
 

ท่ีของขา่ว 445/2565     วันที ่4 สิงหาคม 2565            (เวลา 06.00 น.) 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ าวนั ดังนี้ 

 1. สถานการณ์สาธารณภัย 

  1.1 อุทกภัย 

     สถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก่าลังค่อนข้างแรง    

พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ท่าให้มีฝนตกหนักบางแห่ง  ในระหว่างวันที่  

2 - 4 ส.ค. 65 ท าให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที ่3 จ. (แม่ฮ่องสอน ปทุมธานี ภูเก็ต) 6 อ. 11 ต. 12 ม. บ้านเรือน

ประชาชนได้รับผลกระทบ 53 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายทุกจังหวัด 

จังหวัด วันเกิดเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชื่ออ าเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
อ าเภอ ต าบล 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 

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

2. 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 

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

     จ.นครปฐม วันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 11.39 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะในความรับผิดชอบ อบต.ห้วยด้วน 
พ้ืนที่ประมาณ 9 ไร่ บริเวณหลังวัดหัวถนน ม.3 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม เบื้องต้นเพลิงลุกไหม้กองขยะประมาณ 7 ไร่ 
ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. อ่าเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าอ่านวยการและท่าการ
ดับเพลิง ปัจจุบันสามารถควบคุมเพลิงได้อยู่ในวงจ ากัด 

  
      

 2. การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 
  พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ่าวันที่ 4 ส.ค. 65 เวลา 05.00 น. 
          พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ร่องมรสุมก่าลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน      
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่่าท่ี ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   
ก่าลังปานกลางที่ พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ท่าให้มีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
และฝนท่ี ตกสะสมซึ่งอาจท่าให้เกิดน้่าท่วมฉับพลันและน้่าป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้่าไหลผ่าน
และพื้นที่ลุ่ม 
 ส่าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีก่าลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่     
มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และหลีกเลียงการเดินเรือบริเวณที่ มีฝนฟ้าคะนอง 
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 3. ขอ้มลูปริมาณฝนสูงสดุรายภาค เวลา 01.00 น. วนัที ่3 ส.ค. 65 ถงึ เวลา 01.00 น. วันที ่4 ส.ค. 65 (ขอ้มูลกรมอุตุนิยมวิทยา)   

ห 

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

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ าสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  
สูงสุด (˚C) 

จังหวัด 

เหนือ 21.6 ตาก 35.1 ล่าปาง เพชรบูรณ์ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 23.0 นครราชสีมา 35.0 มุกดาหาร 

กลาง 22.2 กาญจนบุร ี 34.9 อุทัยธาน ี
ตะวันออก 24.1 จันทบุรี ตราด 34.5 ปราจีนบุร ี

ใต ้ 22.4 ระนอง 33.6 ประจวบคีรีขันธ ์
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 24.2 สมุทรปราการ 33.7 กรุงเทพมหานคร 

 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ าสุด 11.0 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม)่  

 5. พ้ืนที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
  5.1 กองอ่านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 
145,146 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 แจ้งว่ากองอ่านวยการน้่าแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้่าจากฝนคาดการณ์ของ 
กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้่า (องค์การมหาชน) พบว่าจะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง 
ประกอบกับสถานการณ์น้่าในล่าน้่าและแหล่งน้่าธรรมชาติบางพ้ืนที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้่ามาก อาจส่งผลให้เกิด
น้่าหลากและน้่าท่วมฉับพลัน โดยมีพ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2565 ดังนี้  

 1. พ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ าหลาก น้ าท่วมขัง  
  ภาคเหนือ จังหวัดตาก (อ่าเภออุ้มผาง) แม่ฮ่องสอน (อ่าเภอปาย) เชียงใหม่ (อ่าเภอเชียงดาว แม่อาย) 

เชียงราย (อ่าเภอเมืองฯ แม่จัน แม่ลาว) น่าน (อ่าเภอบ่อเกลือ ปัว สันติสุข) อุตรดิตถ์ (อ่าเภอท่าปลา ทองแสนขัน) 
พิษณุโลก (อ่าเภอนครไทย วัดโบสถ์ เนินมะปราง ชาติตระการ) และเพชรบูรณ์ (อ่าเภอวังโป่ง หล่มสัก หล่มเก่า)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อ่าเภอเชียงคาน  นาด้วง) หนองคาย (อ่าเภอโพนพิสัย  รัตนวาปี) 
สกลนคร (อ่าเภอบ้านม่วง) บึงกาฬ (อ่าเภอเมืองฯ บุ่งคล้า โซ่พิสัย เซกา) มุกดาหาร (อ่าเภอดงหลวง) นครพนม 
(อ่าเภอท่าอุเทน เมืองฯ ธาตุพนม) ชัยภูมิ (อ่าเภอบ้านเขว้า หนองบัวแดง) ขอนแก่น (อ่าเภอเมืองฯ) ร้อยเอ็ด 
(อ่าเภอสุวรรณภูมิ) ยโสธร (อ่าเภอมหาชนะชัย ค่าเขื่อนแก้ว) นครราชสีมา (อ่าเภอจักราช พิมาย ล่าทะเมนชัย) 
และอุบลราชธานี (อ่าเภอม่วงสามสิบ ตระการพืชผล ดอนมดแดง เขื่องใน เมืองฯ วารินช่าราบ) ภาคกลาง 
จังหวัดกาญจนบุรี (อ่าเภอสังขละบุรี  ทองผาภูมิ) ลพบุรี (อ่าเภอชัยบาดาล) ปทุมธานี (อ่าเภอธัญบุรี ล่าลูกกา) 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อ าเภอ/เขต ปริมาณฝน 
เหนือ ล่าพนู - เมืองฯ 16.0 มม. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย - เมืองฯ 33.4 มม. 
กลาง นครปฐม - ก่าแพงแสน 55.3 มม. 

ตะวันออก ตราด - คลองใหญ่ 17.4 มม. 
ใต้ฝั่งตะวนัออก ประจวบคีรีขันธ ์ - เมืองฯ 32.2 มม. 
ใต้ฝั่งตะวนัตก พังงา - ตะกั่วป่า 37.4 มม. 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ปทุมธาน ี - คลองหลวง 6.4 มม. 
เกณฑ์ปริมาณน้่าฝน 0.1-10 มม.= ฝนเล็กนอ้ย 10.1-35.0 มม.= ฝนปานกลาง 35.1-90.0 มม. = ฝนหนกั มากกวา่ 90.0 มม. = ฝนหนกัมาก 
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นนทบุรี (อ่าเภอเมืองฯ ปากเกร็ด) สมุทรปราการ (อ่าเภอเมืองฯ บางพลี บางบ่อ) นครนายก (อ่าเภอเมืองฯ ปากพลี) 
ปราจีนบุรี (อ่าเภอนาดี ประจันตคาม กบินทร์บุรี) ระยอง (อ่าเภอแกลง เมืองฯ) จันทบุรี (อ่าเภอเขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ 
แหลมสิงห์ เมืองฯ ขลุง  มะขาม) ตราด (อ่าเภอเมืองฯ คลองใหญ่ แหลมงอบ เกาะกูด เกาะช้าง เขาสมิง) และ
ประจวบคีรีขันธ์ (อ่าเภอบางสะพาน ทับสะแก) ภาคใต้ จังหวัดชุมพร (อ่าเภอปะทิว) สุราษฎร์ธานี (อ่าเภอบ้านตาขุน ไชยา) 
นครศรีธรรมราช (อ่าเภอพรหมคีรี) พัทลุง (อ่าเภอกงหรา) ระนอง (อ่าเภอกะเปอร์) พังงา (อ่าเภอตะกั่วทุ่ง) และ
ตรัง (อ่าเภอย่านตาขาว)  
 2. พ้ืนที่เฝ้าระวังระดับน้ าเพ่ิมขึ้นอย่างฉับพลัน บริเวณแม่น้่าสายหลักและล่าน้่าสาขา ของแม่น้่ากก  
แม่น้่าวัง แม่น้่ายม แม่น้่าน่าน แม่น้่าแควน้อย แม่น้่าป่าสัก แม่น้่าเจ้าพระยา แม่น้่าเลย แม่น้่าชี แม่น้่ามูล แม่น้่าบางปะกง 
และแม่น้่าตราด 
 3. พ้ืนที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ มีปริมาตรน้ าสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ ากักเก็บ
สูงสุด (Upper Rule Curve) 6 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้่าแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่ อ่างเก็บน้่ากิ่วลม และกิ่วคอหมา 
ล าปาง อ่างเก็บน้่าน้่าพุง สกลนคร อ่างเก็บน้่าอุบลรัตน์ ขอนแก่น และอ่างเก็บน้่าป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี รวมทั้ง  
อ่างเก็บน้่าขนาดกลางที่มีปริมาตรน้่ามากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เสี่ยงน้่าล้นกระทบพ้ืนที่บริเวณ
ท้ายอ่างเก็บน้่าทั่วประเทศ 
 จึงขอให้กรุงเทพมหานคร ได้ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังและติดตามผลกระทบ      
ที่เกิดจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจท่าให้เกิดสถานการณ์น้่าท่วมขังในพ้ืนที่  และให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และ      
แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพ้ืนที่     
เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 007 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอ่านวยการน้่าแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565  
  5.2 ด้วยกองอ่านวยการน้่าแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้่าในแม่น้่าโขง พบว่าระดับน้่าที่สถานีจิ่งหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2565 เพิ่มขึ้น 1.24 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณน้่าไหลผ่าน
เพิ่มขึ้น 1,090 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับคาดการณ์จะมีฝนตกเพิ่มบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้่าโขงตอนล่าง ซึ่งจะ
ส่งผลให้ระดับน้่าในแม่น้่าโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
   1) สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันระดับน้่า 3.22 เมตร ต่่ากว่าระดับตลิ่ง 9.58 เมตร 
คาดการณ์ระดับน้่าจะเพ่ิมขึ้น ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1-1.2 เมตร แต่ยังคงต่่ากว่าระดับตลิ่ง 
   2) สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบันระดับน้่า 5.59 เมตร ต่่ากว่าระดับตลิ่ง 7.41 เมตร คาดการณ์
ระดับน้่าจะเพ่ิมขึ้น ในช่วงวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.8-1.2 เมตร แต่ยังคงต่่ากว่าระดับตลิ่ง 
   3) ตั้งแต่สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย จนถึง สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันระดับ
น้่าต่่ากว่าระดับตลิ่งเฉลี่ย 6.5 เมตร คาดการณ์ระดับน้่าจะเพ่ิมขึ้น ในช่วงวันที่ 5-8 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.8-1.2 เมตร    
แต่ยังคงต่่ากว่าระดับตลิ่ง 
   จึงให้จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ่านาจเจริญ และอุบลราชธานี  
ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้่าโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่
บริเวณริมแม่น้่าโขงทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอ่านวยการน้่าแห่งชาติ       
ฉบับที่ 23/2565 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  
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 6. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 สั่งการให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ดังน้ี 
  ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2565 ว่าฤดูฝนของ
ประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม  โดยในช่วง
เดือนสิงหาคมและกันยายน จะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่าน
ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจก่อให้เกิด
สภาวะน้่าท่วมฉับพลัน น้่าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้่าล้นตลิ่งได้ในบางพ้ืนที่  
  เพ่ือให้การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้ 
กองอ่านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด่าเนินการ ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อม 
  1.1 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้จัดตั้งคณะท่างานติดตามสถานการณ์ โดยมีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ท่าหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้่า และประเมิน
สถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน เสนอต่อผู้อ่านวยการจังหวัดในการเตรียมการเผชิญเหตุ     
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพ้ืนที่ 
   1.2 การจัดท่าแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ อุทกภัยของจังหวัด  
โดยให้ความส่าคัญกับการจัดท่ารายละเอียดในประเด็นส่าคัญ อาทิ ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยดินถล่มในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน รายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆ การก่าหนดจุด/พ้ืนที่
ปลอดภัยประจ่าหมู่บ้าน/ชุมชน แผนรองรับการอพยพประชาชน และสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การก่าหนด
บทบาทภารกิจหน่วยงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
ช่องทางการสื่อสาร พ้ืนที่รับผิดชอบ และก่าหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งก่าหนดให้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย 
   1.3 การระบายน้่าและการเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้่า ให้มอบหมายกองอ่านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในแต่ละระดับ วางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงในเขตชุมชน พ้ืนที่ส่าคัญทางเศรษฐกิจ และเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจ่า       
ให้เร่งท่าการขุดลอกท่อระบายน้่า ดูดเลน ท่าความสะอาดร่องน้่า ส่าหรับคู คลอง แหล่งน้่าต่างๆ ให้ก่าจัดวัชพืชขยะ 
สิ่งกีดขวางทางน้่า เพ่ือใช้รองรับน้่าฝน รวมถึงน้่าจากท่อระบายน้่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้วางแผนการ
ล่าเลียงน้่าที่มีการระบายในช่วงน้่ามากไปยังพ้ืนที่รองรับน้่าต่างๆ ที่มีน้่าน้อย อาทิ การเปิดทางน้่าการสูบส่งน้่าไปยัง
แหล่งน้่าสาธารณะ เป็นต้น เพ่ือกักเก็บน้่าไว้ใช้กรณีเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง 
   1.4 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้่ากั้นน้่า อาทิ อ่างเก็บน้่า พนังกั้นน้่า 
ให้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบท่าการส่ารวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ตามหลัก
วิศวกรรมเพ่ือรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้่าไหลเข้า/ผ่านในปริมาณมาก รวมทัง้สรา้งความมัน่ใจใหก้บัประชาชนในพ้ืนที ่
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   1.5 การแจ้งเตือนภัย เมื่อมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มให้แจ้งเตือนไปยัง 
กองอ่านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือตามแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัย และให้แจ้งเตือนประชาชนทราบถึงสถานการณ์ในช่องทางต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตน 
ให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการแจ้งข้อมูล และการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
  2. การเผชิญเหตุ  
   เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้ด่าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
   2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อ่าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นเพ่ือเป็นศูนย์ควบคุม  
สั่งการ และอ่านวยการหลักในการระดมสรรรพก่าลังตลอดจนการประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล 
  2.2 พ้ืนที่ที่ เมื่ อฝนตกหนัก มักเกิดน้่ าท่วมขังสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน 
ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น่าชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนเชิญชวน
ประชาชนจิตอาสา ร่วมเฝ้าระวัง และร่วมกันก่าจัดสิ่งกีดขวางทางน้่า พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานฝ่ายพลเรือน
หน่วยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน ในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยเปิดทางน้่า หรือสูบน้่าระบายออกจากพ้ืนที่ 
   2.3 จัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ละด้านให้ครอบคลุม อาทิ ด้านการด่ารงชีพ  
ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน การให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้่าดื่ม การรักษาพยาบาล แก่ประชาชนที่ประสบภัย 
ตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง ด้านที่อยู่อาศัยให้บูรณาการหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร อาสาสมัคร 
ประชาชนจิตอาสาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว และกรณีเส้นทาง
คมนาคมมีน้่าท่วมขังหรือได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ให้จัดท่าป้ายแจ้งเตือน จัดเจ้าหน้าที่อ่านวยความสะดวก
แนะน่าเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน 
พร้อมทั้งเร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ช่ารุด/ถูกตัดขาด เพ่ือให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว 
   2.4 การรายงานสถานการณ์อุทกภัย ให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบผ่านกองอ่านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลางตามช่องทางที่ก่าหนดอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ความส่าคัญกับการด่าเนินการตามมาตรการป้องกัน
โรคของกระทรวงสาธารณสุขด้วย 
 7. สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า (ข้อมูลกรมชลประทาน วันท่ี 3 ส.ค. 65) 

ตารางสภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 35 อ่าง 

อ่างเก็บน่้า 
ความจุท่ี 

รนก. 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน่้าในอ่างฯ ปริมาตรน่้าใช้การได ้ ปริมาตรน่้าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน่้าระบาย ปริมาตรน่้า
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น่้าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% น่้า 
ใช้การ 

วันน้ี   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

1. ภูมิพล (ตก) 13,462 5,799 43 1,999 21 16.49 16.43 5.00 5.00 7,663 
2. สิริกิติ์(อต) 9,510 4,119 43 1,269 19 20.43 20.64 5.03 0.34 5,391 
3. แม่งัดสมบูรณ์ชล(ชม) 265 163 61 150 60 1.71 1.43 0.31 0.33 102 
4. แม่กวงอุดมธารา(ชม) 263 99 38 85 34 1.02 0.96 0.52 0.62 164 
5. กิ่วลม(ลป) 106 72 68 69 67 6.18 6.06 6.42 5.94 34 
6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 135 80 129 79 1.78 1.53 2.90 4.07 35 

 



7 

 
 

 

อ่างเก็บน่้า 
ความจุท่ี 

รนก. 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน่้าในอ่างฯ ปริมาตรน่้าใช้การได ้ ปริมาตรน่้าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน่้าระบาย ปริมาตรน่้า
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น่้าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% น่้า 
ใช้การ 

วันน้ี   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

7. แควน้อยบ่ารุงแดน(พล) 939 433 46 390 43 11.44 10.88 8.64 8.64 506 
8. แม่มอก(ลป) 110 49 44 33 35 0.11 0.31 0.21 0.21 61 
9. ห้วยหลวง(อต) 136 50 37 43 34 0.47 0.09 0.11 0.11 86 
10. น่้าอูน(สน) 520 282 54 237 50 4.22 3.43 1.13 1.42 238 
11. น่้าพุง(สน) 165 67 41 59 38 0.79 1.26 0.00 0.00 98 
12. จุฬาภรณ์(ชย) 164 97 59 60 47 0.51 0.78 052 0.53 67 
13. อุบลรัตน์(ขก) 2,431 991 41 410 22 9.07 11.47 14.57 14.78 1,440 
14. ล่าปาว(กส) 1,980 1,000 51 900 48 14.30 18.00 3.56 3.30 980 
15. ล่าตะคอง(นม) 314 179 57 156 53 2.77 1.63 1.30 1.30 135 
16. ล่าพระเพลิง(นม) 155 101 65 99 65 0.73 1.63 0.90 0.69 54 
17. มูลบน(นม) 141 91 64 84 62 0.00 0.17 0.00 0.00 50 
18. ล่าแซะ(นม) 275 178 65 171 67 1.08 0.00 0.22 0.55 97 
19. ล่านางรอง(บร) 121 92 76 89 75 0.21 0.54 0.33 0.32 29 
20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,139 58 308 27 3.63 7.78 3.04 3.07 827 
21. ป่าสักชลสิทธิ์(ลบ) 960 380 40 377 39 15.07 20.63 6.96 6.98 580 
22. ทับเสลา(อน) 160 78 49 61 43 1.77 0.81 0.05 0.05 82 
23. กระเสียว(สพ) 299 175 59 135 52 2.22 1.92 0.10 0.10 124 
24. ศรีนครินทร์(กจ) 17,745 13,745 77 3,480 47 17.77 14.56 20.02 15.02 4,000 
25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 4,849 55 1,837 31 21.05 18.35 15.03 15.05 4,011 
26. ขุนด่านปราการชล (นย) 224 72 32 68 31 1.38 0.85 0.10 0.10 152 
27. คลองสียัด(ฉช) 420 139 33 109 28 3.57 3.29 0.14 0.14 281 
28. บางพระ(ชบ) 117 84 72 72 69 1.18 2.45 0.29 0.29 33 
29. หนองปลาไหล(รย) 164 136 83 122 81 2.66 4.69 0.28 0.11 28 
30. ประแสร์(รย) 295 216 73 196 71 2.95 3.61 0.63 0.63 79 

31. นฤบดินทรจินดา(ปจ) 295 88 30 74 26 0.90 0.55 0.00 0.00 207 
32. แก่งกระจาน(พบ) 710 373 52 308 48 2.25 2.85 3.02 3.02 337 
33. ปราณบุรี(ปข) 391 234 60 216 58 0.44 0.72 0.41 0.41 157 
34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,406 60 2,055 48 14.61 17.40 18.25 18.38 2,233 
35. บางลาง(ยล) 1,454 910 63 634 54 5.97 5.07 12.13 12.11 544 

รวมท้ังประเทศ 70,926 40,021 56 16,483 35 190.71 202.21 132.11 123.61 30,905 

หมายเหต ุ
ปริมาณน้่าที่มากกวา่ 

ร้อยละ 80 
ปริมาณน้่าที่น้อยกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 30 
ปริมาณน้่าที่ใช้การได้

น้อยกวา่ร้อยละ 30 
% น้่าเก็บกัก / ปริมาณน้่าไหลเข้าอ่างฯ / ปริมาณ

น้่าระบาย สูงสุด 

  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ท่ีปริมาณน้ าเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป จ านวน 1 อ่าง (หนองปลาไหล) 
   อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ านวน 1 อ่าง  
(นฤบดินทรจินดา) 
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ  
จ านวน 6 อ่าง (ภูมิพล สิริกิติ์ อุบลรัตน์ สิรินธร คลองสียัด และนฤบดินทรจินดา)  
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 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 4 ส.ค. 65 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ่ากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 

ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจบ็ 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 
                   ผู้อ่านวยการกลาง 


