
ที่ของขาว 401/2565     วันท่ี 13 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 - 12 ก.ค. 2565 

สงผลใหมีสถานการณในพ้ืนท่ี ดังน้ี 

  1.1 อุทกภัย มีสถานการณในพืน้ที่ 6 จ. (พิษณุโลก ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา จันทบุรี ระนอง)            

7 อ. 9 ต. 13 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ - ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังน้ี 

   จงัหวัด วันเกดิเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชือ่อําเภอ 
ความเสยีหาย สถานการณ

ปจจบุนั อําเภอ ตําบล หมูบาน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคเหนอื รวม 1 จงัหวัด 1 อ. 1 ต. 1 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ - ครัวเรือน 

1. พิษณุโลก 10 ก.ค. 65 1 1 1 ชาติตระการ - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื รวม 3 จงัหวัด 3 อ. 4 ต. 5 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ - ครัวเรือน 

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

คล่ีคลายแลว 

3. ชัยภูมิ 11 ก.ค. 65 1 1 1 เมืองฯ - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

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

คล่ีคลายแลว 

ภาคตะวันออก รวม 1 จงัหวัด 1 อ. 2 ต. 2 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ - ครัวเรือน 

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

คล่ีคลายแลว 

ภาคใต รวม 1 จงัหวัด 2 อ. 2 ต. 5 ม. บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ - ครัวเรือน 

6.ระนอง 10-12 ก.ค. 65 2 2 5 ละอุน กระบุร ี - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

     

รายงานสถานการณสาธารณภยั 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 
ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (สวนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 

โทรสาร 0-2241-7450-6 สายดวนนิรภัย 1784  Line @1784DDPM 
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     จ.ระนอง วันที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 12.00 น. เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ ต.ลําเลียง อ.กระบุรี เบื้องตนความ

เสียหายอยู ระหวางการสํารวจ ไมมีผู ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. อปพร. 

อาสาสมัคร จิตอาสา มูลนิธิ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือแลว 

  
  1.2 วาตภัย มีสถานการณในพ้ืนท่ี 9 จ. (จันทบุรี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบ่ี ตรัง ระนอง 

นราธวิาส ภูเก็ต) 28 อ. 59 ต. 111 ม. บานเรอืนประชาชนไดรบัความเสยีหาย 481 หลัง มีผูไดรับบาดเจ็บ 1 ราย ดังน้ี 

จงัหวัด วันเกดิเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชือ่อําเภอ 
ความเสยีหาย สถานการณ

ปจจุบัน อําเภอ ตําบล หมูบาน หลัง เสียชีวิต บาดเจ็บ 

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

1. จนัทบุรี 12 ก.ค. 65 1 1 1 เมืองฯ - - - 
อยูระหวางการสํารวจ

และใหการชวยเหลือ 

ภาคใต รวม 8 จงัหวัด 27 อ. 58 ต. 110 ม. บานเรือนประชาชนไดรับความเสยีหาย 481 หลงั มีผูไดรับบาดเจ็บ 1 ราย 

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

ชวยเหลือ 

3. นครศรีธรรมราช 9,11 ก.ค. 65 9 17 26 

ทุงใหญ นาบอน ทุงสง 

บางขัน ฉวาง ชางกลาง 

สชิล ขนอม นบพิตาํ 

143 - 1 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

4. พังงา 9 ก.ค. 65 7 17 33 

เมื องฯ  ท าย เหมือง 

เกาะยาว กะปง ตะก่ัวทุ ง 

คุระบุรี ทับปุด 

114 - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

5. กระบ่ี 9 ก.ค. 65 2 8 14 เขาพนม อาวลึก 20 - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

6. ตรัง 9,10 ก.ค. 65 2 7 16 หวยยอด ประเหลียน 59 - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

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

ชวยเหลือ 

8. นราธิวาส 9 ก.ค. 65 1 1 5 รือเสาะ 106 - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 

9. ภูเก็ต 12.ก.ค.65 3 4 6 กะทู ถลาง เมือง - - - 
อยูระหวางการใหความ

ชวยเหลือ 
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      จ.จันทบุรี วันท่ี 12 ก.ค. 65 เวลา 20.45 น. เกิดวาตภัยในพ้ืนที่ ทต.จันทนิมิต อ.เมืองฯ สงผลใหตนไม

ลมทับรถยนตเสียหาย 1 คันและปดเสนทางการจราจร ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. กฟภ. 

อําเภอ  อปท. อปพร. อาสาสมัคร จิตอาสา มูลนิธิ และหนวยงานที่เกี่ยวของเขาสํารวจความเสียหายและใหการ

ชวยเหลือแลว ปจจุบันสามารถสัญจรผานได 

 
  1.3 ดนิสไลด 

     จ.ระนอง วันที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 12.00 น. เกิดเหตุดินสไลดบนถนนเพชรเกษม กม.588+300  

ต.บางนอน อ.เมืองฯ สงผลใหดินปดทับเสนทางการจราจรรถยนตไมสามารถผานได ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต 

โดย สนง.ปภ.จ. แขวงทางหลวงระนอง อําเภอ อปท. อปพร. อาสาสมัคร จิตอาสา มูลนิธิ และหนวยงานที่

เกี่ยวของเขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือแลว ปจจุบันสามารถสญัจรผานได 

 
   1.4 แผนดนิไหว 

       จ.เชียงราย วันที่ 13 ก.ค. 65 เวลา 03.38 น. เกิดแผนดินไหวบนบก ขนาด 1.8 ความลึก 5 กม.  

ที่ละติจูด 19.74 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.54 องศาตะวันออก บริเวณ ต.วาวี อ.แมสรวย ยังไมมีรายงานความ

เสียหายและไดรับความรูสึกสั่นไหว 
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 2. การคาดการณลักษณะอากาศ 
  2.1 ประกาศกรมอตุนุยิมวทิยา เรือ่ง ฝนตกหนักถงึหนักมากบรเิวณประเทศไทย และคลืน่ลมแรงบรเิวณทะเล
อันดามัน (มผีลกระทบจนถงึวันที ่14 กรกฎาคม 2565) ฉบับท่ี 12 (168/2565) วนัที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 17.00 น. 
 ในชวงวันที่ 12–14 ก.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 
และอาวไทย ประกอบกบั รองมรสุมพาดผานตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหประเทศไทย 
มีฝนเพิม่ขึน้ โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทัง้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต  

 2.2 พยากรณอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 23.00 น. 
  พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา  ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแนน และมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณ
ภาคกลาง และภาคใตฝงตะวันออก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตก ขอใหประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาว โดยเฉพาะบริเวณท่ีลาดเชิงเขา
ใกลทางน้ําไหลผานและพ้ืนที่ลุม ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําใหเกิดน้ํา
ทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากในระยะนี้ไวดวย สําหรับคล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนมกีาํลัง
แรง โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอาวไทยตอนบนมีคลืน่สูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง
มากกวา 4 เมตร บริเวณทะเลอันดามันตอนลางมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองมีคลื่นสูงมากกวา 3 
เมตร สวนอาวไทยตอนลางทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร หางฝงคลืน่สูง 2-3 เมตร ขอใหชาวเรือในบริเวณ
ดังกลาวเดินเรือดวยความระมัดระวังและหลีกเล่ียงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟาคะนอง สําหรับเรือเล็กบรเิวณทะเล
อันดามันและอาวไทยตอนบนควรงดออกจากฝงจนถึงวันที่ 14 ก.ค. 65 นี้  
  ทั้งนี้เนื่องจากรองมรสุมกําลังแรงพาดผานภาคเหนือ เขาสูหยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย 

 
 3. ขอมูลปรมิาณฝนสงูสดุรายภาค เวลา 13.00 น. วนัที ่11 ก.ค. 65 ถงึ เวลา 13.00 น. วนัที่ 12 ก.ค. 65 (ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา)   

ห 

 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 

เหนอื เพชรบรูณ - เมอืงฯ 43.6 มม. 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื ชัยภูมิ - เมอืงฯ 128.9 มม. 

กลาง นครสวรรค - เมอืงฯ 18.6 มม. 

ตะวนัออก ตราด - คลองใหญ 277.8 มม. 

ใตฝงตะวนัออก ชุมพร - สว ี 31.2 มม. 

ใตฝงตะวนัตก ระนอง - เมอืงฯ 66.4 มม. 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 
สมทุรปราการ 

กรุงเทพมหานคร 
ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ 

- 
บางพล ี

คลองเตย 
2.0 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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 4. ขอมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันท่ี 12 ก.ค. 65) 

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ําสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) 
จังหวัด 

เหนอื 21.9 ตาก 34.6 สุโขทัย 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 23.0 กาฬสินธุ 33.6 เลย 

กลาง 21.9 กาญจนบรุี 34.1 สมทุรสงคราม 

ตะวนัออก 23.2 จันทบุรี 32.7 ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 

ใต 22.8 สรุาษฎรธาน ี 35.0 สงขลา 

กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 25.5 สมทุรปราการ 33.3 กรุงเทพมหานคร 
 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด 11.5 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอนิทนนท อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม)  

 5. พ้ืนท่ีเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ 

  5.1 กองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 130 

ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 อางถึงประกาศกองอํานวยการน้ําแหงชาติฉบับที่ 20/2565 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565    

ไดประเมินสถานการณน้ําจากฝนคาดการณของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) 

พบวาจะมีปริมาณฝนตกสะสมตอเนื่อง ประกอบกับสถานการณน้ําในลําน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติบางพ้ืนที่ที่ฝนตกหนัก

อยูในเกณฑน้ํามาก อาจสงผลใหเกิดน้ําหลาก น้ําทวมฉับพลัน โดยมีพ้ืนท่ีเฝาระวังสถานการณระหวางวันท่ี 11 - 15 

กรกฎาคม 2565 ดังนี้  

    1. พ้ืนท่ีเฝาระวังสถานการณนํ้าหลาก นํ้าทวมขัง  

    ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา (อําเภอเชียงคํา ปง ภูซาง) ลําปาง (อําเภองาว แจหม เมืองปาน วังเหนือ) 

แพร (อําเภอรองกวาง วังชิ้น สอง) พิษณุโลก (อําเภอนครไทย) และเพชรบูรณ (อําเภอเมืองฯ วิเชียรบุรี หลมสัก)

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ จังหวดัเลย (อาํเภอดานซาย ปากชม) หนองบัวลาํภู (อําเภอสุวรรณคูหา) อุดรธานี (อําเภอ

กุมภวาป ทุงฝน นายูง น้ําโสม บานดุง บานผือ พิบูลยรักษ เพ็ญ วังสามหมอ สรางคอม หนองหาน) หนองคาย 

(อําเภอทาบอ เฝาไร โพธิต์าก โพนพิสัย เมืองฯ รัตนวาป สระใคร สังคม) สกลนคร (อําเภอกุดบาก คําตากลา   

เจริญศิลป นิคมน้ําอูน บานมวง ภูพาน วานรนิวาส วาริชภูมิ สองดาว อากาศอํานวย) ยโสธร (อําเภอกุดชุม ทรายมูล 

ปาติ้ว เมืองฯ เลิงนกทา) ชัยภูมิ (อําเภอเทพสถิต หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ) ขอนแกน (อําเภอเขาสวนกวาง 

ชนบท เมืองฯ อุบลรัตน) กาฬสินธุ (อําเภอเขาวง คํามวง นาคู สมเด็จ สามชัย) รอยเอ็ด (อําเภอโพนทอง หนองพอก) 

อาํนาจเจรญิ (อําเภอชานุมาน พนา เมืองฯ ลืออํานาจ หัวตะพาน) นครราชสมีา (อําเภอเมอืงยาง) และอุบลราชธานี 

(อาํเภอเขมราฐ โขงเจียม ตระการพืชผล ตาลสุม นาจะหลวย นาตาล พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร มวงสามสิบ ศรีเมืองใหม สิรินธร) 

ภาคใต

  2. พื้นที่เฝาระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอยางฉับพลัน บริเวณแมน้ํานานและลําน้ําสาขา แมน้ําชี แมน้ํามูล   

แมน้ําสงคราม ลําน้ําอูน ลําน้ํายาม และแมน้ําตาป  

 จังหวัดระนอง (อําเภอกระบุรี กะเปอร เมืองฯ) ชุมพร (อําเภอพะโตะ เมืองฯ) สุราษฎรธานี (อําเภอทาชนะ) 

และพังงา (อําเภอคุระบุรี) 

  3. พื้นที่เฝาระวังอางเก็บน้ําขนาดใหญ มีปริมาตรน้ําสูงกวาเกณฑปฏิบัติการอางเก็บน้ํากักเก็บสูงสุด 

(Upper Rule Curve) 2 แหง ไดแก อางเก็บน้ําน้ําพุง จังหวัดสกลนคร อางเก็บน้าํกิว่คอหมา จังหวัดลําปาง 

และอางเก็บน้ําขนาดกลางที่มีปริมาณน้ํามากกวารอยละ 80 และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงนํ้าลนกระทบพ้ืนท่ี

บริเวณทายอางเก็บน้ํา บริเวณภาคเหนือ (จังหวัดลําปาง นาน และพะเยา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดเลย 

สกลนคร ขอนแกน นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี) ภาคกลาง (จังหวัดตราด) ภาคใต 

(จังหวัดสุราษฎรธานี) 
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   จึงใหจังหวัดติดตามสถานการณและแจงเตือนประชาชนที่อยู ในพื้นที ่เสี ่ยงภัยทราบลวงหนา  

ทัง้นีห้ากมีแนวโนมจะเกิดสถานการณรุนแรงในพื้นที่ ใหถือปฏิบัติตามขอสัง่การและมาตรการตามหนังสือ

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนที ่สุด ที ่ มท (บกปภ) 0624/ว 007 ลงวันที่               

6 พฤษภาคม 2565 พรอมทั้งเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ําแหงชาติ ฉบับที่ 20/2565       

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565  

  5.2 อางถงึหนงัสือในราชการกองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด ที่ มท 

(กปภก) 0610/ว 123 ลงวันที่ 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 

ในชวงวันท่ี 9 – 14 กรกฎาคม 2565 คล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้น โดยทะเล 

อนัดามนัตอนบนมคีล่ืนสูง 2 - 4 เมตร บรเิวณฝนฟาคะนองคล่ืนสูงมากกวา 4 เมตร ทะเลอนัดามนัตอนลางและอาวไทย

ตอนบนมีคล่ืนสูง 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) จันทบุร ี 

(อ.นายายอาม ทาใหม แหลมสิงห ขลุง) และตราด (อ.เมืองฯ แหลมงอบ คลองใหญ เกาะชาง เกาะกูด) ภาคใต

 เพ่ือเปนการเนนยํ้าใหพ้ืนที่เตรียมความพรอมเฝาระวังและติดตามสถานการณคล่ืนลมแรง จึงใหจังหวัด

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   

      

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) ตรัง (อ.กันตัง สิเกา    

ปะเหลียน หาดสําราญ) และสตูล (อ.เมืองฯ ละงู มะนัง ทุงหวา) 

  5.3 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 ระหวางวันที่ 9 - 14 กรกฎาคม 2565 ประกอบดวย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง และภาคใต 
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เพือ่เปนการเนนย้ําใหพืน้ที ่เตรียมความพรอมเฝาระวังและติดตามสถานการณน้าํทวมฉับพลัน       

น้ ําปาไหลหลาก และน้ ําทวมขัง จึงใหจังหวัดและศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขตดําเนินการ          

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

0610/ว 123 ,ว 124 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 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 

    1.3 การระบายน้ําและการเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ํา ใหมอบหมายกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในแตละระดับ วางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพ้ืนที่เส่ียงอุทกภัยไวเปนการลวงหนาอยางเปนระบบ  

โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และเสนทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเปนประจํา      

ใหเรงทาํการขดุลอกทอระบายน้าํ ดดูเลน ทาํความสะอาดรองน้ํา สําหรับคู คลอง แหลงน้ําตางๆ ใหกําจัดวัชพืชขยะ 

สิ่งกีดขวางทางน้ํา เพื่อใชรองรับน้ําฝน รวมถึงน้ําจากทอระบายน้ําไดอยางเต็มประสิทธิภาพ พรอมทั้งใหวางแผนการ 

ลําเลียงน้ําที่มีการระบายในชวงน้ํามากไปยังพ้ืนที่รองรับน้ําตางๆ ที่มีน้ํานอย อาทิ การเปดทางน้ําการสูบสงน้ําไปยัง

แหลงน้ําสาธารณะ เปนตน เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชกรณีเกิดสถานการณฝนทิ้งชวง 
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   1.4 การตรวจสอบความมั ่นคงแข็งแรงสถานที่ใชกักเก็บน้ ํากั ้นน้ ํา อาทิ อางเก็บน้ ํา พนังกั้นน้ํา 

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 และองคกรสาธารณกุศล 

   2.2 พ้ืนที่ที่ เมื่อฝนตกหนัก มักเกิดน้ ําทวมขังสรางความเสียหายตอทรัพย สินของประชาชน 

ใหมอบหมายฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตลอดจนเชิญชวน

ประชาชนจิตอาสา รวมเฝาระวัง และรวมกันกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา พรอมทั้งบูรณาการหนวยงานฝายพลเรือน

หนวยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน ในการใชเครือ่งจักรกลสาธารณภัยเปดทางน้าํ หรอืสูบน้าํระบายออกจากพ้ืนที่ 

   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/ถูกตดัขาด เพ่ือใหประชาชนสามารถกลับมาใชชวีติไดตามปกตโิดยเรว็ 

   2.4 การรายงานสถานการณอุทกภัย ใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบผานกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกลางตามชองทางที่กําหนดอยางตอเนื่อง และเนื่องจากปจจุบันยังคงมีสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอใหความสําคัญกับการดําเนินการตามมาตรการปองกัน

โรคของกระทรวงสาธารณสุขดวย 

 7. สภาพนํ้าในอางเก็บนํ้า (ขอมูลกรมชลประทาน วันท่ี 12 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 5,512 41 1,712 18 27.04 6.24 19.00 21.00 7,950 

2. สิริกิต์ิ(อต) 9,510 3,657 38 807 12 22.56 30.99 16.00 13.95 5,853 

3. แมงัดสมบูรณชล(ชม) 265 134 51 122 48 0.91 0.80 0.31 0.20 131 

4. แมกวงอุดมธารา(ชม) 263 95 36 81 32 2.20 0.95 1.25 1.27 168 

5. กิ่วลม(ลป) 106 67 63 64 62 0.92 0.57 1.15 1.06 39 

6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 143 84 137 83 1.92 1.52 0.30 0.30 27 
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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) 

7. แควนอยบํารุงแดน(พล) 939 253 27 210 23 3.15 2.32 4.32 4.32 686 

8. แมมอก(ลป) 110 48 44 32 34 0.23 0.72 0.68 0.90 62 

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

10. นํ้าอูน(สน) 520 253 49 208 44 5.62 2.18 1.54 1.52 267 

11. นํ้าพุง(สน) 165 46 28 38 24 0.57 0.57 0.51 0.52 119 

12. จุฬาภรณ(ชย) 164 70 43 33 26 1.19 1.72 1.75 1.57 94 

13. อุบลรัตน(ขก) 2,431 820 34 239 13 6.03 2.31 4.91 7.00 1,611 

14. ลําปาว(กส) 1,980 775 39 675 36 25.22 23.39 3.65 3.62 1,205 

15. ลําตะคอง(นม) 314 168 53 145 50 0.35 0.21 1.56 1.56 146 

16. ลําพระเพลิง(นม) 155 95 61 94 61 0.12 0.00 0.17 0.17 60 

17. มูลบน(นม) 141 88 62 81 60 0.16 0.13 0.09 0.09 53 

18. ลําแซะ(นม) 275 181 66 174 65 0.40 0.20 0.27 0.27 94 

19. ลํานางรอง(บร) 121 93 77 90 76 0.05 0.00 0.20 0.20 28 

20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,068 54 237 21 10.56 4.60 0.00 0.00 898 

21. ปาสักชลสิทธ์ิ(ลบ) 960 167 17 164 17 9.23 3.79 4.38 4.33 793 

22. ทับเสลา(อน) 160 80 50 63 44 0.00 0.00 1.00 0.51 80 

23. กระเสียว(สพ) 299 184 61 144 56 0.00 0.00 0.00 0.51 115 

24. ศรนีครนิทร(กจ) 17,745 13,878 78 3,613 48 10.45 9.13 20.01 14.95 3,867 

25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 4,604 52 1,592 27 26.00 20.40 14.97 12.01 4,256 

26. ขุนดานปราการชล (นย) 224 47 21 43 19 1.46 1.65 0.10 0.22 177 

27. คลองสียดั(ฉช) 420 107 25 77 20 0.69 0.21 0.14 0.14 313 

28. บางพระ(ชบ) 117 77 66 65 62 0.07 0.14 0.29 0.29 40 

29. หนองปลาไหล(รย) 164 117 72 104 69 0.00 0.00 0.22 0.22 47 

30. ประแสร(รย) 295 187 63 167 61 2.54 0.44 1.00 1.00 108 

31. นฤบดินทรจนิดา(ปจ) 295 79 27 60 22 0.41 1.41 0.00 0.00 216 

32. แกงกระจาน(พบ) 710 350 49 285 44 1.43 1.16 1.30 1.30 360 

33. ปราณบุร(ีปข) 391 220 56 202 54 0.00 0.14 1.32 1.32 171 

34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,192 57 1,840 43 41.27 27.49 5.10 2.96 2,447 

35. บางลาง(ยล) 1,454 1,033 71 757 64 5.09 4.13 12.23 12.22 421 

รวมท้ังประเทศ 70,926 37,927 53 14,385 30 208.06 149.74 119.82 111.59 32,999 

หมายเหตุ 
ปริมาณน้ําที่มากกวา 

รอยละ 80 

ปริมาณน้ําที่นอยกวาหรือเทากบั 

รอยละ 30 

ปริมาณน้ําที่ใชการได

นอยกวารอยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ / ปริมาณ

น้ําระบาย สูงสุด 

  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)  
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 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 13 ก.ค. 65 (ขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด ยงัไมรวมขอมูล สตช. และ สธ.) 

ชวงเวลา ผูเสียชีวิต ผูบาดเจบ็ รวม 

12 ก.ค. 65 46 2,784 2,830 

1 ก.ค. - 12 ก.ค. 65 502 34,692 35,194 

1 ม.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 7,835 474,079 481,914 

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

              อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   ผูอํานวยการกลาง 


