
 

ที่ของข่าว 033/2565    วันที่ 17 มกราคม 2565            (เวลา 06.00 น.) 
 

 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน ดังนี ้   
 1. สถานการณ์สาธารณภัย 
  อุบัติเหตุ   
  จ.เลย วันที่ 16 ม.ค. 65 เวลา 17.10 น. เกิดอุบัติเหตุรถใช้ในการเกษตร เสียหลักพลิกคว่ํา บริเวณถนนสาย  
ปวนพุ-ห้วยสีเสียด ต.ปวนพุ อ.หนองหิน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 ราย โดย สนง.ปภ.จ. หน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน จนท.ตร. อปท. อปพร. มูลนิธิฯ อาสา เข้าให้การช่วยเหลือนําผู้บาดเจ็บส่ง รพ.หนองหิน 3 ราย 
รพ.ภูหลวง 5 ราย รพ.วังสะพุง 7 ราย 

 
 2. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 4 (4/2565) เร่ือง ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือ
ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 18 มกราคม 2565) ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 
เวลา 05.00 น. 
 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนไปปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และ
ประเทศลาวลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่     
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยง   
การอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง 
 สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย 
 

 

 

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 
โทรสาร 0-2241-7450-6 สายด่วนนริภัย 1784  Line @1784DDPM 
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 3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 01.00 น. วันที่ 16 ม.ค. 65 ถึง เวลา 01.00  น. วันที่ 17 ม.ค. 65 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

 4. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 17 ม.ค. 65) 

ภาค อุณหภูมิ  
ตํ่าสุด (˚C) จังหวัด อุณหภูมิ 

สูงสุด (˚C) จังหวัด 

เหนือ 12.4 ตาก 35.2 เพชรบูรณ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ 15.7 นครพนม 33.2 อุบลราชธานี

กลาง 16.5 นครปฐม 35.5 นครปฐม
ตะวันออก 17.8 ฉะเชิงเทรา 34.0 ฉะเชิงเทรา

ใต้ 18.3  สุราษฎร์ธานี 35.4 กระบี่
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 21.8 ปทุมธานี 34.5 ปทุมธานี

 *** อุณหภูมิยอดดอยตํ่าสุด 8.6 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) 

 5. คุณภาพอากาศในพ้ืนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประจําวันที่ 17 ม.ค. 65 เวลา 05.00 น. (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ) 

ท่ี ค่า PM 2.5 ในพ้ืนท่ี คุณภาพอากาศ 

1 กรุงเทพมหานคร 

เขตคลองสามวา  58 เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ริมถนนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 55 เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ริมถนนสุขาภิบาล 5 เขตสายไหม 51 เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ริมถนนนวมินทร์ แยกบางกะปิ เขตบางกะปิ 51 เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ

2 สระบุรี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 62 เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3 ฉะเชิงเทรา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 59 เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4 ปทุมธานี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 52 เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5 พิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองฯ 52 เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ

หมายเหตุ  
ค่ามาตรฐาน  PM 2.5  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ) 

0-25 
คุณภาพอากาศ 

ดีมาก 

26-37 
คุณภาพอากาศ

ดี 

38-50 
คุณภาพอากาศ 

ปานกลาง 

51-90 
เร่ิมมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

มากกว่า 90 
มีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน
เหนือ เชียงราย - เมืองฯ 52.9 มม.

ตะวันออกเฉียงเหนือ - - - -
กลาง - - - -

ตะวันออก - - - -
ใต้ฝั่งตะวันออก สงขลา - เมืองฯ 0.1 มม.
ใต้ฝั่งตะวันตก - - - -

 กรุงเทพฯและปริมณฑล - - - -
เกณฑ์ปริมาณน้ําฝน 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. พ้ืนที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
      กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง  
กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (1/2565) ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. แจ้งว่า ในช่วง
วันที่ 15 - 18 มกราคม 2565 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ทําให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองกับมี 
ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ โดยจะเร่ิมมีผลกระทบในภาคเหนือตอนบนก่อน ในช่วงวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่ 17 - 18 มกราคม 2565 โดยมีพื้นที่เฝ้าระวัง
สถานการณ์ ระหว่างวันที่ 15 - 18 มกราคม 2565 ดังนี้ 
 พ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย 
หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ  
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งลดผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน 
อุตรดิตถ์ เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และศูนย์ ปภ. เขต 7 9 10 14 15 ดําเนินการดังนี้ 
   1. ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมเคร่ืองจักรกล
สาธารณภัย รถปฏิบัติการและกําลังพล ให้พร้อมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง 
   2. กรณีประเมินสถานการณ์แล้ว คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ หรือสถานการณ์ขยายวงกว้างให้มอบหมาย
บุคลากร ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) พร้อมเคร่ืองจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการ ไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ขึ้นการบังคับบัญชาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการจังหวัด โดยประสานการปฏิบัติ
กับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
   3. กรณีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ ให้ประสานขอรับการสนับสนุน 
จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกล้เคียง 
   4. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ในพื้นที่ไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
 7. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 7.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์อุทกภัย และคลื่นลมแรงในพ้ืนที่ภาคใต้ พร้อมทั้งกําชับการดําเนินการตามแนวทางแผนเผชิญเหตุ ดังนี้ 
     1) การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ให้คณะทํางานติดตามสถานการณ์ของจังหวัด ติดตามปริมาณฝนที่ตก 
ในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัย น้ําท่วมขัง และดินโคลนถล่ม จากกรณีฝนตกหนัก หรือมีความเสี่ยง         
ที่จะได้รับผลกระทบจากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ เช่น พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อน อ่างเก็บน้ํา ฝาย 
ที่มีปริมาณน้ํามาก และพื้นที่เชิงเขา เพื่อประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
และแจ้งเตือนประชาชน ตลอดจนแจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงที 
     2) การสร้างการรับรู้ ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่
แจ้งแนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิด หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ โดยให้กําหนดช่องทางการรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือน 
อาทิ หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน ชุมชน วิทยุชุมชน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสาร         
เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 
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  3) กรณีพ้ืนที่ติดชายฝ่ัง และสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้มอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแล เช่น 
บริเวณนํ้าตก ถ้ํา กําหนดมาตรการในการแจ้งเตือน การปิดก้ัน หรือห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่ในช่วงที่มีฝนตกหนักหรือตกหนัก
มากในพื้นที่ สําหรับพื้นที่ติดทะเล ชายหาดต่างๆ ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ตํารวจน้ํา
ในพื้นที่ เพื่อดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดในการนําเรือเข้าที่กําบังและห้ามการเดินเรือช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเคร่งครัด 
หากพบว่ามีเรือขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งที่อาจจะเป็นอันตรายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการนําเรือดังกล่าว 
กลับเข้าฝั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนกําชับสถานประกอบการ โรงแรมในพื้นที่ชายทะเลสื่อสารให้นักท่องเที่ยว
ระมัดระวังและห้ามลงเล่นน้ําในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด 
  4) การเผชิญเหตุ กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ให้จัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยราชการฝ่ายพลเรือน 
ทหาร ตํารวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการดํารงชีพ ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยง  
การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  
  5) กรณีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพ้ืนที่ ให้ผู้อํานวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ การปฏิบัติการให้ดําเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
   6) เมื่อสถานการณ์ในพ้ืนที่คลี่คลายแล้ว ให้เร่งสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วนในทุกด้าน 
อาทิด้านชีวิต ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ สิ่งสาธารณูปโภค ฯลฯ และดําเนินการช่วยเหลือ
ฟื้นฟูตามระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเร่งด่วน 
 7.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเม่ือวันที่ 10 พ.ย. 64 สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2564 - 2565 ดังนี้ 
  ด้วยในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)        
มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยสถานการณ์ดังกล่าวสาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งโดยธรรมชาติและ
จากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ การคมนาคมและขนส่ง การเผาในที่โล่ง การเกิดไฟป่า ภาคอุตสาหกรรม           
การก่อสร้างและหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศในบางพื้นที่  
ของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่ลมสงบ ส่งผลให้ระดับเพดานการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุ่นละออง  
อยู่ในระดับต่ําการไหลเวียน และถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทําให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ      
เพิ่มสูงขึ้นบางช่วงเวลาในหลายพื้นที่ 
  เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2564 - 2565 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”
จึงให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
  1) จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
เพื่อทําหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
ในพื้นที่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทิศทางลม การเกิดจุดความร้อน (Hotspot) โดยให้ความสําคัญ
กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากหน่วยงานต่าง ๆอาทิ ภาพถ่ายดาวเทียมการใช้ระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการ
สนับสนุนการอํานวยการ สั่งการ การแจ้งเตือนประชาชนให้ผู้อํานวยการในแต่ละระดับได้  
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  2) ทบทวน และจัดทําแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสําคัญกับการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงทั้งพื้นที่ป่า 
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติในแต่ละ
ระดับตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การมอบหมายภารกิจให้หน่วยงาน      
ในแต่ละพื้นที่ถึงระดับอําเภอ ตําบลและหมู่บ้าน อย่างชัดเจน การปรับปรุงข้อมูลทรัพยากร เคร่ืองจักรกลสาธารณภัย
ของหน่วยงาน และให้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 
  3) เน้นยํ้าการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกําเนิด) โดยกําชับหน่วยงานที่มีอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกําเนิดต่างๆ 
ได้แก่ ยานพาหนะ การก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน โดยให้นําผลการดําเนินการที่ประสบความสําเร็จ
และปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา ปรับใช้ในการขยายผลการดําเนินการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามมาตรการของภาครัฐ 
  4) ให้ความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอาสาสมัครที่เข้ามา มีส่วนร่วม  
กับภาครัฐ โดยจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามบทบาท ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
การดูแลด้านสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กําหนด รวมทั้งพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือแสวงหา
ความร่วมมือจากภาคเอกชนสําหรับกรณีการประกันภัยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตราย  
  5) เม่ือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ มีแนวโน้มทวี        
ความรุนแรงขึ้น ให้ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
   5.1) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อําเภอ ใช้กลไกตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นหลัก ร่วมกับกฎหมาย และ
แผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ในการอํานวยการ สั่งการ และบูรณาการกําลังพล ทรัพยากร เคร่ืองจักรกลสาธารณภัย     
ให้เป็นไปตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
   5.2) ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์รุนแรง ให้บูรณาการหน่วยงานฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนหน่วยอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา ที่มีทักษะความชํานาญ ประกอบกําลังเป็นชุดปฏิบัติการ พร้อม
อุปกรณ์เคร่ืองจักรกลสาธารณภัยที่เหมาะสม เข้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีการเผา หรือก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5)โดยทันทีสําหรับกรณีการเกิดไฟป่าในพื้นที่ที่กําลังภาคพื้นดินเข้าถึงยาก และมีความจําเป็นต้องเร่งแก้ไข
ปัญหาให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยเร็ว 
   5.3) การดูแลสุขภาพประชาชน ให้มอบหมายหน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแล
ประชากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางท่ีมีปัญหาสุขภาพเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจเพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพ 
แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดพื้นที่และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (SafetyZone) หรือห้องปลอดฝุ่น ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความ
เหมาะสมตามแนวทาง และมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข  
   5.4) สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ และเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ดําเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ข้อกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ 
  6) รายงานสถานการณ์ และผลการดําเนินการของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด     
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบผ่านกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง 
 7.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
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  1. การเตรียมความพร้อม 
  1.1 จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทําหน้าที่ติดตามสภาวะอากาศ การคาดหมายพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาว       
หรือหนาวจัด การแจ้งเตือน และการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพ้ืนที่ 
  1.2 ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของจังหวัด โดยเฉพาะการสํารวจปรับปรุงข้อมูลบัญชี
ผู้ประสบภัยหนาวกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ สตรีมีครรภ์และผู้มีรายได้น้อย 
รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานที่มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยจากอากาศหนาวให้เป็นปัจจุบัน 
  1.3 ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ
ร่วมกับอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้องถึงแนวทางการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย การกําหนดแนวทางการจัดเตรียมเคร่ืองกันหนาว ตลอดจนชี้แจงระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ  
ที่เก่ียวข้อง 
  1.4 สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว เช่น การงดด่ืม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เนื่องจากมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายตํ่ากว่าปกติ 
(Hypothermia) การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศเพราะจะทําให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ เป็นต้น พร้อมทั้งให้ประสาน
หน่วยงานด้านสาธารณสุข เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว และหากมีการเสนอข่าว
กรณีมีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาว ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลมายังกระทรวงมหาดไทยผ่านกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที 
   1.5 เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเน้นยํ้าให้จังหวัดกําหนดมาตรการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1.5.1 การป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา 
และอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา 
เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ชุมชน ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว และให้รณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกร 
ใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษในอากาศและปัญหาหมอกควัน 
    1.5.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจร อาทิ กรณีถนนล่ืน และสภาพ      
ทัศนวิสัยต่ําจากหมอกหนา โดยให้ประสานหน่วยงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดําเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยอํานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 
   1.5.3 ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนเดินทางไปจํานวนมากให้ดําเนินการตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด 
  2. การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ เม่ือเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวข้ึนในพื้นที่ 
ให้ดําเนินการ ดังนี้  
  2.1 ดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุจังหวัด พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยทหาร 
ภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา เพื่อบูรณาการการดําเนินการตามมาตรการ 
ที่กําหนด ตลอดจนแบ่งพื้นที่และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวให้ชัดเจน 
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  2.2 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว ขอให้จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคํานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน 
ที่ขาดแคลนเคร่ืองกันหนาว และประโยชน์สูงสุดของรัฐเป็นสําคัญตลอดจนประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ 
องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชน เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวเป็นไปอย่างบูรณาการทั่วถึง 
และไม่ซ้ําซ้อน 
   ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวข้ึนในพ้ืนที่ ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยผ่านกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันทีโดยให้รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติ 
   8. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา (ข้อมูลกรมชลประทาน วันท่ี 16 ม.ค. 65) 

ตารางสภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ จํานวน 35 อ่าง 

อ่างเกบ็นํ้า 
ความจุท่ี 
รนก. 

(ล้าน ม3) 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรนํ้าระบาย ปรมิาตรนํ้า
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% นํ้าเก็บ
กัก

ปริมาตร
(ล้านม3)

% นํ้า
ใช้การ

วันน้ี   
(ล้าน ม3)

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3)

1. ภูมิพล (ตก) 13,462 7,655 57 3,855 40 1.14 0.00 23.00 23.00 5,807
2. สิริกิต์ิ(อต) 9,510 4,299 45 1,449 22 1.01 2.93 5.53 7.45 5,211
3. แม่งัดสมบูรณ์ชล(ชม) 265 109 41 97 38 0.06 0.00 0.02 0.65 156
4. แม่กวงอุดมธารา(ชม) 263 87 33 73 29 0.13 0.13 0.04 0.04 176
5. กิ่วลม(ลป) 106 87 81 83 81 0.66 0.79 0.80 0.93 19
6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 136 80 130 79 0.09 0.09 0.61 0.61 34
7. แควน้อยบํารุงแดน(พล) 939 803 86 760 85 0.30 0.17 4.32 4.32 136
8. แม่มอก(ลป) 110 86 78 70 74 0.00 0.00 1.29 1.30 24
9. ห้วยหลวง(อด) 136 69 51 62 48 0.00 0.00 0.13 0.13 67
10. น้ําอูน(สน) 520 292 56 84 54 0.00 0.00 0.08 0.08 228
11. น้ําพุง(สน) 165 92 56 84 54 0.08 0.00 0.00 0.00 73
12. จุฬาภรณ์(ชย) 164 149 91 112 88 0.14 0.03 0.52 0.52 15
13. อุบลรัตน์(ขก) 2,431 1,895 78 1,314 71 1.59 1.55 10.04 10.02 536
14. ลําปาว(กส) 1,980 1,172 59 1,072 57 0.25 0.23 3.50 3.50 808
15. ลําตะคอง(นม) 314 311 99 289 99 0.19 0.19 0.78 0.78 3
16. ลําพระเพลิง(นม) 155 153 99 152 99 0.20 0.08 0.00 0.00 2
17. มูลบน(นม) 141 138 98 131 97 0.25 0.04 0.64 0.27 3
18. ลําแซะ(นม) 275 271 99 264 99 0.00 0.53 1.22 0.36 4
19. ลํานางรอง(บร) 121 113 93 110 93 0.00 0.03 0.08 0.12 8
20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,644 84 813 72 0.00 0.00 1.51 1.53 322
21. ป่าสักชลสิทธ์ิ(ลบ) 960 781 81 778 81 0.00 0.49 3.46 3.46 179
22. ทับเสลา(อน) 160 104 65 87 61 0.00 0.00 2.34 2.34 56
23. กระเสียว(สพ) 299 300 100 260 100 0.24 0.28 0.08 0.08 0
24. ศรีนครินทร์(กจ) 17,745 16,283 92 6,018 80 6.21 5.94 7.04 6.98 1,462
25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 7,382 83 4,370 75 3.00 2.96 9.05 9.01 1,478
26. ขุนด่านปราการชล(นย) 224 172 77 167 76 0.02 0.02 1.69 1.61 52
27. คลองสียัด(ฉช) 420 182 43 152 39 0.00 0.00 1.64 1.64 238
28. บางพระ(ชบ) 117 104 89 92 88 0.00 0.03 0.26 0.25 13
29. หนองปลาไหล(รย) 164 156 95 142 95 0.59 0.00 0.00 0.00 8
30. ประแสร์(รย) 295 266 90 246 90 0.00 0.00 0.81 1.00 29
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อ่างเกบ็นํ้า 
ความจุท่ี 
รนก. 

(ล้าน ม3) 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรนํ้าระบาย ปรมิาตรนํ้า
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% นํ้าเก็บ
กัก

ปริมาตร
(ล้านม3)

% นํ้า
ใช้การ

วันน้ี   
(ล้าน ม3)

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3)

31. นฤบดินทรจินดา(ปจ) 295 221 75 202 73 0.00 0.00 2.00 2.00 74
32. แก่งกระจาน(พบ) 710 626 88 561 87 0.55 0.55 1.30 1.30 84
33. ปราณบุรี(ปข) 391 334 85 316 85 0.00 0.00 1.32 1.32 57
34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 4,396 78 3,044 71 1.85 2.32 9.21 9.68 1,243
35. บางลาง(ยล) 1,454 1,121 77 845 72 4.57 4.59 3.01 3.02 333

รวมทั้งประเทศ 70,926 51,988 73 28,446 60 23.12 23.98 97.31 99.31 18,938

หมายเหตุ 
ปริมาณนํ้าที่มากกว่า 

ร้อยละ 80 
ปริมาณนํ้าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 30
ปริมาณนํ้าที่ใช้การได้
น้อยกว่าร้อยละ 30

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างฯ / ปริมาณ
น้ําระบาย สูงสุด

  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป ของความจุอ่างฯ จํานวน 18 อ่าง
(ก่ิวลม แควน้อยบํารุงแดน จุฬาภรณ์ ลําตะคอง ลําพระเพลิง มูลบน ลําแซะ ลํานางรอง สิรินธร ป่าสักชลสิทธิ์ กระเสียว 
ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ บางพระ หนองปลาไหล ประแสร์ แก่งกระจาน และปราณบุรี) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ  
จํานวน 2 อ่าง (สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา) 
 9. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 17 ม.ค. 65 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 

ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม
16 ม.ค. 65 29 2,541 2,570

1-16 ม.ค. 65 731 42,712 43,443

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 ผู้อํานวยการกลาง 


