
ที่ของขาว 441/2565     วันท่ี 2 สงิหาคม 2565            (เวลา 06.00 น.) 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณสาธารณภัยประจําวนั ดังน้ี 

 1. สถานการณสาธารณภัย 

  1.1 อุทกภัย 

     สถานการณมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยมีกําลังปานกลาง 

ประกอบกับหยอมความกดอากาศต่าํปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเชนนีท้ําใหประเทศไทย   

มีฝนเพ่ิมขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแหง ในระหวางวันท่ี 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 65 ทําใหเกิดสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี          

9 จ. (อุตรดิตถ พิษณุโลก อํานาจเจริญ สุพรรณบุรี นครราชสีมา ชลบุรี พังงา กระบ่ี ภูเก็ต) 9 อ. 14 ต. 29 ม. 

บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 73 ครัวเรือน ไมมีผู ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปจจุบันยังคงมี

สถานการณในพ้ืนท่ี 1 จ. (นครราชสีมา ) 1 อ. 1 ต. 1 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 

ภาคตะวันออก รวม 1 จงัหวัด 1 อ. 2 ต. 2 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ - ครัวเรือน 

6. ชลบุรี 1 ส.ค. 65 1 2 2 ศรีราชา - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

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

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

คลี่คลายแลว 

8. กระบ่ี 1 ส.ค. 65 1 5 20 เกาะลันตา - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

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

คลี่คลายแลว 

     1) จ .ชลบุรี วันที่  1 ส .ค. 65 เวลา 10.00 น. เกิดฝนตกหนักน้ําทวมผิวการจราจรในพ้ืนท่ี  

ทม.เจาพระยาสุรศักดิ  ์บริเวณแยกไฟแดงหนองยายบู  ต.สุรศักดิ ์ หนาสํานักงาน ทน.เจาพระยาสุรศักดิ ์ 

และหนานิคมอุตสาหกรรมปนทอง1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. 

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 อําเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที่เกี่ยวของเขาสํารวจ

ความเสียหาย และใหการชวยเหลือติดตั้งเครื่องสูบน้ําระบายออกจากพ้ืนที่ ปจจุบันสถานการณคลี่คลาย 

 
     2) 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 และกางเต็นทเพื่อพักอาศัย

ชัว่คราวใหประชาชน ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 
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  1.2 วาตภัย 

     สถานการณมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยมีกําลังปานกลาง 

ประกอบกับหยอมความกดอากาศต่าํปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเชนนีท้ําใหประเทศไทย   

มฝีนเพ่ิมขึน้กบัมลีมกระโชกแรงบางแหง ในระหวางวันที่ 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 65 ทําใหเกิดสถานการณวาตภัยในพ้ืนท่ี              

9 จ. (พะเยา นาน กําแพงเพชร นครพนม อุดรธานี ขอนแกน สิงหบุรี นครปฐม นราธิวาส) 11 อ. 13 ต. 24 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 - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

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

ชวยเหลือ 
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 

  1.3 คลื่นลมแรง 

     จ.กระบ่ี วันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 03.00 น. เกิดคล่ืนลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ในพ้ืนที่ ทาเรอืบานคลองโตบ 

ต.เกาะลันตาใหญ อ.เกาะลันตา สงผลใหเรือประมงพ้ืนบานไดรับความเสีย 27 ลํา และเครื่องมือทําการประมง

ไดรับความเสียหาย โดย สนง.ปภ.จ. สนง.เจาทาสาขากระบี ่อําเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ  

และหนวยงานทีเ่กีย่วของเขาสํารวจความเสียหาย และหาแนวทางการพัฒนาจุดหลบลมของเรือประมงพืน้ฐาน  

ณ คลองนุย บานคลองโตบ สําหรับหลบลมในชวงมรสุม 
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  1.4 แผนดนิไหว 

     ประเทศเมียนมา วันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 23.03 น. เกิดแผนดินไหวบนบกขนาด 5.1 ความลึก 2 กม. 

ที่ละติจูด 21.17 องศาเหนือ 99.96 องศาตะวันออก หางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แมสาย จ.เชียงราย 

ประมาณ 82 กม. เบ้ืองตนรูสึกสั่นไหวในพ้ืนท่ี อ.แมสาย สะเมิง แมลาว แมจัน เวียงเชียงรุง เมืองฯ แมฟาหลวง 

จ.เชียงราย และ อ.แมอาย จ.เชยีงใหม และยังไมมีรายงานความเสียหาย 

อ 

 2. การคาดการณลักษณะอากาศ 

  พยากรณอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 2 ส.ค. 65 เวลา 05.00 น. 

          พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมง รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ของประเทศไทย เขาสูหยอมความกดอากาศต่าํที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใตตอนบน ประกอบกบัมรสุมตะวนัตกเฉยีงใต

กาํลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอนัดามนั ประเทศไทย และอาวไทยมีกําลังแรงขึ้น ลักษณะเชนนี้ทําใหมีฝนตกหนัก

บางแหง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทัง้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

และภาคใตฝ งตะวันออก โดยมีฝนตกหนักมากบางพืน้ที ่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใตฝ งตะวันตก  

ขอใหประชาชนในบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนทีต่กสะสมซึ่งอาจทําใหเกิด 

น้ําทวมฉับพลันและน้าํปาไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผาน และพ้ืนท่ีลุมในระยะนี้ไวดวย 

 สําหรับคล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมคีล่ืนสูง  

2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคล่ืนสูงมากกวา 3 เมตร สวนบริเวณทะเลอันดามันตอนลางและอาวไทยมีคล่ืนสูง 

1-2 เมตร บริเวณที่ฝนฝาคะนองคลืน่สูงมากวา 2 เมตร ขอใหชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยเดินเรือ

ดวยความระมัดระวังและหลีกเลีย่งการเดินเรือบริเวณทีม่ีฝนฟาคะนอง สําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน

ตอนบนควรงดออกจากฝงในระยะนี้ไวดวย 

 
 

https://earthquake.tmd.go.th/images/png/9638.png�
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 3. ขอมูลปรมิาณฝนสงูสดุรายภาค เวลา 01.00 น. วนัที ่1 ส.ค. 65 ถงึ เวลา 01.00 น. วันที ่2 ส.ค. 65 (ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 
  

ห 

 4. ขอมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันท่ี 2 ส.ค. 65)  

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ําสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) 
จังหวัด 

เหนอื 21.2 ตาก 35.7 แมฮองสอน 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 22.3 นครราชสีมา 35.5 ขอนแกน 

กลาง 22.1 กาญจนบรุี 35.8 สพุรรณบรุี 

ตะวนัออก 23.0 ตราด 33.3 ปราจีนบุรี 

ใต 23.5 ปตตาน ี 34.3 เพชรบรุี 

กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 24.3 กรุงเทพมหานคร 32.1 ปทุมธาน ี
 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด 12.1 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอนิทนนท อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม)  
 5. พ้ืนท่ีเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ 

  5.1 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 

145,146 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 แจงวากองอํานวยการน้ําแหงชาติไดประเมินสถานการณน้ําจากฝนคาดการณของ 

กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) พบวาจะมีปริมาณฝนตกสะสมตอเนือ่ง ประกอบกับ

สถานการณน้าํในลําน้ ําและแหลงน้าํธรรมชาติบางพื้นที่ทีฝ่นตกหนักอยู ในเกณฑน้าํมาก อาจสงผลใหเกิดน้ ําหลากและ 

น้ําทวมฉับพลัน โดยมีพ้ืนท่ีเฝาระวังสถานการณระหวางวันท่ี 2 – 10 สิงหาคม 2565 ดังนี้  

 1. พ้ืนท่ีเฝาระวังสถานการณน้ําหลาก น้ําทวมขัง  

  ภาคเหนอื จงัหวัดตาก (อําเภออุมผาง) แมฮองสอน (อําเภอปาย) เชียงใหม (อําเภอเชยีงดาว แมอาย) เชียงราย 

(อําเภอเมืองฯ แมจัน แมลาว) นาน (อําเภอบอเกลือ ปว สันติสุข) อุตรดิตถ (อําเภอทาปลา ทองแสนขัน) พิษณุโลก  

(อํ าเภอนครไทย วั ดโบสถ  เนินมะปราง ชาติตระการ ) และเพชรบูรณ  ( อําเภอวั งโป ง  หลมสั ก หลมเก า )  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อําเภอเชียงคาน  นาดวง) หนองคาย (อําเภอโพนพิสัย  รัตนวาป) สกลนคร 

(อําเภอบานมวง) บึงกาฬ (อําเภอเมืองฯ บุงคลา โซพิสัย เซกา) มุกดาหาร (อําเภอดงหลวง) นครพนม (อําเภอทาอุเทน เมืองฯ 

ธาตุพนม) ชัยภูมิ (อําเภอบานเขวา หนองบัวแดง) ขอนแกน (อําเภอเมืองฯ) รอยเอ็ด (อําเภอสุวรรณภูมิ) ยโสธร  

(อําเภอมหาชนะชัย คําเขื ่อนแกว )  นครราชสีมา  (อําเภอจักราช พิมาย ลําทะเมนชัย) และอุบลราชธาน ี 

(อําเภอมวงสามสิบ ตระการพืชผล ดอนมดแดง เข่ืองใน เมืองฯ วารินชําราบ) ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี (อําเภอสังขละบุรี  

ทองผาภูมิ) ลพบุรี (อําเภอชัยบาดาล) ปทุมธานี (อําเภอธัญบุรี ลําลูกกา) นนทบุรี (อําเภอเมืองฯ ปากเกร็ด) 

สมุทรปราการ (อําเภอเมืองฯ บางพลี บางบอ) นครนายก (อําเภอเมืองฯ ปากพลี) ปราจีนบุรี (อําเภอนาดี ประจันตคาม 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 

เหนอื เชยีงราย ต.รอบเวยีง เมอืงฯ 83.0 มม. 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื บึงกาฬ - เมอืงฯ 55.3 มม. 

กลาง สพุรรณบรุ ี - เมอืงฯ 78.2 มม. 

ตะวนัออก ระยอง ต.หวยโปง เมอืงฯ 59.9 มม. 

ใตฝงตะวนัออก ประจวบคีรขีนัธ - เมอืงฯ 9.7 มม. 

ใตฝงตะวนัตก กระบี่ - เกาะลันตา 246.8 มม. 

กรุงเทพฯและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา 86.0 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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กบินทรบุรี) ระยอง (อําเภอแกลง เมืองฯ) จันทบุรี (อําเภอเขาคิชฌกูฏ ทาใหม แหลมสิงห เมืองฯ ขลุง  มะขาม) ตราด  

(อําเภอเมืองฯ คลองใหญ แหลมงอบ เกาะกูด เกาะชาง เขาสมิง) และประจวบคีรีขันธ (อําเภอบางสะพาน ทับสะแก) 

ภาคใต

 2. พื้นที่เฝาระวังระดับน้ ําเพิ่มขึน้อยางฉับพลัน บริเวณแมน้ ําสายหลักและลําน้ ําสาขา ของแมน้ํากก  

แมน้ําวัง แมน้ํายม แมน้ํานาน แมน้ําแควนอย แมน้ําปาสัก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําเลย แมน้ําชี แมน้ํามูล แมน้ําบางปะกง 

และแมน้ําตราด 

 จังหวัดชุมพร (อําเภอปะทิว) สุราษฎรธานี (อําเภอบานตาขุน ไชยา) นครศรีธรรมราช (อําเภอพรหมคีรี)  

พัทลุง (อําเภอกงหรา) ระนอง (อําเภอกะเปอร) พังงา (อําเภอตะก่ัวทุง) และตรงั (อําเภอยานตาขาว)  

 3. พื้นที่เฝาระวังอางเก็บน้ําขนาดใหญ มีปริมาตรน้ําสูงกวาเกณฑปฏิบัติการอางเก็บน้ํากักเก็บสูงสุด 

(Upper Rule Curve) 6 แหง ไดแก อางเก็บน้าํแมงัดสมบูรณชล เชียงใหม อางเก็บน้ํากิ่วลม และกิว่คอหมา ลําปาง 

อางเก็บน้าํน้ําพุง สกลนคร อางเก็บน้ําอุบลรัตน ขอนแกน และอางเก็บน้าํปาสักชลสิทธิ ์ลพบุรี รวมทัง้อางเก็บน้ําขนาด

กลางที่มีปริมาตรน้ํามากกวารอยละ 80 และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เสี ่ยงน้าํลนกระทบพื้นที่บริเวณทายอางเก็บน้ําทั่ว

ประเทศ 

 จึงขอใหกรุงเทพมหานคร ไดประชาสัมพันธ/แจงเตือนประชาชน เฝาระวังและติดตามผลกระทบที่
เกิดจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทําใหเกิดสถานการณน้ําทวมขังในพ้ืนที่ และใหจังหวัดติดตามสถานการณและแจงเตอืน

ประชาชนที่อยูในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยทราบลวงหนา ทั้งนี ้หากมีแนวโนมจะเกิดสถานการณรุนแรงในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยทราบ
ลวงหนา ใหถือปฏิบัติตามขอสัง่การและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ ดวนที่สุด ท่ี มท (บกปภ) 0624/ว 007 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 พรอมทั้งเตรียมความพรอมใน 

การปฏิบตัติามประกาศกองอาํนวยการน้าํแหงชาติ ฉบับที่ 24/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565  

  5.2 ดวยกองอํานวยการน้ําแหงชาติไดติดตามสถานการณน้าํในแมน้าํโขง พบวาระดับน้าํที่สถานีจิง่หง

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 พรอมท้ังเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ําแหงชาติ       

ฉบับที่ 23/2565 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  

 6. ขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย/ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู บัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 สั่งการใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพรอม

รับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป 2565 ดังน้ี 
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  ดวยกรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดการณลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย ป 2565 วาฤดูฝนของ

ประเทศไทยปนี ้จะเริม่ตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิน้สุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในชวง

เดือนสิงหาคมและกันยายน จะเปนชวงที่มีฝนตกชุกหนาแนน และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผาน

ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะสงผลใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจกอใหเกิด

สภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมทั้งน้ําลนตล่ิงไดในบางพ้ืนที่  

  เพือ่ใหการเตรียมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝนป 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

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 อางเก็บน้ํา 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 
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   2.1 จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด อําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นเพื่อเปนศูนยควบคุม  

สั่งการ และอํานวยการหลักในการระดมสรรรพกําลังตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ  

ทัง้ฝายพลเรอืน หนวยทหาร องคกรปกครองสวนทองถิน่ และองคกรสาธารณกศุล 

  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 

   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 
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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) 

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 

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 2 ส.ค. 65 (ขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด ยงัไมรวมขอมูล สตช. และ สธ.) 

ชวงเวลา ผูเสียชีวิต ผูบาดเจบ็ รวม 

1 ส.ค. 65 52 3,038 3,090 

1 ม.ค. 65 - 1 ส.ค. 65 8,606 523,531 532,137 

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

              อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   ผูอํานวยการกลาง 


