
ท่ีของขา่ว 463/2565     วันที ่12 สิงหาคม 2565            (เวลา 06.00 น.) 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ าวนั ดังนี้ 

 1. สถานการณ์สาธารณภัย 

  1.1 อุทกภัย 

     สถานการณ์จาก พายุโซนร้อน “มู่หลาน” ได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน บริเวณเมืองลางซอน 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรง ประกอบกับมีร่องมรสุม

พาดผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน 

ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 11 - 12 ส.ค. 65         

มีพ้ืนที่เกิดสถานการณ์ น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก น้ าล้นตลิ่ง และน้ าท่วมขัง ในพ้ืนที่ 2 จ. 2 อ. 2 ต. 2 ม. 

ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้ 

     1) จ.น่าน วันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 22.00 น. เกิดฝนตกหนักน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมในพ้ืนที่ ต.เชียงกลาง 
อ.เชียงกลาง  อยู่ ระหว่างส ารวจความเสียหาย เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สนง.ปภ.จ.  
หน่วยทหารอ าเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าส ารวจความเสียหาย 
และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ปัจจุบันระดับน้ าลดลง 
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     2) จ.นครพนม วันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 19.00 น. เกิดฝนตกหนักน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ ทม.นครพนม 
 อ.เมือง น้ าท่วมขังผิวการจราจร บนถนนอภิบาลบัญชา บริเวณหน้ารพ.นครพนม ตลาดสดเทศบาล  
บริเวณแยกถนนราชทัณฑ์ ถนนบ ารุงเมือง และถนนเทศาประดิษฐ์ ระดับน้ าสูงประมาณ 30-60 ซม. รถเล็ก 
ยังสามารถสัญจรได้ โดย สนง.ปภ.จ. อ าเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าส ารวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือเร่งระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

 
  1.2 วาตภัย 
     จ.จันทบุ่รี วันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 21.30 น. เกิดเหตุวาตภัย ในพ้ืนที่ ต.หนองบัว อ.เมืองฯ ส่งผลให้   
กิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่หัก หล่นใส่บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 2 หลัง รถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน        
ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. แขวงทางหลวงจันทบุรี อ าเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร 
มูลนิธิ เข้าส ารวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือแล้ว 

  
  1.3 แผ่นดินไหว 
     จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 19.55 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 2.4 ความลึก 4 กม. 
บริเวณ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา ละติจูด 19.147 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.333 องศาตะวันออก เบื้องต้น  
ไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหวและรายงานความเสียหาย 
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 2. การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 
  2.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อน “มู่หลาน” ฉบับที่ 12 (203/2565) วันที่ 12 ส.ค. 65 เวลา 05.00 น.  
 เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ (12 ส.ค. 65) พายุดีเปรสชัน “มู่หลาน” บริเวณมณฑลยูนนานตอนใต้ ประเทศจีน 
ได้อ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงแล้ว และเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศจีนตอนใต้         
ประเทศเมียนมาตอนบน และประเทศลาวตอนบน ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ           
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกห นักถึงหนักมาก          
และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ าไหล
ผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย 
 ส าหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง        
ท าให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีก าลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มี   
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
 2.2 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าวันที่ 12 ส.ค. 65 เวลา 05.00 น. 
    พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจท าให้เกดิน้ าทว่ม
ฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ าไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่มไว้ด้วย เนื่องจากหย่อม
ความกดอากาศต่ าก าลังแรง ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ประเทศเมียนมาตอนบน และประเทศลาวตอนบน 
ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีก า ลังปานกลาง ส าหรับทะเล
อันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามัน
ตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือ        
ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

  
         3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 01.00 น. วันที่ 11 ส.ค. 65 ถึง เวลา 01.00 น. วันที่ 12 ส.ค. 65 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา)   
ห 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อ าเภอ/เขต ปริมาณฝน 
เหนือ น่าน - ทุ่งช้าง 122.3 มม. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ขามเฒ่า เมืองฯ 125.8มม. 
กลาง กาญจนบุร ี - ทองผาภูม ิ 36.3 มม. 

ตะวันออก ตราด - คลองใหญ ่ 91.6 มม. 
ใต้ฝั่งตะวันออก ประจวบครีีขันธ์ - เมืองฯ 4.2 มม. 
ใต้ฝั่งตะวันตก ระนอง - เมืองฯ 3.0 มม. 

กรุงเทพฯและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกิติ ์ คลองเตย 19.3 มม. 
เกณฑ์ปริมาณน้ าฝน 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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 4. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 12 ส.ค. 65)  

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ าสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภมูิ  
สูงสุด (˚C) 

จังหวัด 

เหนือ 21.3 ตาก 35.0 ตาก 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 23.0 เลย 33.1 มหาสารคาม บรุีรัมย ์

กลาง 23.0 สุพรรณบุรี 35.1 อุทัยธาน ี
ตะวันออก 24.4 ตราด 33.0 สระแก้ว 

ใต ้ 22.9 สงขลา 35.5 สุราษฎร์ธาน ี
กรุงเทพมหานคร/ปรมิณฑล 23.0 กรุงเทพมหานคร 35.0 กรุงเทพมหานคร 

 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ าสุด 11.6 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม)่  
 5. พ้ืนที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 

  5.1 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ที่ มท (กอภก) 0610/ ว 160               
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่า ในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2565 มีฝนตกหนักถึงหนัก
มากบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ ท าให้มีน้ าท่าไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพ่ิมขึ้น และจากการคาดการณ์ปริมาณน้ า 
สถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่าง 1,000-1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แม่น้ าสะแกกรัง Ct.19         
อัตรา 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และล าน้ าสาขา อัตรา 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะท าให้ปริมาณน้ า
เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,400-1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีความจ าเป็นต้องระบายน้ าเพ่ิมขึ้น
ในอัตรา 1,000–1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พ้ืนที่ริมน้ ามีระดับน้ าเพ่ิมสูงขึ้นจากปัจจุบัน         
อีกประมาณ 0.20 - 0.60 เมตร บริเวณพ้ืนที่ลุ่มต่ านอกคันกั้นน้ าบริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และต าบลหัวเวียง อ าเภอเสนา ต าบลลาดชิด ต าบลท่าดินแดง อ าเภอผักไห่        
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ าน้อย) ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีปริมาณน้ าเหนือ
เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณน้ าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป  
    เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น              
จึงให้จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และ
สมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจกา รในแม่น้ า               
เช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ริมสองฝั่งแม่น้ า     
ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รายละเอียดตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0328/ว 6523            
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และขอให้กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่
ประกอบกิจการในแม่น้ า เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร ท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น 
รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ริมสองฝั่งแม่น้ า ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รายละเอียด
ตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0328/ว6523 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 
  5.2 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ที่ มท (กอภก) 0610/ ว 159               
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 แจ้งว่ากองอ านวยการน้ าแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ าในแม่น้ าโขง พบว่าพายุโซนร้อน   
“มู่หลาน”ได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อเวลา 07.00 น. (วันที่ 11 สิงหาคม 2565) บริเวณเมืองลางซอน 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คาดว่าจะอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรง ประกอบ กับ         
มีร่องมรสุมพาดผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตอนบน ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลุ่มน้ าโขง 
ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ าในแม่น้ าโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 13 – 18 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
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   1. สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่ง 9.01 เมตร คาดการณ์ระดับน้ า
จะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.80 – 1.20 เมตร แต่ยังคงต่ ากว่าระดับตลิ่ง 
   2. สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบันระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่ง 7.34 เมตร คาดการณ์ระดับน้ า        
จะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร แต่ยังคงต่ ากว่าระดับตลิ่ง 
   3. สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปัจจุบันระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่ง 6.40 เมตร คาดการณ์   
ระดับน้ าจะเพ่ิมขึ้น ในช่วงวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร แต่ยังคงต่ ากว่าระดับตลิ่ง 
   4. สถานีนครพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบันระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่ง 5.55 เมตร คาดการณ์ระดับน้ า
จะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร แต่ยังคงต่ ากว่าระดับตลิ่ง 
   5. ตั้งแต่สถานีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ถึง สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันระดับน้ า    
ต่ ากว่าระดับตลิ่งเฉลี่ย 5.65 เมตร คาดการณ์ระดับน้ าจะเพ่ิมขึ้น ในช่วงวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2565 ประมาณ 
0.80 – 1.00 เมตร แต่ยังคงต่ ากว่าระดับตลิ่ง  
  จึงขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ า
โขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ าโขงทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศ
กองอ านวยการน้ าแห่งชาติ ฉบับท่ี 27/2565 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 
  5.3 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ที่ มท (กอภก) 0610/ ว 157,158    
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 แจ้งว่า กองอ านวยการน้ าแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์น้ าจากฝนคาดการณ์ของ 
กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) พบว่าจะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง 
ประกอบกับสถานการณ์น้ าในล าน้ าและแหล่งน้ าธรรมชาติบางพ้ืนที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ ามาก อาจส่งผลให้  
เกิดน้ าหลากและน้ าท่วมฉับพลัน รวมทั้งมีบางพ้ืนที่มีน้ าท่วมขังอยู่เดิมอาจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีพ้ืนที่เฝ้าระวัง
สถานการณ์ระหว่างวันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
    1. พ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ าหลาก น้ าท่วมขัง  
 ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปาย แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ขุนยวม  
ปางมะผ้า สบเมย) เชียงใหม่ (อ าเภอแม่แตง เวียงแหง) เชียงราย (อ าเภอเวียงแก่น ขุนตาล เทิง ดอยหลวง 
 เชียงของ) พะเยา (อ าเภอเชียงค า ปง) น่าน (อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เชียงกลาง ท่าวังผา ทุ่งช้าง บ่อเกลือ ปัว 
สองแคว) พิษณุโลก (อ าเภอนครไทย) และตาก (อ าเภออุ้มผาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อ าเภอด่านซ้าย 
วังสะพุง) หนองคาย (อ าเภอรัตนวาปี) บึงกาฬ (อ าเภอเมืองบึงกาฬ บึงโขงหลง โซ่พิสัย เซกา ปากคาด) นครพนม 
(อ าเภอเมืองนครพนม ท่าอุเทน โพนสวรรค์ บ้านแพง ศรีสงคราม) และศรีสะเกษ (อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
ยางชุมน้อย ราษีไศล) ภาคกลาง จังหวัดนครนายก (อ าเภอเมืองนครนายก บ้านนา ปากพลี องครักษ์) ปราจีนบุรี 
(อ าเภอเมืองปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ บ้านสร้าง นาดี ) ระยอง (อ าเภอแกลง) จันทบุรี 
(อ าเภอเมืองจันทบุรี นายายอาม แก่งหางแมว ขลุง เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ าร้อน มะขาม แหลมสิงห์ ท่าใหม่ สอยดาว)  
และตราด (อ าเภอเกาะช้าง เกาะกูด แหลมงอบ เขาสมิง) 

  2. พ้ืนที่เฝ้าระวังระดับน้ าเพ่ิมขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ าล้นตลิ่ง  บริเวณแม่น้ าสายหลัก 
และล าน้ าสาขาของแม่น้ ากก แม่น้ าวัง แม่น้ ายม แม่น้ าน่าน แม่น้ าแควน้อย แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าเลย 
แม่น้ าชี แม่น้ ามูล แม่น้ าบางปะกง และแม่น้ าตราด 
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  3. พ้ืนที่เฝ้าระวังแหล่งน้ าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตรน้ าสูงกว่าเกณฑ์
ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ ากักเก็บสูงสุด (Upper Rule Curve) 9 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าแม่งัดสมบูรณ์ชล  
จังหวัดเชียงใหม่  อ่างเก็บน้ ากิ่วลมและกิ่วคอหมา จังหวัดล าปาง  บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  
อ่างเก็บน้ าป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี อ่างเก็บน้ าน้ าพุง จังหวัดสกลนคร อ่างเก็บน้ าอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
อ่างเก็บน้ าบางพระ จังหวัดชลบุรี และอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล จังหวัดระยอง รวมทั้งอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง     
มีปริมาตรน้ ามากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เสี่ยงน้ าล้นกระทบพ้ืนที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ าทั่วประเทศ 
 จึงให้จังหวัด ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า        
โดยให้เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสม ซึ่งอาจท าให้เกิดอุทกภัยได้ ส าหรับสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ าน้ าตก ถ้ าลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพ้ืนที่ห้ามบุคคลใดเข้าพ้ืนที่โดยเด็ดขาด     
พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์
รุนแรงในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 007 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และประกาศกองอ านวยการ         
น้ าแห่งชาติ ฉบับที่ 26/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และให้กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนประชาชน    
เฝ้าระวังและติดตามผลกระทบบริเวณพ้ืนที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งอาจท าให้เกิดสถานการณ์น้ าล้นตลิ่ง โดยเฉพาะ
พ้ืนที่นอกแนวคันกั้นน้ ารายละเอียดตามประกาศกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ ฉบับที่ 26/2565 ลงวันที่              
10 สิงหาคม 2565 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด     
ที่ มท (บกปภ) 0624/006 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
  5.4 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 2 (193/2565) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.   
แจ้งว่า พายุโซนร้อน “มู่หลาน” ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหล า สาธารณรัฐประชาชนจีน และคาดว่า  
จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ท าให้มีฝนตกหนัก 
ถึงหนักมากบางพ้ืนที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประกอบกับกองอ านวยการน้ า
แห่งชาติ (กอนช.) ได้คาดการณ์ระดับน้ าทะเลหนุนสูง ในวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2565 โดยระดับน้ าอาจมีความสูง
ประมาณ 1.80 – 2.10 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง และจะส่งผลกระทบต่อบริเวณพ้ืนที่ชุมชนนอกแนวคันกั้น
น้ าและแนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ าถาวร (แนวฟันหลอ) ส าหรับพื้นที่เฝ้าระวัง มีดังนี้ 

1. พ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก น้ าล้นตลิ่ง และน้ าท่วมขัง ระหว่าง
วันท่ี 11 - 13 สิงหาคม 2565  
 ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทุกอ าเภอ) เชียงใหม่ (ทุกอ าเภอ) เชียงราย (อ.เมืองฯ เวียงป่าเป้า  
แม่จัน แม่ฟ้าหลวง แม่สาย) ล าพูน (อ.ลี้ แม่ทา ป่าซาง) ล าปาง (อ.เมืองฯ เถิน เสริมงาม วังเหนือ งาว ห้างฉัตร)  
แพร่ (อ.เมืองฯ วังชิ้น ร้องกวาง ลอง สอง เด่นชัย) พะเยา (อ.เมืองฯ เชียงค า ปง จุน ภูซาง ดอกค าใต้ )  
น่าน (อ.เชียงกลาง สองแคว ปัว เฉลิมพระเกียรติ บ่อเกลือ  ทุ่งช้าง ท่าวังผา) อุตรดิตถ์ (อ.ท่าปลา น้ าปาด)  
พิษณุโลก (อ.วังทอง นครไทย เนินมะปราง ชาติตระการ วัดโบสถ์) ตาก (อ.ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด) สุโขทัย  
(อ.ทุ่งเสลี่ยม เมืองฯ บ้านด่านลานหอย ศรีสัชนาลัย คีรีมาศ) และเพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ วังโป่ง ชนแดน หล่มสัก 
หล่มเก่า เขาค้อ หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อ.เมืองฯ ด่านซ้าย 
ท่าลี่) อุดรธานี (อ.กุดจับ นายูง น้ าโสม) หนองบัวล าภู (อ.สุวรรณคูหา) หนองคาย (อ.สังคม) บึงกาฬ (อ.เมืองฯ 
บุ่งคล้า) สกลนคร (อ.ภูพาน สว่างแดนดิน) นครพนม (อ.นาทม เมืองฯ ท่าอุเทน) และมุกดาหาร (อ.ดงหลวง  
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ค าชะอี หว้านใหญ่ หนองสูง ) ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี (อ.ชัยบาดาล) นครนายก (อ.เมืองฯ ปากพลี)  
ปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี นาดี) ระยอง (อ.เมืองฯ เขาชะเมา แกลง บ้านค่าย) จันทบุรี (อ.เมืองฯ นายายอาม 
เขาคิชฌกูฏ สอยดาว โป่งน้ าร้อน มะขาม ขลุง) และตราด (อ.บ่อไร่ เขาสมิง คลองใหญ่ เกาะช้าง เกาะกูด แหลมงอบ)  

2. พ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ าทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565 บริเวณ
จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ 
    จึงให้กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ า 
เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร ท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น รวมทั้งประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ริมสองฝั่งแม่น้ า ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้ ให้จังหวัดติดตาม
สถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า โดยให้เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากปริมาณฝนสะสม ซึ่งอาจท าให้เกิดอุทกภัยได้ ส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ า
น้ าตก ถ้ าลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพ้ืนที่ห้ามบุคคลใดเข้าพ้ืนที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพ้ืนที่ ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและ
มาตรการตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 007 ลงวันที่ 
6 พฤษภาคม 2565 และประกาศกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ ฉบับที่ 25/2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งลดผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เขต 3 ปราจีนบุรี  
เขต 7 สกลนคร เขต 8 ก าแพงเพชร เขต 9 พิษณุโลก เขต 10 ล าปาง เขต 14 อุดรธานี เขต 15 เชียงราย  
เขต 16 ชัยนาท และเขต 17 จันทบุรี ด าเนินการดังนี้ 
 1. ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อม
เครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการ ก าลังพล ให้พร้อมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง 
 2. กรณีประเมินสถานการณ์แล้ว คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ หรือสถานการณ์ขยายวงกว้าง       
ให้มอบหมายบุคลากร ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการไปปฏิบัติ
หน้าที่ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ขึ้นการบังคับบัญชาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด /ผู้อ านวยการจังหวัด      
โดยประสานการปฏิบัติกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
 3. กรณีทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนในจังหวัดพ้ืนที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจาก
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกล้เคียง  
 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
สภาวะน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ าล้นตลิ่งได้ในบางพ้ืนที่  
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  เพ่ือให้การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อม 
  1.1 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้จัดตั้งคณะท างานติดตามสถานการณ์ โดยมีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ท าหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้ า และประเมิน
สถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน เสนอต่อผู้อ านวยการจังหวัดในการเตรียมการเผชิญเหตุ     
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพ้ืนที่ 
   1.2 การจัดท าแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด  
โดยให้ความส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดในประเด็นส าคัญ อาทิ ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยดินถล่มในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน รายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆ การก าหนดจุด/พ้ืนที่
ปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน แผนรองรับการอพยพประชาชน และสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การก าหนด
บทบาทภารกิจหน่วยงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
ช่องทางการสื่อสาร พ้ืนที่รับผิดชอบ และก าหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งก าหนดให้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย 
   1.3 การระบายน้ าและการเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ า ให้มอบหมายกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในแต่ละระดับ วางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงในเขตชุมชน พ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ และเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจ า      
ให้เร่งท าการขุดลอกท่อระบายน้ า ดูดเลน ท าความสะอาดร่องน้ า ส าหรับคู คลอง แหล่งน้ าต่างๆ ให้ก าจัดวัชพืชขยะ 
สิ่งกีดขวางทางน้ า เพ่ือใช้รองรับน้ าฝน รวมถึงน้ าจากท่อระบายน้ าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้วางแผนการ
ล าเลียงน้ าที่มีการระบายในช่วงน้ ามากไปยังพ้ืนที่รองรับน้ าต่างๆ ที่มีน้ าน้อย อาทิ การเปิดทางน้ าการสูบส่งน้ าไปยัง
แหล่งน้ าสาธารณะ เป็นต้น เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้กรณีเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง 
   1.4 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ ากั้นน้ า อาทิ อ่างเก็บน้ า พนังกั้นน้ า 
ให้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบท าการส ารวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ตามหลัก
วิศวกรรมเพ่ือรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ าไหลเข้า/ผ่านในปริมาณมาก รวมทัง้สรา้งความมัน่ใจใหก้บัประชาชนในพ้ืนที ่
   1.5 การแจ้งเตือนภัย เมื่อมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มให้แจ้งเตือนไปยัง 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือตามแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัย และให้แจ้งเตือนประชาชนทราบถึงสถานการณ์ในช่องทางต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตน 
ให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการแจ้งข้อมูล และการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
  2. การเผชิญเหตุ  
   เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
   2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นเพ่ือเป็นศูนย์ควบคุม  
สั่งการ และอ านวยการหลักในการระดมสรรรพก าลังตลอดจนการประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล 
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  2.2 พ้ืนที่ที่ เมื่ อฝนตกหนัก มักเกิดน้ าท่วมขังสร้างความเสียหายต่ อทรัพย์สินของประชาชน 
ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนเชิญชวน
ประชาชนจิตอาสา ร่วมเฝ้าระวัง และร่วมกันก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานฝ่ายพลเรือน
หน่วยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน ในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยเปิดทางน้ า หรือสูบน้ าระบายออกจากพ้ืนที่ 
   2.3 จัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ละด้านให้ครอบคลุม อาทิ ด้านการด ารงชีพ  
ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน การให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล แก่ประชาชนที่ประสบภัย 
ตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง ด้านที่อยู่อาศัยให้บูรณาการหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร อาสาสมัคร 
ประชาชนจิตอาสาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว และกรณีเส้นทาง
คมนาคมมีน้ าท่วมขังหรือได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ให้จัดท าป้ายแจ้งเตือน จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก
แนะน าเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน 
พร้อมทั้งเร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ช ารุด/ถูกตัดขาด เพ่ือให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว 
   2.4 การรายงานสถานการณ์อุทกภัย ให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบผ่านกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลางตามช่องทางที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
โรคของกระทรวงสาธารณสุขด้วย 
 7. สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า (ข้อมูลกรมชลประทาน วันท่ี 11 ส.ค. 65) 

ตารางสภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 35 อ่าง 

อา่งเก็บน้ า 
ความจุท่ี 

รนก. 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน้ าในอ่างฯ ปริมาตรน้ าใช้การได ้ ปริมาตรน้ าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน้ าระบาย ปริมาตรน้ า
รับไดอ้ีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น้ าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% น้ า 
ใช้การ 

วันน้ี   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

1. ภูมิพล (ตก) 13,462 6,012 45 2,212 23 52.69 52.45 3.00 3.00 7,450 
2. สิริกิติ์(อต) 9,510 4,262 45 1,412 21 41.72 50.35 9.02 6.08 5,248 
3. แม่งัดสมบูรณ์ชล(ชม) 265 189 71 177 70 5.27 6.57 0.33 0.35 76 
4. แม่กวงอุดมธารา(ชม) 263 109 42 95 38 1.73 2.43 0.26 0.06 154 
5. กิ่วลม(ลป) 106 80 75 77 75 11.09 12.10 9.72 9.56 26 
6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 144 84 137 84 4.54 9.17 5.21 4.80 26 
7. แควน้อยบ ารุงแดน(พล) 939 491 52 448 50 22.70 22.53 3.46 5.62 448 
8. แม่มอก(ลป) 110 51 46 35 37 1.20 1.31 0.21 0.21 59 
9. ห้วยหลวง(อต) 136 51 38 45 35 0.58 0.28 0.11 0.11 85 
10. น้ าอูน(สน) 520 301 58 256 54 2.65 3.69 0.00 0.00 219 
11. น้ าพุง(สน) 165 74 45 66 42 0.25 1.09 0.19 0.00 91 
12. จุฬาภรณ์(ชย) 164 94 57 57 45 0.01 0.70 0.81 0.53 70 
13. อุบลรัตน์(ขก) 2,431 993 41 412 22 23.69 23.19 15.95 15.49 1,438 
14. ล าปาว(กส) 1,980 1,065 54 965 51 24.36 30.26 5.12 5.07 915 
15. ล าตะคอง(นม) 314 183 58 161 55 3.06 2.32 1.30 1.30 131 
16. ล าพระเพลิง(นม) 155 96 62 94 61 0.40 0.28 0.89 0.89 59 
17. มูลบน(นม) 141 91 64 84 63 0.31 0.57 0.11 0.13 50 
18. ล าแซะ(นม) 275 181 66 174 65 1.56 1.56 0.12 0.12 94 
19. ล านางรอง(บร) 121 91 75 88 74 0.22 0.17 0.33 0.33 30 
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อา่งเก็บน้ า 
ความจุท่ี 

รนก. 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน้ าในอ่างฯ ปริมาตรน้ าใช้การได ้ ปริมาตรน้ าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน้ าระบาย ปริมาตรน้ า
รับไดอ้ีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น้ าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% น้ า 
ใช้การ 

วันน้ี   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,301 66 469 41 40.01 50.26 10.38 7.98 665 
21. ป่าสักชลสิทธิ์(ลบ) 960 411 43 408 43 12.57 11.00 10.45 10.41 549 
22. ทับเสลา(อน) 160 87 54 70 49 0.25 0.76 0.00 0.00 73 
23. กระเสียว(สพ) 299 182 61 142 55 1.71 1.11 0.04 0.04 117 
24. ศรีนครินทร์(กจ) 17,745 13,856 78 3,591 48 57.13 44.79 19.97 20.01 3,889 
25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 5,080 57 2,068 35 68.45 87.35 15.03 15.05 3,780 
26. ขุนด่านปราการชล (นย) 224 108 48 104 47 5.60 10.26 0.19 0.19 116 
27. คลองสียัด(ฉช) 420 154 37 124 32 2.45 5.81 0.14 0.14 266 
28. บางพระ(ชบ) 117 89 76 77 73 0.34 0.16 0.28 0.29 28 
29. หนองปลาไหล(รย) 164 136 83 122 81 0.70 1.23 0.43 0.43 28 
30. ประแสร์(รย) 295 220 75 200 73 1.11 2.19 2.03 2.03 75 

31. นฤบดินทรจินดา(ปจ) 295 104 35 90 32 2.19 4.22 0.00 0.00 191 

32. แก่งกระจาน(พบ) 710 385 54 320 50 6.51 9.16 2.59 2.59 325 
33. ปราณบุรี(ปข) 391 238 61 221 59 3.30 3.83 1.75 1.06 153 
34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,334 59 1,982 46 8.45 9.39 19.95 19.59 2,305 
35. บางลาง(ยล) 1,454 855 59 579 49 3.03 3.67 12.20 12.08 599 

รวมท้ังประเทศ 70,926 41,098 58 17,558 37 411.82 466.08 151.55 145.57 29,828 

หมายเหต ุ
ปริมาณน้ าที่มากกวา่ 

ร้อยละ 80 

ปริมาณน้ าที่น้อยกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 30 

ปริมาณน้ าที่ใช้การได้

น้อยกวา่ร้อยละ 30 

% น้ าเก็บกัก / ปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างฯ / ปริมาณ

น้ าระบาย สูงสุด 

  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป จ านวน 2 อ่าง (กิ่วคอหมา 

หนองปลาไหล) 

   อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ ไม่ม ี
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ  

จ านวน 3 อ่าง (ภูมิพล สิริกิติ์ และอุบลรัตน์)  

 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 12 ส.ค. 65 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 
ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจบ็ รวม 

11 ส.ค. 65 43 2,566 2,609 
1 ส.ค. - 11 ส.ค. 65 408 29,062 29,470 

1 ม.ค. 65 - 11 ส.ค. 65 8,992 550,106 559,098 

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                   ผู้อ านวยการกลาง 
 


