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ประสานจังหวัดชวยเหลือผูประสบภัย-เรงระบายน้ำ 

  15 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในชวงวันท่ี 7 - 15 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัย

ใน 28 จังหวัด รวม 100 อำเภอ 224 ตำบล 793 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 11,407 ครัวเรือน ผูเสียชีวิต 1 

ราย ปจจุบันยังคงมีสถานการณใน 10 จังหวัด ไดแก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร สมุทรปราการ ปราจีนบุรี 

เพชรบูรณ นครนายก พระนครศรีอยุธยา เลย และนครราชสีมา ภาพรวมหลายพ้ืนท่ีระดับน้ำลดลง แตยังคงมีน้ำทวมขัง

ในบางพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ปภ. ไดรวมกับจังหวัด หนวยทหาร อปท. อปพร. อาสาสมัคร และมูลนิธิ ไดเรงระบายน้ำออก สวน

พ้ืนท่ีสถานการณคล่ีคลายไดจัด จนท. ลงพ้ืนท่ีสํารวจความเสียหาย เพ่ือใหการชวยเหลือตามระเบียบฯ ตอไป 

 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน

จากอิทธิพลรองมรสุมพาดผานภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำ

บริเวณทะเลจีนใต และมรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังคอนขางแรงพัดปกคลุม ทะเลอันดามันและภาคใตฝงตะวันตก ทำให

บริเวณภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนท่ี สำหรับคล่ืนลมในทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงข้ึน 

ตั้งแตวันท่ี 7 ก.ย. 64 – ปจจุบัน (15 ก.ย. 64 เวลา 06.00 น.) สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก และดิน

สไลด ในพ้ืนท่ี 28 จังหวัด ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน แพร ลําพูน ลําปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณกําแพงเพชร 

พิจิตร นครสวรรคเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ลพบุรี 

พระนครศรีอยุธยา นครนายก สมุทรปราการ ระนอง กระบ่ี และตรัง รวม 100 อำเภอ 224 ตำบล 793 หมูบาน 

ประชาชนไดรับผลกระทบ 11,407 ครัวเรือน ผูเสียชีวิต 1 ราย (เชียงใหม)   
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ปจจุบันยังคงมีสถานการณใน 10 จังหวัด รวม 28 อำเภอ 84 ตำบล 3 เขตเทศบาล ไดแก  

-พิษณุโลก น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 2 อำเภอ ไดแก อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเนินมะปราง รวม 4 ตำบล  

-กำแพงเพชร น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 2 อำเภอ ไดแก อำเภอพรานกระตาย และอำเภอลานกระบือ รวม 3 ตำบล  

-พิจิตร น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 10 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวังทรายพูน อำเภอดงเจริญ อำเภอวชิรบารมี 

อำเภอสามงาม อำเภอโพทะเล อำเภอทับคลอ อำเภอโพธิ์ประทับชาง อำเภอสากเหล็ก และอำเภอบึงนาราง รวม 33 

ตำบล 186 หมูบาน  

-สมุทรปราการ น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 4 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางบอ และอำเภอ

บางเสาธง รวม 21 ตำบล 1 เขตเทศบาล  

-ปราจีนบุรี น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 2 อำเภอ ไดแก อำเภอกบินทรบุรี และอำเภอศรีมหาโพธิ์ รวม 6 ตำบล  

-เพชรบูรณ น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 3 อำเภอ ไดแก อำเภอหลมเกา อำเภอหลมสัก และอำเภอน้ำหนาว รวม 12 ตำบล 1 เขต

เทศบาล  

-นครนายก น้ำทวมขังในพ้ืนท่ีตำบลบางออ อำเภอบานนา   

-พระนครศรีอยุธยา น้ำเจาพระยาเออลนตล่ิงเขาทวมในพ้ืนท่ี 2 อำเภอ ไดแก อำเภอผักไห และอำเภอเสนา รวม 3 

ตำบล  

-เลย น้ำทวมขังในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบลคอนสาน อำเภอปากชม  

-นครราชสีมา น้ำลนตล่ิงในพ้ืนท่ีตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน  

 

ภาพรวมหลายพ้ืนท่ีระดับน้ำลดลง แตยังคงมีน้ำทวมขังในพ้ืนท่ีลุมต่ำ ขณะท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำเพ่ิมข้ึน 

สำหรับการใหความชวยเหลือ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัด หนวยทหาร อปท. อปพร. 

อาสาสมัคร และมูลนิธิ ไดเรงระบายน้ำออก สวนพ้ืนท่ีสถานการณคล่ีคลายไดจัด จนท. ลงพ้ืนท่ีสํารวจความเสียหาย 

เพ่ือใหการชวยเหลือตามระเบียบฯ ตอไป  

 

ทายนี้ ประชาชนท่ีไดประสบอุทกภัยสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 1784” โดยเพ่ิม

เพ่ือน Line ID @1784DDPM รวมถึงติดตอสายดวนนิรภัย 1784 ไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
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ปภ.อางทอง เตือน 3 อำเภอริมเจาพระยารับมือน้ำลนตลิ่ง 
 
  น.ส.สุพีพร โมรา หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอางทอง (ปภ.อางทอง) เปดเผยวา ไดแจง

เตือนประชาชนจุดเส่ียงริมฝงแมน้ำเจาพระยา และแมน้ำนอย บริเวณอำเภอไชโย อำเภอเมือง และอำเภอปาโมก จังหวัด

อางทอง เตรียมรับมือน้ำลนตล่ิง หลังเข่ือนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท พรองน้ำลงสูทายเข่ือนตอเนื่อง พรอมเตือนเรือ

บรรทุกลุมเจาพระยาใหใชความระมัดระวังในการเดินเรือ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางน้ำ หลังน้ำเพ่ิมระดับสูงข้ึน และ

กระแสน้ำไหลเช่ียว 
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ปภ.แนะรูทัน – ปองกันอุบัติภัยชวงน้ำทวม เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ และใหการดำเนินชีวิตในชวงน้ำทวม เปนไปอยาง

ปลอดภัย 

ชวงนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากท่ัวทุกภาค สงผลใหเกิดน้ำทวมในหลายพ้ืนท่ี จึงมีความเสี่ยงตอการไดรับอันตราย

จากอุบัติภัยตางๆ ท้ังการจมน้ำ อันตรายจากสัตวมีพิษ ของมีคม รวมถึงอันตรายจากไฟฟาและเพลิงไหม เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ

และใหการดำเนินชีวิตในชวงน้ำทวมเปนไปอยางปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

ขอแนะการเรียนรูการปฏิบัติตน เพ่ือปองกันอุบัติภัยในชวงน้ำทวม ดังนี้ 

จมน้ำ ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

– ไมลงเลนน้ำ จับสัตวน้ำหรือทำการเกษตรหรือประกอบกิจกรรม บริเวณท่ีมีน้ำทวมสูงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก เพราะ

อาจจะถูกกระแสน้ำพัด และไมควรอยูในน้ำนานเกินไป เพราะอาจจะเปนตะคริวจมน้ำได 

– หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ หากจำเปนควรใชไมสำรวจเสนทาง โดยเฉพาะกลางคืนใชไฟฉายสองนำทาง เพ่ือปองกันการพลัด

ตกน้ำ 

– นำวัสดุลอยน้ำยึดเกาะในขณะท่ีตองลุยน้ำทวมสูง อาทิ หวงยาง ถังแกลลอน ยางในรถยนต เพ่ือปองกันกระแสน้ำพัด 

สัตวมีพิษ ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

– ระมัดระวังอันตรายจากสัตวมีพิษ ท่ีมักจะหนีน้ำข้ึนมาอาศัยภายในบาน อาทิ ตู เตียง รองเทา ท่ีเช็ดเทา 

– ปดภาชนะใสน้ำใหมิดชิด เพ่ือกำจัดแหลงเพาะพันธุยุง และปองกันพาหะนำโรคในชวงน้ำทวม 

ของมีคม ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

– สวมรองเทาบูททุกครั้งเม่ือตองลุยน้ำ เพ่ือปองกันการเหยียบเศษวัสดุหรือของมีคมอยูใตน้ำ ทำใหไดรับบาดเจ็บ 

 
กองเผยแพรและประชาสัมพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
 (/) www.chiangmainews.co.th/   (/) www.nationtv.tv/news   

 (/) https://thainews.prd.go.th/   (/)  https://twitter.com/nnthotnews 
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รถจมน้ำ ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

– ประเมินสภาพเสนทาง พรอมคาดการณระดับความสูงของน้ำและความแรงของกระแสน้ำ หากมีน้ำทวมสูงใหเลียบใช

เสนทางท่ีปลอดภัย 

– หลีกเลี่ยงการขับรถผานเสนทางท่ีมีน้ำทวมสูง หรือกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพราะรถอาจจะถูกพัดออกนอกเสนทาง ทำใหไดรับ

อันตราย 

อุบัติภัยจากไฟฟา ใหปฏิบัติ ดังนี ้

– ปดสวิตชไฟและสับคัทเอาท เพ่ือตัดกระแสไฟฟา ปองกันกระแสไฟฟารั่ว 

– หามใชอุปกรณไฟฟาในขณะท่ีรางกายเปยกชื้น หรืออยูบริเวณท่ีพ้ืนท่ีชื้นแฉะ หากมีกระแสไฟรั่ว ทำใหถูกไฟดูดได 

– ยายอุปกรณไฟฟาหรือปลั๊กข้ึนท่ีสูง ใหพนจากระดับท่ีน้ำทวมสูง เพ่ือปองกันการถูกไฟฟาดูด 

– ไมเขาใกลแนวสายไฟหรือสัมผัสวัสดุท่ีเปนสื่อนำไฟฟาทุกชนิด เพราะหากมีกระแสไฟฟารั่วจะทำใหไดรับอันตรายถูกไฟดูด 

– ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา หากชำรุดใหแจงชางดำเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพปลอดภัย เพ่ือปองกันไฟฟาลัดวงจร 

เพลงิไหม ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

– ใหดับเทียนและตะเกียงน้ำมันใหสนิททุกครั้งหลังใชงาน เพ่ือปองกันไฟลุกลาม 

ท้ังนี้ ชวงน้ำทวม อาจมีความเสี่ยงตอการไดรับอันตรายจากอุบัติตางๆ หากเรียนรูการปฏิบัติตน เพ่ิมความระมัดระวังการจาก

สัตวมีพิษ ของมีคม การใชเครื่องใชไฟฟา และกิจกรรมท่ีกอใหเกิดเพลิงไหม จะทำใหการดำเนินชีวิตในชวงน้ำทวมเปนไป

อยางปลอดภัย 
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14750
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือน42จว.เสี่ยงท่วม

รหัสข่าว: C-210916005002(16 ก.ย. 64/06:06) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 108.59 Ad Value: 135,737.50 PRValue : 407,212.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14750
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือน42จว.เสี่ยงท่วม

รหัสข่าว: C-210916005002(16 ก.ย. 64/06:06) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 108.59 Ad Value: 135,737.50 PRValue : 407,212.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14750
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือน42จว.เสี่ยงท่วม

รหัสข่าว: C-210916005002(16 ก.ย. 64/06:06) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 108.59 Ad Value: 135,737.50 PRValue : 407,212.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15894
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 12

หัวข้อข่าว: 'ตู่-ป๊อก'ดูเขื่อนเจ้าพระยายัน'แก้ท่วม-เยียวยา'ทั่วถึง'ปทุมฯ'เร่งลอกคลองรับน้ำ

รหัสข่าว: C-210916020001(16 ก.ย. 64/04:39) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 99.58 Ad Value: 154,349 PRValue : 463,047 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15894
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 12

หัวข้อข่าว: 'ตู่-ป๊อก'ดูเขื่อนเจ้าพระยายัน'แก้ท่วม-เยียวยา'ทั่วถึง'ปทุมฯ'เร่งลอกคลองรับน้ำ

รหัสข่าว: C-210916020001(16 ก.ย. 64/04:39) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 99.58 Ad Value: 154,349 PRValue : 463,047 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9074
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ตรวจน้ำท่วม จ่อคิวลุยทุกพื้นที่

รหัสข่าว: C-210916008049(16 ก.ย. 64/03:57) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 44.50 Ad Value: 33,375 PRValue : 100,125 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26271
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 2

หัวข้อข่าว: ผวาอ่างเก็บน้ำแตก ลำเชียงไกร ทะลัก3หมู่บ้านอ่วม

รหัสข่าว: C-210916035109(15 ก.ย. 64/08:24) หน้า: 1/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 121.49 Ad Value: 255,129 PRValue : 765,387 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26271
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 2

หัวข้อข่าว: ผวาอ่างเก็บน้ำแตก ลำเชียงไกร ทะลัก3หมู่บ้านอ่วม

รหัสข่าว: C-210916035109(15 ก.ย. 64/08:24) หน้า: 2/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 121.49 Ad Value: 255,129 PRValue : 765,387 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26271
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 2

หัวข้อข่าว: ผวาอ่างเก็บน้ำแตก ลำเชียงไกร ทะลัก3หมู่บ้านอ่วม

รหัสข่าว: C-210916035109(15 ก.ย. 64/08:24) หน้า: 3/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 121.49 Ad Value: 255,129 PRValue : 765,387 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24637
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ซ้าย)

ภาพข่าว: ประชุมป้องกันภัย

รหัสข่าว: C-210916021072(16 ก.ย. 64/05:57) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 9.22 Ad Value: 9,681 PRValue : 29,043 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15894
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ลำปางแผ่นดินไหวขนาด2.7ริกเตอร์

รหัสข่าว: C-210916038020(15 ก.ย. 64/08:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.56 Ad Value: 12,716 PRValue : 38,148 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 37 ฉบับที่: 13345
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: ยกแซนด์บ็อกซ์ รร.ประจำควบคุมดี สธ.ให้เป็นโมเดล พบเชื้อ13,798

รหัสข่าว: C-210916030040(16 ก.ย. 64/05:47) หน้า: 1/2

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 97.45 Ad Value: 87,705 PRValue : 263,115 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 37 ฉบับที่: 13345
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: ยกแซนด์บ็อกซ์ รร.ประจำควบคุมดี สธ.ให้เป็นโมเดล พบเชื้อ13,798

รหัสข่าว: C-210916030040(16 ก.ย. 64/05:47) หน้า: 2/2

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 97.45 Ad Value: 87,705 PRValue : 263,115 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564 เวลา 06:02
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เตือน 36 จังหวัดทั่วไทยฝนตกหนัก กทม.โดนร้อยละ 60

รหัสข่าว: I-I210916000240 หน้า: 1/2

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/663309
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564 เวลา 06:02
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เตือน 36 จังหวัดทั่วไทยฝนตกหนัก กทม.โดนร้อยละ 60

รหัสข่าว: I-I210916000240 หน้า: 2/2

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/663309
https://www.posttoday.com

	ปภ.อ่างทอง เตือน 3 อำเภอริมเจ้าพระยารับมือน้ำล้นตลิ่ง
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