กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./.) https://today.line.me www.dailynews.co.th www.komchadluek.net
https://thainews.prd.go.th www.chiangmainews.co.th https://twitter.com/ddpmnews
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ฉบั บ ประจ ำวั น ที่ ...19....เดื อ น..กั น ยำยน.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้ ำ (...)บ่ ำ ย หน้ ำ .....จ ำนวน…1..แผ่ น


ปภ.รำยงำนเกิดอุทกภัยรวม 11 จังหวัด สถำนกำรณ์เริ่มคลี่คลำย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอานวยการป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พั ดปกคลุ มทะเลอัน ดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทาให้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 64 จนถึง
ปัจจุบั น ส่งผลให้ เกิดอุทกภัย ในพื้นที่ 11 จั งหวัด ได้แก่ ลาปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร ชัยภูมิ เลย นครราชสี มา
ปราจี น บุ รี จั น ทบุ รี แ ละพระนครศรี อ ยุ ธ ยา รวม 37 อ าเภอ 101 ต าบล 437 หมู่ บ้ าน 3 เขตเทศบาล ประชาชนได้ รั บ
ผลกระทบ 11,007 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ดังนี้ พิจิตร ปัจจุบันยังคงมี
น้าท่วมขังในพื้นที่ 7 อาเภอ ได้แก่อาเภอเมืองพิจิตร อาเภอวชิรบารมี อาเภอสามง่าม อาเภอโพทะเล อาเภอโพธิ์ประทับช้าง
อาเภอสากเหล็ก และอาเภอบึงนาราง ชัยภูมิ น้าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอหนองบัวระเหว อาเภอจัตุรัส
อาเภอเมืองชัยภูมิ อาเภอเนินสง่า และอาเภอบ้านเขว้า รวม 8 ตาบล นครราชสีมา น้าล้นอ่างเก็บน้าจากฝนตกหนักเข้าท่วม
พื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอด่านขุนทด อาเภอสูงเนิน อาเภอโนนสูง และอาเภอโชคชัย รวม 8 ตาบลปราจีนบุรี น้าล้นตลิ่ง
เข้าท่วมพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอกบินทร์บุรี อาเภอศรีมหาโพธิ และอาเภอเมืองปราจีนบุรี รวม 11 ตาบล ปัจจุบันยังคงมี
น้าท่วมขังในอาเภอเมืองปราจีนบุรี และอาเภอกบินทร์บุรี พระนครศรีอยุธยา น้าในแม่น้าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่
3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอผักไห่ อาเภอเสนา และอาเภอบางบาล รวม 7 ตาบล ภาพรวมสถานการณ์ทั้ง 5 จังหวัด ระดับน้าลดลง
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดาเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ สาหรับ
ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ตลอด 24 ชั่วโมง

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 19 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11253
Col.Inch: 20.74 Ad Value: 22,814
หัวข้อข่าว: ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-210919012078(19 ก.ย. 64/04:07)

หน้า: 12(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 68,442

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 19 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26274
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 7
Col.Inch: 64.59 Ad Value: 135,639
PRValue (x3): 406,917
หัวข้อข่าว: ผันลงบึงบอระเพ็ด 'น้ำเหนือ' แก้ลุ่มเจ้าพระยาล้น

รหัสข่าว: C-210919004038(19 ก.ย. 64/04:29)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 19 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26274
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 7
Col.Inch: 64.59 Ad Value: 135,639
PRValue (x3): 406,917
หัวข้อข่าว: ผันลงบึงบอระเพ็ด 'น้ำเหนือ' แก้ลุ่มเจ้าพระยาล้น

รหัสข่าว: C-210919004038(19 ก.ย. 64/04:29)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 19 กันยายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14753
หน้า: 1(ล่างขวา), 2
Col.Inch: 42.75 Ad Value: 38,475
PRValue (x3): 115,425
หัวข้อข่าว: ผวาสุโขทัยระทมมวลน้ำใกล้วิกฤติสมศักดิ์เกาะติดพร้อมช่วยเหลือ

รหัสข่าว: C-210919005033(19 ก.ย. 64/06:26)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./.) https://twitter.com/ddpmnews www.facebook.com/DDPMNews

ฉบั บ ประจ ำวั น ที่ ...19....เดื อ น..กั น ยำยน.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้ ำ (...)บ่ ำ ย หน้ ำ .....จ ำนวน…1..แผ่ น


ปภ.รำยงำนควำมคืบหน้ำสถำนกำรณ์นำท่วมในจังหวัดปรำจีนบุรี

ปภ.ปราจีน บุ รีรายงานตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 64 เป็นต้นมา จังหวัดปราจีนบุรีเกิดอุทกภัยเนื่องจากน้้าในแควหนุ มาน
แควพระปรง และแม่น้ าปราจีนบุ รีเอ่อล้นตลิ่ง ท้าให้ ประชาชนได้รับผลกระทบ 3 อ้าเภอ รวม 16 ต้าบล 80 หมู่บ้าน 8 ชุมชน
1,628 ครัวเรือน ดังนี้
- อ้าเภอกบินทร์บุรี รวม 6 ต้าบล 21 หมู่บ้าน 7 ชุมชน 1,072 ครัวเรือน
- อ้าเภอศรีมหาโพธิ รวม 5 ต้าบล 27 หมู่บ้าน 456 ครัวเรือน
- อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี รวม 5 ต้าบล 32 หมู่บ้าน 100 ครัวเรือน
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับอ้าเภอ โครงการชลประทานปราจีนบุรีตรวจสอบ
ข้อมูลปริมาณน้้าในวันนี้ (18 ก.ย. 64) พบว่า
- อ้าเภอกบินทร์บุรีและเทศบาลต้าบลกบินทร์ ระดับน้้าเมื่อวลา 06.00 น. ณ จุดวัดชุมชนตลาดเก่าวัดได้ 8.91 ซม.
ระดับ วิกฤติ 8.79 ซม. ท้าให้ น้าท่วมเฉพาะด้านท้ายชุมขนตลาดเก่า เทศบาลต้าบลกบินทร์ น้้าท่วมสูง 12 ซม. ระยะทาง
ประมาณ 70 เมตร
- อ.ศรีมหาโพธิ ระดับน้้าลดลงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง จุดวัดต้าบลบ้านทาม วัดระดับน้้าได้ 6.39 ซม.จุดวิกฤติต่้าสุด
5.45 ม. น้้าท่วมสูงเฉลี่ย 94 ซม.
- อ.เมืองปราจีนบุรี ระดับน้้าทรงตัว

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./.) https://twitter.com/ddpmnews www.facebook.com/DDPMNews

ฉบั บ ประจ ำวั น ที่ ...19....เดื อ น..กั น ยำยน.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้ ำ (...)บ่ ำ ย หน้ ำ .....จ ำนวน…1..แผ่ น


ปภ.รำยงำนสถำนกำรณ์นำท่วมในอำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดกำแพงเพชร

ปภ.กำแพงเพชรรำยงำนในช่วงวันที่ 17 - 18 กันยำยน 2564 เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้ำงในอำเภอพรำนกระต่ำย
จังหวัดกำแพงเพชร ทำให้มีปริมำณนำสะสมจำนวนมำก ส่งผลให้เกิดนำไหลหลำกจำกภูเขำลงสู่คลองห้ วยโค้งและค ลอง
มะม่ว งหั ว แดงเอ่อล้ น เข้ำท่ วมพืนที่ ห มู่ที่ 1,2,3,10,11,13 ตำบลพรำนกระต่ำย หมู่ ที่ 1,2,3,6,8,11 ตำบลถำกระต่ำยทอง
อ ำเภอพรำนกระต่ ำย ไม่ มี ผู้ บ ำดเจ็ บ และเสี ย ชี วิต อี ก ทั งน ำยั งได้ ไหลเข้ ำท่ ว มผิ ว ถนนทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข 101
กำแพงเพชร - พรำนกระต่ำย ตังแต่สี่แยกโรงพยำบำลพรำนกระต่ำยถึงสำมแยกร้ำนป๊อกคำร์แคร์ ระดับนำท่วมสูงประมำณ
10 - 30 เซนติเมตร รถสัญจรผ่ำนได้ สำหรับกำรแก้ไขปัญหำและช่วยเหลือประชำชน เจ้ำหน้ำที่หมวดทำงหลวงพรำนกระต่ำย
ได้ติดตังป้ำยเตือนและอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรแล้ว สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องลงพืนที่บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนแล้ว โดยประสำนขอรับกำรสนับสนุนเครื่องสูบนำ
ขนำดใหญ่ จ ำกศูน ย์ป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภั ย เขต 8 กำแพงเพชร เพื่อเร่งระบำยนำในพืนที่ต่อไป หำกไม่มีฝ นตก
เพิ่มเติมในพืนที่ ระดับนำจะลดลงเข้ำสู่ภำวะปกติภำยใน 12 ชั่วโมง

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 19 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15897
หน้า: 1(บนขวา), 2, 6
Col.Inch: 76.13 Ad Value: 83,743
PRValue (x3): 251,229
หัวข้อข่าว: อุตุเตือนฝนตกหนัก ทั่วไทยรับพายุหมุน ระวัง'ท่วม'ฉับพลัน

รหัสข่าว: C-210919020008(19 ก.ย. 64/04:32)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 19 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15897
หน้า: 1(บนขวา), 2, 6
Col.Inch: 76.13 Ad Value: 83,743
PRValue (x3): 251,229
หัวข้อข่าว: อุตุเตือนฝนตกหนัก ทั่วไทยรับพายุหมุน ระวัง'ท่วม'ฉับพลัน

รหัสข่าว: C-210919020008(19 ก.ย. 64/04:32)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 19 กันยายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23252
Col.Inch: 6.70
Ad Value: 7,370
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: น้ำป่าทะลัก

รหัสข่าว: C-210919009079(19 ก.ย. 64/03:58)

หน้า: 11(ขวา)
PRValue (x3): 22,110

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 19 กันยายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23252
Col.Inch: 5.83
Ad Value: 6,413
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ท่วมอยุธยา

รหัสข่าว: C-210919009071(19 ก.ย. 64/04:01)

หน้า: 11(ขวา)
PRValue (x3): 19,239

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/สิ่งแวดล้อม
วันที่: อาทิตย์ 19 กันยายน 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 9077
หน้า: 4(กลาง)
Col.Inch: 150.05 Ad Value: 112,537.50
PRValue (x3): 337,612.50
หัวข้อข่าว: นักอุตุฯวิเคราะห์ไทยเจอ 'ภาวะโลกร้อนฝนรวน'

รหัสข่าว: C-210919008017(19 ก.ย. 64/03:19)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/สิ่งแวดล้อม
วันที่: อาทิตย์ 19 กันยายน 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 9077
หน้า: 4(กลาง)
Col.Inch: 150.05 Ad Value: 112,537.50
PRValue (x3): 337,612.50
หัวข้อข่าว: นักอุตุฯวิเคราะห์ไทยเจอ 'ภาวะโลกร้อนฝนรวน'

รหัสข่าว: C-210919008017(19 ก.ย. 64/03:19)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/สิ่งแวดล้อม
วันที่: อาทิตย์ 19 กันยายน 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 9077
หน้า: 4(กลาง)
Col.Inch: 150.05 Ad Value: 112,537.50
PRValue (x3): 337,612.50
หัวข้อข่าว: นักอุตุฯวิเคราะห์ไทยเจอ 'ภาวะโลกร้อนฝนรวน'

รหัสข่าว: C-210919008017(19 ก.ย. 64/03:19)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 3/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 19 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26274
หน้า: 1(ซ้าย), 2
Col.Inch: 112.71 Ad Value: 236,691
PRValue (x3): 710,073
หัวข้อข่าว: สลดหนุ่มกู้ภัยสังเวย บูสเตอร์เข็ม3 นอนช็อกตายคาบ้าน

รหัสข่าว: C-210919004043(19 ก.ย. 64/04:32)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 19 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26274
หน้า: 1(ซ้าย), 2
Col.Inch: 112.71 Ad Value: 236,691
PRValue (x3): 710,073
หัวข้อข่าว: สลดหนุ่มกู้ภัยสังเวย บูสเตอร์เข็ม3 นอนช็อกตายคาบ้าน
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พยำกรณ์อำกำศประจำวัน
ประจำวันที่ 19 กันยำยน 2564
ลักษณะอำกำศทั่วไป

พยากรณ์ อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้กาลังอ่อนพัดปกคลุ มทะเลอันดามัน
ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทาให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สาหรับคลื่นลมบริเวณทะเล
อันดามันและอ่าวไทยมีกาลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และอ่าวไทย
มีคลื่นต่ากว่า 1 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกาลังแรงขึ้น
เป็นพายุหมุนเขตร้อน และเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 19-20 ก.ย. 64
ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

