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 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณสาธารณภัยประจําวัน ดังนี ้

 1. สถานการณสาธารณภัย 

  1.1 อุทกภัย 

   สถานการณลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใตที ่พัดปกคลุมอาวไทย และภาคใตมีกําลังแรง 

ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่าํกําลังแรงปกคลุมบริเวณอาวเบงกอลตอนกลาง และทะเลอันดามันตอนบน 

ลักษณะเชนนี ้ทําใหบริเวณภาคใตมีฝนตกหนักบางแหง และฝนที่ตกสะสม ซึ ่งทําใหเกิดน้ ําทวมฉับพลันและ 

น้าํปาไหลหลาก ในชวงวันที ่5 – 10 พ.ค. 65 ทําใหเกิดสถานการณอุทกภัยในพื้นที่ 7 จ. (เชียงใหม นครพนม 

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

610 ครัวเรือน และมีผูเสียชีวิต 1 ราย (ชาย จ.สุราษฎรธานี) สถานการณคลี่คลายแลว 6 จ. ปจจุบันยังคงมี

สถานการณในพ้ืนที่ 1 จ. (จ.สงขลา) 1 อ. 2 ต. 6 ม. 180 ครัวเรือน ดังนี้ 

   จ.สงขลา วันที่ 8 พ.ค. 65 เกิดฝนตกหนักน้ ําปาไหลหลากเขาทวมพื ้นที ่ (ม.2,4,7) ต.ทุ งหมอ  

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

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

การชวยเหลือเรงระบายน้ําออกจากพื้นที่ ปจจุบันระดับน้ําลดลงอยางตอเนื่อง 

 

 

รายงานสถานการณสาธารณภยั 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (สวนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 
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  1.2 วาตภัย 

   จ.จันทบุรี วันที่ 8 พ.ค. 65 เวลา 16.00 น. เกิดวาตภัยในพื้นที่ (ม.2,4,5,10) ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ 

พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหายบางสวน โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท. อปพร. อาสาสมัคร และมูลนิธิ

เขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือ  

 
  1.3 อุบัติเหตุ 

   จ.นนทบุรี วันที่ 9 พ.ค. 65 เวลา 13.15 น. เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกับรถบรรทุก ถนนกาญจนาภิเษก 

บนชองเลนดวน หนา บจก.สมชัย เมคคานิค ต.ปลายบาง อ.บางกรวย สงผลใหมีผู เสียชีวิต 2 ราย (ชาย) 

และบาดเจ็บ 1 ราย (ชาย) สาเหตุอยูระหวางการสอบสวนของเจาหนาที ่ โดย สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท.  

หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหนวยงานที่เก่ียวของเขาใหการชวยเหลือนําผูบาดเจ็บสง 

รพ.บางกรวย 

   

 
  1.4 แผนดินไหว 

   ประเทศอินเดีย วันที่ 10 พ.ค. 65 เวลา 00.16 น. เกิดแผนดินไหวในทะเลขนาด 4.1 ความลึก 10 กม. 

ที่ละติจูด 13.33 องศาเหนือ ลองจิจูด 94.31 องศาตะวันออก บริเวณ หมูเกาะอันดามัน หางไปทางทิศตะวันตก

เฉียงใตของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 529 กม. ไมมีผลกระทบตอประเทศไทย 
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 2.  การคาดการณลักษณะอากาศ 

  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 9 (98/2565) เรื ่อง พายุ "อัสนี" บริเวณอาวเบงกอล ลงวันที่            

10 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น. 

 เมื ่อเวลา 04.00 น. ของวันนี ้ (10 พฤษภาคม 2565) พายุไซโคลนกําลังแรง “อัสนี” บริเวณชายฝ ง 

ประเทศอินเดียตอนกลางหรือมีศูนยกลางอยู ที ่ละติจูด 14.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 84.3 องศาตะวันออก  

มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางประมาณ 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง พายุนีกํ้าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคอนทาง

เหนือเล็กนอย ดวยความเร็วประมาณ 14 กิโลเมตรตอชัว่โมง คาดวาจะเคลื่อนขึ้นฝงประเทศอินเดียตอนกลาง

ในชวงวันที่ 10-11 พ.ค. 65 โดยไมสงผลกระทบโดยตรงตอประเทศไทย แตจะทําใหลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย

มีกําลังคอนขางแรง ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยยังคงมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง โดยมีฝนตก

หนักมากบริเวณภาคใต ขอใหประชาชนบริวณภาคใตระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากได 

 สําหรับคลื ่นลมในทะเลอันดามันและอาวไทยมีกําลังออนลง โดยทะเลอันดามันคลื ่นสูง 1-2 เมตร  

สวนอาวไทยคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณทีมี่ฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือดวย

ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟาคะนอง 

 
 3. ขอมลูปรมิาณฝนสงูสดุรายภาค เวลา 01.00 น. วันที่ 9 พ.ค. 65 ถึง เวลา 01.00 น. วันที่ 10 พ.ค. 65 (ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 
  

ห 

 

 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 

เหนอื เพชรบูรณ - วิเชียรบุรี 46.9 มม. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธาน ี - เมืองฯ 90.8 มม. 

กลาง ลพบุรี - ชัยบาดาล 62.4 มม. 

ตะวันออก ตราด - คลองใหญ 17.2 มม. 

ใตฝงตะวันออก พัทลงุ - เมืองฯ 83.6 มม. 

ใตฝงตะวันตก กระบี่ - เหนอืคลอง 15.2 มม. 

 กรุงเทพฯและปริมณฑล กรงุเทพมหานคร ศูนยประชุมสิริกิต์ิ คลองเตย 68.6 มม. 

เกณฑปริมาณน้ําฝน 0.1-10 มม.= ฝนเล็กนอย 10.1-35.0 มม.= ฝนปานกลาง 35.1-90.0 มม. = ฝนหนัก มากกวา 90.0 มม. = ฝนหนกัมาก 
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 4. ขอมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 10 พ.ค. 65) 

ภาค 
อุณหภูมิ  

ตํ่าสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) 
จังหวัด 

เหนอื 17.4 ตาก 36.5 ตาก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 22.0 เลย 35.6 สุรินทร 

กลาง 22.0 สพุรรณบรุี 36.5 ลพบุรี 

ตะวันออก 24.2 ชลบุรี 35.8 ตราด 

ใต 23.3 นครศรีธรรมราช 33.5 สตูล 

กรงุเทพมหานคร/ปริมณฑล 25.7 ปทุมธาน ี 36.1 ปทุมธาน ี

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

 5. คุณภาพอากาศในพ้ืนที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ประจําวันที่ 10 พ.ค. 65 เวลา 05.00 น. (ขอมูลกรมควบคุมมลพษิ) 

ที ่ คา PM 2.5 ในพืน้ที ่ คุณภาพอากาศ 

ไมมีจังหวัด ที่คา PM 2.5  เร่ิมมีผลตอสุขภาพ 

มายเหตุ

(ขอมูลกรมควบคุมมลพิษ) 

  

คามาตรฐาน  PM 2.5  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
0-25 

คณุภาพอากาศ 

ดีมาก 

26-37 

คณุภาพอากาศดี 

38-50 

คณุภาพอากาศ 

ปานกลาง 

51-90 

เร่ิมมีผลกระทบตอ

สุขภาพ 

มากกวา 90 

มผีลกระทบ 

ตอสุขภาพ 

 6. พ้ืนที่เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ 

  6.1 กองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ไดติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปจจัยเสี่ยง 

กอปรกับ กองอํานวยการน้ําแหงชาติไดประเมินสถานการณน้าํจากฝนคาดการณของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้ ํา (องคการมหาชน )  พบวามีพื ้นที ่เสี ่ยงน้ ําทวมฉับพลัน และน้ ําปาไหลหลาก  

ในพืน้ทีภ่าคกลาง และภาคใต โดยมีพืน้ทีเ่ฝาระวงัสถานการณ ระหวางวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2565 ดังนี้  

   พ้ืนที่เฝาระวังสถานการณน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก ภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ        

ภาคใต

   จึงขอใหจังหวัดติดตามสถานการณและแจงเตือนประชาชนที ่อยู ในพื ้นที ่เสี ่ยงภัยทราบลวงหนา       

ทั้งนี ้ หากมีแนวโนมจะเกิดสถานการณรุนแรงในพื้นที่ ใหถือปฏิบัติตามขอสั ่งการและมาตรการตามหนังสือ

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

5 พฤษภาคม 2564 พรอมทั้งเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ าํแห งชาติ  

ฉบับที่ 11/2565 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 

 จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 

   6.2 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ไดติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปจจัยเสี่ยง 

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

วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2565 หยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณอาวเบงกอล มีแนวโนมทวีกําลังแรงขึ้น 

เปนพายุไซโคลน และจะเคลือ่นตวัทางทศิเหนือเขาปกคลมุอาวเบงกอลตอนบน ทาํใหประเทศไทยมีฝนเพิม่ขึน้และ มีฝนตกหนกั 

บางพื้นที่ สวนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อาวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร 

บรเิวณทีม่ฝีนฟาคะนองคลืน่สงูมากกวา 2 เมตร โดยมีพืน้ทีเ่ฝาระวงัสถานการณ ระหวางวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 
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     พ้ืนที่เฝาระวังสถานการณน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก ภาคกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ (ทุกอําเภอ) ภาคใต

  พ้ืนที่เฝาระวังสถานการณคลื่นลมแรง จ.ระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร สุขสําราญ) พังงา (อ.เกาะยาว ตะก่ัวปา 

ตะก่ัวทุง 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.โคกโพธิ ์) ยะลา (อ.ยะหา กาบัง บันนังสตา กรงปนัง ธารโต เบตง) 

นราธิวาส (อ.ศรีสาคร รือเสาะ จะแนะ) ระนอง (ทุกอําเภอ) พังงา (อ.ตะกั่วทุ ง คุระบุรี กะปง ตะกั่วปา  

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

ยานตาขาว) และสตูล (อ.เมืองฯ ควนโดน ควนกาหลง ละงู) 

 จึงใหจังหวัดติดตามสถานการณและแจงเตือนประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบลวงหนา ทั้งนี้ หากมี

แนวโนมจะเกิดสถานการณรุนแรงในพื้นที่ ใหถือปฏิบัติตามขอสั่งการและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 20 ลงวันที่ 20 ตลุาคม 2564 

 เพื่อเปนการเตรียมความพรอม เฝาระวังและติดตามสถานการณ รวมทั้งลดผลกระทบจากสถานการณ

ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ จึงใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ เขต 11 สุราษฎรธานี 

เขต 12 สงขลา และเขต18 ภูเก็ต ดําเนินการดังนี้ 

 1. ตดิตามขอมูลสภาวะอากาศ และขาวสารจากทางราชการอยางใกลชดิ เตรียมความพรอมเคร่ืองจักรกลสา

ธารณภัย รถปฏิบัติการ กําลังพล ใหพรอมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง 

 2. กรณีประเมินสถานการณแลว คาดวาจะเกิดสถานการณ หรือสถานการณขยายวงกวางใหมอบหมายบุคลากร  

ชุดเผชิญสถานการณวิกฤต (ERT) พรอมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการไปปฏิบัติหนาที่ในศูนยบัญชาการ

เหตุการณจังหวัด ขึ ้นการบังคับบัญชาตอผู วาราชการจังหวัด/ผู อํานวยการจังหวัดโดยประสานการปฏิบัติ 

กับสาํนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั 

        3. กรณีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบไมเพียงพอ ใหประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกลเคียง 

    7 ขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย/ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

  7.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 ส่ังการใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพรอม

รบัสถานการณอทุกภัยในชวงฤดฝูน ป 2565 ดังนี้ 

   ดวยกรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดการณลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย ป 2565 วาฤดูฝนของ

ประเทศไทยปนี ้จะเริม่ตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิน้สุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในชวง

เดือนสิงหาคมและกันยายน จะเปนชวงที่มีฝนตกชุกหนาแนน และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตรอนเคลือ่นผาน

ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะสงผลใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจกอใหเกิด

สภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมทั้งน้ําลนตลิ่งไดในบางพื้นที่  
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   เพื ่อใหการเตรียมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝนป 2565 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงให 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

   1. การเตรยีมความพรอม 

    1.1 การเฝาระวังและติดตามสถานการณอุทกภัย ใหจัดตั ้งคณะทํางานติดตามสถานการณ  

โดยมีหนวยงานที่เก่ียวของตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ทําหนาที่ติดตาม วิเคราะหขอมูลสภาพอากาศ สถานการณน้ํา 

และประเมินสถานการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัยในชวงฤดูฝน เสนอตอผูอํานวยการจังหวัดในการเตรียมการ

เผชิญเหตุไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและสภาพพื้นที่ 

    1.2 การจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ใหทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด  

โดยใหความสําคัญกับการจัดทํารายละเอียดในประเด็นสําคัญ อาทิ ขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถลมในระดับ

หมูบาน/ชุมชน รายการเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองจักรกลสาธารณภัยของหนวยงานตางๆ การกําหนดจุด/พื้นที่

ปลอดภัยประจําหมูบาน/ชุมชน แผนรองรับการอพยพประชาชน และสถานที่จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การกําหนด

บทบาทภารกิจหนวยงานใหเหมาะสมกับโครงสรางศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด ตามระบบบัญชาการเหตุการณ 

ชองทางการสื่อสาร พื้นที่รับผิดชอบ และกําหนดตัวบุคคลหรือหนวยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจใหชัดเจน 

พรอมทั้งกําหนดใหมีการซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยรวมกับหนวยงานที่เกี ่ยวของ  

เพื่อสรางความเขาใจถึงกลไกการปฏิบัติงานรวมกัน เม่ือเกิดสถานการณอุทกภัย 

    1.3 การระบายนํ้าและการเพิม่พืน้ทีร่องรบัน้าํ ใหมอบหมายกองอาํนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในแตละระดับ วางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไวเปนการลวงหนาอยางเปนระบบ 

โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และเสนทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเปนประจําใหเรง

ทําการขุดลอกทอระบายน้ํา ดูดเลน ทําความสะอาดรองน้ํา สําหรับคู คลอง แหลงน้ําตางๆ ใหกําจัดวัชพืช ขยะ 

 สิ่งกีดขวางทางน้ํา เพื่อใชรองรับน้ําฝน รวมถึงนํ้าจากทอระบายน้ําไดอยางเต็มประสิทธิภาพ พรอมทั้งใหวางแผนการ 

ลําเลียงน้ําที่มีการระบายในชวงน้ํามากไปยังพื้นที่รองรับน้ําตางๆ ที่มีน้ํานอย อาทิ การเปดทางน้ําการสูบสงน้ําไปยัง

แหลงน้ําสาธารณะ เปนตน เพื่อกักเก็บน้ําไวใชกรณีเกิดสถานการณฝนทิ้งชวง 

    1.4 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใชกักเก็บน้ ํากัน้น้ ํา อาทิ อางเก็บน้ ํา พนังกั ้นน้ ํา 

ใหมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบทําการสํารวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง ตามหลัก

วิศวกรรมเพื่อรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ําไหลเขา/ผานในปริมาณมาก รวมทัง้สรางความม่ันใจใหกบัประชาชนในพืน้ที่ 

    1.5 การแจงเตือนภัย เม่ือมีแนวโนมการเกิดสถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินถลมใหแจงเตือนไปยัง

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ เพื่อเตรียมการใหความชวยเหลือตามแผนเผชิญเหตุ

อุทกภัย และใหแจงเตือนประชาชนทราบถึงสถานการณในชองทางตางๆ เพื่อสรางการรับรูถึงแนวทางการปฏิบัติตน 

ใหเกิดความปลอดภัย ชองทางการแจงขอมูล และการขอรบัความชวยเหลอืจากภาครัฐ 

   2. การเผชิญเหตุ  

    เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินถลม ใหดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 

    2.1 จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด อําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นเพื่อเปนศูนยควบคุม 

สั่งการ และอํานวยการหลักในการระดมสรรรพกําลังตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ  

ทัง้ฝายพลเรอืน หนวยทหาร องคกรปกครองสวนทองถิน่ และองคกรสาธารณกุศล 
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    2.2 พื้นที่ที่ เม่ือฝนตกหนัก มักเกิดน้ ําทวมขังสรางความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน 

ใหมอบหมายฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตลอดจนเชิญชวน

ประชาชนจิตอาสา รวมเฝาระวัง และรวมกันกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา พรอมทั้งบูรณาการหนวยงานฝายพลเรือน

หนวยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน ในการใชเครือ่งจกัรกลสาธารณภัยเปดทางน้าํ หรอืสบูน้าํระบายออกจากพืน้ที่ 

    2.3 จัดชุดปฏิบัติการใหความชวยเหลือประชาชนแตละดานใหครอบคลุม อาทิ ดานการดํารงชีพ 

ใหจดัตัง้โรงครัวพระราชทาน การใหความชวยเหลอืดานอาหาร น้าํดืม่ การรักษาพยาบาล แกประชาชนทีป่ระสบภัย 

ตามวงรอบอยางตอเนื่อง ดานที ่อยู อาศัยใหบูรณาการหนวยงาน ทั ้งฝายพลเรือน หนวยทหาร อาสาสมัคร 

ประชาชนจิตอาสาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเรงซอมแซมบานเรือนประชาชนโดยเร็ว และกรณีเสนทาง

คมนาคมมีน้ําทวมขังหรือไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ใหจัดทําปายแจงเตือน จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวก

แนะนําเสนทางเลี่ยงที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อใหความชวยเหลือประชาชน 

พรอมทั้งเรงซอมแซมเสนทางที่ชํารุด/ถูกตัดขาด เพื่อใหประชาชนสามารถกลับมาใชชีวิตไดตามปกติโดยเร็ว 

    2.4 การรายงานสถานการณอุทกภัย ใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบผานกองอํานวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางตามชองทางที่กําหนดอยางตอเนื่อง และเนื่องจากปจจุบันยังคงมีสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอใหความสําคัญกับการดําเนินการตามมาตรการ

ปองกันโรคของกระทรวงสาธารณสขุดวย 

   7.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 สั่งการใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการ

ปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2565 ดังนี้ 

 ดวยกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติไดติดตามสภาพอากาศรวมกับกรมอุตุนิยมวิทยา 

คาดการณวาระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 ปริมาณฝนรวมประเทศไทยจะต่ํากวาคาปกติและคาดวา 

จะเขาสู ฤดูรอน 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 ดังนี้ 

 1. จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณภายใตกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด   

ทําหนาที่เฝาระวัง ติดตามขอมูลสภาพอากาศ ปริมาณฝนที่ตก และปริมาณน้ําตามแหลงน้ําตาง ๆ สําหรับใช     

ในการคาดการณ วิเคราะห และประเมินแนวโนมการเกิดภัยแลงในพื้นที่อยางตอเนื่อง และหากมีแนวโนมเกิดการ

ขาดแคลนน้ําในกรณีตาง ๆ ใหเรงเสนอขอมูลประกอบการตัดสินใจใหผู มีอํานาจตามกฎหมายในการสั ่งการ

หนวยงานเขาดําเนินการปองกันและแกไขปญหาทันที  

 2. วางแผนการบริหารจัดการน้ํา โดยใชกลไกของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการของจังหวัด ในการกําหนด

แนวทางการใชน้าํในลกัษณะตาง ๆ ทัง้เพือ่การอปุโภคบริโภค การรักษาระบบนเิวศ การเกษตร และอตุสาหกรรม ตลอดจน

แนวทางการระบาย และกักเก็บนํ้าไวใชประโยชนตามแหลงน้าํขนาดตาง ๆ ใหสอดคลองกับสถานการณน้ําในพื้นที่ 

 3. ทบทวนและจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลงของจังหวัดใหสอดคลอง และเหมาะสมกับสถานการณ ในพื้นที่ 

โดยใหความสําคัญกับการจัดทําและนําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแลง มาใชประกอบในการกําหนดหนวยงาน การแบงมอบพื้นที ่

และมอบหมายภารกิจในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงใหครอบคลมุถงึระดบัอาํเภอ ตาํบล หมูบ าน/ชมุชน  
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 4. ใหสํารวจพื้นที่หมูบาน/ชุมชน ที่เคยเกิดปญหากรณีการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเปนประจํา 

ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ ที่ในหวงฤดูฝนมีปริมาณฝนตกนอย จนไมสามารถเก็บกักน้ําในหวง ที่ผานมาได พรอมทั้ง 

ใหประสานการปฏิบัติรวมกับโครงการชลประทาน การประปาสวนภูมิภาค และหนวยงานที่เก่ียวของ ในการกําหนด

แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาในพื้นที่ดังกลาวใหชัดเจน เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอ

ตลอดชวงฤดแูลงนี้ 

 5. การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร ใหดําเนินการตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการเกษตรในชวง

ฤดูแลง ป 2564/65 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหกําหนดมาตรการรองรับ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะ

กรณีพืชสวนที่เปนไมยืนตน และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ พรอมทั้งประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการ

จัดทําฝนหลวงในพื้นที่เกษตร และพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํา เม่ือสภาวะอากาศเอื้ออํานวย เพื่อกักเก็บน้ําในแหลงน้ําตาง ๆ 

เพิม่เตมิใหไดมากที่สุด 

 6. เตรียมความพรอมกําลังเจาหนาที่ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของหนวยงานฝายพลเรือน หนวยทหาร 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดเปนชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อใหความชวยเหลือประชาชน ในพื้นที่เสี ่ยงภัยแลง 

ไดตลอด 24 ชัว่โมง และใหฝายปกครองรวมกับฝายทหาร ตํารวจ ในพื้นที่ สอดสอง ทําความเขาใจ และใหความชวยเหลือ

ประชาชนทีป่ระสบปญหาความเดอืดรอน โดยเฉพาะกรณีการขาดแคลนน้ํา  เพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร 

ระมัดระวังอยาใหเกิดปญหาความขัดแยงจากกรณีการแยงชิงน้ํา 

 7. สรางการรับรูใหประชาชนภาคสวนตาง ๆ มีความเขาใจถึงสถานการณน้ําในพื้นที่ และ มาตรการบริหาร

จัดการน้ําของภาครัฐ รวมถึงการมีสวนรวมในการใชน้ําอยางประหยัด โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ 

 มีสวนรวมในการซอมสราง บํารุงรักษาแหลงกักเก็บน้ําขนาดเล็ก เพื่อใหชุมชนไดใชประโยชนอยางมีประสทิธภิาพ 

 7.3 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 ส่ังการใหกองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการปองกัน

และแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเลก็ (PM2.5) ป 2564 - 2565 ดังนี้ 

  ดวยในชวงปลายฤดูหนาวของทุกป ประเทศไทยจะเกิดสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีคาเกิน

มาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยสถานการณดังกลาวสาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมตางๆ ทั้งโดยธรรมชาติและจากกิจกรรมของ

มนุษย อาทิ การคมนาคมและขนสง การเผาในที่โลง การเกิดไฟปา ภาคอุตสาหกรรมการกอสรางและหมอกควันขามแดน 

เปนตน ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในชวงที่ลม

สงบ สงผลใหระดับเพดานการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุนละออง อยูในระดับต่ํา การไหลเวียน และถายเท 

ของอากาศไมด ีจงึทาํใหเกิดการสะสมของฝุนละอองในบรรยากาศเพิม่สงูขึน้บางชวงเวลาในหลายพืน้ที่ 

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

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพษิดานฝุนละออง”

จึงใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

  1) จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณภายใตกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

เพื่อทําหนาที่เฝาระวัง ติดตามสถานการณที่สงผลตอการเกิดปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

ในพื้นที ่ไดแก การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทิศทางลม การเกิดจุดความรอน (Hotspot) โดยใหความสําคัญ

กับการประยุกตใชเทคโนโลยีจากหนวยงานตาง ๆอาทิ ภาพถายดาวเทียมการใชระบบแอปพลิเคชันตาง ๆ ในการ

สนับสนุนการอํานวยการ สั่งการ การแจงเตือนประชาชนใหผูอํานวยการในแตละระดับได  
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  2) ทบทวน และจัดทําแผนเผชิญเหตุ โดยใหความสําคัญกับการปรับปรุงขอมูลพื้นที่เสี่ยงทั้งพื้นที่ปา 

พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน ขอมูลกลุมเปราะบาง การแบงพื้นที่รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติในแตละ

ระดับตามการเปลี ่ยนแปลงของสถานการณฝุ นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การมอบหมายภารกิจใหหนวยงาน      

ในแตละพื้นที่ถึงระดับอําเภอ ตําบลและหมูบาน อยางชดัเจน การปรับปรุงขอมูลทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย

ของหนวยงาน และใหซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง 

  3) เนนย้ําการปองกันและลดการเกิดมลพิษที่ตนทาง (แหลงกําเนิด) โดยกําชับหนวยงานที่มีอํานาจ

หนาที่ตามกฎหมาย ดําเนินการบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด เพื่อปองกันและลดการเกิดมลพิษจากแหลงกําเนิดตางๆ 

ไดแก ยานพาหนะ การกอสราง ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน โดยใหนําผลการดําเนินการที่ประสบความสําเร็จ

และปญหาอุปสรรคที่ผานมา ปรับใชในการขยายผลการดําเนินการ พรอมทั้งสรางการรับรูใหประชาชนมีความเขาใจ 

และมีสวนรวมในการดําเนินการตามมาตรการของภาครัฐ 

  4) ใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนอาสาสมัครที่เขามา มีสวนรวม  

กับภาครัฐ โดยจัดใหมีวัสดุ อุปกรณสวนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามบทบาท ภารกิจ ที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจน

การดูแลดานสวัสดิการ และคาใชจายตามระเบียบ หลักเกณฑที่กําหนด รวมทั้งพิจารณาแหลงงบประมาณหรือแสวงหา

ความรวมมือจากภาคเอกชนสําหรับกรณีการประกันภัยใหผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตราย  

  5) เม่ือสถานการณไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่มีแนวโนม ทวีความรุนแรงขึ้น 

ใหดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 

   5.1) ใหศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด อําเภอ ใชกลไกตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 เปนหลัก รวมกับกฎหมาย และ

แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการอํานวยการ สั่งการ และบูรณาการกําลังพล ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย     

ใหเปนไปตามระบบบัญชาการเหตุการณ 

    5.2) ในพื้นที่ที่มีสถานการณรุนแรง ใหบูรณาการหนวยงานฝายทหาร ฝายพลเรือน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตลอดจนหนวยอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา ที่มีทักษะความชํานาญ ประกอบกําลังเปนชุดปฏิบัติการ  

พรอมอุปกรณเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่เหมาะสม เขาแกไขปญหาในพื้นที่ที ่มีการเผา หรือกอใหเกิดฝุนละออง 

ขนาดเล็ก (PM2.5)โดยทันทีสําหรับกรณีการเกิดไฟปาในพื้นที่ที่กําลังภาคพื้นดินเขาถึงยาก และมีความจําเปนตอง 

เรงแกไขปญหาใหประสานการปฏิบัติกับหนวยงานที่มีอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยเร็ว 

   5.3) การดูแลสุขภาพประชาชน ใหมอบหมายหนวยงานดานสาธารณสุข จัดเจาหนาที่เขาดูแล

ประชากรกลุ มเสี ่ยง กลุ มเปราะบางที่มีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพือ่ใหขอมูลดานสุขภาพ 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนอยางใกลชิด พรอมทั้งมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จัดพื้นที่และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (SafetyZone) หรือหองปลอดฝุน ในพื้นที่รับผิดชอบใหมีความ

เหมาะสมตามแนวทาง และมาตรการปองกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสขุ  

   5.4) สรางการรับรูใหประชาชนเขาใจถึงสถานการณ และเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ

ดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขอกฎหมายและมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐ 

  6) รายงานสถานการณ และผลการดําเนินการของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด     

ใหกระทรวงมหาดไทยทราบผานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอยางตอเนื่อง 
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8. สภาพน้ําในอางเก็บน้ํา (ขอมูลกรมชลประทาน วันท่ี 9 พ.ค. 65) 

ตารางสภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ จํานวน 35 อาง 

อางเกบ็นํ้า 

ความจทุี่ 

รนก. 

(ลาน ม3) 

ปริมาตรนํ้าในอางฯ ปรมิาตรนํ้าใชการได ปรมิาตรนํ้าไหลลงอางฯ ปรมิาตรนํ้าระบาย ปรมิาตรนํ้า

รับไดอีก 

(ลาน ม3) 
ปรมิาตร

(ลาน ม3) 

% นํ้าเก็บ

กัก 

ปรมิาตร

(ลานม3) 

% นํ้า 

ใชการ 

วันน้ี   

(ลาน ม3) 

เมือ่วาน

(ลาน ม3) 

วันน้ี 

(ลาน ม3) 

เมือ่วาน

(ลาน ม3) 

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

2. สิริกิติ(์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. กิ่วลม(ลป) 106 61 58 58 56 0.34 0.49 0.13 0.13 45 

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

7. แควนอยบาํรงุแดน(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 

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

11. น้ําพุง(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. อุบลรัตน(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. ลาํตะคอง(นม) 314 192 61 169 58 0.95 0.57 1.30 1.30 122 

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

17. มูลบน(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. ปาสักชลสิทธิ์(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. กระเสยีว(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. รัชชประภา(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 

ปริมาณน้ําที่นอยกวาหรือเทากับ 

รอยละ 30 

ปริมาณน้ําที่ใชการได

นอยกวารอยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณน้าํไหลเขาอางฯ / ปริมาณ

น้ําระบาย สูงสุด 
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  อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้าํเก็บกักอยูในเกณฑมากกวารอยละ 80 ข้ึนไป ของความจุอางฯ  

จํานวน 1 อาง (ศรีนครินทร)  

  อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ปริมาณน้ํานอยกวาหรือเทากับ รอยละ 30 ของความจอุางฯ จํานวน 5 อาง 

(หวยหลวง ปาสักชลสิทธิ์ ขุนดานปราการชล คลองสียัด และนฤบดินทรจินดา) 

   อางเก็บน้ ําขนาดใหญที ่ปริมาณน้ําที ่ใชการไดอยูในเกณฑนอยกวารอยละ 30 ของความจุอางฯ  

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

และนฤบดินทรจินดา) 

 9. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 10 พ.ค. 65 (ขอมูลจากบรษิทักลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจาํกดั ยังไมรวมขอมลู สตช. และ สธ.) 

ชวงเวลา ผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ รวม 

9 พ.ค. 65 64 2,598 2,662 

1 - 9 พ.ค. 65 328 20,361 20,689 

1 ม.ค. 65 - 9 พ.ค. 65 5,356 307,802 313,158 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

              อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   ผูอํานวยการกลาง 


