
ที่ของข่าว 710/2564    วันที ่3 ธันวาคม 2564            (เวลา 06.00 น.) 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวนั ดังนี้ 
 1. สถานการณ์สาธารณภัย 
  1.1 อุทกภัย 
    1) สถานการณ์อุทกภัยที่ เกิดขึ้นจากความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน 
ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย 
และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ในห้วงวันที่ 23 พ.ย.- 3 ธ.ค 64 ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพ้ืนที่ 9 จ. (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง สงขลา ตรัง) 55 อ. 219 ต. 1,049 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 
44,307 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 5 จ. 33 อ. 138 ต. 894 ม. 
33,852 ครัวเรือน ดังน้ี 

จังหวัด 
ผลกระทบ 

รายชื่ออำเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคใต้ รวม 5 จังหวัด 33 อ. 138 ต. 894 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 33,852 ครัวเรือน 

1. ชุมพร 5 34 272 
ทุ่ งตะโก สวี หลังสวน 
พะโต๊ะ ละแม 

9,730 - - ระดับน้ำลดลง 

2. สุราษฎร์ธานี 9 46 284 

พ ร ะ แ ส ง  เวี ย ง ส ร ะ  
เคียนซา ชัยบุรี พุนพิน
บ้านนาสาร บ้านนาเดิม 
เกาะพะงัน เกาะสมุย 

6,134 - - ระดับน้ำลดลง 

3. นครศรีธรรมราช 13 48 313 

นาบอน ทุ่งใหญ่ ชะอวด ทุ่งสง 
บางขั น ช้ างกลาง เมื องฯ 
เชี ย ร ให ญ่  ทุ่ ง ให ญ่         
ถ้ำพรรณรา พิปูน สิชล 
เฉลิมพระเกียรติ     

17,978 - - ระดับน้ำลดลง 

4. พัทลุง 5 9 24 
ศรีนครินทร์ ควนขนุน 
กงหรา ศรีบรรพต เมืองฯ 

- - - ระดับน้ำลดลง 

5. สงขลา 1 1 1 ระโนด 10 - - ระดับน้ำลดลง 

 
 
 
 

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 
โทรสาร 0-2241-7450-6 สายด่วนนิรภัย 1784  Line @1784DDPM 
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    (1) จ.ชุมพร สนง.ปภ.จ.ชุมพร ศูนย์ ปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดตั้งรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ และ
รถผลิตน้ำดืม่ ณ ศูนย์บัญชาการจังหวัดชุมพร (ส่วนหน้า) และร่วมกับจิตอาสาพระราชทานประกอบอาหารเพ่ือแจกจ่ายแก่
ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 

  
    (2) จ.สุราษฎร์ธานี สนง.ปภ.จ. ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด 
พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 

  

    (3) จ.นครศรีธรรมราช ผวจ. ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย บริเวณหมู่บ้านแสงวิมาน และหมู่บ้านบางไทร 
ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกล เพ่ือระบายน้ำ  
ที่ท่วมขังในพ้ืนที่ สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 
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      (4) จ.พัทลุง ผวจ. พร้อมด้วย หน.สนง.ปภ.จ. โครงการชลประทานจังหวัด แขวงทางหลวงพัทลุง 
ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวของเข้าให้การ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 

  
      (5) จ.สงขลา น้ำจากทะเลสาบสงขลาสูงขึ้นทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนที่  ต.คลองแดน          
อ.ระโนด สนง.ปภ.จ. เข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือเป็นการ     
บรรเทาทุกข์เบื้องต้น ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 

  
     - จ.ตรัง เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางจราจร                
ต.นาชุมเห็ด (ม.7) ต.โพรงจระเข้ (ม.4) อ.ย่านตาขาว ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

  
     2) สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่”“ไลออนร็อก”“คมปาซุ” และ 
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.- 3 ธ.ค. 2564 ทำให้บริเวณประเทศไทย          
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ปัจจุบันยังคงมี
สถานการณ์ในพ้ืนที่ 3 จ. (อุบลราชธานี สุพรรณบุรี นครปฐม) 7 อ. 78 ต. 588 ม. ยังคงมีประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 29,561 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 35 ราย (จ.นครราชสีมา 12 ราย ชาย 9 ราย หญิง 3 ราย   
จ.ลพบุรี 11 ราย ชาย 9 ราย หญิง 1 ราย เด็กชาย 1 ราย จ.เพชรบูรณ์ ชาย 2 ราย , จ.ชัยนาท 2 ราย ชาย 1 ราย 
หญิง 1 ราย ,จ.นครสวรรค์ 3 ราย ชาย 2 ราย หญิง 1 ราย จ.สิงห์บุรี 3 ราย ชาย 2 ราย หญิง 1 ราย  
จ.สุพรรณบุรี 2 ราย ชาย 1 ราย เด็กหญิง 1 ราย) ดังน้ี 
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จังหวัด 
ผลกระทบ 

รายชื่ออำเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 1 จังหวัด 2 อ. 4 ต. 13 ม. 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 140 ครัวเรือน  
1. อุบลราชธาน ี 2 4 13 เมืองฯ วารินชำราบ 140 - - ระดับน้ำลดลง 

ภาคกลาง รวม 2 จังหวัด 5 อ. 74 ต. 575 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,421 ครัวเรือน  
2. สุพรรณบุรี 2 28 240 สองพี่น้อง บางปลาม้า  22,015 - - ระดับน้ำลดลง 

3. นครปฐม 3 46 335 บางเลน นครชัยศรี 
สามพราน  7,406 - - ระดับน้ำลดลง 

    (1) จ.อุบลราชธานี สนง.ปภ.จ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย      
ในศูนย์พักพิงชั่วคราว สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 

  
    (2) จ.สุพรรณบุรี  สนง.ปภ.จ. ศูนย์  ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี  ร่วมกับ ศูนย์  ปภ.เขต 1 ปทุมธานี   
โครงการชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เพ่ือระบายน้ำออกจากพ้ืนที่ประสบอุทกภัย  
ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 

  
     (3) จ.นครปฐม สนง.ปภ.จ. ร่วมกับหน่วยงานราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดรับมอบถุงยังชีพให้กับ
ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 
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   การให้ความช่วยเหลือ  
      - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำชับและเร่งรัดให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดประสาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจตรวจสอบความเสียหายเพ่ือให้ความช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ และประสานการปฏิบัติโดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต หน่วยทหาร 
ในพ้ืนที่ อปพร.อาสาสมัครมูลนิธิจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน   
ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยเบื้องต้นแล้ว 
  1.2 อัคคีภัย 
     จ.สมุทรปราการ วันที่ 2 ธ.ค. 64 เวลา 17.15 น. เกิดเหตุไหม้โรงงานกระดาษ ชื่อ บจก.ชัยสิทธิ์บรรจุภัณฑ์ 
และแกนกระดาษ ประกอบกิจการผลิตกระดาษลอนลูกฟูก กระดาษแข็งลอนลูกฟูก และผลิตกล่องกระดาษและ
กระดาษแข็ง เลขที่ 195 ม. 3 ถ.บางนาตราด กม.29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพลิงลุกไหม้เสียหายบางส่วน 
มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบาดเจ็บ 5 ราย (บริเวณขา) เน่ืองจากวัสดุหล่นทับ ไม่มีผู้เสียชีวิต เหตุเพลิงไหม้ครั้งน้ี    
ไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียง หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนำผู้บาดเจ็บส่ง          
รพ.รวมใจประชารัฐ  โดยผูว้่าราชการจังหวัด สั่งการให้ หน.สนง.ปภ.จ. ร่วมกับ อำเภอ กฟน. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงนำรถน้ำดับเพลิง 15 คัน เข้าทำการดับเพลิงจนสงบเวลา 20.30 น.  

  
  1.3 น้ำทะเลหนุน 
    ประกาศกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ  
จ.สมุทรปราการ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 3 - 11 ธ.ค. 64 ระหว่างเวลาประมาณ 04.30 - 12.30 น. 
(ฉบับท่ี 23) 
    เนื่องจากในวันที่ 3 - 11 ธ.ค. 64 ระหว่างเวลาประมาณ 04.30 - 12.30 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง 
ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ลักษณะดังกล่าว  อาจทําให้ระดับน้ำในแม่น้ำ
เจ้าพระยาตอนล่างเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปกติ โดยคาดหมายว่า ที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพ้ืนที่ใกล้เคียงระดับน้ำ
จะมีความสูง ประมาณ 1.70 - 1.90 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าวและติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิด 
 2. การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 
       ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 2 (212/2564) เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน 
 (มีผลกระทบวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564) ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 05.00 น. 
 ในช่วงวันที่ 3-5 ธ.ค. 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีน 
แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยภาคเหนือ      
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 
1-3 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด  
กับมีน้ำค้างแข็งบางพ้ืนที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษา
สุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนี้ไว้ด้วย 
 อนึ่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง             
ที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
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 3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 01.00 น. วันท่ี 2 ธ.ค. 64 ถึง เวลา 01.00  น. วันท่ี 3 ธ.ค. 64 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

 4. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอตุุนิยมวิทยา ณ วันที ่3 ธ.ค. 64) 

ภาค อุณหภูมิ  
ต่ำสุด (˚C) จังหวัด อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) จังหวัด 

เหนือ 13.3 เชียงราย 31.6 แม่ฮ่องสอน 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 13.9 นครพนม 29.8 อุบลราชธาน ี

กลาง 21.5 สุพรรณบุรี กาญจนนบุร ี 30.9 นครสวรรค์ 
ตะวันออก 19.7 ชลบุร ี 32.0 ตราด 

ใต ้ 19.0 เพชรบุร ี 31.4 กระบี่ 
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 23.4 ปทุมธาน ี 31.0 ปทุมธาน ี

 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ำสุด 6.4 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) 

 5. พ้ืนที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
 5.1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้มีหนังสือในราชการกองอำนวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว364 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564  
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้เตรียมพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ 
คลองท่าดีและคลองเสาธง เอ่อล้นท่วมพ้ืนที่ลุ่มต่ำ 
  ด้วยศูนย์บริหารจัดการนำ้ส่วนหนา้ในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ จึงขอเน้น
ย้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำคลองท่าดีและคลองเสาธง เอ่อล้นท่วมพ้ืนที่ลุ่มต่ำสูงประมาณ 0.30 – 0.50 เมตร 
ในช่วงวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 
 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อำเภอ/เขต ปริมาณฝน 
เหนือ - - - - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ - - - - 
กลาง - - - - 

ตะวันออก - - - - 
 ใต้ฝั่งตะวนัออก นครศรีธรรมราช ต.บางจาก เมืองฯ 76.0 มม. 
ใต้ฝั่งตะวนัตก ระนอง - เมืองฯ 42.7 มม. 

กรุงเทพฯและปริมณฑล - - - - 
เกณฑ์ปรมิาณน้ำฝน 0.1-10 มม.= ฝนเลก็นอ้ย 10.1-35.0 มม.= ฝนปานกลาง 35.1-90.0 มม. = ฝนหนกั มากกวา่ 90.0 มม. = ฝนหนกัมาก 
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  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  บริเวณตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น และตำบลท่าเรือ 
โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ชุมชนบ่อทรัพย์ ชุมชนท่าช้าง ชุมชนหน้าสถานีรถไฟนอกโคก  
ชุมชนนอกไร่-สะพานยาว ชุมชนมุมป้อม ชุมชนสารีบุตร ชุมชนลูกแม่อ่างทอง ชุมชนเทวบุรี -คลองห้วย  
ชุนชนสวนป่าน ชุมชนป่าโล่ง ชุมชนมะขามชุม ชุมชนท่ามอญ (วัดศรีทวี) ชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว  
ชุมชนบ่ออ่าง ชุมชนประตูขาว และชุมชนพะเนียด  
  อำเภอพระพรหม บริเวณตำบลนาสาร ตำบลช้างซ้าย และตำบลท้ายสำเภา 
  อำเภอลานสกา บริเวณตำบลท่าดี 
  อำเภอร่อนพิบูลย์ บริเวณตำบลเสาธง 
  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บริเวณตำบลทางพูน และตำบลดอนตรอ 
  อำเภอปากพนัง บริเวณตำบลชะเมา 
  จึงขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า 
พร้อมทั้ งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพ้ืนที่ภาคใต้   
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับท่ี 5/2564 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 
        5.2 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้มีหนังสือในราชการกองอำนวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว363 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564  
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง กระบี่ ภูเก็ต และตรัง แจ้งให้เตรียมพร้อม 
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง  
 ด้วยศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพ้ืนที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ พบว่า
พื ้นที ่เสี ่ยงภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่  ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน  
น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง จึงขอเน้นย้ำให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 
 1. เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง และตรัง 
 2. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปรมิาณน้ำเกนิเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำและมีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 90 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพ้ืนที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ จังหวัดระนอง กระบี่ และภูเก็ต 
 3. เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่ง และสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 0.50-1.00 เมตร 
บริเวณคลองชุมพร คลองหลังสวน คลองสวี จังหวัดชุมพร คลองอิปัน แม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่น้ำตรัง 
จังหวัดตรัง และน้ำหลากข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 41 สูงประมาณ 0.30-0.80 เมตร บริเวณทางน้ำหลากไหลผ่าน
และจุดตัดคลองหลังสวนและคลองสวี ในเขตพ้ืนที่อำเภอสวี อำเภอหลังสวน และอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
  จึงขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า  
พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพ้ืนที่ภาคใต้กองอำนวยการน้ำ
แห่งชาติ ฉบับที่ 4/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564  
    6. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 6.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์อุทกภัย และคลื่นลมแรงในพ้ืนที่ภาคใต้ พร้อมทั้งกำชับการดำเนินการตามแนวทางแผนเผชิญเหตุดังน้ี 
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   1) การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ให้คณะทำงานติดตามสถานการณ์ของจังหวัด ติดตามปริมาณฝนที่ตก 
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เคยประสบอุทกภัย น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม จากกรณีฝนตกหนัก หรือมีความเสี่ยงที่ 
จะได้รับผลกระทบจากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องในพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดพ้ืนที่ท้ายเขื่อน อ่างเก็บน้ำ 
ฝาย ที่มีปริมาณน้ำมาก และพ้ืนที่เชิงเขา เพ่ือประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
และแจ้งเตือนประชาชน ตลอดจนแจ้งให้หน่วยงานในพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงที 
   2) การสร้างการรับรู้ ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพ้ืนที่แจ้ง 
แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกดิ หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ โดยให้กำหนดช่องทางการรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือน อาทิ 
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ชุมชน วิทยุชุมชน สื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพ่ือขอรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 
 3) กรณีพ้ืนที่ติดชายฝั่ง และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้มอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น 
บริเวณน้ำตก ถ้ำ กำหนดมาตรการในการแจ้งเตือน การปิดกั้น หรือห้ามบุคคลใดเข้าพ้ืนที่ในช่วงที่มีฝนตกหนักหรือตกหนัก
มากในพ้ืนที่ สำหรับพ้ืนที่ติดทะเล ชายหาดต่างๆ ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ตำรวจน้ำ
ในพ้ืนที่ เพ่ือดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในการนำเรือเข้าที่กำบังและห้ามการเดินเรือช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเคร่งครัด 
หากพบว่ามีเรือขนาดเล็กอยู่ในพ้ืนที่นอกชายฝั่งที่อาจจะเป็นอันตรายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำเรือดังกล่าวกลับ
เข้าฝั่งเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนกำชับสถานประกอบการ โรงแรมในพ้ืนที่ชายทะเลสื่อสารให้นักท่องเที่ยว
ระมัดระวังและห้ามลงเล่นน้ำในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด 
 4) การเผชิญเหตุ กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ ให้จัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยราชการฝ่ายพลเรือน 
ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพ ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยง  
การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
  5) กรณีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพ้ืนที่ ให้ผู้อำนวยการสั่งการอพยพประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยไปยัง
พ้ืนที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ การปฏิบัติการให้ดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
  6) เมื่อสถานการณ์ในพ้ืนที่คลี่คลายแล้ว ให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วนในทุกด้าน อาทิด้านชีวิต 
ที่อยู่อาศัย พ้ืนที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ สิ่งสาธารณูปโภค ฯลฯ และดำเนินการช่วยเหลือฟ้ืนฟูตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน 
 6.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2564 - 2565 ดังนี ้
 ด้วยในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีค่าเกิน
มาตรฐานในหลายพ้ืนที่ โดยสถานการณ์ดังกล่าวสาเหตุหลัก เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งโดยธรรมชาติและจาก
กิจกรรมของมนุษย์ อาทิ การคมนาคมและขนส่ง การเผาในที่โล่ง การเกิดไฟป่า ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง
และหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศในบางพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่ลมสงบ ส่งผลให้ระดับเพดานการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ใน
ระดับต่ำการไหลเวียน และถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ เพิ่มสูงขึ้น
บางช่วงเวลาในหลายพื้นที่  



9 

 
 

 เพ่ือให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2564 - 2565
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัตกิารขบัเคลื่อนวาระแหง่ชาต ิ“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”
จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
เพ่ือทำหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
ในพ้ืนที่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทิศทางลม การเกิดจุดความร้อน (Hotspot) โดยให้ความสำคัญ
กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากหน่วยงานต่าง ๆอาทิ ภาพถ่ายดาวเทียมการใช้ระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการ
สนับสนุนการอำนวยการ สั่งการ การแจ้งเตือนประชาชนให้ผู้อำนวยการในแต่ละระดับได้  
 2) ทบทวน และจัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงทั้งพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่
การเกษตร พ้ืนที่ริมทาง และพ้ืนที่ชุมชน ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง การแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติในแต่ละ
ระดับตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานใน 
แต่ละพ้ืนที่ถึงระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน อย่างชัดเจน การปรับปรุงข้อมูลทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย
ของหน่วยงาน และให้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง  
 3) เน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) โดยกำชับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่างๆ 
ได้แก่ ยานพาหนะ การก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน โดยให้นำผลการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ
และปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา ปรับใช้ในการขยายผลการดำเนินการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ 
 4) ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอาสาสมัครที่เข้ามา มีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐ โดยจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามบทบาท ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน 
การดูแลด้านสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือแสวงหา
ความร่วมมือจากภาคเอกชนสำหรับกรณีการประกันภัยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตราย    
 5) เมื่อสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพ้ืนที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น 
ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้  
   5.1) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ ใช้กลไกตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2550และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นหลัก ร่วมกับกฎหมาย และแผนอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยการ สั่งการ และบูรณาการกำลังพล ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้เป็นไปตาม
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
 5.2) ในพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์รุนแรง ให้บูรณาการหน่วยงานฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนหน่วยอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา ที่มีทักษะความชำนาญ ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการ พร้อม
อุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยที่เหมาะสม เข้าแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่มีการเผา หรือก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5)โดยทันทีสำหรับกรณีการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ที่กำลังภาคพ้ืนดินเข้าถึงยาก และมีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไข
ปัญหาให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีอากาศยาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยเร็ว  
 5.3) การดูแลสุขภาพประชาชน ให้มอบหมายหน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลประชากร
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพ แนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพ้ืนที่และ
ระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (SafetyZone) หรือห้องปลอดฝุ่น ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความเหมาะสม 
ตามแนวทาง และมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข  
 5.4) สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ และเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนิน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ข้อกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ 
 6) รายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง 
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 6.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี พ.ศ. 2564 - 2565 ดังน้ี 
 1. การเตรียมความพร้อม 
 1.1 จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทำหน้าที่ติดตามสภาวะอากาศ การคาดหมายพ้ืนที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด การแจ้งเตือน 
และการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพ้ืนที่ 
 1.2 ทบทวนและปรับปรงุแผนเผชิญเหตุของจังหวัด โดยเฉพาะการสำรวจปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ประสบภัยหนาว 
กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ สตรีมีครรภ์และผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งการปรับปรุง
ข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานที่มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
จากอากาศหนาวให้เป็นปัจจุบัน 
 1.3 ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ
ร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย การกำหนดแนวทางการจัดเตรียมเครื่องกันหนาว ตลอดจนชี้แจงระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
ที่เกี่ยวข้อง   
 1.4 สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว เช่น การงดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือคลายหนาว เนื่องจากมีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ 
(Hypothermia) การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศเพราะจะทำให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ เป็นต้น พร้อมทั้งให้ประสาน
หน่วยงานด้านสาธารณสุข เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว และหากมีการเสนอข่าว
กรณีมีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาว ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลมายังกระทรวงมหาดไทยผ่านกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที 
 1.5 เนื่องจากในช่วงฤดหูนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเน้นย้ำให้จังหวัดกำหนดมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1.5.1 การป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ ำ 
และอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา 
เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ชุมชน ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว และให้รณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกร 
ใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษในอากาศและปัญหาหมอกควัน 
 1.5.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจร อาทิ กรณีถนนลื่น และสภาพทัศนวิสัยต่ำ
จากหมอกหนา โดยให้ประสานหน่วยงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 1.5.3 ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนเดินทางไปจำนวนมากให้ดำเนินการตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด 
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 2. การเผชิญเหตุและการให้ ความช่วยเหลือ  เมื่ อเกิดสถานการณ์ ภั ยจากอากาศหนาวขึ้ นในพ้ืนที่  
ให้ดำเนินการ ดังนี้  
 2.1 ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุจังหวัด พร้อมทั้ งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ งหน่วยทหาร 
ภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา เพ่ือบูรณาการการดำเนินการตามมาตรการ 
ที่กำหนด ตลอดจนแบ่งพ้ืนที่และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวให้ชัดเจน 
 2.2 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว ขอให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน 
ที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว และประโยชน์สูงสุดของรัฐเป็นสำคัญตลอดจนประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ 
องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชน เพ่ือให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวเป็นไปอย่างบูรณาการ
ทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อน 
 ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวขึ้นในพ้ืนที่ ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยผ่านกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลางทันทีโดยให้รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติ 
    7. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ข้อมูลกรมชลประทาน วันท่ี 2 ธ.ค. 64) 
  ตารางเปรียบเทยีบปริมาตรน้ำรวมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ระหวา่งปี 2564 และปี 2563 

ปี พ.ศ. 
ความจุที่ระดับน้ำกักเก็บ 

(ล้าน ลบ.ม.) 
ปริมาตรน้ำ 

(ล้าน ลบ.ม.) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ความจุน้ำใช้การ  
(ล้าน ลบ.ม.) 

น้ำใช้การ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

2564 
70,926 

54,653 77 
47,384 

31,111 66 

2563 44,136 62 20,594 43 

เปรียบเทียบ 70,926 +10,517 +15 47,384 +10,517 +23 

*หมายเหตุ เปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กับปี 2563 ผลบวก คือมากกว่าปี 2563 ผลลบ คือน้อยกว่าปี 2563 

   ปริมาตรน้ำรวมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กับ ปี 2563 พบว่าปี 
2564 มีปริมาตรน้ำรวมในอ่างฯ มากกว่าปี 2563 จำนวน 10,517 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 15 และมีปริมาตร น้ำใช้
การมากกว่าปี 2563 จำนวน 10,517 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23 

 ตารางสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 อ่าง ขอ้มูลกรมชลประทาน ณ วนัที่ 2 ธ.ค. 64 

อ่างเก็บน้ำ 
ความจุท่ี 

รนก. 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำใช้การได ้ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาตรน้ำ
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น้ำเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% น้ำ 
ใช้การ 

วันน้ี   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

1. ภูมิพล (ตก) 13,462 8,440 63 4,640 48 8.41 6.30 8.00 8.00 5,022 
2. สิริกิติ์(อต) 9,510 4,502 47 1,652 25 2.58 7.90 5.54 5.54 5,008 
3. แม่งัดสมบูรณ์ชล(ชม) 265 117 44 104 41 0.11 0.12 0.14 0.14 148 
4. แม่กวงอุดมธารา(ชม) 263 82 31 68 27 0.26 0.27 0.04 0.04 181 
5. กิ่วลม(ลป) 106 102 96 98 96 0.32 0.32 0.32 0.32 4 
6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 144 85 138 84 0.06 0.04 0.06 0.04 26 
7. แควน้อยบำรุงแดน(พล) 939 933 99 890 99 0.81 1.27 3.02 3.02 6 
8. แม่มอก(ลป) 110 110 100 94 100 0.11 0.11 0.11 0.11 0 
9. ห้วยหลวง(อด) 136 80 59 73 57 0.00 0.00 0.11 0.11 56 
10. น้ำอูน(สน) 520 337 65 292 61 0.29 0.00 0.00 0.00 183 
11. น้ำพุง(สน) 165 97 59 89 57 0.08 0.08 0.00 0.00 68 
12. จุฬาภรณ์(ชย) 164 159 97 122 96 0.22 0.28 0.08 0.14 5 
13. อุบลรัตน์(ขก) 2,431 2,411 99 1,830 99 0.00 0.00 13.71 13.79 20 
14. ลำปาว(กส) 1,980 1,258 64 1,158 62 0.00 1.23 0.11 0.04 722 
15. ลำตะคอง(นม) 314 339 108 316 108 0.58 0.37 0.25 0.61 0 
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อ่างเก็บน้ำ 
ความจุท่ี 

รนก. 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำใช้การได ้ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาตรน้ำ
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น้ำเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% น้ำ 
ใช้การ 

วันน้ี   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

16. ลำพระเพลิง(นม) 155 153 99 151 99 0.08 0.07 0.00 0.00 2 
17. มูลบน(นม) 141 141 100 134 100 0.16 0.00 0.08 0.08 0 
18. ลำแซะ(นม) 275 280 102 273 102 0.35 0.35 0.50 0.50 0 
19. ลำนางรอง(บร) 121 118 98 115 98 0.00 0.10 0.02 0.02 3 
20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,787 91 956 84 1.49 0.00 0.62 0.00 179 
21. ป่าสักชลสิทธิ์(ลบ) 960 968 101 965 101 0.23 0.12 1.76 1.50 0 
22. ทับเสลา(อน) 160 161 101 144 101 0.26 0.26 0.26 0.26 0 
23. กระเสียว(สพ) 299 300 100 260 100 0.27 0.27 0.08 0.41 0 
24. ศรีนครินทร์(กจ) 17,745 16,298 92 6,033 81 10.69 4.57 5.05 5.02 1,447 
25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 7,698 87 4,686 80 4.21 0.68 6.94 7.03 1,162 
26. ขุนด่านปราการชล(นย) 224 219 98 215 98 0.11 0.11 0.10 0.10 5 
27. คลองสียัด(ฉช) 420 253 60 223 57 0.00 0.00 0.14 0.14 167 
28. บางพระ(ชบ) 117 115 98 103 98 0.00 0.09 0.25 0.26 2 
29. หนองปลาไหล(รย) 164 180 110 166 111 0.47 0.46 0.24 0.24 0 
30. ประแสร์(รย) 295 289 98 269 98 0.00 0.00 0.11 0.07 6 
31. นฤบดินทรจินดา(ปจ) 295 293 99 274 99 0.20 0.14 2.00 2.00 2 
32. แก่งกระจาน(พบ) 710 662 93 597 93 2.94 3.39 5.97 5.97 48 
33. ปราณบุรี(ปข) 391 348 89 330 88 0.61 3.97 0.19 3.86 43 
34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 4,457 79 3,105 72 6.65 16.04 0.00 0.00 1,182 
35. บางลาง(ยล) 1,454 822 57 546 46 13.55 7.69 6.02 6.04 632 

รวมท้ังประเทศ 70,926 54,653 77 31,111 66 56.07 56.59 61.81 65.39 16,329 

หมายเหตุ 
ปริมาณน้ำที่มากกว่า 

ร้อยละ 80 
ปริมาณน้ำที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 30 
ปริมาณน้ำที่ใช้การได้

น้อยกว่าร้อยละ 30 
% น้ำเก็บกัก / ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ / ปริมาณ

น้ำระบาย สูงสุด 

  อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 24 อ่าง
(กิ่วลม กิ่วคอหมา แควน้อยบำรุงแดน แม่มอก จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำแซะ  
ลำนางรอง สิรินธร ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ ขุนด่านปราการชล  บางพระ 
หนองปลาไหล ประแสร์ นฤบดินทรจินดา แก่งกระจาน และปราณบุรี) 

  อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ำที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ  
จำนวน 2 อ่าง (สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา) 
  8. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 3 ธ.ค. 64 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 

ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจบ็ รวม 
2 ธ.ค. 64 44 2,729 2,773 

1-2 ธ.ค. 64 87 5,193 5,280 
1 ม.ค. 64 - 2 ธ.ค. 64 12,264 792,400 804,664 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
.......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 

            นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 ผู้อำนวยการกลาง 


