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กอปภ.ก. ประสำน 44 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก เฝ้ำระวังนำท่วมฉับพลัน นำป่ำไหลหลำก
และคลื่นลมแรง
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อานวยการกลาง กล่าวว่า กองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
ได้มีประกาศฉบับที่ 8 (132/2564) ลงวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า พายุโซนร้อนกาลังแรง “โกนเซิน ”
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง กาลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามในวันที่ 12 กันยายน 2564 ขณะที่มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออก
เฉียงเหนื อ ทาให้ ป ระเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่ องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ รวมถึงมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุ มทะเลอัน ดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกาลังแรง โดยคลื่ นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่ นสูง 2-3 เมตร และ
อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร กอปภ.ก.โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานแจ้งไปยัง 44 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและเฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลัน
น้าป่ าไหลหลาก และคลื่ น ลมแรงในช่วงวัน ที่ 11-14 กันยายน 2564 แยกเป็น พื้นที่เฝ้ าระวังสถานการณ์้าท่
น้ วมฉับพลั น
และน้้าป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2564 ได้แก่ ภาคเหนือ 10 จังหวัด (แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กาแพงเพชร
พิจิตร พิ ษ ณุ โลก ตาก เพชรบู ร ณ์ นครสวรรค์ และอุทั ยธานี) ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด (เลย หนองบัว ล าภู
อุดรธานี หนองคาย บึ งกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ
ขอนแก่น นครราชสีมา บุ รีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) ภาคกลางและภาคตะวันออก 12 จังหวัด (ชัยนาท
สิ งห์ บุ รี อ่ างทอง ลพบุ รี สระบุ รี กาญจนบุ รี นครนายก ปราจีน บุรี สระแก้ ว ระยอง จัน ทบุรี และตราด) ขณะที่ภ าคใต้
2 จังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2564 ได้แก่ ระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร์ สุขสาราญ)
พังงา (อ.เกาะยาว ตะกั่วป่า ตะกั่ว ทุ่ง คุระบุรี ท้ายเหมือง) ทั้งนี้ ได้กาชับให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว จัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสม
โดยเฉพาะในพื้น ที่เสี่ ยงภัย ทั้งที่ล าดเชิงเขา พื้นที่ลุ่ม ต่า พื้นที่ชุมชนเมืองที่อาจได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งให้ จัดเจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบั ติการ รถปฏิบั ติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจาจุดเสี่ยงน้าท่วม รวมถึงประสานการปฏิบัติร่ว มกับ
หน่วยงานพลเรือน ทหาร ตารวจ เครือข่ายอาสาสมัคร และจิตอาสาเพื่อแก้ไขปัญหาและให้การช่ วยเหลือประชาชนทันที
ที่เกิดภัย นอกจากนี้ ได้เน้นย้าเรื่องการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนรวดเร็วและทั่วถึง โดยใช้อุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่
ทั้งหอเตือนภัย หอกระจายข่าว และเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม อีกทั้งสร้างการรับรู้และแจ้งเตือนประชาชน
ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยผ่านทุกช่องทาง ทั้งสื่อสังคม ออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย และหอกระจายข่าว
เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัย้อาจเกิ
ที่
ดขึ้นในพื้นที่ สาหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ขอให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากมีประกาศหรือคาเตือนขอให้ปฏิบัติตามคาแนะนา
อย่างเคร่งครัด หากพบเห็นหรือได้รับ ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์
“ปภ.รับ แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอพพลิ เคชั่น “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
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ปภ.รำยงำนเกิดสถำนกำรณ์อุทกภัยรวม 21 จังหวัด สถำนกำรณ์เริ่มคลี่คลำย

กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอานวยการป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศ
ตาบริเวณทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้กาลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทาให้
บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที และคลืนลมในทะเลอันดามันตอนบนมีกาลังแรงขึ้น ตั้งแต่วันที
7 – 11 ก.ย.64 (เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมฉับพลั นและน้าป่าไหลหลากใน 21 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน แพร่
ลาพูน ลาปาง ตาก เพชรบูรณ์ กาแพงเพชร พิจิตร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง จันทบุรี
ลพบุรี ระนอง กระบี และ ตรัง รวม 54 อาเภอ 92 ตาบล 209 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,256 ครัวเรือน ไม่มี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็ น ภาคเหนือ เกิดน้าท่วมในพื้นทีรวม 8 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลาพูน ลาปาง ตาก
เพชรบู รณ์ กาแพงเพชร และพิ จิ ตร รวม 21 อาเภอ 45 ต าบล 121 หมู่ บ้าน ประชาชนได้ รับ ผลกระทบ 631 ครัว เรือ น
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ เกิดน้าท่วมในพื้น ทีรวม 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ เลย และนครราชสีมา รวม 6 อาเภอ 6 ตาบล
10 หมู่บ้ าน ประชาชนได้รับ ผลกระทบ 116 ครัวเรือน ภาคตะวันออก เกิดน้าท่วมในพื้นทีรวม 6 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว
ปราจีนบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และจันทบุรี รวม 20 อาเภอ 34 ตาบล 63 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 387 ครัวเรือน
ภาคกลาง เกิดน้าท่วมในพื้นที 1 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี รวม 1 อาเภอ 1 ตาบล 1 หมู่บ้าน ภาคใต้ เกิดน้าท่วมในพื้นทีรวม
3 จั งหวัด ได้ แ ก่ ระนอง กระบี และตรั ง รวม 6 อ าเภอ 6 ต าบล 14 หมู่ บ้ าน ประชาชนได้รับ ผลกระทบ 72 ครัว เรือ น
ภาพรวมสถานการณ์เริมคลีคลาย จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วยังคงมีน้าท่วมขัง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถินและหน่วยงานทีเกียวข้อง ลงพื้นทีติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนืองและให้การ
ช่วยเหลือประชาชนทีได้รับผลกระทบ ส่วนพื้นทีสถานการณ์คลีคลายแล้ว ได้จัดเจ้าหน้าทีสารวจและประเมินความเสียหาย
เพือดาเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ต่อไป สาหรับประชาชนทีได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถแจ้งเหตุและ
ขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”
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ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร นำ จนท.พร้อมเครื่องสูบน้ำระยะไกล ลงพื้นที่แก้ไขปั ญหำน้ำท่วมขังเทศบำล
เมืองตำก
เมื่อคืนที่ผ่านมา (10 ก.ย.64) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร นาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ
20 นาย พร้อมด้วยรถเครื่องสูบส่งนาระยะไกล 3 คัน (สูบนาได้ระยะทางรวม 30 กม.) รถกู้ภัยขนาดเล็ก 2 คัน รถขนย้าย
ผู้ประสบภัย 3 คัน ลงพืนที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหานาท่วมขังในจังหวัดตาก เนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทาให้เกิดนาท่วม
ขังในพืนที่ชันในของเทศบาลเมืองตากเป็ นบริเวณกว้างในหลายชุมชน เช่น ชุมชนเกาะลอย ชุมชนเชียงทอง ระดับนาสู ง
40 ซม. สถานการณ์ล่าสุดวันนี (11 ก.ย.64) ระดับนาลดลงจนสามารถเปิดการจราจรได้แล้ว ปัจจุบันยังมีฝนเล็กน้อย ภาพรวม
สถานการณ์เกือบเข้าสู่ภาวะปกติ
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ปภ.พิจิตร ลงพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตเทศบำลเมืองพิจิตร เริ่มคลี่คลำยแล้ว ยังมีน้ำท่วมขังบำงจุด 5-10 ซม.
11.30 น. ความคืบหน้ากรณีฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดพิจิตรคืนวันที่ 10 ก.ย.64 ท้าให้ เกิดน้้าท่วมในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองพิจิตร ล่าสุดเช้าวันนี้ระดับน้้าลดลง สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
- บริเวณถนนประชาอุทิศถึงแยก รร.พิจิตรอินเตอร์ ไม่มีน้าท่วมขังแล้ว รถสามารถสัญจรได้ตามปกติ แต่ยังมีน้าท่วม
ขังในพื้นที่ กศน. ประมาณ 10-20 เซนติเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่้า เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพื่อระบายน้้า
- บริเวณซอยราชวิถีถึงบ้านพัก จนท.เรือนจ้าพิจิตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร ยังมีน้าท่วงขังบริเวณผิวจราจร
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร รถสามารถสัญจรได้ตามปกติ
- บริเวณซอยข้างเรือนจ้า ไม่มีน้าท่วมขังผิวจราจร แต่มีน้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ประมาณ 10 ครัวเรือน ระดับ
น้้าสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./.) https://twitter.com/ddpmnews www.facebook.com/DDPMNews
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อัพเดตสถานการณ์น้าท่วมพื้นที่ อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากกรณีน้าเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้าปราจีนบุรี
เข้ าท่ ว มในเขตพื้ น ที่ อ้ าเภอกบิ น ทร์ บุ รี จั งหวัด ปราจีน บุ รี ท้ าให้ ป ระชาชนได้ รับ ผลกระทบ จ้ านวน 3 ต้ าบล 8 หมู่ บ้ าน
217 ครัวเรือน และมวลน้้าได้เอ่อล้นตลิ่งแควหนุมาน บริเวณจุดบรรจบกันของแควหนุมานและแควพระปรงมารวมกันเป็น
แม่น้าปราจีนบุรี เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าเทศบาลต้าบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.64
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (06.00 น.) ปภ.ปราจีนบุรี ประสานข้อมูลกับโครงการชลประทานปราจีนบุรี และสถานีอุตุนิยมวิทยา
อุทกกบินทร์บุรี พบระดับน้้าจุดวัดชุมชนตลาดเก่า วัดได้ 9.54 เมตร ระดับน้้าวิกฤติ 8.79 เมตร (ท้ายชุมชนตลาดเก่า) ท้าให้
น้้าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนตลาดเก่า เทศบาลต้าบลกบินทร์ น้้าท่วมถนนสูง 75 ซม. จุดต่้าสุดท่วมสูง 86 ซม เป็นระยะทาง
ประมาณ 400 เมตร ปั จจุบั นระดับ น้้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับผลกระทบ 130 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัด องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น หน่ ว ยทหาร ได้จั ดก้าลั งประสานการปฏิ บัติช่วยเหลื อประชาชน พร้อมตั้งโรงครัว ประกอบอาหาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรีและมูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนเรือท้องแบนและ
เรือพาย หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดปราจีนบุรี มอบยาและเวชภัณฑ์ จ้านวน 130 ชุด

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 12 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15890
หน้า: 1(ล่าง), 4, 15
Col.Inch: 159.34 Ad Value: 246,977
PRValue (x3): 740,931
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ตรวจท่วมสมุทรปราการวันนี้ พศ.ป้อง'พระปฐมเจดีย์'หวั่นน้ำขัง
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คลิป: สี่สี
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Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 12 กันยายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14746
Col.Inch: 37.11 Ad Value: 33,399
หัวข้อข่าว: เร่งกู้ 'ปากน้ำ' ฝนกระหน่ำจมบาดาล
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Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 12 กันยายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23245
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หัวข้อข่าว: 'ตู่'จ่อลง พท.รับมืออุทกภัย

รหัสข่าว: C-210912009058(12 ก.ย. 64/03:20)

หน้า: 11(ขวา)
PRValue (x3): 94,875

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
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หัวข้อข่าว: แฉโควิดลดภาพลวงตา
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