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ปภ.พร้อมรับมือหำกเกิดฝนตกหนักรอบ 1 พันปี 
 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวถึงกรณีการประเมินแนวโน้มปรากฏการณ์
ลานีญาที่มีนักวิชาการแสดงความกังวลและให้ข้อสังเกตว่า ปลายปีนี้ปรากฎการณ์ลานีญามีโอกาสเกิดขึ้น และหากเกิดฝนตกหนักรอบ 
1,000 ปี เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศที่ประสบอุทกภัยหนัก ว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ค. กรมอุตุนิยมวิทยา ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
(สทนช.) ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าวแล้ว ยืนยันว่า ปภ. ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ได้วางมาตรการ ส่งเสริม
สนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น แต่รายละเอียดทางวิชาการหรือการคาดการณ์
สถานการณ์ล่วงหน้านั้น ต้องรอกรมอุตุฯและสทนช. ให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่า 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(...)มติชนสุดสัปดำห์ (...)สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์    (...)เนชั่นสุดสัปดำห์  ปีท่ี..... ฉบับท่ี.... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส์ (...)มติชน   (...)ข่ำวสด (...)โพสต์ทูเดย์ 
(./.)  https://today.line.me  www.dailynews.co.th  https://hilight.kapook.com 
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ปภ.รำยงำนในรอบ 24 ชม. ที่ผ่ำนมำมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำกสถำนกำรณ์ภัยใน 4 จังหวัด เร่งช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอ านวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ปราจีนบุรี แม่ฮ่องสอน รวม 3 อ าเภอ 3 ต าบล      
4 หมู่บ้าน แยกเป็น กาฬสินธุ์ เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ ปราจีนบุรี เกิดอุทกภัย ในพ้ืนที่      
หมู่ที่ 15 ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี แม่ฮ่องสอน เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ต าบลแม่นาจาง อ าเภอ         
แม่ลาน้อย พ้ืนที่เกิดวาตภัย 2 จังหวัด ได้แก่ ตราด และปราจีนบุรี รวม 2 อ าเภอ 2 ต าบล 3 หมู่บ้าน แยกเป็น ตราด เกิด   
วาตภัยในพ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด ปราจีนบุรี เกิดวาตภัยในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 15 ต าบลนนทรี 
อ าเภอกบินทร์บุรี ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย โดยส ารวจและประเมินความเสียหายเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือ ตามระเ บียบ
กระทรวงการคลัง ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” 

 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(...)มติชนสุดสัปดำห์ (...)สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์    (...)เนชั่นสุดสัปดำห์  ปีท่ี..... ฉบับท่ี.... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส์ (...)มติชน   (...)ข่ำวสด (...)โพสต์ทูเดย์ 
(./.)  www.chiangmainews.co.th 
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หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือนปชช.ริมฝั่งโขงรับน้ำเขื่อนไซยะบุรี

รหัสข่าว: C-210726008071(26 ก.ค. 64/05:09) หน้า: 1/3

Thai Post
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Ad Rate: 950

Col.Inch: 136.08 Ad Value: 129,276 PRValue : 387,828 คลิป: สี่สี(x3)
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หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: ศบค.เอาไม่อยู่ พุ่งครึ่งล้าน
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Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 246.58 Ad Value: 517,818 PRValue : 1,553,454 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26219
วันที่: จันทร์ 26 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: ศบค.เอาไม่อยู่ พุ่งครึ่งล้าน

รหัสข่าว: C-210726004047(26 ก.ค. 64/03:43) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 246.58 Ad Value: 517,818 PRValue : 1,553,454 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26219
วันที่: จันทร์ 26 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: ศบค.เอาไม่อยู่ พุ่งครึ่งล้าน

รหัสข่าว: C-210726004047(26 ก.ค. 64/03:43) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 246.58 Ad Value: 517,818 PRValue : 1,553,454 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26219
วันที่: จันทร์ 26 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: ศบค.เอาไม่อยู่ พุ่งครึ่งล้าน

รหัสข่าว: C-210726004047(26 ก.ค. 64/03:43) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 246.58 Ad Value: 517,818 PRValue : 1,553,454 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26219
วันที่: จันทร์ 26 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: ศบค.เอาไม่อยู่ พุ่งครึ่งล้าน

รหัสข่าว: C-210726004047(26 ก.ค. 64/03:43) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 246.58 Ad Value: 517,818 PRValue : 1,553,454 คลิป: สี่สี(x3)



x 

   
ฉบับประจ ำวันที่ ...26....เดือน..กรกฎำคม.. พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.....จ ำนวน…1..แผ่น
 
 

พยำกรณ์อำกำศประจ ำวัน 
 

ประจ ำวันที่ 26 กรกฏำคม 2564 

ลักษณะอำกำศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีก่าลังแรง ลักษณะ
เช่นนี้ท่าให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจท่าให้เกิดน้่า
ท่วมฉับพลันและน้่าป่าไหลหลากได้ ส่าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงา
ขึ้นมามีก่าลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ 

 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(...)มติชนสุดสัปดำห์ (...)สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์    (...)เนชั่นสุดสัปดำห์  ปีท่ี..... ฉบับท่ี.... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส์ (...)มติชน   (...)ข่ำวสด (...)โพสต์ทูเดย์ 
(./.)  www.tmd.go.th 


