
ที่ของข่าว 174/2566     วันที่ 28 มีนาคม 2566           (เวลา 18.00 น.) 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ าวัน ดังนี้ 

 1. สถานการณ์สาธารณภัย 

  1.1 วาตภัย 

   สถานการณ์จากความกดอากาศต่่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท่าให้บริเวณดังกล่าว 

มีอุณหภูมิสูงขึ้น มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้  ยังคง 

พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก 

ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ลักษณะเช่นนี้จะท่าให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของ 

พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก ในระหว่างวันที่ 27-28 มี.ค. 66 มีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 จ. (สุรินทร์ 

อุดรธานี ยโสธร นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด ) 12 อ. 26 ต. 60 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 194 หลัง ดังนี้ 

จังหวัด 
ผลกระทบ 

รายชื่ออ าเภอ 
ความเสียหาย สถานการณ์

ปัจจุบัน อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หลัง เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 6 จังหวัด 12 อ. 26 ต. 60 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 194 หลัง 

1. สุรินทร์ 2 6 16 จอมพระ ท่าตูม 32 - - 
อยู่ระหว่างส่ารวจและ

การใหค้วามช่วยเหลือ 

2. อุดรธานี 1 2 2 หนองหาน - - - 
อยู่ระหว่างส่ารวจและ

การใหค้วามช่วยเหลือ 

3. ยโสธร 1 1 5 มหาชนะชัย 25 - - 
อยู่ระหว่างส่ารวจและ

การใหค้วามช่วยเหลือ 

4. นครพนม 4 6 6 
เมืองฯ ท่าอุเทน นาหว้า 

ศรีสงคราม 
67 - - 

อยู่ระหว่างการให้ความ

ช่วยเหลือ 

5. สกลนคร 1 2 9 โพนนาแก้ว 35 - - 
อยู่ระหว่างการให้ความ

ช่วยเหลือ 

6. ร้อยเอ็ด 3 9 22 
เกษตรวิสัย ธวัชบุรี 

ปทุมรัตต์ 
35 - - 

อยู่ระหว่างการให้ความ

ช่วยเหลือ 

 

 รายงานสถานการณ์สาธารณภัย 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
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   1) จ.สุรินทร์ วันที่ 28 มี.ค. 66 เวลา 11.00 น. เกิดวาตภัยในพื้นที่ ต.จอมพระ ต.กระหาด ต.ชุมแสง      

ต.เป็นสุข อ.จอมพระ ต.บะ ต.กระโพ อ.ท่าตูม บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 32 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและ

เสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. อ่าเภอ กฟภ. อปท. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าส่ารวจความ

เสียหายและให้การช่วยเหลือ  

 
   2) จ.อุดรธานี วันที่ 27 มี.ค. 66 เวลา 23.00 น. เกิดวาตภัยในพื้นที่ ต.บ้านยา ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน 

ความเสียหายอยู่ระหว่างส ารวจ ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. อ่าเภอ กฟภ. อปท. อปพร. อาสาสมัคร 

มูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าส่ารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ  

 
   3) จ.ยโสธร วันที่ 27 มี.ค. 66 เวลา 17.30 น. เกิดวาตภัยในพื้นที่ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย บ้านเรือน

ประชาชนได้รับความเสียหาย 25 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดย สนง.ปภ.จ. อ่าเภอ กฟภ. อปท. อปพร. 

อาสาสมัคร มูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าส่ารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ  
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  1.2 อุบัติเหตุ 
     จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 28 มี.ค. 66 เวลา 02.58 น. เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง ชนกับรถบรรทุกเทเลอร์   
บนถนนทางหลวง 1 ถ.พหลโยธิน ขาออก (มุ่งหน้าสระบุรี) กม.77 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต     
3 ราย (ชาย 2 ราย หญิง 1 ราย) ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย (ชาย) โดย สนง.ปภ.จ. หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
จนท.ตร. อ่าเภอ อปท. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิพุทไธสวรรย์ พระนครศรีอยุธยา เข้าให้การช่วยเหลือน่าผู้บาดเจ็บส่ง 
รพ. วังน้อย สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ 

 
 1.3 แผ่นดินไหว 
  ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 มี.ค. 66 เวลา 16.18 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก             
49 กิโลเมตร ที่ละติจูด 41.18 องศาเหนือ ลองจิจูด 142.73 องศาตะวันออก บริเวณ Hokkaido, Japan Region  
ห่างจากประเทศไทยประมาณ 4,478 กม. ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

 
 2. การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 
  2.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 
29 มีนาคม 2566) ฉบับที่ 9 (88/2566) วันที่ 28 มี.ค. 66 เวลา 17.00 น.     
     บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก่าลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมด้านตะวันออก
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้ว ส่งผลท่าให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน่าความชื้น 
จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ 
ลักษณะเช่นนี้ท่าให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 โดยมีลักษณะของ
พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จึงขอให้
ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง        
ใตต้้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่าหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย 
ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย 
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  2.2 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าวันที่ 28 มี.ค. 66 เวลา 17.00 น. 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่่าเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนท่าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่      
ในภาคเหนือและภาคกลาง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก่าลังปานกลางจากประเทศจีน
แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลท่าให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน่าความชื้น
จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ท่าให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อน
เกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนระวัง
อันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น  โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและ 
ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่าหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิต 
ทางการเกษตรไว้ด้วย 
  ส่าหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย  ภาคใต้ และทะเลอันดามัน  
ท่าให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 

 
 3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 13.00 น.วันที่ 27 มี.ค. 66 ถึง เวลา 13.00 น. วันที่ 28 มี.ค. 66  (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

 4. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวทิยา ณ วันที่ 28 มี.ค. 66)  

ภาค 
อุณหภูมิ  

ต่ าสุด (˚C) 
จังหวัด 

อุณหภูมิ  
สูงสุด (˚C) 

จังหวัด 

เหนือ 16.8 ตาก 41.0 เพรชบรูณ์ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 21.5 เลย 41.0 เลย 

กลาง 24.2 กาญจนบรุ ี 41.5 ลพบุร ี
ตะวันออก 25.0 ฉะเชงิเทรา 39.6 สระแก้ว 

ใต ้ 22.1 ประจวบคีรีขันธ ์ 37.8 กระบี ่
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 25.8 ปทุมธาน ี 39.0 ปทุมธาน ี

 *** อุณหภูมิยอดดอยต่่าสุด 8.5 องศาเซลเซียส (ดอยอินทนนท ์อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) 

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

ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ - เมืองฯ 2.2 มม. 
กลาง - - - - 

ตะวันออก - - - - 
ใต้ฝั่งตะวันออก - - - - 
ใต้ฝั่งตะวันตก กระบี ่ - เกาะลันตา 0.2 มม. 

กรงุเทพฯและปริมณฑล - - - - 
เกณฑ์ปริมาณน้่าฝน 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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 5. คุณภาพอากาศในพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประจ่าวันที่ 28 มี.ค. 66 เวลา 17.00 น. (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ) 
ที ่ ค่า PM 2.5 ในพื้นที ่ คุณภาพอากาศ 
1. จ.เชียงราย ต.เวียงพางค่า อ.แม่สาย 477 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
2. จ.เชียงใหม่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 257 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
3. จ.น่าน ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 209 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
4. จ.แม่ฮ่องสอน ต.เวียงใต้ อ.ปาย 207 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
5. จ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองฯ 137 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

หมายเหตุ  
ค่ามาตรฐาน  PM 2.5  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ) 

0-25 
คุณภาพอากาศ 

ดีมาก 

26-37 
คุณภาพอากาศด ี

38-50 
คุณภาพอากาศ 

ปานกลาง 

51-90 
เริ่มมีผลกระทบต่อ

สุขภาพ 

มากกว่า 90 
มีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

 6. พื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 2 (81/2566) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 05.00 น.  
แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงก่าลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และทะเลจีนใต้ ท่าให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน่าความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ท่าให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน
เกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้
บางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และภาคเหนือ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง
และลมกระโชกแรง ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2566 ดังนี้ 
 ภาคเหนือ จ.น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล่าภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร อ่านาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง จ.ชัยนาท สิงห์บุรี 
อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และ
กรุงเทพมหานคร 
 จึงให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต (ยกเว้นเขต 10 ล่าปาง เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 
สงขลา เขต 18 ภูเก็ต) เน้นย้่าให้พื้นที่เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 
และให้ปฎิบัติตามหนังสือในราชการกองอ่านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด  
ที่ มท (กปภก) 0610/ว 38,ว 39 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 
  และให้กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมถึงรับมือจากสถานการณ์ 
ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่
ใกล้ป้ายโฆษณา ใต้ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า ได้รับทราบต่อไป  

7. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  7.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ             
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 65 สั่งการให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพร้อม             
รับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 – 2566 ดังนี้ 
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 ด้วยในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูแล้งของทุกปี ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน      
ในหลายพื้นที่  อาทิ ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ที่ค่าฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่ภาคกลาง             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร และช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ที่ค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น  
และเกินเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีสาเหตุการเกิดทั้งจากโดยธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ 
ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศ ในบางพื้นที่ของประเทศไทยที่มีสภาพเอื้อต่อการ
เกิดสถานการณ์ โดยเฉพาะในช่วงที่ลมสงบ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุ่นละออง          
อยู่ในระดับต่่า การไหลเวียน และถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงท่าให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ เพิ่มสูงขึ้น
บางช่วงเวลาในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก 
 เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)          
ปี 2565 - 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหา
มลพิษด้านฝุ่นละออง” จึงให้กองอ่านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570    
เป็นหลัก ร่วมกับกฎหมาย และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการด่าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดตั้งคณะท่างานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอ่านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด เพื่อเฝ้าระวัง 
และติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่              
โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ภาพถ่ายดาวเทียม การใช้ระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
ในการสนับสนุนการอ่านวยการ สั่งการ ให้ผู้อ่านวยการในแต่ละระดับ รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนแก่ประชาชน              
ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
 2. ทบทวน และจัดท่าแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความส่าคัญกับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาทิ พื้นที่เสี่ยง 
(พื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน/เมือง) ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลทรัพยากร เครื่องจักรกล   
สาธารณภัยของหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติในแต่ละระดับตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การแบ่งพื้นที่     
และการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ถึงระดับอ่าเภอ ต่าบล และหมู่บ้าน อย่างชัดเจน พร้อมทั้งซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  
 3. เตรียมความพร้อมก่าลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมใช้งาน
ตามภารกิจ ส่าหรับในพื้นที่ที่มักเกิดการเผาอยู่บ่อยครั้ง ให้ประสานการปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งชุดเฝ้าระวังระดับพื้นที่ สนับสนุนการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องปราม         
การลักลอบเผาในเขตป่า เขตพื้นที่การเกษตร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนจิตอาสา               
ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ 
 4.  เน้นย้่าการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งก่าเนิด) โดยก่าชับหน่วยงานที่มีอ่านาจหน้าที่   
ตามกฎหมาย ด่าเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งก่าเนิดต่าง ๆ 
อาทิ จากการคมนาคมขนส่ง การเผาในที่โล่ง (การเผาวัสดุการเกษตร การเกิดไฟป่า การเผาขยะกิ่งไม้ใบไม้ ) 
ภาคอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง เป็นต้น 
 5. กรณีการเผาในพื้นที่การเกษตรให้มอบหมายอ่าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานการปฏิบัติ
กับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมรณรงค ์ 
งดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร โดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์หมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) รุนแรง 
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พร้อมทั้งส่งเสริมการน่าองค์ความรู้ด้านการก่าจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสนับสนุนการน่าวัสดุเหลือใช้            
ทางการเกษตรไปแปรรูปใช้ประโยชน์ หรือเพิ่มมูลค่าแทนการเผา อาทิ การไถกลบตอซัง การใช้จุลินทรีย์ในการ
ย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้                
ให้ประชาชนมีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการด่าเนินการตามมาตรการของภาครัฐ   
 6. ร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ มาตรการ ข้อกฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติตน ข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน           
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของภาครัฐ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง  
 7. เมื่อเกิดสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน หรือระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  เกินค่ามาตรฐาน
และมีแนวโน้มสูงขึ้น ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อ่าเภอ บูรณาการหน่วยงานฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา ยกระดับมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมแหล่งก่าเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเคร่งครัด ส่าหรับกรณีที่เกิดไฟป่า              
ให้สนธิก่าลังเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะความช่านาญ ประกอบก่าลังเป็นชุดปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกล              
สาธารณภยัที่เหมาะสมเร่งดับไฟป่าในพื้นที่โดยเร็ว  
 8. การปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตราย เน้นย้่าการให้ความส่าคัญในเรื่องความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอาสาสมัครที่เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ส่วนบุคคล      
ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน การดูแลด้านสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่ก่าหนด ส่าหรับกรณีการเกิดไฟป่าในพื้นที่ที่ก่าลังภาคพื้นดินเข้าถึงยาก และมีความจ่าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหา 
ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยเร็ว 
 9. การดูแลสุขภาพประชาชน ให้มอบหมายหน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่ เข้าดูแลประชากร
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพ แนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพื้นที่ และ
ระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือห้องปลอดฝุ่น ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความ
เหมาะสมตามแนวทาง และมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข   
           10. ให้กองอ่านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดติดตามสถานการณ์ และรายงานผล           
การด่าเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอ่านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง 
  7.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ             
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่  16 ก.พ. 66 สั่งการให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวั ด          
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2566 ดังนี้ 
 ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศ
ช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม 
ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน จากนั้นจนถึงปลายเดือนเมษายนจะมีอากาศร้อน
อบอ้าวโดยทั่วไป มีอากาศร้อนจัด และจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง 
รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกลงในบางแห่ง ซึ่งสภาวะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน                   
ของประชาชน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรได้ 
 เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงให้กองอ่านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด่าเนินการ ดังนี้ 
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    1. การเตรียมความพร้อม 
    1.1 ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่อาจก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชน 
ให้ทราบสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  1.2 ให้ผู้อ่านวยการในแต่ละระดับ เร่งตรวจตราอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้างรวมถึงไม้ยืนต้น
ตามที่สาธารณะที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานตามกฎหมายว่ าด้วยการนั้นทราบ  
เพื่อตรวจสอบซ่อมแซม ตามอ่านาจหน้าที่ ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในการสอดส่อง 
ปรับปรุง ดูแลให้เกิดความปลอดภัยตอ่ไป 
  1.3 ให้ผู้อ่านวยการท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากรเครื่องจักรกล  
สาธารณภัย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันท่วงที 
  1.4 สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย  อาทิ  
การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของที่พักอาศัย การป้องกันอันตรายจากกรณีฟ้าผ่า และกรณีต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ไม่มั่นคงแข็งแรงล้มทับ พร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตลอดจนมาตรการในการดูแล
ประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย 
  2. การเผชิญเหตุ 
  2.1 หากเกิดเหตุวาตภัย ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินในพื้นที่ใดให้เร่งส่ารวจ 
ความเสียหายและด่าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายให้แบ่งมอบภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบและบูรณาการ
หน่วยงาน เพื่อจัดทีมปฏิบัติการเร่งเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร่งด่วน 
  2.3 กรณีป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง ไม้ยืนตัน หรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าได้รับ 
ความเสียหายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าด่าเนินการแก้ไข                    
ไม่ให้กีดขวางพื้นที่สาธารณะ และซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว 
  2.4 กรณีความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ่าเภอ
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งส่ารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ           
ตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
  2.5 เมื่อเกิดสถานการณ์วาตภัยจากพายุฤดูร้อนขึ้นในพื้นที่ ให้กองอ่านวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยจังหวัดสรุปสถานการณ์และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอ่านวยการป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยกลางตามช่องทางที่ก่าหนดต่อไป 
 7.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่  3 ก.พ. 66 สั่งการให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เตรียมพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 ด้วยปัจจุบันได้เกิดอัคคีภัยในสถานที่ก่าจัดขยะมูลฝอย/บ่อขยะ ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชนอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลต่อการเกิดปัญหามลพิษกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน รวมทั้งอาจเกิด  
การลุกลามไปยังที่พักอาศัย สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่ อให้การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานที่ก่าจัดขยะมูลฝอย/บ่อขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ผู้อ่านวยการจังหวัด 
สั่งการให้ผู้อ่านวยการอ่าเภอ ผู้อ่านวยการท้องถิ่น ด่าเนินการ ดังนี้ 
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 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่ก่าจัดขยะมูลฝอย/บ่อขยะ ในความรับผิดชอบมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ด่าเนินการ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เป็นการประจ่า และป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการเผาขยะหรือเศษวัชพืช 
ส่าหรับสถานที่ก่าจัดขยะมูลฝอย/บ่อขยะ ในความรับผิดชอบของเอกชน ให้ขอความร่วมมือในการก่าหนด
มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 2. ตรวจสอบข้อมูลสถานที่เก็บรวบรวมวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อาทิ พื้นที่เก็บสารเคมี
และวัตถุอันตรายที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สถานที่เก็บไม้ พลาสติก กระดาษ ยางรถยนต์เก่าซึ่งไม่ได้รับการดูแล
รักษาจนอาจส่งผลต่อการติดไฟลุกลามเป็นวงกว้างได้ พร้อมทั้งก่าชับให้ฝ่ายปกครอง ท้องที่และท้องถิ่น เฝ้าระวัง 
ตรวจตรา และขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ในการดูแลรักษาเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
 3. จัดท่าแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีเกิดอัคคีภัย โดยก่าหนดภารกิจและหน่วยงานรับผิดชอบ                
ในการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการเผาขยะหรือเศษวัชพืช บริเวณพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งแนวทางการ           
แจ้งเตือน การประสานงาน การอพยพ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกรณี
มลพิษทางอากาศ ให้ก่าหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ชัดเจน 
 4. ก่ากับดูแลการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมระงับเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 
 5. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน อาสาสมัคร ร่วมแจ้งเหตุกรณีเกิดอัคคีภัย ให้จังหวัดและกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทราบ  
   7.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 66 สั่งการให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 ดังนี้ 
 ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา 
คาดการณ์ว่าระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ปริมาณฝนรวมประเทศไทยจะใกล้เคียงค่าปกติยกเว้นบริเวณ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าปกติและคาดว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่ประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยเดือนมีนาคมจะมีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย และมีอากาศร้อน
จัดเป็นบางวัน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน 
 เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง 
กับมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2565 จึงให้ 
กองอ่านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ด่าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
 1. จัดตั้งคณะท่างานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอ่านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด    
ท่าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณฝนที่ตก และปริมาณน้่าในแหล่งเก็บน้่าต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ 
และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดภัยแล้งในพื้นที่เพื่อเสนอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อผู้อ่านวยการ
จังหวัด ในการสั่งการหน่วยงานตามแผนเผชิญเหตุภัยแล้งด่าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ทันท่วงที 
 2. วางแผนการบริหารจัดการน้่า โดยใช้กลไกของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการของจังหวัด        
ในการก่าหนดแนวทางการใช้น้่าในลักษณะต่าง ๆ ทั้งน้่าเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การเกษตร 
และอุตสาหกรรม รวมทั้งก่าหนดแนวทางการระบาย และกักเก็บน้่าไว้ใช้ประโยชน์ในแหล่งน้่าขนาดต่าง ๆ ใหเ้พียงพอ   
 3. ทบทวนและจัดท่าแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ 
โดยให้ความส่าคัญกับการจัดท่าและน่าข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง มาใช้ประกอบในการก่าหนดหน่วยงาน การแบ่งมอบ
พื้นที่ และมอบหมายภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ครอบคลุมถึงระดับอ่าเภอ ต่าบล หมู่บ้าน/ชุมชน  
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 4. ส่ารวจพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เคยเกิดปัญหากรณีการขาดแคลนน้่าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นประจ่า 
ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ ที่ในห้วงฤดูฝนมีปริมาณฝนตกน้อย จนไม่สามารถเก็บกักน้่าในห้วงที่ผ่านมาได้  พร้อมทั้งให้
ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานของกรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณเขต         
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก่าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวให้ชัดเจน 
 5. การจัดสรรน้่าเพื่อการเกษตร ให้ด่าเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งก่าหนดมาตรการรองรับ ในพื้นที่เฝ้าระวัง
เสี่ยงขาดแคลนน้่า โดยเฉพาะกรณีพืชที่มีความส่าคัญทางเศรษฐกิจ รวมถึงประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ปฏิบัติการพื้นที่การเกษตร เมื่อสภาวะอากาศเอื้ออ่านวย เพื่อกักเก็บน้่าเพิ่มเติมในแหล่งน้่าต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด 
 6. เตรียมความพร้อมก่าลังเจ้าหน้าที่  และเครื่ องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานฝ่ายพลเรือน       
หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน  
ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายทหาร ต่ารวจ ในพื้นที่ สอดส่อง  
ท่าความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีการขาดแคลนน้่า  
เพื่อการอุปโภคบริโภค และน้่าเพื่อการเกษตร ระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหาจากกรณีการแย่งชิงน้่า หรือการน่า
ประเด็นการขาดแคลนน้่ามาใช้จัดตั้งกลุ่มมวลชน เพื่อสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง 
 7. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ มีความเข้าใจถึงสถานการณ์น้่าในพื้นที่ และมาตรการบริหาร
จัดการน้่าของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้น้่าอย่างประหยัด โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ 
 มีส่วนร่วมในการซ่อมสร้าง บ่ารุงรักษาภาชนะเก็บน้่า แหล่งกักเก็บน้่าขนาดเล็ก เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   8. รายงานผลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่             
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอ่านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง 
  8. สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า (ข้อมูลกรมชลประทาน วันที ่28 มี.ค. 66) 

อ่างเกบ็น้่า 
ความจุที ่

รนก. 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน้่าในอ่างฯ ปริมาตรน้่าใช้การได้ ปริมาตรน้่าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน้่าระบาย ปรมิาตรน้่า
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น้่าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% น่้า 
ใช้การ 

วันนี้   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันนี ้
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

1. ภูมิพล (ตก) 13,462 9,253 69 5,453 56 0.00 0.11 24.00 26.00 4,209 
2. สิริกิติ(์อต) 9,510 5,056 53 2,206 33 0.73 2.72 16.88 17.00 4,454 
3. แม่งัดสมบูรณ์ชล(ชม) 265 207 78 195 77 0.07 0.07 1.65 1.56 58 
4. แม่กวงอุดมธารา(ชม) 263 184 70 170 68 0.15 0.15 0.86 0.84 79 
5. กิ่วลม(ลป) 106 81 76 77 75 2.04 1.98 1.77 1.70 25 
6. กิ่วคอหมา(ลป) 170 109 64 103 63 0.00 0.00 1.76 1.77 61 
7. แควนอ้ยบา่รงุแดน(พล) 939 439 47 396 44 0.00 0.00 4.32 4.32 500 
8. แม่มอก(ลป) 110 40 36 24 25 0.00 0.00 0.09 0.09 70 
9. หว้ยหลวง(อต) 136 75 56 69 53 0.00 0.00 0.47 0.54 61 
10. น้า่อูน(สน) 520 232 45 187 39 0.32 0.41 1.64 1.62 288 
11. น้่าพุง(สน) 165 76 46 68 43 0.00 0.00 0.00 0.00 89 
12. จุฬาภรณ์(ชย) 164 72 44 35 27 0.00 1.42 1.24 1.19 92 
13. อบุลรัตน์(ขก) 2,431 1,013 42 432 23 0.60 1.57 6.03 7.02 1,418 
14. ล่าปาว(กส) 1,980 1,049 53 949 50 0.88 0.83 8.03 8.01 931 
15. ล่าตะคอง(นม) 314 244 78 221 76 0.00 0.00 1.12 1.12 70 
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อ่างเกบ็น้่า 
ความจุที ่

รนก. 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน้่าในอ่างฯ ปริมาตรน้่าใช้การได้ ปริมาตรน้่าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน้่าระบาย ปรมิาตรน้่า
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น้่าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% น่้า 
ใช้การ 

วันนี้   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันนี ้
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

16. ล่าพระเพลงิ(นม) 155 108 70 107 70 0.02 0.02 0.50 0.50 47 
17. มูลบน(นม) 141 107 76 100 75 0.18 0.18 0.76 0.76 34 
18. ล่าแซะ(นม) 275 191 69 184 69 0.09 0.00 0.98 0.98 84 
19. ล่านางรอง(บร) 121 91 75 88 74 0.02 0.03 0.30 0.30 30 
20. สิรินธร(อบ) 1,966 1,209 61 377 33 0.00 2.00 2.55 2.64 757 
21. ป่าสักชลสิทธิ์(ลบ) 960 382 40 379 40 0.00 0.42 4.33 4.33 578 
22. ทับเสลา(อน) 160 94 59 77 54 0.00 0.00 0.13 0.13 66 
23. กระเสียว(สพ) 299 238 80 198 76 0.31 0.28 1.77 1.57 61 
24. ศรีนครินทร์(กจ) 17,745 14,445 81 4,180 56 2.72 2.74 19.98 19.94 3,300 
25. วชิราลงกรณ(กจ) 8,860 4,836 55 1,824 31 0.00 0.00 14.20 14.05 4,024 
26. ขุนด่านปราการชล(นย) 224 87 39 82 37 0.00 0.00 1.56 1.57 137 
27. คลองสียดั(ฉช) 420 170 41 140 36 0.00 0.00 0.44 0.44 250 
28. บางพระ(ชบ) 117 78 67 66 63 0.00 0.08 0.41 0.38 39 
29. หนองปลาไหล(รย) 164 104 64 91 61 0.00 0.10 0.94 0.92 60 
30. ประแสร์(รย) 295 221 75 201 73 0.00 0.00 0.58 0.59 74 
31. นฤบดินทรจินดา(ปจ) 295 112 38 98 35 0.00 0.00 1.50 1.50 183 
32. แก่งกระจาน(พบ) 710 393 55 328 51 0.90 1.22 3.02 3.02 317 
33. ปราณบุรี(ปข) 391 155 40 138 37 0.00 0.00 0.29 0.29 236 
34. รัชชประภา(สฎ) 5,639 3,470 62 2,119 49 1.85 1.88 8.04 4.03 2,169 
35. บางลาง(ยล) 1,454 1,271 87 995 84 3.24 3.74 4.05 4.05 183 
รวมทั้งประเทศ 70,926 45,892 65 22,357 47 14.12 21.95 136.18 11.39 25,034 

หมายเหตุ 
ปริมาณน้่าที่มากกว่า 

ร้อยละ 80 
ปริมาณน้่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 30  
ปริมาณน้่าที่ใช้การได้

น้อยกว่าร้อยละ 30 
% น้่าเก็บกัก / ปริมาณน้่าไหลเข้าอ่างฯ / ปริมาณ

น้่าระบาย สูงสุด 

  *** รนก. ระดับน้ ากักเก็บ  
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ ไม่ม ี
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าเก็บกักอยู่ ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป จ านวน 2 อ่าง  
(ศรีนครินทร์ และบางลาง)  
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ าที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ านวน 3 อ่าง 
(แม่มอก จุฬาภรณ์ และอุบลรัตน์) 
 9. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 28 มี.ค. 66 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ่ากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 

ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม 
27 มี.ค. 66 50 2,691 2,741 

1 - 27 ม.ีค. 66 1,128 60,930 62,058 
1 ม.ค. - 27 ม.ีค. 66 3,795 195,292 199,087 

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                   ผู้อ่านวยการกลาง 


