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แม่สอดยังวิกฤติ เร่งช่วยชาวบ้าน 
มท.1 สั(งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เฝ้าระวังสภาพอากาศ ประเมินความเสี(ยงนํ Eาท่วม-ดินถล่ม แจ้งเตือน ปชช.ทันที ชป. 
เร่งช่วยเหลือพื Eนที(ประสบอุทกภยั หลังฝนตกหนกัในหลายพื Eนที( เตือนแม่นํ Eาเมยเพิ(มสงูขึ Eน ห่วงลํานํ Eาหมันแนวโน้มอยู่ใน
ระดับวิกฤติ เตรียมพร้อมเครื(องจักร-เครื(องมือ ประสาน ปภ.ช่วยชาวเลยวันที( 29 ก.ค. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั(งการไปยงัผู้ว่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั เฝ้าระวงัติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศ 
และปัจจยัเสี(ยงในพื Eนที( เช่น ปริมาณฝนสะสม ระดบันํ Eาในแม่นํ Eาลําคลอง การระบายนํ Eาของอ่างเก็บนํ Eา และสถานการณ์
นํ Eาของจังหวัดต้นนํ Eา รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั Eง
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบจากภยัพิบัติที(อาจเกิดขึ Eน หากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี(ยงที(จะ
เกิดสถานการณ์อุทกภยั วาตภยั และดินถล่ม ให้แจ้งเตือนภยัไปยงักองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละ
ระดับ ดําเนินการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ พร้อมทั Eงสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยติดตามสถานการณ์และ 
การแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื(อง และแจ้งเตือนประชาชน อาสาสมัครเครือข่ายแจ้งเตือนภัย  
ผู้ นําชุมชน ผู้ปกครองท้องที( ในทุกช่องทางอย่างถูกต้องรวดเร็ว เช่น หอเตือนภยั หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน สื(อสงัคม
ออนไลน์ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และให้ผู้อํานวยการจังหวัด/อําเภอ/ท้องถิ(น พิจารณาใช้
อุปกรณ์เตือนภยัที(มีในพื Eนที( หากจงัหวดัร่วมกับหน่วยงานในพื Eนที(วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่าจะเกิดภยัพิบติั 
นอกจากนี Eให้เตรียมความพร้อมบุคลากร ทรัพยากร เครื(องจกัรกลสาธารณภยั เพื(อให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัทนัท่วงที 
ดร.ทวีศักด̀ิ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตามที(มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบน 
ของภาคเหนือ ประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้ที(พดัปกคลมุทะเลอนัดามนั ประเทศ
ไทย และอ่าวไทย ยงัคงมีกําลงัแรง ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต้ฝั(งตะวนัตกของไทย 
มีฝนตกหนักบางแห่ง ปัจจุบัน (29 ก.ค.64) อ่างเก็บนํ Eาขนาดใหญ่และขนาดกลางทั(วประเทศมีปริมาณนํ Eารวมกัน
ทั Eงสิ Eน 33,599 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯ รวมกัน ยังสามารถรับนํ Eาได้อีก 40,363 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ  
4 เขื(อนหลักลุ่มนํ Eาเจ้าพระยามีปริมาณนํ Eารวมกันประมาณ 7,879 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ 
รวมกัน สามารถรับนํ Eาได้อีก 16,992 ล้าน ลบ.ม.รองอธิบดี ชป. กล่าวว่า  

สําหรับสถานการณ์อุทกภัย ปัจจุบนัมีพื Eนที(ที(ประสบอุทกภยั 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก เลย และร้อยเอ็ด 
โดยที(  

จ.พิษณุโลกมีพื Eนที(นํ Eาท่วม 2 อําเภอ คือ อ.ชาติตระการ และ อ.นครไทย มีนํ Eาเอ่อล้นตลิ(งแม่นํ Eา 2 สาย ได้แก่ 
แม่นํ Eาแควน้อย อ.นครไทย มีพื Eนที(การเกษตรและพื Eนที(ชุมชนได้รับผลกระทบ 8 ตําบล จํานวน 2,818 ไร่ และแม่นํ Eาภาค อ.
ชาติตระการ มีพื Eนที(ถูกนํ Eาท่วม 8 ตําบล ปัจจุบนัปริมาณนํ Eาในแม่นํ Eาเมยและแม่นํ Eาภาคลดลงอย่างต่อเนื(อง เพราะปริมาณ
ฝนในพื Eนที(ลดลง คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วนันี E ที(  

จ.ตาก แม่นํ Eาเมยได้เอ่อล้นตลิ(งเข้าท่วมชุมชน 2 อําเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด ในเขตเทศบาลนครแม่สอดและ 
เขตเทศบาลตําบลท่าสายลวด และ อ.พบพระ บ้านมอเกอร์ไทย ม.1 ตําบลวาเล่ย์ ปัจจุบันระดับนํ Eาในแม่นํ Eาเมยยังคง 
เพิ(มสงูขึ Eน เพราะยงัคงมีฝนตกในพื Eนที( โครงการชลประทานตากได้แจ้งเตือนหน่วยงานที(เกี(ยวข้องและประชาชนให้ทราบ
ถึงสถานการณ์ ตลอดจนกําจดัสิ(งกีดขวางทางนํ Eาเพิ(มระบายนํ Eาให้มีประสิทธิภาพ  
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จ.เลยมีพื Eนที(นํ Eาท่วมในเขตอําเภอด่านซ้าย 4 จุด ได้แก่ ตัวเมืองด่านซ้าย บ้านนาเวียง บ้านนาหอ และบ้านนาหมูม่น  

เพราะเกิดนํ Eาป่าไหลหลากในลํานํ Eาหมันและลํานํ Eาห้วยศอกที(ไหลมารวมกันบริเวณ อ.ด่านซ้าย ปัจจุบันปริมาณนํ Eา 
ในลํานํ Eาหมันมีแนวโน้มอยู่ในระดับวิกฤติ โครงการชลประทานเลยได้เตรียมความพร้อมเครื( องจักร-เครื( องมือ  
พร้อมประสานไปยงัผู้ นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ(น ปภ.เพื(อเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว 

จ.ร้อยเอ็ดมีพื Eนที(นํ Eาท่วม 1 อําเภอ ได้แก่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบัน (29 ก.ค.64) ระดับนํ Eาที(สถานี E.92  
บ้านท่างาม อ.เสลภูมิ ลดลงตํ(ากว่าตลิ(งแล้วประมาณ 8 เซนติเมตร มีปริมาณนํ Eาไหลผ่านที( 184 ลบ.ม./วินาที แนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื(อง แต่ยังคงมีนํ Eาค้างทุ่งอยู่ในพื Eนที(ลุ่มตํ(านอกเขตคันพนังประมาณ 100 ไร่ คาดว่าสถานการณ์จะกลบั 
เข้าสู่สภาวะปกติภายในวนัที( 29 ก.ค. โครงการชลประทานร้อยเอด็ติดตั Eงเครื(องผลกัดนันํ Eา 16 เครื(อง ที(สถานีวดันํ Eาสะพาน
บ้านค้อเหนือนางาม ช่วงรอยต่ออําเภอเมืองยโสธรและอําเภอเสลภูมิ เพื(อเร่งผลกัดันนํ Eาออกจากพื Eนที( รวมทั Eงใช้ประตู
ระบายนํ Eาบุ่งเบ้า ประตรูะบายนํ Eากุดปลาเข็ง และประตรูะบายนํ Eาบ้านบาก ตดัยอดนํ Eาเข้าไปเก็บในแก้มลิง โดยไม่ให้สง่ผล
กระทบกับพื Eนที(การเกษตร. 
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บกปภ.ช. บูรณาการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนเข้มข้นเฝ้าระวัง

สถานการณ์ภัย – แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าในระดับพืEนทีG 
 

 
ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย แ ห่ ง ช า ติ  ( บ ก ป ภ . ช . ) 
บูรณาการกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนอย่าง
เข้มข้น เน้นการเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ภยัอย่างใกล้ชิด พร้อมวิเคราะห์คาดการณ์ ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ 
และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงเน้นยํ Qาการใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเครือช่าย 
แจ้งเตือนภยัเชืTอมโยงการแจ้งเตือนภยัให้เข้าถึงทุกพื QนทีTเสีTยงอย่างรวดเร็ว อีกทั Qงจดัเตรียมพร้อมอุปกรณ์และเครืTองจกัรกล
ด้านสาธารณภยัให้พร้อมเผชิญเหตแุละช่วยเหลือผู้ประสบภยัเพืTอลดผลกระทบจากสถานการณ์ภยัให้ได้มากทีTสดุ 

นายบุญธรรม เลิศสขุีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ในฐานะผู้อํานวยการกลาง กองอํานวยการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลาง เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ช่วงปลาย
เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564 ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้พดัปกคลมุ และอาจมีพายุหมนุ
เขตร้อนจะเคลืTอนเข้ามาใกล้ พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนาแน่นและฝนตกหนกัถึง
หนักมากบางพื QนทีT อาจทําให้เกิดนํ Qาท่วมฉับพลัน นํ Qาป่าไหลหลาก นํ Qาล้นตลิTง และดินถล่ม กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้บูรณาการกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเตรียมพร้อม
รับมือสถานการณ์ภยัในช่วงฤดฝูนอย่างเข้มข้น มุ่งเน้นการแจ้งเตือนภยัล่วงหน้าทีTมีประสิทธิภาพ 
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โดยให้คณะทํางานติดตามสถานการณ์ของจงัหวดัเฝ้าระวงัติดตามสภาพอากาศ และปัจจัยเสีTยงเชิงพื QนทีT อาทิ ปริมาณ
นํ Qาฝนสะสม ระดับนํ Qาในแหล่งนํ Qาต่าง ๆ การระบายนํ Qาในอ่างเก็บนํ Qา และสถานการณ์นํ Qาของจังหวัดพื QนทีTต้นนํ Qา  
เพืTอวิเคราะห์คาดการณ์ ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และแจ้งเตือนภยัล่วงหน้า หากมีแนวโน้มเกิดอุทกภยั วาตภยัและ
ดินถล่มให้แจ้งเตือนไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ 
พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนืTอง รวมถึง
เน้นยํ Qาการใช้กลไกของฝ่ายปกครองกํานนั ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมคัรเครือช่ายแจ้งเตือนภยัเชืTอมโยงการแจ้งเตือนภยัใน
ทุกรูปแบบทั Qงหอเตือนภยั หอกระจายข่าว รถประชาสมัพนัธ์ วิทยุชุมชน และสืTอสงัคมออนไลน์ 
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นํ#าเมยทะลกัเพิ/ม-ลน้ตลิ/งร่วม 2	เมตร สองฝั/งแม่สอด-เมียวดีจมบาดาล	

 
ตาก - ฝนถล่มชายแดนตาก 7 วันไม่มีขาดเม็ด..ทํานํ ;าเมยทะลักล้นตลิ?งร่วม 2 เมตร ท่วมพื ;นที?พรมแดนไทย-เมียนมา ทั ;ง “เเม่สอด-เมียวดี” 
จมมิดซํ ;าเติมวิกฤตโควดิ แถมนํ ;าป่าทะลักล้นห้วยท่วมแม่จะเราเขตแม่ระมาดแล้ว 

 
วนันี & (28 ก.ค. 64) ผู้สื5อขา่วรายงานว่า พื &นที5 5 อําเภอแนวชายแดนจงัหวดัตากทุกอําเภอยงัคงมีฝนตกหนกัอย่างต่อเนื5อง
ตลอด 7 วนัที5ผ่านมา โดยเฉพาะแม่สอด ปริมาณนํ &าฝนรอบ 24 ชั5วโมงวดัได้สงูถึง 90 มิลลิเมตร ทําให้สถานการณ์นํ &าท่วม
ในเขตชายแดนแม่สอดวิกฤตมากขึ &น ซํ &าเติมปัญหาโควิด-19 ที5มียอดติดเชื &อสงูแบบรายวนั 
 
ล่าสดุช่วงเช้าที5ผา่นมาระดบัแม่นํ &าเมยที5กั &นแนวพรมแดนไทย-เมียนมาล้นตลิ5งสงูเกือบ 2 เมตร เพิ5มขึ &นจากเมื5อวาน (27 
ก.ค.) เกือบ 1 เมตร และกําลงัเพิ5มระดบัขึ &นอีกหลงัฝนตกหนกั มวลนํ &ามหาศาลได้ท่วมพื &นที5ชายแดนทั &งฝั5งเมียวดี ประเทศ
เมียนมา และฝั5งไทย เป็นวงกว้าง 
 
เจ้าหน้าที5ทั &งฝ่ายปกครอง ทหาร ปภ. ตลอดจนทีมกู้ภยัต่างๆ ต้องระดมกําลงักันเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที5ติดค้างอยู่ภายใน
บ้านตลอดแนวตลิ5งแม่นํ &าเมยที5ถูกนํ &าท่วมสงูตั &งแต่ 50 ซม.-กวา่ 1 เมตร บางจุดระดบันํ &าท่วมสงูจนเกือบจะถึงมิเตอร์ไฟฟ้า 
ทําให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สอดต้องตดักระแสไฟฟ้าป้องกันอนัตรายต่อประชาชน ส่วนพื &นที5 อ.แม่ระมาด จ.
ตาก ซึ5งเป็นพื &นที5รับนํ &าเมยต่อจากแม่สอด มีรายงานว่านํ &าในลาํห้วยแม่ละเมา ซึ5งเป็นลําห้วยขนาดใหญ่ที5ไหลมาจากภเูขา
ผ่านหลายตําบลได้ล้นตลิ5งแบบฉับพลนัเข้าท่วมสะพานข้ามลาํห้วยจนถนนทางเข้าออกหมู่บ้านวงัผา หมู่ที5 4 ต.แม่จะเรา 
อ.แม่ระมาด ไม่สามารถใช้งานได้ 
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นอกจากนี & กระแสนํ &ายงัไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนติดแนวลาํห้วยจนชาวบ้านหลายคนหนีไม่ทนัติดภายในบ้านพกั 
เจ้าหน้าที5จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที5 35 ได้นํากําลงัทหารพรานลยุนํ &าที5ไหลอย่างเชี5ยวกรากเข้าไปช่วยเหลอื
ชาวบ้านพร้อมขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านที5จมนํ &านําออกไปรวมตวักันบนที5สงู 
 
โดยขณะนี & (11.00 น.เศษ) ระดบันํ &าที5ท่วมในหมู่บ้านวงัผาได้เพิ5มขึ &นอย่างต่อเนื5อง เพราะนํ &าในลําห้วยไม่สามารถระบาย
ลงสู่แม่นํ &าเมยที5หนุนสงูขึ &น ซึ5งอาจจะทําให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี & 
 
ด้านกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัตากได้มีหนงัสือด่วนไปถึงส่วนราชการทุกอาํเภอแนวชายแดน
จงัหวดัตาก ให้ออกประชาสมัพนัธ์แจ้งเตือนภยัแก่ประชาชนในพื &นที5เสี5ยงภยัพิบติันํ &าท่วมดินโคลนถล่มในทุกพื &นที5เสี5ยงภยั
ในทุกอาํเภอให้ติดตามขา่วสารเตือนภยัจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมกําชบัให้ทุกหน่วยงานในพื &นที5เสี5ยงภยั
เตรียมการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทนัทีตลอด 24 ชั5วโมง 
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ปภ.ประสานหน่วยงาน เร่งช่วยเหลือ 4 จงัหวดั ประสบอทุกภยั-วาตภยั 

 

ปภ.รายงานเกิดอทุกภยั-วาตภยัใน 4 จงัหวดั ประสานหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
เมื?อวนัที? 29 ก.ค. 64 รายงานในรอบ 24 ชั?วโมงที?ผ่านมา เกิดสถานการณ์ภยัใน 4 จงัหวดั แยกเป็น อุทกภัย 2 จงัหวดั 
ได้แก่ กําแพงเพชร และตาก รวม 3 อาํเภอ 5 ตําบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 149 หลงั สะพาน 1 แห่ง และ
เกิดวาตภัย 2 จงัหวดั ได้แก่ นครศรีธรรมราช และระนอง รวม 2 อําเภอ 2 ตําบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 2 
หลงัซึ?ง ปภ. ได้ร่วมกับจงัหวดัและหน่วยงานที?เกี?ยวข้องลงพื \นที?สํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัใน
เบื \องต้นแล้ว 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอาํนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) 
รายงาน ในรอบ 24 ชั?วโมงที?ผ่านมาเกิดอุทกภยั 2 จงัหวดั ได้แก่ กําแพงเพชร และตาก รวม 3 อาํเภอ 5 ตําบล 7 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 149 หลงั สะพาน 1 แหง่ ดงันี \ 
• กําแพงเพชร เกิดอุทกภัยในพื \นที?ตําบลนิคมทุ่งโพธิ`ทะเล อําเภอเมืองกําแพงเพชร รวม 2 หมู่บ้าน สถานการณ์

คลี?คลายแล้ว 
• ตาก เกิดอุทกภยัในพื \นที? 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่ระมาด และอําเภอแม่สอด รวม 4 ตําบล 5 หมู่บ้าน ปัจจุบนั

ระดบันํ \าเริ?มลดลง 
 
พื @นทีBเกดิวาตภัย 2 จังหวัด  
• นครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยในพื \นที?หมู่ที? 4 ตําบลควนชุม อําเภอร่อนพิบูลย์ 
• ระนอง เกิดวาตภยัในพื \นที?หมู่ที? 6 ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง ปัจจุบนัสถานการณ์คลี?คลายแล้วทั \งสองจงัหวดั 
ซึ?งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจงัหวดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ?นและหน่วยงานที?เกี?ยวข้อง เร่งให้
การช่วยเหลอืผู้ประสบภยัโดยสํารวจและประเมินความเสียหายเพื?อดําเนินการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 
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สนง.ปภ.ตาก สาขาแม่สอด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

 
เมื$อวานนี * (28 ก.ค. 64) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดตาก(ปภ.) สาขาแม่สอด สนับสนุนเรือในการ
อพยพและขนย้ายทรัพย์สินในพื *นที$ บ้านวังผา ม.4 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด ซึ$งได้รับผลกระทบนํ *าห้วยแม่ละเมา และ 
ลําห้วยโปร่งเกล็ดเอ่อล้น จากแม่นํ *าเมยหนุน ทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบ จํานวน 64 ครัวเรือน โดยนํ *าอยู่ในระดบั 
ทรงตัว ด้านศูนย์ ปภ.เขต 8 กําแพงเพชร สนับสนุนเรือพลาสติก 2 ที$นั$ง พร้อมพาย จํานวน 15 ลํา และเจ้าหน้าที$  
เพื$อดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัในพื *นที$ อ.แม่สอด จ.ตาก 
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นํ#าเมยท่วมอ่วม 2	ฝั.งไทย-พม่า เกิดดินสไลด์ตาม ต้องเร่งอพยพคน	
เมื$อวนัที$ 29 ก.ค.64 สถานการณ์นํ :าท่วมในเขตชายแดนอําเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เมื$อช่วงเช้ามืดที$ผ่านมาได้เกิดฝนตก
หนกัทั :งคืนถึงเช้าวนันี : โดยที$สถานีตรวจวดัอากาศแม่สอดตรวจวดัปริมาณนํ :าฝนในรอบคืนที$ผา่นมาได้สงูถึง 95 มิลลิเมตร
ซึ$งฝนตกหนักทําให้ดินภูเขาอุ้มนํ :าไม่ไหวเกิดสไลด์ตัวลงมาช่วงจุดวงเวียนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 130 เส้นทาง
แม่สอด-สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที$ 2 ซึ$งจุดเกิดเหตุพบดินภูเขาช่วงเนินผาริมถนนได้ดันทะลุแผ่นคอนกรีต 
กันหน้าผาพงัถล่มไหลลงมากองริมถนนและทําให้เสาไฟฟ้าแรงสงูเอียงหวดิโค่นล้มบนถนนสร้างความหวาดกลวัให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนน 

 
ซึ$งหลงัเกิดเหตเุจ้าหน้าที$การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สอดได้ปิดการจราจรชั$วคราว และตดักระแสไฟฟ้าชั$วคราวในจุด
เกิดเหตเุพื$อป้องกันอนัตรายก่อนจะเร่งดําเนินการซ่อมแซมและติดตั :งเสาไฟฟ้าต้นใหม่ ซึ$งคาดว่าต้องใช้เวลาดําเนินงาน
ตลอดทั :งวนันี : เนื$องจากติดอุปสรรคฝนตกหนกัทําให้ดินยงัคงสไลด์ตวัลงมาอย่างต่อเนื$อง 
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ส่วนสถานการณ์แม่นํ &าเมยล้นตลิ$งท่วมสองฝั$งประเทศ ที$เช้านี :ที$จุดวดัระดบันํ :ากลางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที$ 
1 บ้านริมเมย อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ช่วงเช้าที$ผ่านมาระดับนํ :าที$ล้นตลิ$งจากเดิมเมื$อวานล้นตลิ$งถึง 2 เมตรช่วงเช้า
วันนี :ลดลง 50 เซนติเมตรแต่ปริมาณนํ :ายังคงท่วมสูงและยังคงท่วมชุมชนบ้านริมเมยหมู่ที$ 2 และบ้านห้วยม่วงหมู่ที$ 6 
ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยระดับนํ :าที$ท่วมในชุมชนทั :งสองแห่งยังคงสูงทางเทศบาลตําบล 
ท่าสายลวด ต้องนําเรือออกส่งอาหารตามบ้านที$ถูกนํ :าท่วมหลงัชาวบ้านไม่สามารถออกจากบ้านได้เนื$องจากติดท่ามกลาง
นํ :าท่วมมานานถึงสามวนั 

 
ส่วนที$ฝั$งจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ก็ถูกแม่นํ :าเมยล้นตลิ$งท่วมอย่างหนักมานานหลายวันด้วยเช่นกัน 

หน่วยกู้ภยัเมียวดีต้องใช้เรือหางยาววิ$งฝ่าทวนกระแสแม่นํ :าเมยที$ไหลอย่างเชี$ยวกรากเพื$อไปรับตวัคนไทยและคนเมียนมา
ที$ติดค้างอยู่ภายในบ่อนกาสิโนติดตลิ$งแม่นํ :าเมย อพยพไปบนที$สูงซึ$งผู้ประสบภยัแต่ละคนอยู่ในสภาพขาดอาหารและ 
นํ :าดื$มหลงัต้องติดอยู่กลางแม่นํ :าเมยนานหลายวนั 

ขณะเดียวกัน พื :นที$หมู่บ้านวงัผา หมู่ที$ 4 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ลําห้วยแม่ละเมาซึ$งเป็น
ลําห้วยไหลผ่านกลางหมู่บ้านยังคงล้นตลิ$งนํ :ายังคงทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื :นที$ตํ$านํ :าท่วมสูงกว่า  
1 เมตรและไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที$ 35 และทหารหน่วยพฒันาการเคลื$อนที$ 33
แม่สอด ต้องใช้เครื$องจักรกลหนักเร่งขุดและตักเศษกิ$งไม้ที$ขวางแนวลําห้วยแม่ละเมาเพื$อเปิดทางนํ :าไหลได้สะดวก 
 พร้อมนํากําลังทหารพลทหารพรานที$ 35 ขับเรือเร่งไปช่วยอพยพชาวบ้านออกจากบ้านเรือนที$ถูกนํ :าท่วมสงูไปไว้ในจุด
อพยพของหมู่บ้านพร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพจากทหารพรานและจากฝ่ายปกครองอําเภอแม่ระมาดเป็นการช่วยเหลือ
ชาวบ้านเป็นการเฉพาะหน้า ซึ$งคาดว่าถ้าฝนหยุดตกสถานการณ์นํ :าท่วมในทุกพื :นที$แนวชายแดนจังหวัดตากน่าจะดีขึ :น
ตามลําดบั 

 



ปีที่: - ฉบับที่: -
วันที่: อังคาร 6 มิถุนายน 2549
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: 15 ผวจ.-ผู้ว่า กทม. เตรียมรับมือน้ำ

รหัสข่าว: C-060606009001(6 มิ.ย. 49/07:58) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: -
Ad Rate: (FC) - (BW) -

Col.Inch: - ADValue:  (B/W)  -  (FC)  -
PRValue : (B/W)  -  (FC)  -(x3)



 

 
ฉบับประจำวันท่ี…30…..เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชEา (..)บFาย หนEา จำนวน 1 แผFน 

ปภ.ศรีสะเกษ สาขากนัทราลกัษ ์ร่วมซอ้มเตรียมรับเสด็จ	

 
 นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้  

นายนิคม หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทร์ ร่วมฝึกซ้อมเตรียมรับเสด็จ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิTนทุรกันดาร ผ่านสืTออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลท์) ในวันศุกร์ทีT 30 กรกฏาคม 2564  ณ โรงเรียน

พระปริยติัธรรมสามญัวดับ้านโนนคณูวิทยา ตําบลโนนค้อ อําเภอโนนคณู จงัหวดัศรีสะเกษ 

        ทั aงนี a เพืTอให้การเตรียมการในการทีTสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิTนทุรกันดาร ผ่านสืTออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลท์)  

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัยศึกษา ในโครงการพระราชดําริฯ ในพื aนทีTจังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย 
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ฉบับประจำวันท่ี…30…..เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชEา (..)บFาย หนEา จำนวน 1 แผFน 

ปภ.ศรีสะเกษ สนบัสนนุการขนย้ายแผ่นไม้เพื<อจดัทําเตียงสนาม รองรับกลุ่มเสี<ยงผู้ ป่วย
Covid19 

 

ท่านวฒันา พุฒชิาติ ผวจ.ศก. มอบหมายให้ สาํนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัศรีสะเกษ ภายใต้การ

อํานวยการของ นายบุญประสงค์ นวลสาย หวัหน้าสํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัศรีสะเกษ จดักําลงั

พล จนท.และอปพร. พร้อมรถบรรทุก6ล้อ ศปภ.เขต 13 อุบลราชธานี สนบัสนุนการขนย้ายแผ่นไม้ จากโรงไม้ของคณุธน

ภทัร สง่เสริม ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ศก บริจาคเพื<อจดัทําเตียงสนาม รองรับกลุ่มเสี<ยง/ผู้ ป่วยCovid19 ในพื ]นที<

จงัหวดัศรีสะเกษ  

        โดยการประสานงานของ ประธานหอการค้าจงัหวดัศรีสะเกษ และภาคเอกชนจงัหวดัศรีสะเกษ 
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ฉบับประจำวันท่ี…30…..เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชEา (..)บFาย หนEา จำนวน 1 แผFน 

ผูว่้าฯ ศรีสะเกษ ตรวจเยี3ยมการบริหารจดัการโรงพยาบาลสนามอาํเภอวงัหิน 

พร้อมให้กาํลงัใจผูป้ฏิบตัิงาน	

 
 
ที#โรงพยาบาลสนามอําเภอวังหิน (อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีนครลําดวนวิทยา) อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  
นายวฒันา พฒิุชาต ิผู้ว่าราชการจงัหวดัศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัศรีสะเกษ ตรวจเยี#ยม
ติดตามการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามอําเภอวังหิน พร้อมทั Nงพบปะให้กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที#

ของ แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข อสม. บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ#น กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที#ผู้ปฏิบตัิงานประจําโรงพยาบาลสนามอําเภอวงัหิน 

        นอกจากนั Nน ผู้ว่าราชการจงัหวดัศรีสะเกษ ได้มอบเครื#องดื#ม อาหาร และสิ#งของเครื#องใช้จําเป็น แก่ผู้ปฏิบตัิ
หน้าที#  รับมอบเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครู โรงเรียนศรีนครลําดวนวิทยา จํานวน 5,000 บาท  

เพื#อใช้ในภารกิจ 

ดังกล่าว โดยมี นายอําเภอวงัหิน หัวหน้าสํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดศรีสะเกษ ผู้อํานวยการ

โรงพยาบาลวังหิน สาธารณสุขอําเภอ พัฒนาการอําเภอ ผู้ อํานวยการโรงเรียนนครศรีลําดวนวิทยา ผู้ บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ#น กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที#ผู้ เกี#ยวข้อง เข้าร่วมตรวจเยี#ยมให้กําลงัใจในครั Nงนี N	
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23201
วันที่: ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: งัดมาตรการเข้มภูเก็ต ล็อกทั้งเกาะ ห้ามเข้าทุกช่อง

รหัสข่าว: C-210730009124(30 ก.ค. 64/03:28) หน้า: 1/6

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

Col.Inch: 348.03 Ad Value: 765,666 PRValue : 2,296,998 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23201
วันที่: ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: งัดมาตรการเข้มภูเก็ต ล็อกทั้งเกาะ ห้ามเข้าทุกช่อง

รหัสข่าว: C-210730009124(30 ก.ค. 64/03:28) หน้า: 2/6

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

Col.Inch: 348.03 Ad Value: 765,666 PRValue : 2,296,998 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23201
วันที่: ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: งัดมาตรการเข้มภูเก็ต ล็อกทั้งเกาะ ห้ามเข้าทุกช่อง

รหัสข่าว: C-210730009124(30 ก.ค. 64/03:28) หน้า: 3/6

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

Col.Inch: 348.03 Ad Value: 765,666 PRValue : 2,296,998 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23201
วันที่: ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: งัดมาตรการเข้มภูเก็ต ล็อกทั้งเกาะ ห้ามเข้าทุกช่อง

รหัสข่าว: C-210730009124(30 ก.ค. 64/03:28) หน้า: 4/6

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

Col.Inch: 348.03 Ad Value: 765,666 PRValue : 2,296,998 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23201
วันที่: ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: งัดมาตรการเข้มภูเก็ต ล็อกทั้งเกาะ ห้ามเข้าทุกช่อง

รหัสข่าว: C-210730009124(30 ก.ค. 64/03:28) หน้า: 5/6

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

Col.Inch: 348.03 Ad Value: 765,666 PRValue : 2,296,998 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23201
วันที่: ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: งัดมาตรการเข้มภูเก็ต ล็อกทั้งเกาะ ห้ามเข้าทุกช่อง

รหัสข่าว: C-210730009124(30 ก.ค. 64/03:28) หน้า: 6/6

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

Col.Inch: 348.03 Ad Value: 765,666 PRValue : 2,296,998 คลิป: สี่สี(x3)



 

 
ฉบับประจำวันท่ี…30…..เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชEา (..)บFาย หนEา จำนวน 1 แผFน 

"กรมอตุนิุยมวิทยา" รายงาน "พยากรณ์อากาศ" ระบ ุฝนตกหนกับางแห่งในภาคตะวนัออก 
และภาคใต้ฝั@งตะวนัตก ระวงันํBาท่วมฉบัพลนั และนํBาป่าไหลหลาก ทะเลคลื@นสูง 2-3 เมตร 
 
เมื%อวันที% 30 ก.ค. 64 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศประจําวัน ลักษณะอากาศทั%วไปพยากรณ์อากาศ 24 
ชั%วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที%พัดปกคลมุทะเลอนัดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยงัคงมีกําลงัค่อนข้างแรง 
ลักษณะเช่นนี Pทําให้ฝนตกหนกับางแห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั%งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดงักล่าวระวงั
อนัตรายจากฝนที%ตกหนกัและฝนที%ตกสะสม ซึ%งอาจทําให้เกิดนํ Pาท่วมฉับพลนั และนํ Pาป่าไหลหลากได้ 
สําหรับคลื%นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั Pงแต่จังหวัดพังงาขึ Pนมามีกําลังแรง โดยมีคลื%นสูง 2-3 เมตร บริเวณที%มี 
ฝนฟ้าคะนองคลื%นสงูมากกว่า 3 เมตร ส่วนอนัดามนัตอนล่างมีคลื%นสงูประมาณ 2 เมตร บริเวณที%มีฝนฟ้าคะนองคลื%นสูง
มากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมดัระวงั และเรือเล็กควรงดออกจากฝั%งในระยะนี P ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
ในช่วงของฤดฝูนการสะสมของฝุ่ นละออง/หมอกควนัมีน้อย 
 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั Pงแต่เวลา 06:00 วนันี P ถึง 06:00 วนัพรุ่งนี P 
ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื Pนที% ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก กําแพงเพชร และตาก อุณหภูมิตํ%าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศา
เซลเซียส ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื Pนที% ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และนครราชสีมา อุณหภูมิตํ%าสดุ 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสงูสดุ 
33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 
ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื Pนที% ส่วนมากบริเวณจังหวดัราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง 
สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และสมุทรสงคราม อุณหภูมิตํ%าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 
ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื Pนที% กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจงัหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และ
ตราด อุณหภูมิตํ%าสดุ 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสดุ 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 
กม./ชม. ทะเลมีคลื%นสงู 1-2 เมตร บริเวณที%มีฝนฟ้าคะนองคลื%นสงูประมาณ 2 เมตร 
ภาคใต้ (ฝัA งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื Pนที% ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิตํ%าสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื%นสูง 1-2 เมตร บริเวณที%มีฝนฟ้าคะนองคลื%นสูงประมาณ  
2 เมตร 
ภาคใต้ (ฝัA งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื Pนที% กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง และ
พังงา อุณหภูมิตํ%าสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ตั Pงแต่จังหวัดพังงาขึ Pนมา :  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื%นสูง 2-3 เมตร บริเวณที%มีฝนฟ้าคะนองคลื%นสูงมากกว่า  
3 เมตร 
ตั Pงแต่จงัหวดัภูเก็ตลงไป : ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื%นสงูประมาณ 2 เมตร บริเวณที%มีฝนฟ้า
คะนองคลื%นสงูมากกว่า 2 เมตร 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื Pนที% อุณหภูมิตํ%าสดุ 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สงูสดุ 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 
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