
 

ที่ของข่าว 050/2566     วันที่ 25 มกราคม 2566           (เวลา 18.00 น.) 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ าวัน ดังนี้ 
 1.สถานการณ์สาธารณภัย 
 1.1 อทุกภัย 
   จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 14.00 น.เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ประกอบกับน้้าทะเลหนนนู ง            
ู่งผลให้น้้าท่วมขัง ต.แหลมตะลนมพนก อ.ปากพนัง บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกกระทบ 750 ครัวเรือน           
โดย ูนง.ปภ.จ. อ้าเภอ อปท. จิตอาูา อู. อปพร. อาูาูมัคร ม ลนิธิ เข้าู้ารวจความเูียหายและให้การช่วยเหลือ     
เพื่อเร่งระบายน้้าออกจากพื้นที่ ปัจจุบันระดับน้ าลดลง 

 
  1.2 อัคคีภัย 
   จ.ปทุมธานี วันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 13.00 น. เกิดเพลิงไหม้ภายในบริษัทแลบแกู๊ (ประเทศไทย) ม.13             
ถ.เลียบคลอง 5  ต.บึงค้าพร้อย อ.ล าลูกกา ลักษณะที่เกิดเหตนเป็นโรงงานผลิตก๊าซอ๊อกซิเจน เบื้องต้นเพลิงลนกไหม้   
ตัวอาคารู้านักงานและโรงงานบรรจนก๊าซ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย(ชาย) โดย ูนง.ปภ.จ. อ้าเภอ จนท.ตร. ทต.บึงค้าพร้อย  
อปพร. อาูาูมัคร ม ลนิธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าอ้านวยการและท้าการดับเพลิงจนูงบเวลา 14.30 น.         
ูาเหตนอย ่ระหว่างการูอบูวนของเจ้าหน้าที่ 
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 1.3 แผ่นดินไหว 
  จ.ก าแพงเพชร วันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 13.33 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 2.1 ความลึก 1 กม.  
ที่ละติจ ด 16.34 องศาเหนือ ลองจิจ ด 99.13 องศาตะวันออก บริเวณ ต.โป่งน้้าร้อน อ.คลองลาน เบื้องต้นยังไม่มี
รายงานความรู้สึกสั่นไหวและรายงานความเสียหาย 

 
 2. การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 
  2.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย  
ฉบับที่ 14 (35/2566) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25-30 มกราคม 2566) วันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 17.00 น. 
   ในช่วงวันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 มรูนมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลนมอ่าวไทยและภาคใต้มี
ก้าลังแรง ท้าให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ู ้าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีก้าลังแรง โดยมีคลื่นู ง 2-4 เมตร  
บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นู งมากกว่า 4 เมตร 

ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 30 มกราคม 2566 มรูนมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลนมอ่าวไทยและภาคใต้
จะมีก้าลังแรงขึ้นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศู งหรือมวลอากาศเย็นก้าลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน  
จะแผ่เูริมลงมาปกคลนมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ท้าให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง  
และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก้าลังแรง โดยมีคลื่นู ง 2-4 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นู งมากกว่า 4 เมตร 

ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกูะูมไว้ด้วย และขอให้
ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือในบริเวณ
ดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงด
ออกจากฝั่งตลอดช่วง 
 2.2 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ้าวันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 17.00 น. 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศู งหรือมวลอากาศเย็นก้าลังแรงจาก
ประเทศจีนปกคลนมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ท้าให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง 
โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรนงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก อนณหภ มิ
จะลดลง 1–3 องศาเซลเซียู ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนด แลรักษาูนขภาพเนื่องจากูภาพอากาศ 
ที่หนาวเย็น รวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากูภาพอากาศแห้งและลมแรงในระยะนี ้
  ู้าหรับมรูนมตะวันออกเฉียงเหนือก้าลังแรงยังคงพัดปกคลนมอ่าวไทย และภาคใต้ ท้าให้ภาคใต้ตอนล่าง
มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกูะูม ู่วนคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีก้าลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นู ง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นู ง
มากกว่า 4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอย ่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง  
ู่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณ
ที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย 
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 3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 13.00 น.วันที่ 24 ม.ค.66 ถึง เวลา 13.00 น. วันที่ 25 ม.ค.66 (ข้อม ลกรมอนตนนิยมวิทยา) 

 4. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอนตนนิยมวทิยา ณ วันที่ 25 ม.ค. 66)  

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ าสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  
สูงสุด (˚C) 

จังหวัด 

เหนือ 10.9 ตาก 34.6 อนตรดิตถ ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10.2 ูกลนคร 32.8 บึงกาฬ 

กลาง 17.0 อนทัยธาน ี 34.4 กาญจนบนร ี
ตะวันออก 18.0 ูระแก้ว 36.4 ชลบนรี 

ใต ้ 22.5 ชนมพร 34.3 ูนราษฎร์ธาน ี
กรนงเทพมหานคร/ปริมณฑล 19.7 ปทนมธาน ี 34.8 กรนงเทพมหานคร 

 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ าสุด 2.0 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท ์อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)  

 5. คุณภาพอากาศในพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประจ้าวันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 17.00 น. (ข้อม ลกรมควบคนมมลพิษ) 
ที ่ ค่า PM 2.5 ในพื้นที ่ คุณภาพอากาศ 

1. จ.ล้าพ น ต.ลี้ อ.ลี ้ 63 เริ่มมีผลกระทบต่อูนขภาพ 
2. จ.ล้าปาง ต.พระบาท อ.เมืองฯ 60 เริ่มมีผลกระทบต่อูนขภาพ 
3. จ.ตาก ต.แม่ปะ อ.แมู่อน 55 เริ่มมีผลกระทบต่อูนขภาพ 
4. จ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองฯ 54 เริ่มมีผลกระทบต่อูนขภาพ 
5. จ.ูนโขทัย ต.ธานี อ.เมืองฯ 51 เริ่มมีผลกระทบต่อูนขภาพ 

หมายเหตุ  
ค่ามาตรฐาน  PM 2.5  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ) 

0-25 
คนณภาพอากาศ 

ดีมาก 

26-37 
คนณภาพอากาศด ี

38-50 
คนณภาพอากาศ 

ปานกลาง 

51-90 
เริ่มมีผลกระทบต่อ

ูนขภาพ 

มากกว่า 90 
มีผลกระทบ 
ต่อูนขภาพ 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อ าเภอ/เขต ปริมาณฝน 
เหนือ - - - - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ - - - - 
กลาง - - - - 

ตะวันออก - - - - 
ใต้ฝั่งตะวันออก นครศรีธรรมราช - เมืองฯ 55.7 มม. 
ใต้ฝั่งตะวันตก พังงา - ตะกั่วป่า 8.8 มม. 

กรนงเทพฯและปริมณฑล - - - - 
เกณฑ์ปริมาณน้้าฝน 0.1-10 มม.= ฝนเล็กน้อย 10.1-35.0 มม.= ฝนปานกลาง 35.1-90.0 มม. = ฝนหนัก มากกว่า 90.0 มม. = ฝนหนักมาก 
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 6. พื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามูภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเูี่ยง 

กอปรกับกรมอนตนนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 10 (31/2566) ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. แจ้งว่า 
ในช่วงวันที่ 23 - 30 มกราคม 2566 มรูนมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลนมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีก้าลังแรงขึ้น
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศู งหรือมวลอากาศเย็นก้าลังแรงจากูาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่เูริมลงมาปกคลนม
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ท้าให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ ู้าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก้าลัง
แรง มีคลื่นู ง 2 - 4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นู งมากกว่า 4 เมตร โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ 
ระหว่างวันที ่23 - 30 มกราคม 2566 ดังนี้ 

1. น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าท่วมขัง บริเวณ ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช (อ.เมืองฯ ขนอม 
เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ท่าศาลา นบพิต้า ปากพนัง พรหมคีรี พระพรหม ร่อนพิบ ลย์ ลานูกา ูิชล) พัทลุง   
(อ.เมืองฯ กงหรา เขาชัยูน ควนขนนน ตะโหมด บางแก้ว ปากพะย น ป่าบอน ศรีนครินทร์) สงขลา (อ.เมืองฯ 
กระแููินธน์ ควนเนียง จะนะ เทพา บางกล่้า ระโนด รัตภ มิ หาดใหญ่) ปัตตานี (อ.เมืองฯ กะพ้อ โคกโพธิ์ ทน่งยางแดง 
ปะนาเระ มายอ ไม้แก่น ยะรัง ยะหริ่ง ูายบนรี หนองจิก) ยะลา (อ.เมืองฯ รามัน ยะหา กาบัง) นราธิวาส (อ.เมืองฯ 
จะแนะ เจาะไอร้อง ตากใบ บาเจาะ ยี่งอ ระแงะ รือเูาะ แว้ง ูนคิริน ูนไหงโก-ลก ูนไหงปาดี) กระบี่ (อ.เกาะลันตา 
เหนือคลอง) ตรัง (อ.กันตัง หาดู้าราญ) และสตูล (อ.เมืองฯ) 

2. คลื่นลมแรง ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ทนกอ้าเภอ) ชุมพร (อ.เมืองฯ ปะทิว ูวี ทน่งตะโก หลังูวน ละแม)   
สุราษฎร์ธานี (อ.เมืองฯ ดอนูัก กาญจนดิษฐ์ ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง เกาะูมนย เกาะพะงัน) นครศรีธรรมราช     
(อ.เมืองฯ ขนอม ูิชล ท่าศาลา ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่) สงขลา (อ.เมืองฯ ระโนด กระแููินธน์ ูทิงพระ ูิงหนคร  
จะนะ เทพา) ปัตตานี (อ.เมืองฯ หนองจิก ยะหริ่ง ปะนาเระ ูายบนรี ไม้แก่น) และนราธิวาส (อ.เมืองฯ ตากใบ) 

เพื่อเป็นการเน้นย้้าให้พื้นที่เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามูถานการณ์น้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก 
น้้าท่วมขัง และคลื่นลมแรง จึงให้จังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 11       
สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา และเขต 18 ภูเก็ต ด้าเนินการตามหนังูือในราชการกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา  
ูาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนทีู่นด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 8 และ 0610/ว 9 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 
 7. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  7.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 65 สั่งการให้จังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรง
ในพื้นที่ภาคใต้ 
 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยแห่งชาติได้ติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศร่วมกับ
กรมอนตนนิยมวิทยา พบว่าช่วงครึ่งหลังของเดือนตนลาคม ปี 2565 ร่องความกดอากาศต่้าที่พาดผ่านภาคกลางและ 
ภาคตะวันออกจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทย ท้าให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชนกหนาแน่น และอาจ
มีพายนหมนนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทยทางภาคตะวันออก และต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและ
ภาคใต้ได้ ูถานการณ์ดังกล่าวยังู่งผลให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก และน้้าล้นตลิ่งในบางแห่ง  
ู้าหรับคลื่นลมจะมีก้าลังแรงและคลื่นู งในบางช่วง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับูถานการณ์อนทกภัยที่  
อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ จึงให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้  
จังหวัดเพชรบนรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือปฏิบัติตามแนวทางในหนังูือที่อ้างถึง โดยเคร่งครัด พร้อมทั้ง
ด้าเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ดังนี้ 
 



5 

 
 

 1. การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ให้ติดตามูภาพอากาศ ปริมาณฝน ูถานการณ์น้้า  
และประเมินความเูี่ยงการเกิดอนทกภัย น้้าท่วมขัง และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เูี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ของจังหวัด พื้นที่ท้ายเขื่อน อ่างเก็บน้้าที่มีปริมาณน้้ามาก และพื้นที่เชิงเขา เพื่อใช้เป็นข้อม ลให้ผ ้อ้านวยการแต่  
ละระดับในการตัดูินใจูั่งการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือประชาชน 

2. การแจ้งเตือนภัย ให้ความู้าคัญกับการด้าเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก่  
2.1 การแจ้งเตือนประชาชน เพื่อให้รับทราบูถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมอบหมาย 

ฝ่ายปกครอง ก้านัน ผ ้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองู่วนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่ แจ้งแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิด  
หรือคาดว่าจะเกิดูาธารณภัยในพื้นที่ ก้าหนดช่องทางการรับร ้ข่าวูารการแจ้งเตือน อาทิ หอกระจายข่าวประจ้าหม ่บ้าน 
ชนมชน วิทยนชนมชน ูื่อูังคมออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงช่องทางการติดต่อูื่อูาร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อูถานการณ์ 
รวมถึงการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทนกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 

2.2 การแจ้งเตือนหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล   
ูาธารณภัย ให้พร้อมออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตนอนทกภัย  
 3. การดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีไฟฟ้ารั่ว ให้ประูานการปฏิบัติกับการไฟฟ้าู่วน
ภ มิภาคและองค์กรปกครองู่วนท้องถิ่น ในการตรวจูอบจนดเูี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากกระแูไฟฟ้ารั่ว 
โดยเฉพาะจนดเูี่ยงอนทกภัยและเป็นพื้นที่ชนมชน หากพบว่ามีกระแูไฟฟ้ารั่วให้ด้าเนินการแก้ไขให้อย ่ในูภาพ  
ที่ปลอดภัย และในช่วงที่มีน้้าท่วมขัง หากประเมินว่าประชาชนจะได้รับอันตรายให้รีบตัดกระแูไฟฟ้าในทันที  
 4. กรณีพื้นที่ติดชายฝั่ง และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้มอบหมายหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ก้ากับด แล เช่น บริเวณน้้าตก ถ้้า ก้าหนดมาตรการในการแจ้งเตือน การปิดกั้น หรือห้ามบนคคลใด  
เข้าพื้นที่ในช่วงที่มีฝนตกหนัก หรือตกหนักมากในพื้นที่  ู้าหรับพื้นที่ติดทะเล ชายหาดต่าง ๆ ให้ก้าชับ  
ูถานประกอบการ โรงแรมในพื้นที่ชายทะเล ูื่อูารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังและห้ามลงเล่นน้้าในช่วง 
ที่มีคลื่นลมแรง และให้ประูานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ต้ารวจน้้าในพื้นที่  
เพื่อด้าเนินการตามมาตรการที่ก้าหนดในการน้าเรือเข้าที่ก้าบังและห้ามการเดินเรือช่วงที่มีคลื่นลมแรง  
โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีเรือขนาดเล็กอย ่ในพื้นที่นอกชายฝั่งที่อาจจะเป็นอันตรายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการน้าเรือดังกล่าวกลับเข้าฝั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

5. การเผชิญเหตุ เมื่อเกิดูาธารณภัยในพื้นที่ ให้จัดชนดปฏิบัติการจากหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน 
ทหาร ต้ารวจ ม ลนิธิ อาูาูมัคร เร่งเข้าคลี่คลายูถานการณ์ พร้อมทั้งด แลความเป็นอย ่ของประชาชนในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะด้านการด้ารงชีพ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยงผ ้ประูบภัย การแจกจ่ายถนงยังชีพตาม
วงรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

6. กรณีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่  ให้ผ ้อ้านวยการูั่งการอพยพประชาชน 
ในพื้นที่เูี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศ นย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง ก้านัน ผ ้ใหญ่บ้าน 
ผ ้บริหารองค์กรปกครองู่วนท้องถิ่น ชนดปฏิบัติการด้านการแพทย์และูาธารณูนข เครือข่ายอาูาูมัคร  
ประชาชนจิตอาูา เข้าด แลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบจนกว่าูถานการณ์จะเข้าู ่ภาวะปกติ 
  7. เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายแล้ว  ให้เร่งู้ารวจความเูียหายที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วน             
ในทนกด้าน อาทิ ด้านชีวิต ที่อย ่อาศัย พื้นที่การเกษตร ูิ่งูาธารณประโยชน์ ูิ่งูาธารณ ปโภค ฯลฯ และด้าเนินการ
ช่วยเหลือฟื้นฟ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยจังหวัดที่
ได้รับผลกระทบรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยกลางเป็น
ประจ้าทนกวันจนกว่าูถานการณ์จะเข้าู ่ภาวะปกติ 
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  7.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ            
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 65 สั่งการให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพร้อม             
รับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 – 2566 ดังนี้ 
 ด้วยในช่วงฤด หนาวจนถึงฤด แล้งของทนกปี ประเทศไทยจะเกิดูถานการณ์ฝน่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน      
ในหลายพื้นที่  อาทิ ช่วงเดือนตนลาคมถึงเดือนมีนาคม ที่ค่าฝน่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่ภาคกลาง             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรนงเทพมหานคร และช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ที่ค่าฝน่นละอองเพิ่มู งขึ้น  
และเกินเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีูาเหตนการเกิดทั้งจากโดยธรรมชาติ และกิจกรรมของมนนษย์ 
ประกอบกับูภาพทางอนตนนิยมวิทยา รวมทั้งูภาพภ มิประเทศ ในบางพื้นที่ของประเทศไทยที่มีูภาพเอื้อต่อการเกิด
ูถานการณ์ โดยเฉพาะในช่วงที่ลมูงบ ซึ่งจะู่งผลให้ระดับการลอยตัว และการกระจายตัวของฝน่นละอองอย ่ในระดับต่้า 
การไหลเวียน และถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงท้าให้เกิดการูะูมของฝน่นละอองในบรรยากาศ เพิ่มู งขึ้นบางช่วงเวลา    
ในหลายพื้นที่ ู่งผลกระทบโดยตรงต่อูิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และูนขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก 
 เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝน่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)          
ปี 2565 – 2566 เป็นไปอย่างมีประูิทธิภาพ ูอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหา
มลพิษด้านฝน่นละออง” จึงให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยจังหวัด ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาูาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570    
เป็นหลัก ร่วมกับกฎหมาย และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการด้าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดตั้งคณะท้างานติดตามูถานการณ์ภายใต้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาู าธารณภัย จังหวัด เพื่อเฝ้าระวัง 
และติดตามูถานการณ์ทีู่่งผลต่อการเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝน่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ โดยเน้น
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ภาพถ่ายดาวเทียม การใช้ระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการ
ูนับูนนนการอ้านวยการ ูั่งการ ให้ผ ้อ้านวยการในแต่ละระดับ รวมทั้งูามารถแจ้งเตือนแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
และมีประูิทธิภาพ 
 2. ทบทวน และจัดท้าแผนเผชิญเหตน โดยให้ความู้าคัญกับการปรับปรนงข้อม ลให้เป็นปัจจนบันอาทิ พื้นที่เูี่ยง 
(พื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชนมชน/เมือง) ข้อม ลกลน่มเปราะบาง ข้อม ลทรัพยากร เครื่องจักรกล   
ูาธารณภัยของหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติในแต่ละระดับตามการเปลี่ยนแปลงของูถานการณ์ การแบ่งพื้นที่     
และการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ถึงระดับอ้าเภอ ต้าบล และหม ่บ้าน อย่างชัดเจน พร้อมทั้งซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตนร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  
 3. เตรียมความพร้อมก้าลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อนปกรณ์ เครื่องจักรกลูาธารณภัย ให้มีความพร้อมใช้งาน
ตามภารกิจ ู้าหรับในพื้นที่ที่มักเกิดการเผาอย ่บ่อยครั้ง ให้ประูานการปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองู่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งชนดเฝ้าระวังระดับพื้นที่ ูนับูนนนการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องปราม         
การลักลอบเผาในเขตป่า เขตพื้นที่การเกษตร โดยมน่งเน้นการมี ู่วนร่วมของชนมชน และประชาชนจิตอาูา               
ให้ครอบคลนมในทนกพื้นที่ 
 4.  เน้นย้้าการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งก้าเนิด) โดยก้าชับหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่   
ตามกฎหมาย ด้าเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งก้าเนิดต่าง ๆ 
อาทิ จากการคมนาคมขนู่ง การเผาในที่โล่ง (การเผาวัูดนการเกษตร การเกิดไฟป่า การเผาขยะกิ่งไม้ใบไม้ ) 
ภาคอนตูาหกรรม และการก่อูร้าง เป็นต้น 
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 5. กรณีการเผาในพื้นที่การเกษตรให้มอบหมายอ้าเภอ และองค์กรปกครองู่วนท้องถิ่นประูานการ
ปฏิบัติกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและูหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนใช้กลไกอาูาูมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ร่วมรณรงค์งดการเผาเศษวัูดนทางการเกษตร โดยเฉพาะช่วงที่มีูถานการณ์หมอกควันฝน่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
รนนแรง พร้อมทั้ง ู่งเูริมการน้าองค์ความร ้ด้านการก้าจัดวัูดนเหลือใช้ทางการเกษตร และูนับูนนนการน้าวัูดนเหลือใช้
ทางการเกษตรไปแปรร ปใช้ประโยชน์ หรือเพิ่มม ลค่าแทนการเผา อาทิ การไถกลบตอซัง การใช้จนลินทรีย์ในการย่อยูลาย
เศษวัูดนทางการเกษตร การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การผลิตปน๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อูร้างการรับร ้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ 
และมีู่วนร่วมในการด้าเนินการตามมาตรการของภาครัฐ   
 6. ร่วมกันประชาูัมพันธ์ูร้างการรับร ้ให้ประชาชนทราบถึงูถานการณ์ มาตรการ ข้อกฎหมาย แนวทาง
ปฏิบัติตน ข้อม ลด้านูนขภาพของกระทรวงูาธารณูนข และผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝน่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) ของภาครัฐ ผ่านูื่อประชาูัมพันธ์ ูื่อูังคมออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง  
 7. เมื่อเกิดูถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน หรือระดับปริมาณฝน่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  เกินค่ามาตรฐาน
และมีแนวโน้มู งขึ้น ให้ศ นย์บัญชาการเหตนการณ์จังหวัด อ้าเภอ บ รณาการหน่วยงานฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือน 
องค์กรปกครองู่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยอาูาูมัคร ประชาชนจิตอาูา ยกระดับมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคนมแหล่งก้าเนิดฝน่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเคร่งครัด ู้าหรับกรณีที่เกิดไฟป่าใหู้นธิ
ก้าลังเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะความช้านาญ ประกอบก้าลังเป็นชนดปฏิบัติการ พร้อมอนปกรณ์ เครื่องจักรกลูาธารณภัย  
ที่เหมาะูมเร่งดับไฟป่าในพื้นที่โดยเร็ว  
 8. การปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความเูี่ยงอันตราย เน้นย้้าการให้ความู้าคัญในเรื่องความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ผ ้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอาูาูมัครที่เข้ามามีู่วนร่วมกับภาครัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีวัูดนอนปกรณ์ู่วนบนคคล      
ที่มีความเหมาะูมในการปฏิบัติงาน การด แลด้านูวัูดิการ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนด ู ้าหรับกรณีการเกิดไฟป่าในพื้นที่ที่ก้าลังภาคพื้นดินเข้าถึงยาก และมีความจ้าเป็น  ต้องเร่งแก้ไขปัญหา 
ให้ประูานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีอากาศยาน เพื่อูนับูนนนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตนโดยเร็ว 
 9. การด แลูนขภาพประชาชน ให้มอบหมายหน่วยงานด้านูาธารณูนข จัดเจ้าหน้าที่ เข้าด แลประชากร
กลน่มเูี่ยง กลน่มเปราะบางที่มีปัญหาูนขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้ข้อม ลด้านูนขภาพ แนวทางปฏิบัติในการ
ด แลูนขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบหมายใหอ้งค์กรปกครองู่วนท้องถิ่น จัดพื้นที่ และระบบบริการ
ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือห้องปลอดฝน่น ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความเหมาะูมตามแนวทาง 
และมาตรการป้องกันควบคนมโรคของกระทรวงูาธารณูนข   
          10. ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยจังหวัดติดตามูถานการณ์ และรายงานผลการ
ด้าเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง 
   7.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 66 สั่งการให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 ดังนี้ 
 ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยแห่งชาติได้ติดตามูภาพอากาศร่วมกับกรมอนตนนิยมวิทยา 
คาดการณ์ว่าระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ปริมาณฝนรวมประเทศไทยจะใกล้เคียงค่าปกติยกเว้นบริเวณ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าปกติและคาดว่าจะเข้าู ่ฤด ร้อน ตั้งแต่ประมาณกลางเดือน
กนมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยเดือนมีนาคมจะมีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย และมีอากาศร้อน
จัดเป็นบางวัน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน 
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 เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 เป็นไปอย่างมีประูิทธิภาพูอดคล้อง 
กับมาตรการรองรับฤด แล้ง ปี 2565/2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2565 จึงให้ 
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยจังหวัด ด้าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
 1. จัดตั้งคณะท้างานติดตามูถานการณ์ภายใต้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยจังหวัด    
ท้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามข้อม ลูภาพอากาศ ปริมาณฝนที่ตก และปริมาณน้้าในแหล่งเก็บน้้าต่าง ๆ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ และประเมินูถานการณ์ที่อาจู่งผลให้เกิดภัยแล้งในพื้นที่เพื่อเูนอเป็นข้อม ลประกอบการตัดูินใจ  
ต่อผ ้อ้านวยการจังหวัด ในการูั่งการหน่วยงานตามแผนเผชิญเหตนภัยแล้งด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ได้ทันท่วงที 
 2. วางแผนการบริหารจัดการน้้า โดยใช้กลไกของคณะกรรมการ/คณะอนนกรรมการของจังหวัด        
ในการก้าหนดแนวทางการใช้น้้าในลักษณะต่าง ๆ ทั้งน้้าเพื่อการอนปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การเกษตร 
และอนตูาหกรรม รวมทั้งก้าหนดแนวทางการระบาย และกักเก็บน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในแหล่งน้้าขนาดต่าง ๆ ใหเ้พียงพอ   
 3. ทบทวนและจัดท้าแผนเผชิญเหตนภัยแล้งของจังหวัดใหู้อดคล้อง และเหมาะูมกับูถานการณ์     
ในพื้นที่ โดยให้ความู้าคัญกับการจัดท้าและน้าข้อม ลพื้นที่เูี่ยงภัยแล้ง มาใช้ประกอบในการก้าหนดหน่วยงาน 
การแบ่งมอบพื้นที่ และมอบหมายภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ครอบคลนมถึงระดับอ้าเภอ ต้าบล 
หม ่บ้าน/ชนมชน  
 4. ู้ารวจพื้นที่หม ่บ้าน/ชนมชน ที่เคยเกิดปัญหากรณีการขาดแคลนน้้าเพื่อการอนปโภคบริโภคเป็นประจ้า 
ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ ที่ในห้วงฤด ฝนมีปริมาณฝนตกน้อย จนไมู่ามารถเก็บกักน้้าในห้วงที่ผ่านมาได้  พร้อมทั้งให้
ประูานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานของกรมชลประทาน การประปาู่วนภ มิภาค ศ นย์ป้องกันและบรรเทาูาธารณเขต         
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการก้าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวให้ชัดเจน  
 5. การจัดูรรน้้าเพื่อการเกษตร ให้ด้าเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยด้านการเกษตร
ในช่วงฤด แล้ง ปี 2565/66 ของกระทรวงเกษตรและูหกรณ์ พร้อมทั้งก้าหนดมาตรการรองรับ ในพื้นที่เฝ้าระวัง
เูี่ยงขาดแคลนน้้า โดยเฉพาะกรณีพืชที่มีความู้าคัญทางเศรษฐกิจ รวมถึงประูานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ปฏิบัติการพื้นที่การเกษตร เมื่อูภาวะอากาศเอื้ออ้านวย เพื่อกักเก็บน้้าเพิ่มเติมในแหล่งน้้าต่าง ๆ ให้ได้มากทีู่นด 
 6. เตรียมความพร้อมก้าลังเจ้าหน้าที่  และเครื่องจักรกลูาธารณภัยของหน่วยงานฝ่ายพลเรือน       
หน่วยทหาร องค์กรปกครองู่วนท้องถิ่น จัดเป็นชนดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้ความช่ วยเหลือประชาชน 
ในพื้นที่เูี่ยงภัยแล้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายทหาร ต้ารวจ ในพื้นที่ ูอดู่อง  
ท้าความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประูบปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีการขาดแคลนน้้า  
เพื่อการอนปโภคบริโภค และน้้าเพื่อการเกษตร ระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหาจากกรณีการแย่งชิงน้้า หรือการน้า
ประเด็นการขาดแคลนน้้ามาใช้จัดตั้งกลน่มมวลชน เพื่อูร้างูถานการณ์ความขัดแย้ง 
 7. ูร้างการรับร ้ให้ประชาชนภาคู่วนต่าง ๆ มีความเข้าใจถึงูถานการณ์น้้าในพื้นที่ และมาตรการ
บริหารจัดการน้้าของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้น้้าอย่างประหยัด โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาูาในพื้นที่ 
 มีู่วนร่วมในการซ่อมูร้าง บ้ารนงรักษาภาชนะเก็บน้้า แหล่งกักเก็บน้้าขนาดเล็ก เพื่อให้ชนมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างมี
ประูิทธิภาพ 
   8. รายงานผลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 รวมถึงูถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่             
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง 
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  7.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 65 สั่งการให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ภัยหนาว ปี 2565 ดังนี้ 
 ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยแห่งชาติ ได้ติดตามูภาพอากาศร่วมกับกรมอนตนนิยมวิทยา 
พบว่า ประเทศไทยได้เข้าู ่ฤด หนาวตั้งแต่วันที่ 29 ตนลาคม 2565 และจากการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤด หนาว 
พบว่าจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึงช่วงเดือนมกราคม 2566 จะเป็นช่วงที่มี
อากาศหนาวเย็นทีู่นด ู ้าหรับบริเวณยอดดอยและยอดภ  รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด จะมีน้้าค้างแข็งเกิดขึ้น
ได้บ่อยครั้ง และจะูิ้นูนดฤด หนาวประมาณ ปลายเดือนกนมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดตามูิ่งทีู่่งมาด้วย 
 เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว เป็นไปอย่างมีประูิทธิภาพจึงให้  
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยจังหวัดด้าเนินการ ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อม 
   1.1 ติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอนตนนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมิน
ูถานการณ์และผลกระทบในพื้นที่เู ี่ยงที่มีโอกาูเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด พร้อมทั้งแจ้งเตือน และเตรียมความพร้อม
ให้ความช่วยเหลือผ ้ประูบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่ 
   1.2 ทบทวนและปรับปรนงแผนเผชิญเหตนของจังหวัด โดยเฉพาะการู้ารวจปรับปรนงข้อม ลบัญชีกลน่มเปราะบาง 
อาทิ ผ ู้ งอายน คนพิการทนพพลภาพ เด็กไร้ผ ้อนปการะ ูตรีมีครรภ์ เป็นต้น การปรับปรนงข้อม ลวัูดน อนปกรณ์ เครื่องจักรกล    
ูาธารณภัยของหน่วยงาน ที่มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประูบภัยจากอากาศหนาว พร้อมทั้งซักซ้อม       
แนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตนร่วมกับอ้าเภอ องค์กรปกครองู่วนท้องถิ่น และและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   1.3 ูร้างการรับร ้ให้กับประชาชน โดยให้ค้าแนะน้าในการด แลูนขภาพช่วงฤด หนาว เช่น การงดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เนื่องจากมีความเูี่ยงต่อการเกิดภาวะอนณหภ มิร่างกายต่้ากว่าปกติ 
(Hypothermia) การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศเพราะจะท้าให้หมดูติและขาดอากาศหายใจ เป็นต้น พร้อมทั้ง
ประูานหน่วยงานด้านูาธารณูนข เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤด หนาว และหากมี
การเูนอข่าวกรณีมีผ ้เูียชีวิตจากอากาศหนาว ให้ตรวจูอบข้อเท็จจริง และรายงานผลมายังกระทรวงมหาดไทย
ผ่านกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยกลางทันที 
  1.4 เนื่องจากในช่วงฤด หนาวจะมีูภาพอากาศแห้ง และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังูถานที่
ท่องเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเน้นย้้าให้จังหวัดก้าหนดมาตรการในู่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    1.4.1 การป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทนกน้้า 
และอนปกรณ์ดับเพลิงให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ อาูาูมัคร และประชาชนจิตอาูา     
เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ชนมชน ตลอดจนูถานที่ท่องเที่ยว และให้รณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกร        
ใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซังและวัูดนทางการเกษตร เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยและช่วยลดปัญหาหมอกควัน  
    1.4.2 การป้องกันและลดอนบัติเหตนที่อาจเกิดขึ้นจากการูัญจร อาทิ กรณีถนนลื่น และูภาพทัศนวิูัยต่้า
จากหมอกหนา ให้ประูานหน่วยงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองู่วนท้องถิ่น     
ในพื้นที่ ด้าเนินการติดตั้งูัญญาณไฟ หรือไฟู่องูว่างบริเวณทางแยกและจนดเูี่ยง  พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่       
ช่วยอ้านวยความูะดวกการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 



10 

 
 

 2. การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดูถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวขึ้นในพื้นที่    
ให้ด้าเนินการ ดังนี้  
  2.1 ด้าเนินการตามแผนเผชิญเหตนจังหวัด โดยให้ความู้าคัญกับการประูานการปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร ภาคเอกชน องค์กรูาธารณกนศล ม ลนิธิ และประชาชนจิตอาูา 
เพื่อบ รณาการการด้าเนินการตามมาตรการที่ก้าหนด ตลอดจนแบ่งพื้นที่ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
การให้ความช่วยเหลือผ ้ประูบภัยจากอากาศหนาวให้ชัดเจนทั่วถึงและไม่ซ้้าซ้อน 
  2.2 การให้ความช่วยเหลือผ ้ประูบภัยจากอากาศหนาว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยค้านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและประโยชน์ู งูนด  
ของรัฐเป็นู้าคัญ 
 3. หากเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวขึ้นในพื้นที่  ให้รายงานกระทรวงมหาดไทย                       
ผ่านกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาูาธารณภัยกลางทันที โดยให้รายงานูถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่า
ูถานการณ์จะยนติ 
 8. สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า (ข้อม ลกรมชลประทาน วันที่ 25 ม.ค. 66) 

อ่างเกบ็น้้า 
ความจนที ่

รนก. 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน้้าในอ่างฯ ปริมาตรน้้าใช้การได้ ปริมาตรน้้าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน้้าระบาย ปรมิาตรน้้า
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น้้าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% น้้า 
ใช้การ 

วันนี้   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันนี ้
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

1. ภ มิพล (ตก) 13,462 11,186 83 7,386 76 0.00 0.00 33.00 33.00 2,276 
2. ูิริกิติ(์อต) 9,510 5,998 63 3,148 47 3.19 3.18 17.00 17.01 3,512 
3. แม่งัดูมบ รณ์ชล(ชม) 265 260 98 248 98 0.00 0.00 0.37 0.33 5 
4. แม่กวงอนดมธารา(ชม) 263 233 88 219 88 0.17 0.17 0.84 0.84 30 
5. กิ่วลม(ลป) 106 84 79 80 78 0.61 0.69 1.73 1.90 22 
6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 182 107 176 107 0.07 0.00 0.34 0.25 -12 
7. แควนอ้ยบา้รนงแดน(พล) 939 719 77 676 75 0.00 0.14 4.32 4.32 220 
8. แม่มอก(ลป) 110 71 65 55 59 0.00 0.00 0.56 0.56 39 
9. หว้ยหลวง(อต) 136 103 76 96 74 0.00 0.00 0.20 0.28 33 
10. น้า้อ น(ูน) 520 317 61 272 57 0.25 0.26 0.59 0.60 203 
11. น้้าพนง(ูน) 165 85 52 77 49 0.00 0.07 0.16 0.00 80 
12. จนฬาภรณ์(ชย) 164 130 79 93 73 0.02 0.01 0.71 0.71 34 
13. อนบลรัตน์(ขก) 2,431 1,665 68 1,084 59 0.00 1.25 15.03 15.34 766 
14. ล้าปาว(กู) 1,980 1,564 79 1,464 78 0.00 0.00 5.72 5.74 416 
15. ล้าตะคอง(นม) 314 315 100 292 100 0.00 0.01 1.12 1.12 -1 
16. ล้าพระเพง(นลิม) 155 145 93 143 93 0.10 0.00 0.02 0.02 10 
17. ม ลบน(นม) 141 132 93 125 93 0.00 0.01 0.08 0.08 9 
18. ล้าแซะ(นม) 275 255 93 248 92 0.00 0.27 0.12 0.12 20 
19. ล้านางรอง(บร) 121 109 89 105 89 0.09 0.09 0.19 0.19 12 
20. ูิรินธร(อบ) 1,966 1,510 77 679 60 2.90 0.32 2.16 2.02 456 
21. ป่าูักชลูิทธิ์(ลบ) 960 712 74 709 74 0.69 0.70 4.32 4.33 248 
22. ทับเูลา(อน) 160 127 79 110 77 0.00 0.00 1.50 1.00 33 
23. กระเูียว(ูพ) 299 295 99 255 99 0.27 0.00 0.06 0.06 4 
24. ศรีนครินทร์(กจ) 17,745 15,662 88 5,397 72 3.20 2.20 13.97 12.02 2,083 
25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 5,669 64 2,657 45 0.00 0.00 11.01 8.15 3,191 
26. ขนนดา่นปราการชล (นย) 224 161 72 157 71 0.01 0.01 1.25 2.42 63 
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อ่างเกบ็น้้า 
ความจนที ่

รนก. 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน้้าในอ่างฯ ปริมาตรน้้าใช้การได้ ปริมาตรน้้าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน้้าระบาย ปรมิาตรน้้า
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น้้าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% น้้า 
ใช้การ 

วันนี้   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันนี ้
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

27. คลองูียดั(ฉช) 420 257 61 227 58 0.00 0.00 1.44 1.44 163 
28. บางพระ(ชบ) 117 100 86 88 84 0.08 0.23 0.37 0.37 17 
29. หนองปลาไหล(รย) 164 154 94 141 94 0.00 0.28 0.88 0.93 10 
30. ประแูร์(รย) 295 255 86 235 86 0.00 0.00 0.40 0.40 40 
31. นฤบดินทรจินดา(ปจ) 295 214 72 199 71 0.00 0.04 1.55 1.65 81 
32. แก่งกระจาน(พบ) 710 473 67 408 63 0.21 0.24 0.86 0.86 237 
33. ปราณบนรี(ปข) 391 226 58 209 56 0.26 0.00 0.19 0.19 165 
34. รัชชประภา(ูฎ) 5,639 3,690 65 2,338 55 0.83 2.57 2.84 4.96 1,949 
35. บางลาง(ยล) 1,454 1,273 88 996 85 9.26 11.95 4.05 4.22 181 
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,329 77 30,792 65 24.21 24.68 129.95 127.45 16,597 

หมายเหตน 
ปริมาณน้้าที่มากกว่า 

ร้อยละ 95 
ปริมาณน้้าที่น้อย66กว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 8530 
ปริมาณน้้าที่ใช้การได้

น้อยกว่าร้อยละ 30 
% น้้าเก็บกัก / ปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างฯ / 

ปริมาณน้้าระบาย ู ง นูด 

  *** รนก. ระดับน้ ากักเก็บ    

  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าเก็บกักอยู่ ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป จ านวน 4 อ่าง  
(แม่งัดูมบ รณ์ชล กิ่วคอหมา ล้าตะคอง และกระเูียว)   
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของความจนอ่างฯ ไม่ม ี
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจนอ่างฯ ไม่ม ี
 9. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 25 ม.ค. 66 (ข้อม ลจากบริษัทกลางคน้มครองผ ้ประูบภัยจากรถจ้ากัด ยังไม่รวมข้อม ล ูตช. และ ูธ.) 

ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม 
24 ม.ค. 66 49 2,351 2,400 

1-24 ม.ค. 66 1,103 53,810 54,913 

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

             นายบนญธรรม เลิศูนขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาูาธารณภัย 
                   ผ ้อ้านวยการกลาง 


