันระดบันํ้าลดลง 

ภาคกลาง รวม 1 จงัหวัด 1 อ. 1 ต. 1 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ - ครัวเรือน 

5. สพุรรณบุรี 1 ส.ค. 65 1 1 1 อูทอง - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 
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จงัหวัด วันเกดิเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชือ่อําเภอ 
ความเสยีหาย 

สถานการณปจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมูบาน ครวัเรอืน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคใต รวม 3 จงัหวัด 3 อ. 7 ต. 22 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ - ครัวเรือน 

6. พังงา  1 ส.ค. 65 1 1 1 ตะก่ัวปา - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

7. กระบ่ี 1 ส.ค. 65 1 5 20 เกาะลันตา - - - ปจจุบันระดบันํ้าลดลง 

8. ภูเก็ต 1 ส.ค. 65 1 1 1 ถลาง - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

     1) จ.กระบ่ี วันท่ี 1 ส.ค. 65 เวลา 13.00 น. เกิดอุทกภัยในพื้นที่ ต.เกาะลันตาใหญ ต.เกาะลันตานอย 

ต.เกาะกลาง ต.คลองยาง ต.ศาลาดาน อ.เกาะลันตา ความเสียหายอยูระหวางการสํารวจ ไมมีผูไดรับบาดเจ็บ

และเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที่เกี่ยวของเขาสํารวจ

ความเสียหาย และใหการชวยเหลือติดตั้งเครื่องสูบน้ําการเรงระบายน้าํออกจากพ้ืนที ่ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 

 
     2) จ.พังงา วันท่ี 1 ส.ค. 65 เวลา 12.00 น. เกิดฝนตกหนักน้ําทวมขังผิวการจราจร บริเวณถนน 

สายเพชรเกษม ชวงบานเขาหลัก -ตะกั ่วปา และหนาศูนยการแพทย เขาหลัก ต .คึกคัก อ .ตะกั่วปา  

ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. อาํเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงาน

ที่เกี ่ยวของเขาสํารวจความเสียหาย และใหการชวยเหลือติดตั ้งเครื ่องสูบน้ ําการเรงระบายน้ําออกจากพื้นที่  

ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว 
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     3) จ.ภูเก็ต วันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 12.00 น. เกิดฝนตกหนักน้ ําทวมขังผิวการจราจร บริเวณถนน 

สายอนุสาวรีย-ปาคลอก ชวงกอนถึง ทต.ปาคลอก อ.ถลาง ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. 

อําเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที่เกี่ยวของเขาสํารวจความเสียหาย และใหการ

ชวยเหลือติดตั้งเครื่องสูบน้ําเรงระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว 

 

     4) จ.นครราชสีมา วันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. น้ําจากลําน้าํจักราชเออลนตลิ่งเขาทวมในพื้นที ่

ต.ทาหลวง อ.พิมาย บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 10 ครัวเรือน ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

โดย สนง.ปภ.จ. อาํเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขาสํารวจความเสียหาย 

และใหการชวยเหลือเบื้องตน โดยนาํเรอืทองแบนอํานวยความสะดวกในการสัญจรเขาออก และกางเตนทเพ่ือพักอาศัย

ชัว่คราวใหประชาชน ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 

 
     5) จ.สุพรรณบุรี วันที่  31 ก .ค. 65 เวลา 18.30 น. เกิดฝนตกหนักน้ ําทวมขังผิวการจราจร  

บริเวณส่ีแยกอูทอง ทต.อูทอง อ.อูทอง ไมมีผู ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท.  

จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที่เกี่ยวของเขาสํารวจความเสียหาย และใหการชวยเหลือติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําเรงระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว 
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  1.2 วาตภัย 

     สถานการณมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยมีกําลังปานกลาง 

ประกอบกับหยอมความกดอากาศต่าํปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเชนนีท้ําใหประเทศไทย   

มฝีนเพ่ิมขึน้กบัมลีมกระโชกแรงบางแหง ในระหวางวันที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 65 ทําใหเกิดสถานการณวาตภัยในพ้ืนท่ี              

9 จ. (พะเยา นาน กําแพงเพชร นครพนม อุดรธานี ขอนแกน สิงหบุรี นครปฐม นราธิวาส) 11 อ. 11 ต. 25 ม. 

บานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย 82 หลงั ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังน้ี 

จงัหวัด วันเกดิเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชือ่อําเภอ 
ความเสยีหาย 

สถานการณปจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมูบาน หลัง เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคเหนอื รวม 3 จงัหวัด 3 อ. 3 ต. 6 ม. บานเรือนประชาชนไดรับความเสยีหาย 9 หลงั 

1. พะเยา 30 ก.ค. 65 1 1 1 เมืองฯ - - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

2. นาน 30 ก.ค. 65 1 1 1 ทาวังผา 2 - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

3. กําแพงเพชร 30 ก.ค. 65 1 1 4 ลานกระบือ 7 - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื รวม 3 จงัหวัด 3 อ. 4 ต. 5 ม. บานเรือนประชาชนไดรับความเสยีหาย 16 หลงั 

4. นครพนม 30 ก.ค. 65 1 1 1 เมืองฯ 1 - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

5. อุดรธานี 30 ก.ค. 65 1 2 3 เพ็ญ 15 - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

6. ขอนแกน 31 ก.ค. 65 1 1 1 มัญจาครี ี - - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 
ภาคกลาง รวม 2 จงัหวัด 4 อ. 5 ต. 11 ม. บานเรือนประชาชนไดรับความเสยีหาย 47 หลงั 

7. สิงหบุรี 30,31 ก.ค. 65 2 3 6 อินทรบุรี บางระจัน 33 - - 
อยูระหวางสํารวจและ
ใหความชวยเหลือ 

8. นครปฐม 30,31 ก.ค. 65 2 2 5 บางเลน พุทธมณฑล 14 - - 
อยูระหวางสํารวจและ
ใหความชวยเหลือ 

ภาคใต รวม 1 จงัหวัด 1 อ. 1 ต. 3 ม. บานเรือนประชาชนไดรับความเสยีหาย 10 หลงั 

9. นราธิวาส 30 ก.ค. 65 1 1 3 ยี่งอ 10 - - 
อยูระหวางการใหความ
ชวยเหลือ 

     1) จ.สิงหบุรี วันที่ 31 ก.ค. 65 เวลา 18.30 น. เกิดวาตภัยในพื้นที่ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน บานเรือน

ประชาชนไดรับความเสียหาย 2 หลัง ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา 

อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที่เกี่ยวของเขาสํารวจความเสียหาย และใหการชวยเหลือในเบื้องตนแลว 
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     2) จ.นครปฐม วันท่ี 31 ก.ค. 65 เวลา 17.00 น. เกิดวาตภัยในพ้ืนท่ี ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล 

บานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย 4 หลัง ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. 

จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที่เกี่ยวของเขาสํารวจความเสียหาย และใหการชวยเหลือ 

ในเบื้องตนแลว 

 

  1.3 บานทรุดตัว 

     จ.อางทอง วันท่ี 1 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. เกิดเหตุบานทรุดตัว ท่ีเกิดเหตุเลขที่ 38 ม.10 ต.บางจัก      

อ.วเิศษไชยชาญ สงผลใหมีผูเสียชีวิต 1 ราย (หญิง ขณะเกิดเหตุผูเสียชีวิตพักอาศัยอยูในบาน) ไมมีไดรับบาดเจ็บ 

โดย รอง ผวจ. สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงาน ที่เกี่ยวของเขาสํารวจ

ความเสียหาย และใหการชวยเหลือในเบื้องตนแลว สาเหตุอยูระหวางสอบสวนของเจาหนาท่ี  

 
  1.4 แผนดนิไหว 

     จ.แมฮองสอน วันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 03.34 น. เกิดแผนดินไหวบนบกขนาด 2.1 ความลึก 2 กม.  

ที่ละติจูด 19.41 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.35 องศาตะวันออก บริเวณ ต.แมนาเติง อ.ปาย เบื้องตนไมมีรายงาน

ความรูสึกสั่นไหว และรายงานความเสียหาย 
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 2. การคาดการณลักษณะอากาศ 

  พยากรณอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 17.00 น. 

          พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมง รองมรสุมพาดผานประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเขาสูหยอมความกด

อากาศต่าํบรเิวณประเทศเวยีดนามตอนบน ประกอบกบัมรสุมตะวนัตกเฉยีงใตกาํลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนนี ้ทําใหมีฝนตกหนักถึ งหนักมากบางแหงบริ เวณภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทัง้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต  

ขอใหประชาชนในบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนทีต่กสะสมซึง่อาจทําใหเกิด 

น้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากในระยะนี้ใวดวย 

 สําหรับคลืน่ลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอาวไทยตอนบนมีกําลังปานกลาง โดยมีคลืน่สูงประมาณ  

2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ขอใหชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเดินเรือดวย

ความระมัดระวังและหลีกเล่ียงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟาคะนอง 

 
 3. ขอมูลปรมิาณฝนสงูสดุรายภาค เวลา 13.00 น. วนัที ่31 ก.ค. 65 ถงึ เวลา 13.00 น. วนัที่ 1 ส.ค. 65 (ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 
  

ห 

 4. ขอมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันท่ี 1 ส.ค. 65)  

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ําสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) 
จังหวัด 

เหนอื 21.2 ตาก 33.6 ตาก 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 22.3 สกลนคร 34.1 เลย 

กลาง 22.1 สพุรรณบรุี 36.7 สพุรรณบรุี 

ตะวนัออก 23.0 ตราด 34.2 สระแกว 

ใต 23.5 ปตตาน ี 35.5 ประจวบคีรขีนัธ 

กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 24.3 สมทุรปราการ 36.6 กรุงเทพมหานคร 
 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด 12.1 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอนิทนนท อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม)  

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 

เหนอื ลาํปาง - หางฉัตร 40.6 มม. 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 
หนองคาย  

บุรีรัมย 
- 

เมอืงฯ  

นางรอง 
58.4 มม. 

กลาง สพุรรณบรุี - เมอืงฯ 68.5 มม. 

ตะวนัออก สระแกว - เมอืงฯ 102.2 มม. 

ใตฝงตะวนัออก ปตตาน ี - หนองจกิ 39.4 มม. 

ใตฝงตะวนัตก กระบี่ - เกาะลันตา 236.4 มม. 

กรุงเทพฯและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร ทาอากาศยานดอนเมอืง ดอนเมอืง 61.4 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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 5. พ้ืนท่ีเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ 

  5.1 ดวยกองอํานวยการน้ําแหงชาติไดติดตามสถานการณน้าํในแมน้าํโขง พบวาระดับน้าํที ่สถานีจิง่หง

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงวันท่ี 27-28 กรกฎาคม 2565 เพ่ิมขึ้น 1.24 เมตร หรือคิดเปนปริมาณน้ําไหลผาน

เพ่ิมขึ้น 1,090 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ประกอบกับคาดการณจะมีฝนตกเพ่ิมบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําโขงตอนลาง ซึ่งจะ

สงผลใหระดับน้ําในแมน้ําโขงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ในชวงวันท่ี 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

   1) สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปจจุบันระดับน้ ํา 3.22 เมตร ต่าํกวาระดับตลิง่ 9.58 เมตร 

คาดการณระดับน้ําจะเพ่ิมขึ้น ในชวงวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1-1.2 เมตร แตยังคงต่ํากวาระดับตล่ิง 

   2) สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปจจุบันระดับน้ํา 5.59 เมตร ต่าํกวาระดับตลิ่ง 7.41 เมตร คาดการณ

ระดับน้ําจะเพ่ิมขึ้น ในชวงวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.8-1.2 เมตร แตยังคงต่ํากวาระดับตล่ิง 

   3) ตั้งแตสถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย จนถึง สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปจจุบันระดับ

น้ําต่ํากวาระดับตล่ิงเฉล่ีย 6.5 เมตร คาดการณระดับน้ําจะเพ่ิมขึ้น ในชวงวันที่ 5-8 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.8-1.2 เมตร    

แตยังคงต่ํากวาระดับตล่ิง 

   จึงใหจังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี  

ติดตามสถานการณและแจงเตือนใหประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแมน้ําโขง รวมทั้งผูท่ีอาศัยอยู

บริเวณริมแมน้ําโขงทราบลวงหนา พรอมทั้งเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ําแหงชาติ       

ฉบับที่ 23/2565 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  

  5.2 อางถึงหนังสือในราชการกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด           

ที่ มท (กปภก) 0610/ว 139 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 แจงใหจังหวัดเตรียมพรอม เฝาระวังระดับน้าํใน         

แมน้ําเจาพระยาเพ่ิมสูงขึ้น อาจสงผลตอพ้ืนท่ีลุมต่ํานอกคันกั้นน้ํา ตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

   กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ไดรับแจงจากกรมชลประทานวา  

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สถานี C.2 อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จะมีปริมาณน้ําไหลผานประมาณ 

1,200 - 1,300 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และคาดการณปริมาณน้าํจากแมน้าํสะแกกรัง ทีส่ถานี ct.19 มีปริมาณ 

100 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และปริมาณน้ ําทาจากลําน้ ําสาขาประมาณ 150 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  

ซึ่งทําใหปริมาณน้ําเหนือเขื่อนเจาพระยา มีปริมาณระหวาง 1,450 - 1,550 ลูกบาศกเมตรตอวินาที จึงมีความ

จําเปนตองระบายน้ําผานทายเขื่อนเจาพระยา ในอัตราระหวาง 1,000 - 1,250 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึง่จะ

สงผลใหพ้ืนที่ริมน้ํามีระดับน้ําเพ่ิมสูงขึ้นจากปจจุบันประมาณ 0.50 เมตร บริเวณพื้นที่ลุมต่ํานอกคันกั้นน้ําบริเวณ

คลองโผงเผง จังหวัดอางทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา ตําบลลาดชิด 

ตําบลทาดินแดง อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แมน้ํานอย) ประกอบกับกองอํานวยการน้าํแหงชาติ     

ไดคาดการณสถานการณน้ําทะเลหนุนสูงบริเวณแมน้ําเจาพระยา พบวาชวงวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565   

เปนชวงที่น้ําทะเลหนุนสูง ซึง่จะสงผลใหระดับน้าํในแมน้าํเจาพระยาตอนลางเพิม่สูงขึน้ ระดับน้าํอาจมีความสูง

ประมาณ 1.90 – 2.10 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง อาจสงผลกระทบตอบริเวณพ้ืนที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ํา

และแนวเขือ่นชัว่คราวบริเวณ ที่ไมมีแนวปองกันน้ําถาวร (แนวฟนหลอ) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ 

และกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 
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  เพื่อเปนการเนนย้ําใหพื้นที่เตรียมพรอมเฝาระวังและติดตามสถานการณดังกลาว ขอใหกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี  

และสมุทรปราการ ดําเนินการตามหนังสือในราชการกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

(กอปภ.ก.) ดวนท่ีสุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 139 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 และปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการ     

น้ําแหงชาติ ฉบับที่ 22/2565 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

 ตารางระดับนํ้าในแมนํ้าเจาพระยา สูงสุด - ต่ําสุด (จดุวัดกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร)  

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

28 ก.ค. 65 1.42 21.20 น. 0.64 13.59 น. 

29 ก.ค. 65   1.50 21.47 น. 0.68 03.16 น. 

30 ก.ค. 65 1.64 22.15 น. 0.69 03.36 น. 

31 ก.ค. 65 1.59 22.38 น. 0.58 15.46 น. 

1 ส.ค. 65 1.47 22.59 น. 0.57 04.28 น. 

2 ส.ค. 65 1.21 23.12 น. 0.32 16.24 น. 

  หมายเหตุ

 6. ขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย/ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

 สูงสุด - ต่ําสุด เทียบจากระดบันํ้าทะเลปานกลาง 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู บัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 สั่งการใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพรอม

รับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป 2565 ดังน้ี 

  ดวยกรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดการณลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย ป 2565 วาฤดูฝนของ

ประเทศไทยปนี้ จะเริม่ตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิน้สุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในชวง

เดือนสิงหาคมและกันยายน จะเปนชวงที่มีฝนตกชุกหนาแนน และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผาน

ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะสงผลใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจกอใหเกิด

สภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมทั้งน้ําลนตล่ิงไดในบางพ้ืนที่  

  เพื ่อใหการเตรียมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝนป 2565 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงให 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

 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
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ปลอดภัยประจําหมูบาน/ชมุชน แผนรองรบัการอพยพประชาชน และสถานที่จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การกําหนด

บทบาทภารกจิหนวยงานใหเหมาะสมกบัโครงสรางศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด ตามระบบบัญชาการเหตุการณ 

ชองทางการสื่อสาร พื้นที่รับผิดชอบ และกําหนดตัวบุคคลหรือหนวยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจใหชัดเจน 

พรอมทั้งกําหนดใหมีการซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยรวมกับหนวยงานที่เกี ่ยวของ  

เพ่ือสรางความเขาใจถงึกลไกการปฏิบตังิานรวมกนั เมือ่เกดิสถานการณอทุกภัย 

   1.3 การระบายน้ําและการเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ํา ใหมอบหมายกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในแตละระดับ วางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไวเปนการลวงหนาอยางเปนระบบ 

โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และเสนทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเปนประจํา      

ใหเรงทาํการขดุลอกทอระบายน้าํ ดดูเลน ทาํความสะอาดรองน้ํา สําหรับคู คลอง แหลงน้ําตางๆ ใหกําจัดวัชพืชขยะ 

ส่ิงกีดขวางทางน้ํา เพ่ือใชรองรับน้ําฝน รวมถึงน้ําจากทอระบายน้ําไดอยางเต็มประสิทธิภาพ พรอมทั้งใหวางแผนการ

ลําเลียงน้ําที่มีการระบายในชวงน้ํามากไปยังพ้ืนที่รองรับน้ําตางๆ ที่มีน้ํานอย อาทิ การเปดทางน้ําการสูบสงน้ําไปยัง

แหลงน้ําสาธารณะ เปนตน เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชกรณีเกิดสถานการณฝนทิ้งชวง 

   1.4 การตรวจสอบความมั ่นคงแข็งแรงสถานที่ใชกักเก็บน้ ํากั ้นน้ ํา อาทิ อางเก็บน้ ํา พนังกั ้นน้ ํา 

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 

   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/ถูกตดัขาด เพ่ือใหประชาชนสามารถกลับมาใชชวีติไดตามปกตโิดยเรว็ 
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   2.4 การรายงานสถานการณอุทกภัย ใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบผานกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกลางตามชองทางที่กําหนดอยางตอเนื่อง และเนื่องจากปจจุบันยังคงมีสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอใหความสําคัญกับการดําเนินการตามมาตรการปองกัน

โรคของกระทรวงสาธารณสุขดวย 

 7. สภาพนํ้าในอางเก็บนํ้า (ขอมูลกรมชลประทาน วันท่ี 1 ส.ค. 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 5,777 43 1,977 20 17.90 13.22 5.00 5.00 7,685 

2. สิริกิต์ิ(อต) 9,510 4,084 43 1,234 19 30.68 17.78 8.75 9.01 5,426 

3. แมงัดสมบูรณชล(ชม) 265 160 60 148 59 1.64 0.81 0.44 0.30 105 

4. แมกวงอุดมธารา(ชม) 263 99 38 85 34 1.41 1.01 0.69 0.73 164 

5. กิ่วลม(ลป) 106 72 68 69 67 5.93 6.10 5.23 4.64 34 

6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 139 82 133 81 1.18 0.31 4.55 4.34 31 

7. แควนอยบํารุงแดน(พล) 939 428 46 385 43 13.63 9.99 6.91 6.91 511 

8. แมมอก(ลป) 110 49 44 33 35 0.11 0.11 0.21 0.21 61 

9. หวยหลวง(อต) 136 50 37 43 33 0.19 0.19 0.11 0.11 86 

10. นํ้าอูน(สน) 520 277 53 232 49 2.67 1.82 1.53 1.07 243 

11. นํ้าพุง(สน) 165 65 40 57 36 3.14 0.41 0.00 0.00 100 

12. จุฬาภรณ(ชย) 164 97 59 60 47 1.15 1.41 0.53 0.53 67 

13. อุบลรัตน(ขก) 2,431 1,002 41 421 23 7.60 14.19 15.31 15.22 1,429 

14. ลําปาว(กส) 1,980 976 49 876 47 15.85 10.11 3.29 3.29 1,004 

15. ลําตะคอง(นม) 314 176 56 154 53 1.40 1.84 1.30 1.30 138 

16. ลําพระเพลิง(นม) 155 101 65 99 65 1.46 0.90 0.41 0.41 54 

17. มูลบน(นม) 141 90 64 83 62 0.45 0.05 0.00 0.00 51 

18. ลําแซะ(นม) 275 177 64 170 63 0.81 0.68 0.55 0.55 98 

19. ลํานางรอง(บร) 121 92 76 89 75 0.09 0.00 0.29 0.29 29 

20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,135 58 304 27 3.75 7.89 3.03 3.06 831 

21. ปาสักชลสิทธ์ิ(ลบ) 960 359 37 356 37 18.14 13.62 6.95 4.38 601 

22. ทับเสลา(อน) 160 75 47 58 41 0.64 0.11 0.00 0.00 85 

23. กระเสียว(สพ) 299 171 57 131 51 0.97 0.43 0.40 1.70 128 

24. ศรนีครนิทร(กจ) 17,745 13,756 78 3,491 47 13.14 11.53 14.97 20.03 3,989 

25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 4,841 55 1,829 31 15.36 18.29 12.09 15.02 4,019 

26. ขุนดานปราการชล (นย) 224 70 31 66 30 1.23 0.45 0.23 0.23 154 

27. คลองสียดั(ฉช) 420 133 32 103 26 1.33 1.61 0.14 0.14 287 

28. บางพระ(ชบ) 117 80 68 68 65 0.36 0.44 0.29 0.28 37 

29. หนองปลาไหล(รย) 164 129 79 116 77 0.72 1.54 0.11 0.11 35 

30. ประแสร(รย) 295 211 72 191 69 1.80 1.80 0.63 0.63 84 

31. นฤบดินทรจนิดา(ปจ) 295 87 29 73 26 1.07 0.39 0.00 0.00 208 

32. แกงกระจาน(พบ) 710 374 53 309 48 3.16 1.44 3.02 3.02 336 

33. ปราณบุร(ีปข) 391 233 60 216 58 0.48 0.97 0.41 0.41 158 
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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) 

34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,412 61 2,060 48 6.07 5.14 3.04 4.78 2,227 

35. บางลาง(ยล) 1,454 924 64 647 55 6.09 7.15 12.31 8.30 530 

รวมท้ังประเทศ 70,926 39,901 56 16,365 35 181.58 153.71 112.71 116.01 31,025 

หมายเหตุ 
ปริมาณน้ําที่มากกวา 

รอยละ 80 

ปริมาณน้ําที่นอยกวาหรือเทากบั 

รอยละ 30 

ปริมาณน้ําที่ใชการได

นอยกวารอยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ / ปริมาณ

น้ําระบาย สูงสุด 

  อางเก็บนํ้าขนาดใหญท่ีปริมาณนํ้าเก็บกักอยูในเกณฑมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป จํานวน 1 อาง (กิว่คอหมา) 

   อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ํานอยกวาหรือเทากับ รอยละ 30 ของความจุอางฯ จํานวน 1 อาง  

(นฤบดนิทรจินดา) 

  อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ําที่ใชการไดอยู ในเกณฑนอยกวารอยละ 30 ของความจุอางฯ  

จํานวน 7 อาง (ภูมิพล สิริกิติ์ อุบลรัตน สิรนิธร ขนุดานปราการชล คลองสียัด และนฤบดนิทรจินดา)  

8. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันท่ี 1 ส.ค. 65 (ขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด ยงัไมรวมขอมูล สตช. และ สธ.) 

ชวงเวลา ผูเสียชีวิต ผูบาดเจบ็ รวม 

31 ก.ค. 65 36 2,403 2,439 

1 ก.ค. - 31 ก.ค. 65 1,221 77,272 78,493 

1 ม.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 8,554 520,454 529,008 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

              อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   ผูอํานวยการกลาง 


