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แม่ สอดยังวิกฤติ เร่ งช่ วยชาวบ้าน

มท.1 สั(ง การผู้ว่ าฯ ทุ กจัง หวัด เฝ้ า ระวังสภาพอากาศ ประเมิ น ความเสี(ยงนํ าE ท่ว ม-ดิน ถล่ม แจ้ ง เตือน ปชช.ทัน ที ชป.
เร่ งช่วยเหลือพื Eนที(ประสบอุทกภัย หลังฝนตกหนักในหลายพืนE ที( เตือนแม่นํ Eาเมยเพิ(มสูงขึ Eน ห่วงลํานํ Eาหมันแนวโน้ มอยู่ใน
ระดับ วิ กฤติ เตรี ยมพร้ อมเครื( อ งจักร-เครื( อ งมื อ ประสาน ปภ.ช่ ว ยชาวเลยวัน ที( 29 ก.ค. พลเอกอนุ พงษ์ เผ่ า จิ น ดา
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย สัง( การไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศ
และปั จจัยเสี(ยงในพื Eนที( เช่น ปริ มาณฝนสะสม ระดับนํ Eาในแม่นํ Eาลําคลอง การระบายนํ Eาของอ่างเก็บนํ Eา และสถานการณ์
นํ าE ของจัง หวัดต้ น นําE รวมถึ งติ ดตามข้ อมูลข่า วสารการพยากรณ์ อากาศจากหน่ วยงานต่ างๆ อย่ า งใกล้ ชิด พร้ อมทังE
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบจากภัยพิบัติที(อาจเกิดขึ Eน หากประเมินสถานการณ์แล้ วมีความเสี(ยงที(จะ
เกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้ แจ้ งเตือนภัยไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ
ระดับ ดํ า เนิ น การปฏิ บัติตามแผนเผชิ ญเหตุ พร้ อมทังE สร้ างการรั บ รู้ ให้ กับ ประชาชน โดยติ ดตามสถานการณ์ แ ละ
การแจ้ ง เตื อ นภัยจากหน่ ว ยงานราชการอย่ า งต่ อ เนื( อ ง และแจ้ ง เตื อ นประชาชน อาสาสมัครเครื อ ข่ า ยแจ้ ง เตื อนภัย
ผู้นําชุมชน ผู้ปกครองท้ องที( ในทุกช่องทางอย่างถูกต้ องรวดเร็ว เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน สื(อสังคม
ออนไลน์ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น และให้ ผ้ ูอํานวยการจังหวัด/อําเภอ/ท้ องถิ(น พิจารณาใช้
อุปกรณ์เตือนภัยที(มีในพื Eนที( หากจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในพื Eนที(วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์แล้ วคาดว่าจะเกิดภัยพิบตั ิ
นอกจากนี Eให้ เตรี ยมความพร้ อมบุคลากร ทรัพยากร เครื( องจักรกลสาธารณภัย เพื(อให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันท่วงที
ดร.ทวี ศักดิ` ธนเดโชพล รองอธิ บ ดี กรมชลประทาน กล่ า วว่ า ตามที( มีร่ อ งมรสุมพาดผ่ า นประเทศเมี ยนมา ตอนบน
ของภาคเหนือ ประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที(พดั ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ
ไทย และอ่าวไทย ยังคงมีกําลังแรง ส่งผลให้ บริ เวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ฝั(งตะวันตกของไทย
มี ฝ นตกหนักบางแห่ ง ปั จ จุ บัน (29 ก.ค.64) อ่ า งเก็ บ นํ าE ขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลางทั(ว ประเทศมี ป ริ มาณนํ าE รวมกัน
ทังE สินE 33,599 ล้ าน ลบ.ม. หรื อร้ อยละ 47 ของความจุอ่างฯ รวมกัน ยังสามารถรับนํ Eาได้ อีก 40,363 ล้ าน ลบ.ม. เฉพาะ
4 เขื( อ นหลักลุ่มนํ าE เจ้ าพระยามี ป ริ มาณนํ าE รวมกั น ประมาณ 7,879 ล้ า น ลบ.ม. คิ ดเป็ น ร้ อยละ 32 ของความจุอ่างฯ
รวมกัน สามารถรับนํ Eาได้ อีก 16,992 ล้ าน ลบ.ม.รองอธิบดี ชป. กล่าวว่า
สําหรับสถานการณ์อุทกภัย ปั จจุบนั มีพืนE ที(ที(ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ได้ แก่ พิษณุโลก ตาก เลย และร้ อยเอ็ด
โดยที(
จ.พิษณุโลกมีพืนE ที(นําE ท่วม 2 อําเภอ คือ อ.ชาติตระการ และ อ.นครไทย มีนําE เอ่อล้ นตลิ(งแม่นําE 2 สาย ได้ แก่
แม่นํ Eาแควน้ อย อ.นครไทย มีพื Eนที(การเกษตรและพื Eนที(ชุมชนได้ รับผลกระทบ 8 ตําบล จํานวน 2,818 ไร่ และแม่นํ Eาภาค อ.
ชาติตระการ มีพื Eนที(ถูกนํ Eาท่วม 8 ตําบล ปั จจุบนั ปริ มาณนํ Eาในแม่นํ Eาเมยและแม่นํ Eาภาคลดลงอย่างต่อเนื(อง เพราะปริ มาณ
ฝนในพื Eนที(ลดลง คาดว่าสถานการณ์จะเข้ าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี E ที(
จ.ตาก แม่ นํ าE เมยได้ เ อ่ อ ล้ น ตลิ( ง เข้ า ท่ วมชุ มชน 2 อํ า เภอ ได้ แ ก่ อ.แม่ ส อด ในเขตเทศบาลนครแม่ ส อดและ
เขตเทศบาลตําบลท่าสายลวด และ อ.พบพระ บ้ านมอเกอร์ ไทย ม.1 ตําบลวาเล่ย์ ปั จจุบันระดับนําE ในแม่นําE เมยยังคง
เพิ(มสูงขึ Eน เพราะยังคงมีฝนตกในพื Eนที( โครงการชลประทานตากได้ แจ้ งเตือนหน่วยงานที(เกี(ยวข้ องและประชาชนให้ ท ราบ
ถึงสถานการณ์ ตลอดจนกําจัดสิ(งกีดขวางทางนํ Eาเพิ(มระบายนํ Eาให้ มีประสิทธิภาพ

-2จ.เลยมี พืนE ที(นํ าE ท่วมในเขตอําเภอด่ านซ้ าย 4 จุ ด ได้ แก่ ตัวเมื องด่ านซ้ าย บ้ านนาเวียง บ้ านนาหอ และบ้ านนาหมูม่น
เพราะเกิ ดนํ าE ป่ าไหลหลากในลํานํ าE หมันและลํานํ าE ห้ วยศอกที(ไหลมารวมกั นบริ เ วณ อ.ด่ า นซ้ า ย ปั จ จุ บัน ปริ มาณนําE
ในลํ า นํ าE หมั น มี แ นวโน้ ม อยู่ ใ นระดั บ วิ กฤติ โครงการชลประทานเลยได้ เ ตรี ย มความพร้ อมเครื( อ งจั ก ร-เครื( อ งมื อ
พร้ อมประสานไปยังผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ(น ปภ.เพื(อเข้ าไปให้ การช่วยเหลือประชาชนแล้ ว
จ.ร้ อยเอ็ ดมี พืนE ที( นํ าE ท่ วม 1 อํ า เภอ ได้ แ ก่ อ.เสลภูมิ จ.ร้ อยเอ็ ด ปั จ จุ บัน (29 ก.ค.64) ระดับ นํ าE ที( สถานี E.92
บ้ านท่างาม อ.เสลภูมิ ลดลงตํ(ากว่าตลิ(งแล้ วประมาณ 8 เซนติเมตร มีปริ มาณนําE ไหลผ่านที( 184 ลบ.ม./วินาที แนวโน้ ม
ลดลงอย่างต่อเนื(อง แต่ยังคงมีนําE ค้ างทุ่งอยู่ในพืนE ที(ล่มุ ตํ(านอกเขตคันพนังประมาณ 100 ไร่ คาดว่าสถานการณ์ จะกลับ
เข้ าสู่สภาวะปกติภายในวันที( 29 ก.ค. โครงการชลประทานร้ อยเอ็ดติดตังเครื
E ( องผลักดันนํ Eา 16 เครื( อง ที(สถานีวดั นํ Eาสะพาน
บ้ านค้ อเหนือนางาม ช่วงรอยต่ออําเภอเมืองยโสธรและอําเภอเสลภูมิ เพื(อเร่ งผลักดันนํ EาออกจากพืนE ที( รวมทังE ใช้ ประตู
ระบายนํ Eาบุ่งเบ้ า ประตูระบายนํ Eากุดปลาเข็ง และประตูระบายนํ Eาบ้ านบาก ตัดยอดนํ Eาเข้ าไปเก็บในแก้ มลิง โดยไม่ให้ สง่ ผล
กระทบกับพื Eนที(การเกษตร.
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บกปภ.ช. บูรณาการจังหวัดเตรียมพร้ อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่ วงฤดูฝนเข้มข้ นเฝ้าระวัง
สถานการณ์ภัย – แจ้งเตือนภัยล่วงหน้ าในระดับพืEนทีG

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 . )
บูรณาการกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เตรี ยมพร้ อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนอย่าง
เข้ มข้ น เน้ นการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภยั อย่างใกล้ ชิด พร้ อมวิเคราะห์คาดการณ์ ประเมินแนวโน้ มสถานการณ์
และแจ้ งเตื อนภัยล่วงหน้ า รวมถึ ง เน้ นยํ าQ การใช้ กลไกของฝ่ ายปกครอง กํ า นัน ผู้ ใ หญ่ บ้ าน และอาสาสมัครเครื อช่าย
แจ้ งเตือนภัยเชืTอมโยงการแจ้ งเตือนภัยให้ เข้ าถึงทุกพื QนทีTเสีTยงอย่างรวดเร็ว อีกทังจั
Q ดเตรี ยมพร้ อมอุปกรณ์และเครืT องจักรกล
ด้ านสาธารณภัยให้ พร้ อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพืTอลดผลกระทบจากสถานการณ์ภยั ให้ ได้ มากทีTสดุ
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อํานวยการกลาง กองอํานวยการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลาง เปิ ดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ช่วงปลาย
เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564 ประเทศไทยจะได้ รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พดั ปกคลุม และอาจมีพายุหมุน
เขตร้ อนจะเคลืTอนเข้ ามาใกล้ พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ ประเทศไทยจะมีฝนตกหนาแน่นและฝนตกหนักถึง
หนักมากบางพืนQ ทีT อาจทําให้ เกิดนําQ ท่วมฉับพลัน นําQ ป่ าไหลหลาก นําQ ล้ นตลิTง และดินถล่ม กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้ บูรณาการกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรี ยมพร้ อม
รับมือสถานการณ์ภยั ในช่วงฤดูฝนอย่างเข้ มข้ น มุ่งเน้ นการแจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ าทีTมีประสิทธิภาพ
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โดยให้ คณะทํางานติดตามสถานการณ์ของจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศ และปั จจัยเสีTยงเชิงพืนQ ทีT อาทิ ปริ มาณ
นํ าQ ฝนสะสม ระดับ นํ าQ ในแหล่ ง นํ าQ ต่ า ง ๆ การระบายนํ าQ ในอ่ า งเก็ บ นํ าQ และสถานการณ์ นํ าQ ของจัง หวัดพื นQ ทีT ต้ น นํ าQ
เพืTอวิเคราะห์คาดการณ์ ประเมินแนวโน้ มสถานการณ์ และแจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ า หากมีแนวโน้ มเกิดอุทกภัย วาตภัยและ
ดินถล่มให้ แจ้ งเตือนไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับให้ ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ
พร้ อมสร้ างการรับรู้แก่ประชาชนให้ ติดตามสถานการณ์และการแจ้ งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนืTอง รวมถึง
เน้ นยํ Qาการใช้ กลไกของฝ่ ายปกครองกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเครื อช่ายแจ้ งเตือนภัยเชืTอมโยงการแจ้ งเตือนภัยใน
ทุกรูปแบบทังหอเตื
Q
อนภัย หอกระจายข่าว รถประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน และสืTอสังคมออนไลน์

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7 ฝ9ายประชาสัมพันธ7
(/) www. mgronline.com

ฉบับประจำวันที…่ 30…..เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชEา (..)บFาย หนEา จำนวน 2 แผFน

นํ#าเมยทะลักเพิ/ม-ล้นตลิ/งร่ วม 2 เมตร สองฝั/งแม่สอด-เมียวดีจมบาดาล

ตาก - ฝนถล่ มชายแดนตาก 7 วันไม่มีขาดเม็ด..ทํานํา; เมยทะลักล้ นตลิ?งร่ วม 2 เมตร ท่ วมพืน; ที?พรมแดนไทย-เมียนมา ทัง; “เเม่ สอด-เมียวดี”
จมมิดซํา; เติมวิกฤตโควิด แถมนํา; ป่ าทะลักล้ นห้ วยท่ วมแม่ จะเราเขตแม่ระมาดแล้ ว

วันนี & (28 ก.ค. 64) ผู้สอื5 ข่าวรายงานว่า พื &นที5 5 อําเภอแนวชายแดนจังหวัดตากทุกอําเภอยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื5อง
ตลอด 7 วันทีผ5 ่านมา โดยเฉพาะแม่สอด ปริ มาณนํ &าฝนรอบ 24 ชัว5 โมงวัดได้ สงู ถึง 90 มิลลิเมตร ทําให้ สถานการณ์นํ &าท่วม
ในเขตชายแดนแม่สอดวิกฤตมากขึ &น ซํ &าเติมปั ญหาโควิด-19 ที5มียอดติดเชื &อสูงแบบรายวัน
ล่าสุดช่วงเช้ าที5ผา่ นมาระดับแม่นํ &าเมยที5กั &นแนวพรมแดนไทย-เมียนมาล้ นตลิง5 สูงเกือบ 2 เมตร เพิ5มขึ &นจากเมื5อวาน (27
ก.ค.) เกือบ 1 เมตร และกําลังเพิ5มระดับขึ &นอีกหลังฝนตกหนัก มวลนํ &ามหาศาลได้ ท่วมพื &นที5ชายแดนทังฝั
& 5งเมียวดี ประเทศ
เมียนมา และฝั5งไทย เป็ นวงกว้ าง
เจ้ าหน้ าที5ทงฝ่
ั & ายปกครอง ทหาร ปภ. ตลอดจนทีมกู้ภยั ต่างๆ ต้ องระดมกําลังกันเข้ าช่วยเหลือชาวบ้ านที5ติดค้ างอยู่ภายใน
บ้ านตลอดแนวตลิง5 แม่นํ &าเมยที5ถูกนํ &าท่วมสูงตังแต่
& 50 ซม.-กว่า 1 เมตร บางจุดระดับนํ &าท่วมสูงจนเกือบจะถึงมิเตอร์ ไฟฟ้า
ทําให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สอดต้ องตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันอันตรายต่อประชาชน ส่วนพื &นที5 อ.แม่ระมาด จ.
ตาก ซึ5งเป็ นพื &นที5รับนํ &าเมยต่อจากแม่สอด มีรายงานว่านํ &าในลําห้ วยแม่ละเมา ซึ5งเป็ นลําห้ วยขนาดใหญ่ที5ไหลมาจากภูเขา
ผ่านหลายตําบลได้ ล้นตลิ5งแบบฉับพลันเข้ าท่วมสะพานข้ ามลําห้ วยจนถนนทางเข้ าออกหมู่บ้านวังผา หมู่ที5 4 ต.แม่จะเรา
อ.แม่ระมาด ไม่สามารถใช้ งานได้

-2นอกจากนี & กระแสนํ &ายังไหลท่วมบ้ านเรื อนประชาชนติดแนวลําห้ วยจนชาวบ้ านหลายคนหนีไม่ทนั ติดภายในบ้ านพัก
เจ้ าหน้ าที5จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที5 35 ได้ นํากําลังทหารพรานลุยนํ &าที5ไหลอย่างเชี5ยวกรากเข้ าไปช่วยเหลือ
ชาวบ้ านพร้ อมขนย้ ายทรัพย์สินออกจากบ้ านที5จมนํ &านําออกไปรวมตัวกันบนทีส5 งู
โดยขณะนี & (11.00 น.เศษ) ระดับนํ &าที5ทว่ มในหมู่บ้านวังผาได้ เพิ5มขึ &นอย่างต่อเนื5อง เพราะนํ &าในลําห้ วยไม่สามารถระบาย
ลงสู่แม่นํ &าเมยที5หนุนสูงขึ &น ซึ5งอาจจะทําให้ สถานการณ์เลวร้ ายไปกว่านี &
ด้ านกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากได้ มีหนังสือด่วนไปถึงส่วนราชการทุกอําเภอแนวชายแดน
จังหวัดตาก ให้ ออกประชาสัมพันธ์แจ้ งเตือนภัยแก่ประชาชนในพื &นที5เสี5ยงภัยพิบตั ินํ &าท่วมดินโคลนถล่มในทุกพื &นที5เสี5ยงภัย
ในทุกอําเภอให้ ติดตามข่าวสารเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ ชิด พร้ อมกําชับให้ ทุกหน่วยงานในพื &นที5เสี5ยงภัย
เตรี ยมการเข้ าช่วยเหลือประชาชนได้ ทนั ทีตลอด 24 ชัว5 โมง
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ปภ.ประสานหน่วยงาน เร่งช่วยเหลือ 4 จังหวัด ประสบอุทกภัย-วาตภัย

ปภ.รายงานเกิ ดอุทกภัย-วาตภัยใน 4 จังหวัด ประสานหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เมื?อวันที? 29 ก.ค. 64 รายงานในรอบ 24 ชัว? โมงทีผ? ่านมา เกิดสถานการณ์ภยั ใน 4 จังหวัด แยกเป็ น อุทกภัย 2 จังหวัด
ได้ แก่ กําแพงเพชร และตาก รวม 3 อําเภอ 5 ตําบล 7 หมู่บ้าน บ้ านเรื อนได้ รับผลกระทบ 149 หลัง สะพาน 1 แห่ง และ
เกิดวาตภัย 2 จังหวัด ได้ แก่ นครศรีธรรมราช และระนอง รวม 2 อําเภอ 2 ตําบล 2 หมู่บ้าน บ้ านเรื อนได้ รับผลกระทบ 2
หลังซึง? ปภ. ได้ ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานทีเ? กี?ยวข้ องลงพื \นที?สํารวจความเสียหายและให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
เบื \องต้ นแล้ ว
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอํานวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงาน ในรอบ 24 ชัว? โมงทีผ? ่านมาเกิดอุทกภัย 2 จังหวัด ได้ แก่ กําแพงเพชร และตาก รวม 3 อําเภอ 5 ตําบล 7 หมู่บ้าน
บ้ านเรือนได้ รับผลกระทบ 149 หลัง สะพาน 1 แห่ง ดังนี \
• กําแพงเพชร เกิดอุทกภัยในพื \นที?ตําบลนิคมทุ่งโพธิ`ทะเล อําเภอเมืองกําแพงเพชร รวม 2 หมู่บ้าน สถานการณ์
คลี?คลายแล้ ว
• ตาก เกิดอุทกภัยในพื \นที? 2 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอแม่ระมาด และอําเภอแม่ สอด รวม 4 ตําบล 5 หมู่บ้าน ปั จจุบน
ั
ระดับนํ \าเริ? มลดลง
พืน@ ทีBเกิดวาตภัย 2 จังหวัด
• นครศรี ธรรมราช เกิดวาตภัยในพื \นทีห
? มู่ที? 4 ตําบลควนชุม อําเภอร่อนพิบลู ย์
• ระนอง เกิดวาตภัยในพื \นที?หมู่ที? 6 ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง ปั จจุบน
ั สถานการณ์คลี?คลายแล้ วทังสองจั
\
งหวัด
ซึ?งกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ?นและหน่วยงานที?เกีย? วข้ อง เร่งให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสํารวจและประเมินความเสียหายเพื?อดําเนินการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
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สนง.ปภ.ตาก สาขาแม่ สอด เร่ งช่ วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื$อวานนี * (28 ก.ค. 64) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก(ปภ.) สาขาแม่สอด สนับสนุนเรื อในการ
อพยพและขนย้ ายทรัพย์สินในพืน* ที$ บ้ านวังผา ม.4 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด ซึ$งได้ รับผลกระทบนํา* ห้ วยแม่ละเมา และ
ลําห้ วยโปร่ งเกล็ดเอ่อล้ น จากแม่นํา* เมยหนุน ทําให้ ประชาชนได้ รับผลกระทบ จํานวน 64 ครัวเรื อน โดยนํา* อยู่ในระดับ
ทรงตัว ด้ า นศูน ย์ ปภ.เขต 8 กํ า แพงเพชร สนับสนุ น เรื อ พลาสติ ก 2 ที$ นั$ง พร้ อมพาย จํ า นวน 15 ลํ า และเจ้ า หน้ าที$
เพื$อดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื *นที$ อ.แม่สอด จ.ตาก
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นํ#าเมยท่วมอ่วม 2 ฝั.งไทย-พม่า เกิดดินสไลด์ตาม ต้องเร่ งอพยพคน
เมื$อวันที$ 29 ก.ค.64 สถานการณ์นํ :าท่วมในเขตชายแดนอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื$อช่วงเช้ ามืดที$ผ่านมาได้ เกิดฝนตก
หนักทังคื
: นถึงเช้ าวันนี : โดยที$สถานีตรวจวัดอากาศแม่สอดตรวจวัดปริ มาณนํ :าฝนในรอบคืนที$ผา่ นมาได้ สงู ถึง 95 มิลลิเมตร
ซึ$งฝนตกหนักทําให้ ดินภูเขาอุ้มนํา: ไม่ไหวเกิดสไลด์ตัวลงมาช่วงจุดวงเวียนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 130 เส้ นทาง
แม่สอด-สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที$ 2 ซึ$งจุดเกิดเหตุพบดินภูเขาช่วงเนินผาริ มถนนได้ ดัน ทะลุแผ่นคอนกรี ต
กันหน้ าผาพังถล่มไหลลงมากองริ มถนนและทําให้ เสาไฟฟ้าแรงสูงเอียงหวิดโค่นล้ มบนถนนสร้ างความหวาดกลัวให้ ผ้ ใู ช้ รถ
ใช้ ถนน

ซึ$งหลังเกิดเหตุเจ้ าหน้ าที$การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สอดได้ ปิดการจราจรชัว$ คราว และตัดกระแสไฟฟ้าชัว$ คราวในจุด
เกิดเหตุเพื$อป้องกันอันตรายก่อนจะเร่ งดําเนินการซ่อมแซมและติดตัง: เสาไฟฟ้าต้ นใหม่ ซึ$งคาดว่าต้ องใช้ เวลาดําเนินงาน
ตลอดทังวั
: นนี : เนื$องจากติดอุปสรรคฝนตกหนักทําให้ ดินยังคงสไลด์ตวั ลงมาอย่างต่อเนื$อง

-2ส่วนสถานการณ์แม่ นาํ & เมยล้ นตลิง$ ท่วมสองฝั$งประเทศ ที$เช้ านี :ที$จุดวัดระดับนํ :ากลางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที$
1 บ้ านริ มเมย อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ช่วงเช้ าที$ผ่านมาระดับนํา: ที$ล้นตลิ$งจากเดิมเมื$อวานล้ นตลิ$งถึง 2 เมตรช่วงเช้ า
วันนีล: ดลง 50 เซนติเมตรแต่ปริ มาณนํา: ยังคงท่วมสูงและยังคงท่วมชุมชนบ้ านริ มเมยหมู่ที$ 2 และบ้ านห้ วยม่วงหมู่ที$ 6
ตํ า บลท่ า สายลวด อํ า เภอแม่ ส อด จัง หวัดตาก โดยระดับ นํ า: ที$ ท่ ว มในชุ มชนทัง: สองแห่ ง ยังคงสูง ทางเทศบาลตําบล
ท่าสายลวด ต้ องนําเรื อออกส่งอาหารตามบ้ านที$ถูกนํ :าท่วมหลังชาวบ้ านไม่สามารถออกจากบ้ านได้ เนื$องจากติดท่ามกลาง
นํ :าท่วมมานานถึงสามวัน

ส่ ว นที$ ฝั$งจังหวัดเมียวดี ประเทศเมี ยนมา ก็ ถูกแม่ นํ า: เมยล้ นตลิ$งท่วมอย่ างหนักมานานหลายวัน ด้ วยเช่นกัน
หน่วยกู้ภยั เมียวดีต้องใช้ เรื อหางยาววิ$งฝ่ าทวนกระแสแม่นํ :าเมยที$ไหลอย่างเชี$ยวกรากเพื$อไปรับตัวคนไทยและคนเมียนมา
ที$ติดค้ างอยู่ภายในบ่อนกาสิโนติดตลิ$งแม่นํา: เมย อพยพไปบนที$สูงซึ$งผู้ประสบภัยแต่ละคนอยู่ในสภาพขาดอาหารและ
นํ :าดื$มหลังต้ องติดอยู่กลางแม่นํ :าเมยนานหลายวัน
ขณะเดียวกัน พื :นที$หมู่บ้านวังผา หมู่ที$ 4 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ลําห้ วยแม่ละเมาซึ$งเป็ น
ลํ า ห้ ว ยไหลผ่า นกลางหมู่บ้านยัง คงล้ น ตลิ$งนํ า: ยังคงทะลักท่ วมบ้ านเรื อนประชาชนโดยเฉพาะพืน: ที$ตํ$านํา: ท่วมสูงกว่า
1 เมตรและไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที$ 35 และทหารหน่วยพัฒนาการเคลื$อนที$ 33
แม่ ส อด ต้ อ งใช้ เครื$ องจักรกลหนักเร่ งขุดและตักเศษกิ$งไม้ ที$ข วางแนวลําห้ วยแม่ ละเมาเพื$ อเปิ ดทางนํ า: ไหลได้ สะดวก
พร้ อมนํากําลังทหารพลทหารพรานที$ 35 ขับเรื อเร่ งไปช่วยอพยพชาวบ้ านออกจากบ้ านเรื อนที$ถูกนํา: ท่วมสูงไปไว้ ในจุด
อพยพของหมู่บ้านพร้ อมแจกจ่ ายถุงยังชี พจากทหารพรานและจากฝ่ า ยปกครองอํา เภอแม่ ร ะมาดเป็ น การช่วยเหลือ
ชาวบ้ านเป็ นการเฉพาะหน้ า ซึ$งคาดว่าถ้ าฝนหยุดตกสถานการณ์ นํ :าท่วมในทุกพืน: ที$แนวชายแดนจังหวัดตากน่าจะดีขึ :น
ตามลําดับ

Thai Rath
Circulation: Ad Rate: (FC) -

(BW) -

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 6 มิถุนายน 2549
ปีที่: ฉบับที่: หน้า: 1(บนขวา), 11
Col.Inch: ADValue:
(B/W) (FC) PRValue (x3): (B/W) (FC) หัวข้อข่าว: 15 ผวจ.-ผู้ว่า กทม. เตรียมรับมือน้ำ

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

หน้า: 1/1

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7 ฝ9ายประชาสัมพันธ7
(/) www.thainews.prd.go.th

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

ปภ.ศรี สะเกษ สาขากันทราลักษ์ ร่ วมซ้อมเตรี ยมรับเสด็จ

นายบุ ญประสงค์ นวลสายย์ หัว หน้ า สํ านักงานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัดศรี สะเกษ ได้ มอบหมายให้
นายนิ ค ม หั ว หน้ าป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ สาขากั น ทร์ ร่ ว มฝึ ก ซ้ อ มเตรี ย มรั บ เสด็ จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิTนทุรกันดาร ผ่านสืTออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลท์) ในวันศุกร์ ทีT 30 กรกฏาคม 2564 ณ โรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรมสามัญวัดบ้ านโนนคูณวิทยา ตําบลโนนค้ อ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรี สะเกษ
ทังa นี a เพืTอให้ การเตรี ยมการในการทีTสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิT นทุร กัน ดาร ผ่านสืTออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลท์)
ในโรงเรี ย นพระปริ ยัติ ธ รรม แผนกสามั ย ศึ ก ษา ในโครงการพระราชดํ า ริ ฯ ในพื นa ทีT จั ง หวัด ศรี ส ะเกษ เป็ น ไปด้ ว ย
ความเรี ยบร้ อย

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7 ฝ9ายประชาสัมพันธ7
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ฉบับประจำวันที…่ 30…..เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชEา (..)บFาย หนEา จำนวน 1 แผFน

ปภ.ศรีสะเกษ สนับสนุนการขนย้ ายแผ่นไม้ เพื<อจัดทําเตียงสนาม รองรับกลุ่มเสี<ยงผู้ป่วย
Covid19

ท่านวัฒนา พุฒชิ าติ ผวจ.ศก. มอบหมายให้ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้ การ
อํานวยการของ นายบุญประสงค์ นวลสาย หัวหน้ าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ จัดกําลัง
พล จนท.และอปพร. พร้ อมรถบรรทุก6ล้ อ ศปภ.เขต 13 อุบลราชธานี สนับสนุนการขนย้ ายแผ่นไม้ จากโรงไม้ ของคุณธน
ภัทร ส่งเสริ ม ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ศก บริ จาคเพื<อจัดทําเตียงสนาม รองรับกลุ่มเสี<ยง/ผู้ป่วยCovid19 ในพื ]นที<
จังหวัดศรีสะเกษ
โดยการประสานงานของ ประธานหอการค้ าจังหวัดศรี สะเกษ และภาคเอกชนจังหวัดศรี สะเกษ

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7 ฝ9ายประชาสัมพันธ7
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ผูว้ ่าฯ ศรี สะเกษ ตรวจเยี3ยมการบริ หารจัดการโรงพยาบาลสนามอําเภอวังหิ น
พร้อมให้กาํ ลังใจผูป้ ฏิบตั ิงาน

ที#โรงพยาบาลสนามอําเภอวังหิน (อาคารเอนกประสงค์ โรงเรี ยนศรี นครลําดวนวิทยา) อํ าเภอวังหิ น จังหวัดศรี สะเกษ
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี#ยม
ติ ด ตามการบริ ห ารจัด การโรงพยาบาลสนามอํ า เภอวัง หิน พร้ อมทังN พบปะให้ กํ า ลัง ใจในการปฏิ บัติห น้ าที#
ของ แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข อสม. บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้บริ หารองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ#น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้ าหน้ าที#ผ้ ปู ฏิบตั ิงานประจําโรงพยาบาลสนามอําเภอวังหิน
นอกจากนันN ผู้ว่าราชการจังหวัดศรี สะเกษ ได้ มอบเครื# องดื#ม อาหาร และสิ#งของเครื# องใช้ จําเป็ น แก่ผ้ ูปฏิบตั ิ
หน้ าที# รับมอบเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครู โรงเรี ยนศรี นครลําดวนวิทยา จํานวน 5,000 บาท
เพื#อใช้ ในภารกิจ
ดังกล่าว โดยมี นายอําเภอวังหิน หัวหน้ าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรี สะเกษ ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลวังหิน สาธารณสุข อําเภอ พัฒ นาการอํ าเภอ ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ยนนครศรี ลําดวนวิท ยา ผู้ บ ริ ห ารองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ#น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้ าหน้ าที#ผ้ เู กี#ยวข้ อง เข้ าร่วมตรวจเยี#ยมให้ กําลังใจในครังN นี N

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23201
หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12
Col.Inch: 348.03 Ad Value: 765,666
PRValue (x3): 2,296,998
หัวข้อข่าว: งัดมาตรการเข้มภูเก็ต ล็อกทั้งเกาะ ห้ามเข้าทุกช่อง

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/6

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23201
หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12
Col.Inch: 348.03 Ad Value: 765,666
PRValue (x3): 2,296,998
หัวข้อข่าว: งัดมาตรการเข้มภูเก็ต ล็อกทั้งเกาะ ห้ามเข้าทุกช่อง

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/6

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23201
หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12
Col.Inch: 348.03 Ad Value: 765,666
PRValue (x3): 2,296,998
หัวข้อข่าว: งัดมาตรการเข้มภูเก็ต ล็อกทั้งเกาะ ห้ามเข้าทุกช่อง

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/6

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23201
หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12
Col.Inch: 348.03 Ad Value: 765,666
PRValue (x3): 2,296,998
หัวข้อข่าว: งัดมาตรการเข้มภูเก็ต ล็อกทั้งเกาะ ห้ามเข้าทุกช่อง

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 4/6

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23201
หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12
Col.Inch: 348.03 Ad Value: 765,666
PRValue (x3): 2,296,998
หัวข้อข่าว: งัดมาตรการเข้มภูเก็ต ล็อกทั้งเกาะ ห้ามเข้าทุกช่อง

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 5/6

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23201
หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12
Col.Inch: 348.03 Ad Value: 765,666
PRValue (x3): 2,296,998
หัวข้อข่าว: งัดมาตรการเข้มภูเก็ต ล็อกทั้งเกาะ ห้ามเข้าทุกช่อง

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 6/6

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7 ฝ9ายประชาสัมพันธ7
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"กรมอุตนุ ิยมวิ ทยา" รายงาน "พยากรณ์อากาศ" ระบุ ฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก
และภาคใต้ฝั@งตะวันตก ระวังนํBาท่วมฉับพลัน และนํBาป่ าไหลหลาก ทะเลคลื@นสูง 2-3 เมตร
เมื%อวันที% 30 ก.ค. 64 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศประจําวัน ลักษณะอากาศทั%วไปพยากรณ์ อากาศ 24
ชั%วโมงข้ างหน้ า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที%พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกําลังค่อนข้ างแรง
ลักษณะเช่นนีทP ําให้ ฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้ ฝั%งตะวันตก ขอให้ ประชาชนบริ เวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนที%ตกหนักและฝนที%ตกสะสม ซึ%งอาจทําให้ เกิดนํ Pาท่วมฉับพลัน และนํ Pาป่ าไหลหลากได้
สําหรับคลื%นลมบริ เวณทะเลอันดามันตอนบนตังP แต่จังหวัดพังงาขึนP มามีกําลังแรง โดยมีคลื%นสูง 2-3 เมตร บริ เวณที%มี
ฝนฟ้าคะนองคลื%นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอันดามันตอนล่างมีคลื%นสูงประมาณ 2 เมตร บริ เวณที%มีฝนฟ้าคะนองคลื%นสูง
มากกว่า 2 เมตร ขอให้ ชาวเรื อเดินเรื อด้ วยความระมัดระวัง และเรื อเล็กควรงดออกจากฝั%งในระยะนี P ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตังแต่
P เวลา 06:00 วันนี P ถึง 06:00 วันพรุ่งนี P
ภาคเหนื อ มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพืนP ที% ส่วนมากบริ เวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน
เพชรบู ร ณ์ พิ ษ ณุ โ ลก กํ า แพงเพชร และตาก อุ ณ หภู มิ ตํ% า สุ ด 23-25 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด 32-35 องศา
เซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 30 ของพืนP ที% ส่วนมากบริ เวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม
มุกดาหาร อํานาจเจริ ญ ศรี สะเกษ อุบลราชธานี และนครราชสีมา อุณหภูมิตํ%าสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสงู สุด
33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 60 ของพืนP ที% ส่วนมากบริ เวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง
สระบุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา นครปฐม และสมุ ท รสงคราม อุ ณ หภู มิ ตํ% า สุ ด 24-26 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ สู ง สุด
33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 60 ของพืนP ที% กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริ เวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และ
ตราด อุณหภูมิตํ%าสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ ว 15-35
กม./ชม. ทะเลมีคลื%นสูง 1-2 เมตร บริ เวณที%มีฝนฟ้าคะนองคลื%นสูงประมาณ 2 เมตร
ภาคใต้ (ฝัA งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 60 ของพืนP ที% ส่วนมากบริ เวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
สุ ร าษฎร์ ธ านี และนครศรี ธ รรมราช อุ ณ หภู มิ ตํ% า สุ ด 25-26 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ สู ง สุด 32-34 องศาเซลเซี ย ส
ลมตะวัน ตกเฉี ยงใต้ ความเร็ ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมี คลื% น สูง 1-2 เมตร บริ เ วณที% มีฝ นฟ้ า คะนองคลื%น สูงประมาณ
2 เมตร
ภาคใต้ (ฝัA งตะวั น ตก) มี ฝ นฟ้ า คะนองร้ อยละ 70 ของพื นP ที% กั บ มี ฝ นตกหนักบางแห่ ง บริ เ วณจัง หวัดระนอง และ
พั ง งา อุ ณ หภู มิ ตํ% า สุ ด 21-26 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด 30-33 องศาเซลเซี ย ส ตั งP แต่ จั ง หวั ด พั ง งาขึ นP มา :
ลมตะวัน ตกเฉี ยงใต้ ความเร็ ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมี คลื% น สูง 2-3 เมตร บริ เ วณที% มีฝ นฟ้ า คะนองคลื% น สูง มากกว่ า
3 เมตร
ตังแต่
P จงั หวัดภูเก็ตลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื%นสูงประมาณ 2 เมตร บริ เวณที%มีฝนฟ้า
คะนองคลื%นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพืนP ที% อุณหภูมิตํ%าสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

