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📌ปภ.รำยงำนยังคงมีสถำนกำรณ์อุทกภัยในภำพรวม 14 จังหวัด  
ประสำนดูแลให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง  

  👉11 พ.ย.64 เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน รายงานมีสถานการณ์อุทกภัย 
และน ้าป่าไหลหลาก รวม 14 จังหวัด โดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีก้าลังแรงขึ น ตั งแต่
วันที่ 10-11 พ.ย. 2564 ท้าให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และ
น ้าล้นตลิ่งในพื นที่ 3 จังหวัด (เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช) รวม 5 อ้าเภอ 6 ต้าบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 90 ครัวเรือน ในขณะที่อิทธิพลพายุเตี ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ตอนบน ตั งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 10 พ.ย. 2564 ท้าให้น ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และน ้าล้นตลิ่ง โดยปัจจุบันยังคงมี
สถานการณ์ในพื นที่ 11 จังหวัด (หนองบัวล้าภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครราชสีมา ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม) รวม 31 อ้าเภอ 280 ต้าบล 1,644 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 76,389 
ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 35 ราย ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื นที่แล้ว ระดับน ้าลดลง แต่ยังคงมีน ้าท่วมขังในพื นที่ลุ่มต่้า 
ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื นที่ส้ารวจความเสียหาย เร่งระบายน ้าและให้การช่วยเหลือประชาชน
อย่างต่อเนื่อง 
  👉กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีก้าลังแรงขึ น ตั งแต่วันที่ 10-11 
พ.ย. 2564 ท้าให้เกิดน ้าท่วมฉับพลัน และน ้าป่าไหลหลากในพื นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
รวม 5 อ้าเภอ 6 ต้าบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 90 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ภาพรวมยังคงมี
สถานการณ์ระดับน ้ายังเพ่ิมขึ น ดังนี  
  1. เพชรบุรี ยังคงมีน ้าท่วมในพื นที่ 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอบ้านลาด อ้าเภอบ้านแหลม และอ้าเภอเมืองเพชรบุรี รวม 4 
ต้าบล 5 หมู่บ้าน ระดับน ้าทรงตัว 
  2. สุราษฎร์ธานี เกิดเหตุน ้าล้นตลิ่งในพื นที่อ้าเภอพระแสง รวม 1 ต้าบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 60 
ครัวเรือน ระดับน ้าเพ่ิมขึ น 
  3.นครศรีธรรมราช เกิดเหตุน ้าล้นตลิ่งในพื นที่อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวม 1 ต้าบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 30 ครัวเรือน ระดับน ้าเพ่ิมขึ น 
  👉ขณะที่อิทธิพลพายุเตี ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ ตั งแต่
วันที่ 23 ก.ย. – 10 พ.ย. 2564 ท้าให้น ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และน ้าล้นตลิ่ง โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื นที่ 11 
จังหวัด ได้แก่ หนองบัวล้าภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครราชสีมา ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา  
ปทุมธานี และนครปฐม รวม 31 อ้าเภอ 280 ต้าบล 1,644 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 76,389 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 35 
ราย (นครราชสีมา 12 ราย ลพบุรี 11 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย ชัยนาท 2 ราย นครสวรรค์ 3 ราย สิงห์บุรี 3 ราย สุพรรณบุรี 2 
ราย) แยกเป็น  
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) www.facebook/DDPMNews (./.)  https://twitter.com/DDPMNews.   
(./.) https://today.line.me/th/v2/article/0MDyjRl?utm_source=lineshare  
(./.) https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1835808/ 
(./.) https://www.komchadluek.net/hot-social/492108 
(./.) https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000111945 
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  🔹- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด รวม 9 อ้าเภอ 37 ต้าบล 212 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 4,486 ครัวเรือน ได้แก่  
  1. หนองบัวล้าภู ยังคงมีน ้าท่วมในพื นที่อ้าเภอโนนสัง รวม 6 ต้าบล 15 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 209 
ครัวเรือน  
  2. มหาสารคาม ยังคงมีน ้าท่วมในพื นที่ 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอโกสุมพิสัย อ้าเภอกันทรวิชัย และอ้าเภอเมือง
มหาสารคาม รวม 12 ต้าบล 41 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,627 ครัวเรือน  
  3. กาฬสินธุ์ ยังคงมีน ้าท่วมในพื นที่อ้าเภอกมลาไสย รวม 1 ต้าบล 1 หมู่บ้าน 
  4. อุบลราชธานี ยังคงมีน ้าท่วมในพื นที่ 2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี และอ้าเภอวารินช้าราบ รวม 4 ต้าบล 
26 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 577 ครัวเรือน  
  5. นครราชสีมา ยังคงมีน ้าท่วมในพื นที่ 2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอโนนสูง และอ้าเภอพิมาย 14 ต้าบล 129 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,073 ครัวเรือน 
  🔹- ภาคกลาง 6 จังหวัด รวม 22 อ้าเภอ 243 ต้าบล 1,432 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 71,903 ครัวเรือน 
ได้แก่  
  6. ลพบุรี ยังคงมีน ้าท่วมในพื นที่ 2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอบ้านหมี่ และอ้าเภอเมืองลพบุรี รวม 6 ต้าบล 21 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 800 ครัวเรือน  
  7. สุพรรณบุรี ยังคงมีน ้าท่วมในพื นที่ 2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอบางปลาม้า และอ้าเภอสองพ่ีน้อง รวม 20 ต้าบล 58 
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,011 ครัวเรือน  
  8. อ่างทอง ยังคงมีน ้าท่วมในพื นที่ 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองอ่างทอง อ้าเภอไชโย อ้าเภอป่าโมก และอ้าเภอวิเศษชัย
ชาญ รวม 29 ต้าบล 142 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,467 ครัวเรือน  
  9. พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีน ้าท่วมในพื นที่ 7 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอผักไห่ อ้าเภอเสนา อ้าเภอบางบาล อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา อ้าเภอบางไทร อ้าเภอบางปะอิน และอ้าเภอลาดบัวหลวง รวม 106 ต้าบล 380 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 49,385 ครัวเรือน  
  10. ปทุมธานี ยังคงมีน ้าท่วมในพื นที่ 2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองปทุมธานี และอ้าเภอสามโคก รวม 21 ต้าบล 56 
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,301 ครัวเรือน  
  11. นครปฐม ยังคงมีน ้าท่วมในพื นที่ 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอบางเลน อ้าเภอนครชัยศรี อ้าเภอสามพราน อ้าเภอ
ก้าแพงแสน และอ้าเภอดอนตูม รวม 61 ต้าบล 475 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,909 ครัวเรือน  
  📣ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื นที่แล้ว ระดับน ้าลดลง แต่ยังคงมีน ้าท่วมขังในพื นที่ลุ่มต่้า ส้าหรับการ
แก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสรรพก้าลังในการระบายน ้าออกจากพื นที่ และดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเจ้าหน้าที่
ลงพื นที่ส้ารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อด้าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ทั งนี  ประชาชนสามารถแจ้ง
เหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 
ตลอด 24 ชั่วโมง///// 
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📌ปภ.รำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์ คำดกำรณ์ และแจ้งเตอืนภัย  
📅ประจ ำวันที ่11 พฤศจิกำยน 2564  

🟡พื้นท่ีเฝ้าระวงัน ้าท่วมฉบัพลนั และน ้าป่าไหลหลาก  
>>>ภาคใต ้จ.ชุมพร (อ.ละแม สว ีปะทิว ท่าแซะ เมืองฯ) สุราษฎร์ธานี (อ.ดอนสัก ท่าชนะ) นครศรีธรรมราช (อ.สิชล เมือง
ฯ ลานสกา นบพิต า ท่าศาลา) สงขลา (อ.เมืองฯ) และนราธิวาส (อ.รือเสาะ) 
🟡พื้นท่ีเฝ้าระวงัน ้าลน้ตล่ิง น ้าท่วมขงั  
>>>ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.หนองบวัล าภู (อ.โนนสัง) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กนัทรวชิยั เมืองฯ) กาฬสินธ์ุ (อ.
กมลาไสย) นครราชสีมา (อ.โนนสูง พิมาย) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินช าราบ)  
>>>ภาคกลาง จ.ลพบุรี (อ.บา้นหม่ี เมืองฯ) สุพรรณบุรี (อ.บางปลามา้ สองพี่นอ้ง) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วเิศษ
ชยัชาญ) พระนครศรีอยธุยา (อ.ผกัไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยธุยา บางไทร บางปะอิน ลาดบวัหลวง) นครปฐม (อ.บาง
เลน นครชยัศรี สามพราน ก าแพงแสน ดอนตูม) ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) เพชรบุรี (อ.บา้นลาด เมืองฯ บา้นแหลม)  
>>>ภาคใต ้จ.สุราษฎร์ธานี (อ.พระแสง) และนครศรีธรรมราช (อ.เมืองฯ) 
🟡พื้นท่ีเฝ้าระวงัน ้าทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น ้าและพื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ัง จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 

🟡พื้นท่ีเฝ้าระวงัคล่ืนลมแรง  
>>>ภาคใต ้จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 

📣ขอใหป้ระชาชนติดตามขอ้มูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนกั ปริมาณฝน
สะสม โดยเฉพาะพื้นท่ีชุมชนเมือง อาจไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมขงัระยะสั้นๆ พื้นท่ีลุ่มต ่า พื้นท่ีลาดเชิงเขา อาจเกิดน ้าท่วม
ฉบัพลนัและน ้าป่าไหลหลาก พื้นท่ีริมล าน ้าอาจไดรั้บผลกระทบจากน ้าลน้ตล่ิง น ้าท่วมในระดบัสูง และบริเวณปากแม่น ้า 
บริเวณชายฝ่ังทะเล 
อาจไดรั้บผลกระทบจากน ้าทะเลหนุนสูง ใหร้ะวงัอนัตรายจากสัตวแ์ละแมลงมีพิษ อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขบัข่ี
พาหนะบริเวณน ้าไหลผา่นเส้นทาง ส าหรับประชาชนบริเวณชายฝ่ังทะเล ใหร้ะวงัอนัตรายจากคล่ืนลมแรง ชาวเรือ ผูบ้งัคบัเรือ 
ผูป้ระกอบการเดินเรือโดยสาร ใหต้รวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภยัใหมี้ความพร้อมก่อนออกเดินเรือ และควรเดินเรือดว้ย
ความระมดัระวงั หลีกเล่ียงการเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝ่ัง 
📣ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมคัร องค์กรสาธารณกุศลได้
เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพนัธ์ และสร้างการรับรู้ให้กบัชุมชน/
หมู่บา้นในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว 
หรือเสียงตามสายประจ าหมู่บา้น เป็นตน้ เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บทราบถึงแนวทางการปฏิบติัตนอยา่งปลอดภยั 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) www.facebook/DDPMNews (./.)  https://twitter.com/DDPMNews.   
(./.) https://today.line.me/th/v2/article/j7ZeKBz (./.) https://www.tnnthailand.com/news/social/96211/ 
(./.) https://today.line.me/th/v2/article/0MDDWqn?utm_source=lineshare (./.) https://www.thainewsonline.co/news/824766 
(./.) https://today.line.me/th/v2/article/1Dmg5op?utm_source=lineshare (./.) https:// www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6725289 
(./.)https:// today.line.me/th/v2/article/oqL6JPy?utm_source=lineshare (./.)  https:// www.komchadluek.net/hot-social/492108 
(./.)  https://today.line.me/th/v2/article/DR3em3p?utm_source=lineshare (./.)https://www.bangkokbiznews.com/news/971246 
(./.) https://www.bangkokbiznews.com/news/971246 (./.) https://news.ch7.com/detail/528697 
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https://www.bangkokbiznews.com/news/971246


           
ฉบับประจ ำวันที่..12 ..เดือน..พฤศจิกำยน... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ...1..จ ำนวน …1..แผ่น 
 

📌ปภ.รำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์ คำดกำรณ์ และแจ้งเตอืนภัย  
📅ประจ ำวันที ่11 พฤศจิกำยน 2564  

🟡พื้นท่ีเฝ้าระวงัน ้าท่วมฉบัพลนั และน ้าป่าไหลหลาก  
>>>ภาคใต ้จ.ชุมพร (อ.ละแม สว ีปะทิว ท่าแซะ เมืองฯ) สุราษฎร์ธานี (อ.ดอนสัก ท่าชนะ) นครศรีธรรมราช (อ.สิชล เมือง
ฯ ลานสกา นบพิต า ท่าศาลา) สงขลา (อ.เมืองฯ) และนราธิวาส (อ.รือเสาะ) 
🟡พื้นท่ีเฝ้าระวงัน ้าลน้ตล่ิง น ้าท่วมขงั  
>>>ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.หนองบวัล าภู (อ.โนนสัง) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กนัทรวชิยั เมืองฯ) กาฬสินธ์ุ (อ.
กมลาไสย) นครราชสีมา (อ.โนนสูง พิมาย) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินช าราบ)  
>>>ภาคกลาง จ.ลพบุรี (อ.บา้นหม่ี เมืองฯ) สุพรรณบุรี (อ.บางปลามา้ สองพี่นอ้ง) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วเิศษ
ชยัชาญ) พระนครศรีอยธุยา (อ.ผกัไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยธุยา บางไทร บางปะอิน ลาดบวัหลวง) นครปฐม (อ.บาง
เลน นครชยัศรี สามพราน ก าแพงแสน ดอนตูม) ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) เพชรบุรี (อ.บา้นลาด เมืองฯ บา้นแหลม)  
>>>ภาคใต ้จ.สุราษฎร์ธานี (อ.พระแสง) และนครศรีธรรมราช (อ.เมืองฯ) 
🟡พื้นท่ีเฝ้าระวงัน ้าทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น ้าและพื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ัง จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 

🟡พื้นท่ีเฝ้าระวงัคล่ืนลมแรง  
>>>ภาคใต ้จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 

📣ขอใหป้ระชาชนติดตามขอ้มูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนกั ปริมาณฝน
สะสม โดยเฉพาะพื้นท่ีชุมชนเมือง อาจไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมขงัระยะสั้นๆ พื้นท่ีลุ่มต ่า พื้นท่ีลาดเชิงเขา อาจเกิดน ้าท่วม
ฉบัพลนัและน ้าป่าไหลหลาก พื้นท่ีริมล าน ้าอาจไดรั้บผลกระทบจากน ้าลน้ตล่ิง น ้าท่วมในระดบัสูง และบริเวณปากแม่น ้า 
บริเวณชายฝ่ังทะเล 
อาจไดรั้บผลกระทบจากน ้าทะเลหนุนสูง ใหร้ะวงัอนัตรายจากสัตวแ์ละแมลงมีพิษ อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขบัข่ี
พาหนะบริเวณน ้าไหลผา่นเส้นทาง ส าหรับประชาชนบริเวณชายฝ่ังทะเล ใหร้ะวงัอนัตรายจากคล่ืนลมแรง ชาวเรือ ผูบ้งัคบัเรือ 
ผูป้ระกอบการเดินเรือโดยสาร ใหต้รวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภยัใหมี้ความพร้อมก่อนออกเดินเรือ และควรเดินเรือดว้ย
ความระมดัระวงั หลีกเล่ียงการเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝ่ัง 
📣ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมคัร องค์กรสาธารณกุศลได้
เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพนัธ์ และสร้างการรับรู้ให้กบัชุมชน/
หมู่บา้นในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว 
หรือเสียงตามสายประจ าหมู่บา้น เป็นตน้ เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บทราบถึงแนวทางการปฏิบติัตนอยา่งปลอดภยั 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./.) https://today.line.me/th/v2/article/DR3errX?utm_source=lineshare   
(./.) https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/general/746867/ 
(./.) https://www.thansettakij.com/general-news/502864 
(./) https://www.amarintv.com/news/detail/107386?utm_source=line&utm_medium=feed&utm_campaign=default 
(./.) https://today.line.me/th/v2/article/7NZpZZJ  
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📌ศนูย ์ปภ เขต 1 ปทุม ตั้งเครือ่งสูบน้ ำ จ.สมทุรสำคร 
  เมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิายน 2564 ศนูยป์อ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 1 ปทมุธานี 
สนบัสนนุทรพัยากรกูภ้ยั รถปฏิบตัิการบรรเทาอทุกภยั พรอ้มเครื่องสบูน า้ขนาดใหญ่ พรอ้ม
เจา้หนา้ท่ี ด าเนินการการสบูน า้ท่วมขงัในพืน้ท่ีบรเิวณบา้นพักศนูยส์ง่เสรมิผลติพนัธพื์ชสวน
สมทุรสาคร ต าบลทา่ไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภยัคนไทยทกุคน 

☎️ สายด่วน 1784 
FB : กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั DDPM 

Twitter @DDPMNews 

Line @1784DDPM 

 

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

 

https://twitter.com/DDPMNews
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📌ศูนย์ ปภ 6 ขอนแกน่ และ ปภ มหำสำรคำม ตั้งเครื่องสูบน้ ำ 
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ าบริเวณถนนสะพานข้ามแม่น้ าชึ ม.6 บ้านเกิ้งเหนือ ต.
เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนน รถยนต์ไม่สามารถข้ามสะพานแม่น้ าชีได้ 
#ปภ.หว่งใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน 

สายด่วน 1784 
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM 
Twitter @DDPMNews 
Line @1784DDPM 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1H81Y9G5mAzG9U5impWUXkr_8a0BUCfDNjUfHRyK9OXHVyTY3-3QmEo4AVfU1J0LnWkEWXFxceC0N_68snEKRqIoKOk4E0W9BE60Dm9Wd8EvWBZNxURXvbRcTLON7tMunX00QXlw4FsESpgqEXcuQ&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/DDPMNews
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📌ปภ.นครศรีธรรมรำช รำยงำนมีมวลน้ ำจำกอ ำเภอลำนสกำไหลเข้ำท่วมพื้นที่ 
  👉วันนี้ (12.00น.) ปภ.นครศรีธรรมราช รายงานกรณีเกิดฝนตกหนักพ้ืนที่ ต าบลคีรีวง อ าเภอลานสกา ตั้งแต่วันที่ 10 
พ.ย.64 ที่ผ่าน เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันนี้ (11 พ.ย.64) มวลน้ าได้ไหลมาตามคลองท่าดี เข้าสู่อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช ท าให้เกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่  
       1.อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช น้ าล้นตลิ่งท่วมพ้ืนที่ 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลไชยมนตรี (ม.1 บ้านพระเขียน) และต าบล
มะม่วงสองต้น (ม.1 บ้านหน้ารายณ์) รวม 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 55 ครัวเรือน 190 คน  
      2. อ าเภอพระพรหม น้ าท่วมพ้ืนที่ต าบลมะม่วงตลอด รวม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2, 4 และ 7  ประชาชนไดร้ับผลกระทบ 
25 ครัวเรือน 75 คน  

  👉สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ ามีแนวโน้มลดลง ฝนตกเล็กน้อยในบางพ้ืนที่ แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ได้
ประสานเครือข่าย อาสาสมัคร อปพร. มิสเตอร์เตือนภัย และหน่วยงานในพื้นที่ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ จนกว่าสถานการณ์
จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน 

  สายด่วน 1784 
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM 
Twitter @DDPMNews 
Line @1784DDPM 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) www.facebook/DDPMNews (./.)  https://twitter.com/DDPMNews.   
(./.)  https://today.line.me/th/v2/article/kE2BqVM?utm_source=lineshare (./.)  https://www.thainewsonline.co/news/824861 
(../.) https://today.line.me/th/v2/article/EXEl0gm (./.)  https://www.fm91bkk.com/fm113054 
(./.)  https://today.line.me/th/v2/article/kE2BqVM?utm_source=lineshare (./.)  https://www.thainewsonline.co/news/824861 
(./.)  https:// //www.facebook.com/TheReportersTH/posts/3148499285400450  (./.)  https://fm91bkk.com/fm113054 
(./.) https://www.banmuang.co.th/news/region/258140 (./.) https://www.js100.com/en/site/news/view/110955 
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📌ปภ สุรำษฎร์ธำนี รำยงำนน  ำท่วม 

  📌ปภ.สรุาษฎรธ์านีรายงานเกิดน า้ป่าไหลหลาก น า้ทว่มฉบัพลนั น า้ลน้ตลิ่งในพืน้ที่
ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 182 ครวัเรอืน 

👉วนันี ้(11 พ.ย 64) ปภ.สรุาษฎรธ์านี รายงานจากอิทธิพลรอ่งมรสมุพาดผ่านภาคใตต้อนบน
ตัง้แต่วนัที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 ท าใหเ้กิดฝนหนกัถึงหนกัมากปรมิาณน า้ฝนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
วดัได ้124 มลิลเิมตร ท าใหเ้กิดน า้ป่าไหลหลาก น า้ท่วมฉบัพลนัและน า้ลน้ตลิ่งในพืน้ที่ 2 อ าเภอ 
ไดแ้ก่  
1.พืน้ที่อ  าเภอพระแสง  2 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลไทรขงึ และต าบลอิปัน รวม 5 หมูบ่า้น ประชาชนไดร้บั
ผลกระทบ 110 ครวัเรอืน น า้ท่วมถนนในหมูบ่า้นความสงู 0.80 เมตร จ านวน 1 สาย  
2.พืน้ที่อ  าเภอดอนสกั ต าบลปากแพรก รวม 5 หมูบ่า้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 72 ครวัเรอืน  น า้
ท่วมถนนในหมูบ่า้น จ านวน 3 สาย  

👉สถานการณปั์จจบุนัน า้ลดลง โดยปภ.สรุาษฎรธ์านี ประสานปภ.เขต 11สรุาษฎรธ์านี ปภ.
สาขาพระแสง และหน่วยงานในพืน้ที่ ทัง้ฝ่ายพลเรอืน ทหาร ทอ้งถ่ิน อาสาสมคัร ลงพืน้ที่ส  ารวจ
ความเสยีหายและใหค้วามช่วยเหลือประชาชนในเบือ้งตน้แลว้  
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภยัคนไทยทกุคน 

☎️ สายด่วน 1784 
FB : กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั DDPM 

Twitter @DDPMNews 

Line @1784DDPM 

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

 

https://twitter.com/DDPMNews
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จนท.กำฬสินธุ์อุดพนังกั้นน้ ำชีที่แตกส ำเร็จ โดนน้ ำท่วมกระทบไป 3.5 พันไร ่
ไทยรัฐออนไลน์ 

  จนท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุดรูรั่วพนังก้ันน้้าชีแตกท่ีบ้านแจ้งจม หมู่ 7 
ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ส้าเร็จแล้ว โดยจะน้าหินใหญ่และดินทรายใส่บิ๊
กแบ็กเสริมพนัง มีโดนน้้าท่วมไปกว่า 3.5 พันไร ่กรณีพนังกั้นแม่น้้าชี บริเวณ
บ้านแจ้งจม หมู่ 7 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ขาดเป็นทางยาวกว่า 10 
เมตร เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ก่อนจะขยายวงกว้างเพ่ิม
ยาวกว่า 25 เมตร ส่งผลให้มวลน้้าทะลักเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรเป็นบริเวณ
กว้าง พร้อมเตือนประชาชนพื้นที่รับน้้าน้าสัตว์เลี้ยงและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง 

โดยทาง นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ลงพ้ืนที่พร้อมระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งน้าเครื่องจักรเข้าซ่อมอุดรอย
ขาด ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น ล่าสุดเช้าวันนี้ 11 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถปิดกั้นทางน้้าด้านนอกกันมวลน้้าชี
ที่ไหลทะลักเข้ามาได้แล้ว แต่ยังไม่สนิท เนื่องจากช่วงบริเวณท่ีพนังขาดได้ถูกกระแสน้้ากัดเซาะเป็นทางยาวจากเดิม 10 เมตร 
กว้างขึ้นกว่า 25 เมตร และยังมีความลึก อีกท้ังกระแสน้้าค่อนข้างไหลเชี่ยว โดยตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ส้านักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝ่าย
ปกครองอ้าเภอกมลาไสย เจ้าหน้าที่ อบต.เจ้าเท่า เจ้าหน้าที่ อบจ.กาฬสินธุ์ หลวงชนบทกาฬสินธุ์ หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรม
กาฬสินธุ์ หน่วยกู้ภัยกุดหว้ากมลาไสย ผู้น้าชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับชาวบ้าน น้าเครื่องจักรเข้าซ่อม พร้อมน้ากิ่ง
ไม้ ก้อนหินขนาดใหญ่ ตะแกรง ตาข่าย และบิ๊กแบ็ก วางปิดหัวคันก้ันน้้าไว้ เพ่ือเบี่ยงทางน้้าและป้องกันกระแสน้้าไหลทะลักเข้า
มาได้แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขนย้ายหินใหญ่ และดินทรายเอามาใส่บิ๊กแบ็กเสริม และอุดรอยรั่วเชื่อมทางข้ามชั่วคราว 
หลังจากนั้นจะใช้ผ้า PU อุดน้้าไม่ให้ไหล แล้วจะถมดินต่อไป 

  ด้าน นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้การซ่อมแซมพนัง
ที่ขาดมีความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยสามารถปิดหัวคันกั้นน้้าได้แล้ว แต่ยังไม่สนิท เนื่องจากมวลน้้ามีจ้านวนมากและกระแสน้้า
ค่อนข้างไหลแรง ซึ่งต่อไปเจ้าหน้าที่จะหินใหญ่และดินทรายเอามาใส่บิ๊กแบ็กเสริมคันพนัง และเร่งอุดรอยรั่ว ด้าเนินการเชื่อม
ทางข้ามชั่วคราว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ อย่างไรก็ตามส้าหรับผลกระทบจากเหตุการณ์พนังกั้นแม่น้ ำชีขาดนั้นบ้านเรือน
ประชาชนยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่มีพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่รับน้้าถูกน้้าท่วมแล้วประมาณ 
3,500 ไร่ และอยู่ระหว่างการส้ารวจความเสียหายเพ่ิมเติม ซึ่งทาง นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งด้าเนินการซ่อมแซมพนังให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเข้าส้ารวจความเสียหายพ้ืนที่ของ
เกษตรกร ซึ่งหากได้รับความเสียหายให้เร่งด้าเนินการช่วยเหลือตามข้ันตอนต่อไป. 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./.) https://today.line.me/th/v2/article/nXlwqqo?utm_source=lineshare 
(./.) https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2240149 
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‘บิ๊กป้อม’ สั่งปรับแผนแม่บทน  ำ 20 ปี เพิ่มแหล่งเก็บน  ำชุมชน แก้น  ำท่วม-แล้งอย่ำงย่ังยืน 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 - 11:40 น. 
  เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video 
Conference) พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ครั้งที ่2/2564 โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตตมิณฑล เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมภิาค เป็นต้น เข้ารว่มประชุม
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ ์
  พล.อ.ประวติรกล่าวว่า ขณะนีร้ัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรพัยากรน้ า 20 ปี ท้ัง 6 ด้าน ให้
บรรลผุลตามเป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ า ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน โดยผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธ์ิตามแผนแม่บทฯน้ า 20 ปี ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจบุัน มีแผนงานโครงการที่มีความกา้วหน้าการ
ด าเนินงานเกิน 80% ของแผน อาทิ การพัฒนาและปรบัปรุงพ้ืนท่ีชะลอน้ า 13 แห่ง คิดเป็น 100% 
  การเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บา้น 4,675 แห่ง คดิเป็น 85% และมีแผนงานโครงการที่มคีวามก้าวหน้าเกิน 30% อาทิ การพัฒนาน้ า
บาดาลเพ่ือการเกษตร 118 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 64% การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ า อาคารบังคับน้ า ระบบส่งน้ าใหม่ 393 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็น 34% 
และลดการชะล้างพังทลายของดิน ในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า 80,308 ไร่ คดิเป็น 33% และในพื้นที่เกษตรนอกพื้นที่อนุรักษ์ 367,900 ไร่ คิดเป็น 37% 
  การด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่ามีแผนงานท่ียังมีความล่าช้า เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ า ระบบส่งน้ าเดมิ การอนุรักษ์ฟื้นฟู
พัฒนาแหล่งน้ าพ้ืนท่ีเกษตรน้ าฝน ระบบป้องกันน้ าท่วมชุมชนเมือง เป็นต้น โดยที่ประชุมมมีติเห็นชอบแนวทางในการปรับปรุงขับเคลื่อนแผน
แม่บทฯน้ า 20 ปี และให้ สทนช.ด าเนินการผ่านคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบ่ทฯน้ า และให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
พิจารณาและทบทวน ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน เป้าหมาย ตวัช้ีวัดที่จะด าเนินการในระยะต่อไป รวมถึงใช้ระบบติดตามประเมินผลดา้นน้ า
ของประเทศไทย (Thai Water Assessment :TWA) เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการด้านทรัพยากรน้ า โดยให้หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มรายงานผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธ์ิของโครงการด้านแหล่งน้ าผ่านระบบตั้งแตเ่ดือน ธ.ค.64 เป็นต้นไป 
  นอกจากน้ี ท่ีประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงกรอบแนวทางแผนแมบ่ทฯน้ า 20 ปี ช่วงปี 2566-2580 โดยเฉพาะแหล่งน้ าตามครัวเรือน เพื่อ
ส ารองน้ าใช้ในฤดูแล้ง บูรณาการการพัฒนาแหล่งน้ ากับแผนท่ีเกษตร (Agri-Map) พัฒนาโคกหนองนาโมเดล เพื่อเป็นแหล่งน้ าส ารอง และใช้กัก
เก็บน้ าเพื่อลดปญัหาอุทกภยั รวมถึงเร่งศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ เพื่อประกอบการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้ า โดยที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานรายงานปัญหาอปุสรรคการด าเนินการขับเคลื่อนทีผ่่านมาให้ สทนช.ทราบ ภายในเดอืน ธ.ค.64 
รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนขอ้มูลในการปรับปรุงแผนแม่บทฯน้ า 20 ปี เพื่อให้มีความครบถ้วน และครอบคลุมทุกมิต ิ
  ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตตมิณฑล เลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่ีประชุมยังไดต้ิดตามการด าเนินงานตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน และการเพิ่มปรมิาณน้ าต้นทุน การด าเนินการเตรียมการแก้ไขปญัหาน้ าท่วมและน้ า
เสีย และการส ารวจพื้นที่แหล่งน้ าบาดาลสะอาดที่มีศักยภาพ เพื่อเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทฯน้ า 20 ปี โดยเร็วด้วย 
โดยรองนายกฯได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามข้อสั่งการมายัง สทนช. และรายงานต่อ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ต่อไป 
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./.) https:// today.line.me/th/v2/article/QwMmjkz?utm_source=lineshare(./.) https:// www.dailynews.co.th/news/465125/ 
(./.) https:// today.line.me/th/v2/article/LXB8GDj (./.) https:// www.bangkokbiznews.com/news/971180 

(./.) https:// today.line.me/th/v2/article/mWg2rZe?utm_source=lineshare  
(./.) https:// www.matichon.co.th/politics/news_3036289 
(./.) https://www.banmuang.co.th/news/politic/258038 
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เตือน พื้นที่ภำคใต้ เสี่ยงน้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำป่ำไหลหลำก ดินถลม่ 11-15 พ.ย. นี้ 
 ประกาศ กองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ ฉบับท่ี 29 เตือน พื นท่ีภาคใต้ เสี่ยงน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก ดินถล่ม น ้าล้น
ตลิ่ง 11-15 พ.ย. นี  วันท่ี 11 พ.ย.2564 ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ ฉบับท่ี 5 (187/2564) ลงวันท่ี 10 พ.ย. 2564 
คาดการณ์ในช่วงวันท่ี 10 – 13 พ.ย. 2564 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้nมีก้าลังแรงท้าให้ภาคใต้มี
ฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนัก ซึ่งอาจท้าให้เกิดน ้าท่วมฉับพลันและน ้าป่าไหล
หลากได้ ซึ่งกองอ้านวยการน ้าแห่งชาติได้มีประกาศแจ้งเตือนฉบับท่ี 27/2564 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2564 แล้วนั น 
  กองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น ้าจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) 
ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) ประกอบกับพื นท่ีเสี่ยงดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่าง
ต่อเนื่องจึงขอเน้นย ้าให้เฝ้าระวังในช่วงวันท่ี 11 – 15 พ.ย. 2564 ดังนี  
  1. เฝ้าระวังน ้าท่วมฉับพลันและน ้าป่าไหลหลากบริเวณท่ีลาดเชิงเขา บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
  2. เฝ้าระวังระดับน ้าในอ่างเก็บน ้าใหญ่และขนาดกลางท่ีมีปริมาณน ้ามากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ น เสี่ยงน ้า
ล้นกระทบพื นที่ลุ่มต้่าบริเวณท้ายอ่างเก็บน ้า บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ระนอง กระบี่ ภูเก็ต และตรัง 
  3. เฝ้าระวังระดับน ้าเพิ่มขึ นในพื นท่ีลุ่มต้่า บริเวณแม่น ้าตาปี อ้าเภอพระแสง อ้าเภอเวียงสระ อ้าเภอเคียนซา  และอ้าเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณคลองท่าดี อ้าเภอลานสกา อ้าเภอพระพรหม และอ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และคลองชะอวด 
ต้าบลการะเกด อ้าเภอเชียรใหญ่ และอ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา แม่น ้า
ปัตตานี อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และอ้าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และแม่น ้าโก -ลก อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส ทั งนี  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการ ดังนี  
  1. ติดตามสภาพอากาศและสภาพน ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื นท่ีท่ีมีฝนตกสะสมมากกว่า  90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 
ชั่วโมง และพื นท่ีจุดเสี่ยงท่ีเคยเกิดน ้าท่วมอยู่เป็นประจ้า 
  2. ปรับแผนบริหารจัดการน ้าในแหล่งน ้าท่ีมีปริมาณน ้ามากกว่าร้อยละ 80 หรือเกณฑ์ควบคุมสูงสุด (Upper Rule Curve) 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น ้า พร้อมพิจารณาบริหารจัดการเขื่อนระบายน ้าและประตูระบายน ้า เพื่อพร่องน ้าและเร่ง
ระบายน ้าในล้าน ้า แม่น ้า ให้สอดคล้องกับการขึ น – ลงของระดับน ้าทะเล รวมทั งใช้พื นท่ีลุ่มต้่าเป็นแก้มลิงหน่วงน ้าและรองรับน ้า
หลาก 
  3. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถใช้งานของอ่างเก็บน ้า อาคารบังคับน ้า และติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม 
แนวคันบริเวณริมแม่น ้าและก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้า เพื่อเตรียมความพร้อมรับน ้าหลากป้องกันน ้าท่วมให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
  4. เตรียมแผนรับสถานการณ์น ้าหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสาร
ส้ารอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที 
  5. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น ้า และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการ
อพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ 
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./.) https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6725811  
(./.) https://today.line.me/th/v2/article/XY0VlEm?utm_source=lineshare 
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  ไหลผ่ำนเขื่อนเจ้ำพระยำวันนี้ (11 พ.ย.) เฉลี่ย 2,277 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที เตือนชุมชนนอกคันกั้นน้ ำ เฝ้ำระวัง
น้ ำทะเลหนุนสูงเวลำ 13.45 น. 

วันนี้ (11 พ.ย.2564) กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์น้้า
เหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. ปริมาณน้้าของ
กรมชลประทาน ที่ อ.บางไทร ตรวจวัดปริมาณน้้าไหลผ่าน กทม. 
เฉลี่ย 2,277 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา
วันที่ 10 พ.ย. บริเวณปากคลองตลาด อยู่ที่ระดับ 2.12 เมตร 
จากระดับน้้าทะเลปานกลาง โดยวันนี้ฐานน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา
จะข้ึนสูงสุดเวลา 13.45 น. ที่ระดับมากกว่า 1.26 เมตรจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง ต้องเฝ้าระวังน้้าทะเลหนุนสูง อาจส่งผล

กระทบชุมชนที่อยู่นอกคันก้ันน้้าและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณท่ีไม่มีแนวป้องกันน้้าถาวร หรือ 
แนวฟันหลอ ส้าหรับระดับน้้าแนวคันก้ันน้้าทั้งด้านตะวันออก ที่ประตูระบายน้้าคลองสอง สายใต้ ประตูระบายน้้าแสนแสบ (มีน
บุรี) ประตูระบายน้้าลาดกระบัง อยู่ในระดับปกติ และในรอบ 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมา ยังไม่มีฝนตกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

  มท.1 เรียก ผู้ว่าฯ กทม.-ปริมณฑล รับมือน้้าทะเลหนุน เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนติดกับริมฝั่งเจ้าพระยา ที่ประสบปัญหาน้้าท่วมขังจากเหตุน้้าทะเลหนุน 
ซึ่งจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 14 พ.ย.นี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า รมว.กระทรวงมหาดไทย จึงได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และ
ผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดปริมณฑล เพ่ือหารือการจัดการน้้าในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน พร้อมก้าหนดแนวทางการแก้ไขสถานการณ์น้้า
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรมว.กระทรวงมหาดไทย ย้้าให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดปริมณฑล ได้
ประสานงานร่วมกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ และแจ้งเตือนประชาชนเตรียมการรับสถานการณ์ พร้อมทั้งก้าชับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมความมั่นคงแข็งแรงบริเวณแนวกระสอบทรายต่าง ๆ 
พร้อมติดตั้งระบบปั๊มน้้า ระบบระบายน้้าในทุก ๆ จุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่คันกั้นน้้าชั่วคราว ส่วนนายณรงค์ เรืองศรี รองปลัด
กรุงเทพฯ ระบุว่า กรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุน้้าทะเลหนุนรวม 9 เขต คือ ดุสิต-บางพลัด-บางซื่อ-พระนคร-สัมพันธวงศ์-
ธนบุรี-ยานนาวา-บางคอแหลม และคลองเตย โดยได้รับการสนับสนุนการระบายน้้าจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้า
ให้น้้าลดลงทั้งหมดแล้ว และกรุงเทพฯ ได้เสริมกระสอบทราย ตรวจสอบความแข็งแรง โดยติดตั้งระบบท่อรับน้้าไปสู่ระบบสูบ 
เพ่ือระบายออกและเลี้ยงน้้า จนกว่าน้้าหนุนจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./.) https://today.line.me/th/v2/article/zNrlvak?utm_source=lineshare 
(./.) https://news.thaipbs.or.th/content/309588 
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ชาวสุพรรณเครียดน ้าท่วมนาน ท ามาหากินไม่ได ้ถนนถูกตดัขาด เผยน ้ าในทุ่ง
บา้นดอนขาด อ.บางปลามา้ ยงัสูง 
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 - 18:18 น. 
 

  ชาวสุพรรณเครียดน ้าท่วมนาน ท้ามาหากินไม่ได้ ถนนถูกตัดขาด เผยน ้าในทุ่งบ้านดอนขาด ต้าบลวัดโบสถ์ อ.บางปลา
ม้า ยังสูง 
  วันที่ 11 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น ้าท่วม ในพื นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี ระดับน ้าในแม่น ้าท่าจีน มี
ปริมาณลดลงแล้ว ส่วนระดับน ้า ในพื นที่ 2 อ้าเภอท้ายน ้า ที่รองรับน ้า อย่างที่ อ.บางปลาม้า และ อ.สองพ่ีน้อง ระดับน ้ายังสูง 
เนื่องจากเป็นพื นที่ลุ่มต่้า โดยที่ บ้านดอนขาด ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า สถานการณ์น ้ายังคงมีปริมาณสูง บ้านเรือนที่อาศัยอยู่
กลางทุ่ง และพื นที่ลุ่มต่้า ยังได้รับความเดือดร้อน 
  ด้าน นายขจรยศ ภาษิต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได้เปิดเผยว่า ขณะนี  ต้าบลวัดโบสถ์ 
ยังมีน ้าท่วมสูง หลายหมู่บ้าน ถึงแม้สถานการณ์น ้า จะเริ่มลดลง แต่คงต้องใช้เวลาอีกนาน เพราะตอนนี ก็ท่วมกันมาเป็น เดือน 
ระดับน ้าก็ยังสูง อย่างที่หมู่ 3 บ้านดอนขาด ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า ก็มีประชากรประมาณ 145 หลังคาเรือน ชาวบ้านกว่า 
400 คน ยังได้รับผลกระทบ เดือดร้อน 
  “ปีนี เราได้รับน ้า จาก 4 ทางเลย ท้าให้ระดับน ้าปีนี  มีปริมาณน ้ามาก กว่าปี 2554 และ ก็ท่วมนานมาก ถนน
ทางเข้าออกหมู่บ้าน ไม่เหลือเลย ถึงแม้ตอนนี น ้าจะลดลงไปประมาณ 10 ซม. แต่ระดับน ้าก็ยังสูง ชาวบ้านที่นี่ ก็ล้าบาก ทั งเรื่อง
ที่นอน การเดินทาง ต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน ส่วนด้านอาชีพ บ่อปลา ก็ถูกน ้าท่วมหมด ท้านาก็ไม่ได้ ก็อยากฝากทาง
ภาครฐัให้ช่วยเร่งระบายน ้าออก เพราะชาวบ้านในละแวกนี มีอาชีพท้านา จะได้มีอาชีพท้ามาหากิน ก็อยากให้น ้าลงไวๆ เพราะ
หากน ้ายังท่วมขังอยู่อย่างนี  ชาวบ้านก็ไม่ไหว” 
  นายขจรยศ กล่าวว่า ส่วนวันนี  ได้มีกลุ่มจิตอาสา น้าโดย นายภาสกร ภัทรวิกรัยกุล ร่วมกับเพื่อนๆ ได้เดินทาง มาร่วม
บริจาคสิ่งของ จ้านวน 250 ชดุ โดย น้ามามอบให้ชาวบ้าน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 10 บ้านดอนขาด ต.วัดโบสถ์ เพ่ือเป็นก้าลังใจให้
ผู้ประสบภัยน ้าท่วม ในครั งนี  
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เมืองเพชรอ่วมเตือนชำวบ้ำนขนของหนีน ้ำ รำชบุรีสังเวย 1 

ไทยรัฐฉบับพิมพ์11 พ.ย. 2564 05:10 น. 
 

  เมืองคอนอ่วม ฝนถล่มหนัก น้ ำป่ำเทือกเขำหลวง
ทะลักท่วม ถนน รถสัญจรไม่ได้ อุทยำนฯ ต้องประกำศปิด
เที่ยวน้ ำตก 6 แห่ง หว่ันไม่ปลอดภัย เมืองน้ ำด ำหนัก ไม่แพ้กัน 
พนังกั้นแม่น้ ำชีแตกเอ่อท่วมนำข้ำวสุกใกล้เก็บเกี่ยวเสียหำย 
15,000 ไร่ ด้ำนเขื่อนเพชรเพิ่มกำรระบำยน้ ำลงแม่น้ ำเพชรบุรี 
พร้อมแจ้งเตือนชำวบ้ำนในตัวเมืองขนของหนีน้ ำ คำดวิกฤติ
หนักเท่ำอุทกภัยปี 60 รำชบุรีฝนกระหน่ ำน้ ำซัดถนนและ
สะพำนขำด ทหำรน ำเรือท้องแบนไปช่วยชำวบ้ำน ส่วน

นครปฐมน้ ำเอ่อท่วมที่ว่ำกำรอ ำเภอสำมพรำนและตลำด แม่ค้ำต้องปิดร้ำนหนีน้ ำ 
  น ้ำท่วมหลำยจังหวัดยังไม่คลี่คลำย โดยที่ จ.กำฬสินธุ์ ช่วงสำยวันที่ 10 พ.ย. แม่น ้ำชีที่ไหลมำจำก จ.ขอนแก่น และ จ.
มหำสำรคำม ยังเพ่ิมขึ นอย่ำงต่อเนื่องกัดเซำะพนังกั นน ้ำบ้ำนแจ้งจม ต.เจ้ำท่ำ อ.กมลำไสย จนขำดเป็นทำงยำวกว่ำ 20 เมตรมวล
น ้ำไหลทะลักท่วมพื นที่กำรเกษตรของชำวบ้ำน โดยเฉพำะนำข้ำวจมน ้ำเป็นบริเวณกว้ำง และมีแนวโน้มขยำยวงกว้ำงไปหลำย
หมู่บ้ำน หลังเกิดเหตุนำยทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กำฬสินธุ์ สั่งเจ้ำหน้ำที่ ปภ.ฝ่ำยปกครอง และเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมพนังโดยเร็วที่สุด 
  นำยอุทัย แก้วกล้ำ ส.อบจ.กำฬสินธุ์ เขต อ.ฆ้องชัย กล่ำวว่ำ พนังกั นล้ำน ้ำชีที่ขำดมีถนนกั นระยะทำงกว่ำ 35 กม. 
เชื่อมต่อ 2 อ้ำเภอคือกมลำไสยกับฆ้องชัย ช่วงเช้ำคันพนังถูกน ้ำกัดเซำะจนแตกน ้ำไหลทะลักเข้ำพื นที่กำรเกษตรของชำวบ้ำน 
จำกกำรตรวจสอบควำมเสียหำยในเบื องต้นมีพื นที่กำรเกษตรได้รับผลกระทบไม่ต่้ำกว่ำ 15,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นนำข้ำวที่ก้ำลัง
จะเก็บเกี่ยวอีกไม่กี่วันจมน ้ำเสียหำยทั งหมด ขณะนี หน่วยงำนที่เก่ียวข้องเร่งซ่อมแซมอุดรอยแตกเพ่ือไม่ให้น ้ำไหลทะลักเข้ำไป
มำกกว่ำนี  พร้อมเตือนประชำชนเฝ้ำระวังเพรำะน ้ำอำจหนุนสูงขึ นอีก 
  ที่ จ.นครศรีธรรมรำช เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน 3 วัน ท้ำให้น ้ำป่ำจำกเทือกเขำหลวงนครศรีธรรมรำช ไหลท่วมถนนสำย
นครศรีธรรมรำช-ฉวำง หน้ำถ ้ำแก้วสุรกำนต์ หมู่ 4 ต.เขำแก้ว อ.ลำนสกำ รอยต่อ อ.ช้ำงกลำง แขวงทำงหลวงนครศรีธรรมรำชที่ 
1 ต้องออกประกำศแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทำง เนื่องจำกน ้ำท่วมสูงรถไม่สำมำรถสัญจรผ่ำนได้ ด้ำน ปภ.
นครศรีธรรมรำชแจ้งเตือนเฝ้ำระวังน ้ำท่วมฉับพลันน ้ำป่ำไหลหลำกในทุกพื นที่ และมีรำยงำนว่ำมีชำวบ้ำนจมน ้ำเสียชีวิต 1 ศพใน
พื นที่ หมู่ 4 ต.ก้ำโลน อ.ลำนสกำ 
  ด้ำนนำยสัญญำ สั่งวังเล่ำ หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติเขำหลวง ประกำศปิดน ้ำตกในเขตอุทยำนฯ 6 แห่ง คือน ้ำตกพรหม
โลก น ้ำตกอ้ำยเขียว อ.พรหมคีรี, น ้ำตกกะโรม อ.ลำนสกำ, น ้ำตกท่ำแพ อ.ช้ำงกลำง, น ้ำตกกรุงชิง อ.นบพิต้ำ และน ้ำตกเหนือฟ้ำ 
อ.พิปูน เนื่องจำกมีน ้ำป่ำไหลหลำกปริมำณมำก อำจเป็นอันตรำยแก่ประชำชนและนักท่องเที่ยว 
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ส่วนสถำนกำรณ์น ้ำท่วม จ.เพชรบุรี วิกฤติหนัก แม่น ้ำเพชรบุรีเพ่ิมสูงขึ นอย่ำงรวดเร็ว เจ้ำหน้ำที่ต้องแจ้งเตือนชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่
ริมแม่น ้ำรีบขนข้ำวของขึ นที่สูง ขณะที่นำยณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี น้ำเจ้ำหน้ำที่ตรวจสภำพน ้ำใน อ.หนองหญ้ำ
ปล้อง พร้อมช่วยเหลือชำวบ้ำนที่ได้รับผลกระทบจำกน ้ำท่วม ด้ำนโครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำจังหวัดเพชรบุรี ปรับเพิ่มกำร
ระบำยน ้ำเขื่อนเพชรลงแม่น ้ำเพชรบุรีเป็น 362.972 ลบ.ม./วินำที คำดว่ำน ้ำจะเอ่อล้นตลิ่งเขต อ.เมืองเพชรบุรี ประมำณ 16.00-
17.00 น.ของวันนี  (10 พ.ย.) 
  ด้ำนนำยสันต์ จรเจริญ ผอ.โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำจังหวัดเพชรบุรี เผยว่ำ สภำพอำกำศแปรปรวนในช่วงกำร
เปลี่ยนฤดู มีมวลอำกำศเย็นมำปะทะอำกำศร้อน ท้ำให้ฝนตกทั ง 3 ลุ่มน ้ำของจ.เพชรบุรี คือลุ่มน ้ำห้วยแม่ประจันต์ ลุ่มน ้ำแก่ง
กระจำนและลุ่มน ้ำห้วยผำกคืนวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่ำนมำ ท้ำให้น ้ำไหลลงมำหน้ำประตูเขื่อนเพชรถึง 500 ลูกบำศก์เมตร/วินำที ปีนี 
น ้ำมำกกว่ำทุกปี พื นที่ลุ่มต่้ำเทศบำลเมืองเพชรบุรีน ้ำจะสูง 30-50 ซม. ส่วน อ.บ้ำนแหลมจะสูงถึง 1 เมตร อำจเทียบเท่ำน ้ำท่วม
หนักเมื่อปี 2560 จึงขอให้ประชำชนรีบขนย้ำยสิ่งของขึ นที่สูง 
  ที่ จ.นครปฐม แม่น ้ำท่ำจีนยังเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้ำนเกำะดงเกตุ ต.สำมพรำน อ.สำมพรำน ชำวบ้ำนต้องรีบขนย้ำย
ทรัพย์สินออกจำกบ้ำน สวนเกษตร ฟำร์มเพำะเห็ด สวนกล้วยไม้ น ้ำสูงประมำณ 1.50 เมตร น ้ำยังเซำะแนวกระสอบทรำยริม
ตลิ่งเข้ำท่วมที่ว่ำกำรอ้ำเภอสำมพรำนและตลำดสำมพรำนที่อยู่ติดแม่น ้ำสูง 20-30 ซม. เจ้ำหน้ำที่ต้องท้ำสะพำนไม้ท้ำทำงเดิน
ให้กับผู้มำติดต่อรำชกำร ส่วนร้ำนค้ำในตลำดต้องปิดร้ำนหนีน ้ำ ด้ำนส้ำนักงำนชลประทำนที่ 11 โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำ
ภำษีเจริญฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำ 1 ติดธงแดงเตือนประชำชนริมสองฝั่งแม่น ้ำท่ำจีนระวังน ้ำท่วมสูง พร้อมน้ำเครื่องผลักดันน ้ำ
ติดตั งบริเวณสะพำนข้ำมแม่น ้ำทุกจุด เพ่ือช่วยผลักดันน ้ำออกไปสู่ทะเลโดยเร็ว 
  ที่ จ.รำชบุรี เมื่อคืนที่ผ่ำนมำเกิดฝนตกหนัก และน ้ำป่ำไหลลงล้ำห้วยไทยประจันซัดถนนและสะพำนในพื นที่หมู่ 3 ต.ยำง
หัก อ.ปำกท่อ จนขำด หลังเกิดเหตุทหำรกรมกำรทหำรช่ำง และกองพลพัฒนำที่ 1 จัดก้ำลังพลพร้อมเรือท้องแบน 2 ล้ำไปช่วย
ชำวบ้ำนที่ไม่สำมำรถสัญจรออกจำกพื นที่ได้ ด้ำนนำงกัญจน์ณัฏฐ์ พรมสุวรรณ์ ปลัด อบต.ยำงหัก เผยว่ำ จำกกำรส้ำรวจพื นที่หมู่ 
2, 3, 5, 6 และ 8 ถูกน ้ำท่วมหลำยหลัง และมีผู้เสียชีวิต 1 ศพ ทรำบชื่อนำยพิศำล สำลีผล อำยุ 43 ปี ชำวบ้ำนหมู่ 2 ถูกน ้ำซัด
จมน ้ำเสียชีวิตคำท่อระบำยน ้ำ 
  ที่กระทรวงมหำดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย เป็นประธำนกำรประชุมกำรบริหำรจัดกำรน ้ำในพื นที่ 
กทม.และปริมณฑล ส้ำหรับ กทม.ได้รับผลกระทบ 9 เขต ได้แก่ เขตดุสิต บำงพลัด บำงซื่อ พระนคร สัมพันธวงศ์ ธนบุรี ยำน
นำวำ บำงคอแหลม และคลองเตย กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้สนับสนุนกำรระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำลดลงทั งหมดแล้ว 
พร้อมเสริมกระสอบทรำยติดตั งระบบท่อรับน ้ำไปสู่ระบบสูบ เพื่อระบำยออกจนกว่ำสถำนกำรณ์น ้ำหนุนจะลดลงเข้ำสู่ภำวะปกติ 
ส่วนปริมณฑลเน้นย ้ำ ผวจ.ประสำนควำมร่วมมือกันและแจ้งเตือนประชำชนเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์น ้ำท่วม ก้ำชับให้เสริม
ควำมมั่นคงแข็งแรงแนวกระสอบทรำย พร้อมติดตั งระบบปั๊มน ้ำและระบบระบำยน ้ำ โดยเฉพำะพื นที่คันกั นน ้ำชั่วครำว 
ส่วนบรรยำกำศกำรท่องเที่ยวรับลมหนำวหลำยพื นท่ีในภำคเหนือเริ่มคึกคัก หลังอุณหภูมิลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ที่อุทยำนแห่งชำติ
ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นวันแรกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ นไปโต้ลมหนำว มีนำยเกรีงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้ำ
อุทยำนฯ คุมเข้มมำตรกำรควบคุมโรคตรวจหำเชื อโควิด-19 อย่ำงรัดกุมและจ้ำกัดแค่วันละ 2,000 คนเท่ำนั น เช่นเดียวกับ
เจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติทุ่งแสลงหลวง สล.12 จ.พิษณุโลก ร่วมกับฝ่ำยปกครอง อ.เนินมะปรำง ตรวจเส้นทำงเตรียมควำม
พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่ำงเป็นทำงกำรวันที่ 11 พ.ย.นี  
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วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: นครศรีฯอ่วม น้ำป่า-ทะลัก

รหัสข่าว: C-211112039067(11 พ.ย. 64/07:54) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 85.37 Ad Value: 187,814 PRValue : 563,442 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23306
วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: นครศรีฯอ่วม น้ำป่า-ทะลัก

รหัสข่าว: C-211112039067(11 พ.ย. 64/07:54) หน้า: 2/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 85.37 Ad Value: 187,814 PRValue : 563,442 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14807
วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 8

หัวข้อข่าว: เมืองคอนอ่วมน้ำป่าหลากท่วมแล้ว4อำเภอ'เฉลิมชัย'เร่งช่วยชาวเพชรบุรี

รหัสข่าว: C-211112005007(12 พ.ย. 64/06:02) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 93.01 Ad Value: 116,262.50 PRValue : 348,787.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14807
วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 8

หัวข้อข่าว: เมืองคอนอ่วมน้ำป่าหลากท่วมแล้ว4อำเภอ'เฉลิมชัย'เร่งช่วยชาวเพชรบุรี

รหัสข่าว: C-211112005007(12 พ.ย. 64/06:02) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 93.01 Ad Value: 116,262.50 PRValue : 348,787.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15951
วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 15

หัวข้อข่าว: 'เมืองเพชร'น้ำล้น 4อำเภอจมบาดาล กทม.เร่งป้อง7เขต เสริมคันเจ้าพระยา

รหัสข่าว: C-211112020039(12 พ.ย. 64/04:55) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 110.93 Ad Value: 122,023 PRValue : 366,069 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15951
วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 15

หัวข้อข่าว: 'เมืองเพชร'น้ำล้น 4อำเภอจมบาดาล กทม.เร่งป้อง7เขต เสริมคันเจ้าพระยา

รหัสข่าว: C-211112020039(12 พ.ย. 64/04:55) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 110.93 Ad Value: 122,023 PRValue : 366,069 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15951
วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 15

หัวข้อข่าว: 'เมืองเพชร'น้ำล้น 4อำเภอจมบาดาล กทม.เร่งป้อง7เขต เสริมคันเจ้าพระยา

รหัสข่าว: C-211112020039(12 พ.ย. 64/04:55) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 110.93 Ad Value: 122,023 PRValue : 366,069 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11307
วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: ระดม'บิ๊กแบ๊ก-คันกั้น' ป้อง7เขตกทม.ริมน้ำ

รหัสข่าว: C-211112012097(12 พ.ย. 64/05:16) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 93.13 Ad Value: 144,351.50 PRValue : 433,054.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11307
วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: ระดม'บิ๊กแบ๊ก-คันกั้น' ป้อง7เขตกทม.ริมน้ำ

รหัสข่าว: C-211112012097(12 พ.ย. 64/05:16) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 93.13 Ad Value: 144,351.50 PRValue : 433,054.50 คลิป: สี่สี(x3)
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 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) www.facebook/DDPMNews (./.)  https://twitter.com/DDPMNews.   
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ฉบับประจ ำวันที่..12 ..เดือน..พฤศจิกำยน... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ...1..จ ำนวน …2..แผ่น 

 
มท.1 สั่งกำรผู้ว่ำฯ ทั่วปท. เตรียมรับมือสถำนกำรณ์ไฟป่ำ หมอกควัน-ฝุ่นPM2.5 

11 พ.ย. 2564 เวลา 22:09 น.108 
 
  มท.1 สั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เตรียมรับมือสถานการณ์ไฟ
ป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เร่งสร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  วันนี้ (11 พ.ย. 64) พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู ้บ ัญชาการป ้องก ันและบรร เทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ เป ิดเผยว ่า  ในช ่วงปลายฤดูหนาวของท ุกปี 
จะเกิดสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินมาตรฐานใน

หลายพื้นที ่ มีสาเหตุหลักทั ้งจากธรรมชาติ และกิจกรรมในชีว ิตประจ าวัน  เช ่น การคมนาคมขนส่ง การเผาในที ่โล่ง   
ไฟป่า โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และหมอกควันจากต่างประเทศ รวมถึงสภาพทางอุตุนิยมวิทยา และสภาพ 
ภูมิประเทศในบางพื้นที ่ของไทย ในช่วงที ่ลมสงบ จะท าให้ระดับเพดานการลอยตัวและกระจายตัวของฝุ ่นละอองอยู ่ใน  
ระดับต่ า การไหลเวียนและถ่ายเทอากาศไม่ดี ท าให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นบางช่วงเวลาในหลาย
พ้ืนที่ 
  ทั้งนี้ จากสถิติพบว่า ในปี 2564 พบว่าในพื้นที่ภาคเหนือ มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน รวม 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในส่วนของการเกิด 
จุดความร้อน (Hotspot) พบว่าเกิดจุดความร้อน 101,869 จุด มีจุดความร้อนสะสมรวมสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 11,945 จุด เชียงใหม่ 8,066 จุด และจังหวัดตาก 7,489 จุด 
  พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
ปี 64 – 65 ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่น
ละออง” ตนได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะผู้อ านวยการกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ตั้งคณะท างานเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
ในพ้ืนที่  
  ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทิศทางลม การเกิดจุดความร้อน (Hotspot) พร้อมทั้งทบทวนและจัดท าแผน
เผชิญเหตุ และปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบถึงระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน  
ให้เป็นปัจจุบันและชัดเจน บูรณาการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง  และเน้นย้ าให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งก าเนิด ทั้งยานพาหนะ การก่อสร้าง 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้พ่ีน้องประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมตามมาตรการ 
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/9mzyveE?utm_source=lineshare (./..)https://www.bangkokbiznews.com/news/971350 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/MLONamQ?utm_source=lineshare 
(./..)https://www.thereporters.co/environment/1111211544/ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/wJ26pjG?utm_source=lineshare (./..)https://www.dailynews.co.th/news/465932/ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/9mzgBNg (./..)https://tna.mcot.net/politics-821575 
(./..)https://www.matichon.co.th/politics/news_3036893 (./..)https://web.facebook.com/prmoithailand/ 
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https://today.line.me/th/v2/article/MLONamQ?utm_source=lineshare
https://today.line.me/th/v2/article/wJ26pjG?utm_source=lineshare
https://today.line.me/th/v2/article/9mzgBNg
https://www.matichon.co.th/politics/news_3036893
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ภาครัฐ และต้องให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอาสาสมัครที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐด้วย 
  พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า เมื ่อเกิดสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่  
และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอ าเภอ ใช้กลไกตามกฎหมาย อ านวยการ สั่งการ 
บูรณาการหน่วยงานฝ่ายทหาร พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา ที่มีทักษะความช านาญ 
เป็นชุดปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เข้าแก้ไขปัญหาโดยทันที  โดยในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ให้ประสาน
หน่วยงานที่มีอากาศยาน เช่น เฮลิคอปเตอร์ โดรน สนับสนุนการปฏิบัติโดยเร็ว พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ าดูแล
ประชากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด 
และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพื้นที่ และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือ 
ห้องปลอดฝุ่น ให้มีความเหมาะสมตามแนวทาง และมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า  ได้ก าชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เร่งสร้างการรับรู้ 
ให้พ่ีน้องประชาชนเข้าใจสถานการณ์ และตระหนักถึงผลกระทบจากการท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM2.5) 
รวมถึงบทลงโทษตามกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ  เพื ่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า  
หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว
ให้ได้มากที่สุด   
  ทั้งนี้ หากพ่ีน้องประชาชนพบเห็นสถานการณ์ไฟป่า สามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย โทร. 1784 สายด่วนศูนย์ด ารงธรรม 
โทร. 1567 หรือสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่เข้า
ด าเนินการได้อย่างทันท่วงที 
  “หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน  ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ และส่งผลให้ปัญหาโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน และทุกภาคส่วน ลด ละ เลิก 
การเผาป่า การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ภาคก่อสร้างปฏิบัติตามกฎหมาย ภาคอุตสาหกรรมตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์
กรองอากาศ และคนใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ช่วยกันตรวจสอบสภาพรถ เพื่อไม่ให้ปล่อยควันเสียที ่เผาไหม้ไม่หมด  
เพียงเท่านี้ เราก็จะได้มีส่วนร่วมในการยุติปัญหาสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีมลพิษในอากาศ และสุขภาพ
ร่างกายก็จะดี อย่างยั่งยืน” 

 
 

 



ปีที่: 37 ฉบับที่: 13402
วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: เทงบ1.3พันล้านซื้อยา สธ.เร่งถกไฟเซอร์จัดให้ ป่วยอีก7,496ดับ57ศพ เผยไทยฉีด85ล....

รหัสข่าว: C-211112030019(12 พ.ย. 64/05:32) หน้า: 1/2

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 81.43 Ad Value: 73,287 PRValue : 219,861 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 37 ฉบับที่: 13402
วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: เทงบ1.3พันล้านซื้อยา สธ.เร่งถกไฟเซอร์จัดให้ ป่วยอีก7,496ดับ57ศพ เผยไทยฉีด85ล....

รหัสข่าว: C-211112030019(12 พ.ย. 64/05:32) หน้า: 2/2

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 81.43 Ad Value: 73,287 PRValue : 219,861 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



           
ฉบับประจ ำวันที่..12 ..เดือน..พฤศจิกำยน... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ...1..จ ำนวน …1..แผ่น 

 
ลกัษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชัว่โมงขา้งหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็ก าลงัแรงจากประเทศจีนท่ีปกคลุมประเทศไทย

ตอนบนเร่ิมมีก าลงัอ่อนลง แต่ยงัคงท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเยน็ในตอนเชา้ ขอให้ประชาชนบริเวณดงักล่าวดูแลรักษา
สุขภาพเน่ืองจากอากาศท่ีหนาวเยน็ในระยะน้ี 

 

ส าหรับมรสุมตะวนัออกเีียงเหนือท่ีพดัปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต ้และทะเลอนัดามนัมีก าลงัแรง ประกอบกบัมีหยอ่มความกดอากาศต ่า
ปกคลุมภาคใตต้อนล่าง ท าให้ภาคใตมี้ฝนตกต่อเน่ือง กบัมีฝนตกหนกัหลายพ้ืนท่ีและมีฝนตกหนกัมากบางแห่ง ส่วนคล่ืนลมบริเวณ
อ่าวไทยและทะเลอนัดามนัมีก าลงัแรง โดยอ่าวไทยคล่ืนสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกวา่ 3 เมตร และทะเลอนั
ดามนัคล่ืนสูง 1-2 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใตร้ะวงัอนัตรายจากฝนท่ีตกหนกัซ่ึงอาจท าให้เกิดน ้าท่วมีบัพลนัและน ้าป่า
ไหลหลากได ้ประชาชนท่ีอาศยับริเวณชายฝ่ังภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกควรระวงัอนัตรายจากคล่ืนลมแรงท่ีพดัเขา้หาฝ่ัง และชาวเรือควร
เดินเรือดว้ยความระมดัระวงั เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝ่ังจนถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงน้ีการสะสมของฝุ่ นละออง/หมอกควนัมีนอ้ย 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://www.tmd.go.th/daily_forecast.php  
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ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
"อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบน กบัมฝีนตกหนักถงึหนักมากและคล่ืนลมแรงบริเวณภาคใต้  

(มีผลกระทบถงึท่ี 13 พฤศจิกายน 2564)" 

ฉบบัท่ี 7 ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

     บริเวณความกดอากาศสูงก าลงัแรงหรือมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนยงัคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าใหป้ระเทศไทยตอนบนมีอากาศเยน็กบัมีลมแรง 
ขอให้ประชาชนบริเวณดงักล่าวดูแลรักษาสุขภาพเน่ืองจากอากาศท่ีหนาวเยน็ลงไวด้ว้ย 

        ส าหรับมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลุมอ่าวไทยและภาคใตมี้ก าลงัแรง กบัมีฝนตกหนกัหลายพ้ืนท่ี โดยมีฝนตกหนกัมากบางแห่ง ส่วนคล่ืนลม
บริเวณอ่าวไทยและทะเลอนัดามนัจะมีก าลงัแรงข้ึน อ่าวไทยมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกวา่ 3 เมตร และทะเลอนัดามนัคล่ืนสูง 1-2 

เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใตร้ะวงัอนัตรายจากฝนท่ีตกหนกัซ่ึงอาจท าให้เกิดน ้าท่วมฉบัพลนัและน ้าป่าไหลหลากได ้ส่วนประชาชนท่ีอาศยับริเวณชายฝ่ัง
ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกควรระวงัอนัตรายจากคล่ืนลมแรงท่ีพดัเขา้หาฝ่ัง ชาวเรือควรเดินเรือดว้ยความระมดัระวงั เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝ่ังจนถึงวนัท่ี 
13 พฤศจิกายน 2564 

        

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามขอ้มูลท่ีเวบ็ไซตก์รมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือท่ี 0-

2399-4012-13 และ 1182 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

        ประกาศ ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. 

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบบัต่อไปใน วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://www.tmd.go.th/list_warning.php 

 

 

https://www.tmd.go.th/programs/uploads/announces/2021-11-11_11522.pdf
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อุตุฯ เตือน "เมืองคอน" ยังต้องระวังฝนตกหนักระยะนี้ 

11 พ.ย. 2564 18:00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  กรมอุตุฯ แจ้ง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ กับมีฝน ตกหนักหลายพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง บริเวณ
จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
  วันที่ 11 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าว จ.นครศรีธรรมราช รายงานว่า ยังมีฝนตก สลับหนักเบา ในพ้ืนที่ 23 อ าเภอของ จังหวัด
นครศรีธรรมราช แม้ว่าวันนี้ปริมาณน้ าฝนตกน้อยลง แต่สภาพน้ าตก 6 แห่ง บริเวณเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช ไม่ว่าจะเป็น
น้ าตกกะโรม อ.ลานสกา,น้ าตกพรหมโลก อ.พรหมคีรี,น้ าตกอ้ายเขียว อ.พรหมคีรี น้ าตกท่าแพ อ.ช้างกลาง ยังมีปริมาณน้ าป่า
ไหลหลาก จากฝนตกหนักบนภูเขา 
  ขณะในพ้ืนที่ อ.เมือง น้ าป่าจากเทือกเขาหลวง อ.ลานสกา ได้ไหลบ่าลงด้านล่าง ท าให้แม่น้ าคลองสายต่างๆ รับน้ าจน
เอ่อล้นตลิ่ง ก่อนไหลบ่าเข้าท่วม พ้ืนที่การเกษตร ถนนหลายสาย รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ต่ า บริเวณ อ.เมือง อ.
ลานสกา อ.พรหมคีรี อ.พระพรหม ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นท่ีสูง เพ่ือความปลอดภัย 
  กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ กับมีฝน ตกหนักหลายพ้ืนที่ และ
มีฝนตกหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
อุณหภูมิต่ าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส  
  ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 -35 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 
เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  
  ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร  
 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://today.line.me/th/v2/article/rmj8ZLw?utm_source=lineshare 
(./..) https://www.komchadluek.net/news/492189 

 

 

https://today.line.me/th/v2/article/rmj8ZLw?utm_source=lineshare

