
 

ที่ของขาว 421/2565     วันท่ี 23 กรกฎาคม 2565            (เวลา 06.00 น.) 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณสาธารณภัยประจําวนั ดังน้ี 

 1. สถานการณสาธารณภัย 

  1.1 อุทกภัย 

        สถานการณ จากร อ งมรสุ มกํ า ลั ง แร งพาดผ านภาค เห นือตอนล า ง  ภาคกลาง  และ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ภาคใต  และอ าว ไทย ทํา ใหประ เทศไทยมีฝนตกหนักถึ งหนักมากบางพื ้น ที ่บริ เ วณภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต  

ในระหวาง วันที่ 20 - 23 ก.ค. 65 สงผลใหมีสถาการณในพื้นที่ 9 จ. (ลําปาง เพชรบูรณ พิษณุโลก ชัยภูมิ 

ขอนแกน ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี) 12 อ. 17 ต. 30 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 362 ครัวเรือน  

มีผูเสียชีวิต 2 ราย (ชลบุรี ชาย 2 ราย สาเหตุนํ้าพัดพารถยนต) ดังน้ี 

จงัหวัด วันเกดิเหตุ 
ผลกระทบ 

รายชือ่อําเภอ 
ความเสยีหาย สถานการณ

ปจจุบัน อําเภอ ตําบล หมูบาน หลัง เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคเหนอื รวม 3 จงัหวัด 3 อ. 3 ต. 5 ม. บานเรือนประชาชนไดรับความเสยีหาย 72 หลงั  

1. ลําปาง 22 ก.ค. 65 1 1 1 วังเหนือ 50 - - 
ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

2. เพชรบูรณ 22 ก.ค. 65 1 1 1 วังโปง - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

3. พิษณุโลก 22 ก.ค. 65 1 1 3 เนินมะปราง 22 - - ปจจุบันระดับน้ําลดลง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื รวม 2 จงัหวัด 2 อ. 2 ต. 5 ม. บานเรือนประชาชนไดรับความเสยีหาย 100 หลงั  

4. ชัยภูมิ 20-21 ก.ค. 65 1 1 1 เมืองฯ 100 - - ปจจุบันระดับน้ําลดลง 

5. ขอนแกน 21 ก.ค. 65 1 1 4 บานไผ - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

ภาคกลาง รวม 2 จงัหวัด 3 อ. 3 ต. 3 ม. บานเรือนประชาชนไดรับความเสยีหาย - หลงั  

6. สมุทรปราการ 21 ก.ค. 65 1 1 1 เมืองฯ  - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

7. นนทบุรี 20 ก.ค. 65 1 2 2 บางบัวทอง - - - 
ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

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 สถานการณ

ปจจุบัน อําเภอ ตําบล หมูบาน หลัง เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคตะวันออก รวม 2 จงัหวัด 5 อ. 9 ต. 17 ม. บานเรือนประชาชนไดรับความเสยีหาย 190 หลงั มีผูเสียชีวิต 2 ราย  

8. ชลบุร ี 21 ก.ค. 65 2 3 3 สัตหีบ ศรีราชา - 2 - 
ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

9. ระยอง 21 ก.ค. 65 3 6 14 
เมืองฯ บานคาย  

วังจันทร  
190 - - 

ปจจุบันสถานการณ

คล่ีคลายแลว 

 1) ลําปาง วันที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 14.00 น. เกิดฝนตกหนักมีน้ําไหลหลากในพ้ืนที่ ต.วังแกว อ.วังเหนือ 

ประชาชนไดรับผลกระทบ 50 ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. จิตอาสา อส.  

อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือแลว ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว 

 
    2) ชัยภูมิ วันที่ 20 - 21 ก.ค. 65 เกิดฝนตกหนักทําใหน้ําหลากเขาทวมในพื้นที่ ทม.ชัยภูมิ อ.เมืองฯ  

ประชาชนไดรับผลกระทบ 100 ครัวเรือน ไมมีผู บาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง .ปภ .จ . อําเภอ อปท .  

จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหาย และใหการชวยเหลือเรงระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี 

ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 

 
     3) พิษณุโลก วันที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 09.30 น. เกิดฝนตกหนักทําใหน้ ําไหลหลากเขาทวมในพื้นที่  

ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง ประชาชนไดรับผลกระทบ 22 ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ.  

ศูนย ปภ.เขต 9 พิษณุโลก อําเภอ อปท. จิตอาสา อส. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาสํารวจความเสียหาย 

และใหการชวยเหลือเรงระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ ปจจุบันระดับนํ้าลดลง 
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 2. การคาดการณลักษณะอากาศ 

  2.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบจนถึง 

วันท่ี 24 กรกฎาคม 2565) ฉบับที่ 9 (181/2565) วันท่ี 23 ก.ค. 65 เวลา 05.00 น. 

     รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ในขณะท่ีมีลมใต

และลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ทําใหประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่

บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ขอใหประชาชนระวังอันตราย

จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากไวดวย 

  2.2 พยากรณอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 23 ก.ค. 65 เวลา 05.00 น. 

             พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมง  รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน และ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย  

มกีาํลังปานกลาง ในขณะที่มีลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ลักษณะเชนนี้ 

ทําใหประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแหงบริ เวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก  

และภาคใตฝ งตะวันตก ขอใหประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที ่ตกสะสม ซึ ่งอาจทําให  

เกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาและพ้ืนท่ีลุมไวดวย 

 สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยมีกําลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบน 

และอาวไทยตอนบนมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร สวนทะเลอันดามันตอนลางคล่ืนสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนอง  

คล่ืนสูงมากกวา 2 เมตร ขอใหชาวเรอืเดนิเรอืดวยความระมดัระวงั และหลีกเล่ียงการเดนิเรอืบรเิวณท่ีมฝีนฟาคะนอง 

  
 3. ขอมูลปรมิาณฝนสงูสดุรายภาค เวลา 01.00 น. วนัที ่22 ก.ค. 65 ถงึ เวลา 01.00 น. วนัที่ 23 ก.ค. 65 (ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 
  

ห 

 

 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 

เหนอื เชยีงใหม - เมอืงฯ 49.1 มม. 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื หนองคาย - เมอืงฯ 87.4 มม. 

กลาง นครสวรรค - เมอืงฯ 78.8 มม. 

ตะวนัออก นครนายก สถานีอุตุนยิมวทิยา (เขาเขียว) เมอืงฯ 24.3 มม. 

ใตฝงตะวนัออก นครศรีธรรมราช บางจาก เมอืงฯ 67.1 มม. 

ใตฝงตะวนัตก ตรัง - เมอืงฯ 36.1 มม. 

กรุงเทพฯและปริมณฑล สมทุรปราการ บางปลา บางพล ี 21.7 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 23 ก.ค. 65)  

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ําสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) 
จังหวัด 

เหนอื 22.0 เชียงราย 32.8 เชียงราย 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 22.5 นครราชสีมา 33.8 อุบลราชธาน ี

กลาง 21.5 สพุรรณบรุี 34.5 สพุรรณบรุี 

ตะวนัออก 23.2 ตราด 34.2 ฉะเชงิเทรา 

ใต 22.9 ประจวบคีรขีนัธ 35.5 สุราษฎรธานี สงขลา 

กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 24.0 สมทุรปราการ 33.6 ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 
 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด 12.7 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอนิทนนท อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม)  
 5. พ้ืนท่ีเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ 

  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ดวนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 132     

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 จากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปจจัยเส่ียง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาไดมี

ประกาศฉบับที่ 2 (174/2565) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. แจงวา รองมรสุมพาดผานภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตทีพั่ดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ประเทศไทย และอาวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําใหประเทศไทยจะมีฝนเพ่ิมขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที ่

บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคใต รวมทัง้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล             

และกองอํานวยการน้าํแหงชาติ ไดประเมินสถานการณน้าํจากฝนคาดการณของกรมอุตุนิยมวิทยาและ       

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน)พบวาจะมีปริมาณฝนตกสะสมตอเนื่อง ประกอบกับสถานการณน้ํา    

ในลําน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติบางพ้ืนที่ ที่ฝนตกหนักอยูในเกณฑน้ํามาก อาจสงผลใหเกิดน้ําหลาก น้ําทวมฉับพลัน   

โดยมีพ้ืนที่เฝาระวังสถานการณระหวางวันท่ี 20-25 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

 1. เฝาระวังสถานการณนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก และนํ้าทวมขัง  

  ภาคเหนือ

  

 จังหวัดแมฮองสอน (อ.สบเมย แมสะเรียง) เชียงใหม (อ.แมแจม เชียงดาว) เชียงราย (อ.แมจัน 

แมฟาหลวง แมสาย เวียงปาเปา) ลําพูน (อ.ล้ี) ลําปาง (อ.เมืองฯ) นาน (อ.เชียงกลาง ปว ทุงชาง ทาวังผา บอเกลือ) 

อุตรดิตถ (อ.ทาปลา บานโคก น้ําปาด) พิษณุโลก (อ.เนินมะปราง นครไทย ชาติตระการ) ตาก (อ.แมสอด ทาสองยาง 

แมระมาด) เพชรบูรณ (อ.เมอืงฯ วงัโปง ชนแดน หนองไผ หลมสัก หลมเกา เขาคอ น้าํหนาว) และอุทัยธานี (อ.บานไร)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 จังหวัดเลย (อ.เมืองฯ ดานซาย ทาล่ี) หนองคาย (อ.โพนพิสัย รัตนวาป)

สกลนคร (อ.บานมวง) บึงกาฬ (อ.เมืองฯ โซพิสัย เซกา ปากคาด บึงโขงหลง ศรีวิไล บุงคลา) ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ

แกงครอ บานเขวา หนองบัวแดง) ขอนแกน (อ.เมืองฯ ชุมแพ ภูเวียง ภูผามาน เวียงเกา หนองนาคํา) กาพสินธุ  

(อ.เมืองฯ ยางตลาด) นครราชสีมา (อ.เสิงสาง จักราช พิมาย หวยแถลง ชุมพวง หนองบุญมาก ลําทะเมนชัย     

บัวใหญ) บุรีรัมย (อ.นางรอง ละหานทราย ประโคนชัย เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง โนนสุวรรณ ลําปลายมาศ

บานดาน) และสุรินทร (อ.ปราสาท กาบเชิง)  

ภาคกลาง จังหวดักาญจนบุรี (อ.ทองผาภูมิ สังขละบุรี) ราชบุรี (อ.สวนผ้ึง บานคา) ปราจีนบุรี (อ.นาดี) 

สระแกว (อ.ตาพระยา) จันทบุร ี(อ.แกงหางแมว) ตราด (อ.คลองใหญ บอไร เขาสมิง เกาะกูด เกาะชาง) เพชรบุร ี

(อ.แกงกระจาน ทายาง) และประจวบคีรีขันธ (อ.บางสะพาน บางสะพานนอย)  
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 ภาคใต

 2. เฝาระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอยางฉับพลัน บริเวณแมน้ํานานและลําน้ําสาขา แมน้ําแควนอย แมน้ําปาสัก 

แมน้ําเลย แมน้ําชี แมน้ํามูล และแมน้ําตราด 

 จังหวัดชุมพร (อ.พะโตะ) ระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร) พังงา (อ.เมืองฯ ตะกั่วทุง ตะกัว่ปา        

คุระบุรี) และภูเก็ต (ทุกอําเภอ) 

 3. เฝาระวังอางเก็บน้ําขนาดใหญ ที่มีปริมาตรน้ําสูงกวาเกณฑปฏิบัติการอางเก็บน้ํากักเก็บสูงสุด 

(Upper Rule Curve) 3 แหง ไดแก อางเก็บน้ ําแมงัดสมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม อางเก็บน้าํลํานางรอง    

จังหวัดบุรีรัมย และอางเก็บน้ําอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน และอางเก็บน้ําขนาดกลางที่มีปริมาตรน้าํมากกวา    

รอยละ 80 และมีแนวโนมเพิม่สูงขึ ้น เสี ่ยงน้ําลนกระทบพื้นที่บริเวณทายอางเก็บน้ํา บริเวณภาคเหนือ    

(จังหวัดเชียงใหม นาน และเพชรบูรณ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดเลย บึงกาฬ ขอนแกน และนครราชสีมา)     

ภาคกลาง (จังหวัดสระแกว และตราด) 

 จึงขอใหกรุงเทพมหานคร ไดประชาสัมพันธ/แจงเตือนประชาชน เฝาระวังและติดตามผลกระทบทีเ่กิดจาก

ฝนตกหนัก ซึ่งอาจทําใหเกิดสถานการณน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี และใหจงัหวดัตดิตามสถานการณและแจงเตอืนประชาชน

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย ทราบลวงหนาทั้งนี้ หากมีแนวโนมจะเกิดสถานการณรุนแรงในพ้ืนที่ ใหถือปฏิบัติตามขอส่ังการ

และมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนท่ีสุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 007 

ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 พรอมทั้งเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้าํแหงชาติ        

ฉบับที่ 21/2565 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  

 เพือ่เปนการเตรียมความพรอม เฝาระวังและติดตามสถานการณ รวมทัง้ลดผลกระทบจากสถานการณ

ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ จึงใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต (ยกเวนเขต 1 ปทุมธานี เขต 12 สงขลา 

และเขต 13 อุบลราชธานี ดําเนินการดังนี ้

 1. ติดตามขอมูลสภาวะอากาศ และขาวสารจากทางราชการอยางใกลชิด เตรียมความพรอมเครื่องจักรกลสา

ธารณภัย รถปฏิบัติการ กําลังพล ใหพรอมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง 

 2. กรณีประเมินสถานการณแลว คาดวาจะเกิดสถานการณ หรือสถานการณขยายวงกวางใหมอบหมาย

บุคลากร ชุดเผชิญสถานการณวิกฤต (ERT พรอมเครื ่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการไปปฏิบัติหนาที ่          

ในศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด ขึ้นการบังคับบัญชาตอผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัดโดยประสาน

การปฏิบัติกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 3. กรณีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบไมเพียงพอ ใหประสานขอรับการสนับสนุน      

จากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกลเคียง 

 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  
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  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 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 

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 ทั ้งฝายพลเรือน 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 22 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 5,557 41 1,757 18 13.98 10.82 9.00 9.00 7,905 

2. สิริกิต์ิ(อต) 9,510 3,832 40 982 15 36.42 35.75 14.00 13.43 5,678 

3. แมงัดสมบูรณชล(ชม) 265 144 54 131 52 1.31 1.14 0.30 0.34 121 

4. แมกวงอุดมธารา(ชม) 263 93 35 79 32 0.69 1.06 1.20 1.23 170 

5. กิ่วลม(ลป) 106 71 67 68 66 3.98 4.16 4.34 4.28 35 

6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 148 87 141 86 1.94 4.42 2.34 2.27 22 

7. แควนอยบํารุงแดน(พล) 939 331 35 288 32 15.12 14.96 3.46 3.46 608 

8. แมมอก(ลป) 110 45 41 29 31 0.64 0.10 0.64 0.64 65 

9. หวยหลวง(อต) 136 43 31 36 29 0.81 0.17 0.11 0.11 93 

10. นํ้าอูน(สน) 520 281 54 236 50 1.37 1.86 0.14 0.00 239 

11. นํ้าพุง(สน) 165 59 36 51 32 0.62 1.17 0.00 0.00 106 

12. จุฬาภรณ(ชย) 164 83 51 46 36 3.04 0.41 0.00 0.00 81 

13. อุบลรัตน(ขก) 2,431 956 39 375 20 19.03 18.78 11.39 11.18 1,475 

14. ลําปาว(กส) 1,980 900 45 800 43 12.48 14.82 2.36 2.83 1,080 

15. ลําตะคอง(นม) 314 161 51 138 47 2.30 1.56 0.41 0.61 153 

16. ลําพระเพลิง(นม) 155 98 63 96 63 1.77 2.68 0.70 0.70 57 

17. มูลบน(นม) 141 88 62 81 60 0.13 0.95 0.03 0.54 53 

18. ลําแซะ(นม) 275 177 64 170 63 0.72 0.33 1.23 1.16 98 

19. ลํานางรอง(บร) 121 94 77 91 77 0.86 0.12 0.28 0.28 27 

20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,160 59 329 29 23.08 13.06 1.59 0.00 806 
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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. ปาสักชลสิทธ์ิ(ลบ) 960 238 25 235 25 17.57 12.89 2.66 2.61 722 

22. ทับเสลา(อน) 160 73 46 56 39 0.11 0.10 0.00 0.00 87 

23. กระเสียว(สพ) 299 178 60 138 53 0.52 0.31 1.51 1.51 121 

24. ศรนีครนิทร(กจ) 17,745 13,816 78 3,551 47 14.73 17.98 20.02 20.49 3,929 

25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 4,755 54 1,743 30 23.59 17.98 15.03 14.75 4,105 

26. ขุนดานปราการชล (นย) 224 60 27 55 25 3.55 4.21 0.10 0.10 164 

27. คลองสียดั(ฉช) 420 119 28 89 23 4.77 5.94 0.14 0.14 301 

28. บางพระ(ชบ) 117 77 66 65 62 0.46 0.82 0.31 0.29 40 

29. หนองปลาไหล(รย) 164 121 74 107 71 4.37 1.21 0.22 0.22 43 

30. ประแสร(รย) 295 195 66 175 64 5.32 2.20 0.63 1.00 100 

31. นฤบดินทรจนิดา(ปจ) 295 78 26 63 23 1.64 1.15 0.00 0.00 217 

32. แกงกระจาน(พบ) 710 370 52 305 47 2.03 2.32 1.30 1.30 340 

33. ปราณบุร(ีปข) 391 229 59 212 57 1.81 1.97 2.45 2.45 162 

34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,381 60 2,029 47 11.86 13.42 4.88 6.45 2,258 

35. บางลาง(ยล) 1,454 959 66 683 58 4.23 4.87 11.05 12.15 495 

รวมท้ังประเทศ 70,926 38,970 55 15,432 33 236.83 215.69 113.81 22.34 31,956 

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 4 อาง  

(ปาสักชลสิทธิ์ ขนุดานปราการชล คลองสียดั และนฤบดนิทรจินดา) 

  อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ําที่ใชการไดอยู ในเกณฑนอยกวารอยละ 30 ของความจุอางฯ  

จํานวน 9 อาง (ภูมิพล สิริกิติ์ หวยหลวง อุบลรัตน สิรินธร ปาสักชลสิทธิ์ วชิราลงกรณ ขุนดานปราการชล คลองสียัด  

และนฤบดินทรจินดา)  

 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 23 ก.ค. 65 (ขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด ยงัไมรวมขอมูล สตช. และ สธ.) 

ชวงเวลา ผูเสียชีวิต ผูบาดเจบ็ รวม 

22 ก.ค. 65 35 2,616 2,651 

1 ก.ค. - 22 ก.ค. 65 912 58,298 59,210 

1 ม.ค. 65 - 22 ก.ค. 65 8,245 497,983 506,228 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

              อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   ผูอํานวยการกลาง 


