
 

ที่ของข่าว 446/2565     วันที่ 4 สิงหาคม 2565            (เวลา 18.00 น.) 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน ดังนี ้
 1. สถานการณ์สาธารณภัย 
  1.1 อุทกภัย 
     สถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรง   
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางแห่ง ในระหว่างวันที่  
2 - 4 ส.ค. 65 ทําให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ 4 จ. (แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ปทุมธานี ภูเก็ต) 7 อ. 12 ต. 13 ม. 
บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 87 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายทุกจังหวัด 

จังหวัด วันเกิดเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคเหนือ รวม 1 จังหวัด 3 อ. 5 ต. 5 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ - ครัวเรือน 

1. แม่ฮ่องสอน 2 ส.ค. 65 3 5 5 
ปางมะผ้า เมืองฯ 
ปาย 

- - - 
ปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายแล้ว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 1 จังหวัด 1 อ. 1 ต. 1 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 34 ครัวเรือน 

2. มุกดาหาร 4 ส.ค. 65 1 1 1 เมืองฯ 34 - - 
ปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายแล้ว 

ภาคกลาง รวม 1 จังหวัด 1 อ. 2 ต. 2 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 40 ครัวเรือน 

3. ปทุมธานี 2 ส.ค. 65 1 2 2 เมืองฯ 40 - - 
ปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายแล้ว 

ภาคใต้ รวม 1 จังหวัด 2 อ. 4 ต. 5 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 13 ครัวเรือน 

4. ภูเก็ต 2 ส.ค. 65 2 4 5 เมืองฯ ถลาง 13 - - 
ปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายแล้ว 

 

 รายงานสถานการณ์สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
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     จ.มุกดาหาร วันที่ 4 ส.ค.65 เวลา 01.00 น. เกิดฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมขังในเขตชุมชน เทศบาลเมือง
มุกดาหาร บริเวณห้างโฮมโปร, ถนนแยกโรงเรียน ที โอ เอ วิทยา (วัดคําสายทอง), สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร 
บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 34 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สนง.ปภ.จ. อําเภอ      
หน่วยทหารในพื้นที่ จนท.ตร. อปท. อปพร. อาสาสมัคร จิตอาสา มูลนิธิ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าสํารวจ           
ความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบ้ืองต้นแล้ว ปจัจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

 
  1.2 อัคคีภัย 
     จ.ตราด วันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 23.07 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน เลขที่ 16 ม.5 ต.แหลมกลัด  
อ.เมืองฯ ลักษณะเป็นบ้านไม้ช้ันเดียว เพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหลัง  มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย (ชาย 1 ราย หญิง 2 ราย)
สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ โดย สนง.ปภ.จ. กฟภ. อําเภอ หน่วยทหารในพื้นที่ จนท.ตร. อปท. จิตอาสา 
อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าอํานวยการและทําการดับเพลิงจนสงบ เวลา 23.40 น. และนําผู้บาดเจ็บส่ง รพ.ตราด 

 
  1.3 อุบัติเหต ุ
     จ.สุรินทร์ วันที่ 4 ส.ค.65 เวลา 02.00 น. เกิดอุบัติเหตุรถตู้ชนกับรถกระบะ บนถนนทางหลวง
หมายเลข  24 (โชคชัย -เดชอุดม )  กม .202-203 บริเวณเนินบ้านลําพุก  ม .14 ต .ตาเบา  อ .ปราสาท           
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 10 ราย (ชาย) โดย สนง.ปภ.จ. จนท.ตร. หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อปท. จิตอาสา 
อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าให้การช่วยเหลือและนําผู้บาดเจ็บส่ง รพ.ปราสาท 5 ราย รพ.สุรินทร์ 4 ราย  
แพทย์อนุญาตให้กับบ้าน 1 ราย สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ 

 



3 

 
 

 2. การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 
  พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 4 ส.ค. 65 เวลา 17.00 น. 
        พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมง ร่องมรสุมกําลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน    
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่าน  
และพื้นที่ลุ่ม 
 สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณ       
ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

 
 3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 13.00 น. วันที่ 3 ส.ค. 65 ถึง เวลา 13.00 น. วันที่ 4 ส.ค. 65 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา)   
ห 

 4. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 4 ส.ค. 65)  

ภาค อุณหภูมิ  
ตํ่าสุด (˚C) จังหวัด อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) จังหวัด 

เหนือ 22.0 ตาก 35.1 ลําปาง เพชรบูรณ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22.9 นครราชสีมา 35.0 มุกดาหาร

กลาง 21.8 กาญจนบุรี 34.9 อุทัยธานี
ตะวันออก 24.0 ตราด 34.5 ปราจีนบุรี

ใต ้ 23.5 สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี 33.6 ประจวบคีรขีันธ์
กรงุเทพมหานคร/ปริมณฑล 25.2 กรงุเทพมหานคร 33.7 กรงุเทพมหานคร

 *** อุณหภูมิยอดดอยตํ่าสุด 12.2 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)  

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน
เหนือ สุโขทยั ต.คลองตาล ศรีสําโรง 12.5 มม.

ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร - เมืองฯ 148.5 มม.
กลาง นครปฐม - กําแพงแสน 55.3 มม.

ตะวันออก นครนายก สถานีอุตุฯ (เขาเขียว) เมืองฯ 20.7 มม.
ใต้ฝ่ังตะวันออก ประจวบคีรขีันธ์ - เมืองฯ 32.2 มม.
ใต้ฝ่ังตะวันตก ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต ถลาง 15.3 มม.

กรงุเทพฯและปริมณฑล ปทุมธาน ี - คลองหลวง 6.1 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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 5. พ้ืนที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
  5.1 กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 
145,146 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 แจ้งว่ากองอํานวยการนํ้าแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ําจากฝนคาดการณ์ของ
กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องค์การมหาชน) พบว่าจะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง 
ประกอบกับสถานการณ์น้ําในลําน้ําและแหล่งน้ําธรรมชาติบางพ้ืนที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก อาจส่งผลให้
เกิดน้ําหลากและน้ําท่วมฉับพลัน โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2565 ดังนี้  
 1. พ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําหลาก น้ําท่วมขัง  

  ภาคเหนือ จังหวัดตาก (อําเภออุ้มผาง) แม่ฮ่องสอน (อําเภอปาย) เชียงใหม่ (อําเภอเชียงดาว แม่อาย) 
เชียงราย (อําเภอเมืองฯ แม่จัน แม่ลาว) น่าน (อําเภอบ่อเกลือ ปัว สันติสุข) อุตรดิตถ์ (อําเภอท่าปลา ทองแสนขัน) 
พิษณุโลก (อําเภอนครไทย วัดโบสถ์ เนินมะปราง ชาติตระการ) และเพชรบูรณ์ (อําเภอวังโป่ง หล่มสัก หล่มเก่า)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อําเภอเชียงคาน  นาด้วง) หนองคาย (อําเภอโพนพิสัย  รัตนวาปี) 
สกลนคร (อําเภอบ้านม่วง) บึงกาฬ (อําเภอเมืองฯ บุ่งคล้า โซ่พิสัย เซกา) มุกดาหาร (อําเภอดงหลวง) นครพนม 
(อําเภอท่าอุเทน เมืองฯ ธาตุพนม) ชัยภูมิ (อําเภอบ้านเขว้า หนองบัวแดง) ขอนแก่น (อําเภอเมืองฯ) ร้อยเอ็ด 
(อําเภอสุวรรณภูมิ) ยโสธร (อําเภอมหาชนะชัย คําเขื่อนแก้ว) นครราชสีมา (อําเภอจักราช พิมาย ลําทะเมนชัย) 
และอุบลราชธานี (อําเภอม่วงสามสิบ ตระการพืชผล ดอนมดแดง เขื่องใน เมืองฯ วารินชําราบ) ภาคกลาง 
จังหวัดกาญจนบุรี (อําเภอสังขละบุรี  ทองผาภูมิ) ลพบุรี (อําเภอชัยบาดาล) ปทุมธานี (อําเภอธัญบุรี ลําลูกกา) 
นนทบุรี (อําเภอเมืองฯ ปากเกร็ด) สมุทรปราการ (อําเภอเมืองฯ บางพลี บางบ่อ) นครนายก (อําเภอเมืองฯ ปากพลี) 
ปราจีนบุรี (อําเภอนาดี ประจันตคาม กบินทร์บุรี) ระยอง (อําเภอแกลง เมืองฯ) จันทบุรี (อําเภอเขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ 
แหลมสิงห์ เมืองฯ ขลุง  มะขาม) ตราด (อําเภอเมืองฯ คลองใหญ่ แหลมงอบ เกาะกูด เกาะช้าง เขาสมิง) และ
ประจวบคีรีขันธ์ (อําเภอบางสะพาน ทับสะแก) ภาคใต้ จังหวัดชุมพร (อําเภอปะทิว) สุราษฎร์ธานี (อําเภอบ้านตาขุน ไชยา) 
นครศรีธรรมราช (อําเภอพรหมคีรี) พัทลุง (อําเภอกงหรา) ระนอง (อําเภอกะเปอร์) พังงา (อําเภอตะก่ัวทุ่ง) และ
ตรัง (อําเภอย่านตาขาว)  
 2. พ้ืนที่เฝ้าระวังระดับน้ําเพ่ิมข้ึนอย่างฉับพลัน บริเวณแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขา ของแม่น้ํากก  
แม่น้ําวัง แม่น้ํายม แม่น้ําน่าน แม่น้ําแควน้อย แม่น้ําป่าสัก แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําเลย แม่น้ําชี แม่น้ํามูล แม่น้ําบางปะกง 
และแม่น้ําตราด 
 3. พ้ืนที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ มีปริมาตรน้ําสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ํากักเก็บ
สูงสุด (Upper Rule Curve) 6 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ําแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ําก่ิวลม และกิ่วคอหมา 
ลําปาง อ่างเก็บน้ําน้ําพุง สกลนคร อ่างเก็บน้ําอุบลรัตน์ ขอนแก่น และอ่างเก็บน้ําป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี รวมทั้ง  
อ่างเก็บน้ําขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ํามากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ําล้นกระทบพื้นที่บริเวณ
ท้ายอ่างเก็บน้ําทั่วประเทศ 
 จึงขอให้กรุงเทพมหานคร ได้ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังและติดตามผลกระทบ      
ที่เกิดจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทําให้เกิดสถานการณ์น้ําท่วมขังในพื้นที่ และให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และ      
แจ้งเตือนประชาชนท่ีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่     
เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 007 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ําแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565  
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  5.2 ด้วยกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขง พบว่าระดับน้ําที่สถานีจิ่งหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2565 เพิ่มขึ้น 1.24 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณน้ําไหลผ่าน
เพิ่มขึ้น 1,090 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับคาดการณ์จะมีฝนตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ซึ่งจะ
ส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
   1) สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันระดับน้ํา 3.22 เมตร ต่ํากว่าระดับตลิ่ง 9.58 เมตร 
คาดการณ์ระดับน้ําจะเพิ่มข้ึน ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1-1.2 เมตร แต่ยังคงต่ํากว่าระดับตลิ่ง 
   2) สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบันระดับน้ํา 5.59 เมตร ต่ํากว่าระดับตลิ่ง 7.41 เมตร คาดการณ์
ระดับน้ําจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.8-1.2 เมตร แต่ยังคงต่ํากว่าระดับตลิ่ง 
   3) ตั้งแต่สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย จนถึง สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันระดับ
น้ําต่ํากว่าระดับตลิ่งเฉลี่ย 6.5 เมตร คาดการณ์ระดับน้ําจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 5-8 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.8-1.2 เมตร    
แต่ยังคงต่ํากว่าระดับตลิ่ง 
   จึงให้จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี  
ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ําโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่
บริเวณริมแม่น้ําโขงทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ําแห่งชาติ       
ฉบับที่ 23/2565 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  
 6. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  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 
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   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 
 7. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา (ข้อมูลกรมชลประทาน วันท่ี 4 ส.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 5,810 43 2,010 21 18.45 16.49 7.00 5.00 7,652
2. สิรกิิติ์(อต) 9,510 4,126 43 1,276 19 19.97 20.43 12.82 5.03 5,384
3. แมง่ัดสมบูรณ์ชล(ชม) 265 164 62 151 60 1.35 1.71 0.35 0.31 101
4. แมก่วงอุดมธารา(ชม) 263 99 38 85 34 0.71 1.02 0.75 0.52 164
5. กิ่วลม(ลป) 106 71 67 67 65 4.86 6.18 6.42 6.42 35
6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 134 79 127 78 1.11 1.78 2.64 2.90 36
7. แควน้อยบาํรงุแดน(พล) 939 436 46 393 44 11.39 11.44 8.64 8.64 503
8. แมม่อก(ลป) 110 49 44 33 35 0.21 0.11 0.21 0.21 61
9. หว้ยหลวง(อต) 136 50 37 44 34 0.42 0.47 0.14 0.11 86
10. นํ้าอูน(สน) 520 286 55 241 51 5.04 4.22 0.78 1.13 234
11. นํ้าพุง(สน) 165 68 41 60 38 0.55 0.79 0.00 0.00 97
12. จุฬาภรณ์(ชย) 164 97 59 60 47 1.01 0.51 0.53 052 67
13. อบุลรตัน์(ขก) 2,431 985 41 404 22 9.33 9.07 14.81 14.57 1,446
14. ลําปาว(กส) 1,980 1,006 51 906 48 10.31 14.30 3.57 3.56 974
15. ลําตะคอง(นม) 314 180 57 157 54 2.46 2.77 1.30 1.30 134
16. ลําพระเพลิง(นม) 155 100 65 99 64 0.41 0.73 0.90 0.90 55
17. มูลบน(นม) 141 90 64 83 62 0.00 0.00 0.06 0.00 51
18. ลําแซะ(นม) 275 177 64 170 64 0.00 1.08 0.12 0.22 98
19. ลํานางรอง(บร) 121 92 76 89 75 0.28 0.21 0.23 0.33 29
20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,143 58 312 27 7.77 3.63 3.04 3.04 823
21. ป่าสักชลสิทธิ์(ลบ) 960 386 40 383 40 12.86 15.07 6.97 6.96 574
22. ทับเสลา(อน) 160 80 50 63 44 2.42 1.77 0.05 0.05 80
23. กระเสียว(สพ) 299 176 59 136 53 1.62 2.22 0.10 0.10 123
24. ศรีนครินทร์(กจ) 17,745 13,748 77 3,483 47 27.82 17.77 19.98 20.02 3,997
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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) 

25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 4,854 55 1,842 32 21.16 21.05 15.14 15.03 4,006
26. ขุนดา่นปราการชล (นย) 224 74 33 69 31 1.68 1.38 0.10 0.10 150
27. คลองสียัด(ฉช) 420 141 34 111 29 2.45 3.57 0.14 0.14 279
28. บางพระ(ชบ) 117 85 72 73 69 0.25 1.18 0.28 0.29 32
29. หนองปลาไหล(รย) 164 136 83 123 82 1.45 2.66 0.38 0.28 28
30. ประแสร์(รย) 295 220 75 200 73 5.11 2.95 0.63 0.63 75
31. นฤบดินทรจินดา(ปจ) 295 89 30 75 27 0.73 0.90 0.00 0.00 206 
32. แก่งกระจาน(พบ) 710 372 52 307 48 2.85 2.25 2.59 3.02 338
33. ปราณบุรี(ปข) 391 234 60 216 58 0.44 0.44 0.41 0.41 157
34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,405 60 2,053 48 17.81 14.61 18.78 18.25 2,234
35. บางลาง(ยล) 1,454 907 62 631 54 9.35 5.97 12.15 12.13 547

รวมท้ังประเทศ 70,926 40,070 56 16,534 35 203.63 190.71 141.99 132.11 30,856

หมายเหตุ 
ปริมาณนํ้าที่มากกว่า 

ร้อยละ 80 
ปริมาณนํ้าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 30 
ปริมาณนํ้าที่ใช้การได้
น้อยกว่าร้อยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างฯ / ปริมาณ
น้ําระบาย สูงสุด 

  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป จํานวน 1 อ่าง (หนองปลาไหล) 
   อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จํานวน 1 อ่าง  
(นฤบดินทรจินดา) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ  
จํานวน 6 อ่าง (ภูมิพล สิริกิติ์ อุบลรัตน์ สิรินธร คลองสียัด และนฤบดินทรจินดา)  
 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 4 ส.ค. 65 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 

ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม
3 ส.ค. 65 52 2,614 2,666

1 ส.ค. - 3 ส.ค. 65 143 8,255 8,398
1 ม.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 8,697 528,889 537,586

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                   ผู้อํานวยการกลาง 


