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ฉบับประจำวันที่…25...เดือน..กันยายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น
ปภ.เน้นยำ้ 57 จว. และ กทม. ให้เฝ้ ำระวัง ติดตำมสถำนกำรณ์และผลกระทบ
จำกพำยุ “เตีย้ นหมู่”วันที่ 24 – 25 ก.ย. 64

วันที่ 24 ก.ย.2564 เวลา 21.00 น.กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 57
จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ ที่ เฝ้าระวังนา้
ท่วมฉับพลัน นา้ ป่ าไหลหลากจากอิทธิพลของพายุ”เตีย้ นหมู่ ในช่วงวันที่ 24-25 ก.ย. 64 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ
ปริมาณฝน ระดับนา้ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจาพืน้ ที่เสี่ยงให้
พร้อมปฏิบตั ิการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบตั ิตามประกาศ
เตือนภัยอย่างเคร่งครัด
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิ บดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อานวยการกลาง กองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) กล่าวว่า กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะ
อากาศและพิจารณาปั จจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 6 ลงวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น.
แจ้งว่า พายุโซนร้อน “เตีย้ นหมู่” ได้อ่อนกาลังลงเป็ นพายุดีเปรสชันแล้ว โดยมีศนู ย์กลางอยู่บริเวณเมืองสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และกาลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้า ๆ คาดว่าจะเข้าปกคลุมบริเวณ
จังหวัดมุกดาหาร ในคืนนี ้ (24 ก.ย. 64) ทาให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึน้ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ ที่ บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 24 – 25 กันยายน 2564
กอปภ.ก. โดยกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) จึ ง ได้ป ระสานแจ้ ง ไปยั ง 57 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุ งเทพมหานคร รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพืน้ ที่เสี่ยงภัยดังกล่ าว
เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ ที่ โดยมีพืน้ ที่เฝ้าระวังนา้ ท่วมฉับพลันและนา้ ป่ าไหลหลากในช่วงวันที่ 24 – 25
กันยายน 2564 แยกเป็ น
ภาคเหนือ…
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ภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กาแพงเพชร พิจิตร
อุทยั ธานี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร กาฬสินธุ์
ยโสธร ร้อยเอ็ด อานาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ บุรีรมั ย์ อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ และนครราชสีมา
ภาคกลาง 23 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา
ชลบุ รี ระยอง สิ ง ห์บุ รี อ่ า งทอง พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ราชบุ รี สมุท รสงคราม สมุท รสาคร นครปฐม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี และ
สมุทรปราการ
ส่วนพืน้ ที่กรุงเทพมหานครจะได้รบั ผลกระทบในวันที่ 25 กันยายน 2564
โดยกาชับให้จังหวัดประสานอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ
อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมโดยเฉพาะในพืน้ ที่เสี่ยงภัย ทัง้ ที่ลาดเชิงเขา พืน้ ที่ล่มุ ต่า พืน้ ที่ชมุ ชนเมืองที่
อาจได้รบั ผลกระทบจากนา้ ท่วมฉับพลันและนา้ ป่ าไหลหลาก สาหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถา้ นา้ ตก ถา้ ลอด
หากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแจ้งเตือนหรือพิจารณาปิ ดกัน้ พื ้นที่เพื่อความปลอดภัย ทัง้ นี ้ ได้เน้นยา้
ทีมปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปั จจัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรง
ในพืน้ ที่ให้ปฏิบตั ิตามแนวทางของแผนเผชิญเหตุในแต่ละพืน้ ที่อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ แจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนรวดเร็วและ
ทั่วถึง โดยใช้อุปกรณ์เตือนภัย ในพืน้ ที่ ทัง้ หอเตือนภัย หอกระจายข่าว และเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม อีกทัง้ สร้าง
การรับรูแ้ ละแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยผ่านทุกช่องทาง ทัง้ สื่อสังคม ออนไลน์ วิทยุชุมชน
หอเตือนภัย และหอกระจายข่าว ที่สาคัญ ให้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ชุดเคลื่อนที่เร็ว รถปฏิบัติการและ
เครื่องจักรกล สาธารณภัย เข้าประจาพืน้ ที่เสี่ยงประสานการปฏิบตั ิร่วมกับหน่วยงานในพืน้ ที่ เพื่อเตรียมพร้อมทรัพยากรให้พร้อม
เผชิญเหตุและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทัน ที สาหรับประชาชน โดยเฉพาะผูท้ ่ีอาศัยอยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามข่าวสารและ
การแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากมีประกาศหรือคาเตือนขอให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด หากพบเห็น
หรือได้รบั ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภยั สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784”
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ปภ. แจ้ง 10 จังหวัดลุม่ นำ้ เจ้ำพระยำและกรุ งเทพมหำนคร
เฝ้ ำระวังผลกระทบจำกกำรระบำยน้ำของเขื่อนเจ้ำพระยำ

24 ก.ย.64 เวลา 17.00 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 10
จังหวัดลุ่มนา้ เจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี
นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุ งเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์นา้ ล้นตลิ่งจากระดับนา้ ในแม่นา้
เจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึน้ ต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการระบายนา้ จากเขื่อนเจ้าพระยา และประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนหน่วยงานที่ประกอบกิจการในแม่นา้ เจ้าพระยา และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่ งแม่นา้ เจ้ าพระยาให้เฝ้า
ระวังและติดตามสถานการณ์ ระดับนา้ และประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน
อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบตั ิการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผูอ้ านวยการกลาง
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เปิ ดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์นา้ กับ กรม
ชลประทาน พบว่ า ในห้ว งเวลาที่ผ่า นมาประเทศไทยมี ฝนตกสะสมและมี ฝนตกหนัก ถึงหนัก มากบางพื น้ ที่ และ
คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 24 – 26 กันยายน 2564 ส่งผลให้มีนา้ หลากจากพืน้ ที่ตอนบนของ
ลุ่มนา้ เจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึน้ กรมชลประทานจาเป็ นต้องปรับเพิ่มปริมาณนา้ ไหลผ่าน
เขื่อนเจ้าพระยา ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะส่งผลให้ระดับนา้ ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึน้ จากเดิม
ประมาณ 1 เมตร ในระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2564
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสาน 10 จังหวัดลุ่มนา้ เจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี
ชัย นาท สิ ง ห์บุ รี อ่ า งทอง สุพ รรณบุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ลพบุ รี ปทุ ม ธานี นนทบุ รี และสมุท รปราการ รวมถึ ง
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพืน้ ที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นา้
เอ่อล้นตลิ่ง...

-2เอ่อล้นตลิ่งจากระดับนา้ ในแม่นา้ เจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึน้ ต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ ติดตามข้อมูลการระบายนา้ จาก
เขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการใน
แม่นา้ เจ้าพระยา เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหารริมนา้ แพเรือโดยสารสาธารณะ เป็ นต้น และ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่ งแม่นา้ เจ้าพระยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ระดับนา้ ในแม่นา้ เจ้าพระยา และ
ประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึน้ ที่สงู ให้พน้ จากแนว
นา้ ท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางนา้ ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพืน้ ที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ท้ายนี ้ หากพบเห็นหรือได้รบั ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภยั สามารถแจ้งเหตุ
และขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้น
ภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
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เช็ก! พื้นที่เฝ้าระวังน้าท่ วมฉับพลัน-น้าป่ าไหลหลาก

24 ก.ย. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงาน สถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย
พืน้ ทีเ่ ฝ้ าระวังน้าท่วมฉับพลัน และน้าป่ าไหลหลาก ดังนี ้ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (อ.จอมทอง อมก๋อย) ลาปาง (อ.งาว สบปราบ เถิน
เสริมงาม เกาะคา) แพร่ (อ.วังชิน้ ) ตาก (อ.เมืองฯ สามเงา บ้านตาก แม่สอด แม่ระมาด) สุโขทัย (อ.เมืองฯ คีรีมาศ ศรีสชั นาลัย)
พิษณุโลก (อ.วังทอง) เพชรบูรณ์ (อ.หล่มสัก) นครสวรรค์ (อ.แม่วงก์ ตากฟ้า) และอุทยั ธานี (อ.บ้านไร่ ลานสัก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.เลย (อ.ภูเรือ เมืองฯ) ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ เกษตรสมบูรณ์ เทพสถิต) นครพนม (อ.เมืองฯ ท่าอุเทน นาแก) บึงกาฬ (อ.บุ่งคล้า บึง
กาฬ) กาฬสินธุ์ (อ.สมเด็จ กุฉินารายณ์) สกลนคร (อ.สว่างแดนดิน เต่างอย) นครราชสีมา (อ.ปากช่อง วังนา้ เขียว สีคิว้ พิมาย)
ยโสธร(เลิงนกทา กุดชุม) ร้อยเอ็ด (เมืองฯ เมยวดี) มุกดาหาร (คาชะอี) อุบลราชธานี (อ.ตระการพืชผล เขื่องใน) ศรีสะเกษ (อ.ขุ
ขุนธ์ กันทรลักษ์) สุรนิ ทร์ (อ.ท่าตูม) อานาจเจริญ (อ.เมืองฯ) บุรีรมั ย์ (อ.นางรอง เฉลิมพระเกียรติ) ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี (อ.ทอง
ผาภูมิ) นครนายก (อ.บ้านนา อ.เมืองฯ) จันทบุรี (อ.เมืองฯ ขลุง มะขาม) และตราด (อ.บ่อไร่)
พืน้ ที่เฝ้ าระวังน้าล้นตลิ่ง น้าท่วมขัง ดังนี ้ ภาคเหนือ จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ ศรีสาโรง คีรีมาศ ศรีสชั นาลัย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.นครราชสีมา (อ.โชคชัย ด่านขุนทด สูงเนิน โนนสูง) และชัยภูมิ (อ.เมืองฯ จัตุรสั เนินสง่า หนองบัวระเหว บ้านเขว้า) ภาคกลาง
จ.พระนครศรีอยุธยา (อ.เสนา ผักไห่ บางบาล)
พืน้ ทีเ่ ฝ้ าระวังดินถล่ม ดังนี ้ ภาคเหนือ จ.ลาปาง (อ.งาว สบปราบ เถิน) และตาก (อ.แม่ระมาด ท่าสองยาง)
พืน้ ที่ที่มีฝนฟ้ าคะนอง ดังนี ้ ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน ลาพูน และพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองบัวลาภู อุดรธานี
บึง กาฬ สกลนคร และนครพนม ภาคกลาง จ.ชัย นาท อ่ า งทอง สิ ง ห์บุรี สุพ รรณบุรี นครนายก ปราจี น บุรี ราชบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา นราธิวาส ระนอง พังงา และภูเก็ต
ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พืน้ ที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก
ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพืน้ ที่ชมุ ชนเมือง อาจได้รบั ผลกระทบจากนา้ ท่วมขังระยะสัน้ ๆ พืน้ ที่ล่มุ ต่า พืน้ ที่ลาดเชิงเขา อาจเกิด
นา้ ท่วมฉับพลันและนา้ ป่ าไหลหลาก รวมทั้งอาจเกิดดินถล่ม พืน้ ที่ริมลานา้ อาจได้รบั ผลกระทบจากนา้ ล้นตลิ่งและนา้ ท่วมใน
ระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทัง้ การขับขี่พาหนะบริเวณนา้ ไหลผ่านเส้นทาง ทัง้ นี ้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อม
ตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรูใ้ ห้กับชุมชน/หมู่บา้ นในทุกช่องทาง
ทัง้ ในรูปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชมุ ชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจาหมู่บา้ น
เป็ นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รบั ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิตนอย่างปลอดภัย
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สั่งทุกจังหวัดรับมือพายุโซนร้อน ‘เตีย้ นหมู’่ พร้อมอพยพหนีน้าท่วมฉับพลัน-โคลนถล่ม
"มท.1" สั่งทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อน "เตีย้ นหมู่" เร่งอพยพหากเกิดนา้ ท่วม
ฉับพลัน นา้ ป่ าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.1) ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เปิ ดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตนุ ิยมวิทยาพบว่า เมื่อเวลา 10.00
น. ของวันนี ้ พายุโซนร้อนเตีย้ นหมู่ บริเวณเมืองสะหวันนะเขต ประเทศลาว มีความเร็วลมสูงสุ ดใกล้ศนู ย์กลางประมาณ
65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก าลังเคลื่อนตัวทางทิ ศตะวันตกค่อนทางเหนื อเล็ กน้อย คาดว่าจะอ่อนก าลังลงเป็ น พายุ
ดีเปรสชันเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดมุกดาหาร อานาจเจริญ และอุบลราชธานี ส่งผลทาให้บริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึน้ และมีฝนตกหนักถึ งหนักมากบางแห่ง กับมีลมแรงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล อาจทาให้เกิดนา้ ท่วมฉับพลันและนา้ ป่ าไหลหลาก
พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อนเตีย้ นหมู่ จึงได้ส่ งั
การให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและกรุ งเทพมหานคร ถือปฏิบตั ิตามแนวทางตลอดจนข้อสั่ง
การของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยเคร่งครัด พร้อมดาเนินการแจ้งเตือนให้ประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณพืน้ ที่เสี่ยงภัยทราบถึงสถานการณ์เป็ นระยะ พร้อมแจ้งแนวทางการปฏิบตั ิและช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะทางานติดตามสถานการณ์ของจังหวัด
ติดตาม ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ที่อาจส่งผลต่อการเกิดสถานการณ์นา้ ป่ าไหลห ลาก
นา้ ท่วมฉับพลัน นา้ ล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม เพื่อเป็ นข้อมูลการตัดสินใจของผูอ้ านวยการในแต่ละระดับ
พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ได้กาชับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ดาเนินการ
ตามแผนเผชิญเหตุอทุ กภัย ในการแบ่งมอบพืน้ ที่ ภารกิจ หน่วยงานรับผิดชอบให้ชดั เจน โดยเฉพาะการจัดกาลังเจ้าหน้าที่
เครื่องจักรกลสาธารณภัย เตรียมพร้อมในพืน้ ที่ท่ีเสี่ยงภัยไว้เป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมเผชิญเหตุช่วยเหลือ
ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อเกิดสาธารณภัยในพืน้ ที่ ให้จดั ชุดปฏิบตั ิการจากหน่วยราชการฝ่ ายพลเรือน ทหาร ตารวจ
มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทัง้ ดูแลความเป็ นอยู่ของประชาชนในด้านต่างๆ
ตลอดจนจัดตัง้ โรงครัวพระราชทานในการประกอบเลีย้ ง การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพืน้ ที่ ให้ส่งั การอพยพประชาชนพืน้ ที่
เสี่ยงภัยไปยังพืน้ ที่ปลอดภัยหรือศูนย์พกั พิงที่จดั เตรียมไว้โดยทันที และให้ฝ่ายปกครอง กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูบ้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็ นระบบ
พร้อมดาเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19
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ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 5 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ระบายน้า พร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุ “เตีย้ นหมู่”

24 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 16 - 24 ก.ย. 64 เกิด
อุทกภัยใน 19 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลําปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร ชัยภูมิ เลย
นครราชสีมา ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และนครศรีธรรมราช รวม 65 อําเภอ 189
ตําบล 807 หมู่บา้ น 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 18,436 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด
ยังคงมีสถานการณ์ใน 5 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา และสุโขทัย ซึ่ง ปภ.ได้รว่ มกับจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพืน้ ที่สาํ รวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการติดตาม
สภาพอากาศกับกรมอุตนุ ิยมวิทยา พบว่า พายุโซนร้อน “เตีย้ นหมู่” จะอ่อนกําลังเป็ นพายุดีเปรสชันปกคลุมบริเวณจังหวัด
อํานาจเจริญและอุบลราชธานีในวันนี ้ ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึน้ และมีฝนตกหนักมากบางพืน้ ที่บ ริเ วณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ปภ. ได้เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและเฝ้าระวังสถานการณ์
ภัยที่อาจเกิดขึน้ ตลอด 24 ชม. รวมถึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
หากมีประกาศหรือคําเตือนขอให้ปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงาน จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ ที่ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 64 ปั จจุบนั ส่งผลให้เกิดนํา้ ท่วมฉับพลัน นํา้ ป่ าไหลหลาก ในพืน้ ที่ 19 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลําปาง ตาก สุโขทัย
พิ ษ ณุ โ ลก เพชรบู ร ณ์ พิ จิ ต ร กํ า แพงเพชร ชั ย ภู มิ เลย นครราชสี ม า ศรี ส ะเกษ ปราจี น บุ รี สระแก้ ว จั น ทบุ รี
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และนครศรีธรรมราช รวม 65 อําเภอ 189 ตําบล 807 หมู่บา้ น 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รบั
ผลกระทบ 18,436 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ใน 5 จังหวัด ดังนี ้
- พิจิตร…
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- พิจิตร ปั จจุบนั ยังคงมีนา้ํ ท่วมขังในพืน้ ที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบึงนาราง อําเภอโพธิ์ประทับช้าง อําเภอโพทะเล อําเภอ
สามง่าม และอําเภอดงเจริญ ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ลมุ่ ตํ่าการเกษตร
- ชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักทําให้ลาํ นํา้ ชีเอ่อเข้าท่วมในพืน้ ที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอหนองบัวระเหว อําเภอจัตรุ สั อําเภอเมือง
ชัยภูมิ อําเภอเนินสง่า และอําเภอบ้านเขว้า ปั จจุบนั ยังคงมีนา้ํ ท่วมขังในพืน้ ที่ลมุ่ ตํ่า
- นครราชสีมา ยังคงมีนา้ํ ท่วมขังในพืน้ ที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอด่านขุนทด อําเภอ สูงเนิน อําเภอโนนสูง อําเภอเมือง
นครราชสีมา และอําเภอพิมาย ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการเร่งระบายนํา้ ที่ไหลมาจากอ่างเก็บนํา้ ลําเชียงไกร
- พระนครศรีอยุธยา เกิดนํา้ เจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพืน้ ที่ 3 อําเภอได้แก่ อําเภอผักไห่ อําเภอเสนา และอําเภอ
บางบาล ปั จจุบนั มีนา้ํ ท่วมขังในพืน้ ที่ลมุ่ ตํ่าแม่นา้ํ เจ้าพระยา แม่นา้ํ น้อย และคลองโผงเผงซึ่งอยู่นอกคันกัน้ นํา้
- สุโขทัย เกิดฝนตกหนักทําให้นา้ํ ท่วมขังในพืน้ ที่ 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอศรีสาํ โรง อําเภอศรีสชั นาลัย
และอําเภอ คิรีมาศ ปั จจุบนั ยังคงมีนา้ํ ท่วมขังในพืน้ ที่ลมุ่ ตํ่า
ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับนํา้ ลดลง แต่ยังคงมีนา้ํ ท่วมขั งในพืน้ ที่ล่มุ ตํ่าและพืน้ ที่รบั นํา้ ซึ่งกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องเร่งให้ก าร
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย โดยสํารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตนุ ิยมวิทยา พบว่า พายุโซนร้อน “เตีย้ นหมู่” ได้เคลื่อนขึน้
ฝั่ งบริเวณเมืองกวางนาม ประเทศเวี ย ดนามแล้ว คาดว่ าจะอ่อนกําลังลงเป็ น พายุดีเปรสชัน ปกคลุมบริเวณจัง หวัด
อํานาจเจริญและอุบลราชธานีในวันนี ้ (24 ก.ย. 64) ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึน้ และมีฝนตกหนักมากบางพืน้ ที่
บริ เ วณภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคกลาง ปภ.จึ ง ได้ ป ระสาน 44 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพืน้ ที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือ
ฝนตกหนักและเฝ้าระวังนํา้ ท่วมฉับพลัน นํา้ ป่ าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 24 – 25 ก.ย. 64 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพ
อากาศอย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์
ประจําพืน้ ที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีท่ี เกิดภัย และขอให้ประชาชนติดตาม
ข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากมีประกาศหรือคําเตือนขอให้ปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่าง
เคร่งครัด หากพบเห็นหรือได้รบั ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภยั สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.
รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11259
Col.Inch: 168.73 Ad Value: 261,531.50
หัวข้อข่าว: เตี้ยนหมู่หอบฝนถล่ม66จว.

รหัสข่าว: C-210925012045(25 ก.ย. 64/04:09)

หน้า: 1(ซ้าย), 12
PRValue (x3): 784,594.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/4

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11259
Col.Inch: 168.73 Ad Value: 261,531.50
หัวข้อข่าว: เตี้ยนหมู่หอบฝนถล่ม66จว.

รหัสข่าว: C-210925012045(25 ก.ย. 64/04:09)

หน้า: 1(ซ้าย), 12
PRValue (x3): 784,594.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/4

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11259
Col.Inch: 168.73 Ad Value: 261,531.50
หัวข้อข่าว: เตี้ยนหมู่หอบฝนถล่ม66จว.

รหัสข่าว: C-210925012045(25 ก.ย. 64/04:09)

หน้า: 1(ซ้าย), 12
PRValue (x3): 784,594.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/4

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11259
Col.Inch: 168.73 Ad Value: 261,531.50
หัวข้อข่าว: เตี้ยนหมู่หอบฝนถล่ม66จว.

รหัสข่าว: C-210925012045(25 ก.ย. 64/04:09)

หน้า: 1(ซ้าย), 12
PRValue (x3): 784,594.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 4/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14759
Col.Inch: 62.44 Ad Value: 56,196
หัวข้อข่าว: เตือนพายุ'เตี้ยนหมู่'

รหัสข่าว: C-210925005022(25 ก.ย. 64/06:12)

หน้า: 1(ล่างขวา), 2
PRValue (x3): 168,588

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14759
Col.Inch: 62.44 Ad Value: 56,196
หัวข้อข่าว: เตือนพายุ'เตี้ยนหมู่'

รหัสข่าว: C-210925005022(25 ก.ย. 64/06:12)

หน้า: 1(ล่างขวา), 2
PRValue (x3): 168,588

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 9083
หน้า: 1(ล่างขวา), 12
Col.Inch: 82.46 Ad Value: 61,845
PRValue (x3): 185,535
หัวข้อข่าว: เตี้ยนหมู่มาแล้ว 47จว.รับฝนถล่ม ริมเจ้าพระยาลุ้น

รหัสข่าว: C-210925008005(25 ก.ย. 64/04:37)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 9083
หน้า: 1(ล่างขวา), 12
Col.Inch: 82.46 Ad Value: 61,845
PRValue (x3): 185,535
หัวข้อข่าว: เตี้ยนหมู่มาแล้ว 47จว.รับฝนถล่ม ริมเจ้าพระยาลุ้น

รหัสข่าว: C-210925008005(25 ก.ย. 64/04:37)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15903
หน้า: 1(ขวา), 2, 5
Col.Inch: 84.68 Ad Value: 93,148
PRValue (x3): 279,444
หัวข้อข่าว: พิษเตี้ยนหมู่ทำฝนหนัก เตือน2ฝั่งน้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อม-เฝ้าระวัง

รหัสข่าว: C-210925020044(25 ก.ย. 64/05:42)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15903
หน้า: 1(ขวา), 2, 5
Col.Inch: 84.68 Ad Value: 93,148
PRValue (x3): 279,444
หัวข้อข่าว: พิษเตี้ยนหมู่ทำฝนหนัก เตือน2ฝั่งน้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อม-เฝ้าระวัง

รหัสข่าว: C-210925020044(25 ก.ย. 64/05:42)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(../..)www.matichon.co.th /https://today.line.me/www.siamrath.co.th
www.dailynews.co.th/www.thereporters.co.th/
ฉบับประจำวันที่…25...เดือน..กันยายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น
‘นิพนธ์’ติดตามแก้ไขปั ญหาน้าท่วมขังเขตอาเภอเมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. นายนิ พนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยนายวงศกร นุ่ นชูคนั ธ์ รองผูว้ ่าราชการ
จังหวัดสงขลา นายอาเภอเมืองสงขลา ผูอ้ านวยการโครงการชลประทานสงขลา สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรี เมืองเขารู ปช้าง ผูแ้ ทนองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ลงพื้นที่สารวจการวางแนวทางแก้ปัญหาน้ าท่วมในเขตอาเภอเมืองสงขลา ได้แก่ พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และเขตเทศบาลเมืองเขารู ปช้าง ทั้งนี้ เพื่อกาจัดสิ่ งวัชพืชดินโคลนที่กีดขวางทางน้ าในการเตรี ยมความพร้อม
รับมืออุทกภัยในช่วงฤดูมรสุ มของพื้นที่ภาคใต้ โดยบูรณาการความร่ วมมือระหว่างจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองเขารู ปช้าง
ซึ่งมีการสนับสนุนรถแบ๊กโฮ รถบรรทุกขนย้ายวัชพืช เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกันของหน่วยงานราชการแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าและไม่มีการขอสนับสนุนงบประมาณ
นายนิ พนธ์ กล่าวว่า การปฏิบตั ิงานร่ วมกันในวันนี้ เป็ นการบูรณาการความร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่
รับผิดชอบเรื่ องน้ าอย่างกรมชลประทาน กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่ วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่ งเป็ นพื้นที่มีปัญหาซ้ าซากอย่างมายาวนาน ได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
ขังในเขตอาเภอเมืองสงขลา ส่ งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน
นายนิ พนธ์ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้จงั หวัดสงขลา และ ปภ. ให้เป็ นหน่วยงานประสานติดตามความ
คืบหน้าของการจัดหางบประมาณและการแก้ไขปั ญหาระบบน้ าทั้งจังหวัดพร้อมทั้งการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าอย่าง
การขุดลอกสิ่ งกีดขวางทางน้ าเพื่อการระบายน้ าที่ดีข้ ึนป้องกันการเอ่อล้นท่วมขังในพื้นที่ ซึ่งต้องเร่ งลงมือเพื่อเตรี ยมรับ
ในช่วงฤดูมรสุ มตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค. ของภาคใต้ เพื่อลดผลกระทบของปัญหาอุทกภัยในเขตอาเภอเมืองให้เบาบางลง
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ชัยภูมิน้ำท่วมรวม 8 อำเภอ บำเหน็จณรงค์โดนหนัก จังหวัดเร่งแจกถุงยังชีพ

25 ก.ย. 2564 01:04 น.

ปภ.ชัยภูมิรายงานนาท่วมรวม 8 อาเภอ โดย ต.บ้านเพชร อ.บาเหน็จณรงค์ หนักเจอนา้ จากอ่างลาคันฉู่
และนา้ ป่ าทะลักท่วม 4 หมู่บา้ นกลางดึก พืน้ ที่การเกษตรอีกกว่า 5 พันไร่ ทางจังหวัดเร่งแจกถุงยังชีพช่วยหลังจาก
นา้ ในอ่างเก็บนา้ ลาคันฉู่ อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เต็มอ่างเกินปริมาณเก็บ รวมกับนา้ ป่ าไหลทะลักเข้า
ท่วมกลางดึกวันที่ 23 ก.ย.64 ทาให้ชาวบ้านใน 4 หมู่บา้ น ต.บ้านเพชร ต้องตื่นกลางดึกไม่ได้หลับไม่ได้ ชาว
บ้านอลม่านเร่งเก็บข้าวของหนีนา้ ไหลเข้าบ้าน บางหลังมีระดับนา้ ท่วมสูงกว่า 2 เมตร มีบา้ นเรือนชาวบ้านถูกนา้
ท่วมกว่า 74 หลังคาเรือน ใน 4 หมู่บา้ น ตาบลบ้านเพชร อ.บาเหน็จ ณรงค์ และพืน้ ที่การเกษตรถูกนา้ ท่วมจานวน
มากกินพืน้ ที่มากกว่า 5 พันไร่
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ฝนถล่มอ่างเก็บน้าแตก! ไหลบ่าทะลักท่วม 3 หมู่บ้าน อ.ด่านขุนทด
โคราช เดือดร้อน 200 หลัง
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ฝนถล่มต่อเนื่ อง “อ่าง
เก็บน้าหนองงูเหลือม” แตก น้าจานวนมากไหลบ่าทะลัก
ท่วมบ้านเรือนประชาชน 3 หมู่บ้าน ต.สระจรเข้ อ.ด่าน
ขุ น ทด โคราช เดื อ ดร้ อนร่ วม 200 หลั ง เผยอ่ างฯแตก
ตั้ ง แต่ เ ช้ า มื ด ยั น เย็ น วั น นี้น้ า เริ่ ม ลดลง แต่ ห วั่ น ฝนตก
ถล่มอีกท่วมยาวหลายวัน

วันนี ้ ( 24 ก.ย.) นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอาเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ได้ลงพืน้ ที่รว่ มแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน
ให้พ่ีนอ้ งประชาชนชาวบ้าน ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ทัง้ 3 หมู่บา้ น ได้แก่ ม.1 ม.7 ม.12 มีประชาชนได้รบั ความ
เดือดร้อนจากสาเหตุอ่างเก็บนา้ หนองงูเหลือม ที่มีจานวน 3 บ่อ ซึ่งเป็ นอ่างเก็บนา้ เพื่อผลิตนา้ ประปา ที่มีปริมาณนา้ ประมาณนับ
ล้านลูกบาศก์เมตร ( ลบ.ม.) ได้เกิดแตกพังเสียหาย สืบเนื่องมาจากมีฝนตกอย่างหนักติดต่อกันหลายวัน ทาให้มีนา้ ไหลหลากลงสู่
อ่างเก็บนา้ ดังกล่าว จนทาให้เกิดความเสียหายแตกพังทัง้ 3 บ่อ นา้ ปริมาณมากได้ไหลหลากทะลักเข้าท่วมหมู่บา้ นทัง้ 3 หมู่ เมื่อ
เวลาประมาณ 04.00 น.ทัง้ นี ้ ผูน้ าชุมชน กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น รวมถึงทาง อบต.ได้เฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนประชาชน
ล่วงหน้า ทาให้ประชาชนมีเวลาเตรียมการ แต่ก็ยงั ได้รบั ความเดือดร้อน โดยเฉพาะบ้านที่เป็ นอาคารชัน้ เดียว เพราะไม่มีท่เี พียงพอ
สาหรับขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ เนื่องจากนา้ มีปริมาณมาก ไหลเชี่ยว ระดับนา้ สูงเกือบ 1 เมตร กระทั่งถึงเวลา16.00น.ของวันนี ้
ปริมาณนา้ ท่วมได้ลดลงมากเหลืออยู่ท่ีระดับ 30 ซม. แต่หากมี ฝนตกหนักอีกอาจทาให้ชาวบ้านเดือดร้อ นต่อไปอีกหลายวัน ซึ่ง
ขณะนี ้ กาลังเจ้าหน้าที่จาก อบต. , ปภ.เขต5 จ.นครราชสีมา , ปภ.ปากช่อง และทหารจากกองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทกั ษ์
ได้ลงพืน้ ที่รว่ มช่วยประชาชนผูป้ ระสบภัยอย่างเต็มที่แล้ว
ด้านนายศราวุธ ดุกขุนทด นายกฯอบต.สระจรเข้ กล่าวว่า ขณะนีไ้ ด้ลงพืน้ ที่ ร่วมกับกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูน้ าชุมชน ได้
เข้าสารวจบ้านเรือนประชาชนทุกหลังว่ามีความเสียหายอย่างไรบ้าง และพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือ ทั้งแจกถุงยังชีพ และจัก
เตรียมสถานที่ศาลาวัด ไว้ให้พ่ีนอ้ งประชาชนได้นอนพักอาศัยในคืนนี ้ ในกรณีท่ีประชาชนเป็ นบ้านชัน้ เดียวและยังไม่สามารถพัก
อาศัยได้ดา้ น
นายกฤษฏิ์ พูนเกษม หัวหน้าสานักงาน ปภ.จ.นครราชสีมา กล่าวว่า วันนีไ้ ด้เตรียมนากาลังเจ้าหน้าที่พร้อมกระสอบ
ทรายเพื่อช่วยกัน้ นา้ เข้าบ้านเรือนในเบือ้ งต้น พร้อมทัง้ นาถุงบิ๊กแบ็คมาช่วยปิ ดกัน้ อ่างเก็บนา้ ที่พงั เสียหายแล้ว เพื่อบรรเทากระแส
นา้ ไม่ให้ไหลแรง และอนาคตเมื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติจะได้ประสานกับทางกรมชลประทาน ปรับปรุงแก้ไขอ่างเก็บนา้ ดังกล่าวให้มี
ความแข็งกว่าเดิมที่เป็ นบ่อดินทราย
ทางด้าน นายวิเชียร รังสรรค์ อายุ 66 ปี ชาวบ้านที่ได้รบั ผลกระทบจากนา้ ไหลท่วมครัง้ นีก้ าลังสูบนา้ และวิดนา้ ออกจาก
บ้าน ซึ่งได้รบั ความเสียหายเป็ นจานวนไม่นอ้ ย และนายชลทิศ เฝดสูงเนิน อายุ 32 ปี ชาวบ้านที่ได้รบั ความเดือนร้อนเช่นกัน กล่าว
ว่า ทางหมู่บา้ นได้ประกาศแจ้งเตือนแล้วช่วงกลางดึก ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อ่างเก็บนา้ แตก ชาวบ้านก็ได้มีการเตรียมการไว้บา้ ง
แล้ว และพบว่าช่วงประมาณ 04.00 น. อ่างเก็บนา้ ก็แตกจริงทาให้นา้ ไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บา้ นอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ้านตนเองเป็ น
บ้าน 2 ชัน้ ไม่มีปัญหาอะไรมาก แต่ชาวบ้านเป็ นบ้านเรือนชัน้ เดียวจะลาบากเดือดร้อนอย่างมาก
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เตือนประชาชนท้ ายเขื่อนเจ้ าพระยาระวังน้าท่ วม

ปภ.ชัยนาท ประกาศเตือนประชาชนพืน้ ที่ทา้ ยเขื่อนเจ้าพระยา เฝ้าระวังสถานการณ์นา้ ท่วมฉับพลัน
หลังเขื่อนเจ้าพระยา ระบายนา้ ต่อเนื่อง ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน “พายุโซนร้อน “เตีย้ นหมู่” เข้าไทยวันนี ้
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทได้ติดตามสภาพอากาศปริมาณนา้ ฝนตกจากกรม
อุตุนิยมวิทยา และสถานการณ์นา้ ท่า จากกรมชลประทาน โดยปั จจุบันพบว่ามีฝนตกหนักและตกหนักมากใน
หลายพืน้ ที่อย่างต่อเนื่องเป็ นผลทาให้มีนา้ หลากลงสู่ลุ่ม นา้ เจ้าพระยาสะสมอยู่ในพืน้ ที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา
จานวนมาก ขอแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์ระดับนา้ แม่นา้ เจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึน้ ในพืน้ ที่ทา้ ยเขื่อน
เจ้าพระยา ประกอบด้วย ต.บางหลวง ต.ตลุก ต.หาดอาษา ต.โพนางดาออก ต.โพนางดาตก และ ต.สรรพยา อ.
สรรพยา จ.ชัยนาท รวมทัง้ พืน้ ที่เฝ้าระวังแม่นา้ สาขา ประกอบด้วยแม่นา้ ท่าจีน พืน้ ที่ อ.เมืองชัยนาท อ.วัดสิงห์ อ.
หันคา และแม่นา้ น้อยพืน้ ที่ อ.เมืองชัยนาท และอ.สรรคบุรี เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กรณีนา้ ล้นตลิ่ง นา้ ท่วม
ฉับพลัน และนา้ ป่ าไหลหลาก โดยให้ประชาชนในพืน้ ที่เสี่ยงภัยเก็บสิ่ง ของขึน้ ที่ สูง และติดตามข่าวสารจาก
หน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
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ปภ.รายงานสถานการณ์ น้าท่ วมในพื้นที่อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อช่วงเช้าของวันนี ้ (24ก.ย. 64) จังหวัดเชียงใหม่เกิดสถานการณ์ล าเหมื องจาปาระบายนา้ ไม่ ทัน
ทาให้นา้ ได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพืน้ ที่หมู่ท่ี 3 บ้านเหล่าเป้า และหมู่ท่ี 17 บ้านใหม่พฒ
ั นา ตาบล
ดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รวม 20 หลังคาเรือน โดยในเบือ้ งต้น ปภ.เขียงใหม่ สาขาฮอด อาเภอ
ดอยหล่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ได้เข้าช่ วยเหลื อประชาชนและได้ประสานแจ้ง ให้
หัวหน้าเมืองฝายปิ ดประตูระบายนา้ แล้ว ปัจจุบนั ในพืน้ ที่ ฝนหยุดตก ระดับนา้ เริ่มลดลงและกลับเข้าสูส่ ภาวะปกติ
ทัง้ นี ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ปภ.รายงานสถานการณ์น้าไหลหลากในพืน้ ที่อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

เมื่อช่วงเวลาประมาณ 01.30 น. ของวันนี ้ (24 ก.ย. 64) เกิดนา้ ไหลหลากในพืน้ ที่หมู่ท่ี 2 ตาบลไร่พฒ
ั นา
อาเภอมโนรมย์ จัง หวัดชัยนาท บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 13 ครัวเรือน ซึ่ง ผู้ใหญ่ บ้านและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ล งพืน้ ที่เ ข้าส ารวจความเสีย หายและให้ค วามช่ วยเหลื อ ประชาชนที่ไ ด้รับผลกระทบ
พร้อมเร่งเปิ ดทางระบายนา้ ออกจากพืน้ ที่ เพื่อให้ระดับนา้ ท่วมลดลง
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ปภ.รายงานสถานการณ์ น้าท่ วมในพื้นที่อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อช่วงเช้าของวันนี ้ (24ก.ย. 64) จังหวัดเชียงใหม่เกิดสถานการณ์ล าเหมื องจาปาระบายนา้ ไม่ ทัน
ทาให้นา้ ได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพืน้ ที่หมู่ท่ี 3 บ้านเหล่าเป้า และหมู่ท่ี 17 บ้านใหม่พฒ
ั นา ตาบล
ดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รวม 20 หลังคาเรือน โดยในเบือ้ งต้น ปภ.เขียงใหม่ สาขาฮอด อาเภอ
ดอยหล่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ได้เข้าช่ วยเหลื อประชาชนและได้ประสานแจ้ง ให้
หัวหน้าเมืองฝายปิ ดประตูระบายนา้ แล้ว ปัจจุบนั ในพืน้ ที่ ฝนหยุดตก ระดับนา้ เริ่มลดลงและกลับเข้าสูส่ ภาวะปกติ
ทัง้ นี ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ปภ.รายงานสถานการณ์ อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลาพูน

เมื่ อช่ วงเช้าของวันนี้ (24 ก.ย. 64) จังหวัดลาพูน เกิ ดฝนตกหนักทาให้เกิ ดอุทกภัยในพื้ นที่ 4 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอ บ้านโฮ่ง อาเภอแม่ทา อาเภอลี้ และอาเภอป่ าซาง รวม 5 ตาบล 6 หมู่บา้ น แยกเป็ น อาเภอบ้านโฮ่ง เกิด
อุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ บ้านสันเจดียร์ ิ มปิ ง ตาบลหนองปลาสะวาย ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรื อน ตลิ่งถูกน้ ากัด
เซาะพังเสี ยหาย 1 แห่ ง ซึ่ งหน่ วยงานในพื้นที่ ได้เร่ งทาแนวกระสอบทรายเพื่อป้ องกันตลิ่ งทรุ ดตัวเสี ยหายมากขึ้น
อาเภอแม่ทา เกิดน้ าป่ าไหลหลากไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเดื่อ ตาบลทาขุมเงิน อาเภอลี้ น้ าในลาน้ าแม่แต๊ะ
เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่ที่ 8 บ้านม่วงสามปี ตาบลลี้ โดยระดับน้ าท่วมสู ง 1 เมตร ซึ่ งเทศบาลตาบลลี้ได้นากระสอบ
ทรายวางเรี ยงกั้นป้ องกันไม่ให้น้ าเข้าท่วมพื้นที่เป็ นขยายวงกว้างอย่างเร่ งด่วน นอกจากนี้ บริ เวณคอสะพานในพื้นที่หมู่
ที่ 8 บ้านแม่แนต ตาบลเวียงแก้ว ได้ถูกน้ ากัดเซาะเสี ยหายจนไม่สามารถใช้สัญจรได้ ซึ่งองค์การบริ หารส่ วนตาบลเวียง
แก้วได้ดาเนินการปิ ดเส้นทางสัญจรในบริ เวณดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว อาเภอป่ าซาง เกิดน้ าป่ าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่
ที่ 5 บ้านร่ องช้าง และหมู่ที่ 12 บ้านสารภีชยั ตาบลท่าตุม้ ในการนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าตุม้ ได้นากระสอบ
ทรายมาวางกั้นป้องกันไม่ให้น้ าท่วมพื้นที่เป็ นบริ เวณกว้างโดยภาพรวมความเสี ยหายของทุกพื้นที่อยู่ระหว่างการสารวจ
ทั้งนี้ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลาพูนได้ประสานฝ่ ายปกครอง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผปู ้ ระสบภัยเบื้องต้นแล้ว
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ปภ.เปิ ดเว็บลิงค์รวมข้อมูล – เชื่อมโยงฐานข้อมูลเฝ้ าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เปิ ดเว็บลิง ค์รวมศูนย์รายงานข้อมูล
สถานการณ์เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นแหล่งข้อมูลกลางในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภยั
ต่างๆ เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัย ครอบคลุม สาธารณภัย 10 ประเภท
ทัง้ อุทกภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ วาตภัย อัคคีภยั ไฟป่ าและหมอกควัน ภัยจากคมนาคมการ
ขนส่ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถเข้าใช้ขอ้ มูลเพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัย พยากรณ์
อากาศ แนวโน้มและการคาดการณ์สถานการณ์ภยั พืน้ ที่เสี่ยงภัย ฯลฯ เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนเตรียมพร้อม
รับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึน้ ได้ ผูส้ นใจสามารถเข้าจากเว็บลิงค์ได้ท่ี https://www.disaster.go.th/alllink/

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

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15903
Col.Inch: 20.27 Ad Value: 22,297
คอลัมน์: คาร์ทิปส์: ระวังรถเหินน้ำ

รหัสข่าว: C-210925020036(25 ก.ย. 64/03:59)

หน้า: 9(ขวา)
PRValue (x3): 66,891

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26280
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 13
Col.Inch: 147.44 Ad Value: 309,624
PRValue (x3): 928,872
หัวข้อข่าว: คลายล็อกระลอกใหญ่ ลุ้นเปิด5จว.ท่องเที่ยว

รหัสข่าว: C-210925004068(25 ก.ย. 64/04:25)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26280
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 13
Col.Inch: 147.44 Ad Value: 309,624
PRValue (x3): 928,872
หัวข้อข่าว: คลายล็อกระลอกใหญ่ ลุ้นเปิด5จว.ท่องเที่ยว

รหัสข่าว: C-210925004068(25 ก.ย. 64/04:25)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26280
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 13
Col.Inch: 147.44 Ad Value: 309,624
PRValue (x3): 928,872
หัวข้อข่าว: คลายล็อกระลอกใหญ่ ลุ้นเปิด5จว.ท่องเที่ยว

รหัสข่าว: C-210925004068(25 ก.ย. 64/04:25)

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/3
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พยากรณ์อากาศ ประจาวันที่ 25 กันยายน 2564
ลักษณะอากาศทั่วไป

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวัน ออก มี ฝ นตกหนัก ถึ ง หนัก มากบางพื ้น ที่ ส่ว นภาคใต้ฝ่ ั ง
ตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณพืน้ ที่เสี่ยงภัยระวังอันตราย
จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทาให้เกิดนา้ ท่วมฉับพลันและนา้ ป่ าไหลหลาก
ในระยะนีไ้ ว้ดว้ ย ทัง้ นี ้ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงที่อ่อนกาลังลงจาก
พายุดีเปรสชัน “เตีย้ นหมู่” บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่อง
มรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในขณะที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี ้
ทาให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึน้ ได้ สาหรับ
คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกาลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง
1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือ
ด้ว ยความระมัด ระวัง และหลี ก เลี่ ย งการเดิ น เรื อ บริ เ วณที่ มี ฝ นฟ้ า คะนองไว้ด้ว ย
อนึ่ง พายุดีเปรสชัน“เตีย้ นหมู่” ได้อ่อนกาลังลงเป็ นหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรง
ที่บริเวณ จ.ขอนแก่นแล้ว ลักษณะเช่นนีท้ าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมี ฝน
หลายพื ้น ที่ โดยมี ฝ นตกหนัก ถึ ง หนัก มากบางแห่ ง กับ มี ล มแรงในภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้ง กรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก

ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีนอ้ ย

