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ปภ.รายงานเกิดวาตภยั นํ 2าไหลหลาก และดินสไลด์ 18 จังหวัด ใน
รอบ 24 ชม. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 
 
9 มิ.ย.64 เวลา 09.30 น. รายงานตั 4งแต่วันที9 4 – 9 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น. มีพื 4นที9เกิดวาตภัย นํ 4าไหลหลาก และ
ดินสไลด์ 18 จงัหวดั ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง แพร่ พะเยา ตาก พิจิตร อดุรธานี หนองบวัลําภู กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด 
สกลนคร อบุลราชธานี สริุนทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา สระบุรี สรุาษฎร์ธานี และปัตตานี รวม 52 อําเภอ 81 ตําบล 
200 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,089 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ส่วนในรอบ 24 ชั9วโมงที9ผ่านมาเกิดวาตภยั 
ในจังหวัดระนอง 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง และอําเภอกะเปอร์ รวม 2 ตําบล 3 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์
คลี9คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ9ง ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานที9เกี9ยวข้องลงพื 4นที9สํารวจความเสียหายและ 
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัในเบื 4องต้นแล้ว 
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอํานวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานสถานการณ์มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ที9พดัปกคลุมทะเลอันดามนั ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ9มมีกําลงัแรง
ขึ 4น ประกอบกบั มีหย่อมความกดอากาศตํ9าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ9มขึ 4น และ
มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในห้วงวันที9 4 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน (9 มิ.ย. 64 เวลา 06.00น.) มีพื 4นที9ได้รับ
ผลกระทบจากลมกระโชกแรง นํ 4าไหลหลาก และดินสไลด์ รวม 18 จังหวัด 52 อําเภอ 81 ตําบล 200 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนเสียหาย 1,089 หลงั ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น 

ภาคเหนือ 6 จงัหวดั ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง แพร่ พะเยา ตาก และพิจิตร รวม 12 อําเภอ 15 ตําบล 30 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนเสียหาย 44 หลงั 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลําภู กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี 
สริุนทร์ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา รวม 37 อําเภอ 62 ตําบล 166 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,033 หลงั 

ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี รวม 1 อําเภอ 2 ตําบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง ภาคใต้ 2 จังหวดั 
ได้แก่ สรุาษฎร์ธานี และปัตตานี รวม 2 อําเภอ 2 ตําบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 10 หลงั 

ส่วนในรอบ 24 ชั9วโมงที9ผ่านมา เกิดวาตภัยในจังหวัดระนอง 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง และอําเภอกะเปอร์  
รวม 2 ตําบล 3 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี9คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ9งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ9นและหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
โดยสํารวจและประเมินความเสียหายเพื9อดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั 4งการชดเชย 
ความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวสัดกุ่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
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ท้ายนี 4 ประชาชนสามารถแจ้งเหตแุละขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหต ุ1784” 
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ปภ.ผวา!ประสาน4จังหวัดภาคใต้รับมือฝนตกหนักบางพื:นที= 

 
 
 

9 มิ.ย. 64 -  นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อํานวยการกลาง 

กล่าวว่า กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาพอากาศ ปัจจยัเสีQยงเชิง

พื TนทีQ ประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝัQงตะวันตกได้มีประกาศฉบับทีQ 1 (11/2564) ลงวันทีQ 8 มิถุถนายน 

2564 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและ

ภาคใต้ฝัQงตะวนัตกตอนบน ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝัQงตะวนัตกจะมีฝนตกหนกับาง สําหรับคลืQนลมบริเวณทะเลอนั

ดามนัตอนบนจะมีกําลงัแรง ทะเลมีคลืQนสงู 2 - 3 เมตร บริเวณทีQมีฝนฟ้าคะนองมีคลืQนสงูมากกว่า 3 เมตร  
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นายบุญธรรมกล่าวต่อว่า กอปภ.ก. โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) จึงได้ประสาน 4 จงัหวดัภาคใต้ 

เตรียมพร้อมรับมือนํ Tาท่วมฉับพลนั นํ Tาป่าไหลหลาก และคลืQนลมแรง ในช่วงวนัทีQ 9 – 12 มิถุนายน 2564 แยกเป็น 

พื TนทีQเฝ้าระวงัสถานการณ์นํ Tาท่วมฉับพลนัและนํ Tาป่าไหลหลาก 4 จังหวัด ได้แก่ ระนอง (อําเภอละอุ่น และอําเภอ

กะเปอร์) พงังา (อําเภอตะกัQวป่า และอําเภอครุะบุรี) ภูเก็ต (อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกะทู้  และอําเภอถลาง) กระบีQ 

(อําเภอเขาพนม อําเภอปลายพระยา และอําเภอ   ลําทบั) พื TนทีQเฝ้าระวงัสถานการณ์คลืQนลมแรง 4 จงัหวดั ได้แก่ 

ระนอง (อําเภอเมืองระนอง อําเภอกะเปอร์ และอําเภอสขุสําราญ) พงังา (อําเภอเกาะยาว อําเภอตะกัQวป่า อําเภอ

ตะกัQวทุ่ง อําเภอคุระบุรี และอําเภอท้ายเหมือง) ภูเก็ต (อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกะทู้  และอําเภอถลาง) กระบีQ 

(อําเภอเมืองกระบีQ อําเภออ่าวลึก อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลนัตา) รวมถึงสัQงการศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื TนทีQเสีQยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าว โดยจัด

เจ้าหน้าทีQติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝนสะสม พร้อมวิเคราะห์ปัจจยัเสีQยงและแนวโน้มสถานการณ์ภยัต่อเนืQอง

ตลอด 24 ชัQวโมง โดยเฉพาะพื TนทีQลาดเชิงเขา พื TนทีQลุ่มตํQา พื TนทีQชุมชนเมือง และพื TนทีQบริเวณชายฝัQงทะเล อีกทั Tงจดั

ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการและเครืQองจกัรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยทันที ตลอดจนประสานหน่วยงานในพื TนทีQ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิQนสร้างการรับรู้และแจ้ง

เตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามประกาศเตือนภยั

อย่างเคร่งครัด รวมถึงประสานหน่วยงานทีQเกีQยวข้องเข้มงวดมาตรการความปลอดภยัทางทะเล และหลีกเลีQยงการ

เดินเรือในช่วงทีQมีคลืQนลมแรง  

ทั Tงนี T ประชาชนทีQได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภยัสามารถแจ้งเหตแุละขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ
แจ้งเหต1ุ784” โดยเพิQมเพืQอน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชนั“พ้นภยั” รวมถงึสายด่วนนิรภยั1784 
ตลอด 24 ชัQวโมง เพืQอประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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อ.ปางมะผ้าพร้อมรับมือเหตุอุทกภยั	
	

 
	
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื 9นที<  ต.นาปู่ ป้อม อ.ปางมะผ้า ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม 
ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์วาตภยั อทุกภยั นํ 9าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ระดบัอําเภอ  

เมื<อวันที< 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย 
นายชนก มากพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม 
ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์วาตภยั อทุกภยั นํ 9าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ระดบัอําเภอ ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาปู่ ป้อม ต.นาปู่ ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายชยัพล โรจนวิสิฐ นายอําเภอปางมะ
ผ้า ในฐานะผู้อํานวยการศนูย์ ฯ นําหน่วยงานที<เกี<ยวข้องในพื 9นที< กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมเพื<อรับทราบปัญหา
พื 9นที<ประสบอทุกภยัซํ 9าซากในเขตตําบลนาปู่ ป้อม อ.ปางมะผ้า จากการรายงาน ปัญหานํ 9าล้นตลิ<ง ท่วมบ้านเรือน
ราษฏร ที<ทํากิน ในพื 9นที<บ้านไม้ซางหนาม หมู่ที< 7 จํานวน 9 จุด และบ้านโท้งสาแล จํานวน 12 จุด 
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ภายหลงัการประชุม ผู้ว่าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ เดินทางไปสํารวจพื 9นที<จุดแรก ที<บ้านไม้ซางหนาม 
หมู่ที< 7 ( หย่อมบ้านโท้งสาแล ) โดยมีนายอภิชาติ ชมนานนท์ ผู้ใหญ่บ้านไม้ซางหนาม รายงานถึงความเดือดร้อน
ในทุกปี ที<ชาวบ้านแถบนี 9ต้องประสบปัญหา ในช่วงฤดูฝน คือนํ 9าป่าไหลหลากท่วมที<ทํากิน คอกปศุสัตว์ รวมถึง
บ้านเรือนที<อาศยัอยู่ริมห้วย ต่อจากนั 9นเดินทางไปยงั บ้านโท้งกองเต้า หมู่ที< 10 ซึ<งเป็นปัญหาเดียวกนัคือการเกิด
อทุกภยัซํ 9าซากในทุกๆปี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า การลงพื 9นที<ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม ศูนย์บัญชาการ
เหตกุารณ์วาตภยั อทุกภยั นํ 9าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ระดบัอําเภอ แต่ละอําเภอ ทั 9งนี 9 เพื<อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย นํ 9าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม รวมทั 9งเป็นการ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย และการบริหารจัดการนํ 9าให้เ ป็นไป 
อย่างเรียบร้อย ทั<วถึง รวมเร็วและเป็นธรรม รวมทั 9งเร่งรัดผู้รับผิดชอบต่างๆ ให้ปฏิบัติหน้าที<ให้เกิดประสิทธิผล 
อย่างยั<งยืน 

 
 
 



 

 
ฉบับประจำวันท่ี…10…..เดือน..มิถุนายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชGา (..)บHาย หนGา จำนวน 5 แผHน 

 

 

 

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7   ฝ9ายประชาสัมพันธ7 

(../www. www.cm108.com) (../www.chiangmainews.co.th)  

(../www.sanook.com) (../www.thairath.co.th)  

 

 

 

 



	

	

- 2 – 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- 3 – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

- 4 – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 5 – 

 

 

 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15796
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'ลพบุรี'แล้งหนัก-กระทบประปา

รหัสข่าว: C-210610020064(10 มิ.ย. 64/04:37) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 35.86 Ad Value: 39,446 PRValue : 118,338 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26173
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: รัฐเปิดทางอปท.-เอกชน จัดซื้อวัคซีนฉีดตามเป้า

รหัสข่าว: C-210610004118(10 มิ.ย. 64/04:34) หน้า: 1/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 115.65 Ad Value: 242,865 PRValue : 728,595 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26173
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: รัฐเปิดทางอปท.-เอกชน จัดซื้อวัคซีนฉีดตามเป้า

รหัสข่าว: C-210610004118(10 มิ.ย. 64/04:34) หน้า: 2/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 115.65 Ad Value: 242,865 PRValue : 728,595 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26173
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: รัฐเปิดทางอปท.-เอกชน จัดซื้อวัคซีนฉีดตามเป้า

รหัสข่าว: C-210610004118(10 มิ.ย. 64/04:34) หน้า: 3/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 115.65 Ad Value: 242,865 PRValue : 728,595 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11152
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: สธ.เร่งพิสูจน์สาเหตุ 28ราย! เสียชีวิต-หลังฉีด

รหัสข่าว: C-210610012066(10 มิ.ย. 64/04:04) หน้า: 1/6

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 327.20 Ad Value: 507,160 PRValue : 1,521,480 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11152
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: สธ.เร่งพิสูจน์สาเหตุ 28ราย! เสียชีวิต-หลังฉีด

รหัสข่าว: C-210610012066(10 มิ.ย. 64/04:04) หน้า: 2/6

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 327.20 Ad Value: 507,160 PRValue : 1,521,480 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11152
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: สธ.เร่งพิสูจน์สาเหตุ 28ราย! เสียชีวิต-หลังฉีด

รหัสข่าว: C-210610012066(10 มิ.ย. 64/04:04) หน้า: 3/6

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 327.20 Ad Value: 507,160 PRValue : 1,521,480 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11152
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: สธ.เร่งพิสูจน์สาเหตุ 28ราย! เสียชีวิต-หลังฉีด

รหัสข่าว: C-210610012066(10 มิ.ย. 64/04:04) หน้า: 4/6

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 327.20 Ad Value: 507,160 PRValue : 1,521,480 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11152
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: สธ.เร่งพิสูจน์สาเหตุ 28ราย! เสียชีวิต-หลังฉีด

รหัสข่าว: C-210610012066(10 มิ.ย. 64/04:04) หน้า: 5/6

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 327.20 Ad Value: 507,160 PRValue : 1,521,480 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11152
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: สธ.เร่งพิสูจน์สาเหตุ 28ราย! เสียชีวิต-หลังฉีด

รหัสข่าว: C-210610012066(10 มิ.ย. 64/04:04) หน้า: 6/6

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 327.20 Ad Value: 507,160 PRValue : 1,521,480 คลิป: สี่สี(x3)



 

 
ฉบับประจำวันท่ี…10…..เดือน..มิถุนายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชGา (..)บHาย หนGา จำนวน 1 แผHน 

พยากรณ์อากาศ 24 ชั/วโมงข้างหน้า ร่องมรสมุพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่
หย่อมความกดอากาศตํ/าบริเวณประเทศเวียดนาม และอ่าวตงัเกีMย ประกอบกบัมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้กําลงัแรง
พดัปกคลมุทะเลอนัดามนั ประเทศไทย และอ่าวไทย ลกัษณะเช่นนี Qทําให้บริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคใต้ฝั/งตะวนัตกมีฝนตกหนกับางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณ
ดงักล่าวระวงัอนัตรายจากฝนตกหนกัในระยะนี Qไว้ด้วย สําหรับคลื/นลมบริเวณทะเลอนัดามนัและอ่าวไทย
ตอนบนกําลงัแรง โดยทะเลอนัดามนัมีคลื/นสงู 2-3 เมตร บริเวณที/มีฝนฟ้าคะนองคลื/นสงูมากกว่า3 เมตร ส่วน
บริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื/นสงูประมาณ 2 เมตร บริเวณที/มีฝนฟ้าคะนองคลื/นสงูมากกว่า 2 เมตร ขอให้
ชาวเรือบริเวณทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ/มความระมดัระวงัในการเดนิเรือ เรือเล็กบริเวณทะเล
อนัดามนังดออกจากฝั/งจนถึงวนัที/ 12 มิ.ย. 64 
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