
ที่ของขาว 467/2565     วันท่ี 14 สิงหาคม 2565            (เวลา 06.00 น.) 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณสาธารณภัยประจําวนั ดังน้ี 

 1. สถานการณสาธารณภัย 

  1.1 อุทกภัย สถานการณจาก พายุโซนรอน “มูหลาน” ไดออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชัน บริเวณเมืองลางซอน 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรง ประกอบกับมีรองมรสุม

พาดผานสาธารณรฐัแหงสหภาพเมยีนมา ภาคเหนือตอนบนของไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน 

ทําใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนท่ีในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันท่ี 11 - 14 ส.ค. 65  

มีพื้นทีเ่กิดสถานการณ น้ําทวมฉับพลัน น้าํปาไหลหลาก น้าํลนตลิ่ง และน้ําทวมขัง ทําใหเกิดสถานการณ

อุทกภัยในพื้นที่ 11 จ. (เชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม พะเยา นาน ลําปาง แพร พิษณุโลก นครพนม เลย 

ปราจีนบุรี) 34 อ. 109 ต. 609 ม. บานเรอืนประชาชนไดรบัผลกระทบ 5,477 ครัวเรือน มีเสียชีวิต 1 ราย (เชียงราย) 

ไมมีผูไดรับบาดเจ็บ ปจจุบันยังคงมีสถานการณ 2 จ. (เชียงราย นาน) 5 อ. 18 ต. 98 ม.บานเรือนประชาชน

ไดรับผลกระทบ 1,074 ครัวเรือน ดังน้ี 

จงัหวัด วันเกดิเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชือ่อําเภอ 
ความเสยีหาย 

สถานการณปจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมูบาน ครวัเรอืน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคเหนอื รวม 8 จงัหวัด 31 อ. 104 ต. 594 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 5,174 ครัวเรือน 

1. เชียงราย 12 ส.ค. 65 9 33 233 

ขุนตาล เวียงแกน เทิง

เชียงของ เชียงแสน 

เมอืงฯ แมจนั แมสาย  

ดอยหลวง 

1,382 1 - ปจจุบันระดบันํ้าลดลง 

2. แมฮองสอน 12 ส.ค. 65 2 4 6 ปาย ปางมะผา - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

3. เชียงใหม 11 ส.ค. 65 5 18 77 
ฝาง แมอาย เชียงดาว 

เวียงแหง สะเมิง  
- - - 

ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

4. พะเยา 11 ส.ค. 65 3 7 68 แมใจ ภูซาง เชียงคํา 750 - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

 

 

 รายงานสถานการณสาธารณภยั 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 
ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (สวนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 

โทรสาร 0-2241-7450-6 สายดวนนิรภัย 1784  Line @1784DDPM 
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จงัหวัด วันเกดิเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชือ่อําเภอ 
ความเสยีหาย 

สถานการณปจจุบัน 
อําเภอ ตําบล หมูบาน ครวัเรอืน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

5. นาน 11 ส.ค. 65 9 39 205 

เชียงกลาง บอเกลือ 

ปว ทุงชาง เมืองฯ 

ทาวังผา ภูเพียง 

เฉลิมพระเกียรติ  

เวียงสา 

2,918 - - ปจจุบันระดบันํ้าลดลง 

6. ลาํปาง  12 ส.ค. 65 1 1 2 แจหม 4 - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

7. แพร 12 ส.ค. 65 1 1 2 เมืองฯ 120 - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

8. พิษณโุลก 12 ส.ค. 65 1 1 1 นครไทย - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื รวม 2 จงัหวัด 2 อ. 2 ต. 2 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 3 ครัวเรือน 

9. นครพนม 11 ส.ค. 65 1 1 1 เมืองฯ - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

10. เลย 12 ส.ค. 65 1 1 1 นาแหว 3 - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

ภาคตะวันออก รวม 1 จงัหวัด 1 อ. 3 ต. 13 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 300 ครัวเรือน 

11. ปราจีนบุร ี 11 ส.ค. 65 1 3 13 ประจันตคาม 300 - - 
ปจจุบันสถานการณ

คลี่คลายแลว 

  1) จ.เชียงราย วันท่ี 12 ส.ค. 65 เวลา 06.15 น. เกิดฝนตกหนักน้ําปาไหลหลาก เขาทวมในพ้ืนที่       

ต.ปาตึง ต.แมจัน อ.แมจัน ต.แมสาย ต.เกาะชาง ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 

666 หลัง มีผูเสียชีวิต 1 ราย (ชาย) และไมมีผูไดรับบาดเจ็บ โดย สนง.ปภ.จ. หนวยทหาร อําเภอ อปท. จิตอาสา 

อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที ่เกี ่ยวของเขาสํารวจความเสียหาย และใหการชวยเหลือเบือ้งตน  

ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 
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  2) จ.นาน วันท่ี 11 ส.ค. 65 เวลา 22.00 น. เกิดฝนตกหนักน้ําปาไหลหลากเขาทวมในพ้ืนท่ี ต.ริม ต.ตาลชุม  

ต.ทาวังผา ต.ปาคา ต.แสนทอง อ.ทาวังผา ต.เมืองจัง ต.ฝายแกว ต.มวงติ ๊ด ต.ทานาว ต.นาปง อ.ภูเพียง  

ต.กลางเวียง ต.ไหลนาน ต.สาน อ.เวียงสา บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 408 หลัง ไมมีผู บาดเจ็บและ

เสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. หนวยทหารอําเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

เขาสํารวจความเสียหาย และใหการชวยเหลือเบื้องตน ปจจุบันระดับน้ําลดลง แตยังคงเฝาระวังในเขตพื้นที่

อําเภอเมือง 

 
  1.2 อุทกภัย สถานการณฝนตกหนักในภาคเหนือ ทําใหปริมาณน้ําเหนือเขื่อนเจาพระยามีปริมาณระหวาง 

1,400-1,600 ลูกบาศกเมตรตอวินาที มีความจําเปนตองระบายน้าํเพ่ิมขึ้นในอัตรา 1,000–1,400 ลูกบาศกเมตร

ตอวินาที สงผลใหพื้นที่ริมน้ํามีระดับน้าํเพิ่มสูงขึ้นจากปจจุบันอีกประมาณ 0.20-0.60 เมตร บริเวณพ้ืนที่ลุมต่ํา 

นอกคันกั้นน้าํบริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอางทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตําบลหัวเวียง 

อําเภอเสนา ตําบลลาดชิด ตําบลทาดินแดง อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แมน้ํานอย) ทําใหเกิดน้ําลนตลิ่ง

และทวมบานเรือนประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

     จ.พระนครศรีอยุธยา วันที ่13 ส.ค. 65 เกิดน้าํลนตลิง่จากการระบายน้ําเขือ่นเจาพระยาในพ้ืนท่ี ต.หัวเวียง 

ต.บานกระทุม ต.บานโพธิ์ ต.บานแพน ต.รางจรเข อ.เสนา ต.บานใหญ ต.ลาดชิด ต.กุฎี ต.ทาดินแดง อ.ผักไห ต.วัดตะกู 

ต.บานคลัง ต.ทางชาง ต.น้ําเตา อ.บางบาล บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 600 ครัวเรือน ไมมีผูไดรับบาดเจ็บ

และเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. หนวยทหารอําเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที่

เกี่ยวของเขาสํารวจความเสียหาย และใหการชวยเหลือเบื้องตน ปจจุบันระดับทรงตวั 

 
  1.3 อุบัติเหตุ 

  1) จ.แพร วันที่ 13 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. เกิดอุบัติเหตุรถเกงชนกับรถกระบะ บนทางหลวงหมายเลข 

101 ถ.เดนชัย-ลําปาง บริเวณหนาสนามกอลฟเวียงโกศัย ต.เดนชัย อ.เดนชัย สงผลใหมีผู เสียชีวิต 3 ราย 

(ชาย 2 ราย หญิง 1 ราย) และมีผูไดรับบาดเจ็บ 2 ราย (ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย) สาเหตุอยูระหวางการ

สอบสวนของเจาหนาที่ โดย สนง.ปภ.จ. หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน จนท.ตร. อําเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. 

อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาใหการชวยเหลือเบื้องตน และนําผูบาดเจ็บสง รพ.เดนชัย  
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      2) จ.เพชรบูรณ วันท่ี 13 ส.ค. 65 เวลา 10.29 น. เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับจักรยานยนต บริเวณบานปาแดง 

ถ.เลี่ยงเมือง ปาแดง-สําหนักหมัน ต.ปาเลา อ.เมือง สงผลใหมีผูเสียชีวิต จํานวน 2 ราย (ชาย) ไมมีผูไดรับบาดเจ็บ 

สาเหตุอยูระหวางการสอบสวนของเจาหนาที่ โดย สนง.ปภ.จ. หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน จนท.ตร. อําเภอ 

อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาใหการชวยเหลือเบื้องตน 

 
  1.4 แผนดนิไหว 

     จ.สุราษฎรธานี วันท่ี 13 ส.ค. 65 เวลา 19.53 น. เกิดแผนดินไหวบนบกขนาด 2.7 กม. ความลึก  

1 กม. ที่ละติจูด 9.17 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.74 องศาตะวันออก บริเวณ ต.เขาพัง อ.บานตาขุน เบื้องตนยัง

ไมไดรับความรูสึกสั่นไหวและรายงานความเสียหาย 

 
 2. การคาดการณลักษณะอากาศ 

 พยากรณอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 14 ส.ค. 65 เวลา 05.00 น. 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมง มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังออนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย  

และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยยังคงมีฝนฟาคะนองเกิดขึ้นได ขอใหประชาชนระวังอันตรายจาก 

ฝนฟาคะนองที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะนี้ไวดวย สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยมีกําลังออน 

โดยมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคล่ืนสูงมากกวา 1 เมตร  
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       3. ขอมูลปรมิาณฝนสงูสดุรายภาค เวลา 01.00 น. วันที่ 13 ส.ค. 65 ถึง เวลา 01.00 น. วันที่ 14 ส.ค. 65 (ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 
  

ห 

 4. ขอมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันท่ี 14 ส.ค. 65)  

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ําสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) 
จังหวัด 

เหนอื 21.2 เชียงราย 34.7 ลําปาง 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 21.7 นครราชสีมา 34.4 อุบลราชธาน ี

กลาง 21.7 กาญจนบรุี 35.5 กาญจนบุรี 

ตะวนัออก 23.2 ตราด 35.4 จันทบุรี 

ใต 22.2 สรุาษฎรธาน ี 36.4 นครศรีธรรมราช 

กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 24.1 ปทุมธาน ี 35.0 กรุงเทพมหานคร 
 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด 11.6 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอนิทนนท อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม)  
 5. พ้ืนท่ีเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ 

  5.1 อางถึงหนังสือในราชการกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 

0610/ว 159 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 แจงจังหวัดเฝาระวังระดับน้าํในแมน้ ําโขง มีแนวโนมเพิ ่มขึ ้น 

อยางตอเนื่องในชวงวันที่ 13-18 สิงหาคม 2565 

  กองอํานวยการน้าํแหงชาติไดมีประกาศฉบับที่ 28/2565 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 แจงวา ในชวง

วันท่ี 11–12 สิงหาคม 2565 มีฝนตกหนักตอเนื่องบริเวณเหนือพ้ืนที่แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ทําใหมีปริมาณน้ําไหลผานเขื่อนไซยะบุรีเพิ่มมากขึ้น คาดการณในวันที่ 13–14 สิงหาคม 2565  

จะมีปริมาณน้ําไหลผานเขื่อนไซยะบุรีในอัตรา 9,000–10,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งจะสงผลใหดานทาย

เขื่อนมีระดับน้ําเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จึงขอใหเฝาระวังพ้ืนที่เส่ียงบริเวณริมแมน้ําโขง ตั้งแตจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 

นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่อาจไดรับผลกระทบจากระดับน้ําแมน้ําโขงเพิ่มขึ ้น

ประมาณ 1.0-2.0 เมตร อยางฉบัพลนั ในชวงวนัท่ี 14–18 สงิหาคม 2565 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 

เหนอื กําแพงเพชร - เมอืงฯ 18.3 มม. 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื นครราชสีมา - เมอืงฯ 18.7 มม. 

กลาง กาญจนบุรี - เมอืงฯ 39.9 มม. 

ตะวนัออก จันทบุรี - เมอืงฯ 67.6 มม. 

ใตฝงตะวนัออก นครศรีธรรมราช ต.ปากพนู เมอืงฯ 90.2 มม. 

ใตฝงตะวนัตก - - - - 

กรุงเทพฯและปริมณฑล สมทุรปราการ ต.บางปลา บางพล ี 41.4 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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    จึงขอเนนยํ้าใหจังหวัดเตรียมพรอมเฝาระวังและติดตามสถานการณดังกลาว โดยดําเนินการตามหนงัสือ

ในราชการกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 159 ลงวันที่  

11 สิงหาคม 2565 และปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ําแหงชาติ ฉบับที่ 28/2565 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2565 

  5.2 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ที่ มท (กอภก) 0610/ ว 160               

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ไดรับแจงจากกรมชลประทานวา ในวันท่ี 11-13 สิงหาคม 2565 มีฝนตกหนักถึงหนัก

มากบางพืน้ทีบ่ริเวณภาคเหนือ ทําใหมีน้ําทาไหลเขาสูเขื่อนเจาพระยาเพิม่ขึน้ และจากการคาดการณปริมาณน้ํา 

สถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค อยู ระหวาง 1,000-1,500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที แมน้าํสะแกกรัง Ct.19         

อัตรา 100 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และลําน้าํสาขา อัตรา 100 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งจะทําใหปริมาณน้ํา

เหนือเขื่อนเจาพระยามีปริมาณระหวาง 1,400-1,600 ลูกบาศกเมตรตอวินาที มีความจําเปนตองระบายน้ําเพ่ิมขึ้น

ในอัตรา 1,000–1,400 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ ่งจะสงผลใหพื ้นที ่ริมน้ ํามีระดับน้ ําเพิ ่มสูงขึ ้นจากปจจุบัน         

อีกประมาณ 0.20 - 0.60 เมตร บริเวณพ้ืนที่ลุมต่ํานอกคันกั้นน้ําบริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอางทอง คลองบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา ตําบลลาดชิด ตําบลทาดินแดง อําเภอผักไห        

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แมน้ํานอย) ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เปนตนไป ทั้งนี้ หากมีปริมาณน้ําเหนือ

เพ่ิมขึ้นจะสงผลใหมีปริมาณน้ําไหลผานเขื่อนเจาพระยามากกวา 1,400 ลูกบาศกเมตรตอวนิาท ีจะแจงใหทราบตอไป  

    เพ่ือเปนการเตรียมพรอมปองกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณดังกลาวขางตน              

จึงใหจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และ

สมุทรปราการ ประชาสัมพันธแจงเตือนหนวยงานที ่เกี ่ยวของ ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแมน้ํา               

เชนงานกอสรางเขือ่นปองกันตลิ่ง แพรานอาหาร เปนตน รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นทีร่ิมสองฝงแมน้ํา     

ใหเฝาระวังและติดตามสถานการณอยางใกลชิด รายละเอียดตามหนังสือกรมชลประทาน ดวนท่ีสุด ท่ี กษ 0328/ว 6523            

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และขอใหกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธแจงเตือนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภาคเอกชนท่ี

ประกอบกิจการในแมน้ํา เชน งานกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิง แพรานอาหาร ทาเทียบเรือโดยสารสาธารณะ เปนตน 

รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ริมสองฝงแมน้าํ ใหเฝาระวังและติดตามสถานการณอยางใกลชิด รายละเอียด

ตามหนังสือกรมชลประทาน ดวนที่สุด ที่ กษ 0328/ว6523 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 

  5.3 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ที่ มท (กอภก) 0610/ ว 159               

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 แจงวากองอํานวยการน้ําแหงชาติไดติดตามสถานการณน้ําในแมน้ําโขง พบวาพายุโซนรอน   

“มูหลาน”ไดออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชันเมื่อเวลา 07.00 น. (วันที่ 11 สิงหาคม 2565) บริเวณเมืองลางซอน 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คาดวาจะออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่าํกําลังแรง ประกอบกับ         

มีรองมรสุมพาดผานสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวตอนบน ทําใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลุมน้ําโขง 

ซึ่งจะสงผลใหระดับน้ําในแมน้ําโขงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในชวงวันท่ี 13 – 18 สงิหาคม 2565 ดังนี้ 

   1. สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปจจุบันระดับน้ําต่ํากวาระดับตล่ิง 9.01 เมตร คาดการณระดับน้าํ

จะเพ่ิมขึ้น ในชวงวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.80 – 1.20 เมตร แตยังคงต่ํากวาระดับตล่ิง 

   2. สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปจจุบันระดับน้ําต่ํากวาระดับตลิ่ง 7.34 เมตร คาดการณระดับน้ํา        

จะเพ่ิมขึ้น ในชวงวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร แตยังคงต่ํากวาระดับตล่ิง 

   3. สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปจจุบันระดับน้ ําต่าํกวาระดับตลิง่ 6.40 เมตร คาดการณ   

ระดับน้ําจะเพ่ิมขึ้น ในชวงวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร แตยังคงต่ํากวาระดับตล่ิง 
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   4. สถานีนครพนม จังหวัดนครพนม ปจจุบันระดับน้ําต่ํากวาระดับตล่ิง 5.55 เมตร คาดการณระดับน้าํ

จะเพ่ิมขึ้น ในชวงวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร แตยังคงต่ํากวาระดับตล่ิง 

   5. ตั้งแตสถานีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ถึง สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปจจุบันระดับน้ํา   

ต่ํากวาระดับตลิ่งเฉลี่ย 5.65 เมตร คาดการณระดับน้าํจะเพ่ิมขึ้น ในชวงวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2565 ประมาณ 

0.80 – 1.00 เมตร แตยังคงต่ํากวาระดับตล่ิง  

  จึงขอใหจังหวัดติดตามสถานการณและแจงเตือนใหประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแมน้ํา

โขง รวมทั้งผูที่อาศัยอยูบริเวณริมแมน้ําโขงทราบลวงหนา พรอมทั้งเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามประกาศ

กองอํานวยการน้ําแหงชาติ ฉบับที่ 27/2565 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 

  5.4 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ที่ มท (กอภก) 0610/ ว 157,158    

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 แจงวา กองอํานวยการน้ําแหงชาติ ไดประเมินสถานการณน้าํจากฝนคาดการณของ 

กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) พบวาจะมีปริมาณฝนตกสะสมตอเนือ่ง 

ประกอบกับสถานการณน้ําในลําน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยูในเกณฑน้ํามาก อาจสงผลให 

เกิดน้ําหลากและน้ําทวมฉับพลัน รวมทั้งมีบางพื้นที่มีน้ําทวมขังอยูเดิมอาจมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่เฝาระวัง

สถานการณระหวางวันท่ี 11 – 17 สงิหาคม 2565 ดังนี้ 

    1. พ้ืนท่ีเฝาระวังสถานการณนํ้าหลาก นํ้าทวมขัง  

 ภาคเหนือ จังหวัดแมฮองสอน (อําเภอเมืองแมฮองสอน ปาย แมสะเรียง แมลานอย ขุนยวม  

ปางมะผา สบเมย) เชียงใหม (อําเภอแมแตง เวียงแหง) เชียงราย (อําเภอเวียงแกน ขุนตาล เทิง ดอยหลวง 

 เชียงของ) พะเยา (อําเภอเชียงคํา ปง) นาน (อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชียงกลาง ทาวังผา ทุงชาง บอเกลือ ปว 

สองแคว) พิษณุโลก (อาํเภอนครไทย) และตาก (อําเภออุมผาง) ภาคตะวนัออก เฉยีงเหนือ จังหวดัเลย (อาํเภอดานซาย 

วังสะพุง) หนองคาย (อําเภอรัตนวาป) บึงกาฬ (อําเภอเมืองบึงกาฬ บึงโขงหลง โซพิสัย เซกา ปากคาด) นครพนม 

(อําเภอเมืองนครพนม ทาอุเทน โพนสวรรค บานแพง ศรีสงคราม) และศรีสะเกษ (อําเภอเมืองศรีสะเกษ  

ยางชุมนอย ราษีไศล) ภาคกลาง

  2. พ้ืนท่ีเฝาระวังระดับน้ําเพิ่มขึ ้นอยางฉับพลันและระดับน้ําลนตลิ ่ง บริเวณแมน้ ําสายหลัก 

และลําน้ําสาขาของแมน้ํากก แมน้ําวัง แมน้ํายม แมน้ํานาน แมน้ําแควนอย แมน้ําปาสัก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําเลย 

แมน้ําชี แมน้ํามูล แมน้ําบางปะกง และแมน้ําตราด 

 จังหวดันครนายก (อําเภอเมืองนครนายก บานนา ปากพลี องครักษ) ปราจีนบุร ี

(อําเภอเมืองปราจีนบุรี กบินทรบุรี ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ บานสราง นาดี) ระยอง (อําเภอแกลง) จันทบุร ี

(อําเภอเมืองจันทบุรี นายายอาม แกงหางแมว ขลุง เขาคิชฌกูฏ โปงน้ํารอน มะขาม แหลมสิงห ทาใหม สอยดาว)  

และตราด (อําเภอเกาะชาง เกาะกูด แหลมงอบ เขาสมิง) 

  3. พ้ืนท่ีเฝาระวังแหลงน้ําขนาดใหญและอางเก็บน้ําขนาดใหญ ที่มีปริมาตรน้ําสูงกวาเกณฑ

ปฏิบัติการอางเก็บน้ ํากักเก็บสูงสุด (Upper Rule Curve) 9 แหง ไดแก อางเก็บน้าํแมงัดสมบูรณชล  

จังหวัดเชียงใหม อางเก็บน้ ํากิ ่วลมและกิ ่วคอหมา จังหวัดลําปาง บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค  

อางเก็บน้ําปาสักชลสิทธิ์ จังหวดัลพบุรี อางเก็บน้ําน้ําพุง จังหวัดสกลนคร อางเก็บน้ําอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

อางเก็บน้าํบางพระ จังหวัดชลบุรี และอางเก็บน้ําหนองปลาไหล จังหวัดระยอง รวมทัง้อางเก็บน้าํขนาดกลาง     

มปีรมิาตรน้าํมากกวารอยละ 80 และมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น เส่ียงน้ําลนกระทบพ้ืนที่บริเวณทายอางเก็บน้ําทั่วประเทศ 



8 

 

 

 จึงใหจังหวัด ติดตามสถานการณและแจงเตือนประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบลวงหนา        

โดยใหเฝาระวังพื้นที่เสี่ยงที่อาจไดรับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดอุทกภัยได สําหรับสถานที่

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ําน้าํตก ถ้าํลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงทีจ่ะเกิดภัย ใหผูวาราชการ

จังหวัดสั่งการหนวยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจงเตือนและปดกั ้นพื้นที ่หามบุคคลใดเขาพื้นที ่โดยเด็ดขาด     

พรอมทั้งจัดเจาหนาที่เฝาระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกลาว ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้นี ้หากมีแนวโนมจะเกิดสถานการณ

รุนแรงในพ้ืนที่ ใหถือปฏิบัติตามขอสั่งการและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ ดวนที่สุด ท่ี มท (บกปภ) 0624/ว 007 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และประกาศกองอํานวยการ         

น้ําแหงชาติ ฉบับท่ี 26/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และใหกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ/แจงเตือนประชาชน    

เฝาระวังและติดตามผลกระทบบริเวณพ้ืนที่ริมแมน้ําเจาพระยา ซึ่งอาจทําใหเกิดสถานการณน้ําลนตล่ิง โดยเฉพาะ

พ้ืนที่นอกแนวคันกั้นน้ํารายละเอียดตามประกาศกองอํานวยการน้าํแหงชาติ ฉบับที่ 26/2565 ลงวันที่              

10 สิงหาคม 2565 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุด     

ที่ มท (บกปภ) 0624/006 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

  5.5 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ไดติดตามสภาวะอากาศและพิจารณา

ปจจัยเส่ียง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาไดมีประกาศฉบับท่ี 2 (193/2565) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.   

แจงวา พายุโซนรอน “มูหลาน” ทางตะวันออกเฉียงใตของเกาะไหหลํา สาธารณรัฐประชาชนจีน และคาดวา 

จะเคลือ่นขึน้ฝงบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทําใหมีฝนตกหนัก 

ถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประกอบกับกองอํานวยการน้ํา

แหงชาติ (กอนช.) ไดคาดการณระดับน้ําทะเลหนุนสูง ในวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2565 โดยระดับน้ําอาจมีความสูง

ประมาณ 1.80 – 2.10 เมตร จากระดบัน้าํทะเลปานกลาง และจะสงผลกระทบตอบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้น

น้ําและแนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณท่ีไมมีแนวปองกันน้ําถาวร (แนวฟนหลอ) สําหรับพ้ืนที่เฝาระวัง มีดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีเฝาระวังสถานการณนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก นํ้าลนตลิ่ง และนํ้าทวมขัง ระหวาง

วันท่ี 11 - 13 สงิหาคม 2565  

 ภาคเหนือ จังหวัดแมฮองสอน (ทุกอําเภอ) เชียงใหม (ทุกอําเภอ) เชียงราย (อ.เมืองฯ เวียงปาเปา  

แมจัน แมฟาหลวง แมสาย) ลําพูน (อ.ลี้ แมทา ปาซาง) ลําปาง (อ.เมืองฯ เถิน เสริมงาม วังเหนือ งาว หางฉัตร)  

แพร (อ.เมืองฯ วังชิ ้น รองกวาง ลอง สอง เดนชัย) พะเยา (อ.เมืองฯ เชียงคํา ปง จุน ภูซาง ดอกคําใต)  

นาน (อ.เชียงกลาง สองแคว ปว เฉลิมพระเกียรติ บอเกลือ ทุงชาง ทาวังผา) อุตรดิตถ (อ.ทาปลา น้าํปาด)  

พิษณุโลก (อ.วังทอง นครไทย เนินมะปราง ชาติตระการ วัดโบสถ) ตาก (อ.ทาสองยาง แมระมาด แมสอด) สุโขทัย  

(อ.ทุงเสล่ียม เมืองฯ บานดานลานหอย ศรีสัชนาลัย คีรีมาศ) และเพชรบูรณ (อ.เมืองฯ วังโปง ชนแดน หลมสัก 

หลมเกา เขาคอ หนองไผ บึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวดัเลย (อ.เมืองฯ ดานซาย 

ทาล่ี) อุดรธานี (อ.กุดจับ นายูง น้ําโสม) หนองบัวลําภู (อ.สุวรรณคูหา) หนองคาย (อ.สังคม) บึงกาฬ (อ.เมืองฯ 

บุงคลา) สกลนคร (อ.ภูพาน สวางแดนดิน) นครพนม (อ.นาทม เมืองฯ ทาอุเทน) และมุกดาหาร (อ.ดงหลวง  

คําชะอี หวานใหญ หนองสูง) ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี (อ.ชัยบาดาล) นครนายก (อ .เมืองฯ ปากพลี)  

ปราจีนบุรี (อ.กบินทรบุรี นาดี) ระยอง (อ.เมืองฯ เขาชะเมา แกลง บานคาย) จันทบุรี (อ.เมืองฯ นายายอาม 

เขาคชิฌกฏู สอยดาว โปงน้าํรอน มะขาม ขลุง) และตราด (อ.บอไร เขาสมงิ คลองใหญ เกาะชาง เกาะกดู แหลมงอบ)  
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2. พืน้ทีเ่ฝาระวังสถานการณน้ําทะเลหนุนสูง ระหวางวันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565 บริเวณ

จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ 

    จึงใหกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธแจงเตือนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแมน้ํา 

เชน งานกอสรางเขือ่นปองกันตลิง่ แพรานอาหาร ทาเทียบเรือโดยสารสาธารณะ เปนตน รวมทัง้ประชาชน 

ที ่อาศัยอยูในพื้นที ่ริมสองฝ งแมน้ ํา ใหเฝาระวังและติดตามสถานการณอยางใกลชิด ทั้งนี้ ใหจังหวัดติดตาม

สถานการณและแจงเตือนประชาชนที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัยทราบลวงหนา โดยใหเฝาระวังพ้ืนที่เส่ียงที่อาจไดรับ

ผลกระทบจากปรมิาณฝนสะสม ซึง่อาจทําใหเกิดอุทกภัยได สําหรับสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ํา

น้ําตก ถ้ําลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งการหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ประกาศแจงเตือนและปดกั้นพื้นที่หามบุคคลใดเขาพื้นที่โดยเด็ดขาด พรอมทั้งจัดเจาหนาที่เฝาระวังพื้นที่เสี่ยงภัย

ดังกลาว ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากมีแนวโนมจะเกิดสถานการณรุนแรงในพื้นที่ ใหถือปฏิบัติตามขอสั่งการและ

มาตรการตามหนงัสือกองบญัชาการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิดวนท่ีสดุ ท่ี มท (บกปภ) 0624/ว 007 ลงวันที่ 

6 พฤษภาคม 2565 และประกาศกองอํานวยการน้ําแหงชาติ ฉบับที่ 25/2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 

  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม เฝาระวังและติดตามสถานการณ รวมทั้งลดผลกระทบจากสถานการณ

ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ จึงใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี เขต 3 ปราจีนบุรี  

เขต 7 สกลนคร เขต 8 กําแพงเพชร เขต 9 พิษณุโลก เขต 10 ลําปาง เขต 14 อุดรธานี เขต 15 เชียงราย  

เขต 16 ชัยนาท และเขต 17 จันทบุรี ดําเนินการดังนี ้

 1. ติดตามขอมูลสภาวะอากาศ และขาวสารจากทางราชการอยางใกลชิด เตรียมความพรอม

เครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการ กําลังพล ใหพรอมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง 

 2. กรณีประเมินสถานการณแลว คาดวาจะเกิดสถานการณ หรือสถานการณขยายวงกวาง       

ใหมอบหมายบุคลากร ชุดเผชิญสถานการณวิกฤต (ERT) พรอมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการไปปฏิบัติ

หนาที ่ในศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด ขึ ้นการบังคับบัญชาตอผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด      

โดยประสานการปฏิบตักิบัสํานกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั 

 3. กรณีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในจังหวัดพื้นท่ีรับผิดชอบไมเพียงพอ ใหประสานขอรับการสนับสนุนจาก

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกลเคียง  

 6. ขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย/ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู บัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 สั่งการใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพรอม

รับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป 2565 ดังน้ี 

  ดวยกรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดการณลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย ป 2565 วาฤดูฝนของ

ประเทศไทยปนี ้จะเริม่ตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิน้สุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในชวง

เดือนสิงหาคมและกันยายน จะเปนชวงที่มีฝนตกชุกหนาแนน และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผาน

ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะสงผลใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจกอใหเกิด

สภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมทั้งน้ําลนตล่ิงไดในบางพ้ืนที่  

  เพื ่อใหการเตรียมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝนป 2565 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงให 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
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 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      

ใหเรงทําการขุดลอกทอระบายน้ํา ดูดเลน ทาํความสะอาดรองน้ํา สําหรับคู คลอง แหลงน้ําตางๆ ใหกําจัดวัชพืชขยะ 

สิ่งกีดขวางทางน้ํา เพื่อใชรองรับน้ําฝน 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 และองคกรสาธารณกศุล 
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  2.2 พ้ืนที่ที่ เมื่อฝนตกหนัก มักเกิดน้ ําทวมขังสรางความเสียหายตอทรัพย สินของประชาชน 

ใหมอบหมายฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตลอดจนเชิญชวน

ประชาชนจิตอาสา รวมเฝาระวัง และรวมกันกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา พรอมทั้งบูรณาการหนวยงานฝายพลเรือน

หนวยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน ในการใชเครือ่งจักรกลสาธารณภัยเปดทางน้าํ หรือสูบน้ําระบายออกจากพ้ืนที่ 

   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/ถกูตดัขาด เพ่ือใหประชาชนสามารถกลับมาใชชวีติไดตามปกตโิดยเรว็ 

   2.4 การรายงานสถานการณอุทกภัย ใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบผานกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกลางตามชองทางที่กําหนดอยางตอเนื่อง และเนื่องจากปจจุบันยังคงมีสถานการณการแพร

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอใหความสําคัญกับการดําเนินการตามมาตรการปองกัน

โรคของกระทรวงสาธารณสุขดวย 

 7. สภาพนํ้าในอางเก็บนํ้า (ขอมูลกรมชลประทาน วันท่ี 13 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 6,140 46 2,340 24 67.45 67.27 3.00 3.00 7,322 

2. สิริกิติ์(อต) 9,510 4,349 46 1,499 23 57.00 41.30 5.02 5.01 5,161 

3. แมงัดสมบูรณชล(ชม) 265 201 76 189 75 7.93 4.38 0.20 0.33 64 

4. แมกวงอุดมธารา(ชม) 263 116 44 102 41 4.86 2.35 0.20 0.52 147 

5. ก่ิวลม(ลป) 106 81 77 78 76 14.81 9.37 11.99 10.88 25 

6. ก่ิวคอหมา(ลป) 170 144 85 138 84 8.05 4.19 6.17 5.67 26 

7. แควนอยบาํรุงแดน(พล) 939 536 57 493 55 27.13 25.36 3.46 3.46 403 

8. แมมอก(ลป) 110 52 47 36 38 0.43 0.54 0.21 0.21 58 

9. หวยหลวง(อต) 136 53 39 46 36 0.78 0.99 0.11 0.11 83 

10. น้ําอูน(สน) 520 304 58 259 54 1.46 2.07 0.00 0.00 216 

11. น้ําพุง(สน) 165 74 45 66 42 0.44 0.88 0.38 0.30 91 

12. จุฬาภรณ(ชย) 164 91 56 54 43 0.38 0.43 1.62 1.34 73 

13. อุบลรัตน(ขก) 2,431 1,013 42 432 23 28.43 26.01 16.13 16.01 1,418 

14. ลําปาว(กส) 1,980 1,088 55 988 53 20.54 14.21 5.19 5.17 892 

15. ลําตะคอง(นม) 314 183 58 160 55 1.68 1.67 1.30 1.30 131 

16. ลาํพระเพลงิ(นม) 155 94 61 93 61 0.35 0.29 0.88 0.89 61 

17. มูลบน(นม) 141 91 65 84 63 0.74 0.16 0.30 0.09 50 

18. ลําแซะ(นม) 275 184 67 177 66 2.03 1.57 0.12 0.12 91 

19. ลํานางรอง(บร) 121 91 75 87 74 0.04 0.04 0.33 0.33 30 

20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,308 67 476 42 19.00 12.28 11.60 11.63 658 
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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) 

21. ปาสักชลสิทธิ(์ลบ) 960 434 45 431 45 28.67 21.38 13.88 13.88 526 

22. ทับเสลา(อน) 160 88 55 71 49 0.38 0.63 0.00 0.00 72 

23. กระเสยีว(สพ) 299 184 62 144 56 1.26 1.56 0.04 0.04 115 

24. ศรีนครินทร(กจ) 17,745 13,913 78 3,648 49 58.67 44.44 19.99 20.05 3,832 

25. วชริาลงกรณ(กจ) 8,860 5,218 59 2,206 38 100.25 68.80 14.98 15.03 3,642 

26. ขุนดานปราการชล (นย) 224 124 55 119 54 8.63 7.69 0.74 0.19 100 

27. คลองสียัด(ฉช) 420 161 38 131 34 4.41 3.29 0.14 0.14 259 

28. บางพระ(ชบ) 117 90 77 78 74 0.14 0.20 0.23 0.29 27 

29. หนองปลาไหล(รย) 164 135 82 121 81 0.67 0.70 0.43 0.43 29 

30. ประแสร(รย) 295 221 75 201 73 3.99 1.83 2.03 2.03 74 

31. นฤบดนิทรจินดา(ปจ) 295 116 39 101 36 5.98 5.66 0.00 0.00 179 

32. แกงกระจาน(พบ) 710 390 55 325 50 4.67 5.93 2.59 2.59 320 

33. ปราณบรุี(ปข) 391 240 61 222 60 2.76 3.06 2.19 1.75 151 

34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,310 59 1,958 46 6.56 5.41 18.00 16.89 2,329 

35. บางลาง(ยล) 1,454 838 58 562 48 4.62 3.09 12.07 12.20 616 

รวมทัง้ประเทศ 70,926 41,655 59 18,116 38 795.18 389.01 155.51 151.87 29,271 

หมายเหตุ 
ปริมาณน้ําที่มากกวา 

รอยละ 80 

ปริมาณน้ําที่นอยกวาหรือเทากบั 

รอยละ 30 

ปริมาณน้ําที่ใชการได

นอยกวารอยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ / ปริมาณ

น้ําระบาย สูงสุด 

  อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยูในเกณฑมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป จํานวน 2 อาง (กิ่วคอหมา 

หนองปลาไหล) 

   อางเก็บนํ้าขนาดใหญท่ีปริมาณนํ้านอยกวาหรือเทากับ รอยละ 30 ของความจุอางฯ ไมมี 

  อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ําที่ใชการไดอยู ในเกณฑนอยกวารอยละ 30 ของความจุอางฯ  

จํานวน 3 อาง (ภูมิพล สิริกิติ์ และอุบลรัตน)  

 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 14 ส.ค. 65 (ขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด ยงัไมรวมขอมูล สตช. และ สธ.) 
ชวงเวลา ผูเสียชีวิต ผูบาดเจบ็ รวม 

13 ส.ค. 65 20 2,144 2,164 

1 ส.ค. - 13 ส.ค. 65 445 33,472 33,917 

1 ม.ค. 65 - 13 ส.ค. 65 9,029 554,693 563,722 

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

              อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   ผูอํานวยการกลาง 


