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ปภ.สั%งรับมือ 24	ชั%วโมง พาย ุ"โคะงุมะ" ถล่มอุบล	
พายุ "โคะงุมะ"พ่นพษิ ชาวนาอุบลฯ เร่งขุดคันนาระบายนํ <าฝนออก หลังเกิดฝนตกนํ <าท่วมนาข้าว ขณะทีE 
"ปภ."สัEงเตรียมรับมือ 24 ชม. "อุตุฯ" เตือน "ภาคเหนือ-อีสาน"มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 

จากกรณีกรมอตุนุยิมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนประชาชน เตรียมความพร้อม ในการรับมือ "พายุโซนร้อนโคะงุ
มะ" บริเวณอ่าวตงัเกีDย ประเทศเวียดนาม กําลงัเคลืGอนตวัส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางแห่ง และอาจทําให้เกิดนํ Qาท่วมฉับพลนั และนํ Qาป่าไหลหลาก 

ล่าสดุ เมืGอวนัทีG 13 มิ.ย.64 กรมอตุนุิยมวิทยา ออกประกาศเตือนประชาชน เรืGองพายุโซนร้อน "โคะงุมะ" ฉบบัทีG 8 
ระบุว่า เมืGอเวลา 07.00 น. พายุโซนร้อน "โคะงุมะ" ได้เคลืGอนขึ QนฝัGงบริเวณเมืองธานห์โฮ ประเทศเวียดนามแล้ว 
โดยเมืGอเวลา 10.00 น. มีศนูย์กลางอยู่ทีGละติจูด 19.5 องศาเหนือ ลองจจิูด 104.8 องศาตะวนัออก กําลงัเคลืGอนตวั
ทางทิศตะวนัตกด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชัGวโมง มีความเร็วลมสงูสดุใกล้ศนูยก์ลางประมาณ 65 
กิโลเมตรต่อชัGวโมง คาดว่าจะอ่อนกําลงัลงเป็นพายุดีเปรสชนัในระยะต่อไป ลกัษณะเชน่นี Qส่งผลทําให้ร่องมรสมุ
พาดผ่าน บริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบน ทําให้บริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางแห่ง บริเวณจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน 
แพร่ อตุรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบวัลําภู อดุรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธ์ุ 
มกุดาหาร ขอนแก่นมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ และอบุลราชธานี ขอให้ประชาชน
บริเวณดงักล่าวระวงัผลกระทบจากฝนตกหนกัและฝนทีGตกสะสม ซึGงอาจทําให้เกิดนํ Qาท่วมฉับพลนั และนํ Qาป่าไหล
หลากไว้ด้วยทั Qงนี Q ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอตุนุิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมลูทีGเว็บไซต์กรม
อตุนุิยมวิทยา 

ล่าสดุ ผู้สืGอข่าวรายงานว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโคะงุมะ ส่งผลทําให้จงัหวดัอบุลราชธานเีกิดพายุฝนตกลง
มาอย่างต่อเนืGอง 2 วนั ทําให้แปลงปลกูข้าวนาปีของชาวนาทีGลุ่มในพื QนทีGต.ขามใหญ่ อ.เมืองอบุลราชธานี ต้องขุด
คนันาระบายนํ Qาท่วมขงัต้นข้าว ทีGกําลงัตั Qงท้อง ไม่ให้นํ Qาฝนสงูจนส่งผลกระทบกบัต้นข้าว ทีGกําลงัเติบโตได้รับความ
เสียหาย 

ขณะทีG นายวิรุจ วิชยับุญ รองผวจ.อบุลราชธานี ในฐานะรองผู้อํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั
อบุลราชธานี ได้ออกหนงัสือด่วนทีGสดุแจ้งไปยงันายอําเภอ นายกเทศมนตรีเทศบาล และนายกอบจ.ให้ประกาศ
เตือนประชาชนในพื QนทีGเสีGยง พื QนทีGลุ่มเฝ้าระวงัปริมาณฝนตกหนกั ฝนตกสะสม ได้รับผลกระทบจากนํ Qาท่วม
ฉับพลนั นํ Qาป่าไหลหลากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโคะงุมะ ทีGขึ QนฝัGงประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ร่องมร สมุพาดผ่าน
ตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนโดยเฉพาะตามทีGลาดเชิงเขาให้ปิดกั QนสถานทีGห้ามประชาชน 
นกัท่องเทีGยวเข้าพื QนทีGในช่วงนี Q โดยให้เฝ้าระวงัตลอด 24 ชัGวโมง 
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ปภ.รายงานเกิดวาตภัย นํ 2าไหลหลาก และดินสไลด์ 23 จังหวัด ส่วนในรอบ 24 ชัCวโมง เกิดวาตภัยในจังหวัด
ระนอง คลีCคลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

13 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น.รายงานตั 2งแต่วันทีC 4 - 13 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น. มีพื #นที'เกิดวาตภัย นํ #าไหล
หลาก และดินสไลด์ 23 จังหวัด รวม 62 อําเภอ 95 ตําบล 225 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,131 หลัง ไม่มี
ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ส่วนในรอบ 24 ชัCวโมงทีCผ่านมาเกิดเหตุวาตภัยในพื 2นทีCอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง รวม 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลีCคลายแล้ว ซึCง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานทีC
เกีCยวข้องลงพื 2นทีCสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื 2องต้นแล้ว 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ทีCพัดปกคลุมทะเลอันดามนั ประเทศไทย และอ่าวไทย 
เริCมมีกําลังแรงขึ 2น ประกอบกบัมีหย่อมความกดอากาศตํCาบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทําให้ประเทศไทย
มีฝนเพิCมขึ 2นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในห้วงวันทีC 4 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน (13 มิ.ย. 64 เวลา 
06.00 น.) มีพื 2นทีCได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรง นํ #าไหลหลาก และดินสไลด์ 23 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง แพร่ พะเยา ตาก พิจิตร อุดรธานี หนองบัวลําภู กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด สกลนคร 
อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา สระบุรี ตราด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา และปัตตานี 
รวม 62 อําเภอ 95 ตําบล 225 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,131 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 
ส่วนในรอบ 24 ชัCวโมงทีCผ่านมาเกิดเหตุวาตภัยในพื 2นทีCหมู่ทีC 2 ตําบลบางริ 2น อําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง ปัจจุบนัสถานการณ์คลีCคลายแล้ว 
ซึCงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจงัหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิCนและหน่วยงานทีC
เกีCยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสํารวจและประเมินความเสียหายเพืCอดําเนินการช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังทั 2งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงิน
ช่วยเหลือตามความเหมาะสมท้ายนี 2ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้ง
เหตุ 1784” โดยเพิCมเพืCอน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชัCวโมง 
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‘ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน’ลงพื2นที5‘ปาย’ เตรียมพร้อมวอร์รูมรับมือวาตภัย-นํ2าป่าไหลหลาก-
โคลนถล่ม 

9  มิถุนายน 2564 นายสิธิชยั จนิดาหลวง ผู้ว่าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายชนก มากพนัธ์ุ รอง
ผู้ว่าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน , นายชนาธิป เสมแย้ม ปลดัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเรืองฤทธิI ผลดี 
หวัหน้าสํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เดนิทางตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม
ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์วาตภยั อทุกภยั นํ Tาป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ระดบัอําเภอ ณ ห้องประชุม
เทศบาลตําบลปาย อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน 

โดยมีนายอนุสรณ์ มณเีลิศ นายอําเภอปาย  ในฐานะผู้อํานวยการศนูย์ ฯ นําหน่วยงานที[เกี[ยวข้อง เช่น 
ปกครองอําเภอ /ท้องถิ[นอําเภอ / หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที[ 36 แม่สะเรียง  /ร.7 พนั 5 อ.ปาย / เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั ฯ /อปท.ในพื Tนที[ /  กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน  ตวัแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมคณะทํางานปฏิบตัิการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาวาตภยั นํ Tาป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปี 2564 เพื[อรับทราบ
ปัญหาพื Tนที[ประสบอทุกภยัซํ Tาซากในเขต อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

จากการรายงาน รูปแบบอทุกภยัที[เกิดใน อ.ปาย ได้แก่ นํ Tาท่วมหลากเอ่อล้นท่วมพื Tนที[ริมนํ Tา ( ริมนํ Tาปาย ) นํ Tาป่า
เกิดในหลายพื Tนที[โดยเฉพาะหมู่บ้านที[มีลําห้วย ลํานํ Tา เช่น บ้านแพมบก / บ้านแม่ฮี T ดินโคลนถล่ม  นํ Tากดัเซาะตลิ[ง 
เกิดการเปลี[ยนทิศทางนํ Tา  โดยมีปัจจยัสําคญัต่อการเกดิอทุกภยัในพื Tนที[ คือ สภาพระดบัความสงูชนัของพื Tนที[ การ
ไหลของนํ Tาจากระดบัความสงูระดบันํ Tาทะเล 1,900 /1,500/ 500 เมตร เป็นต้น  

ภายหลงัการประชุม ผู้ว่าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ได้เดนิทางไปสํารวจพื Tนที[ที[เกิดอทุกภยั วาตภยั ซํ Tาซาก
ในทกุปี ที[บริเวณรีสอร์ท ปายในฝัน และบริเวณรีสอร์ท ข้างสะพานข้ามแม่นํ Tาปาย  พร้อมกล่าวว่า  แนวทางการ
แก้ปัญหาระยะยาว คือการทําเขื[อนป้องกนัตลิ[ง  และการทําแผนพฒันาลุ่มนํ Tา ซึ[งจะได้วางแนวทางในการ
ดําเนินการแก้ไขต่อไป   

ทั Tงนี T  การลงพื Tนที[ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์วาตภยั อทุกภยั นํ Tาป่าไหล
หลาก และดินโคลนถล่ม ระดบัอําเภอ  แต่ละอําเภอของผู้ว่าราชการจงัหวดั ฯ พร้อมคณะฯ เพื[อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาวาตภยั อทุกภยั นํ Tาป่าไหลหลาก และดนิโคลนถล่ม  รวมทั Tงเป็นการ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แกป่ระชาชนผู้ประสบภยั  และการบริหารจดัการนํ Tาให้เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย ทั[วถึง รวมเร็วและเป็นธรรม รวมทั Tงเร่งรัดผู้รับผิดชอบต่างๆ ให้ปฏิบตัิหน้าที[ให้เกิดประสิทธิผล อย่าง
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