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 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณสาธารณภัยประจําวนั ดังน้ี 

 1. สถานการณสาธารณภัย 

  1.1 อุทกภัย 

   สถานการณลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใตทีพั่ดปกคลุมอาวไทย และภาคใตมีกําลังแรง 

ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณอาวเบงกอลตอนกลาง และทะเลอันดามันตอนบน 

ลักษณะเชนนี ้ทําใหบริเวณภาคใตมีฝนตกหนักบางแหง และฝนที ่ตกสะสม ซึง่ทําใหเกิดน้ ําทวมฉับพลันและ 

น้ําปาไหลหลาก ในชวงวันที่ 5 – 9 พ.ค. 65 ทําใหเกิดสถานการณอุทกภัยในพื้นที่ 7 จ.(เชียงใหม นครพนม 

อุบลราชธานี ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา) 9 อ. 11 ต. 29 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ  

571 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต 1 ราย (ชาย จ.สุราษฎรธานี) ยงัคงมีสถานการณ ดังน้ี 

   1) จ.สงขลา วันที่ 8 พ.ค. 65 เกิดฝนตกหนักน้ ําปาไหลหลากเขาทวมพื้นที ่ (ม.2,4,7) ต.ทุงหมอ  

(ม.4,7,8) ต.ปริก อ.สะเดา สงผลใหบานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 180 ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต 

โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ หนวยทหารในพ้ืนที่ อปท. อปพร. อาสาสมัคร และมูลนิธิเขาสํารวจความเสียหายและให

การชวยเหลือเรงระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ ปจจุบันระดับนํ้าลดลงอยางตอเน่ือง 
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   2) จ.อบุลราชธานี วันท่ี 9 พ.ค. 65 เกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ีหมูบานสาริน ต.ไรนอย อ.เมืองฯ ทําใหถนน

สายอุบล-ตระการฯ เกิดน้าํทวมขังประชาชนไมสะดวกในการสัญจรผาน ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต  

โดย ผวจ. รวมกับ สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. อปพร. อส. มูลนิธิ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เขาดําเนินการเปดทางน้ํา

พรอมทั้งอํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว 

 
  1.2 อุบัติเหตุ 

   จ.ตาก วันที่ 9 พ.ค. 65 เวลา 11.00 น. เกิดอุบัติเหตุรถยนตกระบะเสียหลักพลิกคว่ําตกขางทาง 

 บนถนนทางเขาบ.น้ําหอม-ทีนามู บริเวณ ม.11 ต.แมตืน่ อ.แมระมาด สงผลใหมีผู เสียชีวิต 1 ราย (ชาย)  

และผูไดรับบาดเจ็บ 17 ราย สาเหตุอยูระหวางการสอบสวนของเจาหนาที่ โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท.  

หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที ่เกี ่ยวของเขาใหการชวยเหลือ 

นําผูบาดเจ็บสง รพ.แมระมาดแลว 

 
 2.  การคาดการณลักษณะอากาศ 

  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 8 (97/2565) เรื่อง พายุ "อัสนี" บริเวณอาวเบงกอล ลงวันท่ี            

9 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น. 

 เมือ่เวลา 16.00 น. ของวันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) พายุไซโคลนกําลังแรง “อัสนี” บริเวณอาวเบงกอล 

 มีศูนยกลางอยูทีล่ะติจูด 14.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 85.8 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง

ประมาณ 105 กิโลเมตรตอชั่วโมง พายุนี ้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดวยความเร็วประมาณ  

16 กิโลเมตรตอชั่วโมง คาดวาจะเคล่ือนขึ้นฝงประเทศอินเดียตอนกลางในชวงวันที่ 10-11 พ.ค. 65 โดยไมสงผล

กระทบโดยตรงตอประเทศไทย แตจะทําใหลมทีพั่ดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังคอนขางแรง ลักษณะเชนนี้ทําให

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกตอเนือ่งและมีฝนตกหนักบางแหง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต ขอใหประชาชน

บริเวณภาคใตระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ ่งอาจทําใหเกิดน้ ําทวมฉับพลัน 

และน้ําปาไหลหลากได 
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        สําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอาวไทยมีกําลังออนลง โดยทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร 

สวนอาวไทยทะเลคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณทีม่ีฝนฟาคะนองคลืน่สูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือ

ดวยความระมัดระวัง และหลีกเล่ียงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟาคะนอง 

 
 3. ขอมูลปรมิาณฝนสงูสดุรายภาค เวลา 13.00 น. วันท่ี 8 พ.ค. 65 ถึง เวลา 13.00 น. วันท่ี 9 พ.ค. 65 (ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 
  

ห 

 4. ขอมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอตุุนิยมวิทยา ณ วันที ่9 พ.ค. 65) 

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ําสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) 
จังหวัด 

เหนือ 17.4 ตาก 35.7 ตาก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 22.0 เลย 36.7 สุรินทร 

กลาง 22.0 สพุรรณบุร ี 35.6 ลพบุร ี

ตะวันออก 24.2 ชลบุร ี 35.6 ตราด 

ใต 23.3 นครศรีธรรมราช 34.3 สงขลา ยะลา 

กรุงเทพมหานคร/ปรมิณฑล 25.7 ปทุมธานี 35.7 ปทุมธานี 

 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด 11.6 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอนิทนนท อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม) 

 5. คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ ประจําวันที่ 9 พ.ค. 65 เวลา 17.00 น. (ขอมลูกรมควบคมุมลพิษ) 

ที่ คา PM 2.5 ในพ้ืนที่ คุณภาพอากาศ 

ไมมีจังหวัด ที่คา PM 2.5  เร่ิมมีผลตอสุขภาพ 

มายเหตุ

(ขอมูลกรมควบคุมมลพิษ) 

  

คามาตรฐาน  PM 2.5  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
0-25 

คุณภาพอากาศ 

ดีมาก 

26-37 

คุณภาพอากาศดี 

38-50 

คุณภาพอากาศ 

ปานกลาง 

51-90 

เร่ิมมีผลกระทบตอ

สุขภาพ 

มากกวา 90 

มผีลกระทบ 

ตอสุขภาพ 

 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 

เหนือ เชียงใหม ดอยอางขาง ฝาง 33.9 มม. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี - เมืองฯ 88.4 มม. 

กลาง นครปฐม - กําแพงแสน 28.4 มม. 

ตะวันออก ชลบุร ี - เกาะสีชัง 35.5 มม. 

ใตฝงตะวันออก พัทลงุ - เมืองฯ 84.6 มม. 

ใตฝงตะวันตก กระบ่ี - เหนือคลอง 17.2 มม. 

 กรงุเทพฯและปรมิณฑล กรุงเทพมหานคร ศูนยประชุมแหงชาตสิิริกิติ ์ คลองเตย 15.0 มม. 
เกณฑปริมาณน้ําฝน 0.1-10 มม.= ฝนเล็กนอย 10.1-35.0 มม.= ฝนปานกลาง 35.1-90.0 มม. = ฝนหนกั มากกวา 90.0 มม. = ฝนหนกัมาก 
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 6. พ้ืนที่เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ 

  6.1 กองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ไดติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปจจัยเส่ียง 

กอปรกบั กองอํานวยการน้ําแหงชาติไดประเมินสถานการณน้ําจากฝนคาดการณของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้ าํ  (องคการมหาชน )  พบวามีพื ้นที ่เ สี ย่งน้ ําทวมฉับพลัน และน้ ําปาไหลหลาก  

ในพ้ืนทีภ่าคกลาง และภาคใต โดยมีพ้ืนที่เฝาระวังสถานการณ ระหวางวันท่ี 7 - 10 พฤษภาคม 2565 ดังนี้  

   พ้ืนที่เฝาระวังสถานการณนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก ภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ        

ภาคใต

   จึงขอใหจังหวัดติดตามสถานการณและแจงเตือนประชาชนที ่อยู ในพื้นที ่เสี ่ยงภัยทราบลวงหนา       

ทั้งนี ้ หากมีแนวโนมจะเกิดสถานการณรุนแรงในพื้นที่ ใหถือปฏิบัติตามขอสั่งการและมาตรการตามหนังสือ

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุด ท่ี มท (บกปภ) 0624/ว 006 ลงวันที่  

5 พฤษภาคม 2564 พรอมทั้งเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้าํแห งชาติ  

ฉบับท่ี 11/2565 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 

 จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 

   6.2 กองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ไดติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปจจัยเส่ียง 

กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาไดมีประกาศฉบับที่ 1 (90/2565) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. แจงวา  

วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2565 หยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณอาวเบงกอล มีแนวโนมทวีกําลังแรงขึ้น 

เปนพายุไซโคลน และจะเคล่ือนตวัทางทศิเหนอืเขาปกคลุมอาวเบงกอลตอนบน ทาํใหประเทศไทยมฝีนเพ่ิมขึน้และ มฝีนตกหนัก 

บางพ้ืนที่ สวนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อาวไทยคล่ืนสูง 1-2 เมตร 

บรเิวณท่ีมฝีนฟาคะนองคล่ืนสูงมากกวา 2 เมตร โดยมพีืน้ท่ีเฝาระวงัสถานการณ ระหวางวันท่ี 7 - 10 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 

     พ้ืนท่ีเฝาระวังสถานการณนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก ภาคกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ (ทุกอําเภอ) ภาคใต

  พ้ืนท่ีเฝาระวังสถานการณคลื่นลมแรง จ.ระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร สุขสําราญ) พังงา (อ.เกาะยาว ตะกั่วปา 

ตะกั่วทุง คุระบุรี ทายเหมือง) และภูเก็ต (อ.เมืองฯ กระทู ถลาง) 

  

จ.ชุมพร (ทุกอําเภอ) สุราษฎรธานี (อ.ทาชนะ ไชยา ทาฉาง วิภาวดี กาญจนดิษฐ ดอนสัก คีรีรัฐนิคม พนม เวียงสระ 

เคียนซา พระแสง บานนาสาร เกาะสมุย เกาะพะงัน) นครศรีธรรมราช (อ.เมืองฯ พรหมคีรี พิปูน ฉวาง ลานสกา  

ชางกลาง รอนพิบูลย ทุ งสง นาบอน ขนอม สิชล นบพิตํา ชะอวด ทาศาลา จุฬาภรณ) พัทลุง (อ.ตะโหมด  

ศรีบรรพต ศรีนครินทร กงหรา ปาบอน ปาพะยอม เขาชัยสน) สงขลา (อ.เมืองฯ รัตภูมิ จะนะ หาดใหญ สะเดา 

สะบายอย นาหมอม นาทวี) ปตตานี (อ.โคกโพธิ์) ยะลา (อ.ยะหา กาบัง บันนังสตา กรงปนัง ธารโต เบตง) 

นราธิวาส (อ.ศรีสาคร รือเสาะ จะแนะ) ระนอง (ทุกอําเภอ) พังงา (อ.ตะกัว่ทุ ง คุระบุรี กะปง ตะกัว่ปา  

ทายเหมือง) ภูเก็ต (อ.ถลาง) กระบ่ี (อ.เมืองฯ เขาพนม ปลายพระยา) ตรัง (อ.เมืองฯ รัษฎา นาโยง หวยยอด  

ยานตาขาว) และสตูล (อ.เมืองฯ ควนโดน ควนกาหลง ละงู) 

 จึงใหจังหวัดติดตามสถานการณและแจงเตือนประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบลวงหนา ทั้งนี้ หากมี

แนวโนมจะเกิดสถานการณรุนแรงในพ้ืนที่ ใหถือปฏิบัติตามขอสัง่การและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุด ท่ี มท (บกปภ) 0624/ว 20 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 

 เพือ่เปนการเตรียมความพรอม เฝาระวังและติดตามสถานการณ รวมทัง้ลดผลกระทบจากสถานการณ

ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ จึงใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ เขต 11 สุราษฎรธาน ี

เขต 12 สงขลา และเขต18 ภูเก็ต ดําเนินการดังนี ้
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 1. ติดตามขอมูลสภาวะอากาศ และขาวสารจากทางราชการอยางใกลชิด เตรียมความพรอมเครื่องจักรกลสา

ธารณภัย รถปฏิบัติการ กําลังพล ใหพรอมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง 

 2. กรณีประเมินสถานการณแลว คาดวาจะเกิดสถานการณ หรือสถานการณขยายวงกวางใหมอบหมายบุคลากร  

ชุดเผชิญสถานการณวิกฤต (ERT) พรอมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการไปปฏิบัติหนาที่ในศูนยบัญชาการ

เหตุการณจังหวัด ขึ ้นการบังคับบัญชาตอผูวาราชการจังหวัด/ผู อํานวยการจังหวัดโดยประสานการปฏิบัติ 

กบัสํานกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั 

        3. กรณีทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนในจังหวัดพ้ืนท่ีรับผิดชอบไมเพียงพอ ใหประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกลเคียง 

    7 ขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย/ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

  7.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 สั่งการใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพรอม

รับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป 2565 ดังน้ี 

   ดวยกรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดการณลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย ป 2565 วาฤดูฝนของ

ประเทศไทยปนี ้จะเริม่ตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิน้สุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในชวง

เดือนสิงหาคมและกันยายน จะเปนชวงที่มีฝนตกชุกหนาแนน และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผาน

ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะสงผลใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจกอใหเกิด

สภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมทั้งน้ําลนตล่ิงไดในบางพ้ืนที่  

   เพื่อใหการเตรียมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝนป 2565 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงให 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

   1. การเตรยีมความพรอม 

    1.1 การเฝาระวังและติดตามสถานการณอุทกภัย ใหจัดตั ้งคณะทํางานติดตามสถานการณ  

โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ทาํหนาท่ีตดิตาม วเิคราะหขอมลูสภาพอากาศ สถานการณน้าํ 

และประเมินสถานการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัยในชวงฤดูฝน เสนอตอผูอํานวยการจังหวัดในการเตรียมการ

เผชญิเหตไุดอยางเหมาะสมกบัสถานการณและสภาพพ้ืนท่ี 

    1.2 การจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ใหทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด  

โดยใหความสําคัญกับการจัดทํารายละเอียดในประเด็นสําคัญ อาทิ ขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถลมในระดับ

หมูบาน/ชุมชน รายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหนวยงานตางๆ การกําหนดจุด/พ้ืนที่

ปลอดภัยประจําหมูบาน/ชุมชน แผนรองรบัการอพยพประชาชน และสถานที่จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การกําหนด

บทบาทภารกจิหนวยงานใหเหมาะสมกบัโครงสรางศนูยบญัชาการเหตกุารณจงัหวดั ตามระบบบัญชาการเหตุการณ 

ชองทางการสื่อสาร พื้นที่รับผิดชอบ และกําหนดตัวบุคคลหรือหนวยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจใหชัดเจน 

พรอมทั้งกําหนดใหมีการซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยรวมกับหนวยงานที่เกี ่ยวของ  

เพ่ือสรางความเขาใจถงึกลไกการปฏิบตังิานรวมกนั เมือ่เกดิสถานการณอทุกภัย 
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    1.3 การระบายน้าํและการเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรบัน้าํ ใหมอบหมายกองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ในแตละระดับ วางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยไวเปนการลวงหนาอยางเปนระบบ 

โดยเฉพาะพ้ืนที่เส่ียงในเขตชุมชน พ้ืนที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และเสนทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเปนประจําใหเรง

ทําการขุดลอกทอระบายน้ํา ดูดเลน ทําความสะอาดรองน้ํา สําหรับคู คลอง แหลงน้ําตางๆ ใหกําจัดวัชพืช ขยะ 

 ส่ิงกีดขวางทางน้ํา เพ่ือใชรองรับน้ําฝน รวมถึงน้ําจากทอระบายน้ําไดอยางเต็มประสิทธิภาพ พรอมทั้งใหวางแผนการ 

ลําเลียงน้ําที่มีการระบายในชวงน้ํามากไปยังพ้ืนที่รองรับน้ําตางๆ ที่มีน้ํานอย อาทิ การเปดทางน้ําการสูบสงน้ําไปยัง

แหลงน้ําสาธารณะ เปนตน เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชกรณีเกิดสถานการณฝนทิ้งชวง 

    1.4 การตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงสถานที่ใชกักเก็บน้ ํากั ้นน้ ํา อาทิ อางเก็บน้ ํา พนังกั ้นน้ ํา 

ใหมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบทําการสํารวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง ตามหลัก

วิศวกรรมเพ่ือรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ําไหลเขา/ผานในปรมิาณมาก รวมทั้งสรางความมั่นใจใหกบัประชาชนในพ้ืนที่ 

    1.5 การแจงเตือนภัย เมื่อมีแนวโนมการเกิดสถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินถลมใหแจงเตือนไปยัง

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ เพ่ือเตรียมการใหความชวยเหลือตามแผนเผชิญเหตุ

อุทกภัย และใหแจงเตือนประชาชนทราบถึงสถานการณในชองทางตางๆ เพ่ือสรางการรับรูถึงแนวทางการปฏิบัติตน 

ใหเกดิความปลอดภัย ชองทางการแจงขอมลู และการขอรบัความชวยเหลือจากภาครฐั 

   2. การเผชิญเหตุ  

    เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินถลม ใหดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 

    2.1 จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด อําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นเพ่ือเปนศูนยควบคมุ 

สั่งการ และอํานวยการหลักในการระดมสรรรพกําลังตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ  

ทัง้ฝายพลเรอืน หนวยทหาร องคกรปกครองสวนทองถิน่ และองคกรสาธารณกศุล 

    2.2 พ้ืนที่ที่ เมื่อฝนตกหนัก มักเกิดน้ ําทวมขังสรางความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน 

ใหมอบหมายฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตลอดจนเชิญชวน

ประชาชนจิตอาสา รวมเฝาระวัง และรวมกันกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา พรอมทั้งบูรณาการหนวยงานฝายพลเรือน

หนวยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน ในการใชเครือ่งจักรกลสาธารณภัยเปดทางน้าํ หรอืสูบน้าํระบายออกจากพ้ืนที่ 

    2.3 จัดชุดปฏิบัติการใหความชวยเหลือประชาชนแตละดานใหครอบคลุม อาทิ ดานการดํารงชีพ 

ใหจดัตัง้โรงครวัพระราชทาน การใหความชวยเหลือดานอาหาร น้าํดืม่ การรกัษาพยาบาล แกประชาชนทีป่ระสบภัย 

ตามวงรอบอยางตอเนื ่อง ดานที ่อยูอาศัยใหบูรณาการหนวยงาน ทั้งฝายพลเรือน หนวยทหาร อาสาสมัคร 

ประชาชนจิตอาสาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเรงซอมแซมบานเรือนประชาชนโดยเร็ว และกรณีเสนทาง

คมนาคมมนี้าํทวมขังหรือไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ใหจัดทําปายแจงเตือน จัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก

แนะนําเสนทางเลี่ยงที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อใหความชวยเหลือประชาชน 

พรอมทั้งเรงซอมแซมเสนทางท่ีชํารุด/ถกูตดัขาด เพ่ือใหประชาชนสามารถกลับมาใชชวีติไดตามปกตโิดยเรว็ 

    2.4 การรายงานสถานการณอุทกภัย ใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบผานกองอํานวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางตามชองทางที่กําหนดอยางตอเนื่อง และเนื่องจากปจจุบันยังคงมีสถานการณ

การแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอใหความสําคญักบัการดาํเนนิการตามมาตรการ

ปองกนัโรคของกระทรวงสาธารณสุขดวย 
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   7.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเม่ือวันท่ี 26 ม.ค. 65 สั่งการใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการ

ปองกนัและแกไขปญหาภัยแลง ป 2565 ดังน้ี 

 ดวยกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติไดติดตามสภาพอากาศรวมกับกรมอุตุนิยมวิทยา 

คาดการณวาระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 ปริมาณฝนรวมประเทศไทยจะต่าํกวาคาปกติและคาดวา 

จะเขาสูฤดูรอน ตั ้งแตประมาณกลางเดือนกุมภาพันธเปนตนไป ซึ ่งจะสงผลใหอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น และตั้งแต 

เดือนมีนาคมจะมีอากาศรอนอบอาวและแหง ความชื้นในอากาศมีนอย และมีอากาศรอนจัดเปนบางวัน โดยเฉพาะ

บริเวณประเทศไทยตอนบน 

 เพื่อใหการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2565 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนน้ําฤดูแลง ป 2564/65 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 

จึงใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทุกจังหวัด ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี ้

 1. จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณภายใตกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด   

ทําหนาที่เฝาระวัง ติดตามขอมูลสภาพอากาศ ปริมาณฝนที่ตก และปริมาณน้ําตามแหลงน้ําตาง ๆ สําหรับใช     

ในการคาดการณ วิเคราะห และประเมินแนวโนมการเกิดภัยแลงในพ้ืนที่อยางตอเนื่อง และหากมีแนวโนมเกิดการ

ขาดแคลนน้ําในกรณีตาง ๆ ใหเรงเสนอขอมูลประกอบการตัดสินใจใหผูมีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งการ

หนวยงานเขาดําเนินการปองกันและแกไขปญหาทันที  

 2. วางแผนการบรหิารจัดการน้าํ โดยใชกลไกของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการของจังหวัด ในการกําหนด

แนวทางการใชน้าํในลักษณะตาง ๆ  ทัง้เพ่ือการอปุโภคบรโิภค การรกัษาระบบนเิวศ การเกษตร และอตุสาหกรรม ตลอดจน

แนวทางการระบาย และกกัเกบ็น้าํไวใชประโยชนตามแหลงน้าํขนาดตาง ๆ ใหสอดคลองกับสถานการณน้ําในพ้ืนท่ี 

 3. ทบทวนและจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลงของจังหวัดใหสอดคลอง และเหมาะสมกับสถานการณ ในพ้ืนท่ี 

โดยใหความสําคัญกับการจัดทําและนําขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยแลง มาใชประกอบในการกําหนดหนวยงาน การแบงมอบพ้ืนที่ 

และมอบหมายภารกจิในการปองกนัและแกไขปญหาภัยแลงใหครอบคลุมถงึระดบัอาํเภอ ตาํบล หมูบ าน/ชุมชน  

 4. ใหสํารวจพื้นที่หมูบาน/ชุมชน ที่เคยเกิดปญหากรณีการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคเปนประจํา 

ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ ที่ในหวงฤดูฝนมีปริมาณฝนตกนอย จนไมสามารถเก็บกักน้ําในหวง ที่ผานมาได พรอมท้ัง 

ใหประสานการปฏิบัติรวมกับโครงการชลประทาน การประปาสวนภูมิภาค และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการกําหนด

แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาในพ้ืนที่ดังกลาวใหชัดเจน เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพียงพอ

ตลอดชวงฤดูแลงนี้ 

 5. การจัดสรรน้าํเพ่ือการเกษตร ใหดําเนินการตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการเกษตรในชวง

ฤดแูลง ป 2564/65 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหกาํหนดมาตรการรองรบั ในพ้ืนท่ีที่มีความเส่ียงสูง โดยเฉพาะ

กรณีพืชสวนที่เปนไมยืนตน และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ พรอมทั้งประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการ

จัดทําฝนหลวงในพ้ืนที่เกษตร และพ้ืนที่เส่ียงขาดแคลนน้ํา เมื่อสภาวะอากาศเอื้ออํานวย เพ่ือกักเก็บน้ําในแหลงน้ําตาง ๆ 

เพ่ิมเติมใหไดมากที่สุด 

 6. เตรียมความพรอมกําลังเจาหนาที่ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของหนวยงานฝายพลเรือน หนวยทหาร 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดเปนชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็ว เพ่ือใหความชวยเหลือประชาชน ในพ้ืนที่เส่ียงภัยแลง 

ไดตลอด 24 ชั่วโมง และใหฝายปกครองรวมกับฝายทหาร ตํารวจ ในพ้ืนที่ สอดสอง ทาํความเขาใจ และใหความชวยเหลือ

ประชาชนทีป่ระสบปญหาความเดอืดรอน โดยเฉพาะกรณีการขาดแคลนน้าํ  เพ่ือการอปุโภคบรโิภค และน้าํเพ่ือการเกษตร 

ระมัดระวังอยาใหเกิดปญหาความขัดแยงจากกรณีการแยงชิงน้ํา 
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 7. สรางการรับรูใหประชาชนภาคสวนตาง ๆ มีความเขาใจถึงสถานการณน้ําในพ้ืนที่ และ มาตรการบริหาร

จัดการน้ําของภาครัฐ รวมถึงการมีสวนรวมในการใชน้ําอยางประหยัด โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ในพ้ืนท่ี 

 มีสวนรวมในการซอมสราง บํารุงรักษาแหลงกักเก็บน้ําขนาดเล็ก เพ่ือใหชุมชนไดใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

 7.3 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเม่ือวันท่ี 10 พ.ย. 64 สัง่การใหกองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรยีมการปองกนั

และแกไขปญหาไฟปา หมอกควนั และฝุนละอองขนาดเลก็ (PM2.5) ป 2564 - 2565 ดังน้ี 

  ดวยในชวงปลายฤดูหนาวของทุกป ประเทศไทยจะเกิดสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีคาเกิน

มาตรฐานในหลายพ้ืนท่ี โดยสถานการณดงักลาวสาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมตางๆ ทั้งโดยธรรมชาติและจากกิจกรรมของ

มนษุย อาท ิการคมนาคมและขนสง การเผาในทีโ่ลง การเกดิไฟปา ภาคอตุสาหกรรมการกอสรางและหมอกควันขามแดน 

เปนตน ประกอบกบัสภาพทางอตุุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศในบางพ้ืนที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในชวงท่ีลม

สงบ สงผลใหระดับเพดานการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุนละออง อยูในระดับต่ํา การไหลเวียน และถายเท 

ของอากาศไมด ีจึงทําใหเกดิการสะสมของฝุนละอองในบรรยากาศเพ่ิมสูงขึน้บางชวงเวลาในหลายพ้ืนท่ี 

  เพ่ือใหการเตรยีมการปองกนัและแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ป 2564 - 2565 

เปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ สอดคลองกบัแผนปฏิบตักิารขบัเคล่ือนวาระแหงชาต ิ“การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง”

จึงใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

  1) จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณภายใตกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

เพ่ือทําหนาท่ีเฝาระวงั ตดิตามสถานการณที่สงผลตอการเกิดปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

ในพ้ืนที่ ไดแก การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทิศทางลม การเกิดจุดความรอน (Hotspot) โดยใหความสําคัญ

กับการประยุกตใชเทคโนโลยีจากหนวยงานตาง ๆอาทิ ภาพถายดาวเทียมการใชระบบแอปพลิเคชันตาง ๆ ในการ

สนับสนุนการอํานวยการ สั่งการ การแจงเตือนประชาชนใหผูอํานวยการในแตละระดับได  

  2) ทบทวน และจัดทําแผนเผชิญเหตุ โดยใหความสําคัญกับการปรับปรุงขอมูลพ้ืนท่ีเส่ียงทั้งพ้ืนที่ปา 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ริมทาง และพ้ืนท่ีชุมชน ขอมูลกลุมเปราะบาง การแบงพื้นที่รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติในแตละ

ระดับตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การมอบหมายภารกิจใหหนวยงาน      

ในแตละพ้ืนที่ถึงระดับอําเภอ ตําบลและหมูบาน อยางชัดเจน การปรบัปรงุขอมลูทรพัยากร เครือ่งจักรกลสาธารณภัย

ของหนวยงาน และใหซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง 

  3) เนนย้ําการปองกันและลดการเกิดมลพิษที่ตนทาง (แหลงกําเนิด) โดยกําชับหนวยงานที่มีอํานาจ

หนาท่ีตามกฎหมาย ดําเนินการบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด เพ่ือปองกันและลดการเกิดมลพิษจากแหลงกําเนิดตางๆ 

ไดแก ยานพาหนะ การกอสราง ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน โดยใหนําผลการดําเนินการที่ประสบความสําเร็จ

และปญหาอุปสรรคที่ผานมา ปรับใชในการขยายผลการดําเนินการ พรอมทั้งสรางการรับรูใหประชาชนมีความเขาใจ 

และมีสวนรวมในการดําเนินการตามมาตรการของภาครัฐ 

  4) ใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ตลอดจนอาสาสมัครท่ีเขามา มีสวนรวม  

กับภาครัฐ โดยจัดใหมีวัสดุ อุปกรณสวนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามบทบาท ภารกิจ ที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจน

การดูแลดานสวัสดิการ และคาใชจายตามระเบียบ หลักเกณฑที่กําหนด รวมท้ังพิจารณาแหลงงบประมาณหรือแสวงหา

ความรวมมือจากภาคเอกชนสําหรับกรณีการประกันภัยใหผูปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงอันตราย  
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  5) เมือ่สถานการณไฟปา หมอกควนั และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพ้ืนที่มีแนวโนม ทวคีวามรุนแรงขึ้น 

ใหดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 

   5.1) ใหศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด อําเภอ ใชกลไกตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิพ.ศ. 2558 เปนหลัก รวมกบักฎหมาย และ

แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการอํานวยการ สัง่การ และบูรณาการกําลังพล ทรัพยากร เครือ่งจักรกลสาธารณภัย     

ใหเปนไปตามระบบบัญชาการเหตุการณ 

    5.2) ในพ้ืนที่ที่มีสถานการณรุนแรง ใหบูรณาการหนวยงานฝายทหาร ฝายพลเรือน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตลอดจนหนวยอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา ที่มีทักษะความชํานาญ ประกอบกําลังเปนชุดปฏิบัติการ  

พรอมอุปกรณเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่เหมาะสม เขาแกไขปญหาในพ้ืนที่ที่มีการเผา หรือกอใหเกิดฝุนละออง 

ขนาดเล็ก (PM2.5)โดยทันทีสําหรับกรณีการเกิดไฟปาในพื้นที่ที่กําลังภาคพื้นดินเขาถึงยาก และมีความจําเปนตอง 

เรงแกไขปญหาใหประสานการปฏิบัติกับหนวยงานที่มีอากาศยาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยเร็ว 

   5.3) การดูแลสุขภาพประชาชน ใหมอบหมายหนวยงานดานสาธารณสุข จัดเจาหนาที่เขาดูแล

ประชากรกลุมเสีย่ง กลุมเปราะบางทีม่ีปญหาสุขภาพเกีย่วกับระบบทางเดินหายใจเพือ่ใหขอมูลดานสุขภาพ 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนอยางใกลชิด พรอมทั้งมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จัดพ้ืนท่ีและระบบบริการประชาชนในพ้ืนที่ปลอดภัย (SafetyZone) หรือหองปลอดฝุน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมีความ

เหมาะสมตามแนวทาง และมาตรการปองกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข  

   5.4) สรางการรับรูใหประชาชนเขาใจถึงสถานการณ และเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ

ดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขอกฎหมายและมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐ 

  6) รายงานสถานการณ และผลการดําเนินการของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด     

ใหกระทรวงมหาดไทยทราบผานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอยางตอเนื่อง 

8. สภาพนํ้าในอางเก็บนํ้า (ขอมูลกรมชลประทาน วันท่ี 9 พ.ค. 65) 

ตารางสภาพนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ จํานวน 35 อาง 

อางเก็บนํ้า 

ความจุท่ี 

รนก. 

(ลาน ม3) 

ปรมิาตรนํ้าในอางฯ ปริมาตรนํ้าใชการได ปรมิาตรนํ้าไหลลงอางฯ ปรมิาตรนํ้าระบาย ปรมิาตรนํ้า

รับไดอีก 

(ลาน ม3) 

ปรมิาตร

(ลาน ม3) 

% นํ้าเก็บ

กัก 

ปรมิาตร

(ลานม3) 

% นํ้า 

ใชการ 

วันน้ี   

(ลาน ม3) 

เม่ือวาน

(ลาน ม3) 

วันน้ี 

(ลาน ม3) 

เม่ือวาน

(ลาน ม3) 

1. ภูมิพล (ตก) 13,462 5,639 42 1,839 19 0.00 1.61 19.00 19.00  7,823 

2. สิริกิติ์(อต) 9,510 3,645 38 795 12 4.89 3.35 10.02 10.00 5,865 

3. แมงัดสมบูรณชล(ชม) 265 91 34 79 31 0.42 0.37 0.11 0.01 174 

4. แมกวงอุดมธารา(ชม) 263 81 31 67 27 0.25 0.16 0.04 0.04 182 

5. ก่ิวลม(ลป) 106 61 58 58 56 0.34 0.49 0.13 0.13 45 

6. ก่ิวคอหมา(ลป) 170 98 57 92 56 0.23 0.23 0.00 0.00 72 

7. แควนอยบํารงุแดน(พล) 939 366 39 323 36 2.88 3.12 4.32 4.32 573 

8. แมมอก(ลป) 110 49 45 33 35 0.02 0.02 0.02 0.02 61 

9. หวยหลวง(อด) 136 41 30 34 26 0.00 0.49 0.11 0.11 95 
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อางเก็บนํ้า 

ความจุท่ี 

รนก. 

(ลาน ม3) 

ปรมิาตรนํ้าในอางฯ ปริมาตรนํ้าใชการได ปรมิาตรนํ้าไหลลงอางฯ ปรมิาตรนํ้าระบาย ปรมิาตรนํ้า

รับไดอีก 

(ลาน ม3) 
ปรมิาตร

(ลาน ม3) 

% นํ้าเก็บ

กัก 

ปรมิาตร

(ลานม3) 

% นํ้า 

ใชการ 

วันน้ี   

(ลาน ม3) 

เม่ือวาน

(ลาน ม3) 

วันน้ี 

(ลาน ม3) 

เม่ือวาน

(ลาน ม3) 

10. นํ้าอูน(สน) 520 211 41 166 35 0.72 0.61 0.00 0.00 309 

11. นํ้าพุง(สน) 165 68 41 60 38 0.01 0.37 0.32 0.31 97 

12. จุฬาภรณ(ชย) 164 103 63 66 52 0.00 0.09 0.52 0.52 61 

13. อุบลรตัน(ขก) 2,431 1,084 45 503 27 2.00 4.35 3.00 3.00 1,347 

14. ลําปาว(กส) 1,980 629 32 529 28 0.70 2.51 1.53 1.95 1,351 

15. ลําตะคอง(นม) 314 192 61 169 58 0.95 0.57 1.30 1.30 122 

16. ลําพระเพลิง(นม) 155 102 66 101 66 0.39 0.14 1.09 1.09 53 

17. มลูบน(นม) 141 86 61 79 59 0.21 0.40 0.45 0.45 55 

18. ลําแซะ(นม) 275 166 60 159 59 1.81 1.29 0.81 0.81 109 

19. ลํานางรอง(บร) 121 98 81 94 80 0.42 0.12 0.00 0.07 23 

20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,119 57 287 25 0.00 1.94 5.01 5.16 847 

21. ปาสักชลสิทธ์ิ(ลบ) 960 286 30 283 30 0.00 0.00 3.48 4.32 674 

22. ทับเสลา(อน) 160 76 47 59 41 0.00 0.00 0.00 0.00 84 

23. กระเสียว(สพ) 299 187 62 147 57 4.35 1.75 1.01 1.52 112 

24. ศรีนครินทร(กจ) 17,745 14,659 83 4,394 59 5.19 6.21 15.00 20.01 3,086 

25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 5,046 57 2,034 35 1.50 0.00 20.05 25.04 3,814 

26. ขุนดานปราการชล(นย) 224 48 22 44 20 0.23 0.29 1.09 1.18 176 

27. คลองสียัด(ฉช) 420 68 16 38 10 1.50 1.68 0.14 0.14 352 

28. บางพระ(ชบ) 117 90 77 78 74 0.57 0.56 0.30 0.29 27 

29. หนองปลาไหล(รย) 164 119 72 105 70 0.83 0.56 0.22 0.22 45 

30. ประแสร(รย) 295 197 67 177 65 2.87 0.00 0.56 0.56 98 

31. นฤบดนิทรจนิดา(ปจ) 295 66 22 47 17 0.14 0.42 0.10 0.10 229 

32. แกงกระจาน(พบ) 710 362 51 297 46 2.47 1.71 3.02 3.46 348 

33. ปราณบุรี(ปข) 391 221 56 203 54 0.51 0.23 1.93 2.36 170 

34. รชัชประภา(สฎ) 5,639 3,327 59 1,975 46 5.79 6.33 8.01 15.14 2,312 

35. บางลาง(ยล) 1,454 1,092 75 815 69 6.73 8.38 7.99 10.12 362 

รวมท้ังประเทศ 70,926 39,773 56 16,230 34 48.91 50.33 110.69 132.74 31,153 

หมายเหตุ 
ปริมาณน้ําที่มากกวา 

รอยละ 80 

ปริมาณน้ําที่นอยกวาหรือเทากบั 

รอยละ 30 

ปริมาณน้ําที่ใชการได

นอยกวารอยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ / ปริมาณ

น้ําระบาย สูงสุด 

  อางเก็บน้าํขนาดใหญทีป่ริมาณน้าํเก็บกักอยูในเกณฑมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอางฯ  

จํานวน 1 อาง (ศรีนครินทร)  

  อางเก็บนํ้าขนาดใหญท่ีปรมิาณนํ้านอยกวาหรือเทากบั รอยละ 30 ของความจุอางฯ จํานวน 5 อาง 

(หวยหลวง ปาสักชลสิทธิ์ ขนุดานปราการชล คลองสียัด และนฤบดนิทรจินดา) 

   อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ําที่ใชการไดอยู ในเกณฑนอยกวารอยละ 30 ของความจุอางฯ  

จํานวน 10 อาง (ภูมิพล สิริกิติ์ แมกวงอุดม หวยหลวง อุบลรัตน ลําปาว สิรินธร ขุนดานปราการชล  คลองสียัด  

และนฤบดินทรจินดา) 
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 9. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 9 พ.ค. 65 (ขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด ยงัไมรวมขอมูล สตช. และ สธ.) 

ชวงเวลา ผูเสียชีวิต ผูบาดเจบ็ รวม 

8 พ.ค. 65 23 2,003 2,026 

1 - 8 พ.ค. 65 264 17,763 18,027 

1 ม.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 5,292 305,177 310,469 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

              อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   ผูอํานวยการกลาง 


