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ปภ.รายงานยงัคงมีสถานการณ์นํา้ท่วมใน 10 จังหวดั ประสาน

ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเน่ือง 
 

10 พ.ย.64 เวลา 09.40 น. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) รายงานยงัคงมีสถานการณ์อุทกภยัจากอิทธิพลพายเุต้ียนหมู่ พายุไลออนร็อก พายคุม

ปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวนัออกและภาคใตต้อนบน ในพ้ืนท่ี 10 จงัหวดั (หนองบวัลาํภู มหาสารคาม อุบลราชธานี นครราชสีมา ลพบุรี สุพรรณบุรี 

อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี และนครปฐม) รวม 30 อาํเภอ 279 ตาํบล 1,644 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 76,563 ครัวเรือน 

ผูเ้สียชีวิต 23 ราย ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพ้ืนท่ีแลว้ ระดบันํ้าลดลง แต่ยงัคงมีนํ้าท่วมขงัในพ้ืนท่ีลุ่มตํ่า ซ่ึง ปภ.ไดร่้วมกบัจงัหวดั และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งลงพ้ืนท่ีสํารวจความเสียหาย เร่งระบายนํ้าและให้การช่วยเหลือประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในฐานะกองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์อุทกภยัจากอิทธิพลพายเุต้ียนหมู่ 

พายุไลออนร็อก พายคุมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวนัออกและภาคใต ้ตั้งแต่วนัท่ี 23 ก.ย. – 10 พ.ย. 2564 ทาํให้เกิดนํ้าท่วมฉบัพลนั นํ้าป่าไหล

หลาก และนํ้าลน้ตลิ่ง โดยปัจจุบนัยงัคงมีสถานการณ์ในพ้ืนท่ี 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ หนองบวัลาํภู มหาสารคาม อุบลราชธานี นครราชสีมา ลพบุรี สุพรรณบุรี 

อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 30 อาํเภอ 279 ตาํบล 1,644 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 76,563 ครัวเรือน ผูเ้สียชีวิต 

23 ราย (ลพบุรี 11 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย ชยันาท 2 ราย นครสวรรค ์3 ราย สิงห์บุรี 3 ราย สุพรรณบุรี 2 ราย) แยกเป็น 

 

 

 

 กองเผยแพรและประชาสมัพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
 (/) https://today.line.me/    (/) https://twitter.com/DDPMNews   (/)  www.facebook.com/DDPMNews   

(/) https://thethaiger.com/th/ (/)https://www.thailandplus.tv/  (/) https://thejournalistclub.com//   

(/) https://www.thebangkokinsight.com/ (/) https://www.chiangmainews.co.th/                                

(/) https://gnews.apps.go.th/ 

 



 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 จงัหวดั รวม 8 อาํเภอ 36 ตาํบล 211 หมู่บา้น 1 เขตเทศบาล ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 4,487 ครัวเรือน ไดแ้ก ่

1.หนองบวัลาํภู ยงัคงมีนํ้ าท่วมในพ้ืนท่ีอาํเภอโนนสัง รวม 6 ตาํบล 15 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 210 ครัวเรือน 

2.มหาสารคาม ยงัคงมีนํ้ าท่วมในพ้ืนท่ี 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอโกสุมพิสัย อาํเภอกนัทรวิชยั และอาํเภอเมืองมหาสารคาม รวม 12 ตาํบล 41 หมู่บา้น ประชาชน

ไดรั้บผลกระทบ 2,627 ครัวเรือน 

3.อุบลราชธานี ยงัคงมีนํ้าท่วมในพ้ืนท่ี 2 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองอุบลราชธานี และอาํเภอวารินชาํราบ รวม 4 ตาํบล 26 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 

577 ครัวเรือน 

4.นครราชสีมา ยงัคงมีนํ้าท่วมในพ้ืนท่ี 2 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอโนนสูง และอาํเภอพิมาย 14 ตาํบล 129 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 1,073 
ครัวเรือน 

ภาคกลาง 6 จงัหวดั รวม 22 อาํเภอ 243 ตาํบล 1,433 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 72,076 ครัวเรือน ไดแ้ก่ 

5.ลพบุรี ยงัคงมีนํ้าท่วมในพ้ืนท่ี 2 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอบา้นหมี่ และอาํเภอเมืองลพบุรี รวม 6 ตาํบล 21 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 800 ครัวเรือน 

6.สุพรรณบุรี ยงัคงมีนํ้ าท่วมในพ้ืนท่ี 2 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอบางปลามา้ และอาํเภอสองพ่ีนอ้ง รวม 20 ตาํบล 58 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 2,011 
ครัวเรือน 

7.อ่างทอง ยงัคงมีนํ้ าท่วมในพ้ืนท่ี 4 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมอืงอ่างทอง อาํเภอไชโย อาํเภอป่าโมก และอาํเภอวิเศษ ชยัชาญ รวม 29 ตาํบล 143 หมู่บา้น 

ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 5,670 ครัวเรือน 

8.พระนครศรีอยธุยา ยงัคงมีนํ้ าท่วมในพ้ืนท่ี 7 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอผกัไห่ อาํเภอเสนา อาํเภอบางบาล อาํเภอพระนครศรีอยธุยา อาํเภอบางไทร อาํเภอบางปะอิน 

และอาํเภอลาดบวัหลวง รวม 106 ตาํบล 380 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 49,385 ครัวเรือน 

9.ปทุมธานี ยงัคงมีนํ้าท่วมในพ้ืนท่ี 2 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองปทุมธานี และอาํเภอสามโคก รวม 21 ตาํบล 56 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 5,301 
ครัวเรือน 

10.นครปฐม ยงัคงมีนํ้าท่วมในพ้ืนท่ี 5 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอบางเลน อาํเภอนครชยัศรี อาํเภอสามพราน อาํเภอกาํแพงแสน และอาํเภอดอนตูม รวม 61 ตาํบล 

475 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บผลกระทบ 8,909 ครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพ้ืนท่ีแลว้ ระดบันํ้าลดลง แต่ยงัคงมีนํ้าท่วมขงัในพ้ืนท่ีลุ่มตํ่า สาํหรับการแกไ้ขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน กรม

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดป้ระสานจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งระดมสรรพกาํลงัในการระบายนํ้ าออกจากพ้ืนท่ี และ

ดูแลให้การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจดัเจา้หนา้ท่ีลงพ้ืนท่ีสํารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดาํเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั ฯ 

ทั้งน้ี ประชาชนสามารถแจง้เหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจง้เหตุ 1784 
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ปภ.เตือนด่วน 12 จังหวดั ระวงัน้ําท่วมฉับพลนั น้ําป่าไหลหลาก น้ําล้นตลิง่ 

วนัท่ี 10 พ.ย. 64 เพจเฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ขอ้มูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจาํวนัท่ี 10 พฤศจิการยน 

2564 โดยพ้ืนที่เฝ้าระวังนํ้าท่วมฉับพลัน และนํ้าป่าไหลหลาก พร้อมแจง้พ้ืนท่ีเฝ้าระวังนํ้าล้นตล่ิง นํ้าท่วมขัง นํ้าทะเลหนุนสูง ซ่ึงไดแ้ก่ 
 

 
 
 

พ้ืนที่เฝ้าระวังนํ้าท่วมฉับพลัน และนํ้าป่าไหลหลาก  

- ภาคใต ้จ.นครศรีธรรมราช (อ.สิชล ลานสกา)  

 
พ้ืนที่เฝ้าระวังนํ้าล้นตล่ิง นํ้าท่วมขัง  

- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.หนองบวัลาํภู (อ.โนนสัง) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กนัทรวิชยั เมืองฯ) นครราชสีมา (อ.โนนสูง พิมาย) และอุบลราชธานี (อ.เมือง

ฯ วารินชาํราบ)  

- ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี (อ.ด่านมะขามเต้ีย) ลพบุรี (อ.บา้นหมี่ เมืองฯ) สุพรรณบุรี (อ.บางปลามา้ สองพ่ีน้อง) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชยัชาญ) 

พระนครศรีอยธุยา (อ.ผกัไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยธุยา บางไทร บางปะอิน ลาดบวัหลวง) นครปฐม (อ.บางเลน นครชยัศรี สามพราน กาํแพงแสน ดอนตูม) 

และปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) 

 

 

 กองเผยแพรและประชาสมัพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
 (/) https://today.line.me/    (/) https://twitter.com/DDPMNews   (/)  www.facebook.com/DDPMNews   

(/) https://www.siamnews.com/ https://board.postjung.com/ (/) https://www.thainewsonline.co/ 

(/) www.bangkokbiznews.com/  (/) https://www.infoquest.co.th/   (/) http://www.thaientertain.com/ 

(/) https://cnd24news.com/ (/) https://newsbravo.com/ (/) https://thai31daily.com/ 

(/) https://www.innnews.co.th/   (/) https://news119daily.com/ (/) http://youloveth.com/ 

(/) https://www.siammoovee.com/ 

 



 

 

 
พ้ืนที่เฝ้าระวังนํ้าทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่นํ้าและพ้ืนที่ราบลุ่มชายฝ่ัง  

- จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 

ปัตตานี นราธิวาส และกรุงเทพมหานคร 

 

พ้ืนที่เฝ้าระวังคล่ืนลมแรง  

- ภาคใต ้จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ขอให้ประชาชนติดตามขอ้มูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนกั ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชุมชนเมือง อาจไดรั้บ

ผลกระทบจากนํ้าท่วมขงัระยะสั้นๆ พ้ืนท่ีลุ่มตํ่า พ้ืนท่ีลาดเชิงเขา อาจเกิดนํ้าท่วมฉบัพลนัและนํ้าป่าไหลหลาก พ้ืนท่ีริมลาํนํ้าอาจไดรั้บผลกระทบจากนํ้าลน้ตลิ่ง นํ้า

ท่วมในระดบัสูง และบริเวณปากแม่นํ้า บริเวณชายฝ่ังทะเลอาจไดรั้บผลกระทบจากนํ้าทะเลหนุนสูง ให้ระวงัอนัตรายจากสัตวแ์ละแมลงมีพิษ อนัตรายจาก

กระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขบัขี่พาหนะบริเวณนํ้าไหลผา่นเส้นทาง  

 

 

 

 



 

 

สาํหรับประชาชนบริเวณชายฝ่ังทะเล ให้ระวงัอนัตรายจากคลื่นลมแรง ชาวเรือ ผูบ้งัคบัเรือ ผูป้ระกอบการเดินเรือโดยสาร ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภยัให้มี

ความพร้อมก่อนออกเดินเรือ และควรเดินเรือดว้ยความระมดัระวงั หลกีเลี่ยงการเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง เรือเลก็ควรงดออกจากฝ่ัง 

 



กองเผยแพรและประชาสมพันธ ฝายประชาสัมพันธ 
(/) https://thainews.prd.go.th/ (/) https://twitter.com/DDPMNews                                             

(/) www.facebook.com/DDPMNews (/) https://ch3plus.com/  (/)https://mgronline.com/  

(/)https://www.bangkokbiznews.com/ 
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📌📌📌📌 ปภ. แจงจังหวัดเพชรบุรี เฝาระวังสถานการณน้ำลนตล่ิง น้ำทวมขัง ชวงวันท่ี 10-15 พ.ย.64 

วันนี้ (11 พ.ย.64) เวลา 17.00 น. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ไดรับแจงจากกองอำนวยการน้ำแหงชาติวา ไดประเมินและวิเคราะห 

สถานการณน้ำ พบวาจะมีน้ำหลากไหลสูเข่ือนเพชรประมาณ 500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที คาดการณวาจะมีปริมาณน้ำ 

ไหลผานเข่ือนเพชรประมาณ 350 ลูกบาศกเมตรตอวินาที สงผลใหระดับน้ำในแมน้ำเพชรบุรีมีระดับน้ำเพ่ิมข้ึนเออลน 

ตล่ิงประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ในชวงวันท่ี 10 – 15 พฤศจิกายน 2564  โดยมีพ้ืนท่ีตองเฝาระวังระดับน้ำลนตล่ิง 

และน้ำทวมขังบริเวณพ้ืนท่ีลุมต่ำริมแมน้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รวม 4 อำเภอ ไดแก 

 

- อำเภอทายาง บริเวณตำบลทายาง ตำบลทาแลง และตำบลยางหยอง 

 

- อำเภอบานลาด บริเวณตำบลบานลาด ตำบลตำหร ุตำบลทาเสน ตำบลถ้ำรงค และตำบลสมอพลือ 

 

- อำเภอเมืองเพชรบุรี บริเวณเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตำบลทาราบ ตำบลคลองกระแซง ตำบลตนมะมวง ตำบลบาน 

หมอ ตำบลหนองโสน และตำบลบานกุม 

 

- อำเภอบานแหลม บริเวณตำบลทาแรง ตำบลทาแรงออก ตำบลบานแหลม ตำบลบางขุนไทร ตำบลบางครก 

http://www.facebook.com/DDPMNews


กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได 

แจงใหจังหวัดเพชรบุรี ติดตามสถานการณน้ำอยางใกลช ิดและประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแจงเตือน 

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบลวงหนา พรอมทั้งใหจัดเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการ รถปฏิบัติการ และเคร่ืองจักรกล 

สาธารณภัยเขาประจำจุดเส่ียง เพ่ือแกไขปญหาและใหการชวยเหลือประชาชนไดทันทีท่ีเกิดภัย 

 

สำหรับประชาชน โดยเฉพาะผูท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเส่ียง ขอใหติดตามขาวสารและการแจงเตือนภัยจากทางราชการอยาง 

ใกลชิด หากพบเห็นหรือไดรับความเดือดรอนจากสถานการณภัยสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ. 

รับแจงเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พนภัย” รวมถึงสายดวนนิรภัย1784 

ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือประสานใหการชวยเหลือโดยดวนตอไป ///// 

ภาพรวมสถานการณคลี่คลายในหลายพ้ืนที่แลว ระดับนำลดลง แตยังคงมีน้ำทวมขังในพืนที่ลุมต่ำ สำหรับการแกไขปญหา 

และใหการชวยเหลือประชาชน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ 

หนวยงานที่เก่ียวของเรงระดมสรรพกำลงัในการระบายนำออกจากพ้ืนที ่และดูแลใหการชวยเหลือผูประสบภัยจัดเจาหนาที่ 

ลงพ้ืนที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ 

ท้ังนี้ ประชาชนสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 1784” 



ปีที่: - ฉบับที่: 26327
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: กทม.-นนท์-เพชรบุรีสู้ภัยน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211111004010(11 พ.ย. 64/06:00) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 24.47 Ad Value: 51,387 PRValue : 154,161 คลิป: สี่สี(x3)



 

           

 

ฉบับประจำวันท่ี..11..เดือน ....พฤศจิกายน... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เชา  (...)บาย  หนา...1..จำนวน …1..แผน 

 

 
���� ปภ. แจง จว.เพชรบุรี ประจวบฯ และ 13 จังหวัดภาคใต เฝาระวังสถานการณน้ำ ชวงวันท่ี 11 – 15  พ.ย.64 

วันนี้ (10 พ.ย.64) เวลา 21.00 น. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ไดรับแจงจากกองอำนวยการน้ำแหงชาติวา ไดประเมินและวิเคราะห

สถานการณน้ำจากแผนท่ีฝนคาดการณ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคกร

มหาชน) ประกอบกับพ้ืนท่ีภาคใตยังคงมีฝนตกตอเนื่องในระยะนี้ กอปภ.ก โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึง

ไดแจงจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และ 13 จังหวัดภาคใต (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 

ปตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง กระบี่ ภูเก็ต สตูล และตรัง) ติดตามเฝาระวังสถานการณในชวงวันท่ี 11 – 15 พฤศจิกายน 

2564 แยกเปน 

 

1.พ้ืนท่ีเฝาระวังน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากบริเวณท่ีลาดเชิงเขา บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 

2.พ้ืนท่ีเฝาระวังระดับน้ำในอางเก็บน้ำขนาดกลางท่ีมีปริมาณน้ำมากกวารอยละ 80 และมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน เสี่ยงน้ำลน

กระทบพ้ืนท่ีลุมต่ำบริเวณทายอางเก็บน้ำ บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี ระนอง กระบี่ ภูเก็ต และตรัง 

 

 

 

 กองเผยแพรและประชาสมัพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
 (/) https://today.line.me/ (/) https://twitter.com/DDPMNews (/) www.facebook.com/DDPMNews 
 (/)  https://www.khaosod.co.th/   (/) https://gnews.apps.go.th/ (/)https://www.fm91bkk.com/ 

(/)  https://khaoja.com/ 

     

 

 

http://www.facebook.com/DDPMNews


 

 

3.พ้ืนท่ีเฝาระวังระดับน้ำเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีลุมต่ำบริเวณแมน้ำตาป จังหวัดสุราษฎรธานี คลองทาดีและคลองชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา แมน้ำปตตานี จังหวัดยะลา, จังหวัดปตตานี และแมน้ำโก-ลก จังหวัด

นราธิวาส 

 

 

โดยไดเนนย้ำใหจังหวัดจัดเจาหนาท่ีติดตามขอมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำอยางใกลชิดตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนสะสมมากกวา 90 มม. และพ้ืนท่ีจุดเส่ียงท่ีเคยเกิดน้ำทวมประจำ และประสานองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแจงเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยทราบลวงหนา พรอมท้ังใหจัดเจาหนาท่ีชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสา

ธารณภัยเขาประจำจุดเส่ียง เพ่ือแกไขปญหาและใหการชวยเหลือประชาชนไดทันที  

 

สำหรับประชาชนผูท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ขอใหติดตามขาวสารและการแจงเตือนภัยจากทางราชการอยางใกลชิด 

หากพบเห็นหรือไดรับความเดือดรอนจากสถานการณภัยสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจง

เหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พนภัย” รวมถึงสายดวนนิรภัย1784 ตลอด 24 

ช่ัวโมง เพ่ือประสานใหการชวยเหลือโดยดวนตอไป ///// 
 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23305
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 9, 12

หัวข้อข่าว: เมืองเพชรอ่วม เตือนชาวบ้านขนของหนีน้ำ ราชบุรีสังเวย1

รหัสข่าว: C-211111009071(11 พ.ย. 64/04:41) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 96.30 Ad Value: 211,860 PRValue : 635,580 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23305
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 9, 12

หัวข้อข่าว: เมืองเพชรอ่วม เตือนชาวบ้านขนของหนีน้ำ ราชบุรีสังเวย1

รหัสข่าว: C-211111009071(11 พ.ย. 64/04:41) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 96.30 Ad Value: 211,860 PRValue : 635,580 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24677
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: 'เพชรบุรี'ระทึก!น้ำป่าทะลักท่วม 'สุรินทร์'อ่วมจมบาดาล13อำเภอ

รหัสข่าว: C-211111021000(11 พ.ย. 64/04:32) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 43.91 Ad Value: 37,323.50 PRValue : 111,970.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14806
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ฝนถล่มใต้หนักเมืองคอนน้ำป่าไหลท่วมกทม.ทะเลหนุนยังกระทบ

รหัสข่าว: C-211111005057(11 พ.ย. 64/06:08) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 64.73 Ad Value: 58,257 PRValue : 174,771 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14806
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ฝนถล่มใต้หนักเมืองคอนน้ำป่าไหลท่วมกทม.ทะเลหนุนยังกระทบ

รหัสข่าว: C-211111005057(11 พ.ย. 64/06:08) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 64.73 Ad Value: 58,257 PRValue : 174,771 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11306
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: กทม.ยกของรอ ทะเลหนุน20พย.

รหัสข่าว: C-211111012000(11 พ.ย. 64/05:40) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 89.41 Ad Value: 138,585.50 PRValue : 415,756.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11306
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: กทม.ยกของรอ ทะเลหนุน20พย.

รหัสข่าว: C-211111012000(11 พ.ย. 64/05:40) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 89.41 Ad Value: 138,585.50 PRValue : 415,756.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3560
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 3

หัวข้อข่าว: มท.สั่งรับมือน้ำทะเลหนุน เตือนใต้ระวังฝนตกหนัก

รหัสข่าว: C-211111040004(11 พ.ย. 64/04:20) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 49.36 Ad Value: 74,040 PRValue : 222,120 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15950
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'มท.-กทม.'รับมือทะเลหนุนอีก20พย.

รหัสข่าว: C-211111020044(11 พ.ย. 64/05:22) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.92 Ad Value: 21,912 PRValue : 65,736 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



กองเผยแพรและประชาสมพันธ ฝายประชาสัมพันธ 
(/) https://www.thansettakij.com/ (/) https://www.matichon.co.th/ (/) https://www.dailynews.co.th/ 

(/)www.facebook.com/prmoithailand (/)https://theworldnews.net/ (/)https://tna.mcot.net/ 

(/) https://www.bangkokbiznews.com/ (/) 
https://www.m2fnews.com/ (/)https://www.posttoday.com/ 
https://www.khaosod.co.th/ 

ฉบับประจำวันที..11..เดือน ....พฤศจิกายน... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เชา (...)บาย หนา...1..จำนวน …1..แผน 

 

 
 

มท.1 หารือ กทม. และผู้ว่าฯ 5 จังหวัด รับมือสถานการณ์นํ้าทะเลหนุน เน้นยํา้ ต้องแจ้งเตือนประชาชน เตรียมการรับมือเสริมแนวคันก้ันนํ้า และเร่งระบาย

นํา้ เพ่ือบรรเทาผลกระทบให้กับพ่ีน้องประชาชน 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน ท่ีห้องประชุมดาํรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ ์เผา่จินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น

ประธานการประชุมหารือการจดัการนํ้าพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี นายนิรัตน์ พงษสิ์ทธิถาวร รองปลดักระทรวงมหาดไทย หวัหนา้กลุ่มภารกิจ

ดา้นสาธารณภยัและพฒันาเมือง นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั นายณรงค ์เรืองศรี รองปลดักรุงเทพมหานคร นายณรงค์

ศกัด์ิ โอสถธนากร ผูว่้าราชการจงัหวดัปทุมธานี นายวนัชยั คงเกษม ผูว่้าราชการจงัหวดัสมุทรปราการ นายสุรศกัด์ิ เจริญศิริโชติ ผูว่้าราชการจงัหวดันครปฐม 

นายณรงค ์รักร้อย ผูว่้าราชการจงัหวดัสมุทรสาคร และนางสาวอโรชา นนัทมนตรี รองผูว่้าราชการจงัหวดันนทบุรี ร่วมหารือ  

พล.อ.อนุพงษ ์เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาวะระดบันํ้าจากกรมอุทกศาสตร์ กองทพัเรือ พบว่าในระหว่างวนัท่ี 9-14 พฤศจิกายน 2564 เป็นช่วงท่ีนํ้า

ทะเลหนุนสูง ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมขงัชุมชนบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาและพ้ืนผิวจราจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑล สร้างความเดือดร้อน

ให้กบัพ่ีนอ้งประชาชนท่ีพกัอาศยัและใชถ้นนในการสัญจร ซ่ึงในวนัน้ีไดเ้ชิญกรุงเทพมหานครและผูว่้าราชการจงัหวดัปริมณฑล มาร่วมหารือและติดตาม

ผลกระทบจากสถานการณ์นํ้าทะเลหนุนในพ้ืนท่ี เพ่ือกาํหนดแนวทางการแกไ้ขสถานการณ์ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กองอาํนวยการนํ้าแห่งชาติ กรม

ชลประทาน เป็นตน้ 

นายณรงค ์เรืองศรี รองปลดักรุงเทพมหานคร กลา่วว่า กรุงเทพมหานคร ไดรั้บผลกระทบจากนํ้าทะเลหนุน เม่ือวนัท่ี 8 พ.ย.64 จาํนวน 9 เขต ไดแ้ก่เขตดุสิต 

เขตบางพลดั เขตบางซ่ือ เขตพระนคร เขตสัมพนัธวงศ ์เขตธนบุรี เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม และเขตคลองเตย โดยไดรั้บการสนบัสนุนการระบายนํ้าจาก

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทาํให้นํ้าลดลงทั้งหมดแลว้ และกรุงเทพมหานครไดเ้สริมกระสอบทราย ตรวจสอบความแขง็แรง โดยติดตั้งระบบท่อรับนํ้า

ไปสู่ระบบสูบ เพ่ือระบายออกและเล้ียงนํ้า จนกว่าสถานการณ์นํ้าหนุนจะลดลงเขา้สู่ภาวะปกติ 

จากนั้น ผูว่้าราชการจงัหวดัปริมณฑล ไดร้ายงานสถานการณ์และการดาํเนินการให้ความช่วยเหลือและแกไ้ขในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้าทะเลหนุน พร้อม

ทั้งนาํเสนอแนวทางการขอรับการสนบัสนุนเพ่ือแกไ้ขปัญหาบรรเทาผลกระทบให้กบัประชาชน 

http://www.thansettakij.com/
http://www.matichon.co.th/
http://www.dailynews.co.th/
http://www.facebook.com/prmoithailand
https://theworldnews.net/
http://www.bangkokbiznews.com/
http://www.m2fnews.com/
https://www.posttoday.com/
https://www.posttoday.com/
http://www.khaosod.co.th/


 

 

พล.อ.อนุพงษ ์กล่าวเพ่ิมเติมว่า ไดเ้นน้ย ํ้าให้ผูว่้าราชการจงัหวดัปริมณฑลไดป้ระสานงานร่วมกนั โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ และแจง้เตือนประชาชน

เตรียมการรับสถานการณ์  พร้อมทั้งกาํชบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งฝ่ายปกครอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เสริมความมัน่คงแขง็แรงบริเวณแนวกระสอบ

ทรายต่างๆ พร้อมติดตั้งระบบป๊ัมนํ้า ระบบระบายนํ้าในทุกๆ จุดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งพ้ืนท่ีคนักั้นนํ้าชัว่คราว และสร้างความรับรู้เขา้ใจในการดาํเนินงานกบั

ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 
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จ.สงขลาเผชิญสภาพอากาศปดฝนตกสะสมมาตลอด 2 วัน เตือนเฝาระวังน้ำทวมใน 5 ลุมน้ำ 

เผยแพร: 10 พ.ย. 2564 11:33  ปรับปรุง: 10 พ.ย. 2564 11:33  โดย: ผูจัดการออนไลน 

ขณะท่ีสภาพคลื่นลมในทะเลอาวไทย บริเวณชายฝงสงขลาท่ีเริ่มมีกำลังแรงข้ึนเพราะเขาสูชวงฤดูมรสุม ซ่ึงระลอกนี้จากการ

ประกาศเตือนของศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก จะมีฝนตกและคลื่นสูง 2-3 เมตร ไปจนถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายนนี้ 

ทำใหชาวบานประมงพ้ืนบานในพ้ืนท่ีชายฝงท้ัง 6 อำเภอของ จ.สงขลา ตั้งแต อ.ระโนด สทิงพระ สิงหนคร จะนะ เทพา และ 

อ.เมืองสงขลา ตองหยุดออกทะเลชั่วคราว เชน ชาวประมงพ้ืนบานในพ้ืนท่ีบานบออิฐ ต.เกาะแตว อ.เมืองสงขลา ตอนนี้ตอง

นำเรือข้ึนมาจอดบนฝงอยางทุลักทุเล ทามกลางสภาพอากาศท้ังลม ท้ังฝน และคลื่นท่ีพัดกระหน่ำตลอดเวลา และตองหยุด

เรือจนกวาสภาพอากาศจะกลับเขาสูภาวะปกติ เพราะตอนนี้คลื่นท่ีซัดเขาสูชายฝงมีกำลังแรงมาก ไมสามารถออกเรือได 

 

ดานศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก ไดออกประกาศเตือนตอเนื่องเปนฉบับท่ี 5 เรื่องคล่ืนลมแรงบริเวณอาวไทย 

และมีฝนตกหนักบริเวณภาคใตฝงตะวันออก ขอใหประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 9 จังหวัด บริเวณ จ.ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และ จ.นราธิวาส ระมัดระวังอันตรายจากฝนตก

หนักถึงหนักมาก และฝนท่ีตกสะสม ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน และน้ำปาไหลหลาก ในชวงวันท่ี 10-13 

พฤศจิกายนนี้ สำหรับคล่ืนลมบริเวณอาวไทยมีกำลังแรงข้ึน มีคล่ืนสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝง และให

ติดตามประกาศของศูนยอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิด 

 กองเผยแพรและประชาสมัพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
 (/) https://m.mgronline.com/  (/)  https://www.thaich8.com/n 

 

 

https://m.mgronline.com/
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กาฬสินธุ์เร่งนาํเคร่ืองจกัรซ่อมพนงักั้นแม่นํ้าชีขาด นํ้าท่วมนาขา้วแลว้กวา่ 3 พนัไร่ 

จากกรณีพนงักั้นแม่นํ้าชีบริเวณบา้นแจง้จม หมู่ 7 ต.เจา้ท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ ขาดเป็นทางยาวกว่า 10 เมตร เม่ือช่วงเชา้ท่ีผา่นมา ส่งผลให้มวล

นํ้าทะลกัเขา้ท่วมพ้ืนท่ีการเกษตรเป็นบริเวณกวา้ง ท่วมนาขา้วหลายร้อยไร่ พร้อมเตือนประชาชนพ้ืนท่ีรับนํ้านาํสัตวเ์ล้ียงและขนยา้ยส่ิงของขึ้นท่ีสูง 

ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีและหน่วยกูภ้ยัเร่งนาํเคร่ืองจกัรเขา้ซ่อมอุดรอยขาด ตามข่าวท่ีเสนอแลว้นั้น 

ล่าสุดเม่ือเวลา 15.00 น.วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า ตรงจุดพนงักั้นแม่นํ้าชีขาด นายทรงพล ใจกร่ิม ผวจ.กาฬสินธ์ุ ลงพ้ืนท่ี

ติดตามความคืบหน้าการแกไ้ขปัญหาพนงักั้นแม่นํ้าชีขาด โดยมีนายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ.กาฬสินธ์ุ นาย

สาํรวย อินพิทกัษ ์ผูอ้าํนวยการโครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาลาํปาว นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผูอ้าํนวยการทางหลวงชนบทกาฬสินธ์ุ นายชานุวฒัน์ 

วรามิตร นายก อบจ.กาฬสินธ์ุ รายงานสถานการณ์ และหน่วยกูภ้ยัเตรียมพร้อมช่วยเหลือโดยจากการตรวจสอบพบพนังพน้แม่นํ้ าชีขาดตั้งแต่เวลา

ประมาณ 06.00 น. ซ่ึงตลอดช่วงเช้าท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เร่งนําเคร่ืองจักรกลหนัก ทั้ งรถแบ็คโฮ รถบรรทุกดิน กําลังเจ้าหน้าท่ี 

อาสาสมคัรกูภ้ยั ผูน้าํชุมชน และชาวบา้นไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาอยา่งเต็มท่ี โดยระดมกาํลงัประกอบตะแกรงบรรจุกอ้นหินใหญ่ เพ่ือทาํการปิดทางนํ้า

ตรงจุดท่ีพนังกั้นแม่นํ้ าขาด จากการกดัเซาะของมวลนํ้ า ซ่ึงมีความกวา้งประมาณ 10 เมตร ทั้งน้ี การดาํเนินการเป็นไปด้วยด้วยความยากลาํบาก 

เน่ืองจากกระแสนํ้าไหลเช่ียวมาก ดา้นนายคาํมอน ศรีพงษเ์สริฐ กาํนนัตาํบลเจา้ท่า กล่าวว่า สาเหตุของพนงักั้นแม่นํ้าชีขาดในคร้ังน้ี น่าจะเกิดจากการท่ี

มีมวลนํ้าในแม่นํ้าชีท่ีไหลมาจาก จ.มหาสารคาม เกิดการหนุนสูงต่อเน่ืองมานานกว่า 1 เดือน ซ่ึงอาจจะทาํให้เน้ือดินท่ีเป็นพนงัเกิดการอิ่มนํ้าและอ่อน

ตวั จึงถูกกระแสนํ้ากดัเซาะพนงัตรงจุดท่ีขาดดงักล่าว ทั้งน้ีเบ้ืองตน้ไดรั้บแจง้จากชาวบา้นว่าพบรอยร่ัวเวลาประมาณ 05.00 น. จึงไดอ้อกไปสาํรวจ 

จากการตรวจสอบเบ้ืองตน้พบรอยนํ้ากดัเซาะดา้นฝ่ังแม่นํ้าชีเป็นโพรงกวา้ง ขณะท่ีมีรอยร่ัวฝ่ังตรงขา้มท่ีเป็นพ้ืนท่ีนาขา้วของชาวบา้นมีนํ้าทะลุออกมา 

จึงได้แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเขา้มาดาํเนินการแกไ้ข แต่คงจะเป็นเพราะกระแสนํ้าท่ีกดัเซาะทวีความแรงขึ้น รอรร่ัวดงักล่าวไดข้ยายตวั และกดั

เซาะพนังกั้นแม่นํ้ าชีพงัทลาย และพนงัถูกตดัขาดดงักล่าว ทั้งน้ี ปริมาณของนํ้ าในแม่นํ้าชีท่ีหนุนสูงมากกว่าปี 2554 ท่ีท่วมหนกั แต่ความเสียหาย

นอ้ยกว่า เพราะเพ่ิงเกิดเหตุ และกาํลงัทาํการสาํรวจเบ้ืองตน้ ซ่ึงพบว่ามีนาขา้วถูกนํ้าท่วมจากพนงัขาดแลว้กว่า 3,000 ไร่ 

 

 

 กองเผยแพรและประชาสมัพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
 (/) https://www.matichon.co.th/region  (/) https://siamrath.co.th/                                                  

(/) https://www.facebook.com/99Newa/   (/) https://www.nationtv.tv/ 

 

 

https://www.matichon.co.th/region
https://siamrath.co.th/
https://www.facebook.com/99Newa/
https://www.nationtv.tv/


 

 

 

ดา้นนายธนทร ศรีนาค หัวหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ.กาฬสินธ์ุ กล่าวว่าหลงัเกิดเหตุนายทรงพล ใจกร่ิม ผวจ.กาฬสินธ์ุ กาํชบัให้

เจา้หน้าท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เจา้หนา้ท่ีอาํเภอกมลาไสย เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยกูภ้ยัเมตตาธรรมกาฬสินธ์ุ หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง เร่งซ่อมอุดรอยขาด และนาํเคร่ืองจกัรเขา้ถมดินโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือลดความรุนแรงและความเสียหาย ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อน จาก

การไหลท่วมพ้ืนท่ีการเกษตรนายธนทรกล่าวอีกว่า เน่ืองจากมวลนํ้ามีปริมาณมากและไหลแรง จึงเป็นอุปสรรคในการปิดรอยร่ัวของนํ้า ซ่ึงเจา้หน้าท่ี

ทุกฝ่ายก็ใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการดาํเนินการตั้งแต่ช่วงเชา้ สาํหรับพ้ืนท่ีไดรั้บผลกระทบบริเวณแม่นํ้าชี 3 อาํเภอตั้งแต่ปริมาณนํ้าไหลเขา้มา

ในพ้ืนท่ีช่วงตน้เดือนตุลาคมท่ีผา่นมา ประกอบดว้ย อ.กมลาไสย อ.ฆอ้งชยั และ อ.ร่องคาํ บา้นเรือนราษฎรท่ีอยู่ติดฝ่ังแม่นํ้าชีไดรั้บผลกระทบหนกั 8 
ครัวเรือน ซ่ึงได้ทาํการอพยพไปท่ีอยู่ในปลอดภยัเรียบร้อยแลว้ ภาพรวมพ้ืนท่ีการเกษตร 5 ตาํบล พ้ืนท่ีการเกษตร 10,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม ใน

ส่วนของการแกไ้ขจุดท่ีพนงักั้นแม่นํ้าชีขาดก็ระดมสรรพกาํลงักนัอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได ้
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ปภ.มุกดาหาร จดัโครงการสูบส่งนํ้าระยะไกลเพ่ือผลิตนํ้าประปาหมู่บา้น อ.คาํชะอี - เร่งสูบกกัเก็บสาํรอง

ผลิตนํ้าประปา 
remove_red_eye4 
วนัน้ี (10 พ.ย.64) เวลา 14.00 น. นายเฉลิมพล มัง่คัง่ ผูว่้าราชการจงัหวดัมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสูบส่งนํ้าระยะไกลเพ่ือผลิตนํ้าประปา

หมู่บา้น ณ บา้นโพน หมู่ท่ี 7 ตาํบลบา้นเหล่า อาํเภอคาํชะอี จงัหวดัมุกดาหาร พร้อมพบปะประชาชน เพ่ือประชาสัมพนัธ์โครงการและขอความร่วมมือให้ใชน้ํ้า

อยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนายชยตุ วงศ์วณิชผูอ้าํนวยการศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 7 นายกฤษณ์ แกว้ทองหลาง หวัหนา้

สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัมุกดาหาร พร้อมดว้ยผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมพิธีเปิดฯ 
ทั้งน้ี โครงการสูบส่งนํ้าระยะไกลเพ่ือผลิตนํ้าประปาหมู่บา้น จงัหวดัมุกดาหาร เป็นความร่วมมือระหว่างกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) โดยสาํนกังาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัมุกดาหาร อาํเภอคาํชะอี และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเหล่า ซ่ึงศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 7 สกลนคร 

ไดใ้ห้สนบัสนุนเคร่ืองสูบส่งนํ้าระยะไกลแรงดนัสูง ดาํเนินการสูบส่งนํ้าจากห้วยกกกอก (คลองมุก) ไปกกัเก็บยงัหนองนางโอง เพ่ือผลิตนํ้าประปาให้บริการ

ประชาชนในพ้ืนท่ีบา้นโพน หมู่ท่ี 7 ตาํบลบา้นเหล่า อาํเภอคาํชะอี จงัหวดัมุกดาหาร ซ่ึงมีกาํหนดดาํเนินการในช่วงวนัท่ี 3 – 13 พฤศจิกายน 2564 รวม 

11 วนั เป้าหมาย ปริมาณนํ้าท่ีตอ้งการจาํนวน 58,000 ลูกบาศกเ์มตร ประชาชนไดรั้บประโยชน์ จาํนวน 2 หมู่บา้น 700 ครัวเรือน รวมกว่า 2,500 คน 
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ขณะน้ี ได้ดาํเนินการสูบส่งนํ้ าฯ มาแลว้ 10 วนั 146 ชั่วโมง ปริมาณนํ้ าสะสม 39,420 ลูกบาศก์เมตร ระดับนํ้ าหนองนางโองเพ่ิมขึ้น 2.10 เมตร ทั้งน้ี 

สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัมุกดาหาร ไดป้ระสานหวัหนา้ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นทุกแห่งในพ้ืนท่ี

จงัหวดัมุกดาหาร เขา้ร่วมสังเกตการปฏิบติังานการสูบส่งนํ้าระยะไกลแรงดนัสูง เพ่ือแลกเปลี่ยนขอ้เสนอแนะและนาํไปปรับใชใ้ห้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี 
 

 
 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24677
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนซ้าย)

ภาพข่าว: ลงพื้นที่

รหัสข่าว: C-211111021048(11 พ.ย. 64/04:08) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.61 Ad Value: 10,090.50 PRValue : 30,271.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15950
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย

รหัสข่าว: C-211111020007(11 พ.ย. 64/03:01) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.96 Ad Value: 21,956 PRValue : 65,868 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14806
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: ลุ้นศบค.เคาะ12พ.ย.คลายล็อกเพิ่ม-ปรับโซนสีจว.

รหัสข่าว: C-211111005116(11 พ.ย. 64/06:26) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 148.78 Ad Value: 133,902 PRValue : 401,706 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14806
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: ลุ้นศบค.เคาะ12พ.ย.คลายล็อกเพิ่ม-ปรับโซนสีจว.

รหัสข่าว: C-211111005116(11 พ.ย. 64/06:26) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 148.78 Ad Value: 133,902 PRValue : 401,706 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14806
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: ลุ้นศบค.เคาะ12พ.ย.คลายล็อกเพิ่ม-ปรับโซนสีจว.

รหัสข่าว: C-211111005116(11 พ.ย. 64/06:26) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 148.78 Ad Value: 133,902 PRValue : 401,706 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9130
วันที่: พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวย่อยภูมิภาค: เตือนภาคใต้ฝนหนักลมแรง 10-13 พ.ย.

รหัสข่าว: C-211111008042(11 พ.ย. 64/05:30) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 18.63 Ad Value: 13,972.50 PRValue : 41,917.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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พยากรณอากาศประจำวัน 

ลักษณะอากาศท่ัวไป พยากรณ์อากาศ 24 ชัว่โมงขา้งหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็กาํลงัแรงจากประเทศจีน

แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลกัษณะเช่นน้ีทาํให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 
องศาเซลเซียส กบัมีอากาศเยน็และมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ

เน่ืองจากอากาศท่ีหนาวเยน็ลงไวด้ว้ย สําหรับมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต ้และ

ทะเลอนัดามนัมีกาํลงัแรง ทาํให้ภาคใตม้ีฝนตกหนักหลายพ้ืนท่ีและมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลม

บริเวณอ่าวไทยและทะเลอนัดามนัมีกาํลงัแรงขึ้น โดยอ่าวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง

คลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และทะเลอนัดามนัคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใตร้ะวงัอนัตราย

จากฝนท่ีตกหนกัซ่ึงอาจทาํให้เกิดนํ้าท่วมฉบัพลนัและนํ้าป่าไหลหลากได ้ส่วนประชาชนท่ีอาศยับริเวณชายฝ่ัง

ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกควรระวงัอนัตรายจากคลื่นลมแรงท่ีพดัเขา้หาฝ่ัง ชาวเรือควรเดินเรือดว้ยความระมดัระวงั 

เรือเลก็บริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝ่ังจนถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 
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