
 

ที่ของขา่ว 040/2565    วันที ่20 มกราคม 2565            (เวลา 06.00 น.) 
 

 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ าวนั ดังนี้   

 1. การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 
  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 2 (7/2565) ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20-22 มกราคม 2565)   
    ในช่วงวันที่ 20-22 มกราคม 2565 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้                       
พัดน าความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง            
ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นนี้ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้า
คะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง               
3-5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ส าหรับบริเวณยอดดอย         
มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 4-11 องศาเซลเซียส กับมีน้ าค้างแข็งบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่        
ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส าหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวัง              
ความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย 

   
 
 
 

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
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 2. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 01.00 น. วันท่ี 19 ม.ค. 65 ถึง เวลา 01.00  น. วันท่ี 20 ม.ค. 65 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

 3. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอตุุนิยมวิทยา ณ วันที ่20 ม.ค. 65) 

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ าสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  
สูงสุด (˚C) 

จังหวัด 

เหนือ 12.6 ตาก 33.2 เพชรบูรณ์ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 13.5 นครพนม 32.3 อุบลราชธาน ี

กลาง 17.6 อุทัยธาน ี 34.0 กาญจนบุร ี
ตะวันออก 13.1 นครนายก 34.5 ชลบุร ี

ใต ้ 18.9 สุราษฎร์ธาน ี 35.1 กระบี่ 
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 21.5 ปทุมธาน ี 34.0 ปทุมธาน ี

 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ าสุด 7.2 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม)่ 

 4. คุณภาพอากาศในพ้ืนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประจ าวันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 05.00 น. (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ) 

ที ่ ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ คุณภาพอากาศ 

ไม่มีจังหวัด ที่ค่า PM 2.5 เร่ิมมีผลต่อสุขภาพ 

หมายเหตุ  
ค่ามาตรฐาน  PM 2.5  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(ข้อมลูกรมควบคุมมลพิษ) 

0-25 
คุณภาพอากาศ 

ดีมาก 

26-37 
คุณภาพอากาศ

ดี 

38-50 
คุณภาพอากาศ 

ปานกลาง 

51-90 
เริ่มมผีลกระทบ

ต่อสุขภาพ 

มากกว่า 90 
มีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

  5. พ้ืนที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
   กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (6/2565) ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 05.00 น. 
แจ้งว่าในช่วงวันที่ 20-22 มกราคม 2565 คลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ  และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท าให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง
กับมีลมกระโชกแรงบางพ้ืนที่ หลังจากนั้นอุณหภูมิภาคเหนือจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆ จะลดลง 
1-3 องศาเซลเซียส ส าหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ าค้างแข็งบางพ้ืนที่  โดยมีพ้ืนที่          
เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2565 ดังนี้ 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อ าเภอ/เขต ปริมาณฝน 
เหนือ พะเยา - เมืองฯ 25.3 มม. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ - - - - 
กลาง - - - - 

ตะวันออก - - - - 
ใต้ฝั่งตะวนัออก สุราษฎร์ธาน ี - เกาะสมุย 0.3 มม. 
ใต้ฝั่งตะวนัตก - - - - 

 กรุงเทพฯและปริมณฑล - - - - 
เกณฑ์ปรมิาณน้ าฝน 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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   พ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชี ย ง ใหม่  เ ชี ย ง ร าย  ล า พูน  ล าปา ง  พะ เ ยา  แพร่  น่ าน  อุ ต รดิ ต ถ์  ต าก  สุ โ ขทั ย  และ พิษณุ โ ลก                         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ 
  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งลดผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน 
อุตรดิตถ์ เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และศูนย ์ปภ. เขต 7 8 9 10 14 15 ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล
สาธารณภัย รถปฏิบัติการและก าลังพล ให้พร้อมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง 
   2. กรณีประเมินสถานการณ์แล้ว คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ หรือสถานการณ์ขยายวงกว้างให้มอบหมาย
บุคลากรชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการ ไปปฏิบัติหน้าที่ใน 
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ขึ้นการบังคับบัญชาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการจังหวัด โดยประสาน 
การปฏิบัติกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
   3. กรณีทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนในจังหวัดพ้ืนที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ ให้ประสานขอรับการสนับสนุน  
จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกล้เคียง 
   4. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ในพ้ืนที่ไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
  6. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 6.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 สั่งการให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2564 - 2565 ดังน้ี 
  ด้วยในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)        
มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพ้ืนที่ โดยสถานการณ์ดังกล่าวสาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งโดยธรรมชาติและ
จากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ การคมนาคมและขนส่ง การเผาในที่โล่ง การเกิดไฟป่า ภาคอุตสาหกรรม           
การก่อสร้างและหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศในบางพ้ืนที่  
ของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่ลมสงบ ส่งผลให้ระดับเพดานการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุ่นละออง  
อยู่ในระดับต่ าการไหลเวียน และถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงท าให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ      
เพิ่มสูงขึ้นบางช่วงเวลาในหลายพื้นที่ 
  เพ่ือให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2564 - 2565 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษดา้นฝุน่ละออง”
จึงให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
  1) จัดตั้งคณะท างานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
เพ่ือท าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
ในพ้ืนที่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทิศทางลม การเกิดจุดความร้อน (Hotspot) โดยให้ความส าคัญ
กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากหน่วยงานต่าง ๆอาทิ ภาพถ่ายดาวเทียมการใช้ระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการ
สนับสนุนการอ านวยการ สั่งการ การแจ้งเตือนประชาชนให้ผู้อ านวยการในแต่ละระดับได้  
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  2) ทบทวน และจัดท าแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความส าคัญกับการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงทั้งพ้ืนที่ป่า 
พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ริมทาง และพ้ืนที่ชุมชน ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง การแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติในแต่ละ
ระดับตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การมอบหมายภารกิจให้หน่วยงาน      
ในแต่ละพ้ืนที่ถึงระดับอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน อย่างชัดเจน การปรับปรุงข้อมูลทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย
ของหน่วยงาน และให้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 
  3) เน้นย้ าการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งก าเนิด) โดยก าชับหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งก าเนิดต่างๆ 
ได้แก่ ยานพาหนะ การก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน โดยให้น าผลการด าเนินการที่ประสบความส าเร็จ
และปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา ปรับใช้ในการขยายผลการด าเนินการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามมาตรการของภาครัฐ 
  4) ให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอาสาสมัครที่เข้ามา มีส่วนร่วม  
กับภาครัฐ โดยจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามบทบาท ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
การดูแลด้านสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือแสวงหา
ความร่วมมือจากภาคเอกชนส าหรับกรณีการประกันภัยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตราย  
  5) เมื่อสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพ้ืนที่มีแนวโน้มทวี        
ความรุนแรงขึ้น ให้ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
   5.1) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อ าเภอ ใช้กลไกตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นหลัก ร่วมกับกฎหมาย และ
แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการอ านวยการ สั่งการ และบูรณาการก าลังพล ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย     
ให้เป็นไปตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
   5.2) ในพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์รุนแรง ให้บูรณาการหน่วยงานฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนหน่วยอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา ที่มีทักษะความช านาญ ประกอบก าลังเป็นชุดปฏิบัติการ พร้อม
อุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยที่เหมาะสม เข้าแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่มีการเผา หรือก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5)โดยทันทีส าหรับกรณีการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ที่ก าลังภาคพ้ืนดินเข้าถึงยาก และมีความจ าเป็นต้องเร่งแก้ไข
ปัญหาให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีอากาศยาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยเร็ว 
   5.3) การดูแลสุขภาพประชาชน ให้มอบหมายหน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่ เข้าดูแล
ประชากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพ่ือ ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ 
แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดพ้ืนที่และระบบบริการประชาชนในพ้ืนที่ปลอดภัย (SafetyZone) หรือห้องปลอดฝุ่น ในพ้ืนที่รับผิดชอบให้มีความ
เหมาะสมตามแนวทาง และมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข  
   5.4) สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ และเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ข้อกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ 
  6) รายงานสถานการณ์ และผลการด าเนินการของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด     
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบผ่านกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง 
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 6.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 สั่งการให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี พ.ศ. 2564 - 2565 ดังน้ี 
  1. การเตรียมความพร้อม 
  1.1 จัดตั้งคณะท างานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานในพ้ืนที่  ได้แก่ หน่ วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ติดตามสภาวะอากาศ การคาดหมายพ้ืนที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาว       
หรือหนาวจัด การแจ้งเตือน และการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพ้ืนที่ 
  1.2 ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของจังหวัด โดยเฉพาะการส ารวจปรับปรุงข้อมูลบัญชี
ผู้ประสบภัยหนาวกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ สตรีมีครรภ์และผู้มีรายได้น้อย 
รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานที่มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยจากอากาศหนาวให้เป็นปัจจุบัน 
  1.3 ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ
ร่วมกับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย การก าหนดแนวทางการจัดเตรียมเครื่องกันหนาว ตลอดจนชี้แจงระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ  
ที่เกี่ยวข้อง 
  1.4 สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว เช่น การงดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือคลายหนาว เนื่องจากมีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ ากว่าปกติ 
(Hypothermia) การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศเพราะจะท าให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ เป็นต้น พร้อมทั้งให้ประสาน
หน่วยงานด้านสาธารณสุข เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว และหากมีการเสนอข่าว
กรณีมีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาว ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลมายังกระทรวงมหาดไทยผ่านกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที 
   1.5 เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเน้นย้ าให้จังหวัดก าหนดมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1.5.1 การป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ า 
และอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา 
เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ชุมชน ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว และให้รณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกร 
ใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษในอากาศและปัญหาหมอกควัน 
    1.5.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจร อาทิ กรณีถนนลื่น และสภาพ      
ทัศนวิสัยต่ าจากหมอกหนา โดยให้ประสานหน่วยงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ด าเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 
   1.5.3 ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนเดินทางไปจ านวนมากให้ด าเนินการตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด 
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  2. การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวขึ้นในพ้ืนที่ 
ให้ด าเนินการ ดังนี้  
  2.1 ด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุจังหวัด พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยทหาร 
ภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา เพ่ือบูรณาการการด าเนินการตามมาตรการ 
ที่ก าหนด ตลอดจนแบ่งพ้ืนที่และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวให้ชัดเจน 
  2.2 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว ขอให้จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน 
ที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว และประโยชน์สูงสุดของรัฐเป็นส าคัญตลอดจนประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ 
องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชน เพ่ือให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวเป็นไปอย่างบูรณาการทั่วถึง 
และไม่ซ้ าซ้อน 
   ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวขึ้นในพ้ืนที่ ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยผ่านกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันทีโดยให้รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติ 
   7. สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า (ข้อมูลกรมชลประทาน วันท่ี 19 ม.ค. 65) 

ตารางสภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 35 อ่าง 

อ่างเก็บน้ า 
ความจุท่ี 

รนก. 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน้ าในอ่างฯ ปริมาตรน้ าใช้การได ้ ปริมาตรน้ าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน้ าระบาย ปริมาตรน้ า
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น้ าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% น้ า 
ใช้การ 

วันน้ี   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

1. ภูมิพล (ตก) 13,462 7,580 56 3,780 39 3.43 3.45 23.00 23.00 5,882 
2. สิริกิติ์(อต) 9,510 4,280 45 1,430 21 1.31 1.33 7.51 7.55 5,230 
3. แม่งัดสมบูรณ์ชล(ชม) 265 110 41 98 39 0.32 0.40 0.25 0.24 155 
4. แม่กวงอุดมธารา(ชม) 263 87 33 73 29 0.23 0.22 0.04 0.04 176 
5. กิ่วลม(ลป) 106 85 80 82 80 0.42 0.71 1.08 1.12 21 
6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 135 80 129 79 0.09 0.09 0.05 0.13 35 
7. แควน้อยบ ารุงแดน(พล) 939 791 84 748 83 0.82 0.41 4.32 4.32 148 
8. แม่มอก(ลป) 110 79 72 64 67 0.00 0.00 1.32 1.32 31 
9. ห้วยหลวง(อด) 136 68 50 61 48 0.00 0.00 0.15 0.15 68 
10. น้ าอูน(สน) 520 289 56 244 51 0.00 0.99 1.31 1.32 231 
11. น้ าพุง(สน) 165 92 55 84 53 0.00 0.00 0.00 0.30 73 
12. จุฬาภรณ์(ชย) 164 147 90 110 87 0.02 0.14 0.52 0.52 17 
13. อุบลรัตน์(ขก) 2,431 1,859 76 1,278 69 0.00 3.24 10.10 8.33 572 
14. ล าปาว(กส) 1,980 1,159 59 1,059 56 0.51 0.93 3.76 4.15 821 
15. ล าตะคอง(นม) 314 307 98 285 98 0.01 0.29 0.78 0.78 7 
16. ล าพระเพลิง(นม) 155 154 99 152 99 0.20 0.08 0.00 0.00 1 
17. มูลบน(นม) 141 136 96 129 96 0.11 0.10 0.65 0.65 5 
18. ล าแซะ(นม) 275 268 97 261 97 0.00 0.49 1.18 1.22 7 
19. ล านางรอง(บร) 121 113 93 110 93 0.10 0.12 0.00 0.03 8 
20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,634 83 802 71 2.10 2.19 1.51 1.60 332 
21. ป่าสักชลสิทธิ์(ลบ) 960 767 80 764 80 0.00 1.60 5.22 5.22 193 
22. ทับเสลา(อน) 160 102 64 85 59 0.00 0.00 0.14 0.14 58 
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อ่างเก็บน้ า 
ความจุท่ี 

รนก. 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน้ าในอ่างฯ ปริมาตรน้ าใช้การได ้ ปริมาตรน้ าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน้ าระบาย ปริมาตรน้ า
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น้ าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% น้ า 
ใช้การ 

วันน้ี   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

23. กระเสียว(สพ) 299 300 100 260 100 0.28 0.28 0.08 0.08 0 
24. ศรีนครินทร์(กจ) 17,745 16,263 92 5,998 80 0.93 6.09 10.00 10.02 1,482 
25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 7,354 83 4,342 74 0.50 4.01 10.03 10.05 1,506 
26. ขุนด่านปราการชล(นย) 224 167 75 163 74 0.02 0.02 1.06 1.46 57 
27. คลองสียัด(ฉช) 420 177 42 147 38 0.00 0.00 1.64 1.64 243 
28. บางพระ(ชบ) 117 104 88 91 87 0.00 0.00 0.26 0.27 13 
29. หนองปลาไหล(รย) 164 153 94 140 93 0.08 0.35 0.23 0.00 11 
30. ประแสร์(รย) 295 262 89 242 88 0.00 0.00 1.26 1.19 33 
31. นฤบดินทรจินดา(ปจ) 295 215 73 196 71 0.00 0.00 2.00 2.00 80 
32. แก่งกระจาน(พบ) 710 625 88 560 87 1.01 1.01 1.30 1.30 85 
33. ปราณบุรี(ปข) 391 329 84 312 83 0.21 0.00 1.32 1.32 62 
34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 4,379 78 3,027 71 4.06 1.87 9.84 9.21 1,260 
35. บางลาง(ยล) 1,454 1,126 77 850 72 5.08 4.65 3.05 3.09 328 

รวมท้ังประเทศ 70,926 51,695 73 28,153 59 21.82 35.06 104.96 103.75 19,231 

หมายเหต ุ
ปริมาณน้ าที่มากกวา่ 

ร้อยละ 80 
ปริมาณน้ าที่น้อยกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 30 
ปริมาณน้ าที่ใช้การได้

น้อยกวา่ร้อยละ 30 
% น้ าเก็บกัก / ปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างฯ / ปริมาณ

น้ าระบาย สูงสุด 

 อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จ านวน 16 อ่าง        
(แควน้อยบ ารุงแดน จุฬาภรณ์ ล าตะคอง ล าพระเพลิง มูลบน ล าแซะ ล านางรอง สิรินธร กระเสียว ศรีนครินทร์             
วชิราลงกรณ บางพระ หนองปลาไหล ประแสร์ แก่งกระจาน และปราณบุรี) 
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ  
จ านวน 2 อ่าง (สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา) 

 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 20 ม.ค. 65 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 
ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจบ็ รวม 

19 ม.ค. 65 28 2,586 2,614 
1-19 ม.ค. 65 866 51,068 51,934 

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 ผู้อ านวยการกลาง 


