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08.00 น.รายงานสถานการณ ขอมูลคาดการณและแจงเตือนภัย ประจําวันที่ 6 กันยายน 2564
พื้นที่เฝาระวังน้ําทวมฉับพลัน และน้ําปาไหลหลาก
- ภาคเหนือ (อ.กัลยาณิวัฒนา สะเมิง) ตาก (อ.เมืองฯ) กําแพงเพชร (อ.ปางศิลาทอง คลองลาน) พิษณุโลก
(อ.นครไทย ชาติตระการ วังทอง) และเพชรบูรณ (อ.หนองไผ เขาคอ หลมสัก น้ําหนาว)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย (อ.เมืองฯ โพนพิสัย) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย) และอุบลราชธานี
(อ.เมืองฯ เขื่องใน)
- ภาคกลาง จ.ตราด (อ.เมืองฯ เกาะชาง คลองใหญ)
พื้นที่เฝาระวังน้ําลนตลิ่ง น้ําทวมขัง
- ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก (อ.นครไทย ชาติตระการ)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา (อ.โนนสูง) ภาคกลาง จ.ปราจีนบุรี (อ.ประจันตคาม)
พื้นที่ที่มีฝนฟาคะนอง
- ภาคเหนือ จ.แมฮองสอน เชียงราย ลําพูน ลําปาง สุโขทัย นครสวรรค และอุทัยธานี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ ยโสธร ขอนแกน
กาฬสินธุ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร
- ภาคกลาง จ.ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง
จันทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ภาคใต จ.ชุมพร สุราษฎรธานี ระนอง พังงา และภูเก็ต
ขอใหประชาชนติดตามขอมูลสภาวะอากาศและขาวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝาระวังและติดตามสถานการณฝนตกหนัก
ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมือง อาจไดรับผลกระทบจากน้ําทวมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุมต่ํา พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิด
น้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก พื้นที่ริมน้ํา อาจไดรับอันตรายจากน้ําลนตลิ่ง และน้ําทวมในระดับสูง รวมถึง อาจเกิด
ดินถลม ระวังอันตรายจากสัตว และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟา รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ําไหลผานเสนทาง
ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือขายอาสาสมัคร องคกรสาธารณกุศลไดเตรียม
ความพรอมตามแผนเผชิญเหตุ เฝาระวังและติดตามสถานการณ พรอมประชาสัมพันธ และสรางการรับรูใหกับชุมชน/หมูบาน
ในทุกชองทาง ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน สื่อสังคมออนไลน วิทยุชุมชน หอกระจายขาวหรือเสียงตามสาย
ประจําหมูบาน เปนตน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอยางปลอดภัย
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ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผานมาเกิดอุทกภัย รวม 2 จังหวัด เรงชวยเหลือผูประสบภัย
6 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผานมาเกิดอุทกภัยใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดเลยและจังหวัดนครราชสีมา
รวมจังหวัด 2 อําเภอ 2 ตําบล 3 หมูบาน บานเรือนประชาชานถูกน้ําทวม 13 หลัง และพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายรวม 50 ไร
ซึ่งปภ.ไดรวมกับจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของลงพื้นที่ประเมินความเสียหายและชวยเหลือประชาชนตอไป
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผานมาเกิดฝนตกหนักทําใหเกิดน้ําทามในพื้นจังหวัดเลย และจังหวัดนครราชสีมา รวม 2 จังหวัด 2 อําเภอ
2 ตําบล 3 หมูบาน บานเรือนประชาชนถูกน้ําทวม 13 หลัง และพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายรวม 50 ไร ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต
- เลย เกิดน้ําทวมในอําเภอนาแหว ตําบลนาพึง พื้นที่หมูที่ 1 และหมูที่ 3
- นครราชสีมา เกิดน้ําทวมในอําเภอโนนสูง ตําบลจันอัด พื้นที่หมูที่ 1

ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว ซึ่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเรงใหการชวยเหลือผูประสบภัย โดยสํารวจและประเมินความเสียหายเพื่อดําเนินการชวยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบาน เรือนเปนวัสดุกอสรางหรือจายเงินชวยเหลือตามความเหมาะสม
ตอไป สําหรับประชาชนสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID
@1784DDPM และ สายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
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เวลา 10.30 น.วันที่ 6 กันยายน 2564 ที่บานโปง ต.โปง อ.ถานซาย จ.เลย นายนที พรหมภักดี นายอําเภอดานซาย
มอบหมายใหปลัดอําเภอฝายความมั่นคงรวมกับ นายทัศนัย สุสานนท หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเลย สาขาดานซาย ผูใหญบานน้ําพุง และเจาหนาที่ TST ประจําตําบลโปง ตรวจสอบเสาสะพานขามลําน้ําพุง และ
ถนนเชื่อมระหวาง ต.โปง และ ต.กกสะทอน บริเวณบานน้ําพุง หมูที่ 3 ต.โปง อ.ดานซาย จ. เลย

ทั้งนี้ ไดมีประชาชนถายภาพลงโซเชียลและรองเรียนมาที่อําเภอดานซายใหไ ปตรวจสอบ แกไ ข การชํารุดและสึกกรอน
เนื่องจากฝนตกหนักเกิดน้ําปาไหลหลากลงมาจากภูลมโล ไหลลงสูหมูบาน ลําหวย คลอง ของ ต.กกสะทอน อ.ดานซาย
อันเปนพื้นที่ภูเขาสูงจํานวนมาก ทําใหเกิดการน้ํากัดเซาะของกระแสน้ํา เกิดเศษหิน ไหม ดินลงมาจากภูเขามาติดสะพาน
มานานหลายปตั้ง แตป 2550 จนมีเหตุภัยพิบัติมาแลว หวายครั้ง แตละป รวมทั้ง ปจจุบัน ไดมีสัญ จรของรถยนต รถพว ง
บรรทุกที่มีขนาดน้ําหนักเกินจํานวนมากขึ้นอีกดวย อีกทั้ง ถนนและสะพานแหง นี้เปนทางคมนาคมผานระหวาง ต.โปง
และ ต.กกสะทอน อ.ดานซาย เปนเสนทางขึ้นสูแหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือ”ภูลมโล” ทุงนางพญาเสือโครง (ซากุระเมืองเลย)
ทําใหมี รถสัญ จรเข าออกจํานวนมากเกรงว าจะเกิดอันตราย เช น ดินทรุ ดดิ นโคลนถลมสะพานหัก รถตกลงคลอง เป นต น
จากภัยของน้ําฝนที่ตกหนัก น้ําปาไหลหลาก สะพานแหงนี้อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดเลย เบื้องตนไดแจง
ทางอําเภอดานซายไดนาํ หนังสือแจงไปองคการบริหารสวนจังหวัดเลย เพื่อไปดําเนินการซอมแซม และแจงองคการบริหาร
สวนตําบลโปง นําแผงกั้นและปายแจงเตือน ประชาชน ผูใชรถ ใชถนนและใชสะพาน เพื่อเพิ่มความระมัดระวังและจํากัดน้ําหนัก
บรรทุกของรถแตละคัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน แลว เพื่อปองกันแกไขกอนที่จะมีพายุหมุนเขตรอนที่อาจจะเขามา
ในชวงเดือน กันายน-ตุลาคม นี้ อีกดวย
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ปภ. บูรณาการเตรียมพรอมขับเคลื่อนแผน ปภ.ชาติ ป 64 – 70 มุงลดความเสี่ยงสาธารณภัย สรางประเทศไทยปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกภาคสวนเตรียมพรอมขับเคลื่อนแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2564 - 2570 ซึ่งเปนแผนแมบทการจัดการสาธารณภัยฉบับใหม ภายใตวิสัยทัศนที่มุงลดความเสี่ยงเดิม
ปองกั นความเสี่ ยงใหม ได อย างมี ประสิ ทธิภาพ เพื่ อให ประเทศมี ความมั่ นคงอย างปลอดภั ยและยั่ งยื น ขณะนี้ อยู ระหว างเสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และจะไดรวมกับทุกภาคสวนขับเคลื่อนการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหการจัดการสาธารณภัย ของประเทศ
ไทยมีประสิทธิภาพ ตอบโจทยเปาหมายการสรางประเทศไทยใหมีความปลอดภัยอยางยั่งยืน
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปดเผยวา สถานการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใน ประเทศไทย
ในชวงที่ผานมามีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อใหการจัดการสาธารณภัยตอบโจทยการสรางประเทศไทยปลอดภัย ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของบริบทตางๆ ในปจจุบัน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) และหนวยงานรับผิดชอบดานการ
จัดทําแผนการจัดการสาธารณภั ยของประเทศ จึงไดร วมกั บหน วยงานที่เกี่ยวของจัดทํ าแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
แหงชาติ พ.ศ.2564 – 2570 ซึ่งเปนแผนฉบับใหมที่ปรับปรุงจากแผนฉบับเดิมที่ใชมาครบ 5 ป เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ

ใหหน วยงานทุ กภาคสวน ทั้งระดั บชาติจนถึงระดับท องถิ่ นในการป องกั นและบรรเทาสาธารณภัยอยางบูรณาการเปนระบบและ
มีทิศทางเดียวกัน ภายใตวิสัยทัศน “สังคมไทยสามารถลดความเสี่ยงเดิม ปองกันความเสี่ยงใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหประเทศ
มีความมั่นคงอยางปลอดภัยและยั่งยืน” โดยไดกําหนด 5 ยุทธศาสตรหลักครอบคลุมการจัดการสาธารณภัยในทุกมิติ ทั้งในระยะ
การเตรียมความพรอม การปองกันและ ลดผลกระทบ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟนฟูพื้นที่ประสบภัย การเปนหุนสวนการจัดการ
สาธารณภัยระหวางประเทศ รวมถึงการประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งคณะกรรมการ
(กปภ.ช.) ไดเห็นชอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และขณะนี้
อยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ซึ่งกรมปองกัน บรรเทาสาธารณภัยจะไดประสานหนวยงานของรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกภาคสวนและทุกระดับขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติใหเปนรูปธรรม พรอมประสาน
จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ เพื่อให สอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไว รวมถึงกลไก
กํากับ ติดตาม และประเมินผลเชิงยุทธศาสตร
สําหรับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2564 – 2570 ถือเปนแผนแมบท (Master Plan) ในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศไทย ซึ่ง ปภ.รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดปรับปรุงและทบทวนแผนฯ โดยศึกษาวิเคราะห และคนควา
แนวทางการจัดการสาธารณภัยของประเทศตาง ๆ กรอบการพัฒนาระดับโลกและระดับภูมิภาค แผนและนโยบายการพัฒนาประเทศ
ดานตางๆ รวมถึงการถอดบทเรียนในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยที่ผานมา มาเปนกรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย โดยยุทธศาสตรสําคัญภายใตแผน ปภ.ชาติ ฉบับใหม พ.ศ. 2564 – 2570 แบงเปน 2 สวน 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
สวนที่ 1 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมและมีการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย เพื่อใหสังคมเกิดภูมิคุมกันพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก ยุทธศาสตร
ที่ 1 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและการประยุกตใช
นวัตกรรมดานสาธารณภัย และยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมความเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
สวนที่ 2 การจัดการสาธารณภัยใหมีมาตรฐาน เปนระบบและชัดเจนภายใตระบบการบัญชาการเหตุการณ รวมทั้งการจัดการเมื่อเขาสู
ระยะฟนฟู โดยใชกระบวนการฟนสภาพ (Rehabilitation) และซอมสราง (Reconstruction) เพื่อการฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัย
กวาเดิม ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และตอบโจทย
เปาหมายการสรางประเทศไทยใหมีความปลอดภัยอยางยั่งยืน

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/วันที่: อังคาร 7 กันยายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24630
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12
Col.Inch: 60.44 Ad Value: 63,462
PRValue (x3): 190,386
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: นายก อบจ.ราชบุรี ร่วมกับ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 4 ปล่อยขบวนรถช่วยเหลือ...

รหัสข่าว: C-210907021059(7 ก.ย. 64/04:06)

หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: อังคาร 7 กันยายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24630
Col.Inch: 12.08 Ad Value: 10,268
หัวข้อข่าว: ผบช.ก.สั่งตร.รน.ช่วยหาเด็กจมน้ำ

รหัสข่าว: B-210907021041(7 ก.ย. 64/04:19)

หน้า: 10(บนซ้าย)
PRValue (x3): 30,804

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 7 กันยายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14741
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10
Col.Inch: 125.69 Ad Value: 113,121
PRValue (x3): 339,363
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ติดเชื้อรายวัน868เสียชีวิต5ศพ ปากน้ำสัญญาณดี ชลบุรี-สมุทรสาครลดต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-210907005106(7 ก.ย. 64/06:30)

หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 7 กันยายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14741
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10
Col.Inch: 125.69 Ad Value: 113,121
PRValue (x3): 339,363
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ติดเชื้อรายวัน868เสียชีวิต5ศพ ปากน้ำสัญญาณดี ชลบุรี-สมุทรสาครลดต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-210907005106(7 ก.ย. 64/06:30)

หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 7 กันยายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14741
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10
Col.Inch: 125.69 Ad Value: 113,121
PRValue (x3): 339,363
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ติดเชื้อรายวัน868เสียชีวิต5ศพ ปากน้ำสัญญาณดี ชลบุรี-สมุทรสาครลดต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-210907005106(7 ก.ย. 64/06:30)

หน้า: 3/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 7 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15885
หน้า: 1(บน), 16
Col.Inch: 75.75 Ad Value: 83,325
PRValue (x3): 249,975
หัวข้อข่าว: อุตุเตือน7-11กย.ฝนถล่ม โคราชผวาน้ำ3เขื่อนทะลัก

รหัสข่าว: C-210907038009(6 ก.ย. 64/08:00)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 7 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15885
หน้า: 1(บน), 16
Col.Inch: 75.75 Ad Value: 83,325
PRValue (x3): 249,975
หัวข้อข่าว: อุตุเตือน7-11กย.ฝนถล่ม โคราชผวาน้ำ3เขื่อนทะลัก

รหัสข่าว: C-210907038009(6 ก.ย. 64/08:00)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธ
(...)มติชนสุดสัปดาห (...)สยามรัฐสัปดาหวิจารณ
(...)เนชั่นสุดสัปดาห ปที่...... ฉบับที่.....
(.....)ไทยรัฐ
(...)เดลินิวส
(...)มติชน (...)ขาวสด
(...)โพสตทูเดย
(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหนา
(...)คม ชัด ลึก (...)บานเมือง (...)ไทยโพสต
(/)www.tmd.go.th
ฉบับประจําวันที่..7..เดือน..กันยายน...พ.ศ....2564.... กรอบ (./..)เชา (...)บาย หนา...1..จํานวน …1..แผน

พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสู
หยอมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อาวไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้น ทําใหประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอใหประชาชนทีอ่ าศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณดังกลาว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและ
ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากไวดวย อนึ่ง พายุโซนรอน “โกนเซิน” (CONSON) ที่ปกคลุม
บริเวณตอนกลางของประเทศฟลิปปนส กําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคอนทางเหนือเล็กนอย คาดวาจะเคลื่อนตัวลงสู
ทะเลจีนใตในฃวงวันที่ 9-10 กันยายน 2564

