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 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณสาธารณภัยประจําวนั ดังน้ี 

 1. สถานการณสาธารณภัย 

  1.1 อุทกภัย 

     สถานการณลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใตทีพั่ดปกคลุมอาวไทย และภาคใตมีกําลังแรง 

ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณอาวเบงกอลตอนกลาง และทะเลอันดามันตอนบน 

ลักษณะเชนนี ้ทําใหบริเวณภาคใตมีฝนตกหนักบางแหง และฝนที่ตกสะสม ซึง่ทําใหเกิดน้ ําทวมฉับพลันและ 

น้าํปาไหลหลาก ในชวงวันที่ 5 – 12 พ.ค. 65 ทําใหเกิดสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี 10 จ. (เชียงใหม นาน 

แมฮองสอน นครพนม อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา) 12 อ. 

15 ต. 40 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 681 ครัวเรือน และมีผูเสียชีวิต 2 ราย (ชาย จ.สุราษฎรธานี เด็กชาย  

จ.ประจวบคีรีขันธ) สถานการณคลีค่ลายแลวทุกจังหวัด ดังนี้  

   จ.แมฮองสอน วันท่ี 11 พ.ค. 65 เวลา 18.30 น. เกิดฝนตกหนักมีน้ําลนตลิ่งเขาทวมในพื้นที่ ต.ผาบอง 

(ม.8) อ.เมืองฯ สงผลใหประชาชนไดรับผลกระทบ 6 ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. 

อําเภอ อปท.หนวยทหารในพ้ืนที่ อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิเขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือ 

พรอมเรงระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว  

 
 

 

รายงานสถานการณสาธารณภยั 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 
ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (สวนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 

โทรสาร 0-2241-7450-6 สายดวนนิรภัย 1784  Line @1784DDPM 
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  1.2 อุบัติเหตุ  

     จ.ชุมพร วันที่ 11 พ.ค. 65 เวลา 14.15 น. เกิดอุบัติเหตุรถกระบะและรถจักรยานยนตชนกัน  

บนทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณตรงขาม รพ.ทุงตะโก ต.ทุงตะไคร อ.ทุงตะโก สงผลใหมีผูเสียชีวิต 2 ราย 

(เด็กชาย) และผูไดรับบาดเจ็บ 1 ราย (เด็กชาย) โดย สนง.ปภ.จ. หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน จนท.ตร. 

อําเภอ อปท. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ เขาใหการชวยเหลือนําผูบาดเจ็บสง รพ.ทุงตะโก สาเหตุอยูระหวาง 

การสอบสวนของเจาหนาที่ 

 
  1.3 แผนดนิไหว 

     ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 11 พ.ค. 65 เวลา 00.27 น. เกิดแผนดินไหวในทะเลบริเวณตอนเหนือของ 

หมูเกาะสุมาตรา ขนาด 5.2 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 4.606 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.267 องศาตะวันออก  

หางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ของ อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต ประมาณ 502 กม. ไมสงผลกระทบตอประเทศไทย 

 
 2.  การคาดการณลักษณะอากาศ 

  2.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 13 (102/2565) เรื่อง พายุ "อัสนี" บริเวณอาวเบงกอล ลงวันที่            

12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น. 

 เมือ่เวลา 01.00 น. ของวันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) พายุไซโคลน “อัสนี” บริเวณชายฝงประเทศอินเดีย

ตอนกลางไดออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชันแลว และเมื่อเวลา 04.00 น. มีศูนยกลางอยูที่ละติจูด 16.0 องศาเหนือ 

ลองจิจูด 81.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางประมาณ 55 กิโลเมตรตอชั่วโมง พายุนีก้ําลัง

เคล่ือนตัวทางทิศตะวันตกคอนทางใตเล็กนอยอยางชาๆ คาดวาจะออนกําลังลงตามลําดับในระยะตอไป โดยพายุนี้

ไมสงผลกระทบโดยตรงตอประเทศไทย แตจะทําใหลมทีพั่ดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังปานกลาง ลักษณะเชนนี ้

ทําใหประเทศไทยยังคงมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหงขอใหประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและ

ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากได 
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        สําหรับคล่ืนลมในทะเลอันดามันและอาวไทยมีกําลังออนลง โดยทะเลอันดามันและอาวไทยมีคลื่นสูง

ประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือดวยความระมัดระวังบริเวณ

ที่มีฝนฟาคะนอง 

 2.2 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริม่ตนฤดฝูนของประเทศไทย พ.ศ.2565 

  ประเทศไทยคาดวาจะสิ้นสุดฤดูรอน และเริ่มตนเขาสูฤดูฝน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนื่องจาก 

มีฝนตกชุกและตอเนือ่งครอบคลุมพืน้ทีส่วนใหญของประเทศ ประกอบกับลมทีพั่ดปกคลุมประเทศไทยทีร่ะดับ 

ผิวพ้ืนถึงความสูงประมาณ 3.5 กิโลเมตร ไดเปล่ียนทิศเปนลมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดนําความชื้นจากทะเลอันดามัน  

เขามาปกคลุมประเทศไทยอยางตอเนื่อง ซึ่งถือวาเปนการเขาสูฤดูฝนของประเทศไทยในปนี้ โดยปริมาณฝน 

รวมของท้ังประเทศในชวงฤดูฝนปนี้ จะมากกวาคาปกติเล็กนอยประมาณรอยละ 3 แตจะนอยกวาปที่แลว 

  อยางไรก็ตาม ชวงตั้งแตกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะเกิดสภาวะฝนทิง้ชวง สงผลให

ปริมาณและการกระจายของฝนมีนอย อาจทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําในดานการเกษตรในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะ

พืน้ที่แลงซ้ําซากนอกเขตชลประทาน ประชาชนถึงควรใชน้ําเพื่อประโยชนสูงสุด และในชวงเดือนสิงหาคมและ

กันยายน ซึ ่งเปนชวงที ่มีฝนตกชุกหนาแนนที่สุด และมีโอกาสสูงที ่จะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานบริเวณ 

ประเทศไทยตอนบน ซึง่จะสงผลใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และกอใหเกิดสภาวะน้ําทวมฉับพลัน 

น้ําปาไหลหลาก รวมทั้งน้ําลนตล่ิงไดในหลายพ้ืนท่ี 

  สําหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิน้สุดประมาณกลางเดือนตุลาคม สวนภาคใตโดยเฉพาะ 

ฝงตะวันออกจะมีฝนตกตอไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม จึงขอประกาศใหทราบทั่วกัน 

 
 3. ขอมูลปรมิาณฝนสงูสดุรายภาค เวลา 01.00 น. วันท่ี11 พ.ค. 65 ถึง เวลา 01.00 น. วันท่ี 12 พ.ค. 65 (ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา)   

ห 

 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน 

เหนือ แพร - เมอืงฯ 42.7 มม. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยเอ็ด ต.เหนือเมือง เมอืงฯ 55.9 มม. 

กลาง สพุรรณบุร ี - เมอืงฯ 52.4 มม. 

ตะวันออก สระแกว - เมอืงฯ 8.1 มม. 

ใตฝงตะวันออก สุราษฎรธานี - พระแสง 59.9 มม. 

ใตฝงตะวันตก กระบ่ี - เกาะลันตา 29.8 มม. 

 กรงุเทพฯและปรมิณฑล สมุทรปราการ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ บางพลี 20.6 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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 4. ขอมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอตุุนิยมวิทยา ณ วันที ่12 พ.ค. 65) 

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ําสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  

สูงสุด (˚C) 
จังหวัด 

เหนือ 18.8 ตาก 36.7 แมฮองสอน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 22.0 นครราชสมีา 35.3 ชัยภูม ิ

กลาง 23.2 กาญจนบุรี 35.4 ลพบุร ี

ตะวันออก 23.7 ฉะเชิงเทรา 34.0 ปราจีนบุร ี

ใต 23.7 ประจวบครีขีนัธ 34.4 นครศรีธรรมราช 

กรุงเทพมหานคร/ปรมิณฑล 25.4 สมุทรปราการ 34.3 ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 
 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด 11.8 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอนิทนนท อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม) 

 5. คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ ประจําวันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 05.00 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 

 6. พ้ืนที่เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ 

 6.1 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ไดติดตามสภาวะอากาศและพิจารณา    

ปจจัยเสี่ยง กอปรกับกองอํานวยการน้ ําแหงชาติไดติดตามสถานการณน้าํในแมน้าํโขง พบวาระดับน้าํสถานี 

เขื่อนจ่ิงหง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตวันท่ี 9 – 11 พฤษภาคม 2565 ประมาณ 1.25 เมตร 

หรืออัตราการระบายน้ําสะสม 1,105 ลูกบาศกเมตรตอวินาที เนื่องจากการระบายน้ําเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกบริเวณทายเขื่อน  

โดยคาดการณวาระดับน้ําในแมน้ําโขงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ในชวงวันท่ี 11 – 19 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 

  1. บริเวณสถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาดวาระดับน้ ํามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ ้นอยางตอเนื ่อง  

ซึง่ระดับน้าํจะเพิม่ขึน้สะสม ในชวงวันที ่11 – 15 พฤษภาคม 2565 ประมาณ 1.20 – 1.40 เมตร โดยเฉพาะใน

วันท่ี 14 พฤษภาคม 2565 ระดับน้ําจะเพ่ิมขึ้นสูงสุด ประมาณ 0.70 – 0.80 เมตร  

  2. บริเวณตัง้แตสถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ถึงสถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คาดวาระดับน้ํา 

มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในชวงวันท่ี 11 – 19 พฤษภาคม 2565 สะสมประมาณ 1.20 – 1.50 เมตร โดยขึ้นอยูกับ  

การบริหารจัดการน้ําของเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  จึงขอใหจังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี 

ติดตามสถานการณและแจงเตือนใหประชาชนทีสั่ญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแมน้าํโขง รวมทัง้ผูทีอ่าศัย 

อยูบริเวณ 8 จังหวัด ริมแมน้ ําโขง ทราบลวงหนา พรอมทั ้งเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามประกาศ 

กองอํานวยการน้ําแหงชาติ ฉบับที่ 13/2565 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 
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      6.2 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ไดติดตามสภาวะอากาศและพิจารณา    

ปจจัยเส่ียง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาไดมีประกาศฉบับที่ 10 (99/2565) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. 

แจงวา พายุไซโคลนกําลังแรง “อัสนี” บริเวณชายฝ งสาธารณรัฐอินเดียตอนกลาง คาดวาจะเคลื่อนขึ ้นฝ ง

สาธารณรฐัอนิเดียตอนกลางในชวงวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2565 โดยพายุนี้ไมสงผลกระทบโดยตรงตอประเทศไทย 

แตจะสงผลใหลมทีพั่ดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังคอนขางแรง ทําใหยังคงมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักบางพืน้ที่ 

และกองอํานวยการน้าํแหงชาติไดประเมินสถานการณน้าํจากฝนคาดการณของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบัน

สารสนเทศทรพัยากรน้าํ (องคการมหาชน) พบวาปริมาณฝนตกสะสมอาจสงผลใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก 

รวมทั้งทําใหพ้ืนที่ที่มีน้ําทวมขังอยูเดิมมีแนวโนมระดับน้ําเพ่ิมขึ้น โดยมีพื้นที่เฝาระวังสถานการณ ระหวางวันท่ี  

10 - 17 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 

        พ้ืนท่ีเฝาระวังสถานการณนํ้าทวมฉับพลัน และนํ้าปาไหลหลาก ภาคเหนือ จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม 

ตาก นครสวรรค และอุทัยธานี ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ภาคใต

        จึงใหจังหวัดติดตามสถานการณและแจงเตือนประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบลวงหนาทัง้นีห้ากมี

แนวโนมจะเกิดสถานการณรุนแรงในพื้นที ่ใหถือปฏิบัติตามขอสัง่การและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 007 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

รวมทั้งหนังสือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ดวนท่ีสุด ที่ มท (กปภก) 0624/ว 68 ลงวันที่ 

10 พฤษภาคม 2565 พรอมทัง้เตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้าํแหงชาติ ฉบับที่ 

12/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  

 จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา และภูเก็ต 

        เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม เฝาระวังและติดตามสถานการณ รวมท้ังลดผลกระทบจากสถานการณดังกลาว    

อยางมีประสิทธิภาพ จึงขอใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ เขต 8 กําแพงเพชร     

เขต 10 ลําปาง เขต 11 สุราษฏรธธานี  เขต 12 สงขลา เขต 16 ชัยนาท และเขต 18 ภูเก็ต ดําเนินการ ดังนี้ 

        1. ติดตามขอมูลสภาวะอากาศ และขาวสารจากทางราชการอยางใกลชิด เตรียมความพรอมเครือ่งจักรกล

สาธารณภัย รถปฏิบัติการ กําลังพล ใหพรอมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง 

        2. กรณีประเมนิสถานการณแลว คาดวาจะเกดิสถานการณ หรอืสถานการณขยายวงกวางใหมอบหมายบุคลากร 

ชุดเผชิญสถานการณวิกฤต (ERT) พรอมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการไปปฏิบัติหนาที่ในศูนยบัญชาการ

เหตุการณจังหวัด ขึ ้นการบังคับบัญชาตอผูวาราชการจังหวัด/ผู อํานวยการจังหวัด โดยประสานการปฏิบัติ 

กบัสํานกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั 

         3. กรณีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบไมเพียงพอ ใหประสานขอรับการสนับสนุนจาก    

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกลเคียง  

    7 ขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย/ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

  7.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 สั่งการใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพรอม

รับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป 2565 ดังน้ี 
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   ดวยกรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดการณลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย ป 2565 วาฤดูฝนของ

ประเทศไทยปนี ้จะเริม่ตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิน้สุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในชวง

เดือนสิงหาคมและกันยายน จะเปนชวงที่มีฝนตกชุกหนาแนน และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผาน

ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะสงผลใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจกอใหเกิด

สภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมทั้งน้ําลนตล่ิงไดในบางพ้ืนท่ี  

   เพื่อใหการเตรียมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝนป 2565 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงให 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

   1. การเตรยีมความพรอม 

    1.1 การเฝาระวังและติดตามสถานการณอุทกภัย ใหจัดตั ้งคณะทํางานติดตามสถานการณ  

โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ทําหนาท่ีติดตาม วิเคราะหขอมูลสภาพอากาศ สถานการณน้าํ 

และประเมินสถานการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัยในชวงฤดูฝน เสนอตอผูอํานวยการจังหวัดในการเตรียมการ

เผชญิเหตไุดอยางเหมาะสมกบัสถานการณและสภาพพ้ืนท่ี 

    1.2 การจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ใหทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด  

โดยใหความสําคัญกับการจัดทํารายละเอียดในประเด็นสําคัญ อาทิ ขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถลมในระดับ

หมูบาน/ชุมชน รายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหนวยงานตางๆ การกําหนดจุด/พ้ืนที่

ปลอดภัยประจําหมูบาน/ชมุชน แผนรองรบัการอพยพประชาชน และสถานที่จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การกําหนด

บทบาทภารกจิหนวยงานใหเหมาะสมกบัโครงสรางศนูยบญัชาการเหตกุารณจงัหวดั ตามระบบบัญชาการเหตุการณ 

ชองทางการสื่อสาร พื้นที่รับผิดชอบ และกําหนดตัวบุคคลหรือหนวยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจใหชัดเจน 

พรอมทั้งกําหนดใหมีการซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยรวมกับหนวยงานที่เกี ่ยวของ  

เพ่ือสรางความเขาใจถงึกลไกการปฏิบตังิานรวมกนั เมือ่เกดิสถานการณอทุกภัย 

    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 การตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงสถานที่ใชกักเก็บน้ํากั้นน้ํา อาทิ อางเก็บน้ํา พนังกั้นน้ํา 

ใหมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบทําการสํารวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง ตามหลัก

วิศวกรรมเพ่ือรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ําไหลเขา/ผานในปรมิาณมาก รวมทั้งสรางความมั่นใจใหกบัประชาชนในพ้ืนที่ 

    1.5 การแจงเตือนภัย เมื่อมีแนวโนมการเกิดสถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินถลมใหแจงเตือนไปยัง

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ เพ่ือเตรียมการใหความชวยเหลือตามแผนเผชิญเหตุ

อุทกภัย และใหแจงเตือนประชาชนทราบถึงสถานการณในชองทางตางๆ เพื่อสรางการรับรูถึงแนวทางการปฏิบัติตน 

ใหเกดิความปลอดภัย ชองทางการแจงขอมลู และการขอรบัความชวยเหลือจากภาครฐั 
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   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 หรือสูบน้ําระบายออกจากพ้ืนที่ 

    2.3 จัดชุดปฏิบัติการใหความชวยเหลือประชาชนแตละดานใหครอบคลุม อาทิ ดานการดํารงชีพ 

ใหจดัตัง้โรงครวัพระราชทาน การใหความชวยเหลือดานอาหาร น้าํดืม่ การรกัษาพยาบาล แกประชาชนทีป่ระสบภัย 

ตามวงรอบอยางตอเนื ่อง ดานที ่อยูอาศัยใหบูรณาการหนวยงาน ทั ้งฝายพลเรือน หนวยทหาร อาสาสมัคร 

ประชาชนจิตอาสาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเรงซอมแซมบานเรือนประชาชนโดยเร็ว และกรณีเสนทาง

คมนาคมมีน้ําทวมขังหรือไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ใหจัดทําปายแจงเตือน จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวก

แนะนําเสนทางเลี่ยงที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อใหความชวยเหลือประชาชน 

พรอมทั้งเรงซอมแซมเสนทางท่ีชํารุด/ถกูตดัขาด เพ่ือใหประชาชนสามารถกลับมาใชชวีติไดตามปกตโิดยเรว็ 

    2.4 การรายงานสถานการณอุทกภัย ใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบผานกองอํานวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางตามชองทางที่กําหนดอยางตอเนื่อง และเนื่องจากปจจุบันยังคงมีสถานการณ

การแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอใหความสําคญักบัการดาํเนนิการตามมาตรการ

ปองกนัโรคของกระทรวงสาธารณสุขดวย 

   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 ดังนี้ 
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 1. จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณภายใตกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด   

ทําหนาที่เฝาระวัง ติดตามขอมูลสภาพอากาศ ปริมาณฝนที่ตก และปริมาณน้ําตามแหลงน้ําตาง ๆ สําหรับใช     

ในการคาดการณ วิเคราะห และประเมินแนวโนมการเกิดภัยแลงในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง และหากมีแนวโนมเกิดการ

ขาดแคลนน้ําในกรณีตาง ๆ ใหเรงเสนอขอมูลประกอบการตัดสินใจใหผูมีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งการ

หนวยงานเขาดําเนินการปองกันและแกไขปญหาทันที  

 2. วางแผนการบรหิารจัดการน้าํ โดยใชกลไกของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการของจังหวัด ในการกําหนด

แนวทางการใชน้ําในลักษณะตาง ๆ  ทั้งเพ่ือการอุปโภคบริโภค การรกัษาระบบนเิวศ การเกษตร และอตุสาหกรรม ตลอดจน

แนวทางการระบาย และกกัเกบ็น้าํไวใชประโยชนตามแหลงน้าํขนาดตาง ๆ ใหสอดคลองกับสถานการณน้ําในพ้ืนท่ี 

 3. ทบทวนและจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลงของจังหวัดใหสอดคลอง และเหมาะสมกับสถานการณ ในพ้ืนท่ี 

โดยใหความสําคญักบัการจัดทําและนําขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยแลง 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 พรอมท้ังประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 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 

ระมัดระวังอยาใหเกิดปญหาความขดัแยงจากกรณีการแยงชงิน้าํ 

 7. สรางการรับรูใหประชาชนภาคสวนตาง ๆ มีความเขาใจถึงสถานการณน้ําในพ้ืนที่ และ มาตรการบริหาร

จัดการน้ําของภาครัฐ รวมถึงการมีสวนรวมในการใชน้ําอยางประหยัด โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ในพ้ืนท่ี 

 มสีวนรวมในการซอมสราง บาํรุงรักษาแหลงกักเก็บน้ําขนาดเล็ก เพ่ือใหชุมชนไดใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

 7.3 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ไดมีขอสั่งการเม่ือวันท่ี 10 พ.ย. 64 สัง่การใหกองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรยีมการปองกนั

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

มาตรฐานในหลายพ้ืนท่ี โดยสถานการณดงักลาวสาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมตางๆ ทั้งโดยธรรมชาติและจากกิจกรรมของ

มนษุย อาท ิการคมนาคมและขนสง การเผาในทีโ่ลง การเกดิไฟปา ภาคอตุสาหกรรมการกอสรางและหมอกควันขามแดน 

เปนตน ประกอบกบัสภาพทางอตุุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศในบางพ้ืนที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในชวงท่ีลม

สงบ สงผลใหระดับเพดานการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุนละออง อยูในระดับต่ํา การไหลเวียน และถายเท 

ของอากาศไมดี จึงทําใหเกิดการสะสมของฝุนละอองในบรรยากาศเพ่ิมสูงขึ้นบางชวงเวลาในหลายพ้ืนที่ 

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

เปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ สอดคลองกบัแผนปฏิบตักิารขบัเคล่ือนวาระแหงชาต ิ“การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง”

จึงใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี ้

  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 ตลอดจนอาสาสมัครที่เขามา มีสวนรวม  

กับภาครัฐ โดยจัดใหมีวัสดุ อุปกรณสวนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามบทบาท ภารกิจ ที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจน

การดูแลดานสวัสดิการ และคาใชจายตามระเบียบ หลักเกณฑที่กําหนด รวมท้ังพิจารณาแหลงงบประมาณหรือแสวงหา

ความรวมมือจากภาคเอกชนสําหรับกรณีการประกันภัยใหผูปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงอันตราย  

  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 
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    5.2) ในพ้ืนที่ท่ีมีสถานการณรุนแรง 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 

จัดพ้ืนที่และระบบบริการประชาชนในพ้ืนที่ปลอดภัย (SafetyZone) หรือหองปลอดฝุน ในพ้ืนที่รับผิดชอบใหมีความ

เหมาะสมตามแนวทาง และมาตรการปองกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข  

   5.4) สรางการรับรูใหประชาชนเขาใจถึงสถานการณ และเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ

ดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขอกฎหมายและมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐ 

  6) รายงานสถานการณ และผลการดําเนินการของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด     

ใหกระทรวงมหาดไทยทราบผานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอยางตอเนื่อง 

8. สภาพนํ้าในอางเก็บนํ้า (ขอมูลกรมชลประทาน วันท่ี 11 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 5,606 42 1,806 19 1.09 0.02 14.00 19.00 7,856 

2. สิริกิต์ิ(อต) 9,510 3,644 38 794 12 10.92 9.42 10.04 10.04 5,866 

3. แมงัดสมบูรณชล(ชม) 265 92 35 80 32 0.76 0.31 0.14 0.19 173 

4. แมกวงอุดมธารา(ชม) 263 81 31 67 27 0.44 0.21 0.04 0.04 182 

5. กิ่วลม(ลป) 106 62 58 58 57 0.52 0.54 0.37 0.12 44 

6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 98 58 92 56 0.08 0.15 0.00 0.00 72 

7. แควนอยบํารุงแดน(พล) 939 363 39 320 36 2.40 2.64 4.32 4.32 576 

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 0.32 0.00 0.11 0.11 95 

10. นํ้าอูน(สน) 520 211 41 166 35 0.61 0.25 0.00 0.00 309 

11. นํ้าพุง(สน) 165 67 41 59 38 0.13 0.26 0.31 0.31 98 

12. จุฬาภรณ(ชย) 164 102 62 65 51 0.18 0.16 0.53 0.52 62 

13. อุบลรัตน(ขก) 2,431 1,087 45 506 27 9.05 2.02 3.02 3.02 1,344 

14. ลําปาว(กส) 1,980 632 32 532 28 2.52 2.98 0.34 0.93 1,348 

15. ลําตะคอง(นม) 314 191 61 168 58 0.60 0.94 1.12 1.30 123 

16. ลําพระเพลิง(นม) 155 101 65 99 65 0.50 0.23 1.09 1.09 54 

17. มูลบน(นม) 141 86 61 79 59 0.24 0.00 0.18 0.22 55 

18. ลําแซะ(นม) 275 168 61 161 60 1.72 2.24 0.81 0.81 107 

19. ลํานางรอง(บร) 121 98 80 94 80 0.00 0.15 0.07 0.07 23 

20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,119 57 287 25 5.80 5.94 4.94 5.08 847 
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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) 

21. ปาสักชลสิทธ์ิ(ลบ) 960 290 30 287 30 3.86 7.98 3.49 3.49 670 

22. ทับเสลา(อน) 160 76 47 59 41 0.11 0.00 0.00 0.00 84 

23. กระเสียว(สพ) 299 192 64 152 59 3.33 4.68 1.02 1.02 107 

24. ศรนีครนิทร(กจ) 17,745 14,626 82 4,361 58 5.35 8.48 20.04 19.97 3,119 

25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 4,994 56 1,982 34 1.02 0.00 24.97 25.01 3,866 

26. ขุนดานปราการชล(นย) 224 48 22 44 20 0.33 0.31 0.36 0.43 176 

27. คลองสียดั(ฉช) 420 72 17 42 11 2.70 1.80 0.14 0.14 348 

28. บางพระ(ชบ) 117 90 77 78 74 0.41 0.13 0.30 0.30 27 

29. หนองปลาไหล(รย) 164 119 73 106 70 1.04 0.91 0.32 0.32 45 

30. ประแสร(รย) 295 199 68 179 65 1.40 2.08 0.56 0.56 96 

31. นฤบดินทรจนิดา(ปจ) 295 66 22 46 17 0.01 0.03 0.10 0.10 229 

32. แกงกระจาน(พบ) 710 359 51 294 46 1.34 1.77 2.59 2.59 351 

33. ปราณบุรี(ปข) 391 221 56 203 54 1.19 2.05 1.58 1.58 170 

34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,305 59 1,953 46 4.95 3.55 15.02 14.95 2,334 

35. บางลาง(ยล) 1,454 1,090 75 814 69 6.39 8.65 8.13 8.02 364 

รวมท้ังประเทศ 70,926 39,645 56 16,100 34 71.33 70.90 120.07 125.68 31,281 

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 แมกวงอุดมธารา หวยหลวง อุบลรัตน ลําปาว สิรินธร ขุนดานปราการชล  คลองสียัด 

และนฤบดินทรจินดา) 

 9. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันท่ี 12 พ.ค. 65 (ขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด ยงัไมรวมขอมูล สตช. และ สธ.) 

ชวงเวลา ผูเสียชีวิต ผูบาดเจบ็ รวม 

11 พ.ค. 65 62 2,423 2,485 

1 - 11 พ.ค. 65 437 25,213 25,650 

1 ม.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 5,465 312,784 318,249 

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

              อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   ผูอํานวยการกลาง 


