
ที่ของขาว 381/2565     วันท่ี 3 กรกฎาคม 2565            (เวลา 06.00 น.) 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณสาธารณภัยประจําวนั ดังน้ี 

 1. สถานการณสาธารณภัย 

  1.1 อุทกภัย 

     สถานการณรองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เขาสูหยอมความกดอากาศต่ํา 

ทีป่กคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตทีพั่ดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 

และอาวไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้น ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง 

ในระหวางวันท่ี 29 มิ.ย. 65 - 2 ก.ค. 65 ทําใหเกิดสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี 4 จ. (เชียงราย แมฮองสอน พะเยา นาน)   

15 อ. 37 ต. 148 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 1,045 ครัวเรือน ไมมีผู ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต          

สถานการณคลี่คลายแลวทุกจังหวดัอยูระหวางการฟนฟู 

  1.2 อัคคีภัย 

     จ .ปราจีนบุรี  วันที่  2 ก .ค. 65 เวลา 20.40 น. เกิดเหตุ เพลิงไหมบริ เวณหองสมุด ชั น้  2  

ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ต.ไมเค็ด อ.เมืองฯ เบื้องตนเพลิงลุกไหมเสียหายบางสวน ไมมีผู บาดเจ็บ 

และเสียชีวิต  โดย สนง.ปภ.จ. กฟภ. อ.เมืองฯ อปท. จนท.ตร. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ  

เขาทาํการดบัเพลิงจนสงบ เวลา 21.08 น. สาเหตอุยูระหวางการสอบสวนของเจาหนาท่ี 
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 2. การคาดการณลักษณะอากาศ 
  2.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 13 (149/2565) เรื่อง พายุโซนรอนกําลังแรง “ชบา” (มีผลกระทบ
จนถึงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2565) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้ 
เปนฉบับสุดทายของเหตุการณนี้   
 เมื ่อเวลา 19.00 น. ของวันนี้ (2 ก.ค. 65) พายุไตฝุ น “ชบา” (CHABA) ทีป่กคลุมบริเวณมณฑล
กวางตุง ประเทศจีนตอนใตไดออนกําลังลงเปนพายุโซนรอนกําลังแรงแลว และเมือ่เวลา 22.00 น. มีศูนยกลาง 
อยูที ่ละติจูด 22.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 110.7 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางประมาณ  
105 กิโลเมตรตอชั่วโมง พายุนี้กําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือคอนทางตะวันตกเล็กนอย ดวยความเร็วประมาณ 
20 กม./ชม. คาดวาจะออนกําลังลงตามลําดับในระยะตอไป โดยพายุนีไ้มสงผลกระทบโดยตรงตอลักษณะอากาศ
ของประเทศไทย 
              อนึ่ง รองมรสุมพาดผานประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน เขาสูพายุโซนรอน 
กําลังแรง “ชบา” ที่ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอาวไทยมีกําลังคอนขางแรง ทําใหประเทศไทยมีฝนฟาคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตก
หนักบางแหงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตฝงตะวันตก โดยมีฝนตกหนักมากบางพืน้ที่
บริเวณภาคตะวันออก ขอใหประชาชนในบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตก
สะสมซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากในระยะนี้ไวดวย 
         สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังคอนขางแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
บริเวณที ่มีฝนฟาคะนองคลื ่นสูงมากกวา 3 เมตร สวนอาวไทยตอนบนทะเลมีคลืน่สูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ขอใหชาวเรือเดินเรือดวยความระมัดระวัง และหลีกเลีย่ง 
การเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟาคะนอง สําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝงจนถึงวันที่ 6 ก.ค. 65 
       2.2 พยากรณอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 3 ก.ค. 65 เวลา 05.00 น. 
 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ประเทศไทยยังคงมีฝนตกตอเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแหง  
บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกฉียงเหนือและภาคใตฝงตะวันตก โดยมีฝนตกหนักมากบางพ้ืนที่บริเวณ 
ภาคตะวันออก ขอใหประชาชนในบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม  
ซึง่อาจทําใหเกิดน้ ําทวมฉับพลันและน้ ําปาไหลหลากได ทั ้งนี ้เนื ่องจากรองมรสุมพาดผานประเทศเมียนมา  
ตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาวตอนบน เขาสูพายุโซนรอน “ชบา” (CHABA) ที่ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต
ประกอบกบัมรสุมตะวนัตกเฉียงใตกาํลังคอนขางแรงพัดปกคลุมทะเลอนัดามนั ประเทศไทย และอาวไทย 
 สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังคอนขางแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มี 
ฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร สวนบริเวณอาวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มี 
ฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ขอใหชาวเรือในบริเวณดังกลาวเดินเรือดวยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยง 
การเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟาคะนอง สําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝงจนถึงวันที่ 6 ก.ค. 65 
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 3. ขอมูลปรมิาณฝนสงูสดุรายภาค เวลา 01.00 น. วนัที ่2 ก.ค. 65 ถงึ เวลา 01.00 น. วันที ่3 ก.ค. 65 (ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 
  

ห 

 4. ขอมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันท่ี 3 ก.ค. 65) 

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ําสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) 
จังหวัด 

เหนอื 21.9 ตาก 34.6 เพชรบรูณ 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 23.0 มุกดาหาร 36.0 นครราชสมีา 

กลาง 22.6 กาญจนบรุี 36.8 สพุรรณบรุี 

ตะวนัออก 23.9 ฉะเชงิเทรา 34.4 ชลบรุ ี

ใต 23.4 สรุาษฎรธาน ี 34.9 ปตตาน ี

กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 22.8 กรุงเทพมหานคร 35.7 ปทุมธาน ี

 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด 12.4 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอนิทนนท อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม)  

 5. พ้ืนท่ีเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ 

5.1 กองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 117 

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ดวยกองอํานวยการน้ําแหงชาติไดประเมินสถานการณน้ําจากฝนคาดการณของ         

กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) พบวาจะมีปริมาณฝนตกสะสมตอเนือ่ง 

ประกอบกับสถานการณน้ําในลําน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยูในเกณฑน้ํามาก อาจสงผลให

เกิดน้ําหลาก น้ําทวมฉับพลัน ในพืน้ทีภ่าคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต โดยมีพ้ืนท่ี 

เฝาระวังสถานการณ ระหวางวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2565 ดังนี้  

พ้ืนท่ีเฝาระวังสถานการณนํ้าหลาก นํ้าทวมขัง ภาคเหนือ จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา 

แพร นาน ลําปาง อุตรดิตถ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ และอุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย 

หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลําภู สกลนคร นครพนม ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ มุกดาหาร 

รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม 

สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต

 

 จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี ่         

 พื้นที่เฝาระวังระดับน้ําเพิ่มขึ ้นอยางฉับพลัน บริเวณแมน้ ําแมสาย จังหวัดเชียงราย ลําน้ําสายหลัก               

และสาขาในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน และตาก 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 

เหนอื นาน - ทาวงัผา 36.7 มม. 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื นครพนม - เมอืงฯ 56.2 มม. 

กลาง สพุรรณบรุ ี - เมอืงฯ 37.5 มม. 

ตะวนัออก ตราด - คลองใหญ 113.8 มม. 

ใตฝงตะวนัออก ชุมพร - สวี 17.6 มม. 

ใตฝงตะวนัตก ระนอง - เมืองฯ 38.3 มม. 

 กรุงเทพฯและปริมณฑล ปทุมธาน ี - คลองหลวง 26.0 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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 พืน้ที่เฝาระวังอางเก็บน้าํขนาดใหญ มีปริมาตรน้าํสูงกวาเกณฑปฏิบัติการอางเก็บน้ํากักเก็บสูงสุด 

(Upper Rule Curve) 2 แหง ไดแก อางเก็บน้ํากิ่วลม และอางเก็บน้ํากิ่วคอหมา จังหวดัลาํปาง และอางเก็บนํ้า

ขนาดกลางที่มีปริมาณนํ้ามากกวารอยละ 80 และมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น เสี่ยงนํ้าลนกระทบพ้ืนท่ีบริเวณทายอาง

เก็บน้ํา บริเวณ ภาคเหนือ (จังหวัดลําปาง นาน และพะเยา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดเลย สกลนคร 

ขอนแกน มหาสารคาม นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี) ภาคกลาง (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี            

และตราด) ภาคใต

 จึงใหจังหวัดติดตามสถานการณและแจงเตือนประชาชนทีอ่ยูในพืน้ทีเ่สีย่งภัยทราบลวงหนา ทั้งนี้หากมี

แนวโนมจะเกิดสถานการณรุนแรงในพื้นที ่ใหถือปฏิบัติตามขอสัง่การและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 007 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

พรอมทัง้เตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้าํแหงชาติ ฉบับที่ 18/2565 ลงวันที่  

30 มิถุนายน 2565  

 (จังหวัดกระบี)่ 

  5.2 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 112  

ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 แจงใหจังหวัดเตรียมพรอม เฝาระวังและติดตามสถานการณน้ําทวมฉับพลันและน้ําปา

ไหลหลาก ระหวางวันที่  30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 กรมอุตุนิยมวิทยาไดมีประกาศฉบับที่ 2 (138/2565) 

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น. แจงวา หยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใตตอนบน      

ไดทวีกําลังเปนพายุดีเปรสชันแลว และคาดวาจะเคลื่อนที ่ขึ ้นฝ งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต ในวันที่                 

2 - 3 กรกฎาคม 2565 ประกอบกับวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใตทีพั่ดปกคลุม

ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย มีกําลังแรงขึ้น ในขณะท่ีรองมรสุมพาดผานตอนบนของภาคเหนือ ทําให

ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึน้ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยมีพื้นที่เฝาระวังสถานการณ ระหวางวันท่ี            

30 มิถนุายน – 3 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

 พ้ืนท่ีเฝาระวังสถานการณนํ้าทวมฉับพลัน และนํ้าปาไหลหลาก ภาคเหนือ จังหวัดแมฮองสอน (ทุกอําเภอ) 

เชียงใหม (อ.เมืองฯ แมแจม เวียงแหง เชียงดาว แมแตง ดอยสะเก็ด สะเมิง หางดง กัลยาณิวัฒนา อมกอย) 

เชียงราย (อ.เมืองฯ แมสรวย แมฟาหลวง แมจัน เวียงแกน) ลาํพูน (อ.เมืองฯ แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง ล้ี บานธิ) 

ลําปาง (อ.เมืองฯ เถิน เสริมงาม สบปราบ วังเหนือ เมืองปาน แจหม งาว แมเมาะ หางฉัตร แมทะ แมพริก) 

พะเยา (อ.เมืองฯ เชียงคํา ปง จุน ภูซาง) นาน (อ.นาหมื่น สองแคว เฉลิมพระเกียรติ ปว เวียงสา ทุงชาง ทาวังผา 

บอเกลือ แมจริม) แพร (ทุกอําเภอ) อุตรดิตถ (อ.ทาปลา บานโคก น้าํปาด ลับแล) ตาก (อ.แมระมาด บานตาก   

ทาสองยาง อุมผาง  แมสอด) พิษณุโลก (อ.ชาตติระการ นครไทย) เพชรบูรณ (อ.วงัโปง ชนแดน หลมสัก หลมเกา เขาคอ) 

และอุทัยธานี (อ.บานไร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อ.เมืองฯ นาแหว ดานซาย ภูเรือ ภูหลวง ปากชม) 

หนองบัวลําภู (อ.สุวรรณคูหา) หนองคาย (อ.สังคม) บึงกาฬ (อ.บุงคลา) อุดรธานี (อ.นายูง น้ําโสม) สกลนคร   

(อ.ภูพาน) นครพนม (อ.เมืองฯ) มุกดาหาร (อ.หวานใหญ) อํานาจเจริญ (อ.ชานุมาน เสนางคนิคม ปทุมราชวงศา)   

และอุบลราชธานี (อ.ศรีเมืองใหม โขงเจียม โพธิไ์ทร)ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี (อ.สังขละบุรี) ราชบุรี (อ.สวนผึง้ 

บานคา) ระยอง (อ.เมืองฯ เขาชะเมา) จันทบุรี (อ.เขาคิชฌกูฏ สอยดาว โปงน้ํารอน มะขาม ขลุง) และตราด    

(อ.บอไร เขาสมิง เกาะชาง) ภาคใต

 

 จ.ระนอง (อ.เมืองฯ กระบุรี ละอุน กะเปอร) พังงา (อ.คุระบุรี กะปง) ภูเก็ต 

(ทุกอําเภอ) และกระบ่ี (อ.เขาพนม ปลายพระยา คลองทอม) 
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 เพ่ือเปนการเนนยํ้าใหจังหวดัเตรยีมความพรอมเฝาระวงัและตดิตามสถานการณน้าํทวมฉบัพลัน และน้าํปาไหลหลาก 

โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุดที่ มท (บกปภ) 

0624/ว 007 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และดําเนินการตามหนังสือในราชการกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกลาง ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 112 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 และใหศูนยปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี เขต 4 ประจวบคีรีขันธ เขต 7 สกลนคร เขต 8 กําแพงเพชร     

เขต 9 พิษณุโลก เขต 10 ลําปาง เขต 13 อุบลราชธานี เขต 14 อุดรธานี เขต 15 เชียงราย เขต 16 ชัยนาท 

เขต 17 จันทบุรี และ เขต 18 ภูเก็ต ดําเนินการตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 113 ลงวันที่     

28 มิถุนายน 2565 

 6. ขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย/ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู บัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 สั่งการใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพรอม

รับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป 2565 ดังน้ี 

  ดวยกรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดการณลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย ป 2565 วาฤดูฝนของ

ประเทศไทยปนี้ จะเริม่ตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิน้สุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในชวง

เดือนสิงหาคมและกันยายน จะเปนชวงที่มีฝนตกชุกหนาแนน และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผาน

ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะสงผลใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจกอใหเกิด

สภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมทั้งน้ําลนตล่ิงไดในบางพ้ืนที่  

  เพื ่อใหการเตรียมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝนป 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 

 

 



6 

 

 

   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 อางเก็บน้ ํา พนังกั ้นน้ ํา 

ใหมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบทําการสํารวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง ตามหลัก

วิศวกรรมเพ่ือรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ําไหลเขา/ผานในปรมิาณมาก รวมทั้งสรางความมั่นใจใหกบัประชาชนในพ้ืนที่ 

   1.5 การแจงเตือนภัย เมื่อมีแนวโนมการเกิดสถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินถลมใหแจงเตือนไปยัง 

กองอาํนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ 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 

   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 
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 7. สภาพนํ้าในอางเก็บนํ้า (ขอมูลกรมชลประทาน วันท่ี 2 ก.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 5,687 42 1,887 20 3.32 0.00 15.00 19.00 7,775 

2. สิริกิต์ิ(อต) 9,510 3,530 37 680 10 11.72 8.90 17.02 17.02 5,980 

3. แมงัดสมบูรณชล(ชม) 265 125 47 113 45 1.97 0.65 0.13 0.30 140 

4. แมกวงอุดมธารา(ชม) 263 100 38 86 35 0.32 0.33 1.22 0.04 163 

5. กิ่วลม(ลป) 106 72 68 69 67 0.59 0.54 2.02 2.22 34 

6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 133 78 126 77 1.53 0.38 0.51 0.38 37 

7. แควนอยบํารุงแดน(พล) 939 279 30 236 26 1.38 1.34 3.02 3.02 660 

8. แมมอก(ลป) 110 50 45 34 36 0.12 0.02 0.32 0.02 60 

9. หวยหลวง(อต) 136 39 29 32 25 0.00 0.00 0.11 0.11 97 

10. นํ้าอูน(สน) 520 249 48 204 43 1.27 0.72 0.00 0.00 271 

11. นํ้าพุง(สน) 165 49 30 41 26 0.87 0.37 0.58 0.58 116 

12. จุฬาภรณ(ชย) 164 82 50 45 35 0.00 0.49 1.05 0.00 82 

13. อุบลรัตน(ขก) 2,431 863 35 282 15 0.22 6.27 5.11 5.08 1,568 

14. ลําปาว(กส) 1,980 719 36 619 33 13.78 2.26 4.56 4.87 1,261 

15. ลําตะคอง(นม) 314 181 58 158 54 0.35 0.13 0.83 0.69 133 

16. ลําพระเพลิง(นม) 155 97 63 96 62 0.12 0.14 0.18 0.09 58 

17. มูลบน(นม) 141 88 62 81 60 0.03 0.16 0.09 0.09 53 

18. ลําแซะ(นม) 275 181 66 174 65 0.14 0.14 0.27 0.27 94 

19. ลํานางรอง(บร) 121 95 78 92 78 0.09 0.00 0.20 0.20 26 

20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,020 52 188 17 4.71 1.26 2.12 2.50 946 

21. ปาสักชลสิทธ์ิ(ลบ) 960 186 19 183 19 1.51 1.19 4.33 4.33 774 

22. ทับเสลา(อน) 160 82 52 65 46 0.00 0.25 0.00 0.00 78 

23. กระเสียว(สพ) 299 191 64 151 58 0.10 0.55 0.51 0.51 108 

24. ศรนีครนิทร(กจ) 17,745 14,011 79 3,746 50 9.27 6.73 19.98 19.98 3,734 

25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 4,596 52 1,587 27 15.52 7.75 14.97 15.00 4,264 

26. ขุนดานปราการชล (นย) 224 41 18 36 17 0.03 0.19 0.28 0.06 183 

27. คลองสียดั(ฉช) 420 102 24 72 19 0.45 0.45 0.14 0.14 318 

28. บางพระ(ชบ) 117 80 68 68 65 0.08 0.06 0.30 0.28 37 

29. หนองปลาไหล(รย) 164 120 74 107 71 0.02 0.00 0.11 0.32 44 

30. ประแสร(รย) 295 192 65 172 62 0.10 0.70 1.00 0.92 103 

31. นฤบดินทรจนิดา(ปจ) 295 72 24 53 19 0.33 0.10 0.00 0.00 223 

32. แกงกระจาน(พบ) 710 351 49 286 44 1.16 1.70 1.30 1.30 359 

33. ปราณบุร(ีปข) 391 222 57 205 55 0.84 0.91 0.36 0.36 169 

34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,040 54 1,688 38 9.34 14.07 5.25 4.98 2,599 

35. บางลาง(ยล) 1,454 1,101 76 825 70 5.54 7.35 12.03 9.58 353 

รวมท้ังประเทศ 70,926 38,026 54 14,484 31 86.79 66.11 114.90 114.25 32,900 

หมายเหตุ 
ปริมาณน้ําที่มากกวา 

รอยละ 80 

ปริมาณน้ําที่นอยกวาหรือเทากบั 

รอยละ 30 

ปริมาณน้ําที่ใชการได

นอยกวารอยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ / ปริมาณ

น้ําระบาย สูงสุด 
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   อางเก็บนํ้าขนาดใหญท่ีปริมาณนํ้าเก็บกักอยูในเกณฑมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป ไมม ี

   อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ํานอยกวาหรือเทากับ รอยละ 30 ของความจุอางฯ จํานวน 7 อาง  

(แควนอยบํารุงแดน หวยหลวง น้ําพุง ปาสักชลสิทธิ์ ขุนดานปราการชล คลองสียัด และนฤบดินทรจินดา) 

   อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ําที่ใชการไดอยู ในเกณฑนอยกวารอยละ 30 ของความจุอางฯ  

จํานวน 12 อาง (ภูมิพล สิริกิติ์ แควนอยบาํรงุแดน หวยหลวง น้ําพุง อุบลรัตน สิรินธร ปาสักชลสิทธิ์ วชิราลงกรณ  

ขุนดานปราการชล คลองสียัด และนฤบดินทรจินดา)  

 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันท่ี 3 ก.ค. 65 (ขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด ยงัไมรวมขอมูล สตช. และ สธ.) 

ชวงเวลา ผูเสียชีวิต ผูบาดเจบ็ รวม 

2 ก.ค. 65 27 2,555 2,582 

1 ก.ค. - 2 ก.ค. 65 58 5,439 5,497 

1 ม.ค. 65 - 1 ก.ค. 65 7,391 446,408 453,799 

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

              อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   ผูอํานวยการกลาง 


