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อธิบดี ปภ ลงพ้ืนที่อ่ำงเก็บน้ ำแก้มลิงลำดบัวขำวจังหวัดพิษณุโลก 

  วันนี้ (25 พ.ย. 64) นำยบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) และคณะ 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินงำน พร้อมมอบนโยบำยกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแก่ผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขตและ
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดในพื้นที่ 
ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต 9 พิษณุโลก และ
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพิษณุโลก 
โดยมีผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้กำรต้อนรับ ใน

กำรนี้ ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ร่วมรับทรำบนโยบำยผ่ำนระบบ
วีดิโอคอนเฟอเรนซ์ นอกจำกนี้ ยังได้เดินทำงไปตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสูบส่งน้ ำกักเก็บส ำหรับฤดูแล้ง ปี 
64/65 ณ อ่ำงเก็บน้ ำแก้มลิงลำดบัวขำว ต ำบลสมอแข อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นำยรณชัย จิตรวิเศษ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิษณุโลก และ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อกำรุญ รองผู้บัญชำกำรกองพลพัฒนำที่ 3 ร่วมตรวจติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรดังกล่ำวด้วย 
#ปภ.ห่วงใยควำมปลอดภัยคนไทยทุกคน 

สำยด่วน 1784 
FB : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย DDPM 
Twitter @DDPMNews 
Line @1784DDPM 

 

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

 

https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXagXsOYqK56vr6a5MPPi2BLEKXfq9ttJ_GVtTDpvIu3HxHFEtiQnW_wT6Bxfsqibwr5szapGq-w42olqN41oAPVOwx0g-hPymS1DxYpefFcDqcYMW5AFki8-x4ZtLxWof2vDEYymFJpGU_WKmzK5at&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/DDPMNews
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ปภ.รำยงำนถำนกำรณ์ภัยท่ัวไทย 24 ช่ัวโมง 
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ปภ.รำยงำนยังคงมีสถำนกำรณ์น  ำท่วมใน 8 จังหวัด 
ประสำนดูแลให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง 

  25 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ 
8 จังหวัด โดยในห้วงวันที่ 23 – 25 พ.ย. 64 พ้ืนที่ภาคใต้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน  
น้้าป่าไหลหลาก และน้้าล้นตลิ่งใน 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ ธานี และพัทลุง รวม 10 อ้าเภอ 21 
ต้าบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,076 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด (เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี) รวม 8 อ้าเภอ 19 ต้าบล 58 หมู่บ้าน ประชาขนได้รับผลกระทบ 1,071 ครัวเรือน ขณะที่
อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุและร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 25 
พ.ย. 2564 ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ 5 จังหวัด (อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม) 
รวม 18 อ้าเภอ 169 ต้าบล 1,119 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 59,861 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้้าลดลงต่อเนื่อง แต่
ยังคงมีน้้าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่้า ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ส้ารวจความเสียหายเร่งระบายน้้า
และให้การช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
ความกดอากาศสูงก้าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังแรงขึ้น ในห้วงวันที่ 23 – 25 พ.ย. 64 ท้าให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึง
หนักมากบางแห่ง ท้าให้เกิดน้้าท่วมฉบับพลัน น้้าป่าไหลหลาก และน้้าล้นตลิ่ง ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และพัทลุง รวม 10 อ้าเภอ 21 ต้าบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,076 ครัวเรือน 
ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี) รวม 8 อ้าเภอ 19 ต้าบล 58 
หมู่บ้าน ประชาขนได้รับผลกระทบ 1,071 ครัวเรือน ดังนี้  
  ภำคกลำง 2 จังหวัด รวม 4 อ้าเภอ 11 ต้าบล 36 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 827 ครัวเรือน ได้แก่  
  1.เพชรบรุ ีน้้าท่วมในพื้นที่อ้าเภอท่ายาง รวม 1 ต้าบล 1 หมู่บ้าน ระดับน้้าลดลง  
  2.ประจวบคีรีขันธ์ น้้าท่วมในพื้นที่ 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าภอบางสะพาน อ้าเภอสามร้อยยอด และอ้าเภอหัวหิน รวม 10 
ต้าบล 35 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 827 ครัวเรือน ระดับน้้าลดลง  
  ภำคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่  
  3.สุรำษฎร์ธำนี น้้าท่วมในพ้ืนที่ 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเกาะพะงัน อ้าเภอพระแสง อ้าเภอเคียนซา และอ้าเภอเวียง
สระ รวม 8 ต้าบล 22 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 244 ครัวเรือน ระดับน้้าลดลง  
 
 
 
 
 

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

(./.) https://today.line.me/th/v2/article/nXlDYMo?utm_source=lineshare (./.) https://www.matichon.co.th/politics/news_3057714   

(./.) https://today.line.me/th/v2/article/2Dwa1Ya?utm_source=lineshare (./.) https://www.dailynews.co.th/news/510927/  

(./.) https://www.fm91bkk.com/fm113963  

 
 

 

https://twitter.com/DDPMNews
https://www.matichon.co.th/politics/news_3057714
https://today.line.me/th/v2/article/2Dwa1Ya?utm_source=lineshare
https://www.dailynews.co.th/news/510927/
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  ขณะที่สถำนกำรณ์อุทกภัยจำกอิทธิพลพำยุเตี ยนหมู่ พำยุไลออนร็อก พำยุคมปำซุ และร่องมรสุมพำดผ่ำน 
ภำคตะวันออกและภำคใต้ ตั งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 25 พ.ย. 2564 ท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก และน้้าล้นตลิ่ง 
โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม  
รวม 18 อ้าเภอ 169 ต้าบล 1,119 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 59,861 ครัวเรือน โดยภาพรวมระดับน้้าลดลงต่อเนื่อง
แต่ยังคงมีน้้าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่้า ดังนี้  
 4.อุบลรำชธำนี ยังคงมีน้้าท่วมในพ้ืนที่ 2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี และอ้าเภอวารินช้าราบ รวม 4 
ต้าบล 23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 573 ครัวเรือน  
  5.สุพรรณบุรี ยังคงมีน้้าท่วมในพ้ืนที่ 2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอสองพ่ีน้อง และอ้าเภอบางปลาม้า รวม 28 ต้าบล 267 
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,053 ครัวเรือน  
  6.พระนครศรีอยุธยำ ยังคงมีน้้าท่วมในพ้ืนที่ 7 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอผักไห่ อ้าเภอเสนา อ้าเภอบางบาล อ้าเภอบาง
ไทร อ้าเภอบางปะอิน อ้าเภอลาดบัวหลวง และอ้าเภอบางซ้าย รวม 70 ต้าบล 433 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
23,506 ครัวเรือน  
  7.ปทุมธำนี ยังคงมีน้้าท่วมในพ้ืนที่ 2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองปทุมธานี และอ้าเภอสามโคก รวม 21 ต้าบล 61 
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,301 ครัวเรือน  
  8.นครปฐม ยังคงมีน้้าท่วมในพ้ืนที่ 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอบางเลน อ้าเภอนครชัยศรี อ้าเภอสามพราน อ้าเภอ
ก้าแพงแสน และอ้าเภอดอนตูม รวม 46 ต้าบล 335 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,428 ครัวเรือน  
  ส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำและให้กำรช่วยเหลือประชำชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสรรพก้าลังในการระบายน้้าออกจากพ้ืนที่และดูแลให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส้ารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือด้าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ฯ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน 
Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง///// 
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ปภ.คำดกำรณ์และแจ้งเตือนภัย 25 พ.ย. 64  
  เวลา 08.15 น. รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจ าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
🔴 พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลาก  
➡️ ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.ละแม หลังสวน ทุ่งตะโก สวี พะโต๊ะ ปะทิว) สุราษฎร์ธานี (อ.ท่าชนะ ดอนสัก เกาะสมุย) 
นครศรีธรรมราช (อ.นบพิต า สิชล พรหมคีรี ท่าศาลา ขนอม ชะอวด) และสงขลา (หาดใหญ่ นาหม่อม) 
🔴 พ้ืนที่เฝ้าระวังน้ าล้นตลิ่ง น้ าท่วมขัง 
➡️ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินช าราบ)  
➡️ ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี (อ.สองพ่ีน้อง บางปลาม้า) พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล บางไทร บางปะอิน ลาด
บัวหลวง บางซ้าย) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน ก าแพงแสน ดอนตูม) ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) เพชรบุรี 
(อ.ท่ายาง) และประจวบคีรีขันธ์ (อ.บางสะพาน สามร้อยยอด หัวหิน)  
➡️ ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะพะงัน พระแสง เคียนซา เวียงสระ) 
🔴 พ้ืนที่เฝ้าระวังดินถล่ม 
ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.พะโต๊ะ ละแม) และสุราษฎร์ธานี (อ.ท่าชนะ) 
🔴 พ้ืนที่เฝ้าระวังน้ าทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ าและพ้ืนที่ราบลุ่มชายฝ่งง  
➡️ ภาคกลาง จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี กรุงเทพมหานคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
🔴 ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ป่ตตานี และนราธิวาส 
⛈ พ้ืนที่ที่อาจเกิดฝนฟ้าคะนอง  
➡️ ภาคใต้ จ.พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรัง สตูล พัทลุง ยะลา ป่ตตานี และนราธิวาส 
📢 ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝน
สะสม โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนเมือง อาจได้รบัผลกระทบจากน้ าท่วมขังระยะสั้นๆ พ้ืนที่ลุ่มต่ า พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ าท่วม
ฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก รวมทั้งอาจเกิดดินถล่ม พื้นท่ีริมล าน้ าอาจได้รับผลกระทบจากน้ าล้นตลิ่ง น้ าท่วมในระดับสูง และ
บริเวณปากแม่น้ า บริเวณชายฝ่งงทะเลอาจได้รับผลกระทบจากน้ าทะเลหนุนสูง ให้ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ 
อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับข่ีพาหนะบริเวณน้ าไหลผ่านเส้นทาง 
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน 
☎️ สายด่วน 1784 
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM 
Twitter @DDPMNews 
Line @1784DDPM 
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./.) www.facebook/DDPMNews (./.) https://twitter.com/DDPMNews.   
(./.) https://www.dailynews.co.th/news/510927/ 
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ปภ. แจ้งจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 12 จังหวัดภำคใต้  
เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์น  ำหลำก ดินถล่ม อ่ำงเก็บน  ำเสี่ยงน  ำล้น และน  ำล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 26 - 30 พ.ย. 64 

  วันนี้ (25 พ.ย.64) เวลา 09.45 น. กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารจัดการน้ าส่วนหน้าในพ้ืนที่ภาคใต้ กองอ านวยการน้ าแห่งชาติ  
ว่า ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ าจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า (องค์กรมหาชน) ร่วมกับคณะท างานอ านวยการบริหารจัดการน้ าส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ พบว่า 
พ้ืนที่เสี่ยงตามประกาศฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง จึงขอเน้นย้ าพ้ืนที่เสี่ยงเฝ้าระวัง
สถานการณ์ภัย ในช่วงวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2564 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก)  
จึงได้แจ้งจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 12 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ในช่วงวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 
2564 ดังนี้ 
  1. พื นที่เฝ้ำระวังน  ำหลำก ดินถล่ม ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง ตรัง ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส 
  2. พื นที่เฝ้ำระวังอ่ำงเก็บน  ำขนำดกลำงที่มีปริมำณน  ำมำกกว่ำร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ น เสี่ยงน  ำล้น
กระทบพื นที่บริเวณท้ำยอ่ำงเก็บน  ำในภำคกลำง ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎรานี กระบี่ ระนอง 
ภูเก็ต ตรัง และนราธิวาส 
  3. เฝ้ำระวังระดับน  ำล้นตลิ่งเข้ำท่วมพื นที่ลุ่มต่ ำ ได้แก่ 
   - บริเวณคลองบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  - คลองชุมพร คลองหลังสวน และคลองสวี จังหวัดชุมพร 
   - คลองอิปัน แม่น้ าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - คลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   - ทะเลสาบสงขลา และคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา - แม่น้ าปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี 
   - แม่น้ าโก-ลก และคลองตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส    
   - พ้ืนที่ลุ่มต่ าบริเวณปากอ่าว เนื่องจากจะมีระดับน้ าทะเลหนุนยกตัวสูงกว่าปกติในช่วงเวลาดังกล่าว ประมาณ 0.5 – 1.0 เมตร 
  โดยได้ประสานให้จังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
และประสานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกล
สาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจ าพื้นท่ีเสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีทันทีหากประเมินแล้วมี
แนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นท่ี ให้จังหวัดด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ขอให้ประชาชนติดตาม
พยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภยั และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย ให้เตรียมความ
พร้อมมือสถานการณ์ภัยท่ีอาจเกิดขึ้น หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถ  แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ 
“ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”รวมถึง สายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 
ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป///// 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) www.facebook/DDPMNews (./.)  https://twitter.com/DDPMNews.   
(./.) https://today.line.me/th/v2/article/2Dwa1Ya?utm_source=lineshare (./.) https://www.dailynews.co.th/news/510927/  

(./.) https://today.line.me/th/v2/article/603aExa?utm_source=lineshare (./.) https://www.thaipost.net/district-news/32578/ 
(./.) https://today.line.me/th/v2/article/gz7Daa8?utm_source=lineshare (./.) https://www.bangkokbiznews.com/news/973816  
(./.) https://today.line.me/th/v2/article/oqLDXko?utm_source=lineshare (./.) https://www.tnnthailand.com/news/social/97519/ 
(./.) https://www.naewna.com/local/618186 
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"น้้ำท่วม" ชุมพร น้้ำป่ำทะลักเข้ำท่วมหลำยพ้ืนที่ เร่งอพยพ 
25 พ.ย. 2564 เวลำ 10:14 น.427 
สถานการณ์น ้าท่วม จ.ชุมพร หลังฝนตกหนักติดต่อกัน 5 วัน ล่าสุด น ้าป่าทะลักเข้าท่วมหลายอ้าเภอ เร่งเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ-

ผู้ป่วยติดเตียงไปยังสถานที่ปลอดภัย 

  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ สถำนกำรณ์ฝนตกหนักในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรเป็นเวลำต่อเนื่อง 5 วัน
ติดต่อกันจนถึงเวลำนี้ ท้ำให้เกิดน้้ำป่ำไหลหลำกในพ้ืนที่ของหลำยอ้ำเภอในจังหวัดชุมพร โดยเฉพำะในพ้ืนที่โซนใต้ตั้งแต่ อ.ทุ่ง
ตะโก อ.หลังสวน อ.พะโต๊ะ และ อ.ละแม ได้เกิดน้้ำท่วมเป็นวงกว้ำง ส่งผลให้ถนนสำยต่ำงๆ ที่ติดต่อระหว่ำงตัวอ้ำเภอ ต้ำบล 
และหมู่บ้ำนต่ำงๆ ไม่สำมำรถสัญจรได้ ถนนสำยหลักเลียบชำยฝั่งทะเลจำกอ้ำเภอหลังสวนไปยังจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีได้เกิด
น้้ำป่ำพัด ท่วมสูงที่บริเวณสี่แยกอำรีย์ ท้ำให้รถทุกชนิดไม่สำมำรถสัญจรได้ในเวลำนี้  

  นอกจำกนั้นยังได้มีกำรเคลื่อนย้ำยผู้สูงอำยุและผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้ำนต่ำงๆไปยัง สถำนที่ปลอดภัย ขณะที่ยังคงมีฝน
ตกอย่ำงหนักลงมำอย่ำงต่อเนื่องในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร คำดว่ำสถำนกำรณ์น้้ำ จะเพ่ิมระดับขึ้นในแม่น้้ำสำยหลักต่ำงๆ ในสำย
แม่น้้ำของจังหวัดชุมพรภำยในเย็นวันนี้ 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://today.line.me/th/v2/article/1Dma3aB?utm_source=lineshare 
(./.) https://www.bangkokbiznews.com/news/973824   
(./) https://mgronline.com/south/detail/9640000116942 

 

 

https://today.line.me/th/v2/article/1Dma3aB?utm_source=lineshare
https://www.bangkokbiznews.com/news/973824


           
ฉบับประจ ำวันที่..26 ..เดือน..พฤศจิกำยน... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ...1..จ ำนวน …1..แผ่น 
 

ปภ.นครศรีธรรมรำช รำยงำนสถำนกำรณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ 8 อ ำเภอ 
  25 พ.ย. 64 (เวลำ 17.45 น.) ปภ.นครศรีธรรมรำช รำยงำนสถำนกำรณ์อุทกภัยในพื้นที่ 8 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอ
เมืองนครศรีธรรมรำช อ ำเภอสิชล อ ำเภอนบพิต ำ อ ำเภอท่ำศำลำ อ ำเภอขนอม อ ำเภอพิปูน อ ำเภอฉวำง และอ ำเภอทุ่งสง 
รวม 12 ต ำบล 27 หมู่บ้ำน ปัจจุบันยังคงมีฝนตกในบำงพื้นที่ ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจำก ปภ.
นครศรีธรรมรำช อ ำเภอ อบต. ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ได้เข้ำให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่ำงเร่งด่วน พร้อมเฝ้ำระวัง
สถำนกำรณ์ภัยมนพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง 
#ปภ.ห่วงใยควำมปลอดภัยคนไทยทุกคน 

สำยด่วน 1784 
FB : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย DDPM 
Twitter @DDPMNews 
Line @1784DDPM 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
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(./.) https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6750328   
(./..) https://today.line.me/th/v2/article/oqLDym5?utm_source=lineshare 
(./..) https://www.posttoday.com/social/local/669110 
(./)https://www.komchadluek.net/news/494244 
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ปภ.นรำฯ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย-ปชช.แจ้งเหตุแบบ Real Time ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
   

ที่บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น
ประธานการสร้างการรับรู้ การเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจ าปี 
2564 โดยมีนายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
เข้าร่วม  

 
ทั้งนี้ในห้วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมเป็นประจ าทุกปี จังหวัดนราธิวาสจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน และต้อง

เตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย ดังนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นทีเสี่ยงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจ
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้หากมีฝนหนักในพ้ืนที่ ประกอบกับดินอุ้มน้ าจากการที่ฝนตกติดต่อกัน
หลายวัน อาจส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขึ้นได้ 

 
  ทางด้านนายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผวจ.นราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า อยากให้
ประชาชนดูแลตนเองและเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัย ที่ส าคัญคือติดตามการพยากรณ์อากาศ และข่าวสารจากทางราชการ
อย่างใกล้ชิด หรือสามารถโทรแจ้งเหตุหรือรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยตนเอง ทางหมายเลข 1784 “ปภ.รับแจ้ง
เหตุ” ซึ่งสามารถเป็นหูเป็นตาหากเกิดภัยในพ้ืนที่ จะได้แจ้งเตือนภัยอย่างทันท่วงที และเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว โดยค้นหา line id ชื่อ @ 1784DDPM 
 
  ส าหรับการท างานของระบบ Line “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” แจ้งเตือนภัยแบบ Real Time แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การ
รับแจ้งเหตุและการส่งข้อมูลแก่ประชาชน โดยในฟังก์ชั่นการรับแจ้งเหตุ เมื่อมีการแจ้งข้อมูลเข้ามาผ่านช่องทางไลน์ ระบบจะ
ท าการคัดแยกประเภทเหตุสาธารณภัยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ซึ่งข้อมูลจะส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุทันที โดยสามารถแจ้งข้อมูลพร้อมภาพถ่ายและรายละเอียดต่างๆ ของ
เหตุการณ์ เช่น ภาพเหตุการณ์ ต าแหน่งที่เกิดเหตุ ส่งถึงเจ้าหน้าที่ ปภ.ในพ้ืนที่แบบ Real Time รวมถึงยังสามารถติดตามการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และแชทสอบถามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุได้โดยตรง 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) ttps://www.77kaoded.com/news/suntitikojitmate/2201466.   
(./)https://siamrath.co.th/n/300522 
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ติดตั้งเครื่องผลักดัน "น้ ำท่วม" เขตพื้นที่อ ำเภอท่ำชนะ จ.สุรำษฎร์ธำนี 
25 พ.ย. 2564 

  กรณีฝนตกหนัก ( 25 พ.ย.64) ท้ำให้มีน ้ำท่วมขัง บริเวณพื นท่ีอ้ำเภอท่ำ
ชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ทำงชลประทำนติดตั งเครื่องผลักดันน ้ำ ท่ีคลองท่ำม่วง 
เพื่อเร่งผลักดันน ้ำออกสู่ทะเลให้มำกที่สุด 
  นำยวิโรจน์ เดชเกลี ยง นำยอ้ำเภอท่ำชนะ จ.สุรำษฎร์ธำนี กล่ำวว่ำ หลัง
เกิดฝนตกหนักในพื นท่ีบ้ำนหนองปลิง ต.คลองพำ ต.สมองทอง อ้ำเภอท่ำชนะ ท้ำ
ให้เกิดน ้ำป่ำไหลหลำกลงมำสู่ตลำดอ้ำเภอท่ำชนะ ซึ่งเป็นพื นท่ีเศรษฐกิจของ
อ้ำเภอ ท้ำให้เกิดน ้ำท่วมขัง ปริมำณน ้ำบำงพื นท่ีสูงประมำณ 30-70 เซนติเมตร  
  ด้ำนส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

และศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต 11 สุรำษฎร์ธำนี ได้เร่งติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำที่บริเวณฝ่ำยกันน้ ำระหว่ำงหมู่ที่ 3 ต ำบล
คลองพำกับหมู่ที่ 5 ต ำบลสมองทอง เพื่อให้น้ ำลงสู่คลองท่ำกระจำยเพื่อลดควำมแรงน้ ำเข้ำท่วม ในพื้นที่เศรษฐกิจของอ ำเภอ 
  กรมชลประทำนได้ติดตั งเครื่องผลักดันน ้ำจ้ำนวน  2 ตัว และท่อสูบน ้ำขนำด14 นิ ว 2 ตัว ท่ีคลองท่ำม่วง เพื่อให้น ้ำท่ีก้ำลัง
เข้ำท่วมอยู่ในตลำดอ้ำเภอท่ำชนะ ไหลลงสู่ทะเลให้มำกท่ีสุด 
  อย่ำงไรก็ตำมย่ำนเศรษฐกิจของอ้ำเภอท่ำชนะ ประสบปัญหำน ้ำป่ำไหลหลำกเข้ำท่วมเป็นครั งท่ี 2 ในรอบกว่ำ 1 เดือน 
ชำวบ้ำนหรือร้ำนค้ำ มีกำรขนย้ำยสิ่งของที่จ้ำเป็นไว้บนท่ีสูงแล้ว เน่ืองจำกมีกำรประกำศเตือนชำวบ้ำนอยู่ตลอดเวลำ  
  ขณะที่โรงพยำบำลท่ำชนะ ก่อนหน้ำนี ประกำศฉีดวัคซีนให้กับประชำชน ระหว่ำงวันท่ี 25-26 พฤศจิกำยน 2564 แต่
เนื่องจำกอ้ำเภอท่ำชนะ เกิดปัญหำน ้ำท่วม จึงขอเลื่อนกำรฉีดวัคซีนไปก่อนเป็นกำรชั่วครำว และทำงโรงพยำบำลจะแจ้งนัดวันฉีด 
  ด้ำนแขวงทำงหลวงสุรำษฎร์ธำนี โดยหมวดทำงหลวงท่ำชนะ รำยงำนน ้ำท่วมทำง ดังนี  
  วันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 09.00 น. ทำงหลวงหมำยเลข 4259 ตอน ทุ่งตำเพชร - ห้วยสลิง ท่ี กม.11+400 ท้องท่ี  
ม.12 ต.คลองพำ อ.ท่ำชนะ จ.สุรำษฎร์ธำนี เกิดเหตุน ้ำท่วมผิวจรำจรเนื่องจำกฝนตกหนัก ควำมสูงระดับน ้ำประมำณ  70-80 ซม.
กำรจรำจรผ่ำนไม่ได้ หมวดทำงหลวงท่ำชนะ ได้ด้ำเนินกำรติดตั งอุปกรณ์อ้ำนวยควำมปลอดภัย 
  กรมอุตุนิยมวิทยำ พยำกรณ์อำกำศ ประจ้ำวันท่ี 25 พ.ย.64 บริเวณภำคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 70 ของ
พื นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และ
นรำธิวำส อุณหภูมิต้่ำสุด 23-29 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศำเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ควำมเร็ว 20-35 
กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 2 เมตร 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https:// today.line.me/th/v2/article/7NZa8YJ?utm_source=lineshare (./.) https://www.komchadluek.net/news/494176   

(./) https://www.tnnthailand.com/news/local/97525/ (./) https://www.naewna.com/local/618250 
 

 

https://www.komchadluek.net/news/494176
https://www.tnnthailand.com/news/local/97525/
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สั่งอพยพด่วน!! น  ำป่ำหลำก ซ  ำน  ำทะเลหนุน ทะลักท่วมเทศบำลต ำบลท่ำชนะ 
25 พ.ย. 2564 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝนตกหนักน  ำทะลกัเทศบำลต ำบลท่ำชนะ สั่งอพยพและเก็บของขึ นที่สูง หวั่นน  ำทะเลหนุนสูง เร่ง
ประชำสัมพันธ์ให้ชำวบ้ำนอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย 
 
  25 พฤศจิกำยน 2564 ฝนตกหนักต่อเนื่องท ำให้สถำนกำรณ์น  ำท่วมที่ อ.ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี ล่ำสุด
เพ่ิมระดับสูงขึ น โดยเฉพำะในเขตเทศบำลต ำบลท่ำชนะ ระดับน  ำสูงที่ลุ่มต่ ำประมำณเกือบ 1 เมตร สว่นหนึ่ง
เป็นน  ำป่ำไหลหลำกจำกเขตอุทยำนแห่งชำติแก่งกรุงและน  ำทะเลหนุนสูง 
  ขณะที่ชำวบ้ำนเร่งขนย้ำยทรัพย์สินมีค่ำอยู่ในที่สูงและอพยพชำวบ้ำนไปอยู่ในที่ปลอดภัย ส่วนอ ำเภอ
อื่นๆ มีฝนตกหนักหลำยแห่งเช่นกัน ซึ่งมีกำรแจ้งเตือนเฝ้ำระวังเพ่ือควำมปลอดภัย 
  ด้ำนกำรควำมช่วยเหลือของภำครัฐในขณะนี ทำง ปภ.สุรำษฎร์ธำนี เร่งประชำสัมพันธ์ให้ชำวบ้ำน
อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยและทำงชลประทำนเร่งใช้เครื่องสูบน  ำระบำยลงทะเล ข่ำวคืบหน้ำจะรำยงำนให้
ทรำบต่อไป 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://today.line.me/th/v2/article/LXBarQG (./.) https://www.nationtv.tv/news/378854097   
(./.) https://today.line.me/th/v2/article/PGmRGDV (./.) https://news.thaipbs.or.th/content/310075 
(./..) https:// today.line.me/th/v2/article/zNrDpZD (./..) https://tna.mcot.net/region-831023 
(./..) https:// today.line.me/th/v2/article/MLOaJxM?utm_source=lineshare (./..) https:// www.tnnthailand.com/news/local/97525/ 

(./..) https:// today.line.me/th/v2/article/603aNBN (./..) https:// www.thainewsonline.co/news/825788 
(./)https://www.banmuang.co.th/news/region/260003 (./)https://mgronline.com/south/detail/9640000117085 

 

https://today.line.me/th/v2/article/LXBarQG
https://www.nationtv.tv/news/378854097
https://today.line.me/th/v2/article/PGmRGDV
https://news.thaipbs.or.th/content/310075
http://www.thainewsonline.co/news/825788
https://www.banmuang.co.th/news/region/260003
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"อลงกรณ์"เร่งชลประทำนส ำรวจเยียวยำเมืองเพชรถูกน  ำท่วมฉับพลัน 
วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 17:19 น. 

 
  เพชรบุรี-ที่ปรึกษำรมว.เกษตรฯสั่งชลประทำนเร่งส ำรวจ
ช่วยเหลือเยียวยำประชำชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกน  ำ
ท่วมฉับพลันน  ำป่ำไหลหลำกในพื นที่แก่งกระจำน 
  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมแบบ
ฉับพลันในพ้ืนที่จ.เพชรบุรีว่า ได้ประสานการท้างานกับนายณัฐวุฒิ เพ็ช
รพรหมศร รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสันต์ จรเจริญ 
ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเพชรบุรี และหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงเกษตรฯเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วมในพ้ืนที่ฉับพลันตามข้อสั่งการ
ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยในพ่ีน้องชาวจ.เพชรบุรี 
  นายอลงกรณ์ กล่าวว่า น้้าหลากน้้าท่วมฉับพลันครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักเหนืออ่างเก็บน้้าและใต้อ่างเก็บน้้าทั้ง 3 แห่ง 
คือ แก่งกระจาน แม่ประจันต์ ห้วยผากและห้วยสงสัย ในช่วงวันที่ 23-24 พ.ย. ท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่บางหมู่บ้าน
ของอ.แก่งกระจาน อ.หนองหญ้าปล้อง อ.ท่ายาง และอ.ชะอ้า เป็นภาวะน้้าท่วมแบบฉับพลันมาเร็วไปเร็ว ซึ่งจ.เพชรบุรี ปภ.
จังหวัด ก้านันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานชลประทานและเครือข่ายจิตอาสา ได้ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจนขณะนี้
สถานการณ์คลี่คลายเป็นปกติส่วนใหญ่แล้ว เหลือเพียงพ้ืนที่ลุ่มต่้าที่มีน้้าท่วมขังโดยมอบหมายให้โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
ชลประทานจังหวัดเพชรบุ รีและส้านักงานชลประทานที่ 14 ระดมเครื่องจักกลและเครื่องสูบน้้าเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด 
ส้าหรับการบริหารจัดการน้้าของเขื่อนเพชรบ่ายวันนี้ ได้ระบายลงแม่น้้าเพชรบุรี 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคลองระบาย
น้้า 4 สายหลักในปริมาณเท่าๆกัน ด้วยปริมาณน้้าดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ใต้เขื่อนเพชร ได้แก่ อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด 
และเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี แต่อาจมีน้้าท่วมขังใน ต.บ้านกุ่ม ท่าแร้ง และบางครก ซึ่งชลประทานจะเร่งสูบน้้าและผลักดันน้้า
ออกจากพ้ืนที่ภายในไม่มีวันข้างหน้า 
  “น้้าท่วมครั้งนี้เป็นท่วมเฉพาะบางพ้ืนที่ในระยะสั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อการค้าธุรกิจ และการท่องเที่ยวในวงกว้างแต่
อย่างใด ส่วนพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจากทางราชการโดยเร็วต่อไป ส้าหรับน้้าท่วม
เมื่อวันที่ 8-11 พ.ย. ทางจังหวัดสรุปรายงานมีพื้นที่ 5 อ้าเภอ 17 ต้าบล 98 หมู่บ้าน 369 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบซึ่งจะเร่ง
จ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว ส่วนน้า้ท่วมครั้งนี้ให้เร่งท้าการส้ารวจเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วต่อไป “นายอลงกรณ์ 
กล่าว 
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14821
วันที่: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: 4อำเภอท่วมหนัก-ถนนถูกตัดขาดชุมพรอ่วมรอบ3

รหัสข่าว: C-211126005062(26 พ.ย. 64/06:13) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 71.54 Ad Value: 64,386 PRValue : 193,158 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14821
วันที่: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: 4อำเภอท่วมหนัก-ถนนถูกตัดขาดชุมพรอ่วมรอบ3

รหัสข่าว: C-211126005062(26 พ.ย. 64/06:13) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 71.54 Ad Value: 64,386 PRValue : 193,158 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9145
วันที่: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 14

หัวข้อข่าว: ลุ้นศบค.ชุดใหญ่เคาะคลายล็อก ขยายฉุกเฉิน2ด.

รหัสข่าว: C-211126008036(26 พ.ย. 64/05:10) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 69.21 Ad Value: 51,907.50 PRValue : 155,722.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9145
วันที่: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 14

หัวข้อข่าว: ลุ้นศบค.ชุดใหญ่เคาะคลายล็อก ขยายฉุกเฉิน2ด.

รหัสข่าว: C-211126008036(26 พ.ย. 64/05:10) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 69.21 Ad Value: 51,907.50 PRValue : 155,722.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
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พยำกรณ์อำกำศประจ ำวัน 
  

ประจ ำวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564 

ลักษณะอำกำศ
ทั่วไป 

พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคใต้ ประกอบกับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้มีก ำลังค่อนข้ำงแรง ลักษณะเช่นน้ี
ท ำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงพื้นท่ีบริเวณจังหวัดชุมพร สุรำษฎร์ธำนี 
นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส ระนอง พังงำ กระบี่ ตรัง และ
สตูล ขอให้ประชำชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยบริเวณภำคใต้ระวังอันตรำยจำกฝนท่ีตกหนักและฝน
ท่ีตกสะสม ซึ่งอำจท ำให้เกิดน้ ำท่วมฉับพลัน และน้ ำป่ำไหลหลำกได้ 
ส่วนคล่ืนลมบริเวณอ่ำวไทยมีก ำลังปำนกลำง โดยมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 3 เมตร ส่วนชำวเรือบริเวณอ่ำวไทยควรเดินเรือด้วยควำม
ระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงกำรเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนอง 
ส ำหรับบริเวณควำมกดอำกำศสูงหรือมวลอำกำศเย็นก ำลังค่อนข้ำงแรงยังคงปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ท ำให้บริเวณดังกล่ำวมีอำกำศเย็นกับมีลมแรง ขอให้ประชำชน
บริเวณดังกล่ำวดูแลรักษำสุขภำพเนื่องจำกสภำพอำกำศท่ีเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย 

ฝุ่นละอองขนำดเล็ก ในช่วงนี้ฝุ่นละออง/หมอกควันบริเวณกรุงเทพมหำนครมีแนวโน้มกำรสะสมลดลง 
เนื่องจำกลมท่ีพัดปกคลุมมีก ำลังแรง 

 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
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