
ปีที่: 31 ฉบับที่: 11198
วันที่: จันทร์ 26 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

หัวข้อข่าว: เตือนพายุ'เจิมปากา'ถล่ม19จว.

รหัสข่าว: C-210726037100(25 ก.ค. 64/06:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 22.37 Ad Value: 24,607 PRValue : 73,821 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

ฉบับประจ ำวันท่ี…27…..เดือน..กรกฎำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

ปภ.พร้อมรับมือหากเกิดฝนตกหนักรอบ 1 พันปี 
เดลินิวส์อัพเดต 1 วันท่ีแล้ว • เผยแพร่ 1 วันท่ีแล้ว • เดลินิวส์ 

 
“อธิบดี ปภ.” ยันพร้อมรับมือ “ลำนีญำ” หลังนักวิชำกำรประเมินฝนตกหนักรอบ 1 พันปีในไทย 

  เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นำยบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) กล่ำวถึงกรณี

กำรประเมินแนวโน้มปรำกฏกำรณ์ลำนีญำที่มีนักวิชำกำรแสดงควำมกังวลและให้ข้อสังเกตว่ำ ปลำยปีนี้ปรำกฎกำรณ์

ลำนีญำมีโอกำสเกิดข้ึน และหำกเกิดฝนตกหนักรอบ 1,000 ปี เช่นเดียวกับหลำยๆ ประเทศท่ีประสบอุทกภัยหนัก ว่ำ 

เมื่อวำน (24 ก.ค.) กรมอุตุนิยมวิทยำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ (สทนช.) ปภ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้มี

กำรหำรือเรื่องดังกล่ำวแล้ว ยืนยันว่ำ ปภ. ในฐำนะผู้ปฏิบัตงิำน ได้วำงมำตรกำร ส่งเสริมสนับสนุน กำรป้องกัน 

บรรเทำและฟ้ืนฟูจำกสำธำรณภัย หำกเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวขึ้น แต่รำยละเอียดทำงวิชำกำรหรือกำรคำดกำรณ์

สถำนกำรณ์ล่วงหน้ำนั้น ต้องรอกรมอุตุฯและสทนช. ให้รำยละเอียดที่ชัดเจนมำกกว่ำ. 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)hhttps://www.dailynews.co.th/news/91938/ 

https://today.line.me/th/v2/publisher/100497


 

 

ฉบับประจ ำวันท่ี…27…..เดือน..กรกฎำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

 
 

  ปภ.รายงานเกิดน ้าป่าไหลหลาก ลมกระโชกแรง และดินสไลด์ 8 จังหวัด คลีค่ลายแล้ว 
ทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 26 ก.ค. 64 เวลำ 10.00 น.รำยงำนตั้งแต่วันที่ 23 – 26 ก.ค. 64 เวลำ 06.00 น. มีพื้นท่ีเกิดน้ ำป่ำไหลหลำก 
ลมกระโชกแรง และดินสไลด์ 8 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เลย กำฬสินธุ์ ยโสธร ปรำจีนบรุี ฉะเชิงเทรำ ตรำด และ
ปัตตำนี รวม 10 อ ำเภอ 15 ต ำบล 35 หมู่บ้ำน บ้ำนเรือนประชำชนได้รับผลกระทบ 77 ครัวเรือน ไม่มีผู้บำดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิต สว่นในรอบ 24 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำเกิดน้ ำไหลหลำกในพ้ืนที่ต ำบลบุ่งค้ำ อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร และ
เกิดวำตภัยในพื้นที่อ ำเภอพนมสำรคำม และอ ำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ปัจจุบันสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้ว ซึ่ง 
ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ส ำรวจควำมเสียหำยและให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้นแล้ว 
  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในฐำนะกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง (กอปภ.ก.) 
รำยงำนสถำนกำรณ์พำยุดีเปรสชัน “เจิมปำกำ” ที่ปกคลุมบริเวณชำยฝั่งประเทศเวียดนำมตอนบนและอ่ำวตังเก๋ีย 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ภำคใต้ และอ่ำวไทย ท ำให้ภำคเหนือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้ มีฝนตกหนักบำงพ้ืนที่ โดยในห้วงวันที่ 23 กรกฎำคม 2564 จนถึง
ปัจจุบัน (26 ก.ค. 64 เวลำ 06.00 น.) มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำไหลหลำก ลมกระโชกแรง และดินสไลด์ รวม 8 
จังหวัด 10 อ ำเภอ 15 ต ำบล 35 หมู่บ้ำน บ้ำนเรือนประชำชนได้รับผลกระทบ 77 ครัวเรือน ไม่มีผู้บำดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิต แยกเป็น  
  ภำคเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน รวม 1 อ ำเภอ 1 ต ำบล 2 หมู่บ้ำน บ้ำนเรือนประชำชนได้รับ
ผลกระทบ 5 ครัวเรือน  
  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เลย กำฬสินธุ์ และยโสธร รวม 3 อ ำเภอ 4 ต ำบล 12 หมู่บ้ำน  
  ภำคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ และตรำด รวม 4 อ ำเภอ 8 ต ำบล 16 หมู่บ้ำน 
บ้ำนเรือนประชำชนได้รับผลกระทบ 60 ครัวเรือน  
   
 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://www.fm91bkk.com/fm105262 

https://www.fm91bkk.com/uploads/2021-07/460948.jpg
https://www.fm91bkk.com/uploads/2021-07/460949_1522.jpg
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  ภำคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ ปัตตำนี รวม 2 อ ำเภอ 2 ต ำบล 5 หมู่บ้ำน บ้ำนเรือนประชำชนได้รับผลกระทบ 12 
ครัวเรือน  
 
  ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำเกิดสถำนกำรณ์ภัยใน 2 จังหวัด แยกเป็น เกิดน้ ำไหลหลำกท่วมถนนในพ้ืนที่
หมู่ที่ 13 ต ำบลบุ่งค้ำ อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร และเกิดวำตภัยในพื้นท่ีอ ำเภอพนมสำรคำม และอ ำเภอบำงคล้ำ 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ รวม 2 ต ำบล 4 หมู่บ้ำน บ้ำนเรือนเสียหำย 22 หลัง  
  ปัจจุบันสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้ว ซ่ึงกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้ประสำนจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เร่งให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยเพื่อ
ด ำเนินกำรช่วยเหลือตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังทั้งกำรชดเชยควำมเสียหำยของบ้ำนเรือนเป็นวัสดุก่อสร้ำงหรือ
จ่ำยเงินช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสม ท้ำยนี้ ประชำชนสำมำรถแจ้งเหตุและขอควำมช่วยเหลือทำงไลน์ “ปภ.รับแจ้ง
เหตุ 1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสำยด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง     



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14699
วันที่: อังคาร 27 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: บิ๊กป้อมสั่งรับมือฝนเตือนกระทบ22จว.มท.หวั่นเกิดน้ำท่วมเร่งบริหารจัดการด่วน

รหัสข่าว: C-210727005094(27 ก.ค. 64/06:24) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 35.03 Ad Value: 31,527 PRValue : 94,581 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24600
วันที่: อังคาร 27 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'บิ๊กป้อม'กำชับสทนช.รับมือฝนตกหนัก22 จว.

รหัสข่าว: C-210727021007(27 ก.ค. 64/05:06) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 20.75 Ad Value: 17,637.50 PRValue : 52,912.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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“ประวิตร” ก ำชับหน่วยงำนเกี่ยวข้องช่วยเหลือประชำชน รับมอืฝนตกหนัก 22 จ. 

 
  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปำนนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจ ำรองนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกองอ ำนวยกำรน  ำแห่งชำติ (กอนช.) ได้สั่งกำรไปยัง
ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ (สทนช.) กระทรวงมหำดไทย กรมชลประทำน และหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวขอ้ง รวมถึงหน่วยงำนทหำรในพื นท่ีต่ำงๆ ให้เตรียมกำรรับมือจำกสถำนกำรณ์น  ำ กรณีกำรพยำกรณ์
อำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำ ล่ำสุด (26 ก.ค. 64) เกี่ยวกับกำรแจ้งเตือนประชำชนในพื นท่ี 22 จังหวัด
ของไทย ท่ีอำจได้รับผลกระทบจำกสภำพอำกำศท่ีจะมีฝนตกหนัก และอำจจะเกิดภำวะน  ำท่วมฉับพลัน 
น  ำป่ำไหลหลำก 
  พล.อ.ประวิตร ได้ก ำชับสั่งกำรให้กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) และหน่วยทหำรใน
พื นท่ี เตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกัน ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในทุกพื นท่ีทันทีท่ีอำจได้รับ
ผลกระทบจำกภำวะน  ำท่วมฉับพลัน น  ำป่ำไหลหลำก และดินโคลนถล่ม รวมทั งได้สั่งกำรให้กรม
ชลประทำน ตรวจติดตำมพื นท่ีเตรียมระบำยน  ำทุกสำย ทุกจังหวัด พร้อมสั่งกำรให้ กอนช. และ สทนช. 
เร่งก ำกับติดตำมกำรบริหำรจัดกำรน  ำในภำพรวมจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว รวมถึงกำรกักเก็บน  ำไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง ซึ่งมีแผนรองรับไว้แล้ว และให้รำยงำนให้ พล.อ.ประวิตร ทรำบควำมคืบหน้ำอย่ำงต่อเนื่องด้วย
ต่อไป 

 

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(../..)https://www.infoquest.co.th/2021/110161 
(../..)https://mgronline.com/politics/detail/9640000073010 
(../..)https://www.newtv.co.th/news/85864 
(../..)https://www.naewna.com/politic/590462 
(../..) 

 



 

 

ฉบับประจ ำวันท่ี…27…..เดือน..กรกฎำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

นิพนธ์ เตือน ระบายมวลน ้าจากจีน-ลาว กระทบ 8 จว.ริมโขง สั่งปภ.-ผู้ว่าฯ เตรียมรับมือ  
อัพเดต 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 16 ชั่วโมงท่ีผ่านมา 

 
  เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่ำ 

จำกที่มีรำยงำนจำกสื่อต่ำงประเทศว่ำสำธำรณรัฐประชำชนจีนเกิดเหตุเขื่อน 2 แห่งแตกในเมืองฮูหลุนเป้ยเอ่อร์  

ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียทำงตอนเหนือของสำธำรณรัฐประชำชนจีนประกอบกับเกิดฝน 1,000 ปีตกหนัก 

อย่ำงต่อเนื่องในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำน ท ำให้เกิดน้ ำท่วมครั้งใหญ่ในมณฑลเหอหนำน จนต้องมีประกำศเตือน  

เขื่อนอ้ีเหอถำน เขื่อนอีกแห่งในเมืองลั่วหยำง มณฑลเหอหนำน อำจพังถล่มได้ตลอดเวลำ ท ำให้ประเทศทำงตอนใต้  

ลงมำ อย่ำงสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ประเทศไทย ต้องมีกำรเตรียมกำรรับมือและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์

กำรระบำยมวลน้ ำใหญ่จำกพ้ืนที่ตอนบนอย่ำงใกล้ชิด ซึ่งในส่วนของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  

เองในขณะนี้ ก็มีประกำศให้เขื่อนน้ ำอูท ำกำรปล่อยระบำยน้ ำ  1,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที และอีกแห่ง คือ 

เขื่อนไซยะบุรี ก็ได้มีกำรเร่งระบำยน้ ำมำกขึ้นเพ่ือรองรับมวลน้ ำใหญ่จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน ส่งผลให้ระดับน้ ำ  

ในแม่น้ ำโขงจะเพ่ิมข้ึนสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วในช่วง1-2สัปดำห์ นี้ 

  จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว รมช.มท.ได้สั่งกำรไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

(ปภ.) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในพ้ืนที่ริมแม่น้ ำโขงทั้ง 8 จังหวัดได้แก่ จ.เชียงรำย จ.เลย จ.หนองคำย จ.บึงกำฬ  

จ.นครพนม จ.มุกดำหำร จ.อ ำนำจเจริญและจ.อุบลรำชธำนี ได้เตรียมกำรรับมือและแจ้งเตือนประชำชนโดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มต่ ำริมแม่น้ ำโขงให้เฝ้ำระวัง และเตรียมกำรอพยพทันทีหำกเกิดควำมรุนแรง 

เนื่องจำกปริมำณน้ ำนั้นมีมวลขนำดใหญ่มำกและอำจต้องใช้ระยะเวลำหลำยวันกว่ำกำรระบำยน้ ำจะเข้ำสู่ภำวะปกติ 

ประกอบกับสถำนกำรณ์พำยุดีเปรสชัน “เจิมปำกำ” ที่ก ำลังปกคลุมบริเวณชำยฝั่งประเทศเวียดนำมตอนบน และ 

อ่ำวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ภำคใต้และอ่ำวไทย ท ำให้ภำคเหนือและ  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักบำงพ้ืนที่ท ำให้ เกิดลมกระโชกแรง น้ํำไหลหลำก และดินสไลด์ เพ่ิมควำมเสี่ยง

ต่อกำรเกิดน้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำป่ำไหลหลำก และน้ ำล้นตลิ่ง ประชำชนอำจได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัย 

ในช่วงฤดูฝน ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้สั่งกำรให้กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย(ปภ.) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในพ้ืนที่ที่เสี่ยง

ได้รับผลกระทบและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยอย่ำงครอบคลุม เฝ้ำระวั งและ

ติดตำมสถำนกำรณ์ภัย ติดตำมสภำพอำกำศ สถำนกำรณ์น้ ำ บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

เตรียมพร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และยำนพำหนะ ก ำหนดพ้ืนที่ปลอดภัย ศูนย์อพยพ ศูนย์พักพิงชั่วครำว  

ให้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสำธำรณสุข 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951107  
(../..)https://siamrath.co.th/n/265437 
(../..)https://www.matichon.co.th/politics/news_2850029 
(../..)https://www.thereporters.co/tw-politics/260720211514/ 

(../..)https://www.dailynews.co.th/news/94357/ 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951107
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นอกจำกนี้ รมช.มท.ยังได้มอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพทั้งในเชิงป้องกันปัญหำอุทกภัย

ในพ้ืนที่และกักเก็บน้ ำไว้ในฤดูแล้ง ปีหน้ำ โดยขอให้มีกำรประสำนงำนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)  

และหน่วยงำนทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมชลประทำน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ หำแนวทำงวำงแผนร่วมกัน” 

สร้ำงที่ให้น้ ำอยู่ และทพทำงให้น้ ำไหล” โดยส ำรวจแหล่งกักเก็บน้ ำในชุมชน หมู่บ้ำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำย

น้ ำและเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ ำ โดยเร่งขุดลอกเส้นทำงน้ ำ, ก ำจัดผักตบชวำและวัชพืช ในแหล่งน้ ำสำธำรณะ ที่กีดขวำง 

ทำงระบำยน้ ำไม่ให้ตื้นเขิน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน้ ำและรองรับน้ ำฝนที่มีปริมำณมำก เพ่ือบรรเทำ  

ควำมเดือดร้อนจำกผลกระทบอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยของแหล่งกักเก็บน้ ำ  

แก่ประชำชนในพื้นท่ี ซึ่งสถำนกำรณ์โดยรวมยังคงต้องเฝ้ำติดสถำนกำรณ์พำยุฯอย่ำงใกล้ชิด 

ทั้งนี้ จำกสถำนกำรณ์พำยุดีเปรสชั่นเจิมปำกำ ที่มีอิทธิพลในขณะนี้ มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่

แม่ฮ่องสอน เลย กำฬสินธุ์ ยโสธร ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ ตรำด ปัตตำนี รวม 10 อ ำเภอ15 ต ำบล 35 หมู่บ้ำน 

บ้ำนเรือนประชำชนได้รับผลกระทบ 77 ครัวเรือน และไม่มีผู้ได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิต 

 



 

 

ฉบับประจ ำวันท่ี…27…..เดือน..กรกฎำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

นิพนธ์ เตือน ระบายมวลน ้าจากจีน-ลาว กระทบ 8 จว.ริมโขง สั่งปภ.-ผู้ว่าฯ เตรียมรับมือ  
อัพเดต 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 16 ชั่วโมงท่ีผ่านมา 

 

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่ำ 

จำกที่มีรำยงำนจำกสื่อต่ำงประเทศว่ำสำธำรณรัฐประชำชนจีนเกิดเหตุเขื่อน 2 แห่งแตกในเมืองฮูหลุนเป้ยเอ่อร์  

ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียทำงตอนเหนือของสำธำรณรัฐประชำชนจีนประกอบกับเกิดฝน 1,000 ปีตกหนัก 

อย่ำงต่อเนื่องในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำน ท ำให้เกิดน้ ำท่วมครั้งใหญ่ในมณฑลเหอหนำน จนต้องมีประกำศเตือน  

เขื่อนอ้ีเหอถำน เขื่อนอีกแห่งในเมืองลั่วหยำง มณฑลเหอหนำน อำจพังถล่มได้ตลอดเวลำ ท ำให้ประเทศทำงตอนใต้  

ลงมำ อย่ำงสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ประเทศไทย ต้องมีกำรเตรียมกำรรับมือและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์

กำรระบำยมวลน้ ำใหญ่จำกพ้ืนที่ตอนบนอย่ำงใกล้ชิด ซึ่งในส่วนของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  

เองในขณะนี้ ก็มีประกำศให้เขื่อนน้ ำอูท ำกำรปล่อยระบำยน้ ำ  1,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที และอีกแห่ง คือ 

เขื่อนไซยะบุรี ก็ได้มีกำรเร่งระบำยน้ ำมำกขึ้นเพ่ือรองรับมวลน้ ำใหญ่จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน ส่งผลให้ระดับน้ ำ  

ในแม่น้ ำโขงจะเพ่ิมข้ึนสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วในช่วง1-2สัปดำห์ นี้ 

  จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว รมช.มท.ได้สั่งกำรไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

(ปภ.) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในพ้ืนที่ริมแม่น้ ำโขงทั้ง 8 จังหวัดได้แก่ จ.เชียงรำย จ.เลย จ.หนองคำย จ.บึงกำฬ  

จ.นครพนม จ.มุกดำหำร จ.อ ำนำจเจริญและจ.อุบลรำชธำนี ได้เตรียมกำรรับมือและแจ้งเตือนประชำชนโดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มต่ ำริมแม่น้ ำโขงให้เฝ้ำระวัง และเตรียมกำรอพยพทันทีหำกเกิดควำมรุนแรง 

เนื่องจำกปริมำณน้ ำนั้นมีมวลขนำดใหญ่มำกและอำจต้องใช้ระยะเวลำหลำยวันกว่ำกำรระบำยน้ ำจะเข้ำสู่ภำวะปกติ 

ประกอบกับสถำนกำรณ์พำยุดีเปรสชัน “เจิมปำกำ” ที่ก ำลังปกคลุมบริเวณชำยฝั่งประเทศเวียดนำมตอนบน และ 

อ่ำวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ภำคใต้และอ่ำวไทย ท ำให้ภำคเหนือและ  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักบำงพ้ืนที่ท ำให้ เกิดลมกระโชกแรง น้ํำไหลหลำก และดินสไลด์ เพ่ิมควำมเสี่ยง

ต่อกำรเกิดน้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำป่ำไหลหลำก และน้ ำล้นตลิ่ง ประชำชนอำจได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัย 

ในช่วงฤดูฝน ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้สั่งกำรให้กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย(ปภ.) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในพ้ืนที่ที่เสี่ยง

ได้รับผลกระทบและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยอย่ำงครอบคลุม เฝ้ำระวั งและ

ติดตำมสถำนกำรณ์ภัย ติดตำมสภำพอำกำศ สถำนกำรณ์น้ ำ บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

เตรียมพร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และยำนพำหนะ ก ำหนดพ้ืนที่ปลอดภัย ศูนย์อพยพ ศูนย์พักพิงชั่วครำว  

ให้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสำธำรณสุข 
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กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://www.komchadluek.net/news/politic/476037  
(../..)https://www.infoquest.co.th/2021/110174 
(../..)https://www.thansettakij.com/general-news/489197 
(../..) 
(../..) 



 

นอกจำกนี้ รมช.มท.ยังได้มอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพทั้งในเชิงป้องกันปัญหำอุทกภัย

ในพ้ืนที่และกักเก็บน้ ำไว้ในฤดูแล้ง ปีหน้ำ โดยขอให้มีกำรประสำนงำนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)  

และหน่วยงำนทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมชลประทำน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ หำแนวทำงวำงแผนร่วมกัน” 

สร้ำงที่ให้น้ ำอยู่ และทพทำงให้น้ ำไหล” โดยส ำรวจแหล่งกักเก็บน้ ำในชุมชน หมู่บ้ำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำย

น้ ำและเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ ำ โดยเร่งขุดลอกเส้นทำงน้ ำ, ก ำจัดผักตบชวำและวัชพืช ในแหล่งน้ ำสำธำรณะ ที่กีดขวำง 

ทำงระบำยน้ ำไม่ให้ตื้นเขิน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน้ ำและรองรับน้ ำฝนที่มีปริมำณมำก เพ่ือบรรเทำ  

ควำมเดือดร้อนจำกผลกระทบอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยของแหล่งกักเก็บน้ ำ  

แก่ประชำชนในพื้นท่ี ซึ่งสถำนกำรณ์โดยรวมยังคงต้องเฝ้ำติดสถำนกำรณ์พำยุฯอย่ำงใกล้ชิด 

ทั้งนี้ จำกสถำนกำรณ์พำยุดีเปรสชั่นเจิมปำกำ ที่มีอิทธิพลในขณะนี้ มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่

แม่ฮ่องสอน เลย กำฬสินธุ์ ยโสธร ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ ตรำด ปัตตำนี รวม 10 อ ำเภอ15 ต ำบล 35 หมู่บ้ำน 

บ้ำนเรือนประชำชนได้รับผลกระทบ 77 ครัวเรือน และไม่มีผู้ได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิต 
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เตือน พายุเข้าไทย“ส.ค.-ต.ค.” 2-3 ลูก ระวังฝนตกหนัก น ้าท่วมฉับพลัน 
  ดร.สมเกียรติ ประจ ำวงษ์ เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ (สทนช.) ในฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรกอง

อ ำนวยกำรน  ำแห่งชำติ (กอนช.) เปิดเผยว่ำ สถำนกำรณ์แนวโน้มพำยุหมุนเขตร้อนที่คำดว่ำในปีนี จะเคลื่อนตัวเข้ำสู่

ประเทศไทย  2-3 ลูก ในช่วงเดือนสิงหำคม - กันยำยน 2564  และในช่วง เดือน กันยำยน-ตุลำคม 2564 อำจมีพำยุ

เคลื่อนตัวเข้ำสู่ประเทศไทยตอนบนอย่ำงน้อย 1 ลูก จะมีฝนตกหนัก อำจเกิดอุทกภัยขึ นได้  โดยทำง กอนช.ได้

คำดกำรณ์ปริมำณฝนด้วยแผนที่ ONE MAP วิเครำะห์พื นที่เสี่ยงอุทกภัยและขำดแคลนน  ำ หรือ ฝนทิ งช่วง ตั งแต่ช่วง

เดือนสิงหำคม - ธันวำคม เพ่ือให้หน่วยงำนรับผิดชอบด ำเนินกำรเชิงป้องกันได้ตรงเป้ำหมำยและลดผลกระทบที่

เกิดขึ นได้ตรงจุดและทันสถำนกำรณ์ 

  ส ำหรับพื นที่เปรำะบำงในเขตกรุงเทพมหำนคร กอนช.ได้ก ำหนดมำตกำรเตรียมกำรป้องกันผลกระทบน  ำท่วม 

โดยได้บูรณำกำรหน่วยงำนเกี่ยวข้องโดยเฉพำะจุดรอยต่อ และจุดเสี่ยงได้รับผลกระทบต่ำง ๆ เพ่ือท ำงำนเชิงป้องกัน

ล่วงหน้ำรองรับสถำนกำรณ์ให้เป็นไปตำมมติ ครม. เพ่ือป้องกันปัญหำน  ำท่วมขังรอกำรระบำย เนื่องจำกระบบระบำย

น  ำสำมำรถรองรับฝนตกได้เพียง 100 - 120 มม.ต่อวัน หำกฝนตกมำกกว่ำนี  จะเกิดน  ำนองท่วมขังไม่สำมำรถระบำย

น  ำได้ทัน ต้องเร่งสูบระบำยน  ำ ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องสูบน  ำจ ำนวน 1,121 เครื่อง มีศักยภำพสำมำรถระบำยน  ำได้ 807 

ลบ.ม./วินำที 

  ประกอบด้วย 5 แนวทำงหลัก คือ 1. ปรับปรุงเพ่ิมระบบระบำยน  ำเพ่ือให้สำมำรถรองรับปริมำณน  ำฝนที่อำจ

เกิดขึ นจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพื นที่ของเมือง และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ได้แก่ กำรก่อสร้ำงอุโมงค์

ระบำยน  ำขนำดใหญ่ กำรจัดหำพื นที่หน่วงน  ำ (แก้มลิง) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพท่อระบำยน  ำ รวมถึงกำรใช้ระบบ

ตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติเพ่ือช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรน  ำ 2. กำรล้ำงท่อระบำยน  ำ สิ่งกีด

ขวำงทำงน  ำ ขุดลอกคลอง และบ ำรุงรักษำเครื่องสูบน  ำสถำนีสูบน  ำ และจัดเตรียมเครื่องสูบน  ำชนิดเคลื่อนที่  3. กำร

วำงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำหำกมีเหตุไฟฟ้ำขัดข้อง จะมีหน่วยงำนเร่งด่วนที่ สำมำรถเข้ำแก้ไขปัญหำในพื นที่ได้

ทันที 4. กำรจัดตั งคณะท ำงำนเพ่ือประสำนงำนแก้ไขปัญหำจรำจรในพื นที่กรุงเทพมหำนคร โดยมีกองบังคับกำร

ต ำรวจจรำจร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เป็นศูนย์กลำง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสำนงำนและแก้ไขปัญหำ 5. 

กำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุน  ำท่วมเป็นบริเวณกว้ำงเกินศักยภำพระบบระบำยน  ำ เพ่ือให้ประชำชนได้รับผลกระทบน้อย

ที่สุดในช่วงฤดูฝนนี  

ด้ำน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกองอ ำนวยกำรน  ำแห่งชำติ สั่งกำรให้กอง

อ ำนวยกำรน  ำแห่งชำติ (กอนช.) ประเมินแนวโน้มปรำกฏกำรณ์ลำนีญำที่มีนักวิชำกำรแสดงควำมกังวลและให้

ข้อสังเกตผ่ำนสื่อมวลชนว่ำ ปลำยปีนี ปรำกฏกำรณ์ลำนีญำมีโอกำสเกิดขึ น และ หำกเกิดฝนตกหนักรอบ 1,000 ปี 

เช่นเดียวกับหลำยๆ ประเทศที่ประสบอุทกภัยหนักในขณะนี  โดยเฉพำะหำกตกในพื นที่กรุงเทพมหำนครกำร

เตรียมกำรรับมือของหน่วยงำนมีควำมพร้อมอย่ำงไรนั น กอนช. ได้รำยงำนกำรติดตำมและประเมินสภำพภูมิอำกำศ

ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยำ และ สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน  ำ พบว่ำ สถำนกำรณ์ภำพรวมช่วงฤดูฝน ปี 2564  
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สภำพอำกำศมีลักษณะคล้ำยคลึงกับปี 2551 โดยช่วงต้นฤดูฝน เดือนพฤษภำคม - กรกฎำคม จะมีปริมำณฝนน้อย

เสี่ยงเกิดภำวกำรณ์ขำดแคลนน  ำ และจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยำยน - ตุลำคม เสี่ยงเกิดอุทกภัยบริเวณภำคเหนือ

ตอนล่ำง ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคตะวันออก ส่วนช่วงปลำยปีเดือนพฤศจิกำยน - ธันวำคม จะ

เกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน  ำท่วมบริเวณภำคใต้ ส ำหรับปริมำณฝนปี 2551 นั นมีค่ำน้อยกว่ำ ปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่เกิด

อุทกภัยครั งใหญ่ด้วยเช่นกัน 

   ขณะที่กำรคำดกำรณ์ปรำกฏกำรณ์ “ลำนีญำ”  ปัจจุบัน กรมอุตุนิยมวิทยำ ได้คำดกำรณ์ปรำกฏกำรณ์ “เอน

โซ” อยู่ในสภำวะปกติต่อเนื่องถึงเดือนตุลำคม จำกนั นมีโอกำสพัฒนำเป็นปรำกฏกำรณ์ "ลำนีญำ” สภำวะอ่อนๆ ช่วง

เดือน พฤศจิกำยน – ธันวำคม ซึ่งมีผลให้เกิดฝนตกเพ่ิมขึ นบริเวณภำคใต้ และจำกกำรคำดกำรณ์ฝน ONE MAP ช่วง

เดือนสิงหำคม – ธันวำคม มีค่ำฝนเฉลี่ยมำกสุดในเดือนกันยำยน ปริมำณ 260 มิลลิเมตร เท่ำนั น ดังนั น โอกำสที่ 

กทม.จะเกิดเหตุกำรณ์ฝนตกหนัก รอบ 1,000 ปี หรือเกิน 350 มิลลิเมตรต่อวัน จึงมีควำมน่ำจะเป็นน้อยมำก 
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นครพนมแจ้งเตือนเฝ้าระวังน ้าโขงท่วมฉับพลัน 

 
  เพจเฟซบุ๊ก ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดนครพนม โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กระบุว่ำ... ปภ.
นครพนม ประชำสัมพันธ์แจ้งเตือนเตรียมกำรเฝ้ำระวังน  ำโขงท่วมฉับพลัน 

  ด้วยอ ำเภอเชียงคำน ได้รับรำยงำนจำกสถำนีอุทกวิทยำ ที่ ๓ เชียงคำน ว่ำ ทำงเขื่อนไชยะบุรี 
สปป.ลำว ได้มีกำรปล่อยน  ำออกจำกเขื่อนสืบเนื่องจำกปริมำณน  ำมีควำมจุเกินปริมำณท่ีต้องเก็บกักไว้สูง
ถึง ๑๐ เมตร จึงได้มีกำรปล่อยน  ำออกและอำจส่งผลกระทบต่อผู้อำศัยตำมแนวริมน  ำและผู้ประกอบ
อำชีพประมง โดย ขณะนี  ปริมำณน  ำโขง อยู่ท่ี ๙.๕๐ เมตร ต่ ำกว่ำตลิ่ง ๘ เมตร จำกกำรเฝ้ำสังเกตกำร 
ปริมำณน  ำเพิ่มขึ น ๑๒ เซนติเมตร/ชั่วโมง และหำกปริมำณน  ำยังเพิ่มขึ นต่อเนื่อง คำดว่ำปริมำณน  ำจะถึง
ระดับ ๑๖.๐๐ เมตร ประมำณ ๒๔.๐๐ นำฬิกำของคืนนี  ซึ่งเป็นระดับท่ีถือว่ำต้องเฝ้ำระวังพิเศษ ซึ่งมวล
น  ำจะลงมำสู่นครพนมในวันเวลำถัดไป จึงขอให้ประชำชนท่ีอำศัยในบริเวณริมน  ำโขงเฝ้ำระวังและติดตำม
สถำนกำรณ์พร้อมทั งเตรียมกำรขนย้ำยสิ่งของขึ นท่ีสูงเพื่อป้องกันน  ำท่วมฉับพลัน ซึ่งทำงจังหวัดนครพนม
ได้เฝ้ำระวังติดตำมและเตรียมพร้อมให้กำรช่วยเหลือประชำชนท่ีได้รับควำมเดือดร้อน ทั งนี  ประชำชนท่ี
ได้รับควำมเดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์ภัยสำมำรถแจ้งเหตุและขอควำมช่วยเหลือทำงไลน์ “ปภ.รับแจ้ง
เหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID : @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสำยด่วนนิรภัย 
1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสำนให้กำรช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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เฝ้าระวังน้้าโขงเพ่ิมปรมิาณสูงขึ้นฉับพลัน 2 เมตร หลังเจอฝนตกหนัก 
25 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 12:42 น.  
    25 ก.ค. 2564 พำยุโซนร้อน เจิมปำกำ ท ำฝนตกหนัก ส่งผลให้น้ ำโขงเพิ่มปริมำณสูงขึ้นฉับพลัน 
2 เมตร เจ้ำหน้ำเตือนประชำชนเฝ้ำระวัง น้ ำโขงหนองคำยยังต่ ำกว่ำตลิ่ง 7 เมตร หลังจำกพำยุโซนร้อน 
เจิมปำกำ ซึ่งได้อ่อนก ำลังลงเป็นหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำปกคลุมเวียดนำมตอนบนและอ่ำวตังเกี๋ย ส่งผล
ให้เกิดฝนตกหนักอย่ำงต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันท่ีผ่ำนมำ ซึ่ง จ.หนองคำย เองได้รับผลกระทบ มีฝนตก
หนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.จนถึงวันนี้ (25 ก.ค. 64) ยังมีฝนตก ท้องฟ้ำปกคลุมไปด้วยมวลเมฆท่ี
พร้อมก่อตัวเป็นฝนได้ตลอดทั้งวัน 
  ฝนท่ีตกลงมำอย่ำงหนัก ท ำให้ปริมำณน้ ำฝนเพ่ิมสูงขึ้น โดยระดับน้ ำวัดที่ส่วนอุทกวิทยำ
หนองคำย กรมทรัพยำกรน้ ำ วันนี้ วัดได้ 5.04 เมตร เพิ่มขึ้นจำกวำนนี้ตอนเช้ำ 1.49 เมตร ปริมำณฝน 
9.8 มิลลิเมตร ระดับน้ ำโขงต่ ำกว่ำตลิ่ง 7.16 เมตร ระดับน้ ำโขงสูงขึ้นชั่วโมงละประมำณ 7-8 เซนติเมตร 
แนวโน้มในช่วง 2-3 วันนี้ ระดับน้ ำจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ไม่ล้นตลิ่ง เจ้ำหน้ำท่ีกรมทรัพยำกรน้ ำได้แจ้งให้
ประชำชนท่ีสัญจรและประกอบกิจกำรในบริเวณแม่น้ ำโขง รวมท้ังผู้ท่ีอำศัยอยู่บริเวณ 7 จังหวัดริมแม่น้ ำ
โขงติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำอย่ำงใกล้ชิด และเตรียมกำรเฝ้ำระวังผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ ำในแม่น้ ำโขงอย่ำงฉับพลันด้วย 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://www.thaipost.net/main/detail/111029 
(../..) 
(../..) 
(../..) 
(../..) 

 



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9023
วันที่: อังคาร 27 กรกฎาคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: พิษพายุเจิมปากา8จว.อ่วมน้ำทะลัก

รหัสข่าว: C-210727008080(27 ก.ค. 64/04:52) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 125 Ad Value: 118,750 PRValue : 356,250 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9023
วันที่: อังคาร 27 กรกฎาคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: พิษพายุเจิมปากา8จว.อ่วมน้ำทะลัก

รหัสข่าว: C-210727008080(27 ก.ค. 64/04:52) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 125 Ad Value: 118,750 PRValue : 356,250 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11200
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: พิษพายุ'เจิมปากา'น้ำป่าถล่มอุบลฯ-ตาก

รหัสข่าว: C-210728037009(27 ก.ค. 64/04:34) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.91 Ad Value: 21,901 PRValue : 65,703 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

ฉบับประจ ำวันท่ี…27…..เดือน..กรกฎำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

จ.ตาก ฝนตกหนัก น ้าป่าไหลหลากเข้าท่วม อ.แม่ระมาด 

 
  ตาก 26 ก.ค. - จ.ตาก ฝนตกหนัก น ้าป่าไหลหลากเข้าท่วม อ.แม่ระมาด ชาวบ้านไม่ทันตั งตัว ข้าวของ

จมน ้าเสียหาย ทหารพรานและฝ่ายปกครองต้องน้าก้าลังช่วยอพยพประชาชน รวมทั งทรัพย์สินหนีน ้าโกลาหล 

ตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงสำยวันนี้ เกิดฝนตกหนักไม่หยุดและตกยำวนำน วัดปริมำณน้ ำฝนได้ถึง 100 มิลลิเมตร ส่งผลให้ 

เกิดน้ ำป่ำจำกภูเขำสูงไหลบ่ำด้วยควำมเร็วสูงลงสู่ล ำห้วยแม่ระมำด ที่ไหลผ่ำนกลำงตัวอ ำเภอแม่ระมำด ทั้งยังพัดเศษ

กิ่งไม้และเศษวัชพืชจ ำนวนมำกไหลล้นตลิ่งแบบฉับพลัน เข้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชนสองฝั่งแนวล ำห้วยแม่ระมำด 

ชำวบ้ำนจ ำนวนมำกไม่ทันตั้งตัว ระดับน้ ำสูง 50 เซนติเมตร ไปจนถึง 1 เมตร สร้ำงควำมโกลำหลไปทั่วอ ำเภอแม่

ระมำด เจ้ำหน้ำที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว กองร้อยอำสำรักษำดินแดนอ ำเภอแม่ระมำด สนธิก ำลังทหำรพรำนหน่วยเฉพำะกิจ 

กรมทหำรพรำนที่ 35 ต ำรวจตระเวนชำยแดน เร่งเข้ำไปขนย้ำยสัตว์เลี้ยงในคอกไปไว้บนที่สูง รวมทั้งอพยพชำวบ้ำน 

โดยเฉพำะผู้ป่วยและผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไปที่ปลอดภัย ท่ำมกลำงควำมยำกล ำบำกในกำรขนย้ำยผู้ป่วย

หลำยๆ คน เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ต้องป้องกันตนเองอย่ำงรัดกุมในช่วงโควิดระบำดตำมแนวชำยแดนด้วย 

 
  ล่ำสุดสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่อ ำเภอแม่ระมำด ระดับน้ ำยังทรงตัว ไม่น่ำไว้วำงใจ เนื่องจำกบนภูเขำสูงยังคงมีฝน

ตกหนักอย่ำงต่อเนื่อง เจ้ำหน้ำที่ประจ ำอ ำเภอแม่ระมำดต้องจัดชุดออกประกำศเตือนให้ชำวบ้ำนพร้อมรับมือน้ ำท่วม 

ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชั่วโมง อ ำเภอแม่ระมำดเป็นหนึ่งในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติ โดยเมื่อปี 2547 เคยเกิดน้ ำป่ำดิน

โคลนไหลถล่มเข้ำตัวอ ำเภอแม่ระมำด มำแล้วหนึ่งครั้ง ซึ่งครั้งนั้นท ำให้มีผู้ได้รับบำดเจ็บจ ำนวนมำก และเสียชีวิตไป

หลำยคน ท ำให้เหตุกำรณ์น้ ำป่ำไหลท่วมฉับพลันในวันนี้ ชำวบ้ำนทั้งอ ำเภอต่ำงกังวลเกรงว่ำประวัติศำสตร์จะซ้ ำรอย

เหมือนปี 2547 จนต้องจัดเวรยำมเฝ้ำติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง. 
 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://siamrath.co.th/n/265151 (../..) 
(../..)https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6530471 
(../..)https://mgronline.com/local/detail/9640000073062 
(../..) 

 

 



 

 

ฉบับประจ ำวันท่ี…27…..เดือน..กรกฎำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

ตชด.รุดช่วยชำวบ้ำนน  ำท่วมหลังพำยุเจิมปำกำซัดฝนตกมำรำธอน 
เผยแพร่: 26 ก.ค. 2564 11:57   ปรับปรุง: 26 ก.ค. 2564 11:57   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 

 
 
  อุบลราชธานี - อิทธิพลพายุ “เจิมปากา” ท าให้เกิดฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนาน 2 วัน 2 
คืน ส่งผลล าน้ าสาขาล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนพื้นที่ต่ า หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ตชด.ช่วยขนย้ายส่ิงของหนีน้ า
ท่วม 
 
  สืบเนื่องจำกอิทธิพลของพำยุโซนร้อนเจิมปำกำท่ีอ่อนก ำลังเป็นหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำก ำลังแรง ท ำให้เกิด
ฝนตกในจังหวัดอุบลรำชธำนีติดต่อกันนำนถึง 2 วัน 2 คืน กระทบต่อระดับน  ำตำมล ำน  ำสำขำปรับตัวสูงขึ นรวดเร็ว
จำกปริมำณน  ำฝนที่ตกลงมำมำก ท ำให้ล ำห้วยบังโกย และล ำน  ำสำขำท่ีรับน  ำจำกพื นที่ต่ำงๆ ในอ ำเภอเขมรำฐ จ.
อุบลรำชธำนี เอ่อล้นไหลท่วมบ้ำนเรือนในพื นที่บ้ำนนำตำลเหนือ ต.ขำมป้อม 
 
 
  พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร ผบ.ร้อย.ต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 227 ประจ ำอ ำเภอเขมรำฐ ส่งก ำลังพลน ำโดย 
ร.ต.ท.บุญมี อ่ำงศิลป์ หน.ชุดบรรเทำสำธำรณภัยน ำก ำลังพลเข้ำช่วยเหลือชำวบ้ำนที่ถูกน  ำไหลเข้ำท่วมบ้ำนเรือน ขน
ย้ำยสิ่งของขึ นไปไว้ที่สูงไม่ให้เสียหำย เบื องต้นมีผู้ประสบภัยจ ำนวน 3 ครัวเรือนพร้อม ออกส ำรวจเส้นทำงและพื นที่
เพำะปลูกท่ีถูกน  ำไหลเข้ำท่วม เพื่อรำยงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำดูแลให้กำรช่วยเหลือพื นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ต่อไป 
 
 
  ส ำหรับปริมำณน  ำในล ำน  ำโขงวันนี  ที่อ ำเภอโขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี สูง 8.89 เมตร เพิ่มขึ นจำกเม่ือวำน 
2.25 เมตร แต่ยังมีปริมำณน  ำต่ ำกว่ำตลิ่ง 5.61 เมตร 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://mgronline.com/local/detail/9640000072987 
(../..) 
(../..) 
(../..) 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23198
วันที่: อังคาร 27 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 12

หัวข้อข่าว: ป่วยสะสม5แสนไทยวิกฤต'โควิด'ลามหนัก

รหัสข่าว: C-210727009085(27 ก.ค. 64/03:10) หน้า: 1/6

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 366.93 Ad Value: 807,246 PRValue : 2,421,738 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23198
วันที่: อังคาร 27 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 12

หัวข้อข่าว: ป่วยสะสม5แสนไทยวิกฤต'โควิด'ลามหนัก

รหัสข่าว: C-210727009085(27 ก.ค. 64/03:10) หน้า: 2/6

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 366.93 Ad Value: 807,246 PRValue : 2,421,738 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23198
วันที่: อังคาร 27 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 12

หัวข้อข่าว: ป่วยสะสม5แสนไทยวิกฤต'โควิด'ลามหนัก

รหัสข่าว: C-210727009085(27 ก.ค. 64/03:10) หน้า: 3/6

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 366.93 Ad Value: 807,246 PRValue : 2,421,738 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23198
วันที่: อังคาร 27 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 12

หัวข้อข่าว: ป่วยสะสม5แสนไทยวิกฤต'โควิด'ลามหนัก

รหัสข่าว: C-210727009085(27 ก.ค. 64/03:10) หน้า: 4/6

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 366.93 Ad Value: 807,246 PRValue : 2,421,738 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23198
วันที่: อังคาร 27 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 12

หัวข้อข่าว: ป่วยสะสม5แสนไทยวิกฤต'โควิด'ลามหนัก

รหัสข่าว: C-210727009085(27 ก.ค. 64/03:10) หน้า: 5/6

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 366.93 Ad Value: 807,246 PRValue : 2,421,738 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23198
วันที่: อังคาร 27 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 12

หัวข้อข่าว: ป่วยสะสม5แสนไทยวิกฤต'โควิด'ลามหนัก

รหัสข่าว: C-210727009085(27 ก.ค. 64/03:10) หน้า: 6/6

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 366.93 Ad Value: 807,246 PRValue : 2,421,738 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

ฉบับประจ ำวันท่ี…27…..เดือน..กรกฎำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

หน้ำแรก / กำรเมือง 

 

ลุ้นระทึก!สิงห์ด ำเพ่ือนรักหักเหลี่ยมโหด‘บิ๊กตู’่เคำะเบอร์หนึ่งปลัดมท. 

วันจันทร์ ท่ี 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2564, 22.10 น. 
ฉัตรชัย พล.อ.อนุพงษ์ บิ๊กตู่ เบอร์หนึ่งขรก.ประจ ำ ปลัดมท. สุทธิพงษ์ จตุพร 

เมื่อวันท่ี 27 กรกฎำคม 2564 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกกระทรวงมหำดไทยว่ำ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ 
รมว.มหำดไทย ตัดสินใจส่งรำยชื่อข้ำรำชกำรระดับสูง ในต ำแหน่งปลัดกระทรวงมหำดไทย ต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม. ) ภำยหลังจำเลื่อนหลำยรอบ ครั้งล่ำสุดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำนำยกรัฐมนตรี 
ได้ก ำชับผ่ำนโฆษกรัฐบำลว่ำ กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรระดับสูงให้ยึดหลัก อำวุโส ควำมจงรักภักดี 
ซื่อสัตย์  ประวัติรับรำชกำรไม่ด่ำงพร้อย ท้ังนี้ ในส่วนของคุณสมบัติอำวุโสมีเพียงข้ำรำชกำรเพียง 2 รำย 
ล้วนจบคณะรัฐสำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ทั้ง 2 รำยล้วนเป็นสิงห์ด ำรุ่น 36 ถือเป็นเพื่อนร่วมรุ่น 
รำยแรก  นำยุสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี พช. ขึ้นนั่งครองซี 10 ในต ำแหน่งผู้ว่ำฯนครนำยก ในวันท่ี 14 
ต.ค. 2553 อำยุ 46 ปี เคยด ำรงต ำแหน่ง ผวจ.นครนำยก ผต.มท. ผวจ.ชัยนำท ผวจ.สระบุรี รอง
ปลัดกระทรวงมหำดไทย อธิบดีสถ. อธิบดีพช. ขณะท่ีรำยท่ีสอง นำยจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นครองซี 10 ในต ำแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ  อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ 

ล่ำสุด นำยฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหำดไทย ได้น ำรำยชื่อบุคคล 2 รำยใส่ตะกร้ำน ำเสนอ
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย พิจำรณำเคำะเพียง 1 รำยชื่อ ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชำ 
นำยกรัฐมนตรี น ำเข้ำสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(../..)https://www.naewna.com/politic/590649 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://www.naewna.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%81.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%97.
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3


 

 

ฉบับประจ ำวันท่ี…27…..เดือน..กรกฎำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

ประจ ำวันที่ 27 กรกฏำคม 2564 

ลักษณะอากาศทั่วไป พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ร่องมรสุมพำดผ่ำนประเทศเมียนมำ ตอนบนของ
ภำคเหนือ ประเทศลำว และเวียดนำมตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก ำลังแรง 
พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทย ลักษณะเช่นนี้ท ำให้ประเทศไทยยังคงมี
ฝนตกหนักบำงแห่งในภำคเหนือ และภำคตะวันออก ขอให้ประชำชนบริเวณดังกล่ำวระวัง
อันตรำยจำกฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอำจท ำให้เกิดน้ ำท่วมฉับพลันและน้ ำป่ำไหล
หลำกได้ 
ส ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงำขึ้นมำมีก ำลังแรง โดยมีคลื่น
สูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 3 เมตร ขอให้ชำวเรือเดินเรือด้วย
ควำมระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจำกฝั่งในระยะนี้ 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนกำรสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://www.tmd.go.th/list_warning.php 


