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ปภ.เน้นย ำ้ 57 จว. และ กทม. ให้เฝ้ำระวัง ติดตำมสถำนกำรณแ์ละผลกระทบ 
จำกพำยุ “เตีย้นหมู่”วันที ่24 – 25 ก.ย. 64 

 
 

วันที่ 24 ก.ย.2564 เวลา 21.00 น.กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 57 
จงัหวดัภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร รบัมือฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางพืน้ท่ี เฝา้ระวงัน า้
ท่วมฉับพลัน น า้ป่าไหลหลากจากอิทธิพลของพายุ”เตีย้นหมู่ ในช่วงวนัที่ 24-25 ก.ย. 64 โดยจัดเจา้หนา้ที่ติดตามสภาพอากาศ
ปริมาณฝน ระดับน า้ และแนวโนม้สถานการณภ์ัยอย่างใกลช้ิด พรอ้มจัดชุดเคล่ือนที่เร็ว  เครื่องมืออุปกรณป์ระจ าพืน้ที่เส่ียงให้
พรอ้มปฏิบตัิการเผชิญเหตแุละช่วยเหลือผูป้ระสบภยั รวมถึงแจง้เตือนประชาชนติดตามพยากรณอ์ากาศและปฏิบตัิตามประกาศ
เตือนภยัอย่างเครง่ครดั 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในฐานะผู้อ  านวยการกลาง กองอ านวยการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) กล่าวว่า กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง ไดต้ิดตามสภาวะ
อากาศและพิจารณาปัจจยัเส่ียง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาไดม้ีประกาศฉบบัที่ 6 ลงวนัที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. 
แจง้ว่า พายโุซนรอ้น “เตีย้นหมู่” ไดอ้่อนก าลงัลงเป็นพายดุีเปรสชนัแลว้ โดยมีศนูยก์ลางอยู่บรเิวณเมืองสะหวนันะเขต สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และก าลงัเคล่ือนตวัทางทิศตะวนัตกค่อนทางเหนือเล็กนอ้ยอย่างชา้ ๆ  คาดว่าจะเขา้ปกคลมุบรเิวณ
จังหวัดมุกดาหาร ในคืนนี ้(24 ก.ย. 64) ท าใหป้ระเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึน้ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ที่  บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 24 – 25 กันยายน 2564 
กอปภ.ก.  โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานแจ้งไปยัง 57 จังหวัดภาคเหนือ ภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร รวมถึงศูนยป์้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพืน้ที่เส่ียงภยัดงักล่าว 
เตรียมพรอ้มรบัมือฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางพืน้ที่  โดยมีพืน้ที่เฝ้าระวงัน า้ท่วมฉับพลนัและน า้ป่าไหลหลากในช่วงวนัที่ 24 – 25 
กนัยายน 2564 แยกเป็น 

ภาคเหนือ… 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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ภาคเหนือ 14 จังหวัด ไดแ้ก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ ตาก  สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ก าแพงเพชร พิจิตร 
อทุยัธานี นครสวรรค ์และเพชรบรูณ ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั ไดแ้ก่ เลย หนองคาย หนองบวัล าภู บงึกาฬ สกลนคร นครพนม อดุรธานี มกุดาหาร กาฬสินธุ ์
ยโสธร รอ้ยเอ็ด อ านาจเจรญิ ศรีสะเกษ สรุนิทร ์บรุีรมัย ์อบุลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ชยัภมูิ และนครราชสีมา 

ภาคกลาง 23 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชยันาท สระบรุี ลพบรุี สพุรรณบรุี กาญจนบรุี นครนายก ปราจีนบรุี สระแกว้ จนัทบรุี ตราด ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง  สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม  นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมทุรปราการ 

ส่วนพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครจะไดร้บัผลกระทบในวนัท่ี 25 กนัยายน 2564 

โดยก าชับใหจ้ังหวดัประสานอ าเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจดัเจา้หนา้ที่ติดตามขอ้มลูสภาพอากาศ
อย่างใกลช้ิดตลอด 24 ชั่วโมง เฝา้ระวงัปรมิาณฝนสะสมโดยเฉพาะในพืน้ท่ีเส่ียงภยั ทัง้ที่ลาดเชิงเขา พืน้ท่ีลุ่มต ่า พืน้ท่ีชมุชนเมืองที่
อาจไดร้บัผลกระทบจากน า้ท่วมฉับพลนัและน า้ป่าไหลหลาก ส าหรบัสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ า้น า้ตก ถ า้ลอด 
หากมีความเส่ียงเกิดภยัใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการแจง้เตือนหรือพิจารณาปิดกัน้พื ้นที่เพื่อความปลอดภยั ทัง้นี ้ไดเ้นน้ย า้
ทีมปฏิบัติการวิเคราะหแ์ละประเมินสถานการณจ์ากปัจจยัต่าง ๆ  ใหค้รอบคลุมทุกมิติ หากมีแนวโนม้จะเกิดสถานการณรุ์นแรง 
ในพืน้ที่ใหป้ฏิบตัิตามแนวทางของแผนเผชิญเหตุในแต่ละพืน้ที่อย่างเคร่งครดั รวมทัง้แจง้เตือนภยัใหเ้ขา้ถึงประชาชนรวดเร็วและ
ทั่วถึง โดยใชอุ้ปกรณเ์ตือนภยั ในพืน้ที่ ทัง้หอเตือนภยั หอกระจายข่าว และเครื่องรบัสญัญาณเตือนภยัผ่านดาวเทียม อีกทัง้สรา้ง
การรบัรูแ้ละแจง้เตือนประชาชนติดตามพยากรณอ์ากาศและประกาศเตือนภยัผ่านทุกช่องทาง  ทัง้ส่ือสงัคม ออนไลน ์วิทยุชุมชน 
หอเตือนภัย และหอกระจายข่าว ที่ส  าคัญ ใหจ้ัดเจา้หนา้ที่ชุดเผชิญสถานการณว์ิกฤต (ERT) ชุดเคล่ือนที่เร็ว รถปฏิบัติการและ
เครื่องจกัรกล สาธารณภยั เขา้ประจ าพืน้ที่เส่ียงประสานการปฏิบตัิร่วมกบัหน่วยงานในพืน้ที่  เพื่อเตรียมพรอ้มทรพัยากรใหพ้รอ้ม
เผชิญเหตุและช่วยเหลือผูป้ระสบภัยทันที ส าหรบัประชาชน โดยเฉพาะผูท้ี่อาศัยอยู่ในพืน้ที่เส่ียงภัย  ขอใหต้ิดตามข่าวสารและ 
การแจง้เตือนภยัจากทางราชการอย่างใกลช้ิด หากมีประกาศหรือค าเตือนขอใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน าอย่างเคร่งครดั หากพบเห็น
หรือไดร้บัความเดือดรอ้นจากสถานการณภ์ยัสามารถแจง้เหตแุละขอความช่วยเหลือทางไลน ์“ปภ.รบัแจง้เหต1ุ784” 

 



 

 

ฉบับประจำวันที่…25...เดือน..กันยายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น 

ปภ. แจ้ง 10 จังหวัดลุ่มน ำ้เจ้ำพระยำและกรุงเทพมหำนคร 
เฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำรระบำยน ้ำของเขื่อนเจ้ำพระยำ 

 
 24 ก.ย.64 เวลา 17.00 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ประสาน 10 
จังหวัดลุ่มน า้เจา้พระยา ไดแ้ก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบ์ุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี 
นนทบุรี และสมทุรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เตรียมพรอ้มรบัมือสถานการณน์ า้ลน้ตลิ่งจากระดบัน า้ในแม่น า้
เจา้พระยาที่เพิ่มสงูขึน้ต่อเนื่อง โดยจดัเจา้หนา้ที่ติดตามขอ้มลูการระบายน า้จากเขื่อนเจา้พระยา และประชาสมัพนัธ์
แจง้เตือนหน่วยงานที่ประกอบกิจการในแม่น า้เจา้พระยา และประชาชนที่อาศยัอยู่ริมสองฝ่ังแม่น า้เจ้าพระยาใหเ้ฝ้า
ระวงัและติดตามสถานการณ ์ระดบัน า้ และประกาศเตือนภยัจากหน่วยงานราชการอย่างใกลช้ิด ตลอดจนประสาน 
อปท. และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจดัเตรียมวัสดอุปุกรณ ์เครื่องจกัรกลดา้นสาธารณภยั และเจา้หนา้ที่ติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ ์และเตรียมความพรอ้มปฏิบตัิการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 
 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ในฐานะผูอ้  านวยการกลาง 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณน์ า้กับ  กรม
ชลประทาน พบว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกสะสมและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ที่ และ
คาดการณว์่าจะมีฝนตกหนกัต่อเนื่อง ในช่วงวนัที่ 24 – 26 กันยายน 2564 ส่งผลใหม้ีน า้หลากจากพืน้ที่ตอนบนของ
ลุ่มน า้เจา้พระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจา้พระยาเพิ่มมากขึน้ กรมชลประทานจ าเป็นตอ้งปรบัเพิ่มปริมาณน า้ไหลผ่าน
เขื่อนเจา้พระยา ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที จะส่งผลใหร้ะดับน า้ทา้ยเขื่อนเจา้พระยาเพิ่มสูงขึน้จากเดิม
ประมาณ 1 เมตร ในระหว่างวนัท่ี 24 – 26 กนัยายน 2564  
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงไดป้ระสาน 10 จังหวัดลุ่มน า้เจ้าพระยา ไดแ้ก่ อุทัยธานี 
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึง
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนศนูยป์้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเขตในพืน้ที่เสี่ยงภยั เตรียมพรอ้มรบัสถานการณ์น า้  
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                       เอ่อลน้ตลิ่ง... 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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เอ่อลน้ตลิ่งจากระดับน า้ในแม่น า้เจา้พระยาที่เพิ่มสูงขึน้ต่อเนื่อง โดยจัดเจา้หนา้ที่ ติดตามขอ้มูลการระบายน า้จาก
เขื่อนเจา้พระยาอย่างใกลช้ิด และประชาสมัพนัธแ์จง้เตือนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง บริษัท หา้งรา้นที่ประกอบกิจการใน
แม่น า้เจ้าพระยา เช่น งานก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพรา้นอาหารริมน า้ แพเรือโดยสารสาธารณะ เป็นตน้ และ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมสองฝ่ังแม่น า้เจา้พระยา ใหเ้ฝา้ระวงัและติดตามสถานการณ ์ระดบัน า้ในแม่น า้เจา้พระยา และ
ประกาศเตือนภยัจากหน่วยงานราชการอย่างใกลช้ิด รวมถึงเตรียมพรอ้มในการขนยา้ยสิ่งของขึน้ที่สงูใหพ้น้จากแนว
น า้ท่วม และระมดัระวงัอนัตรายจากการสญัจรทางน า้ ตลอดจนประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในพืน้ที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ์เครื่องจักรกลดา้นสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพรอ้มปฏิบัติการใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทา้ยนี ้หากพบเห็นหรือไดร้บัความเดือดรอ้นจากสถานการณภ์ยัสามารถแจง้เหตุ
และขอความช่วยเหลือทางไลน ์“ปภ.รบัแจง้เหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชนั “พน้
ภยั” รวมถึงสายด่วนนิรภยั1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานใหก้ารช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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เช็ก! พ้ืนที่เฝ้าระวังน ้าท่วมฉับพลนั-น ้าป่าไหลหลาก 

 

24 ก.ย. 64 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รายงาน สถานการณ ์ขอ้มลูคาดการณแ์ละแจง้เตือนภยั  
พืน้ทีเ่ฝ้าระวังน ้าท่วมฉับพลัน และน ้าป่าไหลหลาก ดงันี ้ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (อ.จอมทอง อมก๋อย) ล าปาง (อ.งาว สบปราบ เถนิ 
เสริมงาม เกาะคา) แพร่ (อ.วงัชิน้) ตาก (อ.เมืองฯ สามเงา บา้นตาก แม่สอด แม่ระมาด) สโุขทยั (อ.เมืองฯ คีรีมาศ ศรีสชันาลยั) 
พิษณโุลก (อ.วงัทอง) เพชรบรูณ ์(อ.หล่มสกั) นครสวรรค ์(อ.แม่วงก ์ตากฟ้า) และอทุยัธานี (อ.บา้นไร ่ลานสกั) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ.เลย (อ.ภูเรือ เมืองฯ) ชยัภูมิ (อ.เมืองฯ เกษตรสมบูรณ ์เทพสถิต) นครพนม (อ.เมืองฯ ท่าอุเทน นาแก) บึงกาฬ (อ.บุ่งคลา้ บึง
กาฬ) กาฬสินธุ ์(อ.สมเด็จ กุฉินารายณ)์ สกลนคร (อ.สว่างแดนดิน เต่างอย) นครราชสีมา (อ.ปากช่อง วังน า้เขียว สีคิว้ พิมาย) 
ยโสธร(เลิงนกทา กุดชุม) รอ้ยเอ็ด (เมืองฯ เมยวดี) มกุดาหาร (ค าชะอี) อุบลราชธานี (อ.ตระการพืชผล เขื่องใน) ศรีสะเกษ  (อ.ขุ
ขนุธ ์กนัทรลกัษ์) สรุนิทร ์(อ.ท่าตมู) อ านาจเจรญิ (อ.เมืองฯ) บรุีรมัย ์(อ.นางรอง เฉลิมพระเกียรติ) ภาคกลาง จ.กาญจนบรุี (อ.ทอง
ผาภมูิ) นครนายก (อ.บา้นนา อ.เมืองฯ) จนัทบรุี (อ.เมืองฯ ขลงุ มะขาม) และตราด (อ.บ่อไร)่ 
พืน้ที่เฝ้าระวังน ้าล้นตลิ่ง น ้าท่วมขัง ดงันี ้ภาคเหนือ จ.สโุขทยั (อ.เมืองฯ ศรีส าโรง คีรีมาศ ศรีสชันาลยั) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ.นครราชสีมา (อ.โชคชยั ด่านขุนทด สงูเนิน โนนสงู) และชยัภูมิ (อ.เมืองฯ จตัุรสั เนินสง่า หนองบวัระเหว บา้นเขวา้) ภาคกลาง 
จ.พระนครศรีอยธุยา (อ.เสนา ผกัไห่ บางบาล) 
พืน้ทีเ่ฝ้าระวังดินถล่ม ดงันี ้ภาคเหนือ จ.ล าปาง (อ.งาว สบปราบ เถิน) และตาก (อ.แม่ระมาด ท่าสองยาง) 
พืน้ที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง ดงันี ้ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน ล าพูน และพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองบวัล าภู อุดรธานี 
บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม  ภาคกลาง จ.ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ ์กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  ภาคใต้ จ.ชมุพร สรุาษฎรธ์านี สงขลา นราธิวาส ระนอง พงังา และภเูก็ต  
ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พืน้ที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก 
ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพืน้ท่ีชมุชนเมือง อาจไดร้บัผลกระทบจากน า้ท่วมขงัระยะสัน้ ๆ พืน้ที่ลุ่มต ่า พืน้ที่ลาดเชิงเขา อาจเกิด
น า้ท่วมฉับพลันและน า้ป่าไหลหลาก รวมทั้งอาจเกิดดินถล่ม พืน้ที่ริมล าน า้ อาจไดร้บัผลกระทบจากน า้ลน้ตล่ิงและน า้ท่วมใน
ระดบัสงู ระวงัอนัตรายจากสตัวแ์ละแมลงมีพิษ อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทัง้การขบัขี่พาหนะบรเิวณน า้ไหลผ่านเสน้ทาง ทัง้นี ้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมคัร องคก์รสาธารณกศุลไดเ้ตรียมความพรอ้ม
ตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ ์พรอ้มประชาสมัพนัธ ์และสรา้งการรบัรูใ้หก้ับชุมชน/หมู่บา้นในทุกช่องทาง 
ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ส่ือสงัคมออนไลน ์วิทยชุมุชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจ าหมู่บา้น 
เป็นตน้ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิตนอย่างปลอดภยั 
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ส่ังทุกจังหวัดรับมือพายุโซนร้อน ‘เตีย้นหมู่’ พร้อมอพยพหนีน ้าท่วมฉับพลัน-โคลนถล่ม 
"มท.1" สั่งทุกจังหวัดเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณแ์ละผลกระทบจากพายุโซนรอ้น "เตีย้นหมู่" เร่งอพยพหากเกิดน า้ท่วม
ฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลาก ดินโคลนถลม่  
 
 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.1) ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภยัแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศรว่มกบักรมอตุนุิยมวิทยาพบว่า เม่ือเวลา 10.00 
น. ของวนันี ้พายุโซนรอ้นเตีย้นหมู่ บริเวณเมืองสะหวนันะเขต ประเทศลาว มีความเร็วลมสงูสุดใกลศ้นูยก์ลางประมาณ 
65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะอ่อนก าลังลงเป็นพายุ
ดีเปรสชันเคลื่อนเขา้ปกคลุมบริเวณจังหวัดมุกดาหาร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ส่งผลท าใหบ้ริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึน้และมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางแห่ง กับมีลมแรงในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจท าใหเ้กิดน า้ท่วมฉับพลนัและน า้ป่าไหลหลาก  
พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณแ์ละผลกระทบจากพายุโซนรอ้นเตีย้นหมู่ จึงไ ดส้ั่ง
การใหก้องอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร ถือปฏิบตัิตามแนวทางตลอดจนขอ้สั่ง
การของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ โดยเคร่งครดั พรอ้มด าเนินการแจง้เตือนใหป้ระชาชน  
ที่อาศยัอยู่บรเิวณพืน้ที่เสี่ยงภยัทราบถึงสถานการณเ์ป็นระยะ พรอ้มแจง้แนวทางการปฏิบตัิและช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เพื่อขอรบัความช่วยเหลือจากภาครฐัไดใ้นทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง โดยใหค้ณะท างานติดตามสถานการณข์องจังหวัด 
ติดตาม ประเมินสถานการณ ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในพืน้ที่ ที่อาจส่งผลต่อการเกิดสถานการณน์ า้ป่าไหลหลาก 
น า้ท่วมฉบัพลนั น า้ลน้ตลิ่ง และดินโคลนถลม่ เพื่อเป็นขอ้มลูการตดัสินใจของผูอ้  านวยการในแต่ละระดบั 
 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ไดก้ าชับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ด าเนินการ
ตามแผนเผชิญเหตอุทุกภยั ในการแบ่งมอบพืน้ที่ ภารกิจ หน่วยงานรบัผิดชอบใหช้ดัเจน โดยเฉพาะการจดัก าลงัเจา้หนา้ที่ 
เครื่องจักรกลสาธารณภัย เตรียมพรอ้มในพืน้ที่ที่เสี่ยงภัยไวเ้ป็นการล่วงหนา้ เพื่อใหม้ีความพรอ้มเผชิญเหตุช่วยเหลือ
ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อเกิดสาธารณภยัในพืน้ที่ ใหจ้ดัชุดปฏิบตัิการจากหน่วยราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ต ารวจ
มลูนิธิ อาสาสมคัร ประชาชนจิตอาสา เรง่เขา้คลี่คลายสถานการณ ์พรอ้มทัง้ดแูลความเป็นอยู่ของประชาชนในดา้นต่างๆ 
ตลอดจนจดัตัง้โรงครวัพระราชทานในการประกอบเลีย้ง การแจกจ่ายถงุยงัชีพตามวงรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของ
ประชาชนจนกว่าสถานการณจ์ะเขา้สู่ภาวะปกติ หากสถานการณม์ีแนวโนม้รุนแรงในพืน้ที่ ใหส้ั่งการอพยพประชาชนพืน้ที่
เสี่ยงภยัไปยงัพืน้ที่ปลอดภยัหรือศนูยพ์กัพิงที่จดัเตรียมไวโ้ดยทนัที และใหฝ่้ายปกครอง ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูบ้รหิารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ 
พรอ้มด าเนินการควบคู่ไปกบัมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุในการปอ้งกนัและควบคมุโรคโควิด-19 
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ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณอ์ุทกภัยใน 5 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ระบายน ้า พร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุ “เตีย้นหมู่” 

 
 

24 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) รายงานในช่วงวนัที่ 16 - 24 ก.ย. 64 เกิด
อทุกภยัใน 19 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลาํปาง ตาก สโุขทยั พิษณโุลก เพชรบรูณ ์พิจิตร กาํแพงเพชร ชยัภมูิ เลย 
นครราชสีมา ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สระแกว้ จนัทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และนครศรีธรรมราช รวม 65 อาํเภอ 189 
ตาํบล 807 หมู่บา้น 5 เขตเทศบาล ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 18,436 ครวัเรือน สถานการณค์ลี่คลายแลว้ 14 จังหวัด 
ยงัคงมีสถานการณใ์น 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ พิจิตร ชยัภมูิ นครราชสีมา พระนครศรีอยธุยา และสโุขทยั ซึ่ง ปภ.ไดร้ว่มกบัจงัหวัด
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งลงพืน้ที่สาํรวจความเสียหายและใหก้ารช่วยเหลือประชาชนแลว้ อย่างไรก็ตาม จากการติดตาม
สภาพอากาศกบักรมอุตนุิยมวิทยา พบว่า พายโุซนรอ้น “เตีย้นหมู่” จะอ่อนกาํลงัเป็นพายดุีเปรสชนัปกคลมุบรเิวณจงัหวดั
อาํนาจเจริญและอุบลราชธานีในวันนี ้ทาํใหป้ระเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึน้และมีฝนตกหนักมากบางพืน้ที่บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ปภ. ไดเ้ตรียมพรอ้มรบัมือภาวะฝนตกหนกัและเฝ้าระวงัสถานการณ์
ภยัที่อาจเกิดขึน้ตลอด 24 ชม. รวมถึงขอใหป้ระชาชนติดตามข่าวสารและการแจง้เตือนภยัจากทางราชการอย่างใกลช้ิด 
หากมีประกาศหรือคาํเตือนขอใหป้ฏิบตัิตามคาํแนะนาํอย่างเครง่ครดั  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอาํนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) 
รายงาน จากอิทธิพลรอ่งมรสมุพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกบัมรสมุตะวนัตกเฉียง
ใตท้ี่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต ้และอ่าวไทย ทาํใหม้ีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ที่ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 64 - 
ปัจจุบนั ส่งผลใหเ้กิดนํา้ท่วมฉับพลนั นํา้ป่าไหลหลาก ในพืน้ที่ 19 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลาํปาง ตาก สโุขทยั 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร ชัยภูมิ  เลย นครราชสีมา ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี  สระแก้ว จันทบุรี  
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และนครศรีธรรมราช รวม 65 อาํเภอ 189 ตาํบล 807 หมู่บา้น 5 เขตเทศบาล ประชาชนไดร้บั
ผลกระทบ 18,436 ครวัเรือน สถานการณค์ลี่คลายแลว้ 14 จงัหวดั ยงัคงมีสถานการณใ์น 5 จงัหวดั ดงันี ้ 

- พิจิตร… 
 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..) www.khaosod.co.th/www.matichon.co.th/https://today.line.me/www.tnnthailand.com 
www.naewna.com/www.fm91bkk.com/www.mgronline.com/www.bangkokbiznews.com 
www.thansettakij.com/www.thainews.prd.go.th/www.news1005.mcot.net 
https://twitter.com/ddpmnews / www.facebook.com/DDPMNews 
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- พิจิตร ปัจจุบนัยงัคงมีนํา้ท่วมขงัในพืน้ที่ 5 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอบึงนาราง อาํเภอโพธิ์ประทบัชา้ง อาํเภอโพทะเล อาํเภอ
สามง่าม และอาํเภอดงเจรญิ ซึ่งเป็นพืน้ที่ลุม่ตํ่าการเกษตร  
- ชยัภูมิ เกิดฝนตกหนกัทาํใหล้าํนํา้ชีเอ่อเขา้ท่วมในพืน้ที่ 5 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอหนองบวัระเหว อาํเภอจตัรุสั อาํเภอเมือง
ชยัภมูิ อาํเภอเนินสง่า และอาํเภอบา้นเขวา้ ปัจจบุนัยงัคงมีนํา้ท่วมขงัในพืน้ที่ลุม่ตํ่า  
- นครราชสีมา ยังคงมีนํา้ท่วมขังในพืน้ที่ 5 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอด่านขุนทด อาํเภอ สูงเนิน อาํเภอโนนสูง อาํเภอเมือง
นครราชสีมา และอาํเภอพิมาย ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการเรง่ระบายนํา้ที่ไหลมาจากอ่างเก็บนํา้ลาํเชียงไกร  
- พระนครศรีอยุธยา เกิดนํา้เจา้พระยาเอ่อลน้ตลิ่งเขา้ท่วมในพืน้ที่ 3 อาํเภอไดแ้ก่ อาํเภอผักไห่ อาํเภอเสนา และอาํเภอ
บางบาล ปัจจบุนัมีนํา้ท่วมขงัในพืน้ที่ลุม่ตํ่าแม่นํา้เจา้พระยา แม่นํา้นอ้ย และคลองโผงเผงซึ่งอยู่นอกคนักัน้นํา้  
- สโุขทยั เกิดฝนตกหนกัทาํใหน้ํา้ท่วมขังในพืน้ที่ 4 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองสโุขทัย อาํเภอศรีสาํโรง อาํเภอศรีสชันาลยั 
และอาํเภอ คิรีมาศ ปัจจบุนัยงัคงมีนํา้ท่วมขงัในพืน้ที่ลุม่ตํ่า  

ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับนํา้ลดลง แต่ยังคงมีนํา้ท่วมขังในพืน้ที่ลุ่มตํ่าและพืน้ที่รบันํา้ ซึ่งกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไดป้ระสานจังหวัด องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งให้การ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั โดยสาํรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดาํเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ  

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตนุิยมวิทยา พบว่า พายุโซนรอ้น “เตีย้นหมู่” ไดเ้คลื่อนขึน้
ฝ่ังบริเวณเมืองกวางนาม ประเทศเวียดนามแล้ว คาดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเปรสชันปกคลุมบริเวณจังหวัด
อาํนาจเจรญิและอบุลราชธานีในวนันี ้(24 ก.ย. 64) ทาํใหป้ระเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึน้และมีฝนตกหนกัมากบางพืน้ที่ 
บริ เวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ปภ.จึงได้ประสาน 44 จังหวัดภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมถึงศนูยป์้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเขตในพืน้ที่เสี่ยงภยั เตรียมพรอ้มรบัมือ
ฝนตกหนักและเฝ้าระวังนํา้ท่วมฉับพลัน นํา้ป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 24 – 25 ก.ย. 64 โดยจัดเจา้หนา้ที่ติดตามสภาพ
อากาศอย่างใกลช้ิด และเฝ้าระวังสถานการณภ์ัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์
ประจาํพืน้ที่เสี่ยงใหพ้รอ้มปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่ เกิดภัย และขอใหป้ระชาชนติดตาม
ข่าวสารและการแจง้เตือนภยัจากทางราชการอย่างใกลช้ิด หากมีประกาศหรือคาํเตือนขอใหป้ฏิบตัิตามคาํแนะนาํอย่าง
เคร่งครดั หากพบเห็นหรือไดร้บัความเดือดรอ้นจากสถานการณภ์ยัสามารถแจง้เหตแุละขอความช่วยเหลือทางไลน ์“ปภ.
รบัแจง้เหต1ุ784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชนั “พน้ภยั” รวมถึงสายด่วนนิรภยั1784 ตลอด 24 
ชั่วโมง เพื่อประสานใหก้ารช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
 
 
 

https://web.facebook.com/DDPMNews/photos/pcb.4313155688749468/4313142495417454/?__cft__%5b0%5d=AZUG2qyTOY3ItxB4L7W2rtn2vwAvEFCzOTRHgIjT1YM4YPBwivfiKPdHrrIv-UaNpW8j3Y-cK3lG683bhKkb6-FD2bpLVF9t9gf4mvXRtsqb00rpiGT673_L9BXraIrPodA1dUhpZq9rkiYOjEnBc39KoFabtYbKPV0n5DG0wGzywPUWXbI8IhecElJjr-8mQq4&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/DDPMNews/photos/pcb.4313155688749468/4313142495417454/?__cft__%5b0%5d=AZUG2qyTOY3ItxB4L7W2rtn2vwAvEFCzOTRHgIjT1YM4YPBwivfiKPdHrrIv-UaNpW8j3Y-cK3lG683bhKkb6-FD2bpLVF9t9gf4mvXRtsqb00rpiGT673_L9BXraIrPodA1dUhpZq9rkiYOjEnBc39KoFabtYbKPV0n5DG0wGzywPUWXbI8IhecElJjr-8mQq4&__tn__=*bH-R


ปีที่: 31 ฉบับที่: 11259
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตี้ยนหมู่หอบฝนถล่ม66จว.

รหัสข่าว: C-210925012045(25 ก.ย. 64/04:09) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 168.73 Ad Value: 261,531.50 PRValue : 784,594.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11259
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตี้ยนหมู่หอบฝนถล่ม66จว.

รหัสข่าว: C-210925012045(25 ก.ย. 64/04:09) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 168.73 Ad Value: 261,531.50 PRValue : 784,594.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11259
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตี้ยนหมู่หอบฝนถล่ม66จว.

รหัสข่าว: C-210925012045(25 ก.ย. 64/04:09) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 168.73 Ad Value: 261,531.50 PRValue : 784,594.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11259
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตี้ยนหมู่หอบฝนถล่ม66จว.

รหัสข่าว: C-210925012045(25 ก.ย. 64/04:09) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 168.73 Ad Value: 261,531.50 PRValue : 784,594.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14759
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือนพายุ'เตี้ยนหมู่'

รหัสข่าว: C-210925005022(25 ก.ย. 64/06:12) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 62.44 Ad Value: 56,196 PRValue : 168,588 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14759
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือนพายุ'เตี้ยนหมู่'

รหัสข่าว: C-210925005022(25 ก.ย. 64/06:12) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 62.44 Ad Value: 56,196 PRValue : 168,588 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9083
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: เตี้ยนหมู่มาแล้ว 47จว.รับฝนถล่ม ริมเจ้าพระยาลุ้น

รหัสข่าว: C-210925008005(25 ก.ย. 64/04:37) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 82.46 Ad Value: 61,845 PRValue : 185,535 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9083
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: เตี้ยนหมู่มาแล้ว 47จว.รับฝนถล่ม ริมเจ้าพระยาลุ้น

รหัสข่าว: C-210925008005(25 ก.ย. 64/04:37) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 82.46 Ad Value: 61,845 PRValue : 185,535 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15903
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2, 5

หัวข้อข่าว: พิษเตี้ยนหมู่ทำฝนหนัก เตือน2ฝั่งน้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อม-เฝ้าระวัง

รหัสข่าว: C-210925020044(25 ก.ย. 64/05:42) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 84.68 Ad Value: 93,148 PRValue : 279,444 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15903
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2, 5

หัวข้อข่าว: พิษเตี้ยนหมู่ทำฝนหนัก เตือน2ฝั่งน้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อม-เฝ้าระวัง

รหัสข่าว: C-210925020044(25 ก.ย. 64/05:42) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 84.68 Ad Value: 93,148 PRValue : 279,444 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

ฉบับประจำวันที่…25...เดือน..กันยายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น 

‘นิพนธ’์ติดตามแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังเขตอ าเภอเมืองสงขลา 

     
 

เม่ือวนัท่ี 24 ก.ย. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมดว้ยนายวงศกร นุ่นชูคนัธ์ รองผูว้่าราชการ
จงัหวดัสงขลา นายอ าเภอเมืองสงขลา ผูอ้  านวยการโครงการชลประทานสงขลา ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัจงัหวดัสงขลา นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปชา้ง ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา ผูแ้ทนมหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา ลงพื้นท่ีส ารวจการวางแนวทางแก้ปัญหาน ้ าท่วมในเขตอ าเภอเมืองสงขลา ไดแ้ก่ พื้นท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา และเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ทั้งน้ี เพื่อก าจดัส่ิงวชัพืชดินโคลนท่ีกีดขวางทางน ้ าในการเตรียมความพร้อม
รับมืออุทกภยัในช่วงฤดูมรสุมของพื้นท่ีภาคใต ้โดยบูรณาการความร่วมมือระหวา่งจงัหวดัสงขลา มหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 12 สงขลา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปชา้ง 
ซ่ึงมีการสนบัสนุนรถแบ๊กโฮ รถบรรทุกขนยา้ยวชัพืช เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานร่วมกนัของหน่วยงานราชการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้และไม่มีการขอสนบัสนุนงบประมาณ  

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การปฏิบติังานร่วมกนัในวนัน้ี เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเร่ืองน ้ าอย่างกรมชลประทาน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ร่วมกบัองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน 
และมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมีปัญหาซ ้ าซากอย่างมายาวนาน ไดร่้วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม
ขงัในเขตอ าเภอเมืองสงขลา ส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิตของประชาชน  

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า เบ้ืองตน้ไดส้ั่งการให้จงัหวดัสงขลา และ ปภ. ให้เป็นหน่วยงานประสานติดตามความ
คืบหนา้ของการจดัหางบประมาณและการแกไ้ขปัญหาระบบน ้ าทั้งจงัหวดัพร้อมทั้งการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้อย่าง
การขดุลอกส่ิงกีดขวางทางน ้าเพื่อการระบายน ้าท่ีดีข้ึนป้องกนัการเอ่อลน้ท่วมขงัในพื้นท่ี ซ่ึงตอ้งเร่งลงมือเพื่อเตรียมรับ
ในช่วงฤดูมรสุมตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค. ของภาคใต ้เพื่อลดผลกระทบของปัญหาอุทกภยัในเขตอ าเภอเมืองใหเ้บาบางลง 
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ชัยภูมิน ้ำท่วมรวม 8 อ ำเภอ บ ำเหน็จณรงคโ์ดนหนัก จังหวัดเร่งแจกถุงยังชีพ 
 

 
 

 
25 ก.ย. 2564 01:04 น. 

ปภ.ชยัภูมิรายงานน าท่วมรวม 8 อ าเภอ โดย ต.บา้นเพชร อ.บ าเหน็จณรงค ์หนกัเจอน า้จากอ่างล าคันฉู่
และน า้ป่าทะลกัท่วม 4 หมู่บา้นกลางดกึ พืน้ที่การเกษตรอีกกว่า 5 พนัไร ่ทางจงัหวดัเรง่แจกถงุยงัชีพช่วยหลงัจาก
น า้ในอ่างเก็บน า้ล  าคนัฉู่ อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ เต็มอ่างเกินปริมาณเก็บ รวมกบัน า้ป่าไหลทะลกัเขา้
ท่วมกลางดึกวันที่ 23 ก.ย.64  ท าใหช้าวบา้นใน 4 หมู่บา้น ต.บา้นเพชร ตอ้งต่ืนกลางดึกไม่ไดห้ลับไม่ได ้ชาว
บา้นอลม่านเร่งเก็บขา้วของหนีน า้ไหลเขา้บา้น บางหลงัมีระดบัน า้ท่วมสงูกว่า 2 เมตร มีบา้นเรือนชาวบา้นถูกน า้
ท่วมกว่า 74 หลงัคาเรือน ใน 4 หมู่บา้น ต าบลบา้นเพชร อ.บ าเหน็จณรงค ์และพืน้ที่การเกษตรถูกน า้ท่วมจ านวน
มากกินพืน้ที่มากกว่า 5 พนัไร ่
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ฝนถล่มอ่างเก็บน ้าแตก! ไหลบ่าทะลักท่วม 3 หมู่บ้าน อ.ด่านขุนทด 
โคราช เดือดร้อน 200 หลัง 

 

ศูนยข์่าวนครราชสีมา- ฝนถล่มต่อเน่ือง “อ่าง
เก็บน ้าหนองงูเหลือม” แตก น ้าจ านวนมากไหลบ่าทะลัก
ท่วมบ้านเรือนประชาชน 3 หมู่บ้าน ต.สระจรเข้ อ.ด่าน
ขุนทด โคราช เดือดร้อนร่วม 200 หลัง เผยอ่างฯแตก
ตั้งแต่เช้ามืด ยันเย็นวันนี้น ้าเร่ิมลดลง แต่หวั่นฝนตก
ถล่มอีกท่วมยาวหลายวัน 

 

วนันี ้( 24 ก.ย.) นายไพฑรูย ์มหาชื่นใจ นายอ าเภอด่านขนุทด จ.นครราชสีมา ไดล้งพืน้ท่ีรว่มแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้น
ใหพ้ี่นอ้งประชาชนชาวบา้น ต.สระจรเข ้อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ทัง้ 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ ม.1 ม.7 ม.12 มีประชาชนไดร้บัความ
เดือดรอ้นจากสาเหตอุ่างเก็บน า้หนองงเูหลือม ที่มีจ านวน 3 บ่อ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน า้เพื่อผลิตน า้ประปา ที่มีปริมาณน า้ประมาณนบั
ลา้นลกูบาศกเ์มตร ( ลบ.ม.) ไดเ้กิดแตกพงัเสียหาย สืบเนื่องมาจากมีฝนตกอย่างหนกัติดต่อกันหลายวนั ท าใหม้ีน า้ไหลหลากลงสู่
อ่างเก็บน า้ดงักล่าว จนท าใหเ้กิดความเสียหายแตกพงัทัง้ 3 บ่อ น า้ปริมาณมากไดไ้หลหลากทะลกัเขา้ท่วมหมู่บา้นทัง้ 3 หมู่ เมื่อ
เวลาประมาณ 04.00 น.ทัง้นี ้ผูน้  าชุมชน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น รวมถึงทาง อบต.ไดเ้ฝ้าระวงัมาอย่างต่อเนื่องและแจง้เตือนประชาชน
ล่วงหนา้ ท าใหป้ระชาชนมีเวลาเตรียมการ แต่ก็ยงัไดร้บัความเดือดรอ้น โดยเฉพาะบา้นท่ีเป็นอาคารชัน้เดียว เพราะไม่มีที่เพียงพอ
ส าหรบัขนยา้ยขา้วของเครื่องใช ้เนื่องจากน า้มีปริมาณมาก ไหลเชี่ยว ระดบัน า้สงูเกือบ 1 เมตร กระทั่งถึงเวลา16.00น.ของวนันี ้
ปริมาณน า้ท่วมไดล้ดลงมากเหลืออยู่ที่ระดบั 30 ซม. แต่หากมี ฝนตกหนกัอีกอาจท าใหช้าวบา้นเดือดรอ้นต่อไปอีกหลายวัน ซึ่ง
ขณะนี ้ก าลงัเจา้หนา้ที่จาก อบต. , ปภ.เขต5 จ.นครราชสีมา , ปภ.ปากช่อง และทหารจากกองพนัพฒันาที่ 2 ค่ายสรุธรรมพิทกัษ์ 
ไดล้งพืน้ท่ีรว่มช่วยประชาชนผูป้ระสบภยัอย่างเต็มที่แลว้ 

ดา้นนายศราวธุ ดุกขุนทด นายกฯอบต.สระจรเข ้กล่าวว่า ขณะนีไ้ดล้งพืน้ที่ร่วมกบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น และผูน้  าชุมชน ได้
เขา้ส ารวจบา้นเรือนประชาชนทุกหลังว่ามีความเสียหายอย่างไรบา้ง และพรอ้มเขา้ใหค้วามช่วยเหลือ ทั้งแจกถุงยงัชีพ และจกั
เตรียมสถานที่ศาลาวดั ไวใ้หพ้ี่นอ้งประชาชนไดน้อนพกัอาศยัในคืนนี ้ในกรณีที่ประชาชนเป็นบา้นชัน้เดียวและยงัไม่สามารถพกั
อาศยัไดด้า้น  

นายกฤษฏ์ิ พูนเกษม หัวหนา้ส านักงาน ปภ.จ.นครราชสีมา กล่าวว่า วันนีไ้ดเ้ตรียมน าก าลังเจา้หนา้ท่ีพรอ้มกระสอบ
ทรายเพื่อช่วยกัน้น า้เขา้บา้นเรือนในเบือ้งตน้ พรอ้มทัง้น าถงุบิ๊กแบ็คมาช่วยปิดกัน้อ่างเก็บน า้ที่พงัเสียหายแลว้ เพื่อบรรเทากระแส
น า้ไม่ใหไ้หลแรง และอนาคตเมื่อกลบัเขา้สู่ภาวะปกติจะไดป้ระสานกับทางกรมชลประทาน ปรบัปรุงแกไ้ขอ่างเก็บน า้ดงักล่าวใหม้ี
ความแข็งกว่าเดิมที่เป็นบ่อดินทราย 

ทางดา้น นายวิเชียร รงัสรรค ์อายุ 66 ปี ชาวบา้นที่ไดร้บัผลกระทบจากน า้ไหลท่วมครัง้นีก้  าลงัสบูน า้และวิดน า้ออกจาก
บา้น ซึ่งไดร้บัความเสียหายเป็นจ านวนไม่นอ้ย และนายชลทิศ เฝดสงูเนิน อาย ุ32 ปี ชาวบา้นท่ีไดร้บัความเดือนรอ้นเช่นกนั กล่าว
ว่า ทางหมู่บา้นไดป้ระกาศแจง้เตือนแลว้ช่วงกลางดกึ ว่าอาจจะเกิดเหตกุารณอ์่างเก็บน า้แตก ชาวบา้นก็ไดม้ีการเตรียมการไวบ้า้ง
แลว้ และพบว่าช่วงประมาณ 04.00 น. อ่างเก็บน า้ก็แตกจริงท าใหน้ า้ไหลทะลกัเขา้ท่วมหมู่บา้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งบา้นตนเองเป็น
บา้น 2 ชัน้ ไม่มีปัญหาอะไรมาก แต่ชาวบา้นเป็นบา้นเรือนชัน้เดียวจะล าบากเดือดรอ้นอย่างมาก 
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เตือนประชาชนท้ายเข่ือนเจ้าพระยาระวังน ้าท่วม 

 

 
 

 

 ปภ.ชัยนาท ประกาศเตือนประชาชนพืน้ที่ทา้ยเขื่อนเจา้พระยา  เฝ้าระวังสถานการณ์น า้ท่วมฉับพลนั 
หลงัเขื่อนเจา้พระยา ระบายน า้ต่อเนื่อง ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน “พายุโซนรอ้น “เตีย้นหมู่”  เขา้ไทยวนันี ้
กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดชัยนาทไดติ้ดตามสภาพอากาศปริมาณน า้ฝนตกจากกรม
อุตุนิยมวิทยา และสถานการณ์น า้ท่า จากกรมชลประทาน  โดยปัจจุบันพบว่ามีฝนตกหนักและตกหนักมากใน
หลายพืน้ที่อย่างต่อเนื่องเป็นผลท าให้มีน า้หลากลงสู่ลุ่มน า้เจา้พระยาสะสมอยู่ในพืน้ที่เหนือเขื่อนเจา้พระยา
จ านวนมาก  ขอแจง้เตือนประชาชนติดตามสถานการณร์ะดับน า้แม่น า้เจา้พระยาที่เพิ่มสูงขึน้ในพืน้ที่ทา้ยเขื่อน
เจา้พระยา ประกอบดว้ย ต.บางหลวง ต.ตลกุ  ต.หาดอาษา ต.โพนางด าออก ต.โพนางด าตก และ ต.สรรพยา อ.
สรรพยา จ.ชยันาท รวมทัง้พืน้ที่เฝ้าระวงัแม่น า้สาขา ประกอบดว้ยแม่น า้ท่าจีน พืน้ที่ อ.เมืองชยันาท อ.วดัสิงห ์อ.
หนัคา และแม่น า้นอ้ยพืน้ที่ อ.เมืองชยันาท และอ.สรรคบรุี เพื่อเตรียมพรอ้มรบัสถานการณก์รณีน า้ลน้ตลิ่ง น า้ท่วม
ฉับพลัน และน า้ป่าไหลหลาก โดยให้ประชาชนในพืน้ที่เสี่ยงภัยเก็บสิ่งของขึน้ที่ สูง และติดตามข่าวสารจาก
หน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง 
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ปภ.รายงานสถานการณ์น ้าท่วมในพ้ืนที่อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 
 
 เมื่อช่วงเชา้ของวันนี ้ (24ก.ย. 64) จังหวัดเชียงใหม่เกิดสถานการณ์ล าเหมืองจ าปาระบายน า้ไม่ทัน  
ท าใหน้ า้ไดเ้อ่อลน้เขา้ท่วมบา้นเรือนประชาชนในพืน้ที่หมู่ที่ 3 บา้นเหล่าเป้า และหมู่ที่ 17 บา้นใหม่พฒันา ต าบล
ดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ รวม 20 หลงัคาเรือน โดยในเบือ้งตน้ ปภ.เขียงใหม่ สาขาฮอด อ าเภอ
ดอยหล่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนและได้ประสานแจ้งให้ 
หวัหนา้เมืองฝายปิดประตรูะบายน า้แลว้ ปัจจบุนัในพืน้ที่ ฝนหยดุตก ระดบัน า้เริ่มลดลงและกลบัเขา้สูส่ภาวะปกติ 
ทัง้นี ้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจะด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัตามระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..) https://twitter.com/ddpmnews / www.facebook.com/DDPMNews 

 
 



 

 

ฉบับประจำวันที่…25...เดือน..กันยายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น 

 
ปภ.รายงานสถานการณน์ ้าไหลหลากในพืน้ที่อ าเภอมโนรมย ์จังหวัดชัยนาท 

 

 
 
 เมื่อช่วงเวลาประมาณ 01.30 น. ของวนันี ้(24 ก.ย. 64) เกิดน า้ไหลหลากในพืน้ที่หมู่ที่ 2 ต าบลไรพ่ฒันา 
อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 13 ครัวเรือน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงพืน้ที่เข้าส ารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  
พรอ้มเรง่เปิดทางระบายน า้ออกจากพืน้ที่ เพื่อใหร้ะดบัน า้ท่วมลดลง 
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ปภ.รายงานสถานการณ์น ้าท่วมในพ้ืนที่อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 
 
 เมื่อช่วงเชา้ของวันนี ้ (24ก.ย. 64) จังหวัดเชียงใหม่เกิดสถานการณ์ล าเหมืองจ าปาระบายน า้ไม่ทัน  
ท าใหน้ า้ไดเ้อ่อลน้เขา้ท่วมบา้นเรือนประชาชนในพืน้ที่หมู่ที่ 3 บา้นเหล่าเป้า และหมู่ที่ 17 บา้นใหม่พฒันา ต าบล
ดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ รวม 20 หลงัคาเรือน โดยในเบือ้งตน้ ปภ.เขียงใหม่ สาขาฮอด อ าเภอ
ดอยหล่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนและได้ประสานแจ้งให้ 
หวัหนา้เมืองฝายปิดประตรูะบายน า้แลว้ ปัจจบุนัในพืน้ที่ ฝนหยดุตก ระดบัน า้เริ่มลดลงและกลบัเขา้สูส่ภาวะปกติ 
ทัง้นี ้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจะด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัตามระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อไป 
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ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
 

 
 
 เม่ือช่วงเช้าของวนัน้ี (24 ก.ย. 64) จังหวดัล าพูน เกิดฝนตกหนักท าให้เกิดอุทกภยัในพื้นท่ี 4 อ าเภอ 
ไดแ้ก่ อ าเภอ บา้นโฮ่ง อ าเภอแม่ทา อ าเภอล้ี และอ าเภอป่าซาง รวม 5 ต าบล 6 หมู่บา้น แยกเป็น อ าเภอบา้นโฮ่ง เกิด
อุทกภยัในพื้นท่ีหมู่ท่ี บา้นสันเจดียริ์มปิง ต าบลหนองปลาสะวาย ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 1 ครัวเรือน ตล่ิงถูกน ้ากดั
เซาะพงัเสียหาย 1 แห่ง ซ่ึงหน่วยงานในพื้นท่ีได้เร่งท าแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันตล่ิงทรุดตวัเสียหายมากข้ึน 
อ าเภอแม่ทา เกิดน ้ าป่าไหลหลากไหลเขา้ท่วมพื้นท่ีหมู่ท่ี 9 บา้นห้วยเด่ือ ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอล้ี น ้ าในล าน ้ าแม่แต๊ะ
เอ่อลน้ตล่ิงเขา้ท่วมหมู่ท่ี 8 บา้นม่วงสามปี ต าบลล้ี โดยระดบัน ้ าท่วมสูง 1 เมตร ซ่ึงเทศบาลต าบลล้ีไดน้ ากระสอบ
ทรายวางเรียงกั้นป้องกนัไม่ให้น ้าเขา้ท่วมพื้นท่ีเป็นขยายวงกวา้งอยา่งเร่งด่วน นอกจากน้ี บริเวณคอสะพานในพื้นท่ีหมู่
ท่ี 8 บา้นแม่แนต ต าบลเวียงแกว้ ไดถู้กน ้ากดัเซาะเสียหายจนไม่สามารถใชส้ัญจรได ้ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง
แกว้ไดด้ าเนินการปิดเส้นทางสัญจรในบริเวณดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ อ าเภอป่าซาง เกิดน ้าป่าไหลหลากเขา้ท่วมพื้นท่ีหมู่
ท่ี 5 บา้นร่องชา้ง และหมู่ท่ี 12 บา้นสารภีชยั ต าบลท่าตุม้ ในการน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตุม้ไดน้ ากระสอบ
ทรายมาวางกั้นป้องกนัไม่ใหน้ ้ าท่วมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้งโดยภาพรวมความเสียหายของทุกพื้นท่ีอยู่ระหวา่งการส ารวจ 
ทั้งน้ี ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัล าพูนไดป้ระสานฝ่ายปกครอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยัเบ้ืองตน้แลว้  
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ปภ.เปิดเว็บลิงคร์วมข้อมูล – เช่ือมโยงฐานข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามสถานการณภ์ัย 

 

 
 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเว็บลิงคร์วมศูนยร์ายงานข้อมูล
สถานการณเ์พื่อป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นแหลง่ขอ้มลูกลางในการเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณภ์ยั
ต่างๆ  เชื่อมโยงไปยงัหนา้เว็บไซตข์องหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งดา้นสาธารณภัย ครอบคลมุสาธารณภยั 10 ประเภท 
ทัง้อทุกภยั  ภยัแลง้  ดินโคลนถลม่ แผ่นดินไหว สนึามิ วาตภยั อคัคีภยั ไฟป่าและหมอกควนั ภยัจากคมนาคมการ
ขนส่ง โดยหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและประชาชนสามารถเขา้ใชข้อ้มูลเพื่อติดตามขอ้มูลสถานการณภ์ัย พยากรณ์
อากาศ แนวโนม้และการคาดการณส์ถานการณภ์ยั พืน้ที่เสี่ยงภยั ฯลฯ  เป็นประโยชนต่์อการวางแผนเตรียมพรอ้ม
รบัมือสาธารณภยัที่อาจเกิดขึน้ได ้ผูส้นใจสามารถเขา้จากเว็บลิงคไ์ดท้ี่  https://www.disaster.go.th/alllink/ 
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พยากรณอ์ากาศ ประจ าวันที ่25 กันยายน 2564 

ลกัษณะอากาศท่ัวไป     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงขา้งหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื ้นที่  ส่วนภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอใหป้ระชาชนในบริเวณพืน้ที่เสี่ยงภัยระวังอันตราย
จากฝนตกหนกัและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจท าใหเ้กิดน า้ท่วมฉับพลนัและน า้ป่าไหลหลาก
ในระยะนีไ้วด้ว้ย ทัง้นี ้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต ่าก าลงัแรงที่อ่อนก าลงัลงจาก
พายุดีเปรสชนั “เตีย้นหมู่” บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จะเคลื่อนตวัเขา้สู่แนวร่อง
มรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในขณะที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใตย้ังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต ้และอ่าวไทย ลกัษณะเช่นนี ้ 
ท าใหป้ระเทศไทยยงัคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากเกิดขึน้ได ้ส าหรบั
คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลงัปานกลาง โดยทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสงูประมาณ 2 เมตร สว่นบรเิวณอ่าวไทยตอนลา่งทะเลมีคลื่นสงู 
1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอใหช้าวเรือเดินเรือ
ด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย  
อนึ่ง พายุดีเปรสชนั“เตีย้นหมู่” ไดอ่้อนก าลงัลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าก าลงัแรง 
ที่บริเวณ จ.ขอนแก่นแลว้ ลกัษณะเช่นนีท้  าใหบ้ริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝน
หลายพื ้นที่  โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล 

ฝุ่นละอองขนาดเลก็ ในช่วงของฤดฝูนการสะสมของฝุ่ นละออง/หมอกควนัมีนอ้ย 
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