
 

ที่ของข่าว 686/2565     วันที่ 16 ธันวาคม 2565            (เวลา 18.00 น.) 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ าวัน ดังนี้ 

 1. สถานการณ์สาธารณภัย 

  1.1 อัคคีภัย 

       จ.ลพบุรี วันที่ 16 ธ.ค. 65 เวลา 05.10 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่ 7/2 ม.10       

ต.ล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล เพลิงลุกไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (ชาย)         

โดย สนง.ปภ.จ. อ าเภอ จนท.ตร. กฟภ. อปท. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าท าการดับเพลิง    

จนสงบเวลา 05.40 น. สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ 

 
    1.2 แผ่นดินไหว 

       ประเทศเมียนมา วันที่ 16 ธ.ค. 65 เวลา 14.58 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 5.1 ความลึก 5 กม.  

ที่ละติจูด 22.089 องศาเหนือ ลองจิจูด 96.022 องศาตะวันออก ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า  

จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 367 กม. ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

 
 

 รายงานสถานการณ์สาธารณภัย 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์อ ำนวยกำรบรรเทำสำธำรณภัย (ส่วนปฏิบัติกำร) www.nirapai.com 
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 2. การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 
  2.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรง
บริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17-20 ธ.ค. 65) ฉบับที่ 5 (351/2565) วันที่ 16 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น. 
 ในช่วงวันที่ 17-20 ธันวาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังแรงอีก
ระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนท าใหห้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น            
ถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง         
6-8 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ าสุด 10-18 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว
ถึงหนาวจัดและมีน้ าค้างแข็งบางพื้นที่  อุณหภูมิต่ าสุด 2-10 องศาเซลเซียส ส าหรับภาคกลาง ภาคตะวันออก 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 15-21 องศาเซลเซียส 
ขอใหห้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย รวมถึงระวังอันตราย     
จากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและมีลมแรง 

 ส าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใหต้จะมีก าลังแรงขึ้น ท าใหห้ภาคใหต้ตอนล่าง     
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอใหห้ประชาชนใหนบริเวณภาคใหต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจ
ท าใหห้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใหกล้ทางน้ าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย 
 ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีก าลังแรง โดยอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณห่างฝั่ง    
มีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอใหห้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง
ภาคใหต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือ
ด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565  
 2.2 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าวันที่ 16 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น. 
       พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังแรงอีกระลอกหนึ่ง
จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใหต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
ใหนวันพรุ่งนี้ (17 ธันวาคม 2565) ท าใหห้ใหนช่วงวันที่ 17-20 ธันวาคม 2565 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว 
และอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง ขอใหห้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ  
ที่หนาวเย็นไว้ด้วย รวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและมีลมแรง  
  ส าหรับใหนวันนี้ (16 ธันวาคม 2565) บริเวณบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังปานกลาง
ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าใหห้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางใหนตอนเช้ ามรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใหต้ และทะเลอันดามัน เริ่มมีก าลังแรงขึ้น ท าใหห้ภาคใหต้มีฝนเพิ่มขึ้น
และมีฝนตกหนักบางพื้นที ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังค่อนข้างแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือใหนบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและ
หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งใหนระยะนี้ 
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 3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 13.00 น.วันที่ 15 ธ.ค.65 ถึง เวลา 13.00 น. วันที่ 16 ธ.ค.65 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

 4. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวทิยา ณ วันที่ 16 ธ.ค. 65)  

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ าสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) 
จังหวัด 

เหนือ 11.1 ตาก 31.0 แม่ฮ่องสอน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 11.2 เลย 30.6 อุบลราชธาน ี

กลาง 15.8 กาญจนบรุ ี 30.6 พระนครศรีอยุธยา 

ตะวันออก 18.4 ฉะเชิงเทรา 32.3 ชลบุรี 

ใหต ้ 17.8 ประจวบคีรีขันธ ์ 32.7 สตูล 

กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 19.2 สมุทรปราการ 31.8 กรงุเทพมหานคร 
 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ าสุด 5.8 องศาเซลเซียส (กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหหม่)  

 5. คุณภาพอากาศในพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประจ าวันที่ 16 ธ.ค. 65 เวลา 16.00 น. (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ) 

ท่ี ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ คุณภาพอากาศ 

1 กรุงเทพมหานครฯ 

ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม 59 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

ริมถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ เขตธนบุรี 59 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

เขตคลองสามวา 54 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ริมถนนพระราม 4 หน้าสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน 54 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ริมถนนพระราม 3 เขตยานนาวา 53 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

2 หนองคาย ต.มีชัย อ.เมืองฯ 68 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

4 ขอนแก่น ต.ใหนเมือง อ.เมืองฯ 56 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
5 นครราชสีมา ต.ใหนเมือง อ.เมืองฯ 55 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

หมายเหต ุ 

ค่ามาตรฐาน  PM 2.5  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ) 

0-25 

คุณภาพอากาศ 

ดีมาก 

26-37 

คุณภาพอากาศ

ดี 

38-50 

คุณภาพอากาศ 

ปานกลาง 

51-90 

เริ่มมีผลกระทบ

ต่อสุขภาพ 

มากกว่า 90 

มีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพ 

 

 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อ าเภอ/เขต ปริมาณฝน 

เหนือ - - - - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ - - - - 

กลาง - - - - 

ตะวันออก - - - - 

ใหต้ฝั่งตะวันออก พัทลุง - เมืองฯ 38.0 มม. 

ใหต้ฝั่งตะวันตก - - - - 

กรงุเทพฯและปริมณฑล - - - - 
เกณฑ์ปริมาณน้ าฝน 0.1-10 มม.= ฝนเล็กน้อย 10.1-35.0 มม.= ฝนปานกลาง 35.1-90.0 มม. = ฝนหนัก มากกว่า 90.0 มม. = ฝนหนักมาก 
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 6. พื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว278,ว279  
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ
ฉบับที่ 1 (347/2565) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น 
ก าลังแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าใหห้มีอากาศเย็นถึงหนาว และ
อุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียส  
ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ าค้างแข็งบางพื้นที่ ส่วนบริเวณภาคกลาง 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ส าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใหต้จะมีก าลังแรงขึ้น ท าใหห้ภาคใหต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่    
ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีก าลังแรง โดยฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง     
มีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ส่วนฝั่งอันดามัน มีคลื่นสูง 1–2 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ
ได้มีประกาศฉบับที่ 57/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ใหห้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก 
ใหนพื้นที่ภาคใหต้ โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 17–20 ธันวาคม 2565 ดังนี้ 
 1. อากาศหนาวถึงหนาวจัด บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  
 2. น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าท่วมขัง บริเวณ ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี (อ.เมืองฯ กาญจนดิษฐ์ 
เคียนซา ชัยบุรี ไชยา ดอนสัก ท่าฉาง พระแสง พุนพิน เวียงสระ เกาะสมุย เกาะพะงัน) นครศรีธรรมราช (อ.เมืองฯ 
ขนอม เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด เชียรใหหญ่ ท่าศาลา ทุ่งสง นบพิต า ปากพนัง พรหมคีรี พระพรหม ร่อนพิบูลย์ 
ลานสกา สิชล) พัทลุง (อ.เมืองฯ กงหรา เขาชัยสน ควนขนุน ตะโหมด บางแก้ว ปากพะยูน ป่าบอน ป่าพะยอม 
ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต) สงขลา (อ.เมืองฯ กระแสสินธุ์ ควนเนียง จะนะ เทพา บางกล่ า ระโนด รัตภูมิ สทิงพระ 
สิงหนคร หาดใหหญ่) ปัตตานี (อ.โคกโพธิ์ แม่ลาน หนองจิก) ยะลา (อ.เมืองฯ รามัน ธารโต บันนังสตา กรงปินัง) 
นราธิวาส (อ.เมืองฯ ตากใหบ เจาะไอร้อง บาเจาะ ยี่งอ แว้ง สุไหงโก-ลก สุคิริน รือเสาะ) ภูเก็ต (อ.เมืองฯ) กระบี่ 
(อ.เกาะลันตา เหนือคลอง) และตรัง (อ.กันตัง หาดส าราญ) 

3. น้ าล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ าสายหลักและล าน้ าสาขาของแม่น้ าตาป  แม่น้ าพุมดวง แม่น้ าปากพนัง แม่น้ าตรัง 
คลองชะอวด แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าปัตตานี แม่น้ าบางนรา และแม่น้ าโก-ลก 
 4. คลื่นลมแรง ใหนพื้นที่ จ.เพชรบุรี (อ.เมืองฯ บ้านแหลม ท่ายาง ชะอ า) ประจวบคีรีขันธ์ (ทุกอ าเภอ) 
ชุมพร (อ.เมืองฯ ปะทิว สวี ทุ่งตะโก หลังสวน ละแม) สุราษฎร์ธาน ี(อ.เมืองฯ ดอนสัก กาญจนดิษฐ์ ท่าชนะ ไชยา 
ท่าฉาง เกาะสมุย เกาะพะงัน) นครศรีธรรมราช (อ.เมืองฯ ขนอม สิชล ท่าศาลา ปากพนัง หัวไทร เชียรใหหญ่) 
สงขลา (อ.เมืองฯ ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร จะนะ เทพา) ปัตตานี (อ.เมืองฯ หนองจิก ยะหริ่ง ปะนาเระ 
สายบุรี ไม้แก่น) และนราธิวาส (อ.เมืองฯ ตากใหบ) 

จึงขอให้จังหวัด ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ใหนพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า      
และด าเนินการดังนี้ 

1. กรณีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ใหห้ประชาสัมพันธ์และใหห้ค าแนะน า สร้างการรับรู้แก่ประชาชนใหนการ
ดูแลรักษาสุขภาพจากอุณหภูมิที่ลดลง  
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 2. กรณีน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าท่วมขัง ใหห้ติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุด
อย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนสะสม ซึ่งอาจท าใหห้เกิดอุทกภัยได้ ส าหรับ
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ าน้ าตก ถ้ าลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ใหห้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใหดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด 
พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง ส าหรับพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ าท่วมขัง 
ขอใหห้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ใหนกรณีที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายใหห้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที 

3. กรณีคลื่นลมแรง ใหห้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณ
การแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล และแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ าทะเลใหนช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด 
กรณีการเดินเรือ ใหห้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ต ารวจน้ า แจ้งเตือนการเดินเรือ 
โดยใหห้ชาวเรือ ผู้บังคับเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร เดินเรือ ด้วยความระมัดระวังใหห้มากขึ้น และหากสถานการณ์
ใหนพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นลมแรง ใหห้จังหวัดพิจารณาห้ามการเดินเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาด 
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งลดผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต ด าเนินการดังนี้ 
 1. ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใหกล้ชิด เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล  
สาธารณภัย รถปฏิบัติการ ก าลังพล ใหห้พร้อมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง 
 2. กรณีประเมินสถานการณ์แล้ว คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ หรือสถานการณ์ขยายวงกว้างใหห้มอบหมาย
บุคลากร ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการไปปฏิบัติหน้าที่ใหน   
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ขึ้นการบังคับบัญชาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการจังหวัดโดยประสาน   
การปฏิบตัิกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
 3. กรณีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนใหนจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ ใหห้ประสานขอรับการสนับสนุน  
จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใหกล้เคียง  
    ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงใหนพื้นที่ ใหห้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการตามหนังสือ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 018 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 
ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 007 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 015 ลงวันที่   
12 ตุลาคม 2565 และโทรสารใหนราชการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 
0624/ว 012 ลงวันที่ 17 กันยายน 2565 พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมใหนการปฏิบัติตามประกาศกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ 
ฉบับที่ 57/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565   
 7. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 7.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 65 สั่งการให้จังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรง
ในพื้นที่ภาคใต้ 
 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศร่วมกับ
กรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม ป  2565 ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านภาคกลางและ 
ภาคตะวันออกจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใหต้และอ่าวไทย ท าใหห้บริเวณภาคใหต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และอาจ
มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใหกล้ประเทศไทยทางภาคตะวันออก และต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและ
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ภาคใหต้ได้ สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลใหห้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่งใหนบางแห่ง  
ส าหรับคลื่นลมจะมีก าลังแรงและคลื่นสูงใหนบางช่วง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่ 
อาจเกิดขึ้นใหนพื้นที่ภาคใหต้ จึงใหห้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 14 จังหวัดภาคใหต้  
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือปฏิบัติตามแนวทางใหนหนังสือที่อ้างถึง โดยเคร่งครัด พร้อมทั้ง
ด าเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ดังนี้ 
 1. การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ใหห้ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน สถานการณ์น้ า  
และประเมินความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย น้ าท่วมขัง และดินโคลนถล่ม ใหนพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ของจังหวัด พื้นที่ท้ายเขื่อน อ่างเก็บน้ าที่มีปริมาณน้ ามาก และพื้นที่เชิงเขา เพื่อใหช้เป็นข้อมูลใหห้ผู้อ านวยการแต่ละ
ระดับใหนการตัดสินใหจสั่งการเตรียมความพร้อมและใหห้ความช่วยเหลือประชาชน 

2. การแจ้งเตือนภัย ใหห้ความส าคัญกับการด าเนินการใหน 2 ลักษณะ ได้แก่  
2.1 การแจ้งเตือนประชาชน เพื่อใหห้รับทราบสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมอบหมาย 

ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหนแต่ละพื้นที่ แจ้งแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิด  
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยใหนพื้นที่ ก าหนดช่องทางการรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือน อาทิ หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน ชุมชน วิทยุชุมชน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อ
สถานการณ์ รวมถึงการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ใหนทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 

2.2 การแจ้งเตือนหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมก าลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล   
สาธารณภัย ใหห้พร้อมออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย  
 3. การดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีไฟฟ้ารั่ว ใหห้ประสานการปฏิบัติกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหนการตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว 
โดยเฉพาะจุดเสี่ยงอุทกภัยและเป็นพื้นที่ชุมชน หากพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วใหห้ด าเนินการแก้ไขใหห้อยู่ใหนสภาพ 
ที่ปลอดภัย และใหนช่วงที่มีน้ าท่วมขัง หากประเมินว่าประชาชนจะได้รับอันตรายใหห้รีบตัดกระแสไฟฟ้าใหนทันที  
 4. กรณีพื้นที่ติดชายฝั่ง และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ใหห้มอบหมายหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ก ากับดูแล เช่น บริเวณน้ าตก ถ้ า ก าหนดมาตรการใหนการแจ้งเตือน การปิดกั้น หรือห้ามบุคคลใหด  
เข้าพื้นที่ใหนช่วงที่มีฝนตกหนัก หรือตกหนักมากใหนพื้นที่  ส าหรับพื้นที่ติดทะเล ชายหาดต่าง ๆ ใหห้ก าชับ  
สถานประกอบการ โรงแรมใหนพื้นที่ชายทะเล สื่อสารใหห้นักท่องเที่ยวระมัดระวังและห้ามล งเล่นน้ าใหนช่วง 
ที่มีคลื่นลมแรง และใหห้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ต ารวจน้ าใหนพื้นที่  
เพื่อด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดใหนการน าเรือเข้าที่ก าบังและห้ามการเดินเรือช่วงที่มีคลื่นลมแรง  
โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีเรือขนาดเล็กอยู่ใหนพื้นที่นอกชายฝั่ งที่อาจจะเป็นอันตรายใหห้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการน าเรือดังกล่าวกลับเข้าฝั่งเพื่อใหห้เกิดความปลอดภัย 

5. การเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยใหนพื้นที่ ใหห้จัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน 
ทหาร ต ารวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนใหนด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะด้านการด ารงชีพ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานใหนการประกอบเลี้ยงผู้ประสบภัย การแจกจ่ายถุงยังชีพตาม
วงรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
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6. กรณีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่  ใหห้ผู้อ านวยการสั่งการอพยพประชาชน 
ใหนพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยใหห้ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหหญ่บ้าน 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายอาสาสมัคร  
ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลใหห้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
      7. เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายแล้ว ใหห้เร่งส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นใหห้ครบถ้วน             
ใหนทุกด้าน อาทิ ด้านชีวิต ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ สิ่งสาธารณูปโภค ฯลฯ  และ
ด าเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ทั้งนี้ ใหห้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลางเป็นประจ าทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
      7.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 65 สั่งการให้เร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว 
   1. ใหนช่วงที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยใหนหลายพื้นที่ และได้เกิดกรณีไฟฟ้ารั่ว ใหนพื้นที่น้ าท่วมขัง 
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างมาก 
   2. เพื่อใหห้การดูแลความปลอดภัยประชาชนจากกรณีไฟฟ้ารั่วใหนพื้นที่น้ าท่วมขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงใหห้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1 ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/การไฟฟ้านครหลวงใหนพื้นที่ บูรณาการ
การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหนการเร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว  
รวมทั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณาขนาดใหหญ่ และต้นไม้ใหหญ่ ที่อยู่ใหกล้เสาไฟฟ้า 
หากประเมินว่าประชาชนจะได้รับอันตรายใหห้รีบตัดกระแสไฟฟ้าโดยทันที 
    2.2 ใหนพื้นที่ที่มีน้ าท่วมขัง ใหห้อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และประชาชนจิตอาสา ร่วมตรวจตรา เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะใหนเขตชุมชน 
สถานศึกษา ที่มีน้ าท่วมขังบริเวณเสาไฟฟ้า ตลอดจนคอยใหห้ความช่วยเหลือ  แจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่าน
บริเวณดังกล่าว 
    2.3 ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ใหห้ประชาชน เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากกรณีกระแสไฟฟ้ารั่ว 
แนวทางการปฏิบัติตนใหห้เกิดความปลอดภัยจากกรณีไฟฟ้ารั่วใหนช่วงที่มีฝนตก และมีน้ าท่วมขัง อาทิ ไม่ควรเดินลุย
น้ าเข้าใหกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อน าไฟฟ้า รวมทั้งใหห้ตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และ
เครื่องใหช้ภายใหนบ้าน ไม่ควรใหช้เครื่องใหช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเป ยกขึ้นหรือยืนแช่น้ า เป็นต้น และสามารถแจ้งเหตุ
กรณีไฟฟ้ารั่วใหห้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ ที่หมายเลขโทรศัพท์  1784 หรือใหช้ช่องทางแจ้งเหตุ 
สาธารณภัยผ่าน Line Official Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" โดยหากพบจุดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว 
สามารถแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สายด่วน 1129 และการไฟฟ้านครหลวงสายด่วน 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
  7.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 65 สั่งการให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 – 2566 ดังนี้ 
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 ด้วยใหนช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูแล้งของทุกป  ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน      
ใหนหลายพื้นที่  อาทิ ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ที่ค่าฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่ ภาคกลาง             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร และช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ที่ค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น  
และเกินเกณฑ์มาตรฐานใหนพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีสาเหตุการเกิดทั้งจากโดยธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ 
ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศ ใหนบางพื้นที่ของประเทศไทยที่มีสภาพเอื้อต่อการเกิด
สถานการณ์ โดยเฉพาะใหนช่วงที่ลมสงบ ซึ่งจะส่งผลใหห้ระดับการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ใหนระดับต่ า 
การไหลเวียน และถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงท าใหห้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองใหนบรรยากาศ เพิ่มสูงขึ้นบางช่วงเวลา    
ใหนหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก 
 เพื่อใหห้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)          
ป  2565 – 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหา
มลพิษด้านฝุ่นละออง” จึงใหห้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 
2570 เป็นหลัก ร่วมกับกฎหมาย และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใหนการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดตั้งคณะท างานติดตามสถานการณ์ภายใหต้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด เพื่อเฝ้าระวัง 
และติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใหนพื้นที่ โดยเน้น
การใหช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ภาพถ่ายดาวเทียม การใหช้ระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ ใหนการ
สนับสนุนการอ านวยการ สั่งการ ใหห้ผู้อ านวยการใหนแต่ละระดับ รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ 
 2. ทบทวน และจัดท าแผนเผชิญเหตุ โดยใหห้ความส าคัญกับการปรับปรุงข้อมูลใหห้เป็นปัจจุบันอาทิ พื้นที่เสี่ยง 
(พื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน/เมือง) ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลทรัพยากร เครื่องจักรกล   
สาธารณภัยของหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติใหนแต่ละระดับตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การแบ่งพื้นที่     
และการมอบหมายภารกิจใหห้หน่วยงานใหนแต่ละพื้นที่ถึงระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน อย่างชัดเจน พร้อมทั้งซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  
 3. เตรียมความพร้อมก าลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ใหห้มีความพร้อมใหช้งาน
ตามภารกิจ ส าหรับใหนพื้นที่ที่มักเกิดการเผาอยู่บ่อยครั้ง ใหห้ประสานการปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งชุดเฝ้าระวังระดับพื้นที่ สนับสนุนการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องปราม         
การลักลอบเผาใหนเขตป่า เขตพื้นที่การเกษตร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนจิตอาสา               
ใหห้ครอบคลุมใหนทุกพื้นที่ 
 4.  เน้นย้ าการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งก าเนิด) โดยก าชับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่   
ตามกฎหมาย ด าเนินการบังคับใหช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ 
อาทิ จากการคมนาคมขนส่ง การเผาใหนที่โล่ง (การเผาวัสดุการเกษตร การเกิดไฟป่า การเผาขยะกิ่งไม้ใหบไม้ ) 
ภาคอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง เป็นต้น 
 5. กรณีการเผาใหนพื้นที่การเกษตรใหห้มอบหมายอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานการ
ปฏิบัติกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหนพื้นที่ ตลอดจนใหช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ร่วมรณรงค์งดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร โดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์หมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
รุนแรง พร้อมทั้ง ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านการก าจัดวัสดุเหลือใหช้ทางการเกษตร และสนับสนุนการน าวัสดุเหลือใหช้
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ทางการเกษตรไปแปรรูปใหช้ประโยชน์ หรือเพิ่มมูลค่าแทนการเผา อาทิ การไถกลบตอซัง การใหช้จุลินทรีย์ใหนการย่อยสลาย
เศษวัสดุทางการเกษตร การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ใหห้ประชาชนมีความเข้าใหจ 
และมีส่วนร่วมใหนการด าเนินการตามมาตรการของภาครัฐ   
 6. ร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ใหห้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ มาตรการ ข้อกฎหมาย แนวทาง
ปฏิบัติตน ข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) ของภาครัฐ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง  
 7. เมื่อเกิดสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน หรือระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  เกินค่ามาตรฐาน
และมีแนวโน้มสูงขึ้น ใหห้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อ าเภอ บูรณาการหน่วยงานฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา ยกระดับมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
บังคับใหช้กฎหมายเพื่อควบคุมแหล่งก าเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเคร่งครัด ส าหรับกรณีที่เกิดไฟป่าใหห้สนธิ
ก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะความช านาญ ประกอบก าลังเป็นชุดปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย  
ที่เหมาะสมเร่งดับไฟป่าใหนพื้นที่โดยเร็ว  
 8. การปฏิบัติการใหนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตราย เน้นย้ าการใหห้ความส าคัญใหนเรื่องความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอาสาสมัครที่เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ พร้อมทั้งจัดใหห้มีวัสดุอุปกรณ์ส่วนบุคคล      
ที่มีความเหมาะสมใหนการปฏิบัติงาน การดูแลด้านสวัสดิการ และค่าใหช้จ่ายใหนการปฏิบัติงานใหห้เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับกรณีการเกิดไฟป่าใหนพื้นที่ที่ก าลังภาคพื้นดินเข้าถึงยาก และมีความจ าเป็น  ต้องเร่งแก้ไขปัญหา 
ใหห้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยเร็ว    
 9. การดูแลสุขภาพประชาชน ใหห้มอบหมายหน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่ เข้าดูแลประชากร
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใหจ เพื่อใหห้ข้อมูลด้านสุขภาพ แนวทางปฏิบัติใหนการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใหกล้ชิด พร้อมทั้งมอบหมายใหหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพื้นที่ และระบบบริการ
ประชาชนใหนพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือห้องปลอดฝุ่น ใหนพื้นที่รับผิดชอบใหห้มีความเหมาะสมตามแนวทาง 
และมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสขุ   
 10. ใหห้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดติดตามสถานการณ์ และรายงานผลการ
ด าเนินการใหห้กระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง 
  7.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 65 สั่งการให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ภัยหนาว ปี 2565 ดังนี้ 
 ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา 
พบว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 และจากการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาว 
พบว่าจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าป ที่ผ่านมา โดยใหนช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึงช่วงเดือนมกราคม 2566 จะเป็นช่วงที่มี
อากาศหนาวเย็นที่สุด ส าหรับบริเวณยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด จะมีน้ าค้างแข็งเกิดขึ้น
ได้บ่อยครั้ง และจะสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 เพื่อใหห้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงใหห้  
กองอ านวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
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 1. การเตรียมความพร้อม 
   1.1 ติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมิน
สถานการณ์และผลกระทบใหนพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด พร้อมทั้งแจ้งเตือน และเตรียมความพร้อม
ใหห้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวใหนพื้นที่ 
   1.2 ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของจังหวัด โดยเฉพาะการส ารวจปรับปรุงข้อมูลบัญชีกลุ่มเปราะบาง 
อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้อุปการะ สตรีมีครรภ์ เป็นต้น การปรับปรุงข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล    
สาธารณภัยของหน่วยงาน ที่มีความพร้อมใหห้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากอากาศหนาว พร้อมทั้งซักซ้อม       
แนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   1.3 สร้างการรับรู้ใหห้กับประชาชน โดยใหห้ค าแนะน าใหนการดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว เช่น การงดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ ากว่าปกติ 
(Hypothermia) การไม่ผิงไฟใหนที่อับอากาศเพราะจะท าใหห้หมดสติและขาดอากาศหายใหจ เป็นต้น พร้อมทั้ง
ประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุข เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อใหนช่วงฤดูหนาว และหากมี
การเสนอข่าวกรณีมีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาว ใหห้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลมายังกระทรวงมหาดไทย
ผ่านกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที 
  1.4 เนื่องจากใหนช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเน้นย้ าใหห้จังหวัดก าหนดมาตรการใหนส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    1.4.1 การป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ า 
และอุปกรณ์ดับเพลิงใหห้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา     
เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยใหนพื้นที่ชุมชน ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว และใหห้รณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกร        
ใหช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยและช่วยลดปัญหาหมอกควัน  
    1.4.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจร อาทิ กรณีถนนลื่น และสภาพทัศนวิสัยต่ า
จากหมอกหนา ใหห้ประสานหน่วยงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ใหนพื้นที่ ด าเนินการติดตั้งสัญญาณไฟ หรือไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่       
ช่วยอ านวยความสะดวกการจราจรใหห้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 2. การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวขึ้นใหนพื้นที่    
ใหห้ด าเนินการ ดังนี้  
  2.1 ด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุจังหวัด โดยใหห้ความส าคัญกับการประสานการปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา 
เพื่อบูรณาการการด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด ตลอดจนแบ่งพื้นที่ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
การใหห้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวใหห้ชัดเจนทั่วถึงและไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2 การใหห้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว ใหห้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและประโยชน์สูงสุด  
ของรัฐเปน็ส าคัญ 
 3. หากเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวขึ้นในพื้นที่  ใหห้รายงานกระทรวงมหาดไทย                       
ผ่านกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที โดยใหห้รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่า
สถานการณ์จะยุติ 
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 8. สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า (ข้อมูลกรมชลประทาน วันที ่16 ธ.ค. 65) 

อ่างเกบ็น้ า 
ความจุที ่

รนก. 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน้ าใหนอ่างฯ ปริมาตรน้ าใหช้การได้ ปริมาตรน้ าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน้ าระบาย ปรมิาตรน้ า
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น้ าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% น้ า 
ใหช้การ 

วันนี้   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันนี ้
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

1. ภูมิพล (ตก) 13,462 12,114 90 8,314 86 7.92 4.82 13.00 13.00 1,348 
2. สิริกิติ(์อต) 9,510 6,598 69 3,748 56 3.93 3.90 25.00 25.00 2,912 
3. แม่งัดสมบูรณ์ชล(ชม) 265 275 104 263 104 0.22 0.22 0.14 0.27 -10 
4. แม่กวงอุดมธารา(ชม) 263 258 98 244 98 0.35 0.34 0.04 0.04 5 
5. กิ่วลม(ลป) 106 103 97 99 97 0.57 0.65 0.65 0.65 3 
6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 195 115 189 115 0.06 0.14 0.39 0.14 -25 
7. แควนอ้ยบ ารงุแดน(พล) 939 906 96 863 96 2.09 0.20 4.32 4.32 33 
8. แม่มอก(ลป) 110 95 87 80 85 0.03 0.04 1.01 1.02 15 
9. หว้ยหลวง(อต) 136 118 87 111 86 0.00 0.00 0.11 0.11 18 
10. น้ าอูน(สน) 520 358 69 313 66 0.00 0.00 1.55 1.55 162 
11. น้ าพุง(สน) 165 89 54 81 51 0.07 0.00 0.00 0.00 76 
12. จุฬาภรณ์(ชย) 164 152 93 115 91 0.00 0.24 0.74 1.06 12 
13. อบุลรัตน์(ขก) 2,431 2,196 90 1,615 87 7.91 0.00 13.37 13.97 235 
14. ล าปาว(กส) 1,980 1,755 89 1,655 88 0.00 0.00 0.37 0.37 225 
15. ล าตะคอง(นม) 314 350 111 327 112 0.40 0.70 0.43 0.43 -36 
16. ล าพระเพง(นลิม) 155 146 94 144 94 0.09 0.07 0.01 0.00 9 
17. มูลบน(นม) 141 135 96 128 95 0.15 0.00 0.08 0.08 6 
8. ล าแซะ(นม) 275 258 94 251 94 0.19 0.19 0.03 0.03 17 
19. ล านางรอง(บร) 121 118 97 114 97 0.00 0.00 0.24 0.24 3 
20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,699 86 868 76 0.11 2.72 2.15 2.12 267 
21. ป่าสักชลสิทธิ์(ลบ) 960 944 98 941 98 3.15 3.15 4.33 4.32 16 
22. ทับเสลา(อน) 160 148 92 131 91 0.00 0.00 1.00 1.00 12 
23. กระเสียว(สพ) 299 296 99 256 99 0.26 0.00 0.06 0.06 3 
24. ศรีนครินทร์(กจ) 17,745 15,896 90 5,631 75 7.71 3.83 8.02 8.01 1,849 
25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 6,010 68 2,998 51 3.67 0.49 9.12 9.04 2,850 
26. ขุนดา่นปราการชล (นย) 224 214 95 209 95 0.03 0.03 0.36 0.26 10 
27. คลองสียดั(ฉช) 420 351 83 321 82 0.00 0.00 2.94 2.94 69 
28. บางพระ(ชบ) 117 113 97 101 96 0.07 0.11 0.45 0.33 4 
29. หนองปลาไหล(รย) 164 180 110 166 111 0.59 0.00 0.59 0.59 -16 
30. ประแสร์(รย) 295 276 93 256 93 0.00 0.00 0.01 0.01 19 
31. นฤบดินทรจินดา(ปจ) 295 270 91 256 91 0.07 0.00 1.02 1.04 25 
32. แก่งกระจาน(พบ) 710 503 71 438 68 0.17 0.59 0.86 0.86 207 
33. ปราณบุรี(ปข) 391 254 65 237 63 0.21 0.12 1.15 1.58 137 
34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,774 67 2,422 56 3.95 2.64 5.04 5.14 1,865 
35. บางลาง(ยล) 1,454 969 67 693 59 9.04 10.70 4.61 4.55 485 
รวมทั้งประเทศ 70,926 58,116 82 34,576 73 53.01 35.89 103.16 105.00 12,810 

หมายเหตุ 
ปริมาณน้ าที่มากกว่า 

ร้อยละ 95 
ปริมาณน้ าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 30 
ปริมาณน้ าที่ใหช้การได้

น้อยกว่าร้อยละ 30 
% น้ าเก็บกัก / ปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างฯ / 

ปริมาณน้ าระบาย สูงสุด 

  *** รนก. ระดับน้ ากักเก็บ 
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  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าเก็บกักอยู่ ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป จ านวน 12 อ่าง  
(แม่งัดสมบูรณ์ชล แม่กวงอุดมธารา กิ่วลม กิ่วคอหมา แควน้อยบ ารุงแดน ล าตะคอง มูลบน ล านางรอง ป่าสักชลสิทธิ์ 
กระเสียว บางพระ และหนองปลาไหล)  
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ ไม่ม ี
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ ไม่ม ี

 9. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 16 ธ.ค. 65 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 
ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม 

15 ธ.ค. 65 38 2,094 2,132 

1 - 15 ธ.ค. 65 582 31,975 32,557 

1 ม.ค. - 15 ธ.ค. 65 13,883 885,975 899,858 

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                   ผู้อ านวยการกลาง 


