
 

 

ที่ของขาว 397/2565     วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565            (เวลา 06.00 น.) 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณสาธารณภัยประจําวนั ดังน้ี 

 1. สถานการณสาธารณภัย 

 สถานการณจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย 

ประกอบกับรองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผานภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขาสูหยอมความกดอากาศต่ํา

กําลังแรงบริเวณทะเลจีนใตตอนบน ทําใหประเทศไทยจะมีฝนเพ่ิมขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงบริเวณ

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ระหวางวันที่ 9 - 11 ก.ค. 2565 

สงผลใหมีสถานการณในพ้ืนท่ี ดังน้ี 

  1.1 อุทกภัย มีสถานการณในพ้ืนท่ี 4 จ. (ขอนแกน นครราชสีมา จันทบุรี ระนอง) 4 อ. 6 ต. 7 ม. บานเรือน

ประชาชนไดรบัความเสยีหาย - หลัง ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังน้ี 

   จงัหวัด วันเกดิเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชือ่อําเภอ 
ความเสยีหาย สถานการณ

ปจจบุนั อําเภอ ตําบล หมูบาน หลัง เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื รวม 2 จงัหวัด 2 อ. 3 ต. 4 ม. บานเรือนประชาชนไดรับความเสยีหาย - หลงั 

1. ขอนแกน 9 ก.ค. 65 1 1 1 เมืองฯ - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

2. นครราชสีมา 9 ก.ค. 65 1 2 3 บัวใหญ - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

ภาคตะวันออก รวม 1 จงัหวัด 1 อ. 2 ต. 2 ม. บานเรือนประชาชนไดรับความเสยีหาย - หลงั 

3.จนัทบุรี 9 ก.ค. 65 1 2 2 แกงหางแมว  - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

ภาคใต รวม 1 จงัหวัด 1 อ. 1 ต. 1 ม. บานเรือนประชาชนไดรับความเสยีหาย - หลงั 

4.ระนอง 10 ก.ค. 65 1 1 1 ละอุน  - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

 

รายงานสถานการณสาธารณภยั 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 
ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (สวนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 

โทรสาร 0-2241-7450-6 สายดวนนิรภัย 1784  Line @1784DDPM 
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  1.2 วาตภัย มีสถานการณในพื้นที่ 7 จ. (สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง 

นราธวิาส) 19 อ. 35 ต. 64 ม. บานเรอืนประชาชนไดรบัความเสยีหาย 391 หลงั มีผูไดรับบาดเจ็บ 1 ราย ดังน้ี 

จงัหวัด วันเกดิเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชือ่อําเภอ 
ความเสยีหาย สถานการณ

ปจจุบัน อําเภอ ตําบล หมูบาน หลัง เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคใต รวม 7 จงัหวัด 19 อ. 35 ต. 64 ม. บานเรือนประชาชนไดรับความเสยีหาย 391 หลงั มีผูไดรับบาดเจ็บ 1 ราย 

1. สุราษฎรธานี 9 ก.ค. 65 2 3 9 พระแสง เวียงสระ  35 - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

2. นครศรีธรรมราช 9 ก.ค. 65 6 11 12 
ทุงใหญ นาบอน ทุงสง 

บางขัน ฉวาง ชางกลาง  
118 - 1 

อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

3. พังงา 9 ก.ค. 65 7 17 33 

เมื องฯ  ท าย เหมือง 

เกาะยาว กะปง ตะก่ัวทุ ง 

คุระบุรี ทับปุด 

114 - - 

อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

4. กระบ่ี 9 ก.ค. 65 1 1 4 เขาพนม 8 - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

5. ตรัง 9 ก.ค. 65 1 1 1 หวยยอด 6 - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

6. ระนอง 9 ก.ค. 65 1 1 1 เมือง 4 - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

7. นราธิวาส 9 ก.ค. 65 1 1 4 รือเสาะ 106 - - 
อยูระหวางสํารวจและ

ใหความชวยเหลือ 

     จ.นราธิวาส วันที่ 9 ก.ค. 65 เวลา 18.00 น. เกิดวาตภัยในพื้นที ่ต. โคกสะตอ อ.รือเสาะ บานเรือน

ประชาชนไดรับความเสียหาย 106 หลงั ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. อปพร. 

อาสาสมัคร จิตอาสา มูลนิธิ และหนวยงานที่เกี่ยวของเขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือแลว 

 
  1.3 อุบัตเิหต ุ

     จ.สตูล วันที่ 10 ก.ค. 65 เวลา 16.30 เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟา บนทางหลวง 404  

ถนนละงู-ฉลุง ต.ละงู อ.ละงู สงผลใหมีผูเสียชีวิต 2 ราย (ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย) บาดเจ็บ 13 ราย (ชาย 4 ราย 

หญิง 9 ราย) สาเหตุอยูระหวางการสอบสวนของเจาหนาที่ โดย สนง.ปภ.จ. หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน จนท.ตร. 

จิตอาสา  อปพร. อาสาสมคัร มลูนธิ ิ เขาใหการชวยเหลือในที่เกิดเหตุนําผูบาดเจ็บสงรพ.ละง ู
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 2. การคาดการณลักษณะอากาศ 

  2.1 ประกาศกรมอตุนุยิมวทิยา เรือ่ง ฝนตกหนักถงึหนักมากบรเิวณประเทศไทย และคลืน่ลมแรงบรเิวณทะเล

อันดามัน (มผีลกระทบจนถงึวันที ่14 กรกฎาคม 2565) ฉบับท่ี 9 (165/2565) วนัที่ 11 ก.ค. 65 เวลา 05.00 น. 

                    ในชวงวันที่ 11–14 ก.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 

และอาวไทย ประกอบกับ รองมรสุมพาดผานตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูหยอม

ความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใตตอนบน ทําใหประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

บางแหงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทัง้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก 

และภาคใต  

 สําหรับคล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยมีกําลังแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร 

บริเวณฝนฟาคะนองมีคลืน่สูงมากกวา 3 เมตร บริเวณทะเลอันดามันตอนลางและอาวไทยตอนบนคลื่นสูง

ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สวนอาวไทยตอนลางคล่ืนสูง 1-2 เมตร บริเวณ

ทีม่ีฝนฟาคะนองคลืน่สูงประมาณ 2 เมตร ขอใหชาวเรือเดินเรือดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ

บริเวณที่มีฝนฟาคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามนัตอนบนควรงดออกจากฝงในชวงวนัที ่11–14 ก.ค. 65 ไวดวย 

 2.2 พยากรณอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 11 ก.ค. 65 เวลา 05.00 น. 

 พยากรณอากาศ 24 ชัว่โมงขางหนา  มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 

และอาวไทย ประกอบกับรองมรสุมพาดผานประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ประเทศลาวตอนบน เขาสูหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใตตอนบน ลักษณะเชนนี้ทําให

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง  

ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน

และน้าํปาไหลหลากในระยะนี้ 

 สําหรับคล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยมีกําลังแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร 

บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองมีคล่ืนสูงมากกวา 3 เมตร บริเวณทะเลอันดามันตอนลางและอาวไทยตอนบนมีคล่ืนสูงประมาณ  

2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองมีคล่ืนสูงมากกวา 2 เมตร สวนอาวไทยตอนลางทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟา

คะนองมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร ขอใหชาวเรือในบริเวณดังกลาวเดินเรือดวยความระมัดระวังและหลีกเล่ียงการเดินเรือ

บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝงในชวงวันท่ี 11–14 ก.ค. 65 ไวดวย 
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 3. ขอมูลปรมิาณฝนสงูสดุรายภาค เวลา 01.00 น. วนัที ่10 ก.ค. 65 ถงึ เวลา 01.00 น. วนัที่ 11 ก.ค. 65 (ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 
  

ห 

 4. ขอมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันท่ี 11 ก.ค. 65) 

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ําสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  
สูงสุด (˚C) 

จังหวัด 

เหนอื 21.8 ตาก 34.7 แมฮองสอน 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 22.7 นครราชสีมา 33.9 บึงกาฬ 

กลาง 22.6 สุพรรณบุรี  34.8 อุทัยธาน ี

ตะวนัออก 23.4 ตราด 32.2 ชลบุรี ระยอง 

ใต 22.3 สรุาษฎรธาน ี 35.0 สงขลา 

กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 22.5 กรุงเทพมหานคร 34.6 กรุงเทพมหานคร 
 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด 11.7 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอนิทนนท อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม)  

 5. พ้ืนท่ีเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ 

  5.1 อางถงึหนงัสือในราชการกองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด ที่ มท 

(กปภก) 0610/ว 123 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 แจงใหจังหวัดเตรียมพรอม เฝาระวังและติดตามสถานการณ 

น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก น้ําทวมขัง และคล่ืนลมแรง ระหวางวันที่ 9 - 14 กรกฎาคม 2565 

   กรมอุตุนิยมวิทยาไดมีประกาศฉบับที ่5 (161/2565) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 05.00 น. แจงวา 

ในชวงวันที่ 9 – 14 กรกฎาคม 2565 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้น โดยทะเล 

อันดามันตอนบนมีคล่ืนสูง 2 - 4 เมตร บริเวณฝนฟาคะนองคล่ืนสูงมากกวา 4 เมตร ทะเลอันดามันตอนลางและอาวไทย

ตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟาคะนองคลืน่สูงมากกวา 3 เมตร สวนอาวไทยตอนลางคล่ืนสูงประมาณ  

2 เมตร บริเวณฝนฟาคะนองมีคล่ืนสูงมากกวา 2 เมตร สําหรับพ้ืนท่ีเฝาระวังสถานการณคลื่นลมแรง ระหวางวันท่ี  

9 - 14 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

 ภาคกลาง

 

 จ.ชลบุรี (อ.เมืองฯ ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ) ระยอง (อ.เมืองฯ บานฉาง แกลง) จันทบุรี  

(อ.นายายอาม ทาใหม แหลมสิงห ขลุง) และตราด (อ.เมอืงฯ แหลมงอบ คลองใหญ เกาะชาง เกาะกดู) 

ภาคใต

 

 จ.ระนอง (อ.เมืองฯ สุขสําราญ กะเปอร) พังงา (อ.เมืองฯ เกาะยาว ทับปุด ตะกั่วทุง ทายเหมือง 

ตะกั่วปา คุระบุรี) ภูเก็ต (อ.เมืองฯ กะทู ถลาง) กระบ่ี (อ.เมืองฯ คลองทอม เกาะลันตา เหนือคลอง อาวลึก)  

ตรงั (อ.กันตัง สิเกา ปะเหลียน หาดสําราญ) และสตูล (อ.เมืองฯ ละงู มะนัง ทุงหวา) 

 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 

เหนอื เชียงราย ต.รอบเชยีง เมอืงฯ 61.6 มม. 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื อุบลราชธาน ี - เมอืงฯ 59.6 มม. 

กลาง ลพบรุ ี - ชยับาดาล 45.4 มม. 

ตะวนัออก ตราด - คลองใหญ 66.4 มม. 

ใตฝงตะวนัออก ชุมพร - สว ี 26.6 มม. 

ใตฝงตะวนัตก ระนอง - เมอืงฯ 95.3 มม. 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ปทุมธาน ี - คลองหลวง 0.8 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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 เพือ่เปนการเนนย้าํใหพืน้ทีเ่ตรียมความพรอมเฝาระวังและติดตามสถานการณคลื่นลมแรง ใหจังหวัด

และศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา เขต 17 จันทบุรี และเขต 18 ภูเก็ต ดําเนินการตาม

หนังสือในราชการกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก)  

0610/ว 123,ว 124 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565  

  5.2 อางถึงหนังสือในราชการกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด              

ที่ มท (กปภก) 0610/ว 123 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 แจงใหจังหวัดเตรียมพรอม เฝาระวังและติดตาม

สถานการณน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และน้ําทวมขัง ระหวางวันท่ี 9 - 14 กรกฎาคม 2565 

   กรมอุตุนิยมวิทยาไดมีประกาศฉบับที่ 3 (159/2565) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 05.00 น. แจงวา        

ในชวงวันที่ 9 – 14 กรกฎาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทย     

จะมีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับในชวงวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2565 รองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผานภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขาสู หยอมความกดอากาศต่ ํากํ าลังแรงบริ เวณทะเลจีนใตตอนบน  

ทําใหมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

รวมทั ้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต สําหรับพื ้นที ่เฝาระวังสถานการณน้ําทวมฉับพลัน  

นํ้าปาไหลหลาก และนํ้าทวมขัง ระหวางวันท่ี 9 - 14 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

พ้ืนที่เฝาระวังสถานการณนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก และนํ้าทวมขัง 

ภาคเหนือ จังหวัดแมฮองสอน (ทุกอําเภอ) เชียงใหม (ทุกอําเภอ) เชียงราย (อ.เชียงของ เทิง      

เวียงแกน แมจัน แมฟาหลวง แมสาย) ลําพูน (อ.เมอืงฯ แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง ล้ี บานธิ) ลําปาง (อ.เมืองฯ เถิน 

เสรมิงาม สบปราบ วงัเหนอื เมอืงปาน แจหม งาว แมเมาะ หางฉัตร แมทะ แมพริก) พะเยา (อ.เมืองฯ เชียงคํา ปง จุน 

ภูซาง ดอกคาํใต) แพร (ทุกอําเภอ) นาน (อ.เมอืงฯ นานอย นาหมื่น เชียงกลาง ปว เวียงสา ทุงชาง ทาวังผา บานหลวง 

แมจริม สันติสุข ภูเพียง) อุตรดิตถ (อ.เมืองฯ ฟากทา ทาปลา ลับแล บานโคก น้ําปาด ทองแสนขัน พิชัย) พิษณุโลก 

(อ.วงัทอง เนนิมะปราง นครไทย ชาตติระการ วดัโบสถ) กาํแพงเพชร (อ.เมอืงฯ คลองลาน ปางศลิาทอง ขาณุวรลักษบุรี 

โกสัมพีนคร พรานกระตาย) ตาก (ทุกอําเภอ) เพชรบูรณ (อ.เมืองฯ วังโปง ชนแดน หนองไผ หลมสัก หลมเกา เขาคอ) 

อุทัยธานี (อ.บานไร หวยคต ลานสัก ทพัทนั สวางอารมณ) สโุขทัย (อ.ทุงเสล่ียม เมืองฯ บานดานลานหอย ศรีสัชนาลัย 

ครีมีาศ) พิจติร (อ.เมอืงฯ โพธิป์ระทบัชาง) และนครสวรรค (อ.แมวงก แมเปน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย 

(อ.เมอืงฯ ดานซาย วงัสะพุง ภูเรอื ภูหลวง ปากชม เชยีงคาน หนองหิน ภูกระดึง ทาลี่) หนองคาย (อ.สังคม) บึงกาฬ 

(อ.บุงคลา ปากคาด เมอืงฯ) หนองบัวลาํภู (อ.โนนสัง)ชัยภูมิ (อ.เมอืงฯ เทพสถติ หนองบวัแดง เกษตรสมบูรณ คอนสาร 

บานเขวา หนองบวัระเหว ภักดชีมุพล ซบัใหญ) ขอนแกน (อ.ภูผามาน มัญจาคีรี ชุมแพ) นครราชสมีา (อ.วังน้ําเขียว สีคิ้ว 

ปกธงชัย ครบุรี เสิงสาง ดานขุนทด) อุดรธานี (อ.นายูง น้ําโสม) สกลนคร (อ.ภูพาน สวางแดนดิน นิคมน้ําอูน) 

นครพนม (อ.ธาตุพนม) มุกดาหาร   (อ.หวานใหญ หนองสูง) กาฬสินธุ (อ.ฆองชัย กมลาไสย) ยโสธร (อ.เมืองฯ    

คําเขื่อนแกว มหาชนะชัย) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ) รอยเอ็ด (อ.โพนทอง) อาํนาจเจริญ (อ.เมืองฯ 

ชานุมาน เสนางคนิคม) บุรีรัมย (อ.เมืองฯ นางรอง สตึก) สุรินทร (อ.เมืองฯ) ศรีสะเกษ (อ.ภูสิงห ขุนหาญ) 

อุบลราชธานี (อ.บุณฑริก น้ํายืน นาจะหลวย น้ําขุน) ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี (อ.เมืองฯ ไทรโยค ศรีสวัสดิ์ 

หนองปรือ ทองผาภูมิ บอพลอย เลาขวญั สังขละบรุ)ี ราชบุร ี(อ.สวนผ้ึง ปากทอ บานคา) ชยันาท (อ.เมอืงฯ สรรพยา) 

ลพบุรี (อ.ชัยบาดาล ลําสนธิ) สระบุรี (อ.แกงคอย มวกเหล็ก) สิงหบุรี (อ.เมืองฯ) อางทอง (อ.ปาโมก วิเศษชัยชาญ) 

สุพรรณบุรี (อ.ดานชาง) พระนครศรีอยุธยา (อ.เสนา บางบาล) นครปฐม (อ.เมืองฯ) ปทุมธานี (อ.เมืองฯ        

คลองหลวง ธัญบุรี) นนทบุรี (อ.เมืองฯ ปากเกร็ด) สมุทรสงคราม (อ.เมืองฯ บางคนที) สมุทรสาคร (อ.เมืองฯ) 
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สมุทรปราการ (อ.เมอืงฯ) นครนายก (อ.เมอืงฯ ปากพลี) ปราจีนบุรี (อ.กบินทรบุรี นาดี) สระแกว (อ.เมืองฯ วังน้ําเย็น 

ตาพระยา) ฉะเชิงเทรา (อ.ทาตะเกียบ สนามชัยเขต) ชลบุรี (อ.บานบึง ศรีราชา บางละมุง) ระยอง (อ.เมืองฯ   

เขาชะเมา แกลง บานคาย) จันทบุรี (อ.เมืองฯ นายายอาม เขาคิชฌกูฏ สอยดาว โปงน้ํารอน มะขาม ขลุง) ตราด    

(อ.บอไร เขาสมิง) เพชรบุรี (อ.หนองหญาปลอง แกงกระจาน ชะอํา ทายาง) และประจวบคีรีขันธ (ทุกอําเภอ)

รวมถึงกรุงเทพมหานคร ภาคใต

เพือ่เปนการเนนย้ําใหพืน้ที ่เตรียมความพรอมเฝาระวังและติดตามสถานการณน้าํทวมฉับพลัน       

น้ ําปาไหลหลาก และน้ ําทวมขัง ขอใหจังหวัดและศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขตดําเนินการ          

ตามหนังสือในราชการกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก)  

0610/ว 123 ,ว 124 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 จังหวัดชุมพร (อ.พะโตะ หลังสวน สวี ทุงตะโก เมืองฯ) สุราษฎรธานี (อ.ทาชนะ  

วภิาวด ีดอนสัก ทาฉาง พนม) นครศรธีรรมราช (อ.พิปนู นบพิตาํ) ระนอง (ทุกอําเภอ) พังงา (อ.ตะกั่วทุง คุระบุรี กะปง 

ตะกั่วปา ทายเหมือง) ภูเก็ต (อ.ถลาง) กระบ่ี (อ.เมืองฯ เขาพนม เกาะลันตา ปลายพระยา) ตรัง (อ.หวยยอด วังวิเศษ)   

และสตูล (อ.ทุงหวา) 

 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 

 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 
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    1.3 การระบายน้ําและการเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ํา ใหมอบหมายกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในแตละระดับ วางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพ้ืนที่เส่ียงอุทกภัยไวเปนการลวงหนาอยางเปนระบบ  

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 

กองอาํนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ เพ่ือเตรียมการใหความชวยเหลือตามแผนเผชิญเหตุ

อุทกภัย และใหแจงเตือนประชาชนทราบถึงสถานการณในชองทางตางๆ เพื่อสรางการรับรูถึงแนวทางการปฏิบัติตน 

ใหเกิดความปลอดภัย ชองทางการแจงขอมูล 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 10 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 5,520 41 1,720 18 1.97 0.18 21.00 24.00 7,942 

2. สิริกิต์ิ(อต) 9,510 3,635 38 785 21 32.44 33.89 13.98 14.04 5,875 

3. แมงัดสมบูรณชล(ชม) 265 133 50 121 48 1.13 1.73 0.03 0.13 132 

4. แมกวงอุดมธารา(ชม) 263 94 36 80 32 0.77 1.39 1.25 1.30 169 

5. กิ่วลม(ลป) 106 68 64 65 63 0.87 0.93 0.63 0.63 38 

6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 140 82 134 82 1.42 1.17 0.30 0.36 30 

7. แควนอยบํารุงแดน(พล) 939 256 27 213 24 1.32 0.83 4.32 4.32 683 

8. แมมอก(ลป) 110 49 44 33 35 0.23 0.23 0.32 0.32 61 

9. หวยหลวง(อต) 136 39 29 32 25 0.24 0.32 0.11 0.11 97 

10. นํ้าอูน(สน) 520 248 48 203 43 1.84 3.46 1.08 0.08 272 

11. นํ้าพุง(สน) 165 46 28 38 24 0.67 0.47 0.52 0.52 119 

12. จุฬาภรณ(ชย) 164 71 43 34 27 0.14 0.09 1.56 1.56 93 

13. อุบลรัตน(ขก) 2,431 825 34 244 13 0.47 2.29 7.15 7.05 1,606 

14. ลําปาว(กส) 1,980 735 37 635 34 16.14 14.39 3.60 3.56 1,245 

15. ลําตะคอง(นม) 314 169 54 147 50 0.08 0.22 1.56 1.56 145 

16. ลําพระเพลิง(นม) 155 96 62 94 61 0.03 0.06 0.17 0.17 59 

17. มูลบน(นม) 141 88 62 81 60 0.00 0.06 0.09 0.00 53 

18. ลําแซะ(นม) 275 181 66 174 65 0.23 0.27 0.27 0.27 94 

19. ลํานางรอง(บร) 121 93 77 90 76 0.00 0.00 0.20 0.20 28 

20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,049 53 217 19 25.31 6.17 1.33 3.58 917 

21. ปาสักชลสิทธ์ิ(ลบ) 960 163 17 160 17 2.25 2.03 4.32 4.32 797 

22. ทับเสลา(อน) 160 82 51 65 45 0.00 0.18 0.50 0.05 78 

23. กระเสียว(สพ) 299 185 62 145 56 0.00 0.00 0.51 0.51 114 

24. ศรนีครนิทร(กจ) 17,745 13,896 78 3,631 49 7.59 7.56 20.13 20.12 3,849 

25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 4,586 52 1,574 27 13.00 18.12 15.08 14.96 4,274 

26. ขุนดานปราการชล (นย) 224 44 20 40 18 1.86 0.40 0.22 0.10 180 

27. คลองสียดั(ฉช) 420 107 25 77 20 0.93 0.69 0.14 0.14 313 

28. บางพระ(ชบ) 117 78 66 66 62 0.00 0.06 0.30 0.20 39 

29. หนองปลาไหล(รย) 164 118 72 104 69 0.34 0.00 0.22 0.22 46 

30. ประแสร(รย) 295 186 63 166 60 0.45 1.15 1.00 1.00 109 

31. นฤบดินทรจนิดา(ปจ) 295 78 26 58 21 2.73 1.84 0.00 0.00 217 

32. แกงกระจาน(พบ) 710 351 49 286 44 1.43 1.43 1.30 1.30 359 

33. ปราณบุร(ีปข) 391 222 57 205 55 0.63 0.87 1.32 1.32 169 

34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,132 56 1,780 42 32.18 17.12 5.23 5.42 2,507 

35. บางลาง(ยล) 1,454 1,049 72 772 66 4.52 4.54 12.19 12.26 405 

รวมท้ังประเทศ 70,926 37,812 53 14,267 30 153.21 124.15 121.93 126.89 33,114 

หมายเหตุ 
ปริมาณน้ําที่มากกวา 

รอยละ 80 

ปริมาณน้ําที่นอยกวาหรือเทากบั 

รอยละ 30 

ปริมาณน้ําที่ใชการได

นอยกวารอยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ / ปริมาณ

น้ําระบาย สูงสุด 
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  อางเก็บนํ้าขนาดใหญท่ีปริมาณนํ้าเก็บกักอยูในเกณฑมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป จํานวน 1 อาง (กิว่คอหมา) 

   อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ํานอยกวาหรือเทากับ รอยละ 30 ของความจุอางฯ จํานวน 7 อาง  

(แควนอยบาํรงุแดน หวยหลวง น้ําพุง ปาสักชลสิทธิ์ ขนุดานปราการชล คลองสียดั และนฤบดนิทรจินดา) 

   อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ําที่ใชการไดอยู ในเกณฑนอยกวารอยละ 30 ของความจุอางฯ  

จํานวน 13 อาง (ภูมิพล สิริกิติ์ แควนอยบํารุงแดน หวยหลวง น้ําพุง จุฬาภรณ อุบลรัตน สิรินธร ปาสักชลสิทธิ์    

วชิราลงกรณ ขุนดานปราการชล คลองสียัด และนฤบดินทรจินดา)  

 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 11 ก.ค. 65 (ขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด ยงัไมรวมขอมูล สตช. และ สธ.) 

ชวงเวลา ผูเสียชีวิต ผูบาดเจบ็ รวม 

10 ก.ค. 65 31 2,412 2,443 

1 ก.ค. - 10 ก.ค. 65 394 28,689 29,083 

1 ม.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 7,727 468,008 475,735 

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

              อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   ผูอํานวยการกลาง 


