สถานการณ์สาธารณภัยของจังหวัดราชบุรี
1.1. สภาพทั่วไปของจังหวัด
1.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางด้านทิศตะวันตก มีพื้ นที่ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร
หรือ 3,247,789 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของเนื้อที่ภาคตะวันตก 8 จังหวัด มีพื้นที่ชายแดน ติดกับ
สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมี ยนมาร์ มีเทื อกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดนสันปันน้้า ความยาว 73 กิ โลเมตร
มีแม่ น้าแม่ กลอง เป็ นแม่น้ าสายหลั ก ไหลผ่ านในเขตอ้าเภอบ้ านโป่ ง โพธาราม และอ้าเภอเมื องราชบุ รี
ความยาวประมาณ 67 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
สภาพภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ
1) พื้นที่ภูเขาสูง ได้แก่ บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
และเขตแดนด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง อุดมด้วยป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง
และป่ าไผ่ ในระดั บความสู ง ตั้งแต่ 200 เมตร ถึ ง 1,100 เมตร ในเขตอ้าเภอสวนผึ้ง บ้านคา และด้า น
ตะวันตกของอ้าเภอปากท่อ
2) พื้นที่ ราบสูง ได้แก่ บริเวณถัดจากบริเวณเทื อกเขามาทางด้านตะวันออกจนถึ ง
ตอนกลางของพื้นที่จังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและเป็นลอนลาด มีแม่น้าภาชี และล้าห้วยสาขา
เป็นสายน้้าหลัก มีการชะล้างพังทลายของดินค่อนข้างสูง อยู่ในเขตอ้าเภอสวนผึ้ง บ้านคา จอมบึง
และด้านทิศตะวันตกของอ้าเภอปากท่อ เมืองราชบุรี โพธาราม และอ้าเภอบ้านโป่ง
3) ที่ราบลุ่ม ได้แก่ บริเวณสองฝั่งแม่น้าแม่กลอง และด้านตะวันออกของพื้ นที่จังหวัด
มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบชลประทานแม่กลองที่เป็นระบบชลประทานขนาดใหญ่ อยู่ในเขตอ้าเภอ
จอมบึง ปากท่อ เมืองราชบุรี บางแพ โพธาราม และอ้าเภอบ้านโป่ง
4) ที่ราบลุ่มต่้า ได้แก่ บริเวณทิศตะวันออกของจังหวัด บริเวณตอนปลายของแม่น้าแม่กลอง
ที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่สูงจากระดับน้้าทะเล 1 - 2 เมตร ดินมีความสมบูรณ์ อยู่ในเขตอ้าเภอ
วัดเพลง และอ้าเภอด้าเนินสะดวก
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 3 ฤดู
ฤดู ฝน แบ่ งออกเป็ น 2 ช่ วง ได้ แก่ ช่ วงแรก ประมาณกลางเดื อนพฤษภาคมถึ งเดื อน
สิงหาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่เนื่องจากมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่ ท้าให้พื้นที่ติด
เทือกเขาได้รับปริมาณฝนไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะถูกพัดเลยไปตกแถบลุ่มแม่น้าแม่กลองและด้านตะวันออก
ของจังหวัด ช่วงที่สอง ประมาณเดื อนกั นยายน ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่
เลื่อนลงมาจากทางภาคเหนือปะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรี ท้าให้มีฝนตกชุกในพื้นที่อ้าเภอสวนผึ้ง บ้านคา
จอมบึง และอ้าเภอโพธาราม ในปี 2561 สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี รายงานข้อมูลปริมาณน้้าฝน
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รายปี รวม 1,026.3 มิลลิเมตร จ้านวนวันที่ฝนตก 112 วัน ปริมาณน้้าฝนสูงสุด เดือนตุลาคม วัดได้
306.5 มิลลิเมตร โดยรายงานปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 5 ปี (ปี 2557 - 2561) เท่ากับ 1,085 มิลลิเมตร
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจาก
ลมตะวันออกและลมฝ่ายใต้พัดผ่านท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และอาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วง
เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน โดยในปี 2561 สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี รายงานอุณหภูมิสูงที่สุด
ที่วัดได้ 38.5 องศาเซลเซียส วัดได้ที่อ้าเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 อุณหภูมิสูงสุด
5 ปี (ปี 2557 - 2561) เฉลี่ย 39.5 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ จากอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดน้าเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมาปกคลุมท้าให้พื้นที่ตามเชิงเขา
หุบเขา ในพื้นที่อ้าเภอสวนผึ้ง บ้านคา จอมบึง และอ้าเภอปากท่อ มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดทุกปี โดยในปี
2561 สถานีอุ ตุนิ ยมวิทยาจังหวั ดราชบุรี รายงานข้ อมู ลอุณหภู มิต่้ าสุ ดที่ วัดได้ 16.3 องศาเซลเซียส
ในพื้นที่อ้าเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 อุณหภูมิต่้าสุด 5 ปี (ปี 2557 - 2561) เฉลี่ย
15.4 องศาเซลเซียส
(ที่มา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)
1.1.๒ ลักษณะทางการปกครอง
1) การปกครองท้องที่
จังหวัดราชบุรี แบ่ งเขตการปกครองท้ องที่ เป็น 10 อ้าเภอ 104 ต้ าบล 975 หมู่ บ้ าน
แบ่งเป็ นการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น 112 แห่ง ประกอบด้ วย องค์ การบริ หารส่วนจังหวัด 1 แห่ ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองบ้านโป่ง เมืองโพธาราม และเทศบาลเมืองท่าผา
เทศบาลต้าบล 30 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 77 แห่ง
2) ประชากร
จังหวัดราชบุ รี มี ประชากรทั้ งสิ้ น 841,267 คน 314,365 ครัวเรือน จ้ าแนกเป็ น
เพศชาย 408,023 คน เพศหญิง 433,244 คน จ้าแนกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้
แรกเกิด - 7 ปี 67,687 คน
8 ปี - 15 ปี 79,670 คน
16 ปี - 25 ปี 113,956 คน
25 ปี - 50 ปี 314,367 คน
51 ปี - 70 ปี 202,260 คน
71 ปี ขึ้นไป 63,327 คน
ประชากรแฝง ประชากรแฝงกลางคืน 45,859 คน
ประชากรแฝงกลางวัน 26,000 คน
ประชากรแฝงกลางวันที่เข้ามาท้างาน 22,276 คน
ประชากรแฝงกลางวันที่เข้ามาเรียน 3,724 คน
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.2
(ที่มา ประกาศสานักทะเบียนกลาง และสานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอ

จานวน (แห่ง)

พื้นที่
(ตร.กม.)

เมืองราชบุรี 430.298
บ้านโป่ง
366.599
โพธาราม
417.009
ด้าเนินสะดวก 210.271
ปากท่อ
757.835
จอมบึง
772.054
บางแพ
172.597
สวนผึ้ง
1,005.08
บ้านคา
1,026.867
วัดเพลง
37.892
รวม
5,196,462

ตาบล

หมู่บ้าน

ชุมชน

21
14
18
13
12
6
7
4
3
3
101

187
183
156
105
85
89
65
37
41
28
977

35
24
10
69

การปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาล เทศบาล
อบจ.
เมือง
ตาบล
1
1

1
2
1
4

4
4
8
5
2
2
2
2
1
30

อบต.
17
11
11
8
10
6
4
4
3
3
77

(ที่มา ที่ทาการปกครองจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)
จานวนผู้พิการ 24,130 คน เป็นเพศชาย 12,346 คน เพศหญิง 11,784 คน
จ้าแนกตามประเภทความพิ ก าร ดั ง นี้ ทางการได้ ยิน 1,208 คนทางการได้ ยินหรือสื่อความหมาย
3,266 คน ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 14,027 คน ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1,770 คนทาง
สติปัญญา 1,799 คน จานวนผู้สูงอายุติดเตียง 1,030 คน (ร้อยละ 0.87 จากผู้สูงอายุทั้งหมด)
(อายุ 60 ปีขึ้นไป) 152,134 คน (ส้านั กงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ,
มีนาคม 2562) จานวนสตรีมีครรภ์ 3,489 คน (ข้อมูลการฝากครรภ์สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข, มีนาคม 2562)
1.1.3 โครงสร้างพื้นฐาน
1) การไฟฟ้า
จังหวัดราชบุรี มี หน่ วยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชนที่ ด้าเนิ นการจัดหา จ้าหน่ าย
พลังงานไฟฟ้าให้กับ ประชาชนภาคที่ อยู่อาศัย ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ขยายเขต
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 10 อ้าเภอ โดยปัจจุบันมีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมด 275,573 ครัวเรือน
๒) การประปา
จังหวัดราชบุรี มีประปาส่วนภูมิภาคให้บริการ จ้านวน 4 แห่ง ครอบคลุม 9 อ้าเภอ
(ยกเว้นอ้าเภอบ้านคา) ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
บ้านโป่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง นอกจากนี้ ยังมี
ระบบประปาของเทศบาลเมือง ระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบประปาหมู่บ้าน
3) การคมนาคม
จั งหวั ดราชบุ รี อยู่ ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 100 กิ โลเมตร
เดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจ้าทาง และรถไฟ ดังนี้ (1) รถยนต์ส่วนตัว เส้นทาง
หลวงแผ่ นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี )
เส้นทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2) หรือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
มาบรรจบเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บริเวณแยกวังมะนาว อ้าเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมเข้าตัวเมืองราชบุรี ระยะทางทั้งหมดประมาณ 120 กิโลเมตร (2)
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รถโดยสารประจ้าทาง บริษัท ขนส่ง จ้ากัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (แห่งที่ ๒) ไป - กลับ
จังหวัดราชบุรีทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และบริการระหว่างจังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี
และจังหวัดสมุทรสงคราม (3) รถไฟ มีบริการรถไฟสายใต้ออกจากกรุงเทพฯ ณ สถานีรถไฟหัวล้าโพง และ
สถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน โดยผ่านอ้าเภอบ้านโป่ง โพธารามเมืองราชบุรี และอ้าเภอปากท่อ
1.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดราชบุรี มีพื้ นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จ้านวน 7 ป่ า
เนื้อทีป่ ระมาณ 1,229,365.74 ไร่ โดยป่าอนุรักษ์ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้าภาชีทับซ้อนอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้าภาชี และอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ทับซ้อนอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้าภาชีและป่าสงวนแห่งชาติป่าพุยาง - ป่าพุสามซ้อน)
2) ทรัพยากรน้้า
จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 3 ลุ่มน้้า ได้แก่
(1) ลุ่มน้้าแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดราชบุรีประมาณร้อยละ ๘๘.48 ของ
จังหวัด ประกอบด้วย ลุ่มน้้าสาขา ๒ ลุ่มน้้า คือ ลุ่มน้้าสาขาล้าภาชี (อ้าเภอบ้านคา สวนผึ้ง และจอมบึง) และ
ลุ่มน้้าสาขา ที่ราบแม่กลอง (อ้าเภอจอมบึง ด้าเนินสะดวก บางแพ บ้านโป่ง ปากท่อ วัดเพลง เมือง
ราชบุรี และโพธาราม) (2) ลุ่มน้้าเพชรบุรี ครอบคลุมในเขตจังหวัดราชบุรี ร้อยละ ๑๑.11 ประกอบด้วย
ลุ่มน้้าสาขา 3 ลุ่มน้้า คือ แม่น้าสาขาเพชรบุรีตอนบน (อ้าเภอบ้านคา) ห้วยแม่ประจัน (อ้าเภอบ้านคาและ
ปากท่อ) แม่น้าเพชรบุรีตอนล่าง (อ้าเภอปากท่อ) (3) ลุ่มน้้าท่าจีน ครอบคลุมในเขตจังหวัดราชบุรี ร้อยละ
๐.๔4 ของพื้นที่จังหวัด
น้้าผิวดิน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มาจากปริมาณน้้าฝนในธรรมชาติ และการระบาย
น้้าจากเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านเขื่อนแม่กลอง
เพื่อใช้อุปโภคและบริโภค การผลักดันน้้าเค็มหรือรักษาระบบนิเวศ และใช้ด้านการเกษตร มีพื้นที่ในเขต
ชลประทาน 7๘4,668 ไร่ มีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 7 โครงการ ท้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการส่งน้้า
ชลประทานเพื่ อการเกษตร และอุ ปโภคบริโภค (โครงการชลประทานราชบุรี, 2561) นอกเขตชลประทาน
2,473,121 ไร่ ลักษณะแหล่งน้้าประกอบไปด้วย 1. ห้วย หนอง บึ ง ขนาดเล็ก (พื้ นที่น้อยกว่า 2 ไร่)
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของประชาชน/เอกชน 2. อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก 64 แห่ง อยู่ในความดูแลของ
โครงการชลประทานราชบุรี 59 แห่ง และส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 5 แห่ง ความจุน้าประมาณ 27
ล้านลบ.เมตร 3. อ่างน้้าขนาดกลาง 5 แห่ง ได้แก่ (1) อ่างเก็บน้้าห้วยส้านักไม้เต็ง อ้าเภอเมืองราชบุรี
เป็นอ่างเก็บน้้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรี (2) อ่างเก็บน้้าชัฏป่าหวาย อ้าเภอสวนผึ้ง (3) อ่างเก็บน้้าห้วย
ท่าเคย อ้าเภอบ้านคา (4) อ่างเก็บน้้าโป่งกระทิง อ้าเภอบ้านคา (5) อ่างเก็บน้้าห้วยมะหาด อ้าเภอ
บ้านคา ความจุรวม 66.43 ล้านลบ.ม.
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ที่
1
2
3
4
5
6
7

โครงการ
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ามะกา
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาด้าเนินสะดวก
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษานครชุม
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษานครปฐม

อาเภอ
พื้นที่ (ไร่)
บ้านโป่ง โพธาราม จอมบึง เมืองราชบุรี
244,693
ด้าเนินสะดวก
25,000
บ้านโป่ง
9,244
บ้านโป่ง โพธาราม บางแพ ด้าเนินสะดวก
141,952
วัดเพลง เมืองราชบุรี ปากท่อ
101,000
บางแพ บ้านโป่ง โพธาราม เมืองราชบุรี ด้าเนินสะดวก 237,779
บ้านโป่ง
25,000
รวมพื้นที่ในเขตชลประทาน 784,668

น้้าใต้ดิน จังหวัดราชบุรีมีบ่อบาดาล รวม 2,599 บ่อ แบ่งเป็น (1) บ่อน้้าเพื่อการอุปโภค
และบริโภค 2,407 บ่อ (2) น้้าบาดาลเกษตร 135 บ่อ (4) บ่อโครงการอันเนื่องจากพระราชด้าริ 9 บ่อ
(5) บ่อสังเกตการณ์ 48 บ่อ จากข้อมูลศักยภาพน้้าบาดาลจากกรมทรัพยากรน้้าบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐
จังหวัดราชบุรีมีปริมาณน้้ากักเก็บน้้าใต้ดิน 4,175 ล้านลบ.ม. และปริมาณน้้าบาดาลที่สามารถน้ามา
พัฒนาได้ ๓๒๒ ล้านลบ.ม./ปี สรุปปริมาณน้้ากักเก็บในชั้นน้้าต่างๆ และปริมาณน้้าบาดาลที่สามารถ
น้ามาพัฒนาได้ ดังตารางต่อไปนี้ (ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาล เขต 8 ราชบุรี, มีนาคม 2562)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ศักยภาพน้าบาดาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.)
ปริมาณน้้าที่กักเก็บ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้้าที่เพิ่มเติมในแต่ละปี (ล้าน ลบ.ม./ปี)
ปริมาณน้้าบาดาลที่พัฒนาได้ทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม./ปี)
ปริมาณน้้าบาดาลที่สามารถน้ามาใช้ได้ (ล้าน ลบ.ม./ปี)
ปริมาณการใช้น้าบาดาล ระดับลึก (ล้าน ลบ.ม./ปี)
ปริมาณการใช้น้าบาดาล ระดับตื้น (ล้าน ลบ.ม./ปี)
ปริมาณการใช้น้าบาดาลที่คงเหลือ (ล้าน ลบ.ม./ปี)

ปริมาณ
5,171
4,175
533
400
322
103.50
19.64
199.04

1.1.5 ด้านเศรษฐกิจ
ภาคการผลิตที่ส้าคัญของจังหวัด คือ การผลิตนอกภาคเกตร มีสัดส่วนร้อยละ 79.9 และ
การผลิตภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 20.1 สาขาการผลิตที่เป็นโครงสร้างหลัก 3 ล้าดับแรก ได้แก่ สาขา
ไฟฟ้าและประปา สาขาเกษตรกรรม และสาขาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ปี 2560 มี
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ้าปี เท่ากับ 124,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 117,589 ล้านบาท ในปี 2559
จ้านวน 7,348 ล้านบาท ส่วนมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวต่อเนื่องน้อยละ 6.2 จากร้อยละ 2.9 ในปี
2559 จากการขยายตั วของภาคเกษตร ในขณะที่ นอกภาคเกษตรชะลอตั วลง ตามการถดถอยของ
เศรษฐกิจประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ปี 2560 เท่ากับ 155,450 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 ร้ อยละ 6.2 ตามการขยายตั วของมู ลค่ าเพิ่ มผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมจั งหวั ด ณ ราคาประจ้ าปี
(ส้านักงานคลังจังหวัดราชบุรี, มีนาคม 2562)
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1.2 สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี
1.2.1 สถิติสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน มีดังนี้
1. ภัยแล้ง (Drought)
ภั ย แล้ งจากการที่ มี ฝ นน้ อ ยกว่ าปกติ หรื อ ฝนไม่ ต กต้ อ งตามฤดู ก าลเป็ น ระยะ
เวลานานกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้้า จนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อชุมชน
สังคมและเศรษฐกิจ โดยในรอบสามปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2561) จังหวัดราชบุรี ประกาศเขตให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในปี พ.ศ.2559 เนื่องจากมีปริมาณฝนตกใน
พื้นที่น้อยกว่าปกติ
ตารางที่ 1 - 1 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง พ.ศ.2559 - 2561
การให้ความช่วยเหลือ
ประกาศเขตให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
เงินทดรองราชการ
การประกาศพื้นที่
ประสบสาธารณภัยฯ

พ.ศ. 2559
2 อ้าเภอ 2 ต้าบล
3 หมู่บ้าน
(ปากท่อ สวนผึ้ง)
777,476
(เงินเชิงป้องกันและยับยั้งฯ)
-

พ.ศ. 2560
-

พ.ศ. 2561
-

-

-

-

-

ภาพที่ 1 - 1 สถิติสถานการณ์ภัยแล้งแยกรายอ้าเภอ พ.ศ. 2559 – 2561 และการใช้เงินทดรองราชการ
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2. ภัยจากการคมนาคม (Transportation)
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดราชบุรี เป็นภัยที่คุกคามต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัด นักท่องเที่ยว ผู้สัญ จรเดินทาง จากรายงานของ
สถานีต้ารวจภูธรราชบุรี พบว่า ประเภทของรถที่เกิดภัยบ่อยครั้ง คือ รถมอเตอร์ไซด์ พฤติกรรมเสี่ยงที่
เป็นสาเหตุของการเกิด คือ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินก้าหนด ทัศนวิสัยไม่ดี และตัดหน้ากระชั้นชิด โดย
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รายงานจ้านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
ตารางที่ 1 - 2 จ้านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2559 – 2561
อ้าเภอ
เมือง
บ้านโป่ง
โพธาราม
ด้าเนินสะดวก
ปากท่อ
บางแพ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา
รวม

พ.ศ. 2559
ผู้บาดเจ็บ
ผู้เสียชีวิต
6,648
64
2,144
53
3,258
24
1,793
23
772
14
1,284
29
1,392
29
402
6
1,145
9
287
3
19,125
254

พ.ศ. 2560
ผู้บาดเจ็บ
ผู้เสียชีวิต
5,356
73
2,000
51
3,882
52
1,825
21
797
6
1375
28
1531
24
476
3
1084
9
464
4
18,790
271

พ.ศ. 2561
ผู้บาดเจ็บ
ผู้เสียชีวิต
4,743
45
1,926
45
2,561
45
1,890
21
878
18
1304
18
1519
19
414
5
971
17
273
4
16,479
237

(ที่มา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)

ภาพที่ 1 - ๒ สถิติสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคม พ.ศ. 2559 – 2561
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3. ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน (Forest Fire and Smog)
ไฟป่า คือ ไฟที่เ กิด จากสาเหตุใ ดก็ต ามแล้ว ลุก ลามไปได้โ ดยอิส ระปราศจาก
การควบคุม ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า ผลพวงจากการเผาไหม้ คือ หมอกควัน
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และก๊าซอันตรายอื่น ๆ จังหวัดราชบุรีจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจ้าในช่วงฤดูแล้ง
ในพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ริมถนน พื้นที่การเกษตร ประเภทของไฟที่พบ คือ ไฟผิวดิน
สถิติของการเกิดภัยจากไฟป่า พ.ศ. 2559 - 2561 พบว่า พ.ศ. 2559 มีการดับไฟ
50 ครั้ง สร้างความเสียหายมากกว่ า 415 ไร่ พ.ศ. 2560 มี การดับไฟ 16 ครั้ง สร้างความเสียหาย
ให้ กั บพื้ นที่ ป่ ามากกว่ า 120 ไร่ พ.ศ. 2561 มี การดั บไฟ 8 ครั้ ง พื้ นที่ ป่ าเสี ยหายมากกว่ า 74 ไร่
ส้าหรับฝุ่นละอองซึ่งเป็นผลจากไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน อาทิ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในรอบ 3 ปี มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด ในช่ วงเดื อน
มกราคม ถึงเดือนมีนาคม โดยจ้านวนวันที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเกินมาตรฐานเฉลี่ยที่ 3
วันต่อปี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีค่าเกินมาตรฐานเฉลี่ยที่ 29 วันต่อปี
ตารางที่ 1 - 3 สถิติการเกิดไฟไหม้ป่า ความเสียหาย และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก พ.ศ. 2559 – 2561
พ.ศ. 2559
จานวนของการดับไฟ (ครั้ง)
จานวนพื้นที่เสียหาย (ไร่)
PM10
(ค่ามาตรฐาน 120)
PM2.5
(ค่ามาตรฐาน 50)

พ.ศ. 2560

50
415
ค่าสุงสุด 169
ค่าต่้าสุด
13
จ้านวนวันที่เกินมาตรฐาน
รวม 6 วัน
ค่าสุงสุด 136
ค่าต่้าสุด
5
จ้านวนวันที่เกินมาตรฐาน
รวม 31 วัน

16
120
ค่าสุงสุด 121
ค่าต่้าสุด
13
จ้านวนวันที่เกินมาตรฐาน
รวม 1 วัน
ค่าสุงสุด 84
ค่าต่้าสุด
4
จ้านวนวันที่เกินมาตรฐาน
รวม 27 วัน

พ.ศ. 2561
8
74
ค่าสุงสุด 133
ค่าต่้าสุด
20
จ้านวนวันที่เกินมาตรฐาน
รวม 3 วัน
ค่าสุงสุด 89
ค่าต่้าสุด
5
จ้านวนวันที่เกินมาตรฐาน
รวม 27 วัน

(ที่มา สานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562
และส่วนแผนงานและประมวลผล กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2552)

ภาพที่ 1 - ๓ สถิติสถานการณ์ภัยจากไฟป่า พ.ศ. 2559–2561
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4. ภัยจากอัคคีภัย (Fire)
อัคคี ภั ย เป็ นสาธารณภั ยที่ ยากแก่ การควบคุมและเกิ ดขึ้นในทุ กฤดู กาล จากสถิ ติการ
รายงานเหตุด่วนการเกิดอัคคีภัยจากอ้าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า พ.ศ. 2559 เกิดอัคคีภัย
33 ครั้ง พื้นที่ประสบภัย 8 อ้าเภอ พ.ศ. 2560 เกิดอัคคีภัย 13 ครั้ง พื้นที่ 7 อ้าเภอ พ.ศ. 2561 เกิดอัคคีภัย
24 ครั้ง ในพื้นที่ 7 อ้าเภอ โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาท ความพลั้งเผลอ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น
จุดธูปหรือเทียนทิ้งไว้ ไฟฟ้าลัดวงจร ที่ผ่านมา จังหวัดราชบุรี ด้าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบอัคคีภั ย
โดยใช้จ่ายเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดหาสิ่งของเพื่อยังชีพพระราชทาน
ในวงเงินครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท
ตารางที่ 1 - ๔ สถิติการเกิดอัคคีภัย พ.ศ. 2559 – 2561
จ้านวนครั้งที่มีการรายงานเหตุด่วน (ครั้ง)
อ้าเภอที่มีรายงานเหตุด่วนการเกิดสาธารณภัย(อัคคีภัย)
อ้าเภอที่ ไม่ พบรายงานเหตุด่วนการเกิดสาธารณภัย
(อัคคีภัย)

พ.ศ. 2559
33
8
สวนผึ้ง บางแพ

พ.ศ. 2560
13
7
ด้าเนินสะดวก
บางแพ บ้านคา

พ.ศ. 2561
24
7
บางแพ วัดเพลง
บ้านคา

ภาพที่ 1 - 4 สถิตกิ ารเกิดอัคคีภัย รายอ้าเภอ พ.ศ. 2559 – 2561
5. ภัยจากวาตภัย (Storm)
ภัยที่ เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนท้าให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และ
สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งชีวิตของประชาชน ซึ่งวาตภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี เกิดบ่อยครั้งในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคม และกันยายน-ตุลาคม ของทุกปี ความเสียหายส่วนใหญ่ เกิดกับบ้านเรือนที่อยู่ อาศัย และพื้นที่
การเกษตร อาทิ นาข้าว พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น
จากสถิติของส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี พบว่า พ.ศ. 2559
เกิดวาตภัยทั้งสิ้น 37 ครั้ง ครัวเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า 2,588 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย
มากกว่า 340 ไร่ พ.ศ. 2560 เกิดวาตภัย 26 ครั้ง ครัวเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า 249 หลังคาเรือน
พื้นที่การเกษตรเสียหายมากกว่า 2.5 ไร่ พ.ศ. 2561 เกิดวาตภัย 51 ครั้ง ครัวเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า
1,396 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตร/บ่อเลี้ยงปลาเสียหายมากกว่า 1270.40 ไร่ มีการประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และใช้เงินทดรองราชการรวม 1,965,777.75 บาท

9

ตารางที่ 1 - 5 สถิติการเกิดวาตภัย พ.ศ. 2559 - 2561
พ.ศ.
2559

เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบวาตภัย

ช่วงเดือนที่เกิด

อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

37

10

49

233

2,588

9

32

81

249

9

82

409

1,396

(เม.ย.-ก.ย.)

2560

26
(มี.ค.-พ.ย.)

2561

51
(เม.ย.-พ.ค.
และ ก.ย.- ต.ค.)

รายอาเภอ
ปากท่อ (10 ต้าบล) เมืองราชบุรี (10 ต้าบล)
โพธาราม (8 ต้าบล) ด้าเนินสะดวก (5 ต้าบล)
จอมบึง (4 ต้าบล) วัดเพลง (3 ต้าบล)
บ้านคา (3 ต้าบล) บ้านโป่ง (2 ต้าบล)
บางแพ (2 ต้าบล) สวนผึ้ง (2 ต้าบล)
เมืองราชบุรี (8 ต้าบล) จอมบึง (5 ต้าบล)
ปากท่อ (5 ต้าบล) บางแพ (1 ต้าบล)
บ้านโป่ง (4 ต้าบล) โพธาราม (3 ต้าบล)
สวนผึ้ง (3 ต้าบล) บ้านคา (2 ต้าบล)
ด้าเนินสะดวก (1 ต้าบล)
เมืองราชบุรี (24 ต้าบล) โพธาราม (20ต้าบล)
ด้าเนินสะดวก (11 ต้าบล) บ้านโป่ง (7 ต้าบล)
ปากท่อ (6 ต้าบล) จอมบึง (4 ต้าบล) บางแพ
(4 ต้าบล) สวนผึ้ง (3 ต้าบล) บ้านคา (3 ต้าบล)

ภาพที่ 1 - 5 จ้านวนครั้งของการเกิดวาตภัย รายอ้าเภอ พ.ศ. 2559 – 2561
๖. ภัยจากอุทกภัย (Flood)
อุทกภัยที่มักพบในจังหวัดราชบุรี คือ น้้าท่วมขังในเขตเมือง และน้้าท่วมฉับพลันซึ่ง
เกิดจากน้้าป่าไหลหลากในพื้นที่อ้าเภอสวนผึ้ง บ้านคา และปากท่อ จากสถิติของส้านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี พบว่า พ.ศ. 2559 เกิดอุทกภัย 8 ครั้ง ในพื้นที่ 6 อ้าเภอ ในช่วงเดือน
กันยายน ถึงเดือนตุลาคม โดยมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
และใช้ เงิน ทดรองราชการในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 และพ.ศ. 2560 เกิด อุ ท กภั ย 13 ครั้ ง
ในพื้ นที่ 5 อ้ าเภอ ในเดื อนสิ งหาคม ถึง เดื อนพฤศจิก ายน มี การประกาศเขตฯ และใช้เงิน ทดรอง
ราชการรวม 1,903,409.25 บาท พ.ศ. 2561 เกิดอุทกภัย 14 ครั้ง ในพื้นที่ 5 อ้าเภอ ในช่วง
เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม และช่ วงเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม การประกาศเขตฯ
และใช้เงินทดรองราชการรวม 671,254.25 บาท
ตารางที่ 1 – 6 สถิติการเกิดอุทกภัย พ.ศ. 2559 – 2561
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พ.ศ.

เกิดภัย
พื้นที่ประสบภัย (อาเภอ)
อาเภอทีเ่ กิดภัย
(ครั้ง) อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน
คน
2559
8
6
49
215 1,688 โพธาราม (18 ต้าบล) เมืองราชบุรี (12ต้าบล)
2560

13

5

17

93

681

2561

14

5

22

89

1,156

จอมบึง (6 ต้าบล) บ้านโป่ง (5 ต้าบล) ปากท่อ (4ต้าบล)
บางแพ (4 ต้าบล)
ปากท่อ (7 ต้าบล) บางแพ (4 ต้าบล) บ้านโป่ง (3 ต้าบล)
โพธาราม (2 ต้าบล) จอมบึง (1 ต้าบล)
เมืองราชบุรี (9 ต้าบล) โพธาราม (7 ต้าบล) บ้านโป่ง (3 ต้าบล)
ปากท่อ (2 ต้าบล) จอมบึง (1 ต้าบล)

ภาพที่ 1 - 6 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือจากการเกิดอุทกภัย รายอ้าเภอ พ.ศ. 2559 – 2561
7. ภัยจากอากาศหนาว
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5.1.14 ค้าว่า อากาศหนาวจัดผิดปกติ มีอุณหภูมิต่้ากว่า 8 องศาเซลเซียส และ
มีช่ วงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดต่ อกั นเกิ น 3 วัน หมายถึ ง อุ ณหภู มิ ต่้ ากว่ า 8 องศาเซลเซี ยส ติ ดต่ อ
กันอย่างต่อเนื่องเกิน 3 วัน ซึ่งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี รายงานอุณหภูมิ
ต่้าสุดของจังหวัด อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ โดยอุณหูมิต่้าสุด พ.ศ. 2559
วัดได้ 14.4 องศาเซลเซียส พ.ศ.2560 อุณหภูมิต่้าสุด วัดได้ 14.1 องศาเซลเซียส และ พ.ศ. 2561
อุณหภูมิ ต่้าสุ ด วัดได้ 16.3 องศาเซลเซียส ที่ผ่ านมา จังหวั ดราชบุ รี จึงไม่มี การประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว)
8. ภัยจากโรคระบาด
ภัยจากโรคระบาด หมายรวมถึง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาด
สัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2559-พ.ศ. 2561 จังหวัดราชบุรี ยังไม่พบการ
ระบาดของโรค ทั้งในมนุษย์ สัตว์ และพืช
สรุปสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในปี 2561 และการใช้งบทดรองราชการ
สะสม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ดังตารางที่ 1 - 7 และ 1 - 8 ตามล้าดับ
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ตารางที่ 1 - 7 ประเภทภัยที่เกิดในปี พ.ศ. 2561 และการใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อาเภอ
คมนาคม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เมืองราชบุรี
โพธาราม
จอมบึง
บ้านโป่ง
ปากท่อ
สวนผึ้ง
บ้านคา
บางแพ
วัดเพลง
ด้าเนินสะดวก

ประเภทสาธารณภัยทีพ่ บในพื้นที่ ปี พ.ศ. 2561
อัคคีภัย
วาตภัย
อุทกภัย
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ไฟป่า

✓
✓
✓

✓

เงินทดรองราชการ

1,965,777.75

671,254.25

ตารางที่ 1 - 8 สรุปการใช้เงินทดรองราชการ ปี พ.ศ.2555 – 2561
อำเภอ

อัค คี ภัย

อุทกภัย

วำตภัย

ภัยแล้ง

ภัยหนำว

เงินทดรองรำชกำร

เมืองราชบุรี

183,400.00

2,634,084.00

759,054.00

994,960.00

0

4,571,498.00

โพธาราม

107,500.00

6,112,240.25

1,433,854.50

873,700.00

0

8,527,294.75

144,830.00
364,000.00
76,015.00
218,116.00
77,200.00
35,000.00
8,000.00
376,000.00
1,590,061.00

7,386,887.36
2,492,794.00
1,789,498.25
921,087.00
3,032,011.00
666,175.75
0
19,890.00
25,054,667.61

1,058,540.00
141,210.00
1,027,722.00
277,750.00
241,473.00
45,720.00
0
42,500.00
5,027,823.50

10,641,750.00
947,000.00
984,296.25
1,436,481.00
3,328,370.00
0
0
0
19,206,557.25

0
0
0
3,016,000.00
1,533,400.00
0
0
0
4,549,400.00

19,232,007.36
3,945,004.00
3,877,531.50
5,869,434.00
8,212,454.00
746,895.75
8,000.00
438,390.00
55,428,509.36

จอมบึง
บ้านโป่ง
ปากท่อ
สวนผึง้
บ้านคา
บางแพ
วัดเพลง
ดาเนินสะดวก
เงินทดรองรำชกำร

1.3 ความเสี่ยงสาธารณภัยของจังหวัดราชบุรี
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสาธารณภัยของจังหวัดราชบุรี ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องตาม
สมการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่ ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ
จังหวัดราชบุรี จัดล้าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยแยกประเภทภัยตามสาเหตุการเกิด
เป็น 2 ประเภท คือ ภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ โดยสามารถ
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงได้ รายละเอียดดังตารางที่ 1-9 และ 1–10 ตามล้าดับ
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ตารางที่ 1 – 9 ประเภทภัยตามล้าดับความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
ภัยธรรมชาติ (natural disaster)
ภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made )
ล้าดับที่ 1 อุทกภัย
ล้าดับที่ 1 ภัยจากคมนาคม
ล้าดับที่ 2 วาตภัย
ล้าดับที่ 2 อัคคีภัย
ล้าดับที่ 3 ภัยแล้ง
ล้าดับที่ 3 ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ล้าดับที่ 4 ไฟป่าและหมอกควัน
ล้าดับที่ 5 ภัยจากโรคระบาด
ล้าดับที่ 6 ภัยหนาว
ล้าดับที่ 7 ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
ตารางที่ 1 – 10 ประเภทภัยตามล้าดับความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
ประเภท
ของภัย

อุทกภัย

คมนาคม
และขนส่ง

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่้า
ปานกลาง
อ.สวนผึ้ง อ.เมือง
อ.ด้าเนินฯ
อ.บ้านคา อ.โพธาราม อ.วัดเพลง
อ.ปากท่อ อ.บ้านโป่ง อ.บางแพ
อ.จอมบึง
(น้าป่าไหล
หลาก)
(น้าท่วมขัง,
ล้นตลิ่ง)

อ.บ้านโป่ง อ.สวนผึ้ง
อ.โพธาราม อ.จอมบึง
อ.เมืองฯ อ.ปากท่อ

ความล่อแหลม/ความเปราะบาง
ในพื้นที่

- เป็นพื้นที่รับน้้าจากเขื่อน
ศรีนครินทร์ และวชิราลงกรณ์
จ.กาญจนบุรี
- มีพื้นที่ติดริมแม่น้าแม่กลอง
134 ม. (25 ต. 26 อปท.)
- ชายแดนด้านตะวันตกติดกับ
สหภาพพม่า เป็นพื้นที่ภูเขาสูง
หากมีปริมาณฝนมากท้าให้เกิด
น้้าป่าไหลหลาก
- การก่อสร้างบางส่วนกีด
ขวางทางน้้า ท้าให้การระบายน้้า
ในพื้นที่เป็นไปอย่างล่าช้า
เกิดน้้าท่วมขังในบางพื้นที่
อ.ด้าเนินฯ - ทางหลวงแผ่นดินสายเก่า สาย
อ.วัดเพลง เพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4
อ.บางแพ และเส้นทางสายใหม่ ทางหลวง
อ.บ้านคา หมายเลข 338 ตัดผ่านจังหวัด
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง
สู่ภาคใต้ ส่งผลให้ยานพาหนะวิ่ง
ผ่านจังหวัดจ้านวนมาก
- จุดเสี่ยงจากจุดตัดทางรถไฟกับ
เส้นทางถนน และจุดลักข้ามไม่มี
ป้ายหรือสัญญาณเตือน
- พฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น
เมาสุรา ประมาท
- มีพื้นที่ติดต่อหลายเขตจังหวัด
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ศักยภาพของพื้นที่
- พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนริมน้้า
ส่วนใหญ่ผ่านการอบรม
cbdrm สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ภัย ที่เกิดขึ้นได้
- พื้นที่มีคลองซอย ล้าน้้า
สายย่อยในการระบายน้้า
- จังหวัด/อ้าเภอ/อปท.
ด้าเนินการขุดลอก คูคลอง/
สระน้้า และก้าจัดวัชพืชเพื่อ
เปิดทางระบายน้้าทุกปี

- มีสะพานข้ามอุโมงค์และทาง
ลอดเพื่อข้ามแยก/ทางรถไฟ
- ศปถ.จังหวัด/อ้าเภอ/อปท.
มีการประชุมติดตาม แก้ไข และ
ประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุ
ทางถนนอย่างสม่้าเสมอ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
การบังคับใช้มาตรการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- หลายพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องและใช้มาตรการทาง

ประเภท
ของภัย

วาตภัย

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่้า
ปานกลาง

อ.เมืองฯ อ.ด้าเนินฯ
อ.ปากท่อ อ.สวนผึ้ง
อ.โพธาราม อ.บ้านคา
อ.จอมบึง

อัคคีภัย

-

ภัยแล้ง

อ.สวนผึ้ง
อ.บ้านคา
อ.จอมบึง

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย

อ.เมืองฯ อ.วัดเพลง
อ.โพธาราม อ.ด้าเนินฯ
อ.บ้านโป่ง อ.บางแพ
อ.จอมบึง
อ.ปากท่อ

ทุกอ้าเภอ

ความล่อแหลม/ความเปราะบาง
ในพื้นที่

ศักยภาพของพื้นที่

อาทิ นครปฐม เพชรบุรี
สมุทรสงคราม จึงมีเส้นทางลัด /
เชื่อมที่มีการสัญจร ค่อนข้างมาก
อ.บ้านโป่ง - การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อ.วัดเพลง ภูมิอากาศ
อ.บางแพ - การสร้างบ้านเรือนมีลักษณะ
ชั่วคราว กึ่งชั่วคราว
- พื้นที่ปลูกสร้างบางส่วนตั้งอยู่ใน
แนวปะทะแรงลม
- บ้านเรือนที่ตั้งใกล้ป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ หรือสิ่งปลูกสร้างที่
ขวางทางลม
- บางพื้นที่เป็นชุมชนแออัด วัสดุ
ปลูกสร้างบ้านเรือนติดไฟง่าย และ
เผาไหม้ได้รวดเร็ว
- พื้นที่เข้าถึงยาก การจราจร
หนาแน่น เส้นทางแคบ ท้าให้ยาก
ต่อการควบคุมเพลิง

สังคมในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

อ.สวนผึ้ง
อ.บ้านคา

- มีส่วนปฏิบัติการระบบท่อ
เขต 5 รับผิดชอบระบบ ท่อ
ส่งก๊าซฯ โดยใช้ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ (SCADA)
- มีส่วนราชการระดับ

- หมู่บ้าน/ต้าบล บางแห่ง
ผ่านการอบรม cbdrm
สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ภัย หรือ
เตรียมการป้องกันได้ใน
ระดับหนึ่ง

- การฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
เตรียมความพร้อมส้าหรับ
การเผชิญเหตุ
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเตรียมความพร้อมมี
ให้ความรู้กับประชาชนใน
พื้นที่และงบประมาณส้าหรับ
จัดซื้อรถดับเพลิง
อ.บ้านโป่ง อ.ด้าเนินฯ - การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
- เป็นพื้นที่รับน้้าจาก
อ.โพธาราม อ.วัดเพลง ภูมิอากาศ ส่งผลให้ฝนไม่ตกต้อง เขื่อนศรีนครรินทร์ และเขื่อนว
อ.ปากท่อ อ.บางแพ ตามฤดูกาล และฝนทิ้งช่วง
ชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี
อ.เมืองฯ
- มีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าร้อยละ - มีอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง 5
50 อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน แห่ง กระจายอยู่พื้นที่นอกเขต
ชลประทาน
- จังหวัดจัดกิจกรรมขุดลอก
คูคลอง/สระน้้า ก้าจัดวัชพืช
อยู่สม่้าเสมอ
- หลายอ้าเภอมีศักยภาพน้้า
บาดาลสามารถน้ามาใช้ได้
ทดแทนน้้าผิวดิน
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- พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ใกล้
ถนนสายหลัก และเขตชุมชน
- มีโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่
- มีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- การขนส่งสารเคมีและวัตถุ

ประเภท
ของภัย

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่้า
ปานกลาง

ความล่อแหลม/ความเปราะบาง
ในพื้นที่
อันตรายผ่านถนนสายหลัก

ไฟป่าและ
หมอกควัน

โรคระบาด
พืช/สัตว์/คน

ภัยหนาว

แผ่นดินไหว/
อาคารถล่ม

ศักยภาพของพื้นที่
จังหวัด/อ้าเภอ/อปท.
ควบคุมดูแล
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเตรียมความพร้อม
เผชิญเหตุ
- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องท้า
แนวกันไฟเป็นประจ้าทุกปี

อ.สวนผึ้ง อ.โพธาราม อ.วัดเพลง - วิถีชีวิตท้าเกษตรกรรม การเผา
อ.บ้านคา อ.บ้านโป่ง อ.ด้าเนินฯ ฟางข้าว ข้าวโพด ฯลฯ อาจท้าให้
อ.ปากท่อ อ.เมืองฯ อ.บางแพ เกิดไฟป่าลุกลามได้
อ.จอมบึง
- พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่แห้ง
แล้ง ใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ซึ่งมี
การเผาพื้นที่ให้เกิดหญ้าระบัดใหม่
- อยู่ใกล้พื้นที่ป่าอนุรักษ์/ป่า
สงวน/เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ทุกอ้าเภอ - พื้นที่ฟาร์มปศุสัตว์ระบบเปิด
- มีส่วนราชการระดับ
- อ้าเภอปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด จังหวัด/อ้าเภอ/อปท.
ช่วยเหลือ ก้ากับดูแล
อ.สวนผึ้ง อ.ปากท่อ อ.โพธาราม - เป็นพื้นที่สูงและติดเทือกเขา - มีส่วนราชการระดับ
อ.บ้านคา อ.จอมบึง อ.บ้านโป่ง ตะนาวศรี
จังหวัด/อ้าเภอ/อปท.
อ.เมืองฯ
- ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ควบคุมดูแล
อ.วัดเพลง ตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.ด้าเนินฯ
อ.บางแพ
ทุกอ้าเภอ - พื้นที่ใกล้รอยเลื่อน และอยู่ใต้ - อาคารสมัยใหม่ ออกแบบ
เขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อน
รองรับแรงสั่นสะเทือน
ศรีนครินทร์ ในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี
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