
 

ที่ของข่าว 335/2564     วันที่ 11 มิถุนายน 2564                        (เวลา 06.00 น.) 
 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน ดังนี ้
 1. สถานการณ์สาธารณภัย 
     1.1 จากสถานการณ์ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย  
เร่ิมมีกําลังแรงข้ึน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตํ่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ 
ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมข้ึน และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในห้วงวันที่ 4 มิ.ย. 64 - ปัจจุบัน ทําให้เกิด 
ลมกระโชกแรง น้ําไหลหลาก และดินสไลด์ ในพ้ืนที่ 21 จ. (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง แพร่ พะเยา ตาก 
พิจิตร อุดรธานี หนองบัวลําภู กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
สระบุรี ตราด ระนอง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี) 57 อ. 87 ต. 210 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย   
1,116 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู ดังนี้ 

จังหวัด วันเกิดเหตุ 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ
ภาคเหนือ รวม 7 จงัหวัด 13 อ. 16 ต. 31 ม. บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 44 หลงั 

1. เชียงใหม่ 9 มิ.ย. 64 1 1 1 พร้าว - - - 
2. แม่ฮ่องสอน 4 มิ.ย. 64 1 2 3 เมืองฯ 2 - - 
3. ลําปาง 4 มิ.ย. 64 2 3 4 เมืองฯ เมืองมาย 18 - - 
4. แพร่ 4 มิ.ย. 64 2 2 8 เมืองฯ สูงเม่น 7 - - 

5. พะเยา 4 มิ.ย. 64 4 5 12 
เมืองฯ ปง ภูกามยาว  
จุน 

15 - - 

6. ตาก 6 มิ.ย. 64 1 1 1 แม่สอด - - - 
7. พิจิตร 6 มิ.ย. 64 2 2 2 โพทะเล ตะพานหิน 2 - - 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 9 จังหวัด 37 อ. 62 ต. 166 ม. บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,033 หลัง 

8. อุดรธานี 4,5 มิ.ย. 64 5 5 14 
หนองแสง กุมภวาปี 
หนองวัวซอ กุดจับ 
โนนสะอาด 

57 - - 

9. หนองบัวลําภู 5 มิ.ย. 64 2 2 4 เมืองฯ โนนสังข์ 18 - - 

10. กาฬสินธุ ์ 4,5 มิ.ย. 64 7 11 27 
สามชัย กุฉินารายณ์ 
สหัสขันธุ์ หนองกุงศรี
เมืองฯ ฆ้องชัย เขาวง 

183 - - 

11. ร้อยเอ็ด 4,5 มิ.ย. 64 3 4 9 
จังหาร ทุ่งเขาหลวง 
ธวัชบุรี 

36 - - 

 
 

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 
โทรสาร 0-2241-7450-6 สายด่วนนิรภัย 1784 
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จังหวัด วันเกิดเหตุ 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ
12. สกลนคร 4,5 มิ.ย. 64 1 4 13 สว่างแดนดิน 32 - -

13. อุบลราชธานี 5 มิ.ย. 64 3 6 12 นํ้ายืน พิบูลมังสาหาร
สําโรง 47 - - 

14. สุรินทร์ 5,6 มิ.ย. 64 3 5 25 บัวเชด สังขะ ศรีณรงค์ 288 - -

15. ศรีสะเกษ 5 มิ.ย. 64 11 22 58 

ยางชุมน้อย ขุขันธ์ ไพรบึง
กันทรลักษ์ ขุนหาญ 
วังหิน ภูสิงห์ พยุห์ 
น้ําเกล้ียง เมืองฯ 
ศรีรัตนะ

310 - - 

16. นครราชสีมา 4,6 มิ.ย. 64 2 3 4 ปักธงชัย ลําทะเมนชัย 62 - -
ภาคกลาง รวม 1 จงัหวัด 1 อ. 2 ต. 2 ม. บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 2 หลัง 

17. สระบุรี 6 มิ.ย. 64 1 2 2 ดอนพุด 2 - -
ภาคตะวันออก รวม 1 จงัหวดั 1 อ. 1 ต. 1 ม. 

18. ตราด 9 มิ.ย. 64 1 1 1 คลองใหญ่ - - -
ภาคใต้ รวม 3 จังหวัด 5 อ. 6 ต. 10 ม. บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 37 หลัง 

19. ระนอง 8 มิ.ย. 64 2 2 3 เมืองฯ กะเปอร์ 3 - -
20. สุราษฎร์ธานี 5 มิ.ย. 64 1 1 1 เวียงสระ - - -
21. ปัตตานี 5,9 มิ.ย. 64 2 3 6 ทุ่งยางแดง มายอ 34 - -

  1.2 อัคคีภัย 
     1) กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 มิ.ย. 64 เวลา 22.17 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้หมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย เลขที่ 
82/183 ซอยซีเมนต์ไทย 12 ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ลักษณะเป็นบ้านคร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ชั้น 
ประกอบกิจการพักอาศัย เพลิงลุกไหม้เสียหายหมดท้ังหลัง ลุกลามบ้านข้างเคียงเล็กน้อย ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

 
     การให้ความช่วยเหลือ สดพ.บางเขน สดพ.ลาดยาว สดพ.สามเสน สดพ.บางซ่อน สดพ.บางโพ อปพร. 
อาสาสมัคร มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เข้าทําการดับเพลิงจนสงบเวลา 22.37 น. สาเหตุอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
  1.3 แผ่นดินไหว 
     1) สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 10 มิ.ย.64 เวลา 18.49 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 ลึก 10 กม. บริเวณ 
มณฑลยูนานละติจูด 23.904 องศาเหนือ ลองจิจูด 101.882 องศาตะวันออก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง       
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 423 กม. 
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  2) สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 10 มิ.ย.64 เวลา 20.52 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.1 ลึก 10 กม. บริเวณ 
มณฑลยูนานละติจูด 24.274 องศาเหนือ ลองจิจูด 102.256 องศาตะวันออก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 476 กม.  

 
    2. พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 11 มิ.ย. 64 เวลา 05.00 น.  
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมง  ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกด
อากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนตกหนักใน
ระยะนี้ไว้ด้วย 
 สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความ
ระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 12 มิ.ย. 64  

 
 3. พ้ืนที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
 กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง 
กอปรกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้มีประกาศฉบับที่ 1 (11/2564) ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564  
เวลา 11.00 น. แจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ 
ฝั่งตะวันตกตอนบน ทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ สําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามัน
ตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร โดยพื้นที่เฝ้าระวัง
สถานการณ์ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 
 สถานการณ์น้ําท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลาก  
 ภาคใต้ จ.ระนอง (อ.ละอุ่น กะเปอร์) พังงา (อ.ตะก่ัวป่า คุระบุรี) ภูเก็ต (อ.เมืองฯ กระทู้ ถลาง) และกระบี่ 
(อ.เขาพนม ปลายพะยา ลําทับ)  
 สถานการณ์คลื่นลมแรง  
 ภาคใต้ จ.ระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร์ สุขสําราญ) พังงา (อ.เกาะยาว ตะก่ัวป่า ตะก่ัวทุ่ง คุระบุรี ท้ายเหมือง) 
ภูเก็ต (อ.เมืองฯ กระทู้ ถลาง) และกระบี่ (อ.เมืองฯ อ่าวลึก เหนือคลอง คลองท่อม เกาะลันตา) 
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 3.1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
  1. แจ้งไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ และดําเนินการ
เฝ้าระวังสถานการณ์ ดังนี้ 
 1.1 ฝนตกหนัก ให้เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสม โดยพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ํา พื้นที่ชุมชนเมือง 
อาจได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก สําหรับสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ 
ถ้ําน้ําตก ถ้ําลอด หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนและปิดก้ันพื้นที่ 
ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง 

 1.2 คลื่นลมแรง ให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล  
เฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง ตลอดจนกําชับสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่ชายทะเล สื่อสารให้นักท่องเที่ยว
ระมัดระวังและห้ามลงเล่นน้ําทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด กรณีการเดินเรือให้มอบหมายหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เช่น กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ตํารวจน้ํา แจ้งเตือนการเดินเรือ โดยให้ชาวเรือ ผู้บังคับเรือและ 
ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร เดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมท้ังดําเนินการตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย 
ในการนําเรือเข้าที่กําบังและห้ามการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรง 
 2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาวะอากาศและปัจจัยสภาพความเสี่ยง
ในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตํารวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน 
เตรียมพร้อมทรัพยากร เคร่ืองมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสําคัญในการแจ้งเตือน พร้อมเข้า
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 006 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 3. ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือ
เม่ือเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 
1784" โดยดําเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่าน App พ้นภัย 
 4. ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เคร่ืองรับสัญญาณ
เตือนภัยผ่านดาวเทียม เพื่อแจ้งเตือนประชาชน 
 3.2 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมท้ังลดผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต ดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมเคร่ืองจักรกล 
สาธารณภัย รถปฏิบัติการ กําลังพล ให้พร้อมสนับสนุนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง 
  2. กรณีประเมินสถานการณ์แล้ว คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ หรือสถานการณ์ขยายวงกว้าง ให้มอบหมาย
บุคลากร ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) พร้อมเคร่ืองจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการ ไปปฏิบัติหน้าที่ 
ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ขึ้นการบังคับบัญชาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการจังหวัด โดยประสาน 
การปฏิบัติกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
  3. กรณีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจาก 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกล้เคียง 
 4. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ในพื้นที่ไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกลาง  
  ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันตก "เร่ือง คลื่นลมแรงและฝนตกหนักบริเวณทะเลอันดามัน
ตอนบน" ฉบับที่ 1 (11/2564) ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. 
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  ในช่วงวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน
และภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณ
จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก  
  สําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้น โดยทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มี 
ฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน
ตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ และขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 
 4. ข้อมูลปริมาณน้ําฝนสูงสุดรายภาค เวลา 01.00 น. วันที่ 10 มิ.ย. 64 ถึง เวลา 01.00 น. วันที่11 มิ.ย. 64  (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

  5. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64) 

ภาค อุณหภูมิ  
ตํ่าสุด (˚C) จังหวัด อุณหภูมิ 

สูงสุด (˚C) จังหวัด 

เหนือ 22.0 เชียงราย 35.2 พิจิตร 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22.0 นครพนม 33.4 นครราชสีมา 

กลาง 22.1 กาญจนบุรี 36.0 ชัยนาท
ตะวันออก 23.3 ตราด 33.4 ฉะเชิงเทรา

ใต ้ 21.0 กระบี่ 33.5 สตูล
กรงุเทพมหานคร/ปริมณฑล 25.6 สมุทรปราการ 34.5 กรงุเทพมหานคร

 *** อุณหภูมิยอดดอยตํ่าสุด 11.8 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) 

 6. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ดังนี้ 
 ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2564 ว่าฤดูฝนของ
ประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้นประมาณกลางสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม 2564 และจะสิ้นสุดประมาณ
กลางเดือนตุลาคม 2564 โดยปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะมากกว่าปีที่แล้ว และในช่วง
เดือนสิงหาคมและกันยายน เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่าน
ประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลัน 
น้ําป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ําล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ 
 เพื่อให้การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 1) การเตรียมความพร้อม    
 1.1 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณ์ โดยมี
หน่วยงานด้านการพยากรณ์ หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ํา ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ 
จากภาคประชาสังคมหรือสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมทําหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้ํา 
และเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน รวมท้ังวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์น้ําในพื้นที่ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อํานวยการแต่ละระดับสําหรับใช้ในการส่ือสาร แจ้งเตือนประชาชน 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่  

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน
เหนือ ตาก น่าน (กรมอุตุฯ) - แม่สอด ท่าวังผา 17.7 มม.

ตะวันออกเฉียงเหนือ อํานาจเจริญ (กรมอุตุฯ) - เมืองฯ 92.8 มม.
กลาง กาญจนบรุี (กรมอุตุฯ) - ทองผาภูม ิ 31.9 มม.

ตะวันออก ตราด (กรมอุตฯุ) - คลองใหญ ่ 175.2 มม.
ใต้ฝ่ังตะวันออก นครศรีธรรมรา (กรมอุตุฯ) - ฉวาง 36.4 มม.
ใต้ฝ่ังตะวันตก ระนอง (กรมอุตฯุ) - เมืองฯ 58.2 มม.

กรงุเทพฯ และปริมณฑล กรงุเทพมหานคร (กรมอตุุฯ) - บางนา 0.5 มม.
เกณฑ์ปริมาณน้ําฝน 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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 1.2 การจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด 
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 1.3 การระบายนํ้าและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ํา ให้มอบหมายกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในแต่ละระดับดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบ 
ที่เป็นเส้นทางน้ําไหลผ่าน  
 1.4 การตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ํา/ก้ันน้ํา อาทิ อ่างเก็บน้ํา พนังก้ันน้ํา  
ให้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบจัดทีมวิศวกรเข้าสํารวจตรวจสอบ และปรับปรุงให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้
สามารถรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ําไหลเข้า/ผา่นในปริมาณมาก รวมทั้งสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนในพื้นที่ 
 1.5 การแจ้งเตือนภัย เมื่อมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มขึ้นในพื้นที่ 
ให้ดําเนินการแจ้งเตือนไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ตลอดจนหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุ และเตรียมการในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการแจ้งข้อมูล และการขอรับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในกรณีจังหวัดที่มีเส้นทางน้ําเชื่อมต่อกันให้มีการประเมิน
สถานการณ์ร่วมกัน และแจ้งเตือนระหว่างจังหวัดต้นน้ําและจังหวัดปลายน้ําอย่างใกล้ชิด  
 2) การเผชิญเหตุ 
 เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพื้นที่ ให้ยึดแนวทาง        
การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
 2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อําเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และอํานวยการหลักในการระดมสรรรพกําลังตลอดจนการ
ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร 
สาธารณกุศล  
 2.2 ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ตลอดจนอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา
เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ สถานที่สําคัญต่าง ๆ และร่วมกันกําจัด 
สิ่งกีดขวางทางน้ําเม่ือเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ทั้งนี้ หากมีกรณีน้ําท่วมขัง สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของประชาชน ให้เร่งกําหนดแนวทางการระบายน้ํา พร้อมทั้งสั่งใช้เคร่ืองจักรกลในพื้นที่ของหน่วยงาน 
ฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร และภาคเอกชน เพื่อเร่งระบายน้ํา และเปิดทางน้ําในพื้นที่  
 2.3 จัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการดํารงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยตามวงรอบ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล โดยอย่าให้เกิด
ความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติ และเชิญชวนประชาชนจิตอาสา มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบภัย 
 2.4 กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานเป็นทีมช่างในพื้นที่ 
ทั้งหน่วยทหาร ตํารวจ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสา 
เพื่อเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว 
 2.5 กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย หรือถูกน้ําท่วมจนประชาชนไม่สามารถใช้ยานพาหนะ
สัญจรได้ให้จัดทําป้ายแจ้งเตือนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกการจราจร แนะนําเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย 
รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน และให้เร่งซ่อมแซมเส้นทาง
ที่ชํารุด/ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว  
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  2.6 เน้นยํ้าการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัย ผ่านสื่อมวลชน 
ตลอดจนสื่อแขนงต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
 2.7 ให้รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้ําป่าไหลหลาก และดินถล่มที่เกิดขึ้นต่อกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ และเสนอ
ความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการตัดสินใจสั่งการในเชิงนโยบายต่อไป 
    7. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา (ข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 64) 
  ปริมาตรน้ําในอ่างฯ 32,202 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45 (ปริมาตรน้ําใช้การได้ 8,660 ล้าน ลบ.ม.        
คิดเป็นร้อยละ 18) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (31,101 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44) มากกว่าปี 
2563 จํานวน 1,101 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 79.24 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน     
88.09 ล้าน ลบ.ม. (น้ําไหลลงอ่างฯ น้อยกว่า น้ําระบาย 8.85 ล้าน ลบ.ม.) สามารถรับน้ําได้อีก 38,724  ล้าน ลบ.ม. 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป ของความจุอ่างฯ 
จํานวน 1 อ่าง (หนองปลาไหล) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ      
จํานวน 9 อ่าง (แม่กวงอุดมธารา ก่ิวคอหมา แควน้อยบํารุงแดน ห้วยหลวง ลําปาว ป่าสักชลสิทธิ์ ขุนด่านปราการชล 

คลองสียัด และนฤบดินทรจินดา) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ  
จํานวน 18 อ่าง (ภูมิพล สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา ก่ิวคอหมา แควน้อยบํารุง แม่มอก ห้วยหลวง อุบลรัตน์ ลําปาว       
ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ ขุนด่านปราการชล คลองสียัด นฤบดินทรจินดา และแก่งกระจาน) 

สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ จํานวน 35 อ่าง 
 

อ่างเกบ็นํ้า 
 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรนํ้าระบาย ปริมาตร
นํ้ารับได้

อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% นํ้าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% นํ้า 
ใช้การ 

วันน้ี   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

1. ภูมิพล (ตก) 4,302 32 502 5 2.39 2.32 12.00 12.00 9,160 
2. สิรกิิติ์      (อต) 3,365 35 515 8 7.47 6.16 17.98 18.11 6,145 
3. แมง่ัดสมบูรณ์ชล (ชม) 92 35 79 31 0.46 0.16 0.00 0.02 173 
4. แม่กวงอุดมธารา (ชม) 51 19 37 15 0.63 0.43 0.04 0.04 212 
5. กิ่วลม (ลป) 63 60 60 58 0.41 0.33 0.12 0.12 45 
6. กิ่วคอหมา (ลป) 49 29 43 26 0.05 0.16 0.05 0.05 121 
7. แควน้อยบาํรงุแดน (พล) 239 25 196 22 3.52 0.48 3.89 3.89 700 
8. แมม่อก (ลป) 40 36 24 26 0.23 0.00 0.32 0.32 82 
9. หว้ยหลวง (อด) 39 29 32 25 0.48 0.56 0.11 0.11 97 
10. นํ้าอูน  สน) 194 37 149 31 4.33 4.02 0.00 0.00 328 
11. นํ้าพุง (สน) 55 33 47 30 3.02 0.78 0.62 0.51 104 
12. จุฬาภรณ ์ (ชย) 115 70 78 61 0.14 0.22 0.71 0.70 66 
13. อบุลรตัน์ (ขก) 908 37 327 18 6.20 8.30 7.07 7.08 1,524 
14. ลําปาว (กส) 496 25 396 21 12.19 7.46 0.29 0.29 1,484 
15. ลําตะคอง (นม) 224 71 202 69 0.00 0.23 1.21 1.21 86 
16. ลําพระเพลิง (นม) 96 62 95 62 0.05 0.00 0.00 0.00 67 
17. มูลบน (นม) 100 71 93 69 0.11 0.07 0.08 0.08 42 
18. ลําแซะ (นม) 150 55 143 54 0.12 0.01 0.12 0.12 125 
19. ลํานางรอง (บร) 82 68 79 67 0.04 0.00 0.00 0.00 40 
20. สิรินธร      (อบ) 1,170 60 339 30 9.13 2.83 0.00 0.00 792 
21. ป่าสักชลสิทธิ ์ (ลบ) 130 13 127 13 0.25 0.51 3.03 3.03 830 
22. ทับเสลา (อน) 45 28 28 20 0.00 0.00 2.49 2.50 115 
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อ่างเกบ็นํ้า 

 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรนํ้าระบาย ปริมาตร
นํ้ารับได้

อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% นํ้าเก็บ
กัก 

ปริมาตร
(ล้านม3) 

% นํ้า 
ใช้การ 

วันน้ี   
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

23. กระเสียว (สพ) 97 32 57 22 0.53 0.72 1.40 1.59 197 
24. ศรีนครินทร์     (กจ) 11,329 64 1,064 14 5.01 1.90 11.19 12.08 6,381 
25. วชิราลงกรณ (กจ) 3,513 40 501 9 8.54 0.01 8.02 8.31 5,328 
26. ขุนด่านปราการชล (นย) 30 13 26 12 0.09 0.05 0.21 0.21 194 
27. คลองสียัด (ฉช) 58 14 28 7 0.06 0.15 0.09 0.09 362 
28. บางพระ (ชบ) 49 42 37 35 0.05 0.08 0.31 0.31 66 
29. หนองปลาไหล (รย) 141 86 128 85 0.85 0.43 0.33 0.33 23 
30. ประแสร ์ (รย) 183 62 163 59 0.21 0.00 0.07 0.07 117 
31. นฤบดินทรจินดา (ปจ) 85 29 65 24 0.26 0.87 0.07 0.07 210 
32. แก่งกระจาน (พบ) 255 36 190 29 0.33 0.10 1.29 1.47 444 
33. ปราณบุร ี (ปข) 199 51 181 49 0.45 0.00 0.23 0.23 196 
34. รัชชประภา  (สฎ) 3,251 58 1,900 44 8.43 6.14 6.78 7.07 2,382 
35. บางลาง (ยล) 1,005 69 734 62 3.21 4.20 7.98 8.09 406 

หมายเหตุ 
ปริมาณนํ้าที่มากกว่า 

ร้อยละ 80 
ปริมาณนํ้าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 30 
ปริมาณนํ้าที่ใช้การได้
น้อยกว่าร้อยละ 30 

% น้ําเก็บกัก / ปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างฯ / ปริมาณ
น้ําระบาย สูงสุด 

 8. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 11 มิ.ย. 64 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 
ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม 

10 ม.ิย. 64 32 2,041 2,073 
1 มิ.ย.64 - 10 มิ.ย. 64 360 21,990 22,350 
1 ม.ค. 64 - 10 มิ.ย. 64 6,762 433,618 440,380 

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

             นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 ผู้อํานวยการกลาง 


