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ฉบับประจ ำวันที่…10…..เดือน..กันยำยน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

ปภ .ยนงยนากเุอ์ณนาเนยถสดิกเภางยาร 9 จายหาาอ ์ณนาเนยถสคลี่คลนงแล้า -ปยท์นาพนาากี่
่ชางกหลนดปยท่น่า                                                                         9 เ .ง . 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันท่ี 9 ก .ย . 64 เวลำ 09.30 น  .กรภปรอธกันและบรรเทำัำงำรปมยั )ปม (.รำยธำนงนช่วธวันท่ี 7-9 ก .ย . 64 เกิดอุทกมัยงน 9 จัธหวัด 
ได้แก่ แภฮ่่อธัอน ชัยมูภิ ัระแกว้ ปรำจีนบุรี ชลบรุี ตรำด ระยอธ จันทบุรี และลพบุรี รวภ 15 อ ำเมอ 21 ต ำบล 37 หภู่บ้ำน ประชำชนได้รับ
ผลกระทบ 169 ครัวเรือน ไภภ่ีผู้บำดเจ็บและเัียชีวิต ัถำนกำรป์คลี่คลำยแล้วทุกจัธหวัด ซึ่ธ ปม .ไดร้ว่ภกับจัธหวัดและหน่วยธำนที่เกี่ยวะ้อธลธ
พือนที่ั ำรวจควำภเัยีหำยและงห้กำรช่วยเหลือประชำชนต่อไป 
  กรภปรอธกันและบรรเทำัำงำรปมัย งนฐำนะกอธอ ำนวยกำรปรอธกันและบรรเทำัำงำรปมยักลำธ (กอปม.ก.) รำยธำนจำกอิทงิพลร่อธ
ภรัภุพำดผ่ำนมำคเหนือ มำคกลำธตอนบน และมำคตะวันออกเฉียธเหนือ เะ้ำัู่หย่อภควำภกดอำกำศต่ ำบริเวปทะเลจีนงต้ และภรัภุตะวันตก
เฉียธงต้ก ำลัธค่อนะ้ำธแรธพัดปกคลุภทะเลอันดำภันและมำคงตฝ้ั่ธตะวันตก ท ำงห้บริเวปมำคงต้ฝั่ธตะวันตกจะภฝีนตกหนักถึธหนักภำกบำธพือนที่ 
และคลื่นลภงนทะเลอันดำภันตอนบนภีก ำลัธแรธะึอน ตัอธแต่วันท่ี 7 ก.ย. 64 – ปัจจุบัน ั่ธผลงห้เกิดนอ ำท่วภฉับพลันและนอ ำป่ำไหลหลำกงน 9 
จัธหวัด ได้แก่ แภฮ่่อธัอน ชัยมูภิ ัระแก้ว ปรำจีนบุรี ชลบรุี ตรำด ระยอธ จันทบุรี และลพบุรี รวภ 15 อ ำเมอ 21 ต ำบล 37 หภู่บ้ำน ประชำชน
ได้รับผลกระทบ 169 ครัวเรือน ไภ่ภีผู้บำดเจ็บและเัียชีวิต 

 แภ่ฮ่อธัอน เกิดนอ ำท่วภงนพือนท่ีอ ำเมอเภือธแภฮ่่อธัอน รวภ 1 ต ำบล 2 หภู่บ้ำน 
 ชัยมูภิ เกิดดินัไลด์งนพือนท่ีอ ำเมอมักดีชุภพล ต ำบลแหลภทอธ หภู่ที ่2 
 ัระแก้ว เกดิท่วภงนพือนท่ี 2 อ ำเมอ ได้แก่ อ ำเมอวัฒนำนคร และอ ำเมอ

ตำพระยำ รวภ 4 ต ำบล 6 หภู่บ้ำน บ้ำนเรือนประชำชนเัียหำย 2 หลัธ 
 ปรำจีนบุรี นอ ำป่ำไหลหลำกเะ้ำท่วภพือนท่ีอ ำเมอนำดี 1 ต ำบล 1 หภู่บ้ำน 

บ้ำนเรือนประชำชนเัียหำย 28 หลัธ 
 ชลบุรี เกิดนอ ำท่วภงนพือนท่ี 4 อ ำเมอ ได้แก่ อ ำเมอพนัันิคภ และอ ำเมอ

เกำะจันทร์ อ ำเมอบ่อทอธ และอ ำเมอบำธละภุธ รวภ 5 ต ำบล 9 
หภู่บ้ำน ประชำชนได้รับผลกระทบ 87ครัวเรือน 

เดยกผงแพยชแลทปยท่น์ารพาาธส   ฝ่นงปยท่น์ารพาาธส 
(../..)https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1772886/ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/2oBnvz?utm_source=lineshare 
(../..)https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1772886/ 
(../..)https://twitter.com/DDPMNews (../..)https://web.facebook.com/DDPMNews 

https://twitter.com/DDPMNews
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 ตรำด เกดินอ ำท่วภงนพือนท่ีอ ำเมอเกำะช้ำธ รวภ 1 ต ำบล 1 หภู่บ้ำน 
 ระยอธ เกิดนอ ำท่วภงนพือนที่ 2 อ ำเมอ ได้แก่ อ ำเมอเภือธระยอธ และอ ำเมอบ้ำนฉำธ รวภ 4 ต ำบล 8 หภู่บ้ำน บ้ำนเรือนประชำชนเัยีหำย 50 

หลัธ 
 จันทบุรี เกิดนอ ำป่ำไหลหลำกนอ ำท่วภงนพือนท่ี 2 อ ำเมอ ได้แก่ อ ำเมอโป่ธนอ ำร้อน หภู่ 2 และ 3 ต ำบลโปธ่นอ ำร้อน อ ำเมอเะำคิชฌกูฎ หภู่ 6 ต ำบล

ตะเคียนทอธ และหภู่ 5, 6 ต ำบลคลอธพล ู
 ลพบุรี เกิดนอ ำท่วภงนอ ำเมอเภือธลพบุรี รวภ 1 ต ำบล 1 หภู่บ้ำน 

มำพรวภัถำนกำรป์คลี่คลำยแล้วทุกจัธหวัด ซึ่ธกรภปรอธกันและบรรเทำัำงำรปมยัได้ประัำนจัธหวดั อธค์กรปกครอธั่วนท้อธถิ่นและหน่วยธำน
ที่เกี่ยวะ้อธเร่ธงห้กำรช่วยเหลือผู้ประับมัย โดยั ำรวจและประเภินควำภเัยีหำย เพื่อด ำเนินกำรช่วยเหลือตำภระเบียบกระทรวธกำรคลัธ ฯ 
ั ำหรับประชำชนัำภำรถแจ้ธเหตแุละะอควำภช่วยเหลือทำธไลน์ “ปม.รับแจ้ธเหตุ 1784” และัำยดว่นนิรมัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโภธ 
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ปภ .นแทู้ระนแ …ป้องกนแภนยดิแถล่ม…อนแต้ายช่วงฤดูฝแ  9 ก .ย . 64 

 
  ช่วงนี้ประเทศไทยทั่วทุกภำค จะมีฝนตกหนักถึงหนักมำก เนื่องจำกมีร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคเหนือ ภำคกลำงตอนบน 
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งท ำให้เกิดน้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำป่ำไหลหลำก และดินถล่ม โดยดินถล่ม เป็นภัยที่มักเกิดข้ึน
หลังจำกเกิดน้ ำป่ำไหลหลำกหรือภำยหลังฝนตกหนักอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะพ้ืนที่ลำดชัน และท่ีรำบเชิงเขำมีควำมเสี่ยงสูงต่อ
กำรเกิดดินถล่ม สร้ำงควำมเสียหำยสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน เพ่ือควำมปลอดภัยกระทรวงมหำดไทย โดยกรมป้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) ขอแนะกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือ และเรียนรู้กำรปฏิบัติตนเมื่อเกิดดินถล่มอย่ำงปลอดภัย ดังนี้ 
สนญญาณเตือแก่อแดิแถล่ม ไดรนก่ 

 มีฝนตกหนักติดต่อกันปริมำณฝนมำกกว่ำ 100 มิลลิเมตรต่อวัน หรือนำนกว่ำ 6 ชั่วโมง 
 ระดับน้ ำในล ำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วผิดปกติ 
 น้ ำในล ำธำร หรือล ำห้วยมีสีขุ่นข้น หรือเป็นสีเดียวกับดินภูเขำ 
 มีเสียงดังผิดปกติจำกภูเขำ และล ำห้วยสัตว์ป่ำมีกำรแตกตื่นตกใจ 
 น้ ำท่วมหมู่บ้ำน และเพ่ิมระดับอย่ำงรวดเร็ว 
 ดินอยู่ในสภำพอ่ิมน้ ำหรือจมน้ ำมำกกว่ำปกติ 

 
 

กองเผยนพ้่นลทป้ทชาสนมพนแธ์   ฝ่ายป้ทชาสนมพนแธ์ 
(../..)https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1773271/ 
 (../..) 
(../..) 
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พื้แะี่เสี่ยงดิแถล่ม ไดรนก่ 
 บริเวณท่ีลำดเชิงเขำ ที่ลำดชัน ที่รำบลุ่ม ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้ภูเขำสูง 
 บริเวณท่ีมีรอยดินไหล ดินเลื่อน รอยแยกของพ้ืนที่บนภูเขำ 
 บริเวณท่ีเคยเกิดดินถล่ม น้ ำป่ำไหลหลำก และน้ ำท่วมบ่อยครั้ง 
 บริเวณท่ีมีกองหิน เนินทรำยปนโคลนและต้นไม้ในล ำห้วย 
 พ้ืนที่ล ำห้วยล ำธำร ที่มีก้อนหินขนำดเล็กใหญ่ปนกันตลอดท้องน้ ำ 

 
เต้ียมพ้รอม้นบมือดิแถล่ม ใหรปฏิบนติ ดนงแี้ 

 ส ำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและสภำพเส้นทำง โดยเฉพำะในพ้ืนที่เสี่ยงน้ ำ
ท่วม น้ ำป่ำไหลหลำก และดินโคลนถล่ม 

 เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภัย ติดตำมพยำกรณ์อำกำศ ประกำศแจ้ง
เตือนภัย และปริมำณน้ ำ 

 สังเกตสัญญำณเตือนควำมผิดของธรรมชำติ จะได้แจ้งเตือนและอพยพอย่ำงทันท่วงที 
 วำงแผนและศึกษำเส้นทำงอพยพท่ีปลอดภัยและเข้ำร่วมฝึกซ้อมแผนหนีภัยอยู่เสมอ โดยเฉพำะประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่

เสี่ยงภัย 
 
ู้ร้อดปลอดภนย…เมื่อเกิดะี่ดิแถล่ม ใหรปฏิบนติ ดนงแี้ 

 อพยพไปตำมเส้นทำงที่ปลอดภัย พ้นแนวกำรไหลของดิน และห่ำงจำกพ้ืนที่เกิดดินถล่มอย่ำงน้อย 2 – 5 กิโลเมตร 
 หลีกเลี่ยงเส้นทำงกระแสน้ ำเชี่ยว หำกจ ำเป็นจะต้องใช้เส้นทำงดังกล่ำวให้ใช้เชือกผูกกับตัวและยึดกับต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่

แข็งแรง เพ่ือป้องกันกระแสน้ ำที่ไหลเชี่ยวพัดจมน้ ำ 
 กรณีพลัดตกน้ ำให้หำต้นไม้ขนำดใหญ่ยึดเกำะไว้และปีนขึ้นให้พ้นน้ ำ ห้ำมว่ำยหนีอย่ำงเด็ดขำด 
 ไม่อยู่ใกล้ล ำน้ ำ เพรำะจะได้รับอันตรำยจำก ดิน หิน ต้นไม้ที่ไหลมำตำมน้ ำ 
 ห้ำมกลับเข้ำไปในบริเวณที่เกิดดินถล่ม เนื่องจำกได้รับอันตรำยจำกดินถล่มพังลงมำซ้ ำได้ 

   
  ทั้งนี้ เมื่อเกิดฝนตกหนัก มักจะเกิดดินถล่ม
ตำมมำ ให้ติดตำมสภำพอำกำศ ประกำศ ค ำเตือน และ
ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัว ให้สังเกตสีของน้ ำในล้ ำห้วย  
ล ำธำร หำกมีสีขุ่น หรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับดินภูเขำ  
มีเสียงดังผิดปกติ สัตว์ป่ำแตกตื่น ให้เตรียมกำรอพยพ 
โดยอพยพไปตำมเส้นทำงปลอดภัย หลีกเลี่ยงเส้นทำง
ทำงไหลของน้ ำ และไม่อยู่ใกล้ล ำน้ ำ จะท ำให้กำรด ำเนิน
ชีวิตในช่วงฤดูฝนปลอดภัยจำกดินถล่ม 
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นายกฯ ส่ังกองทพั -มเาทำทย ใาหยหเ ะ่อน้ืใาในชนพะทนทยห่สย่ยงนยทาทาหม  

 

 

NATIONTVอพัเดต 20 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • เผยแพร่ 20 ชัว่โมงท่ีผา่นมา 
ติดตาม 

 

นายกฯ สัง่กองทพั - มหาดไทย ลงช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงน ้าท่วม ฝากเตือนประชาชนยดึการดูแลตนเองแบบครอบจกัรวาล เพราะการ
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ฉบับประจ ำวันที่…10…..เดือน..กันยำยน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

ล ำปำง ฝนตกหนกัน ้ ำป่ำท่วม 2 หมู่บำ้นใน อ .น ถิน  

 9 กนัยำยน 2564, 09:53 น. 
  

ล ำปำง ฝนตกหนกั น ้ำท่วมบำ้นนรือนประชำชนกวำ่ 250 หลงัคำนรือนในพ้ืนท่ี 
2 หมู่บำ้นใน ต.แม่ปะ อ.น ถิน 

วนัท่ี 9 กนัยำยน 2564 นวลำประมำณ 07.00 น.ท่ี อ.น ถิน นกถดฝนตก
หนกัตถดต่อกนัตลอดทั้งคืน ส่งผลให ้น ้ำจำกล ำหว้ยแม่ปะ ไหลทะลกันขำ้
ท่วมบำ้นนรือนประชำชนใน 2 หมู่บำ้น ประกอบดว้ย บำ้นแม่ปะหลวง หมู่
ท่ี 1 และ บำ้นแม่ปะดอย หมู่ท่ี 7 ต.แม่ปะ อ.น ถิน ส่งผลใหช้ำวบำ้นกวำ่ 

250 หลงัคำนรือนิูกน ้ำท่วม 

 

 

 

 

 

โดยชำวบำ้นนล่ำวำ่ ช่วงนยน็วำนน้ีนกถดฝนตกลงมำอยำ่งต่อนน่ืองตลอดทั้งคืนท่ีผำ่นมำ 
จนกระทัง่ช่วง นวลำ 05.00 น. น ้ำในล ำหว้ยแม่ปะ ซ่ึงไหลผำ่นทั้งสองหมู่บำ้นนรถ่มทะลกั
ลน้ล ำหว้ยไหลนขำ้ท่วมบำ้นนรือนประชำชนท่ีอยูท่ ั้งสองฝ่ังตลอดล ำน ้ำสองหมู่บำ้นอยำ่ง
รวดนร็ว โดยระดบัน ้ำมีควำมสูงตั้งแต่ 50 นซ็นตถนมตร ไปจนิึง 1 นมตร ในบำงจุด ซ่ึงขณะ
นกถดนหตุประชำชนยงัคงหลบัอยูบ่ำงหลงันก็บของไม่ทนัน ้ำท่วมนคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำนสียหำยจ ำนวน
มำก ขณะท่ีนป็ดและไก่ ของชำวบำ้นิูกกระแสน ้ำพดัหำยไปจ ำนวนมำกนช่นกนั 

ซ่ึงขณะน้ีพบวำ่ฝนไดน้รถ่มตกลงมำอีก ขณะนดียวกนัหน่วยงำนท่ีนก่ียวขอ้งนร่งนขำ้พ้ืนท่ีนพ่ือให้
กำรช่วยนหลือชำวบำ้นท่ีไดรั้บผลกระทบต่อไป 
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เพชรบูรณ์อ่วม  !นฝ ำขฝสำ  ลกฝล กักหก นฝ '2  ลกบ ' ข ่มเำ่ก ทะ สำท่วมบ้กฝเรือฝเัียขกยยสบ 
MATICHON ONLINEอพัเดต 18 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • เผยแพร่ 18 ชัว่โมงท่ีผา่นมา 

 

เพชรบูรณ์อ่วม! นฝ ำขฝสำ  ลกฝล กักหก นฝ ‘2  ลกบ ’ข ่มเำ่ก ทะ สำท่วม

บ้กฝเรือฝเัียขกยยสบ 

  วนัท่ี 9 กนัยายน ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ เกิดเหตุฝนหนกัเม่ือคืนท่ีผา่นมา

(8 ก.ย.) บริเวณเทือกเขาในเขต อ.ด่านซา้ย จ.เลย ส่งผลใหมี้น ้าป่าไหลหลากลงสู่

หว้ยน ้าเลา, หว้ยน ้าหญา้ ซ่ึงเป็นล าน ้าสาขาของแม่น ้าป่าสักในเขต จ.เพชรบรูณ์ 

ท าใหร้ะดบัน ้าเพ่ิมสูงอยา่งรวดเร็ว และไหลทะลกัออกจากตล่ิงเขา้ท่วมบา้นเรือน

ราษฎร ท่ีอาศยับริเวณสองฝ่ังริมหว้ยน ้าเลาและหว้ยน ้าหญา้ ในเขตต าบลตาดกลอยและต าบลศิลา อ.หลม่เก่า จ.เพชรบรูณ์ ในขณะท่ีกระน ้าป่าไหล

เช่ียวกรากและพกัพาสวะตน้ไมใ้บหญา้และทอ่นไมไ้หลมากบักระแสน ้า กระทัง่ไหลไปกองรวมตามบา้นพกัอาศยัของราษฎรและถนนในหมู่บา้น

โดยเฉพาะในเขตต าบลตาดกลอย จนไดรั้บความเสียหายเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีเน่ืองจากราษฎรขนยา้ยทรัพยสิ์นหนีน ้าไม่ทนั ประกอบเป็นช่วง

กลางคืนท าใหท้รัพยสิ์นและส่ิงของต่างๆ รวมทั้งเคร่ืองมือการเกษตรจมน ้าหรือถกูกระแสพดัพา ท าใหไ้ดรั้บความเสียหานเป็นจ านวนมาด 

ในขณะท่ีบริเวณสะพานขา้มแม่น ้าป่าสัก หมู่ 15 ต.ตาดกลอย เม่ือเวลาราว 22.00 น.ของคืนวนัท่ี 8 ก.ย.ระดบัน ้าท่วมสูงกวา่ราวสะพานราว 

10 ซ.ม. ส่งผลใหถ้นนช่วงน้ีถูกตดัขาด โดยรถทุกชนิดไม่สามารถสญัจรผา่นไปมาได ้ส่วนหน่วยส ารวจน ้าแม่น ้าป่าสัก s33 ซ่ึงตั้งอยูริ่มแม่น ้าป่า

สักบริเวณน้ี ถกูกระแสน ้าป่าท่ีไหลบ่าออกจากตล่ิงเขา้ท่วมตวัอาคารของหน่วยฯ โดยระดบัน ้าภายในอาคารสูงราว 150 ซม. ในขณะท่ีระดบัน ้า

แม่น ้าป่าสกัจุดหน่วยส ารวจน ้าฯ ช่วงพีคสูงสุดราว 04.00 น.วนัท่ี 9 ก.ย.วดัได ้10.15 เมตร ต่อมาราว 06.00 น. กระแสน ้าในล าน ้าสาขา

และแม่น ้าป่าสกัจึงปรับลดลง และเวลาราว 11.20 น.ระดบัน ้าป่าสกัวดัไดร้าว 7 เมตรเศษ 

  นายสุรินทร์ จนัทวงศ ์อาย ุ58 ปี นายช่างสนามประจ าหน่วยส ารวจน ้าแม่น ้าป่าสัก s33 หมู่ 15 ต.ตาดกลอย กล่าววา่ หลงัฝนหนกัใน

เขตพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีตน้น ้าสาขาแม่น ้าป่าสัก ท าใหน้ ้าป่าไหลมารวมกนัไหลทะลกัพ้ืนท่ีตอนล่างจนเป็นเหตุใหก้ระแสน ้าไหลทะลกัออกจากตล่ิงและท่วม

พ้ืนท่ีบริเวณริมตล่ิงทั้งล  าน ้าสาขาและแม่น ้าป่าสัก โดยระดบัน ้าในแม่น ้าป่าสักท่ีหน่วยฯs33 พีคสูงสุดเม่ือราว 04.00 น.วดัได ้10.15 เมตร 

โดยระดบัน ้าในคร้ังน้ีถือวา่สูงมากท่ีสุดตั้งแต่ยา้ยมาประจ าหน่วยส ารวจน ้าท่ีน่ีราว 7-8 ปีมาแลว้ โดยสูงกวา่เม่ือปี 2560 ท่ีมีน ้าท่วมหนกัใน

พ้ืนท่ีบริเวณน้ีดว้ย 

   “เม่ือคืนผมกย็งัไม่คิดวา่น ้าจะสูงอยา่งรวดเร็วขนาดน้ี หลงัแจง้วิทยเุตือนไปยงัอ าเภอและทอ้งถ่ินแลว้ ประกอบเป็นช่วงกลางคืน ท าให้

ยา้ยทรัพยสิ์นหนีน ้าไม่ทนั กระทัง่ส่ิงของต่างๆ ในอาคารหน่วยฯ โดยเฉพาะเคร่ืองวดัน ้ากรมชลประทานมูลค่ากวา่ 1 ลา้นบาท ท่ีติดตั้งอยูต่อ้ง

จมน ้าทนัที และเน่ืองจากกระแสน ้าไหลเช่ียวกรากแรงมาก ท าใหไ้ม่สามารถจะเปิดประตูหนีฝ่ากระแสน ้าออกไปได ้จึงทบุบานเกลด็หนา้ต่างเตรียม

มุดหนีน ้าข้ึนไปอยูบ่นหลงัคา และยงัเลง็ไวด้ว้ยวา่หากระดบัน ้ายงัไม่ลดกอ็าจตอ้งปีนเสาวิทยเุอาตวัรอด แต่ยงัโชคดีพอเวลา 04.00 น.ระดบัน ้าถึง

จุดพีคและคอ่ยๆ ปรับลดลง ส่วนสตัวเ์ล้ียงไก่ขนท่ีเล้ียงไวก้วา่ 30 ตวัก็ถกูกระแสน ้าพดัหายไปดว้ย” นายสุรินทร์กล่าว 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)ttps://www.matichon.co.th/region/news_2930908 
 (../..)https://today.line.me/th/v2/article/82LY3q?utm_source=lineshare 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/0L7xN2?utm_source=lineshare 
(../..)https://www.77kaoded.com/news/soontorn/2167928 

https://today.line.me/th/v2/publisher/100100
https://today.line.me/th/v2/article/0L7xN2?utm_source=lineshare
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น ้ำท่วมสูง 1 เมตร ผ่ำนไม่ได้ เส้นทำงทำงเข้ำสะพำนแม่น ้ำป่ำสัก อ .จ ่มเก่ำ ห.เพรรบูรพเ  
สวพ.FM91อัพเดต 1 วันที่แล้ว • เผยแพร่ 1 วันที่แล้ว 
ติดตำม 

 
วันที่ 9 กันยำยน 2564 เวลำ 02.30 น. แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1 โดยหมวดทำงหลวงตำดกลอย จังหวัดเพชรบูรณ์ 

รำยงำนภัยพิบัติในพ้ืนที่ บนทำงหลวงหมำยเลข 2216 ตอน โคกมน-กกกะทอน กม.85+569 (สะพำนแม่น้ ำป่ำสัก) เกิดเหตุน้ ำ

ท่วมผิวทำง ระดับน้ ำ 1 เมตร เนื่องจำกฝนตกหนักต่อเนื่องในพ้ืนที่ ส่งผลให้สภำพกำรจรำจรผ่ำนไม่ได้ และทำงเลี่ยงไม่สำมำรถ

ผ่ำนได้เช่นกัน เนื่องจำกน้ ำท่วมเป็นบริเวณกว้ำง  

 
  

เจ้ำหน้ำที่หมวดฯ ด ำเนินกำรติดตั้งป้ำยเตือน อุปกรณ์อ ำนวยควำมปลอดภัย และจัดเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้

เส้นทำงแล้ว #FM91  

 

กองเผยแพร่แ ะประรำสัมพันธเ   ฝ่ำยประรำสัมพันธเ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/QRY51z?utm_source=lineshare 
 (../..)https://www.fm91bkk.com/fm91-108487 
(../..) 

https://today.line.me/th/v2/publisher/100126


ปีที่: 72 ฉบับที่: 24633
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: ฝนตกหนักน้ำแม่น้ำป่าสักไหลท่วมบ้าน

รหัสข่าว: C-210910021042(10 ก.ย. 64/04:14) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 11.08 Ad Value: 9,418 PRValue : 28,254 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11244
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: อพยพจนท.หนีน้ำป่าแสลงหลวง

รหัสข่าว: C-210910012083(10 ก.ย. 64/05:27) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 31.31 Ad Value: 48,530.50 PRValue : 145,591.50 คลิป: สี่สี(x3)
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ผู้ว่าฯตากลงพ้ืนทีต่ดิตามการแก้ไขปัญหาน า้ท่วม ถนนหลกัขึน้ -ล่ลง คังหวดังาจ หนืล หลงัลน
ถล่มนานหลาหน่ัว่มง 09 ก .ห . 2564 | 20:59:09 

 
 

  วันนี้ )9 ก .ย . 64) เวลำ 14.30 น  .นำยพยศ้รั่น้ วัรตย้รั่น้ ผ ้ว่ำรำชกำรจัยหวัด่ำก พร้อตด้วย หัวหน้ำั ำนักยำน
ปวอยกันและบรรเทำัำมำรรวัยจัยหวัด่ำก ผ ้อ ำนวยกำรรครยกำรชลประทำน่ำก นำยกเทศตน่รีเตือย่ำก แะวยทำยหลวย
่ำกท่ี 1 พร้อตหน่วยยำนที่เก่ียวะ้อย ทั้ยฝ่ำยปกครอย ่ ำรวจและทหำร ลยพ้ืนที่แก้ไะปัญหำน้ ำท่วตะัยนนนพหลรยมัน ึ่่ยเป น

เั้นทำยหลักะ่้น -ล่อย ั ่จัยหวัดวำคเหนือ หลัยเกัดฝน่กหนักหนพ้ืนที่่ัด่่อกันนำนหลำยชั่วรตย ั่ยผลหห้นนนพหลรยมันบรัเวร
หน้ำรรยเรียนผด ยปัญญำ อ ำเวอเตือย่ำก ระยะทำยยำวกว่ำ 200 เต่ร ตีน้ ำท่วตพ้ืนนนนั ยประตำร 30 – 80 เึน่ัเต่ร 

เจ้ำหน้ำที่่้อยปิดกำรจรำจร ห้ำตรนเล็กผ่ำนชั่วครำว และแนะน ำหห้ผ ้หช้รนหช้นนนที่เดันทำยจำกจัยหวัด่ำก ไปจัยหวัดล ำปำย 
หรือจำกจัยหวัดล ำปำยเะ้ำตำยัยจัยหวัด่ำก เลี่ยยไปหช้เั้นทำยัำยวัยต่วย - หนอยบัวเหนือ – บ้ำน่ำก แทน  
  รดยเบื้อย่้น ผ ้ว่ำรำชกำรจัยหวัด่ำก ได้ก ำชับหห้หน่วยยำนที่เก่ียวะ้อย เร่ยระบำยน้ ำบนนนนพหลรยมันออกั ่หนอย
หลวย ึ่่ยเป นแหล่ยน้ ำัำมำรระ และหห้ะจัดัั่ยกีดะวำยทำยน้ ำไหล เพื่อหห้น้ ำระบำยได้เร็วะ่้น พร้อตทั้ยหห้เร่ยช่วยเหลือ
ประชำชนหนพื้นท่ีน้ ำท่วตะัยอย่ำยเร่ยด่วน ทั้ยนี้ หำกไต่ตีฝน่กเพ่ัตลยหนพ้ืนที่ คำดว่ำ ันำนกำรร้จะเะ้ำั ่วำวะปก่ั่่อไป  
 
 
 
 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://www.fm91bkk.com/fm108548  (../..)ttps://www.matichon.co.th/region/news_2931517 
(../..)www.matichon.co.th/ (../..)https://web.facebook.com/DDPMNews 
(../..)https://tna.mcot.net/region/line-today-region-776930 

http://www.matichon.co.th/
https://www.fm91bkk.com/uploads/2021-09/untitled-12_btva.jpg
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  หลัยจำกนั้น ผ ้ว่ำรำชกำรจัยหวัด่ำก พร้อตคระ ได้ลยพื้นที่ไปด ปัญหำกำรระบำยน้ ำไต่ทัน ที่บรัเวรหนอยกระจับ หต ่ 
6 บ้ำนน้ ำรจน ่ ำบลวัยหัน อ ำเวอเตือย่ำก ึ่่ยเป นเะ่รอย่่อระหว่ำยเทศบำลเตือย่ำก กับอยค้กำรบรัหำรั่วน่ ำบลวัยหัน 
เนื่อยจำกเป นพื้นที่รับน้ ำจำกบรัเวรเกำะลอย่ัวเตือย่ำก เพ่ือระบำยออกไปยัยพ้ืนที่รอบนอก 
รดยเบื้อย่้น พบกำรระบำยไต่ทัน ตีัั่ยกีดะวำยทำยน้ ำไหลหนพ้ืนที่ ึ่่ยหนระยะัั้นได้ตอบหตำยหห้อยค้กรปกครอยั่วนท้อยนั่นหน
พ้ืนที่ เจำะระบำยน้ ำะ้ำตนนน กว้ำยประตำร 3-5 เต่ร เพื่อเร่ยระบำยน้ ำออกจำก่ัวเตือย่ำก ั่วนหนระยะยำวจะตีกำรัร้ำย
บล็อกคอนเวัร้ัะ้ำตนนนดัยกล่ำว เพื่อแก้ไะปัญหำกำรระบำยน้ ำ ่่อไป 
 

 
 

https://www.fm91bkk.com/uploads/2021-09/241638463_2950261618524287_8860449856927579308_n.jpg
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ตำกอว่ม  !่นงไ่ม ดรนีลไดดปรดงนน แาว์ทำ์หไว์เร่์เลไียรดพื่นท่ี  
วันที่ 9 กันยำยน 2564 - 14:17 น. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตากอ่วม! ฝนถล่ม ดินสไลด์ปิดถนน แขวงทางหลวงเร่งเคลียร์พื้นที่ 
  เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2564 ผู้ีื่อา่ำวรำย์ำนจำกอ ำเภอแม่ีอด จั์หวัดตำก ว่ำ ลด้เกรด่นตกหนักในพ่ืนที่ อ.แม่ีอด 
จ.ตำก มำตไอดทั่์ลืน จนงึ์วันนี่โดยเฉพำะบรรเวณเทือกเาำงนนธ์ชัย ท ำให้เกรดดรนโลไน ต้นลม้ แไะหรนใหญ่ีลไดดไ์มำบน
ทำ์หไว์หมำยเไา 12(0201) ตอน แม่ไะเมำ – ตำก ช่ว์บรรเวณ กม.66+000-กม.67+000 แไะอีกหไำยจุด เาตต ำบได่ำน
แม่ไะเมำ อ.แม่ีอด ท ำให้รงยนตดที่ีัญจรลปมำโดยเฉพำะาำออกลปจำกอ ำเภอแม่ีอดต้อ์จอดรอเป็นแงวยำว เพรำะมีดรน หรน
โลไน ต้นลม้าวำ์งนน าณะที่รงวร่์าำเา้ำ อ.แม่ีอด ยั์ล์ลปลด้ แต่ลนาับรงยนตดต่ำ์าับด้วยลวำมระมัดระวั์กันมำก เพรำะยั์
มีน่ ำเซำะดรนจำกหน้ำผำไ์มำจำกบนเาำ แไะดรนีลไดดต่อเนื่อ์ 
  ไ่ำีุดนำยีนรท ทอ์มำ ผู้อ ำนวยกำรแาว์ทำ์หไว์ตำก 2 อ.แม่ีอด ีั่์กำรให้เจ้ำหน้ำที่หมวดกำรทำ์หไว์ในพ่ืนที่
น ำเลรื่อ์จักรเา้ำลปเลไียรดพ่ืนที่ แไะปรดช่อ์ทำ์จรำจรบำ์จุด พร้อมตรดตั่์ป้ำยเตือน แไะเปรดกำรจรำจรทำ์ด้ำน่ั่์าวำ จำก 
กม.65+300 – กม.68+800 เพ่ืออ ำนวยลวำมีะดวกให้รงยนตดวร่์ีวนทำ์ในช่อ์ทำ์เดียวกัน แต่่นยั์ล์ตกไ์มำตไอด จึ์ลด้
เตือนประชำชนที่ใช้รงยนตด แไะจักรยำนยนตด าับาี่ด้วยลวำมระมัดระวั์ 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/kwKqBo?utm_source=lineshare (../..) https://www.matichon.co.th/region/news_2930968  
(../..)https://news1live.com/detail/9640000089418  (../..) https://mgronline.com/local/detail/9640000089418  
(../..)https://www.banmuang.co.th/news/region/249579 (../.. )https://www.bangkokbiznews.com/news/959189 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/BgJJ0N?utm_source=lineshare 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/2oBJZO?utm_source=lineshare 
(../..)https://www.nationtv.tv/news/378838829 (../..)https://twitter.com/DDPMNews 
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https://www.banmuang.co.th/news/region/249579
https://www.bangkokbiznews.com/news/959189
https://www.nationtv.tv/news/378838829
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/241289237_154551333482475_8143648279579451968_n.jpg
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ปภ .ลิ้เชัปชคู ้ตปบิรเัภหมะอปู้ผอลธหเยว่ชมปชค้งภาลกโงาทโรชะรส รธสโย  
สยำมรัฐอัพเดต 17 ชั่วโมงท่ีผำ่นมำ • เผยแพร่ 17 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำ • สยำมรัฐออนไลน์ 
 

 
  ที่ห้องประชุมส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดยโสธร นำยสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดยโสธร เป็นประธำนในกำรประชุมทำงไกล จำกกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดย นำยชยุต วงศ์วณิช ผอ.ศูนย์ 

ปภ.เขต 13 อุบลรำชธำนี และคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งจังหวัด

ยโสธร เฉพำะสถำนกำรณ์โรคระบำดจำกเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เข้ำร่วมกำรประชุมซักซ้อมแนวทำงกำร

ปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรในเชิงป้องกันหรือยับยั้งกรณีฉุกเฉิน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรอง

รำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยมีนำยบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เป็นประธำนในกำรประชุมในครั้งนี้ 

 

รวบธ่ลแกชผแเคปชคูป้า้กายเ์ัััฝ่ปลปชคูป้า้กายเ์ 
(../..)ttps://siamrath.co.th/n/279076 
 (../..)https://today.line.me/th/v2/article/Dnm8Jo?utm_source=lineshare 
(../..) 

https://today.line.me/th/v2/publisher/101064
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น ำ้ป่ำเขำใหญ่ ทะลกัท่วมหมู่บ้ำน -นลำา ่ำวบ้ำนเห้ำทั้นหกน หวันัหนนกหนัก น ำ้เา้ะกว่ำเาลม  
Khaosodอพัเดต 18 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • เผยแพร่ 18 ชัว่โมงท่ีผา่นมา 
ติดตาม 

 

น ้ำป่ำเขำใหญ่ ทะลักท่วมหมู่บ้ำน-ตลำด ชำวบ้ำนเฝ้ำท้ังคืน หว่ันฝนตกหนัก น ้ำเยอะกว่ำเดิม 

จากสถานการณ์น ้าป่าอุทยานแห่งชาติทบัลานและอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก และจากอ่างเก็บน ้าทบัลานลา้นอ่าง ไหลหลากเขา้ท่วมหลาย

หมู่บา้นตีนเขา ในบา้นทบัลานใน ม.10 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ส่งผลใหน้ ้าท่วมปากทางเขา้บา้นทบัลานในระยะทางยาว 100 เมตรมี

ระดบัน ้าสูง 60 ซม. และท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร เม่ือวนัท่ี 8 ก.ย. ท่ีผา่นมา 

ล่าสุด วนัท่ี 9 ก.ย. 64 นายค าชวน สีสิงห์ลกูจา้งคนเฝ้าสวน กล่าววา่ เม่ือวานน ้าเขา้ท่วมสวนปาลม์ลกกประมาณ 2 เมตร ตนกบัภรรยาตอ้งขก้นไป

อยูท่างบา้นยกพ้ืนสูงออกมาดา้นนอกได ้เวลา 14 00 น. เจา้หนา้ท่ีปภ.เขต.3 น าเรือมารับออกจากสวนกบับา้นชาวบา้นออกมาตอนน้ีดกัตาข่าย

หาปลาไปประกอบอาหาร 
โฆษณา อ่านบทความต่อดา้นล่าง - 

ทางเจา้หนา้ท่ีปศุสัตวอ์  าเภอโดย นายสุรชยั รักสละ ปศุสัตวอ์  าเภอนาดีมอบหมายให ้นายกมล ป้องหอม ปศุสัตวต์  าบล ออกส ารวจเกษตรกรท่ีเล้ียง

สัตว ์เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือ ทั้งน้ีขอสนบัสนุนฟางอดัแทง่มาใหเ้กษตรกร น ามาเล้ียงควายหลงัถูกน ้าท่วมในระยะน้ี 

ดา้น นายวิสุทธ์ิ จนัทโชติ กล่าววา่ ตนมีควาย 6 ตวั ท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้าทว่ม ไม่มีหญา้ใหค้วายกิน เน่ืองจากถูกน ้าท่วมเศษไมโ้คลนทบัหญา้ท่ี

ไว ้ส าหรับเล้ียงควายขา้งหมู่บา้นกวา่จะมีหญา้ใหค้วายกินตอ้ง 10 กวา่วนัหนา้ หญา้จะขก้นมาใหม่ตอ้งออกไปหาเก่ียวนอกหมู่บา้น 

ทั้งน้ีน ้าไดเ้ออ่ลน้ตล่ิงเขา้ท่วมท่วมชุมชนตลาดเก่า กบินทร์บุรี ท่ีตั้งติดริมตน้น ้าแม่น ้าปราจีนบุรี เม่ือช่วงเชา้ท่ีผา่นมา เบ้ืองตน้พบวา่ชาวบา้นไดรั้บ

ผลกระทบกวา่ 50 ครอบครัว 

เทศบาลฯร่วมกบัทหารจากกรมทหารราบท่ี 2 รักษาระองค ์พนั 3 ( ร.2พนั3รอ.) หรือหน่วยบูรพาพยคัฆ ์ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบตามบา้นเรือน

ประชาชนเพ่ือช่วยขนของหนีน ้าขก้นท่ีสูงเพ่ือความปลอดภยั พบส่วนใหญค่นในชุมชนยงัไม่ไดเ้กบ็ของลงจากท่ีสูงชั้นท่ี 2 ของตวับา้น เน่ืองจาก

ทราบดีวา่ในช่วงเทศกาลสารทไทย –ออกพรรษา ถกงฤดูกาลน ้าหลากเป็นประจ าทกุ ๆ ปี โดยชาวบา้นเฝ้าลุน้คืนน้ี กงัวลวา่ฝนจะตกหนกัแลว้น ้า

ท่วมกวา่เดิม 

โดย นายเกรียงศกัด์ิ แมน้ศรี นายอ าเภอกบินทร์บรีุ ได ้มอบหมายให ้นายจิรศกัด์ิ ไชยวรณ์ ปลดัอ าเภอฯ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสภาพน ้าเพ่ือรายงานให้

ทางจงัหวดัรับทราบในเบ้ืองตน้โดยเร่งด่วน 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6610223 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/mNKLXE?utm_source=lineshare 
(../..)https://web.facebook.com/DDPMNews 

https://today.line.me/th/v2/publisher/100301
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กาฬสินธุ์ฝนตกหนกัเตือนน ้าป่าดงระแนงทะลักท่วมฉับพลัน 

สยำมรัฐอัพเดต 20 ชั่วโมงท่ีผำ่นมำ • เผยแพร่ 20 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำ • สยำมรัฐออนไลน์ 
 

ผลกระทบของฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ตั้งแต่เช้ำมืด ส่งผลให้เริ่มมี

มวลน้ ำป่ำจำกดงระแนงไหลเข้ำท่วมถนนและไหล่บ่ำลงคลองชลประทำนเป็น

สีแดง ด้ำนที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลบัวบำน อ ำเภอยำงตลำด ระบุเป็น

ปัญหำซ้ ำซำก พร้อมเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนระวังอันตรำยจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ 

และให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเฝ้ำระวังควำมเสียหำยจำกน้ ำป่ำ ขณะที่ ผวจ.

กำฬสินธุ์ก ำชับทุกอ ำเภอ และปภ.กำฬสินธุ์ เฝ้ำระวังน้ ำท่วมฉับพลันและน้ ำป่ำ

ไหลหลำกในช่วงนี้ 
 

  เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2564 จำกกำรติดตำมภำวะฝนที่ตกหนักใน

พ้ืนที่ จ.กำฬสินธุ์ ตั้งแต่ช่วงเช้ำส่งผลให้เริ่มเกิดมวลน้ ำป่ำไหลหลำกท่วม

เส้นทำงจรำจร และไหลป่ำลงสู่คลองธรรมชำติเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะใน

เขตพ้ืนที่ ต.บัวบำน ต.นำเชือก ต.เขำพระนอน อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธุ์ ซึ่งติด

กับเขตป่ำสงวนแห่งชำติดงระแนงที่มีสภำพเสื่อมโทรม และมีกำรปลูกมัน

ส ำปะหลัง พอเกิดฝนตกหนักจึงเกิดมวลน้ ำป่ำไหลทะลักลงมำอย่ำงรวดเร็ว 

ท ำให้น้ ำท่วมขังถนนสำยปำกทำง-เขื่อนล ำปำว บริเวณบ้ำนค ำแมด บ้ำนตูม 

และบ้ำนโพธิ์ศรี ต.บัวบำน นอกจำกนี้น้ ำป่ำยังไหลท่วมขังถนนเข้ำบ้ำนตูมอีก

ด้วย ส่งผลให้ผู้สัญจรผ่ำนไปมำต้องใช้ควำมระมัดระวัง 

นำยสมยศ ยนต์ชัย ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลบัวบำน อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธุ์ กล่ำวว่ำ กรณีน้ ำป่ำไหลหลำก เป็นปัญหำที่

เกิดข้ึนซ้ ำซำกทุกปีในช่วงฤดูฝน โดยมวลน้ ำป่ำที่ไหลทะลักมำสู่พื้นที่ด้ำนล่ำงในเขต ต.บัวบำน โดยเฉพำะถนนสำยปำกทำง-

เขื่อนล ำปำว บริเวณบ้ำนค ำแมด บ้ำนตูม และบ้ำนโพธิ์ศรี นั้น มักจะเกิดภำวะน้ ำป่ำไหลหลำกท่วมถนนเป็นประจ ำ กลำยเป็น

ร่องทำงเดินของน้ ำป่ำที่ไหลบ่ำข้ำมถนนลงมำพ้ืนที่ด้ำนล่ำงถึง 3 จุด นอกจำกนี้ควำมแรงของน้ ำป่ำยังไหลหลำกลงคลอง

ชลประทำน ท ำให้น้ ำคลองชลประทำนเป็นสีแดง ขณะที่บำงปีไหลบ่ำเข้ำท่วมบ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรได้รับควำมเสียหำยเป็น

บริเวณกว้ำงอีกด้วย 
 
 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/eXK1xK?utm_source=lineshare 
 (../..)https://siamrath.co.th/n/278952 
(../..) 

https://today.line.me/th/v2/publisher/101064
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  นำยสมยศ กล่ำวอีกว่ำ จำกผลกระทบน้ ำป่ำไหลหลำกดังกล่ำว ที่เกิดข้ึนเป็นประจ ำในวันที่ฝนตก จึงฝำกเตือนผู้ใช้รถ

ใช้ถนนสำยดังกล่ำว ได้เพ่ิมควำมระมัดระวังอันตรำยจำกกระแสน้ ำที่พัดแรงไหลบ่ำข้ำมถนน และกำรเกิดอุบัติเหตุจำกถนนลื่น 

ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม ที่อยู่ใกล้บริเวณทำงเดินของน้ ำป่ำ จะต้องเฝ้ำระวังควำมเสียหำยจำกภำวะน้ ำป่ำไหลหลำก

และท่วมฉับพลัน โดยลดปริมำณน้ ำในบ่อ และกำรย้ำยกุ้งจำกบ่อที่อยู่ใกล้ทำงเดินของของน้ ำป่ำ ไปยังบ่อที่อยู่ห่ำงไกล เพ่ือ

ควำมปลอดภัย ไม่เกิดควำมเสียหำยให้กับบ่อเลี้ยงกุ้ง อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในช่วงนี้ก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนถ่ำย

น้ ำในบ่อกุ้ง เพรำะน้ ำป่ำไหลลงคลองชลประทำน มีสีแดง เป็นน้ ำที่ไม่สะอำด ซึ่งอำจจะเจือปนทั้งตะกอนดินและสำรเคมี หำก

น ำน้ ำเข้ำเปลี่ยนถ่ำยในบ่อกุ้ง อำจจะท ำให้กุ้งน็อคตำยได้ ดังนั้น จึงไม่ควรรีบเปลี่ยนถ่ำยน้ ำในช่วงนี้ 

  ขณะที่นำยทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่ำรำชกำร จ.กำฬสินธุ์ ได้ก ำชับให้ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.กำฬสินธุ์ 

นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้น ำชุมชนแจ้งเตือนประชำชน โดยเฉพำะพ้ืนที่รำบลุ่ม และพ้ืนที่

อยู่ติดเชิงเขำ ให้เฝ้ำระวังน้ ำป่ำไหลหลำก น้ ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม โดยให้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำร 

พร้อมจัดเตรียมบุคลำกร และอุปกรณ์กำรช่วยเหลือ เตรียมควำมพร้อมหำกมีสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเกิดข้ึน 
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ฝนตกหนัก หินภูเขาถล่มทบัรพ .บนามทพ ิ ัาภูม ิพมัาบั (ปลคิ)  
ไทยรัฐออนไลน ์ศนเรรปทใ -อพัปดต 19 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • ปผยแพร่ 19 ชัว่โมงท่ีผา่นมา 

ติดตาม 

ปกิดปหตุกอ้นหินขาดศหญ่ 3 กอ้น สไลดล์งจากภูปขา ทบัอาคารท่ีพกัสงฆท่ี์ศชป้เ็นโรงพยาบาล
สนาม แลรใูนยพ์กัคอยท่ี อ .ภกัดีชุมพล จ.ชยัภูมิ พงัยบั ยงัโชคดีท่ีปขา้พกัอยูก่ว่า 10 คน ปดินทาง
ไเตรวจโควิดท่ี รพ  .พอดีปลยรอด  

จากปหตุการณ์ ปม่ือปวลา 07.00 น. วนัท่ี 9 ก.ย. 64 ปกิดปหตุดินภูปขาถล่ม กอ้นหินขนาดศหญ่ 3 

กอ้นสไลดต์วัลงมาทบัอาคารท่ีพกัสงฆซ่ึ์งศชป้เ็นใูนยพ์กัคอยแลรโรงพยาบาลสนาม ยงัดีท่ีผูท่ี้ปขา้

พกัอยูก่วา่ 10 ราย ปดินทางไเตรวจคดักรองโควิด-19 ท่ีโรงพยาบาลภกัดีชุมพลตั้งแต่ปวลา 

06.00 น. ทั้งน้ี ก่อนท่ีจรปกิดปหตุภูปขาถล่มศนคร้ังน้ี ไดป้กิดฝนตกลงมาอยา่งต่อปน่ืองปเ็นปวลา

หลายวนั โดยปฉพารบริปวณวดัปขาถ ้าพรร ท่ีตั้งอยูบ่ริปวณยอดปขาพญาฝ่อ ตน้แม่น ้าชี แลรปเ็นภูปขาหินเูน ดินอุม้หิน ปม่ือปกิดฝนตกลงมาอยา่งหนกัเรรกอบกบัน ้าฝน

ซึมซบัลงไเส่งผลศห้ดินอ่อนตวัแลรปกิดการสไลดข์องกอ้นหินขนาดศหญ่ศนท่ีสุด จากการตรวจสอบศนท่ีปกิดปหตุภูปขาสไลดต์วัลงมาทบัอาคารท่ีพกัสงฆ ์พบกอ้นหิน

ขนาดศหญ่ 3 กอ้นสไลดล์งมาจากยอดปขาปเ็นรรยรทางยาวเรรมาณ 500 ปมตร จนมองปห็นสภาพพ้ืนท่ีราบปเ็นหนา้กลอง หินกอ้นแรก อยูห่่างจากกอ้นท่ีสอง

เรรมาณ 10 ปมตร แลรกอ้นท่ีสองอยูห่่างกอ้นท่ีสามเรรมาณ 20 ปมตร ซ่ึงกอ้นท่ีสามปเ็นกอ้นท่ีสร้างความปสียหายกบัอาคาร ถูกกอ้นหินทบับริปวณใูนยพ์กัคอย ท่ี

พกัของผูท่ี้ปส่ียงติดปช้ือโควิด-19 ปสียหายกวา่ 50% ห้องน ้าชายแลรหญิง ถูกกอ้นหินถล่มทบั

พงัศชง้านไม่ได ้ส่วนโรงพยาบาลสนาม ท่ีตั้งอยูศ่นอาคารหลงัปดียวกนั ปกิดความปสียหาย

เรรมาณ 30% ทางดา้นพรรลูกวดัปขาถ ้าพรร ปผยว่า ขณรท่ีก าลงัฉนัภตัตาหารปชา้ ไดย้นิปสียง

ดงัคลา้ยกบัปสียงปคร่ืองบินไอพน่อยูบ่ริปวณดา้นหลงัวดั ทั้งพรรแลรญาติโยมตอ้งหยดุกิจกรรม 

แลว้รีบออกไเดูบริปวณท่ีปกิดความปสียหายพบกอ้นหินขนาดศหญ่ 2 กอ้นสไลดล์งมาทบัอาคาร

บางส่วน แลรต่อมากอ้นท่ี 3 ก็ไถลลงมาอีกคราวน้ีลงไเทบัอาคารท่ีพกัคอย โดยปฉพารบริปวณ

ห้องน ้าพงัปสียหาย 
 

นายสุรร ปต๋งผิว รองนายก อบต.แหลมทอง ต.แหลมทอง อ.ภกัดีชุมพล กล่าววา่ ขณรปกิดปหตุไดรั้บผูท่ี้กกัตวัทั้งหมดปดินทางไเตรวจคดักรองท่ีโรงพยาบาลภกัดีชุมพล

ตั้งแต่ปวลา 6 โมงปชา้ มาทราบภายหลงั ปวลาเรรมาณ 08.00 น. โดยชุดกูภ้ยัฮุก 31 จุด ภกัดีชุมพล โทรใพัทด่์วนแจง้ว่าอยา่น าผูเ่้วยแลรผูก้กัตวักลบัมาท่ีวดั 

ปน่ืองจากขณรน้ีอาคารท่ีพกัทั้งหมด ถูกภูปขาถล่มทบั จึงรายงานศห้กบันายอ าปภอภกัดีชุมพล

ทราบ แลรนายอ าปภอไดรี้บปดินทางมาท่ีปกิดปหตุพร้อมสัง่ห้ามไม่ศห้ผูท่ี้ไม่มีส่วนปก่ียวขอ้งปขา้ไเ

ศนบริปวณพ้ืนท่ีท่ีปกิดปหตุ พร้อมกบัศห้ อบต.แหลมทอง ปขา้ไเตรวจสอบรายลรปอียดพร้อม

เรรปมินค่าปสียหาย ขณรน้ีอยูศ่นรรหวา่งการตรวจสอบความปสียหายทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม

ปหตุการณ์ท่ีปกิดศนคร้ังน้ีไม่มีผูไ้ดรั้บบาดปจบ็แลรปสียชีวิต ส่วนผูท่ี้ปขา้รับการกกัตวั แลรผูเ่้วย 

ไดน้ าตวัไเกกัตวัท่ีใูนยพ์กัคอย วดัแหลมทองวนาราม แลว้. 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2189248 
 (../..)https://today.line.me/th/v2/article/MWVzlQ?utm_source=lineshare 
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ตรัง แจ้งด่วนเตือนฝนตกหนักคล่ืนลมแรง เฝ้าระวงัพืน้ทีเ่ส่ียง 

 

 

กรุงเทพธุรกิจอพัเดต 17 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • เผยแพร่ 18 ชัว่โมงท่ีผา่นมา 

ติดตาม 

 

ตรัง ออกประกาศด่วนท่ีสุด แจง้เตือนเฝ้าระวงัฝนตกหนกั น ้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม คล่ืนลมแรง เรือเลก็ควรงดออกจากฝ่ัง 

เม่ือวนัท่ี 9 ก.ย. 64 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ จงัหวดัตรังเกิดฝนตกติดต่อกนั และฝนตกหนักในหลายพ้ืนท่ีตั้งแต่เม่ือคืนท่ีผา่นมา ล่าสุด นายไพบูลย ์โอ

มาก รองผูว้า่ราชการจงัหวดัตรัง รักษาราชการแทนผูว้า่ราชการจงัหวดัตรัง ไดอ้อกลงนามออกประกาศด่วนท่ีสุด แจง้เตือนไปยงัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวมทั้งมิสเตอร์เตือนภยั และเครือข่ายแจง้เตือนภยัในพ้ืนท่ีทั้ง 10 อ าเภอ และประชาชนในพื้นท่ี

เส่ียงภยั ฝนตกหนกั น ้าป่าไหลหลาก น ้าลน้ตล่ิง และดินโคลนถล่มในพ้ืนท่ี 8 อ าเภอ ประกอบดว้ย อ  าเภอเมืองตรัง อ  าเภอนาโยง อ  าเภอยา่นตาขาว 

อ  าเภอกนัตงั อ  าเภอหว้ยยอด อ าเภอปะเหลียน อ าเภอสิเกา และอ าเภอวงัวิเศษ  

 

  

พ้ืนท่ีเส่ียงสถานการณ์คล่ืนลมแรงพ้ืนท่ีติดชายฝ่ัง 4 อ าเภอ ประกอบดว้ยอ าเภอกนัตงั อ าเภอสิเกา อ าเภอปะเหลยีน และอ าเภอหาดส าราญ ให้

เตรียมความพร้อม ป้องกนั รับมือ ลดผลกระทบจากสถานการณ์ อนัเน่ืองมาจากฝนตกหนกั และคล่ืนลมแรง ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวิต 

ร่างกายของประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและเนน้ย  ้ามาตรการในการเฝ้าระวงัพ้ืนท่ีเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง ในระหวา่งวนัท่ี 8 

- 10 กนัยายน 2564 โดยคล่ืนสูงในทะเลอนัดามนัคล่ืนสูงมากกวา่ 3 เมตร โดยขอใหช้าวเรือระมดัระวงัในการเดินเรือ และเรือเลก็ควรงดออก

จากฝ่ัง และขอใหป้ระชาชนติดตามรายงานสภาพอากาศอยา่งใกลชิ้ด และใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณสุข เตรียม

ความพร้อมดา้นทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์กูชี้พกูภ้ยั และก าลงัเจา้หนา้ท่ีในการเขา้ช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชัว่โมง 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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พงังาฝนตกหนักต่อเน่ืองส่งผลน า้รอระบายไหลท่วมขงับนถนนเพชรเกษมสาย ตะกัว่ป่า – เขาหลกั 
 

สยามรัฐอพัเดต 20 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • เผยแพร่ 20 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • สยามรัฐออนไลน์ 

ติดตาม 

 

พงังาฝนตกหนกัต่อเน่ืองส่งผลท าใหน้ ้ารอระบายไดไ้หลท่วมขงับนถนนเพชรเกษมสาย ตะกัว่ป่า – เขาหลกั อ.ตะกัว่ป่า ดา้นกรมทรัพยากรน ้าแจง้

เตือนหลายหมู่บา้นใหเ้ฝ้าระวงัน ้าป่าไหลหลากดินโคล่นถล่มหลงัจากวดัปริมาณน ้าฝนสะสมเกิด100มิลลิเมตร 

เม่ือวนัท่ี 9 ก.ย.64 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ฝนท่ีตกหนกัตลอดทั้งคืนท่ีผา่นมาไดเ้กิดน ้าท่ีรอระบายลงสู่คลองบางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 

ไดเ้ออ่ลน้ไหลท่วมถนนเพชรเกษมสายตะกัว่ป่า – เขาหลกั ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีก าลงัก่อสร้างถนนจากทอ่ระบายน ้าท่ีมีขนาดเลก็แถวเด่ียว ท าใหน้ ้าไม่

สามารถระบายลงสู่คลองบางม่วงท่ีห่างประมาณ 300 เมตร ไดส้ะดวกเม่ือฝนตกหนกัมีปริมารน ้าฝนสะสมจึงไหลเขา้ท่วมบา้นเรือประชาชนท่ีอยู่

พ้ืนท่ีราบลุ่มต ่าริมถนนความสูงของน ้าประมาณ 10 - 20 เซนติเมตรท าใหร้ถขนาดเลก็สัญจรดว้ยความล าบาก 
 

โดยทางหอ้งปฏิบติัการเฝ้าระวงัและเตือนภยัน ้าหลาก-ดินถล่ม ส านกัวิจยั พฒันาและอุทกวิทยา (สวพ.)กรมทรัพยากรน ้า (ทน.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) แจง้สถานการณ์น ้าฝนเตือนภยัอพยพ (สีแดง) ดว้ยปริมาณน ้าฝน บา้นบางติบ ต าบลบางวนั ปริมาณฝน

สะสม 12 ชัว่โมง 169.0 มิลลิเมตรบา้นไทรทอง ต าบลบางวนั ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 118.5 มิลลิเมตร อ าเภอครุะบุรี จงัหวดัพงังา 

บา้นโรงกลวง ต าบลนบปริง อ าเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 119.0 มิลลิเมตร บา้นบางใหญ่ ต าบลบางนายสี อ  าเภอ

ตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 146.0 มิลลิเมตร 
 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/2oBBnN?utm_source=lineshare48  
(../..)https://siamrath.co.th/n/278984 
 

https://today.line.me/th/v2/publisher/101064


 

ฉบับประจ ำวันที่…10…..เดือน..กันยำยน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

ทม .สมยงำืร่นโสโสำ ท่รอนฝรัลหำ้อนบทสงมรเรอสโยงอืเเ.  

 

 

สยามรัฐอพัเดต 21 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • เผยแพร่ 21 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • สยามรัฐออนไลน์ 

ติดตาม 

 

วนัท่ี 9 กนัยายน 2564 นายณฐัพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมดว้ย นายอดลุย ์วงษแ์หวน ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร นาย

วรวฒัน ์จนัทร์ศิริ ร้อยตรีศกัด์ิ ชาติวงษ ์นายด ารงค ์จีราระร่ืนศกัด์ิ นายภูมิศกัด์ิ ไชยวิเศษ และเจา้หนา้ท่ีจากงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ

งานเทศกิจ ไดล้งพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนโนนสมบูรณ์ ตั้งเคร่ืองสูบน ้าเร่งระบายน ้าท่ีท่วมขงัจากสถานการณ์ฝนตกหนกัท่ีผา่นมาจนถึงขณะน้ีเพ่ือ

บรรเทาความเดือนร้อนของพ่ีนอ้งประชาชนในชุมชนดงักล่าว ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์น ้าท่วมขงัในคร้ังน้ีโดยพ้ืนท่ีบริเวณดงักล่าวเป็น

แอง่กะทะเม่ือฝนตกก็จะเกิดน ้าท่วมขงัทนัท่ี 
โฆษณา อ่านบทความต่อดา้นล่าง - 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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เลยฝนตกหนักน ำ้ป่ำจำกน ำ้พำนไหลเข้ำท่วมด่ำนซ้ำยกว่ำ 10 หลงัคำเรือน 
 

 

แนวหนา้เผยแพร่ 1 วนัท่ีแลว้ 

ติดตาม 

 

เม่ือคืนวนัท่ี 8 ก.ย.64 ท่ีผา่นมา ตลอดจนวนัน้ี (9 ก.ย.64) ไดมี้ฝนตกหนกัในทอ้งท่ีอ  าเภอด่านซา้ย และฝนตกทางตอนเหนือของอ าเภอด่าน

ซา้ย จงัหวดัเลย ส่งผลใหเ้กิดน ้าป่าจากน ้าพานไหลเขา้ท่วมบา้นเรือนราษฎร บา้นหนามแท่ง หมู่ท่ี 7 ต าบลด่านซา้ย กวา่ 10 หลงัคาเรือน  

ต่อมานายนที พรมภกัดี นายอ าเภอด่านซา้ย ไดล้งพ้ืนท่ีและมอบหมายใหป้ลดัอ าเภอฝ่ายความมัน่คง น าก าลงัสมาชิก อส. ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี ปภ.

เทศบาลต าบลศรีสองรัก ผูใ้หญบ่า้น และจิตอาสา 20 นาย ร่วมกนัเคล่ือนยา้ยขนส่ิงของข้ึนท่ีสูงระดบัน ้าสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร 

บา้นเรือนท่ีอยูริ่มน ้าและพ้ืนท่ีลุ่มต ่า และอยูร่ะหวา่งการส ารวจความเสียหาย - 003  
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23243
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ตลาดกบินทร์ ท่วมรอบ2 ฝนซัดทุกภาค

รหัสข่าว: C-210910009142(10 ก.ย. 64/04:35) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 70.17 Ad Value: 154,374 PRValue : 463,122 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23243
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ตลาดกบินทร์ ท่วมรอบ2 ฝนซัดทุกภาค

รหัสข่าว: C-210910009142(10 ก.ย. 64/04:35) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 70.17 Ad Value: 154,374 PRValue : 463,122 คลิป: สี่สี(x3)
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บรรยากาศฝนตกน า้ท่วมขังบนถนนพุทธรักษาชาวบ้านต้องช่วยกนัยกรถจักรยานยนต์ข้ามฝ่ังหนีน า้ 
77kaodedเผยแพร่ 1 วนัท่ีแลว้ • 77 ข่าวเดด็ 

 

 

บรรยากาศฝนตกน ้าท่วมขังบนถนนพุทธรักษา(แพรกษา) ต.ท้ายบ้านใหม่ 

อ.เมือง สมุทรปราการ ชาวบ้านต้องช่วยกนัยกรถจักรยานยนต์ข้ามฝ่ังหนี

น ้า  

เม่ือเวลา 18:00 น. วนัท่ี 8 กนัยายน 2564  ไดมี้ฝนตกลงมาอยา่งหนกั

ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ส่งผลใหมี้น ้าท่วมขงับนถนนเส้นหลกัหลาย

สายของจงัหวดัสมุทรปราการ โดยเฉพาะบนถนนพทุธรักษา ต.ทา้ยบา้น

ใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นเส้นทางสายหลกัท่ีเช่ือมต่อและระหวา่งพ้ืนท่ี

บางป ูและถนนสุขมุวิท มีปริมาณน ้าฝนท่วมขงัสูงทั้งสองฝ่ังยาวหลายกิโล 

โดยเฉพาะขามุ่งหนา้ออกถนนสุขมุวิท ซ่ึงมีการขดุถนนวางท่อระบายน ้าอยู่

ทางดา้นฝ่ังซา้ย ซ่ึงอยูร่ะหวา่งด าเนินการ มีปริมาณน ้าทว่มสูงกวา่ 50 

เซนติเมตร  ในบางจุดสูงมากวา่ 50 เซนติเมตร โดยเฉพาะบริเวณช่วงหนา้

ป๊ัมน ้ามนัเชลล ์จนรถจกัรยานยนตไ์ม่สามารถว่ิงผา่นไดแ้ละมีหลายคนัเคร่ืองยนต์

ดบั จนชาวบา้นตอ้งช่วยกนัยกรถจกัรยานยนตข้ึ์นเกาะกลางขา้มไปอีกฝ่ังหน่ึงท่ีมี

ปริมาณน ้าท่วมนอ้ยกวา่ ท าใหป้ระชาชนท่ีใชเ้ส้นทางดงักล่าวโดยเฉพาะรถยนตเ์ก๋งและส่วนบคุคล ตอ้งขบัยอ้นศรข้ึนมาส่วนทางบนถนนอีกฝ่ัง

หน่ึงซ่ึงมีปริมาณน ้าท่วมขงันอ้ยกวา่ หนีน ้าออกถนนสุขมุวิท โดยไม่มีเจา้หนา้ท่ีมาอ านวยความสะดวกดา้นการจราจรแต่อยา่งใด ท าใหก้ารจราจร

ทั้ง 2 ฝ่ังของถนนแพรกษา ติดขดัยาวหลายกิโลเมตร ผลกระทบของน ้าท่วมรอการระบายท าใหก้ารจราจรดา้นถนนแพรกษาติดขดัสะสมเป็น

ระยะทางหลายกิโลเมตร  ขณะท่ีเคร่ืองสูบน ้าของเทศบาลต าบลบางปูและเทศบาลต าบลแพรกษา ต่างเร่งสูบระบายน ้าออกจากผวิการจราจรอยา่ง

ต่อเน่ือง แต่ปริมาณน ้าท่ีท่วมขงัอยูก่็ลดลงไปเพียงเลก็นอ้ยและน่าจะกลบัเขา้สู่สภาวะปกติไดใ้นช่วงเชา้ของวนัพรุ่งน้ีหากคืนน้ีไม่มีฝนตกลงมาเติม

อีก 
 

 

 

 

 

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/WP6rLv?utm_source=lineshare 
 (../..)https://siamrath.co.th/n/278952 
(../..) 

https://today.line.me/th/v2/publisher/100910
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กองทัพบก สั่งรับมือน  ำท่วม "พำยุโกนเซิน" 24 ช่ัวโมง 09 ก.ย. 2564 

  กองทัพบก เตรียมก ำลังรับมือ "พำยุโกน
เซิน" ทุกพื นที่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมส่งหน่วยทหำร
เข้ำช่วยเหลือประชำชนจำกวิกฤติน  ำท่วม  
  พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งำทอง รองโฆษก
กองทัพบก กล่ำวว่ำ จำกสภำพอำกำศ ห้วง 9-30 
ก.ย. 64 ที่ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจำกมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ และ "พำยุโกนเซิน" ท ำให้ฝนตก
หนักให้หลำยพื นท่ี อำจเกิดน  ำท่วมฉับพลัน น  ำป่ำ
ไหลหลำก ดินโคลนถล่ม โดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้ำระวัง 
ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, 

ล ำปำง, น่ำน, พะเยำ, ร้อยเอ็ด, จันทบุรี, ตรำด และ นครรำชสีมำ ทั งนี  ศูนย์บรรเทำสำธำรณภัยกองทัพบก หน่วยทหำรใน
ทุกกองทัพภำคและมณฑลทหำรบก ได้ติดตำมสถำนกำรณ์น  ำและประเมิน "พำยุโกนเซิน" รวมถึงเตรียมแผนกำรป้องกันและ
ช่วยเหลือหำกเกิดผลกระทบจำกปริมำณน  ำฝนที่มำกเกินจนท ำให้เกิดน  ำท่วม ตลอดจนบูรณำกำรร่วมกับจังหวัดและหน่วย
ป้องกันบรรเทำภัยท้องถิ่น, เตรียมควำมพร้อมของก ำลังพลและเครื่องมือบรรเทำสำธำรณภัย ชุดแพทย์เคลื่อนที่ รถครัวสนำม 
เป็นต้น เพ่ือเข้ำช่วยเหลือประชำชนได้ทันต่อเหตุกำรณ์ ปัจจุบันในบำงพื นที่ได้มีกำรแจ้งเตือนประชำชน อพยพสิ่งของและสัตว์
เลี ยงขึ นท่ีสูง รวมทั งกำรเตรียมชุดประเมินภัยพิบัติพร้อมปฏิบัติทันทีหำกเกิดเหตุกำรณ์ ส่วนในพื นท่ีชุมชนหนำแน่นหรือเขต
เมือง เช่น กทม. และปริมณฑล หน่วยทหำร จะเน้นกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรสัญจร สนับสนุนหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำร
เร่งระบำยน  ำ  
   ล่ำสุด พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้
บัญชำกำรทหำรบก สั่งกำรให้หน่วยทหำรดูแลประชำชน
ในสถำนกำรณ์น  ำ "พำยุโกนเซิน" ตลอดฤดูฝนนี  เนื่องจำก
หำกมีฝนตกมำกผิดปกติ อำจท ำให้ประชำชนเดือนร้อน
หรือเกิดอุทกภัย กำรเข้ำช่วยเหลือทันทีจึงมีควำมจ ำเป็น
และเร่งด่วน โดยให้น ำศักยภำพของหน่วยทหำรทั งใน
ด้ำนก ำลังพล เครื่องมือ เตรียมแผนกำรช่วยเหลือ เข้ำ
สนับสนุนหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรง 
  ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องให้ควำมส ำคัญควบคู่ไป
กับกำรบรรเทำสำธำรณภัย คือ กำรป้องกันตนเองและ 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://www.komchadluek.net/news/482802/ (../.. )  



 
-2- 

 
ป้องกันประชำชนไม่ให้มีกำรติดเชื อโควิด-19 ซึ่งกำรช่วยเหลือ
ในสถำนกำรณ์พิเศษ ต้องสอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันโรค 
กำรพิทักษ์พลและสำมำรถเข้ำดูแลประชำชนได้ในทุก
เหตุกำรณ์ สิ่งส ำคัญคือกำรรักษำสุขภำพตนเอง เนื่องจำก
ในช่วงนี มีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับกำรแพร่ระบำดของโควิด
ในหลำยพื นท่ียังมีอยู่  
  ส่วนสถำนกำรณ์น  ำจำก "พำยุโกนเซิน" ในวันนี  กรม
ทหำรรำบที่ 16 ได้น ำก ำลังพลจิตอำสำเข้ำช่วยเหลือ

โรงพยำบำลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ขนย้ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ พร้อมสูบน  ำออกจำกพื นที่น  ำท่วม,  จ.เลย จำกภำวะน  ำล้นตลิ่ง
ที่ อ.ด่ำนซ้ำย มณฑลทหำรบกท่ี 28 ได้ส่งก ำลังพลวำงกระสอบทรำยป้องกันน  ำท่วมบ้ำนประชำชนร่วมกับส่วนรำชกำรในพื นที่  
และท่ี อ.นำดี จ.ปรำจีนบุรี เกิดอุทกภัยน  ำป่ำไหลหลำก กรมทหำรรำบที่ 2 รอ. จัดกองร้อยบรรเทำสำธำรณภัยช่วยเหลือ
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน  
  ส ำหรับประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกภำวะฝนตกหนักในช่วงนี  "พำยุ
โกนเซิน" ขอรับควำมช่วยเหลือได้จำกหน่วยทหำรใกล้บ้ำนหรือติดต่อศูนย์
บรรเทำสำธำรณภัยกองทัพบก โทร. 02-2977648, กองทัพภำคท่ี 1 (กลำง) โทร. 
02-2815443, กองทัพภำคท่ี 2 (อีสำน) โทร. 044-245946, กองทัพภำคท่ี 3 
(เหนือ) โทร. 055-242859, และกองทัพภำคท่ี 4 (ใต้) โทร. 075-383405 
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กทม .งนำรมนน่มอรนฝรมกรนยะมรมรทบำมนนมมมบมรมรรทำรงน์ณรากนพถมมกมบรรมอ้รพ  
อินโฟเควสท์อัพเดต 1 วันที่แล้ว • เผยแพร่ 1 วันที่แล้ว • ส ำนักข่ำวอินโฟเควสท์ 
ติดตำม 

 
มรณยนพคะ รนอรพศนี ผูำรมรมำณกรนนมรมนกกรนน์่รณมรมร กนุพรทงมารมคน (กทม.) กกบรำำบร ไดำรมนีณมงนำรมนน่นฝรมกรนยะ

น์ดน่มรมรใมมมบมรมรรทำรงน์ณรที้นูพขึรมากนพถมมกามนกมบรรมอ้รพ โดณนมรมนกกรนน์่รณมรมรไดำปน์ชุมนบำมกน่กนมชกปน์ทรมมก์

ามบำณพรมที้รกี้ณำขำรพใมคย์รมุกนนมกรนมนดมรมมก์ำนรคนร์าะมมำโมำมนฝรมกรนยะรป็มปน์ทมรทุกนนปดราะ รงอ้รนบำมกนม

มนดมรม ำนรคนร์าะ ปน์รมนมนฝรมกรนยะนภรงรรกรศมก์นฝรมกรนยะมรมร รงอ้รรป็มขำรมูกกรนนน้พกรน กรน่นนารนทนดกรนมรมร 

มก์นมน่นมุมกรนมนดนนมใทมกำไขปัญารที้รรทรกนดขึรมนบำมกนม  รวมทั้งประชุมเตรียมควำมพร้อมร่วมกับจังหวัดปริมณฑลและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำรือและเตรียมกำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมในพื้นที่รอยต่อ 

  ส ำหรับกำรป้องกันน้ ำหลำกเข้ำท่วมพ้ืนที่ริมตลิ่ง กทม.ได้ก่อสร้ำงแนวป้องกันน้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำ คลองบำงกอกน้อย 

คลองมหำสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนงในพ้ืนที่กรุงเทพฯ มีควำมยำวริมตลิ่ง 87.93 กิโลเมตร เป็นแนวป้องกัน

ตนเองยำวประมำณ 9 กิโลเมตร ซึ่งส ำนักกำรระบำยน้ ำได้ก่อสร้ำงแนวป้องกันน้ ำท่วมแล้วเสร็จควำมยำว 78.93 กิโลเมตร โดย

มีกำรตรวจสอบและซ่อมแซมแนวป้องกันและอุปกรณ์ควบคุมน้ ำตำมแนวริมแม่น้ ำเป็นประจ ำ 

 พร้อมทั้งเรียงกระสอบทรำยบริเวณท่ีไม่มีแนวป้องกันและเสริมตำมแนวป้องกันน้ ำท่วมที่มีระดับต่ ำ บ ำรุงรักษำและ

ตรวจสอบประสิทธิภำพอุโมงค์ระบำยน้ ำ สถำนีสูบน้ ำและบ่อสูบน้ ำให้พร้อมใช้งำนได้ทุกสถำนี ตลอดจนส ำรวจและติดตั้งเครื่อง

สูบน้ ำชั่วครำวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้ำระวังน้ ำท่วม รวมทั้งส ำรองเครื่องสูบน้ ำแบบเคลื่อนที่ (mobile unit) ในกรณีฉุกเฉิน 

หรือไฟฟ้ำดับ 

  ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่หน่วยปฏิบัติกำรเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST) เข้ำตรวจสอบแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่

กรุงเทพฯ และให้ควำมช่วยเหลือประชำชน อีกทั้งได้จัดท ำแผนเผชิญเหตุ เพ่ือบูรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือและประสำนกับ

หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ โดยมีศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ ำท่วม ส ำนักกำรระบำยน้ ำเป็นศูนย์กลำง

กำรแจ้งเตือนสถำนกำรณ์น้ ำไปยังส ำนักงำนเขตต่ำง ๆ ที่อยู่แนวริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 

โดย ส ำนักข่ำวอินโฟเควสท์ (08 ก.ย. 64) 
 

กรพรผณมงนบมก์ปน์ชรนนมงนมธะ   ถ่รณปน์ชรนนมงนมธะ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/Rp8zne?utm_source=lineshare 
 (../..)https://www.infoquest.co.th/2021/124344 
(../..) 

https://today.line.me/th/v2/publisher/101833


ปีที่: - ฉบับที่: 26265
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: นครปากเกร็ดเปิดเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-210910004050(10 ก.ย. 64/04:52) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.19 Ad Value: 29,799 PRValue : 89,397 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26265
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/ชุมชนเมือง - ต่างประเทศ

หน้า: 9(ขวา)

หัวข้อข่าว: เร่งแนวกั้นริมตลิ่งอุดฟันหลอหวั่นฝนเติมทำเจ้าพระยาทะลัก

รหัสข่าว: C-210910004091(10 ก.ย. 64/04:30) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 26.72 Ad Value: 56,112 PRValue : 168,336 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11244
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: อุดจุดโหว่-กันน้ำทะลักเจ้าพระยา

รหัสข่าว: C-210910012059(10 ก.ย. 64/05:31) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 28.17 Ad Value: 30,987 PRValue : 92,961 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24633
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: กรมชลฯเข้มแผนพร่องน้ำ-เก็บน้ำ รับมือฤดูฝน64 กันน้ำท่วม-สำรองน้ำไว้...

รหัสข่าว: C-210910021055(10 ก.ย. 64/04:04) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 58.22 Ad Value: 61,131 PRValue : 183,393 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26265
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 17(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เผยแผนพร่องน้ำ เก็บน้ำรับมือฤดูฝน

รหัสข่าว: C-210910004106(10 ก.ย. 64/03:44) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 57.92 Ad Value: 121,632 PRValue : 364,896 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26265
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 17(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เผยแผนพร่องน้ำ เก็บน้ำรับมือฤดูฝน

รหัสข่าว: C-210910004106(10 ก.ย. 64/03:44) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 57.92 Ad Value: 121,632 PRValue : 364,896 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26265
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: 1/4 Special Report: รัฐทุ่มเงิน'หลักเกณฑ์'ใหม่!รับมือภัยพิบัติ-โรคระบาด

รหัสข่าว: C-210910035130(9 ก.ย. 64/08:12) หน้า: 1/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 128.97 Ad Value: 270,837 PRValue : 812,511 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26265
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: 1/4 Special Report: รัฐทุ่มเงิน'หลักเกณฑ์'ใหม่!รับมือภัยพิบัติ-โรคระบาด

รหัสข่าว: C-210910035130(9 ก.ย. 64/08:12) หน้า: 2/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 128.97 Ad Value: 270,837 PRValue : 812,511 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26265
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: 1/4 Special Report: รัฐทุ่มเงิน'หลักเกณฑ์'ใหม่!รับมือภัยพิบัติ-โรคระบาด

รหัสข่าว: C-210910035130(9 ก.ย. 64/08:12) หน้า: 3/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 128.97 Ad Value: 270,837 PRValue : 812,511 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26265
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/ชุมชนเมือง - ต่างประเทศ

หน้า: 9(บน)

หัวข้อข่าว: สภาวิศวกรจี้จุดน้ำท่วมขังกทม.ตะวันออก

รหัสข่าว: C-210910004115(10 ก.ย. 64/04:27) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 43.73 Ad Value: 91,833 PRValue : 275,499 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26265
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/ชุมชนเมือง - ต่างประเทศ

หน้า: 9(บน)

หัวข้อข่าว: สภาวิศวกรจี้จุดน้ำท่วมขังกทม.ตะวันออก

รหัสข่าว: C-210910004115(10 ก.ย. 64/04:27) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 43.73 Ad Value: 91,833 PRValue : 275,499 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11244
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: จ่อคลายอีก 29จว.แดงเข้ม

รหัสข่าว: C-210910012075(10 ก.ย. 64/05:22) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 188.92 Ad Value: 292,826 PRValue : 878,478 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11244
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: จ่อคลายอีก 29จว.แดงเข้ม

รหัสข่าว: C-210910012075(10 ก.ย. 64/05:22) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 188.92 Ad Value: 292,826 PRValue : 878,478 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11244
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: จ่อคลายอีก 29จว.แดงเข้ม

รหัสข่าว: C-210910012075(10 ก.ย. 64/05:22) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 188.92 Ad Value: 292,826 PRValue : 878,478 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11244
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: จ่อคลายอีก 29จว.แดงเข้ม

รหัสข่าว: C-210910012075(10 ก.ย. 64/05:22) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 188.92 Ad Value: 292,826 PRValue : 878,478 คลิป: สี่สี(x3)



 

ฉบับประจ ำวันที่…10…..เดือน..กันยำยน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 1 แผ่น 

ปภ.เขต 4 มอบรถดับเพลงิ 167 ล้านบาทให้เทศบาลหัวหินใช้ระงับเหตุอคัคภีัยอาคารสูง 
MATICHON ONLINEอพัเดต 28 นาทีท่ีแลว้ • เผยแพร่ 11 ชัว่โมงท่ีผา่นมา 
ติดตาม 

 

ปภ.เขต 4 มอบรถดบัเพลงิ 167 ล้านบาทให้เทศบาลหัวหินใช้ระงบัเหตุอคัคีภัยบนอาคารสูง 

วนัท่ี 9 กนัยายน นายพลัลภ สิงหเสนี ผูว้า่ราชการ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นประธานพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้

เคร่ืองจกัรป้องกนัอคัคีภยั ระหวา่งกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) และเทศบาลเมืองหวัหิน โดยมี นายอุดม เพชรคุต ผูอ้  านวยการศูนย ์

ปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขนัธ์ และ นายนพพร วฒิุกลุ นายกเทศมนตรีเมืองหวัหิน ร่วมลงนาม เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลหวัหินและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง พร้อมส่งมอบรถดบัเพลิงชนิดหอน ้าขนาดความสูงไม่นอ้ยกวา่ 90 เมตร มูลค่า 167 ลา้นบาท ใหเ้ทศบาล

ไวใ้ชใ้นการระงบัอคัคีภยั จากนั้นผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบประกาศเกียรติคุณดา้นการจดัการสาธารณภยัดีเด่น ประจ าปี 2564 ใหก้บัเทศบาลเมือง

หวัหิน ท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากกรม ปภ. 

นายนพพร วฒิุกลุ นายกเทศมนตรีเมืองหวัหิน กล่าววา่ เทศบาลหวัหินจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่ออคัคีภยัในเขตชุมชนท่ีมีอาคารสูง ซ่ึง

รถดบัเพลิงขนาดเลก็มีขีดความสามารถไม่เพียงพอ การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงน้ีมีผลผกูพนัตั้งแต่วนัท่ี 9 กนัยายน 2564-30 กนัยายน 2565 

เนน้การบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความพร้อมในการปฏิบติังานและมีขีดความสามารถในการเก็บรักษาทรัพยสิ์น

ของทางราชการ รวมถึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงในการเผชิญสาธารณภยัรูปแบบต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรกลท่ีมีสมรรถนะสูงเขา้คล่ีคลาย

สถานการณ์เร่งด่วนในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยเทศบาลไดจ้ดัส่งเจา้หนา้ท่ีงาน ปภ. 5 นาย เดินทางไปฝึกอบรมการใชง้านและบ ารุงรักษา

รถดบัเพลิงชนิดหอน ้าขนาดความสูงไม่นอ้ยกวา่ 90 เมตร แลว้ 

นายอุดม เพชรคุต ผูอ้  านวยการศนูย ์ปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขนัธ ์กลา่ววา่ กรมฯมีนโนบายบรูณาการเคร่ืองจกัรกลสาธารณภยัร่วมกบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ท่ีมีศกัยภาพ การจดัท า MOU ร่วมกบัเทศบาลหวัหิน เป็นการบูรณาการรถดบัเพลิงอาคารสูงไม่ต ่ากวา่ 90 เมตร 

เพ่ือเผชิญเหตุในการดบัเพลิงอาคารสูง หลงัจากพบวา่เทศบาลหวัหินมีอาคารสูงเกินกวา่ 20 ชั้น 22 แห่ง นอกจากนั้นยงัมีอาคารท่ีเป็นแหลง่ท่ีพกั

อาศยัท่ีเป็นอาคารสูงทั้งในเขตเทศบาลหวัหินและ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี เหตุท่ีจ  าเป็นตอ้งน ามาไวท่ี้เทศบาลเพราะวา่การจอดไวท่ี้ศูนย ์ปภ.เขต 4 ยูท่ี่ 

อ.สามร้อยยอด หากมีเหตุเกิดข้ึนท่ีหวัหินตอ้งใชเ้วลาเคล่ือนยา้ยไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง การน าเคร่ืองจกัรมารองรับกรณีเกิดภยัข้ึนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหก้าร

เผชิญเหตุมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน สามารถออกไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/x8E8le?utm_source=lineshare 
(../..)https://www.matichon.co.th/region/news_2931947 

https://today.line.me/th/v2/publisher/100100


ปีที่: 72 ฉบับที่: 24633
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: อุตุฯเตือนรับมือพายุ'โกนเซิน' ชัยภูมิฝนซัดหินถล่มที่พักสงฆ์

รหัสข่าว: C-210910021010(10 ก.ย. 64/04:29) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 34.63 Ad Value: 36,361.50 PRValue : 109,084.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

ฉบับประจ ำวันที่…10…..เดือน..กันยำยน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

อตุุฯเตือนฝนตกหนัก 50 จังหวดั new18อัพเดต 23 ช่ัวโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 23 ช่ัวโมงที่ผ่านมา • new18 

 

กรมอุตุนิยมวทิยาเตือนฝนตกหนักร้อยละ 80  ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวนัออก ภาคใต้  กทมและมริมะลล . 

  เม่ือวนัท่ี 9 ก.ย. กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชม. ขา้งหนา้ บริเวณ

ประเทศไทยยงัคงมีฝนตกต่อเน่ือง กบัมีฝนตกหนกับางแห่งในภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต ้ขอให้ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น

พ้ืนท่ีเส่ียงภยับริเวณดงักล่าว ระวงัอนัตรายจากฝนตกหนกัและฝนตกสะสมซ่ึงอาจท าให้เกิด

น ้าท่วมฉบัพลนัและน ้าป่าไหลหลากไวด้ว้ย ส าหรับคล่ืนลมบริเวณทะเลอนัดามนัและอ่าว

ไทยมีก าลงัแรงข้ึน โดยทะเลอนัดามนัมีคล่ืนสูง 2-3 เมตรและอ่าวไทยตอนบนคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกวา่ 3 เมตร 

ขอให้ชาวเรือเดินเรือดว้ยความระมดัระวงัและเรือเล็กบริเวณทะเลอนัดามนัควรงดออกฝ่ังจนถึงวนัท่ี 14 ก.ย. 2564 

  เน่ืองจากร่องมรสุมก าลงัแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกบัมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท่ี้พดัปกคลุม

ทะเลอนัดามนั ภาคใต ้และอ่าวไทยมีก าลงัแรง 

  อน่ึง พายโุซนร้อน “โกนเซิน” (CONSON) บริเวณทะเลจีนใตต้อนบน ก าลงัเคล่ือนตวัไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ คาดวา่จะเคล่ือนผา่นเกาะ

ไหหล าลงอ่าวตงัเก๋ียในช่วงวนัท่ี 12-13 ก.ย. 2564 

พยากระ์อากาศส าหรับมระเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น. วนันี ้ถึง 06.00 น. วนัพรุ่งนี ้

  ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนกับางแห่ง บริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล  าพนู ล าปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ ์สุโขทยั 

พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร และตาก 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนกับางแห่ง บริเวณ จ.เลย หนองบวัล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 

สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ชยัภูมิ ร้อยเอด็ มุกดาหาร ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ 

 ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนกับางแห่ง บริเวณ จ.นครสวรรค ์ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา 

นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี 

  ภาคตะวนัออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนกับางแห่ง บริเวณ จ.นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

จนัทบุรี และตราด ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกวา่ 2 เมตร 

  ภาคใต้ (ฝ่ังตะวนัออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ี บริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทะเลมีคล่ืน

สูง 1-2 เมตร  

  ภาคใต้ (ฝ่ังตะวนัตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนกับางแห่งบริเวณ จ.ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี และตรัง และมีฝนตกหนกับาง

แห่ง ทะเลมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร  กทม.และมริมะลล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนกับางแห่ง. 
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