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ปภ.รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลากและดินสไลด 19 จังหวัด 

ในรอบ 24 ชม. เกิดน้ำไหลหลากในจังหวัดเชียงใหมเรงชวยเหลือผูประสบภัย 
 10 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น.รายงานต้ังแตวันท่ี 4 - 10 มิ.ย. 64เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และ
ดินสไลด 19 จังหวัด ไดแกแมฮองสอน ลำปาง แพร พะเยา ตาก พิจิตร อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ รอยเอ็ดสกลนคร 
อุบลราชธานี สุรินทร ศรีสะเกษ นครราชสีมา สระบุรีระนอง สุราษฎรธานี และปตตานี รวม 54 อำเภอ 83 ตำบล 203 
หมูบาน บานเรือนเสียหาย 1,092 หลัง ไมมีผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตสวนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผานมาเกิดเหตุน้ำไหลหลากใน
อำเภอเชียงดาวนจังหวัดเชียงใหม ปจจุบันสถานการณคล่ีคลายแลว ซึ่ง ปภ.ไดรวมกับจังหวัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของลง
พื้นที่สำรวจความเสียหายและใหการชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตนแลว           
 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
สถานการณมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่ พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอาวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมี              
หยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำใหประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแหง โดยในหวงวันที่ 
4 มิถุนายน2564 จนถึงปจจุบัน (10 มิ.ย. 64 เวลา 06.00น.)มีพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด 
รวม 19 จังหวัด 54 อำเภอ 83 ตำบล 203 หมูบาน บานเรือนเสียหาย 1,092 หลังไมมีผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิต แยกเปน ภาคเหนือ 
6 จังหวัด ไดแกแมฮองสอน ลำปาง แพร พะเยา ตาก และพิจิตร รวม 12 อำเภอ 15 ตำบล 30 หมูบานบานเรือนเสียหาย 44 หลัง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ไดแกอุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ รอยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี สุรินทร ศรีสะเกษและ
นครราชสีมา รวม 37 อำเภอ 62 ตำบล 166 หมูบาน บานเรือนเสียหาย 1,033 หลัง ภาคกลาง 1 จังหวัด ไดแก สระบุรี รวม            
1 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมูบานบานเรือนเสียหาย 2 หลัง ภาคใต 3 จังหวัด ไดแก ระนอง สุราษฎรธานีและปตตานี รวม 4 อำเภอ             
4 ตำบล 5 หมูบาน บานเรือนเสียหาย 13 หลัง สวนในรอบ24 ชั่วโมงที่ผานมาเกิดเหตุน้ำไหลหลากในพ้ืนที่หมูที่ 3 ตำบลเมืองนะ 
อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว ซึ่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เก่ียวของ เรงใหการชวยเหลือผูประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพ่ือดำเนินการ
ชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบานเรือนเปนวัสดุกอสรางหรือจายเงินชวยเหลือตามความ
เหมาะสมทายนี้ ประชาชนสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 1784”โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID 
@1784DDPM และสายดวนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ปภ.แนะเรียนรู รับมืออุทกภัยลดผลกระทบ..ดำเนินชีวิตปลอดภัย 

ชวงฤดูฝน หลายพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอทุกภัย โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุม ที่ลาดเชิงเขา และริมฝงแมน้ำ เพื่อปองกันและ

ลดผลกระทบจากอุทกภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการเตรียมพรอมรับมือและการ

ปฏิบัติตนอยางปลอดภัย เม่ือเกิดอุทกภัย ดังนี้  

ลักษณะการเกิดอุทกภัย แบงตามลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดลอม ดังนี้ 

น้ำไหลหลาก/น้ำทวมฉับพลัน  

- พื้นที่ ที่ราบต่ำ ที่ราบลุมใกลภูเขาสูง หรือปาตนน้ำ  

- สาเหตุ เกิดจากฝนตกหนักบนภูเขาสูง มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมาก สงผลใหดินไมสามารถดูดซับน้ำได น้ำจึงไหลบาลงสู

พ้ืนที่ดานลางอยางรวดเร็ว 

น้ำทวม/น้ำทวมขัง  

- พื้นที่ ที่ชุมชนเมืองหรือเขตเมืองใหญ ในลักษณะมวลน้ำไหลบาเปนแนวราบ  

- สาเหตุ เกิดจากฝนตกหนักตอเนื่อง ทำใหไมสามารถระบายน้ำไดทัน ระบบระบายน้ำไมมีประสิทธิภาพ มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ไหลของน้ำ ภาวะน้ำทะเลหนุนในพื้นที่ชายฝงทะเล  

น้ำลนตลิ่ง  

- พื้นที่ ที่ราบลุมริมฝงแมน้ำ  

- สาเหตุ เกิดจากฝนตกหนักตอเนื่อง หรือน้ำเหนือไหลบาลงมา ทำใหระดับน้ำในแมน้ำเพ่ิมสูงขึ้น จนไมสามารถระบายลงสูลุม

น้ำหรือทะเลไดทนั  

เตรียมพรอมรับมืออุทกภัย ใหปฏิบัติ ดังนี ้

 - ติดตามขอมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ อาทิ พยากรณอากาศ ประกาศเตือนภัย พรอมปฏิบัติตามคำเตือนอยาง

เครงครัด 

 - สังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ หากระดับน้ำในแมน้ำเพ่ิมสูงข้ึน น้ำในลำน้ำมีสีขุนหรือเปลี่ยนเปน              

สีเดียวกับสีดินภูเขา ฝนตกหนักอยางตอเนื่อง ใหเตรียมพรอมรับมือ เพื่อจะไดอพยพหนีภัยทันทวงที 

- จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใชที่จำเปนไวใชในชวงน้ำทวม อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุที่ลอยน้ำได อาทิ 

ยางรถยนต แกลลอนน้ำ สำหรับยึดเกาะพยุงตัวขณะเดินลุยน้ำ  

- ปองกันน้ำทวมบาน โดยกำจัดขยะไมใหอุดตันทอน้ำ ทางระบายน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ พรอมนำกระสอบ

ทรายมาจัดวางเปนแนวคันกั้นน้ำ รวมถึงตรวจสอบใหอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงอยูเสมอ  

ปฏิบัติตน... 
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ปฏิบัติตนปลอดภัยเม่ือเกิดอุทกภัย ไดแก 

กรณีสามารถอาศัยอยูในบานเรือน ใหปฏิบัติ ดังนี้   

- ขนยายสิ่งของและเครื่องใชข้ึนที่สูง พนจากระดับน้ำทวม รวมถึงอพยพสัตวเลี้ยงและเคลื่อนยายพาหนะไปอยูในพ้ืนที่

ปลอดภัย  

- ตัดกระแสไฟฟา ปดสวิตซไฟ สับคัตเอาท เพ่ือปองกันกระแสไฟฟารั่ว  

- ไมใชและสัมผัสเครื่องใชไฟฟาในขณะที่รางกายเปยกชื้นหรือยืนบนพ้ืนที่ชื้นแฉะ หากมีกระแสไฟฟารั่ว จะทำใหถูกไฟฟาดูด

เสียชีวิต  

- ระมัดระวังในชวงน้ำทวม โดยเฉพาะการจมน้ำ อุบัติภัยจากไฟฟา สัตวมพีิษ รวมทั้งสวมรองเทาบูททุกครั้งที่เดินลุยน้ำ  
- ไมประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำทวมสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพ่ือปองกันกระแสน้ำพัดหรือเปนตะคริว ทำใหจมน้ำเสียชีวิต  
- ใชวัสดุที่ลอยน้ำไดยึดเกาะพยุงตัว เมื่อเดินลุยน้ำที่ทวมสูง เพ่ือปองกันการจมน้ำเสียชีวิต  
กรณีตองอพยพออกจากพื้นที่ ใหปฏิบัติ ดังนี้  
- อพยพไปตามเสนทางที่ปลอดภัย พนจากเสนทางไหลของน้ำ แนวดินถลม บริเวณที่น้ำทวมสูง และกระแสน้ำไหลเชี่ยว 
- หลีกเลี่ยงการเดินขามลำน้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่ระดับน้ำทวมสูงเหนือเขาและกระแสน้ำไหลเชี่ยว  
- หามขับรถยนตหรือรถจักรยานยนตผานบริเวณที่น้ำทวมสูง เพราะกระแสน้ำอาจพัดรถออกนอกเสนทาง กอใหเกิดอันตรายได 
ทั้งนี้ การเตรียมพรอมและปฏิบัติตนอยางถูกวิธีเมื่อเกิดสถานการณอุทกภัย จะชวยลดผลกระทบจากอุทกภัย สงผลใหการ

ดำเนินชีวิตเปนไปดวยความปลอดภัย 
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