Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 10 - พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 2143
หน้า: 91(เต็มหน้า)
Col.Inch: 113.70 Ad Value: 54,576
PRValue (x3): 163,728
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ปภ.พร้อมบูรณาการจัดการอุทกภัย ดูแลประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัย
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ปภ ยนงยนากเุอ์ณนาเนยถสดิกเภางยาร.9 จายหาาอ ์ณนาเนยถสคลี่คลนงแล้าปยท์นาพนาากี-่
่ชางกหลนดปยท่น่า
9 เ .ง.64







วันที่ 9 ก .ย.64 เวลำ 09.30 น รำยธำนงนช่วธวันที่ (.ปม) กรภปรอธกันและบรรเทำัำงำรปมัย .7-9 ก .ย.64 เกิดอุทกมัยงน 9 จัธหวัด
ได้แก่ แภ่ฮ่อธัอน ชัยมูภิ ัระแก้ว ปรำจีนบุรี ชลบุรี ตรำด ระยอธ จันทบุรี และลพบุรี รวภ 15 อำเมอ 21 ตำบล 37 หภู่บ้ำน ประชำชนได้รับ
ผลกระทบ 169 ครัวเรือน ไภ่ภีผู้บำดเจ็บและเัียชีวิต ัถำนกำรป์คลี่คลำยแล้วทุกจัธหวัด ซึ่ธ ปมวัดและหน่วยธำนที่เกี่ยวะ้อธลธได้รว่ ภกับจัธห.
พือนที่ัำรวจควำภเัียหำยและงห้กำรช่วยเหลือประชำชนต่อไป
กรภปรอธกันและบรรเทำัำงำรปมัย งนฐำนะกอธอำนวยกำรปรอธกันและบรรเทำัำงำรปมัยกลำธ (กอปม.ก.) รำยธำนจำกอิทงิพลร่อธ
ภรัุภพำดผ่ำนมำคเหนือ มำคกลำธตอนบน และมำคตะวันออกเฉียธเหนือ เะ้ำัู่หย่อภควำภกดอำกำศต่ำบริเวปทะเลจีนงต้ และภรัุภตะวันตก
เฉียธงต้กำลัธค่อนะ้ำธแรธพัดปกคลุภทะเลอันดำภันและมำคงต้ฝั่ธตะวันตก ทำงห้บริเวปมำคงต้ฝั่ธตะวันตกจะภีฝนตกหนักถึธหนักภำกบำธพือนที่
และคลื่นลภงนทะเลอันดำภันตอนบนภีกำลัธแรธะึอน ตัอธแต่วันที่ 7 ก.ย. 64 – ปัจจุบัน ั่ธผลงห้เกิดนอำท่วภฉับพลันและนอำป่ำไหลหลำกงน 9
จัธหวัด ได้แก่ แภ่ฮ่อธัอน ชัยมูภิ ัระแก้ว ปรำจีนบุรี ชลบุรี ตรำด ระยอธ จันทบุรี และลพบุรี รวภ 15 อำเมอ 21 ตำบล 37 หภู่บ้ำน ประชำชน
ได้รับผลกระทบ 169 ครัวเรือน ไภ่ภีผู้บำดเจ็บและเัียชีวิต
แภ่ฮ่อธัอน เกิดนอำท่วภงนพือนที่อำเมอเภือธแภ่ฮ่อธัอน รวภ 1 ตำบล 2 หภู่บ้ำน
ชัยมูภิ เกิดดินัไลด์งนพือนที่อำเมอมักดีชุภพล ตำบลแหลภทอธ หภู่ที่ 2
ัระแก้ว เกิดท่วภงนพือนที่ 2 อำเมอ ได้แก่ อำเมอวัฒนำนคร และอำเมอ
ตำพระยำ รวภ 4 ตำบล 6 หภู่บ้ำน บ้ำนเรือนประชำชนเัียหำย 2 หลัธ
ปรำจีนบุรี นอำป่ำไหลหลำกเะ้ำท่วภพือนที่อำเมอนำดี 1 ตำบล 1 หภู่บ้ำน
บ้ำนเรือนประชำชนเัียหำย 28 หลัธ
ชลบุรี เกิดนอำท่วภงนพือนที่ 4 อำเมอ ได้แก่ อำเมอพนัันิคภ และอำเมอ
เกำะจันทร์ อำเมอบ่อทอธ และอำเมอบำธละภุธ รวภ 5 ตำบล 9
หภู่บ้ำน ประชำชนได้รับผลกระทบ 87ครัวเรือน
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ตรำด เกิดนอำท่วภงนพือนที่อำเมอเกำะช้ำธ รวภ 1 ตำบล 1 หภู่บ้ำน
ระยอธ เกิดนอำท่วภงนพือนที่ 2 อำเมอ ได้แก่ อำเมอเภือธระยอธ และอำเมอบ้ำนฉำธ รวภ 4 ตำบล 8 หภู่บ้ำน บ้ำนเรือนประชำชนเัียหำย 50
หลัธ
จันทบุรี เกิดนอำป่ำไหลหลำกนอำท่วภงนพือนที่ 2 อำเมอ ได้แก่ อำเมอโป่ธนอำร้อน หภู่ 2 และ 3 ตำบลโป่ธนอำร้อน อำเมอเะำคิชฌกูฎ หภู่ 6 ตำบล
ตะเคียนทอธ และหภู่ 5, 6 ตำบลคลอธพลู
ลพบุรี เกิดนอำท่วภงนอำเมอเภือธลพบุรี รวภ 1 ตำบล 1 หภู่บ้ำน
มำพรวภัถำนกำรป์คลี่คลำยแล้วทุกจัธหวัด ซึ่ธกรภปรอธกันและบรรเทำัำงำรปมัยได้ประัำนจัธหวัด อธค์กรปกครอธั่วนท้อธถิ่นและหน่วยธำน
ที่เกี่ยวะ้อธเร่ธงห้กำรช่วยเหลือผู้ประับมัย โดยัำรวจและประเภินควำภเัียหำย เพื่อดำเนินกำรช่วยเหลือตำภระเบียบกระทรวธกำรคลัธ ฯ
ัำหรับประชำชนัำภำรถแจ้ธเหตุและะอควำภช่วยเหลือทำธไลน์ “ปม.รับแจ้ธเหตุ 1784” และัำยด่วนนิรมัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโภธ
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ช่วงนี้ประเทศไทยทั่วทุกภำค จะมีฝนตกหนักถึงหนักมำก เนื่องจำกมีร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคเหนือ ภำคกลำงตอนบน
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่ำไหลหลำก และดินถล่ม โดยดินถล่ม เป็นภัยที่มักเกิดขึ้น
หลังจำกเกิดน้ำป่ำไหลหลำกหรือภำยหลังฝนตกหนักอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะพื้นที่ลำดชัน และที่รำบเชิงเขำมีควำมเสี่ยงสูงต่อ
กำรเกิดดินถล่ม สร้ำงควำมเสียหำยสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน เพื่อควำมปลอดภัยกระทรวงมหำดไทย โดยกรมป้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) ขอแนะกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือ และเรียนรู้กำรปฏิบัติตนเมื่อเกิดดินถล่มอย่ำงปลอดภัย ดังนี้
สนญญาณเตือแก่อแดิแถล่ม ไดรนก่
มีฝนตกหนักติดต่อกันปริมำณฝนมำกกว่ำ 100 มิลลิเมตรต่อวัน หรือนำนกว่ำ 6 ชั่วโมง
ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วผิดปกติ
น้ำในลำธำร หรือลำห้วยมีสีขุ่นข้น หรือเป็นสีเดียวกับดินภูเขำ
มีเสียงดังผิดปกติจำกภูเขำ และลำห้วยสัตว์ป่ำมีกำรแตกตื่นตกใจ
น้ำท่วมหมู่บ้ำน และเพิ่มระดับอย่ำงรวดเร็ว
ดินอยู่ในสภำพอิ่มน้ำหรือจมน้ำมำกกว่ำปกติ
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พื้แะี่เสี่ยงดิแถล่ม ไดรนก่
บริเวณที่ลำดเชิงเขำ ที่ลำดชัน ที่รำบลุ่ม ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้ภูเขำสูง
บริเวณที่มีรอยดินไหล ดินเลื่อน รอยแยกของพื้นที่บนภูเขำ
บริเวณที่เคยเกิดดินถล่ม น้ำป่ำไหลหลำก และน้ำท่วมบ่อยครั้ง
บริเวณที่มีกองหิน เนินทรำยปนโคลนและต้นไม้ในลำห้วย
พื้นที่ลำห้วยลำธำร ที่มีก้อนหินขนำดเล็กใหญ่ปนกันตลอดท้องน้ำ
เต้ียมพ้รอม้นบมือดิแถล่ม ใหรปฏิบนติ ดนงแี้
สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและสภำพเส้นทำง โดยเฉพำะในพื้นที่เสี่ยงน้ำ
ท่วม น้ำป่ำไหลหลำก และดินโคลนถล่ม
เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภัย ติดตำมพยำกรณ์อำกำศ ประกำศแจ้ง
เตือนภัย และปริมำณน้ำ
สังเกตสัญญำณเตือนควำมผิดของธรรมชำติ จะได้แจ้งเตือนและอพยพอย่ำงทันท่วงที
วำงแผนและศึกษำเส้นทำงอพยพที่ปลอดภัยและเข้ำร่วมฝึกซ้อมแผนหนีภัยอยู่เสมอ โดยเฉพำะประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่
เสี่ยงภัย
ู้ร้อดปลอดภนย…เมื่อเกิดะี่ดิแถล่ม ใหรปฏิบนติ ดนงแี้
อพยพไปตำมเส้นทำงที่ปลอดภัย พ้นแนวกำรไหลของดิน และห่ำงจำกพื้นที่เกิดดินถล่มอย่ำงน้อย 2 – 5 กิโลเมตร
หลีกเลี่ยงเส้นทำงกระแสน้ำเชี่ยว หำกจำเป็นจะต้องใช้เส้นทำงดังกล่ำวให้ใช้เชือกผูกกับตัวและยึดกับต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่
แข็งแรง เพื่อป้องกันกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดจมน้ำ
กรณีพลัดตกน้ำให้หำต้นไม้ขนำดใหญ่ยึดเกำะไว้และปีนขึ้นให้พ้นน้ำ ห้ำมว่ำยหนีอย่ำงเด็ดขำด
ไม่อยู่ใกล้ลำน้ำ เพรำะจะได้รับอันตรำยจำก ดิน หิน ต้นไม้ที่ไหลมำตำมน้ำ
ห้ำมกลับเข้ำไปในบริเวณที่เกิดดินถล่ม เนื่องจำกได้รับอันตรำยจำกดินถล่มพังลงมำซ้ำได้
ทั้งนี้ เมื่อเกิดฝนตกหนัก มักจะเกิดดินถล่ม
ตำมมำ ให้ติดตำมสภำพอำกำศ ประกำศ คำเตือน และ
ปฏิบัติตำมคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัว ให้สังเกตสีของน้ำในล้ำห้วย
ลำธำร หำกมีสีขุ่น หรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับดินภูเขำ
มีเสียงดังผิดปกติ สัตว์ป่ำแตกตื่น ให้เตรียมกำรอพยพ
โดยอพยพไปตำมเส้นทำงปลอดภัย หลีกเลี่ยงเส้นทำง
ทำงไหลของน้ำ และไม่อยู่ใกล้ลำน้ำ จะทำให้กำรดำเนิน
ชีวิตในช่วงฤดูฝนปลอดภัยจำกดินถล่ม
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นายกฯ สั่ งกองทัพมเาทำทย ใา หยหเ่ะอน้ืใาในชนพะนท ทยห่ สย่ ยงนยาท ทา หม-

NATIONTVอัพเดต 20 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • เผยแพร่ 20 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา
ติดตาม

นายกฯ สัง่ กองทัพ - มหาดไทย ลงช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ ยงน้ าท่วม ฝากเตือนประชาชนยึดการดูแลตนเองแบบครอบจักรวาล เพราะการ
ควบคุมการแพร่ ระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุ ด
9 กันยายน 2564 นายธนก้ หังบุญคงในื โฆษกน้ืจยาสย านักนายก้ัฐมนต้ย เปิ ดเผยว่า พ่หอก น้ืยุทธ์ จันท้์ โอใา นายก้ัฐมนต้ยแ่ื
้ัฐมนต้ยหาากา้ก้ืท้หงก่าโเม สั่งการกองทัพ ฝ่ ายปกครอง กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เร่ งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ ยงภัยน้ าท่วม
ดินโคนถล่ม รวมทั้ง ให้เตรี ยมการระบายน้ าในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร แก้ไขปั ญหาน้ าท่วมขัง และขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการ
สัญจรเดินทางด้วย
นายธนก้ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ฝากย้าประชาชนยังต้องคงยึดหลักดูแลตนเองแบบครอบจักรวาล และหลัก D-M-H-T-T
อย่างเคร่ งครัด แม้ในขณะนี้จะมีการผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนสามารถเดินทางได้มากขึ้น ยืนยันการควบคุมการแพร่ ระบาดโควิด-19 ยังไม่
สิ้ นสุ ด ทุกคนจึงต้องร่ วมมือปฏิบตั ิตนตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโควิด-19 พร้อมกาชับให้เจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ ายดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ทางานอย่างหนักเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน

Matichon (Mid-Day)
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Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15888
หน้า: 1(ล่าง), 6
Col.Inch: 97.27 Ad Value: 106,997
PRValue (x3): 320,991
หัวข้อข่าว: 'พัทยา'ท่วมอีกรอบ น้ำเขาใหญ่จมปราจีน
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หน้า: 1(ล่าง), 6
Col.Inch: 97.27 Ad Value: 106,997
PRValue (x3): 320,991
หัวข้อข่าว: 'พัทยา'ท่วมอีกรอบ น้ำเขาใหญ่จมปราจีน
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ลำปำง ฝนตกหนักน้ ำป่ ำท่วม 2 หมู่บำ้ นใน อนิถน.


9 กันยำยน 2564, 09:53 น.


ลำปำง ฝนตกหนัก น้ ำท่วมบ้ำนนรื อนประชำชนกว่ำ 250 หลังคำนรื อนในพื้นที่
2 หมู่บำ้ นใน ต.แม่ปะ อ.นิถน

วันที่ 9 กันยำยน 2564 นวลำประมำณ 07.00 น.ที่ อ.นิถน นกถดฝนตก
หนักตถดต่อกันตลอดทั้งคืน ส่ งผลให้ น้ ำจำกลำห้วยแม่ปะ ไหลทะลักนข้ำ
ท่วมบ้ำนนรื อนประชำชนใน 2 หมู่บำ้ น ประกอบด้วย บ้ำนแม่ปะหลวง หมู่
ที่ 1 และ บ้ำนแม่ปะดอย หมู่ที่ 7 ต.แม่ปะ อ.นิถน ส่งผลให้ชำวบ้ำนกว่ำ
250 หลังคำนรื อนิูกน้ ำท่วม

โดยชำวบ้ำนนล่ำว่ำ ช่วงนย็นวำนนี้นกถดฝนตกลงมำอย่ำงต่อนนื่องตลอดทั้งคืนที่ผำ่ นมำ
จนกระทัง่ ช่วง นวลำ 05.00 น. น้ ำในลำห้วยแม่ปะ ซึ่ งไหลผ่ำนทั้งสองหมู่บำ้ นนรถ่ มทะลัก
ล้นลำห้วยไหลนข้ำท่วมบ้ำนนรื อนประชำชนที่อยูท่ ้งั สองฝั่งตลอดลำน้ ำสองหมู่บำ้ นอย่ำง
รวดนร็ ว โดยระดับน้ ำมีควำมสูงตั้งแต่ 50 นซ็นตถนมตร ไปจนิึง 1 นมตร ในบำงจุด ซึ่ งขณะ
นกถดนหตุประชำชนยังคงหลับอยูบ่ ำงหลังนก็บของไม่ทนั น้ ำท่วมนครื่ องใช้ไฟฟ้ำนสี ยหำยจำนวน
มำก ขณะที่นป็ ดและไก่ ของชำวบ้ำนิูกกระแสน้ ำพัดหำยไปจำนวนมำกนช่นกัน
ซึ่ งขณะนี้พบว่ำฝนได้นรถ่ มตกลงมำอีก ขณะนดียวกันหน่วยงำนที่นกี่ยวข้องนร่ งนข้ำพื้นที่นพือ่ ให้
กำรช่วยนหลือชำวบ้ำนที่ได้รับผลกระทบต่อไป
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ลำปำง ฝนตกหนักน้ ำป่ ำท่วม 2 หมู่บำ้ นใน อนิถน.


9 กันยำยน 2564, 09:53 น.


ลำปำง ฝนตกหนัก น้ ำท่วมบ้ำนนรื อนประชำชนกว่ำ 250 หลังคำนรื อนในพื้นที่
2 หมู่บำ้ นใน ต.แม่ปะ อ.นิถน

วันที่ 9 กันยำยน 2564 นวลำประมำณ 07.00 น.ที่ อ.นิถน นกถดฝนตก
หนักตถดต่อกันตลอดทั้งคืน ส่ งผลให้ น้ ำจำกลำห้วยแม่ปะ ไหลทะลักนข้ำ
ท่วมบ้ำนนรื อนประชำชนใน 2 หมู่บำ้ น ประกอบด้วย บ้ำนแม่ปะหลวง หมู่
ที่ 1 และ บ้ำนแม่ปะดอย หมู่ที่ 7 ต.แม่ปะ อ.นิถน ส่งผลให้ชำวบ้ำนกว่ำ
250 หลังคำนรื อนิูกน้ ำท่วม

โดยชำวบ้ำนนล่ำว่ำ ช่วงนย็นวำนนี้นกถดฝนตกลงมำอย่ำงต่อนนื่องตลอดทั้งคืนที่ผำ่ นมำ
จนกระทัง่ ช่วง นวลำ 05.00 น. น้ ำในลำห้วยแม่ปะ ซึ่ งไหลผ่ำนทั้งสองหมู่บำ้ นนรถ่ มทะลัก
ล้นลำห้วยไหลนข้ำท่วมบ้ำนนรื อนประชำชนที่อยูท่ ้งั สองฝั่งตลอดลำน้ ำสองหมู่บำ้ นอย่ำง
รวดนร็ ว โดยระดับน้ ำมีควำมสูงตั้งแต่ 50 นซ็นตถนมตร ไปจนิึง 1 นมตร ในบำงจุด ซึ่ งขณะ
นกถดนหตุประชำชนยังคงหลับอยูบ่ ำงหลังนก็บของไม่ทนั น้ ำท่วมนครื่ องใช้ไฟฟ้ำนสี ยหำยจำนวน
มำก ขณะที่นป็ ดและไก่ ของชำวบ้ำนิูกกระแสน้ ำพัดหำยไปจำนวนมำกนช่นกัน
ซึ่ งขณะนี้พบว่ำฝนได้นรถ่ มตกลงมำอีก ขณะนดียวกันหน่วยงำนที่นกี่ยวข้องนร่ งนข้ำพื้นที่นพือ่ ให้
กำรช่วยนหลือชำวบ้ำนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

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

ฉบับประจำวันที่…10…..เดือน..กันยำยน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จำนวน 2 แผ่น

เพชรบูรณ์ อ่วม นฝ ำขฝสำ กล ฝลกักหก นฝ !'2 ลกบ ' ข ่มเำ่ก ทะ ำส ท่ วมบ้ กฝเรื อฝเัี ยขกยยสบ
MATICHON ONLINEอัพเดต 18 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • เผยแพร่ 18 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา

เพชรบูรณ์ อ่วม! นฝ ำขฝสำ กล ฝลกักหก นฝ ‘2 ลกบ ’ข ่มเำ่ก ทะ ำส ท่ วม
บ้ กฝเรื อฝเัี ยขกยยสบ
วันที่ 9 กันยายน ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุฝนหนักเมื่อคืนที่ผา่ นมา
(8 ก.ย.) บริ เวณเทือกเขาในเขต อ.ด่านซ้าย จ.เลย ส่งผลให้มีน้ าป่ าไหลหลากลงสู่
ห้วยน้ าเลา, ห้วยน้ าหญ้า ซึ่งเป็ นลาน้ าสาขาของแม่น้ าป่ าสักในเขต จ.เพชรบูรณ์
ทาให้ระดับน้ าเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ ว และไหลทะลักออกจากตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรื อน
ราษฎร ที่อาศัยบริ เวณสองฝั่งริ มห้วยน้ าเลาและห้วยน้ าหญ้า ในเขตตาบลตาดกลอยและตาบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ในขณะที่กระน้ าป่ าไหล
เชี่ยวกรากและพักพาสวะต้นไม้ใบหญ้าและท่อนไม้ไหลมากับกระแสน้ า กระทัง่ ไหลไปกองรวมตามบ้านพักอาศัยของราษฎรและถนนในหมู่บา้ น
โดยเฉพาะในเขตตาบลตาดกลอย จนได้รับความเสี ยหายเป็ นจานวนมาก นอกจากนี้เนื่องจากราษฎรขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ าไม่ทนั ประกอบเป็ นช่วง
กลางคืนทาให้ทรัพย์สินและสิ่ งของต่างๆ รวมทั้งเครื่ องมือการเกษตรจมน้ าหรื อถูกกระแสพัดพา ทาให้ได้รับความเสี ยหานเป็ นจานวนมาด
ในขณะที่บริ เวณสะพานข้ามแม่น้ าป่ าสัก หมู่ 15 ต.ตาดกลอย เมื่อเวลาราว 22.00 น.ของคืนวันที่ 8 ก.ย.ระดับน้ าท่วมสูงกว่าราวสะพานราว
10 ซ.ม. ส่งผลให้ถนนช่วงนี้ถูกตัดขาด โดยรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ส่ วนหน่วยสารวจน้ าแม่น้ าป่ าสัก s33 ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าป่ า
สักบริ เวณนี้ ถูกกระแสน้ าป่ าที่ไหลบ่าออกจากตลิ่งเข้าท่วมตัวอาคารของหน่วยฯ โดยระดับน้ าภายในอาคารสูงราว 150 ซม. ในขณะที่ระดับน้ า
แม่น้ าป่ าสักจุดหน่วยสารวจน้ าฯ ช่วงพีคสู งสุ ดราว 04.00 น.วันที่ 9 ก.ย.วัดได้ 10.15 เมตร ต่อมาราว 06.00 น. กระแสน้ าในลาน้ าสาขา
และแม่น้ าป่ าสักจึงปรับลดลง และเวลาราว 11.20 น.ระดับน้ าป่ าสักวัดได้ราว 7 เมตรเศษ
นายสุรินทร์ จันทวงศ์ อายุ 58 ปี นายช่างสนามประจาหน่วยสารวจน้ าแม่น้ าป่ าสัก s33 หมู่ 15 ต.ตาดกลอย กล่าวว่า หลังฝนหนักใน
เขตพื้นที่พ้นื ที่ตน้ น้ าสาขาแม่น้ าป่ าสัก ทาให้น้ าป่ าไหลมารวมกันไหลทะลักพื้นที่ตอนล่างจนเป็ นเหตุให้กระแสน้ าไหลทะลักออกจากตลิง่ และท่วม
พื้นที่บริ เวณริ มตลิ่งทั้งลาน้ าสาขาและแม่น้ าป่ าสัก โดยระดับน้ าในแม่น้ าป่ าสักที่หน่วยฯs33 พีคสู งสุ ดเมื่อราว 04.00 น.วัดได้ 10.15 เมตร
โดยระดับน้ าในครั้งนี้ถือว่าสูงมากที่สุดตั้งแต่ยา้ ยมาประจาหน่วยสารวจน้ าที่นี่ราว 7-8 ปี มาแล้ว โดยสูงกว่าเมื่อปี 2560 ที่มีน้ าท่วมหนักใน
พื้นที่บริ เวณนี้ดว้ ย
“เมื่อคืนผมก็ยงั ไม่คิดว่าน้ าจะสูงอย่างรวดเร็ วขนาดนี้ หลังแจ้งวิทยุเตือนไปยังอาเภอและท้องถิ่นแล้ว ประกอบเป็ นช่วงกลางคืน ทาให้
ย้ายทรัพย์สินหนีน้ าไม่ทนั กระทัง่ สิ่ งของต่างๆ ในอาคารหน่วยฯ โดยเฉพาะเครื่ องวัดน้ ากรมชลประทานมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ที่ติดตั้งอยูต่ อ้ ง
จมน้ าทันที และเนื่องจากกระแสน้ าไหลเชี่ยวกรากแรงมาก ทาให้ไม่สามารถจะเปิ ดประตูหนีฝ่ากระแสน้ าออกไปได้ จึงทุบบานเกล็ดหน้าต่างเตรี ยม
มุดหนีน้ าขึ้นไปอยูบ่ นหลังคา และยังเล็งไว้ดว้ ยว่าหากระดับน้ ายังไม่ลดก็อาจต้องปี นเสาวิทยุเอาตัวรอด แต่ยงั โชคดีพอเวลา 04.00 น.ระดับน้ าถึง
จุดพีคและค่อยๆ ปรับลดลง ส่ วนสัตว์เลี้ยงไก่ขนที่เลี้ยงไว้กว่า 30 ตัวก็ถกู กระแสน้ าพัดหายไปด้วย” นายสุรินทร์กล่าว

กองเผยแพร่แ ะประรำสัมพันธเ ฝ่ำยประรำสัมพันธเ
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/QRY51z?utm_source=lineshare
(../..)https://www.fm91bkk.com/fm91-108487
(../..)
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น้ำท่วมสูง 1 เมตร ผ่ำนไม่ได้ เส้นทำงทำงเข้ำสะพำนแม่น้ำป่ำสัก อเพรรบูรพเ.จ ่มเก่ำ ห.
สวพ.FM91อัพเดต 1 วันที่แล้ว • เผยแพร่ 1 วันที่แล้ว
ติดตำม

วันที่ 9 กันยำยน 2564 เวลำ 02.30 น. แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทำงหลวงตำดกลอย จังหวัดเพชรบูรณ์
รำยงำนภัยพิบัติในพื้นที่ บนทำงหลวงหมำยเลข 2216 ตอน โคกมน-กกกะทอน กม.85+569 (สะพำนแม่น้ำป่ำสัก) เกิดเหตุน้ำ
ท่วมผิวทำง ระดับน้ำ 1 เมตร เนื่องจำกฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ ส่งผลให้สภำพกำรจรำจรผ่ำนไม่ได้ และทำงเลี่ยงไม่สำมำรถ
ผ่ำนได้เช่นกัน เนื่องจำกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้ำง

เจ้ำหน้ำที่หมวดฯ ดำเนินกำรติดตั้งป้ำยเตือน อุปกรณ์อำนวยควำมปลอดภัย และจัดเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้
เส้นทำงแล้ว #FM91

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24633
หน้า: 10(กลาง)
Col.Inch: 11.08 Ad Value: 9,418
PRValue (x3): 28,254
หัวข้อข่าว: ฝนตกหนักน้ำแม่น้ำป่าสักไหลท่วมบ้าน

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11244
Col.Inch: 31.31 Ad Value: 48,530.50
หัวข้อข่าว: อพยพจนท.หนีน้ำป่าแสลงหลวง

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

หน้า: 11(บน)
PRValue (x3): 145,591.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

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
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ผู้ว่าฯตากลงพื้นทีต่ ดิ ตามการแก้ไขปัญหานา้ ท่ วม ถนนหลักขึน้ หลังลน ล่ ลง คังหวัดงาจ หนืลถล่ มนานหลาหนั่ว่มง 09 ก .ห.2564 | 20:59:09

วันนี้ )9 ก .ย.64) เวลำ 14.30 นนำยพยศ้รั่น้ วัรตย้รั่น้ ผ้ว่ำรำชกำรจัยหวัด่ำก พร้อตด้วย หัวหน้ำัำนักยำน .
ปวอยกันและบรรเทำัำมำรรวัยจัยหวัด่ำก ผ้อำนวยกำรรครยกำรชลประทำน่ำก นำยกเทศตน่รีเตือย่ำก แะวยทำยหลวย
่ำกที่1 พร้อตหน่วยยำนที่เกี่ยวะ้อย ทั้ยฝ่ำยปกครอย ่ำรวจและทหำร ลยพื้นที่แก้ไะปัญหำน้ำท่วตะัยนนนพหลรยมัน ึ่่ยเปน
เั้นทำยหลักะ่้นล่อย ั่จัยหวัดวำคเหนือ หลัยเกัดฝน่กหนักหนพื้นที่่ัด่่อกันนำนหลำยชั่วรตย ั่ยผลหห้นนนพหลรยมันบรัเวรหน้ำรรยเรียนผดยปัญญำ อำเวอเตือย่ำก ระยะทำยยำวกว่ำ200 เต่ร ตีน้ำท่วตพื้นนนนัยประตำร 30 – 80 เึน่ัเต่ร
เจ้ำหน้ำที่่้อยปิดกำรจรำจร ห้ำตรนเล็กผ่ำนชั่วครำว และแนะนำหห้ผ้หช้รนหช้นนนที่เดันทำยจำกจัยหวัด่ำก ไปจัยหวัดลำปำย
หรือจำกจัยหวัดลำปำยเะ้ำตำยัยจัยหวัด่ำก เลี่ยยไปหช้เั้นทำยัำยวัยต่วย หนอยบัวเหนือ -– บ้ำน่ำก แทน
รดยเบื้อย่้น ผ้ว่ำรำชกำรจัยหวัด่ำก ได้กำชับหห้หน่วยยำนที่เกี่ยวะ้อย เร่ยระบำยน้ำบนนนนพหลรยมันออกั่หนอย
หลวย ึ่่ยเปนแหล่ยน้ำัำมำรระ และหห้ะจัดัั่ยกีดะวำยทำยน้ำไหล เพื่อหห้น้ำระบำยได้เร็วะ่้น พร้อตทั้ยหห้เร่ยช่วยเหลือ
ประชำชนหนพื้นที่น้ำท่วตะัยอย่ำยเร่ยด่วน ทั้ยนี้ หำกไต่ตีฝน่กเพั่ตลยหนพื้นที่ คำดว่ำ ันำนกำรร้จะเะ้ำั่วำวะปก่ั่่อไป

-2-

หลัยจำกนั้น ผ้ว่ำรำชกำรจัยหวัด่ำก พร้อตคระ ได้ลยพื้นที่ไปดปัญหำกำรระบำยน้ำไต่ทัน ที่บรัเวรหนอยกระจับ หต่
6 บ้ำนน้ำรจน ่ำบลวัยหัน อำเวอเตือย่ำก ึ่่ยเปนเะ่รอย่่อระหว่ำยเทศบำลเตือย่ำก กับอยค้กำรบรัหำรั่วน่ำบลวัยหัน
เนื่อยจำกเปนพื้นที่รับน้ำจำกบรัเวรเกำะลอย่ัวเตือย่ำก เพื่อระบำยออกไปยัยพื้นที่รอบนอก
รดยเบื้อย่้น พบกำรระบำยไต่ทัน ตีัั่ยกีดะวำยทำยน้ำไหลหนพื้นที่ ึ่่ยหนระยะัั้นได้ตอบหตำยหห้อยค้กรปกครอยั่วนท้อยนั่นหน
พื้นที่ เจำะระบำยน้ำะ้ำตนนน กว้ำยประตำร 3-5 เต่ร เพื่อเร่ยระบำยน้ำออกจำก่ัวเตือย่ำก ั่วนหนระยะยำวจะตีกำรัร้ำย
บล็อกคอนเวัร้ัะ้ำตนนนดัยกล่ำว เพื่อแก้ไะปัญหำกำรระบำยน้ำ ่่อไป

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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ตำกอ่วม่นงไ่ม ดรนีลไดดปรดงนน แาว์ทำ์หไว์เร่์เลไียรดพื่นที่ !
วันที่ 9 กันยำยน 2564 - 14:17 น.

ตากอ่วม! ฝนถล่ม ดินสไลด์ปิดถนน แขวงทางหลวงเร่งเคลียร์พื้นที่
เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2564 ผู้ีื่อา่ำวรำย์ำนจำกอำเภอแม่ีอด จั์หวัดตำก ว่ำ ลด้เกรด่นตกหนักในพื่นที่ อ.แม่ีอด
จ.ตำก มำตไอดทั่์ลืน จนงึ์วันนี่โดยเฉพำะบรรเวณเทือกเาำงนนธ์ชัย ทำให้เกรดดรนโลไน ต้นลม้ แไะหรนใหญ่ีลไดดไ์มำบน
ทำ์หไว์หมำยเไา 12(0201) ตอน แม่ไะเมำ – ตำก ช่ว์บรรเวณ กม.66+000-กม.67+000 แไะอีกหไำยจุด เาตตำบได่ำน
แม่ไะเมำ อ.แม่ีอด ทำให้รงยนตดที่ีัญจรลปมำโดยเฉพำะาำออกลปจำกอำเภอแม่ีอดต้อ์จอดรอเป็นแงวยำว เพรำะมีดรน หรน
โลไน ต้นลม้าวำ์งนน าณะที่รงวร่์าำเา้ำ อ.แม่ีอด ยั์ล์ลปลด้ แต่ลนาับรงยนตดต่ำ์าับด้วยลวำมระมัดระวั์กันมำก เพรำะยั์
มีน่ำเซำะดรนจำกหน้ำผำไ์มำจำกบนเาำ แไะดรนีลไดดต่อเนื่อ์
ไ่ำีุดนำยีนรท ทอ์มำ ผู้อำนวยกำรแาว์ทำ์หไว์ตำก 2 อ.แม่ีอด ีั่์กำรให้เจ้ำหน้ำที่หมวดกำรทำ์หไว์ในพื่นที่
นำเลรื่อ์จักรเา้ำลปเลไียรดพื่นที่ แไะปรดช่อ์ทำ์จรำจรบำ์จุด พร้อมตรดตั่์ป้ำยเตือน แไะเปรดกำรจรำจรทำ์ด้ำน่ั่์าวำ จำก
กม.65+300 – กม.68+800 เพื่ออำนวยลวำมีะดวกให้รงยนตดวร่์ีวนทำ์ในช่อ์ทำ์เดียวกัน แต่่นยั์ล์ตกไ์มำตไอด จึ์ลด้
เตือนประชำชนที่ใช้รงยนตด แไะจักรยำนยนตด าับาี่ด้วยลวำมระมัดระวั์

รวบธ่ลแกชผแเคปชคูป้า้กายเ์ัััฝ่ปลปชคูป้า้กายเ์
(../..)ttps://siamrath.co.th/n/279076
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/Dnm8Jo?utm_source=lineshare
(../..)
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ปภลิ้เชัปชคู้ตปบิรเัภหมะอปู้ผอลธหเยว่ชมปชค้งภาลกโงาทโรชะรสรธสโย.
สยำมรัฐอัพเดต 17 ชั่วโมงที่ผำ่ นมำ • เผยแพร่ 17 ชั่วโมงที่ผ่ำนมำ • สยำมรัฐออนไลน์

ที่ห้องประชุมสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดยโสธร 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
รำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยมีนำยบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เป็นประธำนในกำรประชุมในครั้งนี้

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(../..)https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6610223
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นำ้ ป่ ำเขำใหญ่ ทะลักท่ วมหมู่บ้ำนนลำา ่ำวบ้ ำนเห้ำทั้นหกน หวันั หนนกหนัก นำ้ เา้ะกว่ ำเาลมKhaosodอัพเดต 18 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • เผยแพร่ 18 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา
ติดตาม

น้ำป่ ำเขำใหญ่ ทะลักท่ วมหมู่บ้ำน-ตลำด ชำวบ้ ำนเฝ้ำทั้งคืน หวั่นฝนตกหนัก น้ำเยอะกว่ ำเดิม
จากสถานการณ์น้ าป่ าอุทยานแห่งชาติทบั ลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก และจากอ่างเก็บน้ าทับลานล้านอ่าง ไหลหลากเข้าท่วมหลาย
หมู่บา้ นตีนเขา ในบ้านทับลานใน ม.10 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ส่งผลให้น้ าท่วมปากทางเข้าบ้านทับลานในระยะทางยาว 100 เมตรมี
ระดับน้ าสูง 60 ซม. และท่วมพื้นที่การเกษตร เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผา่ นมา
ล่าสุ ด วันที่ 9 ก.ย. 64 นายคาชวน สี สิงห์ลกู จ้างคนเฝ้าสวน กล่าวว่า เมื่อวานน้ าเข้าท่วมสวนปาล์มลกกประมาณ 2 เมตร ตนกับภรรยาต้องขก้นไป
อยูท่ างบ้านยกพื้นสู งออกมาด้านนอกได้ เวลา 14 00 น. เจ้าหน้าที่ปภ.เขต.3 นาเรื อมารับออกจากสวนกับบ้านชาวบ้านออกมาตอนนี้ดกั ตาข่าย
หาปลาไปประกอบอาหาร
โฆษณา อ่านบทความต่อด้านล่าง -

ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอโดย นายสุ รชัย รักสละ ปศุสัตว์อาเภอนาดีมอบหมายให้ นายกมล ป้องหอม ปศุสัตว์ตาบล ออกสารวจเกษตรกรที่เลี้ยง
สัตว์ เพือ่ หาแนวทางช่วยเหลือ ทั้งนี้ขอสนับสนุนฟางอัดแท่งมาให้เกษตรกร นามาเลี้ยงควายหลังถูกน้ าท่วมในระยะนี้
ด้าน นายวิสุทธิ์ จันทโชติ กล่าวว่า ตนมีควาย 6 ตัว ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม ไม่มีหญ้าให้ควายกิน เนื่องจากถูกน้ าท่วมเศษไม้โคลนทับหญ้าที่
ไว้ สาหรับเลี้ยงควายข้างหมู่บา้ นกว่าจะมีหญ้าให้ควายกินต้อง 10 กว่าวันหน้า หญ้าจะขก้นมาใหม่ตอ้ งออกไปหาเกี่ยวนอกหมู่บา้ น
ทั้งนี้น้ าได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมท่วมชุมชนตลาดเก่า กบินทร์บุรี ที่ต้ งั ติดริ มต้นน้ าแม่น้ าปราจีนบุรี เมื่อช่วงเช้าที่ผา่ นมา เบื้องต้นพบว่าชาวบ้านได้รับ
ผลกระทบกว่า 50 ครอบครัว
เทศบาลฯร่ วมกับทหารจากกรมทหารราบที่ 2 รักษาระองค์ พัน 3 ( ร.2พัน3รอ.) หรื อหน่วยบูรพาพยัคฆ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบตามบ้านเรื อน
ประชาชนเพื่อช่วยขนของหนีน้ าขก้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย พบส่ วนใหญ่คนในชุมชนยังไม่ได้เก็บของลงจากที่สูงชั้นที่ 2 ของตัวบ้าน เนื่องจาก
ทราบดีวา่ ในช่วงเทศกาลสารทไทย –ออกพรรษา ถกงฤดูกาลน้ าหลากเป็ นประจาทุก ๆ ปี โดยชาวบ้านเฝ้าลุน้ คืนนี้ กังวลว่าฝนจะตกหนักแล้วน้ า
ท่วมกว่าเดิม
โดย นายเกรี ยงศักดิ์ แม้นศรี นายอาเภอกบินทร์บรุ ี ได้ มอบหมายให้ นายจิรศักดิ์ ไชยวรณ์ ปลัดอาเภอฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ าเพื่อรายงานให้
ทางจังหวัดรับทราบในเบื้องต้นโดยเร่ งด่วน
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กาฬสินธุ์ฝนตกหนักเตือนน้าป่าดงระแนงทะลักท่วมฉับพลัน
สยำมรัฐอัพเดต 20 ชั่วโมงที่ผำ่ นมำ • เผยแพร่ 20 ชั่วโมงที่ผ่ำนมำ • สยำมรัฐออนไลน์
ผลกระทบของฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์ตั้งแต่เช้ำมืด ส่งผลให้เริ่มมี
มวลน้ำป่ำจำกดงระแนงไหลเข้ำท่วมถนนและไหล่บ่ำลงคลองชลประทำนเป็น
สีแดง ด้ำนที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีตำบลบัวบำน อำเภอยำงตลำด ระบุเป็น
ปัญหำซ้ำซำก พร้อมเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนระวังอันตรำยจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ
และให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเฝ้ำระวังควำมเสียหำยจำกน้ำป่ำ ขณะที่ ผวจ.
กำฬสินธุ์กำชับทุกอำเภอ และปภ.กำฬสินธุ์ เฝ้ำระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่ำ
ไหลหลำกในช่วงนี้
เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2564 จำกกำรติดตำมภำวะฝนที่ตกหนักใน
พื้นที่ จ.กำฬสินธุ์ ตั้งแต่ช่วงเช้ำส่งผลให้เริ่มเกิดมวลน้ำป่ำไหลหลำกท่วม
เส้นทำงจรำจร และไหลป่ำลงสู่คลองธรรมชำติเป็นจำนวนมำก โดยเฉพำะใน
เขตพื้นที่ ต.บัวบำน ต.นำเชือก ต.เขำพระนอน อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธุ์ ซึ่งติด
กับเขตป่ำสงวนแห่งชำติดงระแนงที่มีสภำพเสื่อมโทรม และมีกำรปลูกมัน
สำปะหลัง พอเกิดฝนตกหนักจึงเกิดมวลน้ำป่ำไหลทะลักลงมำอย่ำงรวดเร็ว
ทำให้น้ำท่วมขังถนนสำยปำกทำง-เขื่อนลำปำว บริเวณบ้ำนคำแมด บ้ำนตูม
และบ้ำนโพธิ์ศรี ต.บัวบำน นอกจำกนี้น้ำป่ำยังไหลท่วมขังถนนเข้ำบ้ำนตูมอีก
ด้วย ส่งผลให้ผู้สัญจรผ่ำนไปมำต้องใช้ควำมระมัดระวัง
นำยสมยศ ยนต์ชัย ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีตำบลบัวบำน อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธุ์ กล่ำวว่ำ กรณีน้ำป่ำไหลหลำก เป็นปัญหำที่
เกิดขึ้นซ้ำซำกทุกปีในช่วงฤดูฝน โดยมวลน้ำป่ำที่ไหลทะลักมำสู่พื้นที่ด้ำนล่ำงในเขต ต.บัวบำน โดยเฉพำะถนนสำยปำกทำงเขื่อนลำปำว บริเวณบ้ำนคำแมด บ้ำนตูม และบ้ำนโพธิ์ศรี นั้น มักจะเกิดภำวะน้ำป่ำไหลหลำกท่วมถนนเป็นประจำ กลำยเป็น
ร่องทำงเดินของน้ำป่ำที่ไหลบ่ำข้ำมถนนลงมำพื้นที่ด้ำนล่ำงถึง 3 จุด นอกจำกนี้ควำมแรงของน้ำป่ำยังไหลหลำกลงคลอง
ชลประทำน ทำให้น้ำคลองชลประทำนเป็นสีแดง ขณะที่บำงปีไหลบ่ำเข้ำท่วมบ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรได้รับควำมเสียหำยเป็น
บริเวณกว้ำงอีกด้วย

-2นำยสมยศ กล่ำวอีกว่ำ จำกผลกระทบน้ำป่ำไหลหลำกดังกล่ำว ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในวันที่ฝนตก จึงฝำกเตือนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนสำยดังกล่ำว ได้เพิ่มควำมระมัดระวังอันตรำยจำกกระแสน้ำที่พัดแรงไหลบ่ำข้ำมถนน และกำรเกิดอุบัติเหตุจำกถนนลื่น
ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม ที่อยู่ใกล้บริเวณทำงเดินของน้ำป่ำ จะต้องเฝ้ำระวังควำมเสียหำยจำกภำวะน้ำป่ำไหลหลำก
และท่วมฉับพลัน โดยลดปริมำณน้ำในบ่อ และกำรย้ำยกุ้งจำกบ่อที่อยู่ใกล้ทำงเดินของของน้ำป่ำ ไปยังบ่อที่อยู่ห่ำงไกล เพื่อ
ควำมปลอดภัย ไม่เกิดควำมเสียหำยให้กับบ่อเลี้ยงกุ้ง อย่ำงไรก็ตำมสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในช่วงนี้ก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนถ่ำย
น้ำในบ่อกุ้ง เพรำะน้ำป่ำไหลลงคลองชลประทำน มีสีแดง เป็นน้ำที่ไม่สะอำด ซึ่งอำจจะเจือปนทั้งตะกอนดินและสำรเคมี หำก
นำน้ำเข้ำเปลี่ยนถ่ำยในบ่อกุ้ง อำจจะทำให้กุ้งน็อคตำยได้ ดังนั้น จึงไม่ควรรีบเปลี่ยนถ่ำยน้ำในช่วงนี้
ขณะที่นำยทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่ำรำชกำร จ.กำฬสินธุ์ ได้กำชับให้สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.กำฬสินธุ์
นำยอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชำชน โดยเฉพำะพื้นที่รำบลุ่ม และพื้นที่
อยู่ติดเชิงเขำ ให้เฝ้ำระวังน้ำป่ำไหลหลำก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม โดยให้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำร
พร้อมจัดเตรียมบุคลำกร และอุปกรณ์กำรช่วยเหลือ เตรียมควำมพร้อมหำกมีสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้น
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ฝนตกหนัก หินภูเขาถล่มทับรพ)ปลิค( บนามทพิัาภูมิ พัมาับ.
ไทยรัฐออนไลน์ ศนเรรปทใ -อัพปดต 19 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • ปผยแพร่ 19 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา
ติดตาม

ปกิดปหตุกอ้ นหิ นขาดศหญ่ 3 ก้อน สไลด์ลงจากภูปขา ทับอาคารที่พกั สงฆ์ที่ศช้ปเ็ นโรงพยาบาล
สนาม แลรใูนย์พกั คอยที่ อ ชัยภูมิ พังยับ ยังโชคดีที่ปข้าพักอยูก่ ว่า.ภักดีชุมพล จ.10 คน ปดินทาง
ไเตรวจโควิดที่ รพพอดีปลยรอด .
จากปหตุการณ์ ปมื่อปวลา 07.00 น. วันที่ 9 ก.ย. 64 ปกิดปหตุดินภูปขาถล่ม ก้อนหิ นขนาดศหญ่ 3
ก้อนสไลด์ตวั ลงมาทับอาคารที่พกั สงฆ์ซ่ ึ งศช้ปเ็ นใูนย์พกั คอยแลรโรงพยาบาลสนาม ยังดีที่ผทู ้ ี่ปข้า
พักอยูก่ ว่า 10 ราย ปดินทางไเตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลภักดีชุมพลตั้งแต่ปวลา

06.00 น. ทั้งนี้ ก่อนที่จรปกิดปหตุภูปขาถล่มศนครั้งนี้ ได้ปกิดฝนตกลงมาอย่างต่อปนื่องปเ็ นปวลา
หลายวัน โดยปฉพารบริ ปวณวัดปขาถ้ าพรร ที่ต้ งั อยูบ่ ริ ปวณยอดปขาพญาฝ่ อ ต้นแม่น้ าชี แลรปเ็ นภูปขาหิ นเูน ดินอุม้ หิ น ปมื่อปกิดฝนตกลงมาอย่างหนักเรรกอบกับน้ าฝน
ซึมซับลงไเส่งผลศห้ดินอ่อนตัวแลรปกิดการสไลด์ของก้อนหิ นขนาดศหญ่ศนที่สุด จากการตรวจสอบศนที่ปกิดปหตุภูปขาสไลด์ตวั ลงมาทับอาคารที่พกั สงฆ์ พบก้อนหิ น
ขนาดศหญ่ 3 ก้อนสไลด์ลงมาจากยอดปขาปเ็ นรรยรทางยาวเรรมาณ 500 ปมตร จนมองปห็นสภาพพื้นที่ราบปเ็ นหน้ากลอง หิ นก้อนแรก อยูห่ ่ างจากก้อนที่สอง
เรรมาณ 10 ปมตร แลรก้อนที่สองอยูห่ ่ างก้อนที่สามเรรมาณ 20 ปมตร ซึ่งก้อนที่สามปเ็ นก้อนที่สร้างความปสี ยหายกับอาคาร ถูกก้อนหิ นทับบริ ปวณใูนย์พกั คอย ที่
พักของผูท้ ี่ปสี่ ยงติดปชื้ อโควิด-19 ปสี ยหายกว่า 50% ห้องน้ าชายแลรหญิง ถูกก้อนหิ นถล่มทับ
พังศช้งานไม่ได้ ส่ วนโรงพยาบาลสนาม ที่ต้ งั อยูศ่ นอาคารหลังปดียวกัน ปกิดความปสี ยหาย
เรรมาณ 30% ทางด้านพรรลูกวัดปขาถ้ าพรร ปผยว่า ขณรที่กาลังฉันภัตตาหารปช้า ได้ยนิ ปสี ยง
ดังคล้ายกับปสี ยงปครื่ องบินไอพ่นอยูบ่ ริ ปวณด้านหลังวัด ทั้งพรรแลรญาติโยมต้องหยุดกิจกรรม
แล้วรี บออกไเดูบริ ปวณที่ปกิดความปสี ยหายพบก้อนหิ นขนาดศหญ่ 2 ก้อนสไลด์ลงมาทับอาคาร
บางส่ วน แลรต่อมาก้อนที่ 3 ก็ไถลลงมาอีกคราวนี้ลงไเทับอาคารที่พกั คอย โดยปฉพารบริ ปวณ
ห้องน้ าพังปสี ยหาย
นายสุรร ปต๋ งผิว รองนายก อบต.แหลมทอง ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล กล่าวว่า ขณรปกิดปหตุได้รับผูท้ ี่กกั ตัวทั้งหมดปดินทางไเตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล
ตั้งแต่ปวลา 6 โมงปช้า มาทราบภายหลัง ปวลาเรรมาณ 08.00 น. โดยชุดกูภ้ ยั ฮุก 31 จุด ภักดีชุมพล โทรใัพท์ด่วนแจ้งว่าอย่านาผูเ้ ่ วยแลรผูก้ กั ตัวกลับมาที่วดั
ปนื่ องจากขณรนี้ อาคารที่พกั ทั้งหมด ถูกภูปขาถล่มทับ จึงรายงานศห้กบั นายอาปภอภักดีชุมพล
ทราบ แลรนายอาปภอได้รีบปดินทางมาที่ปกิดปหตุพร้อมสัง่ ห้ามไม่ศห้ผทู ้ ี่ไม่มีส่วนปกี่ยวข้องปข้าไเ
ศนบริ ปวณพื้นที่ที่ปกิดปหตุ พร้อมกับศห้ อบต.แหลมทอง ปข้าไเตรวจสอบรายลรปอียดพร้อม
เรรปมินค่าปสี ยหาย ขณรนี้ อยูศ่ นรรหว่างการตรวจสอบความปสี ยหายทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
ปหตุการณ์ที่ปกิดศนครั้งนี้ไม่มีผไู้ ด้รับบาดปจ็บแลรปสี ยชี วิต ส่ วนผูท้ ี่ปข้ารับการกักตัว แลรผูเ้ ่ วย
ได้นาตัวไเกักตัวที่ใูนย์พกั คอย วัดแหลมทองวนาราม แล้ว.
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ตรัง แจ้ งด่ วนเตือนฝนตกหนักคลื่นลมแรง เฝ้าระวังพืน้ ทีเ่ สี่ ยง

กรุ งเทพธุรกิจอัพเดต 17 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • เผยแพร่ 18 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา
ติดตาม

ตรัง ออกประกาศด่วนที่สุด แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ าป่ าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม คลื่นลมแรง เรื อเล็กควรงดออกจากฝั่ง
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า จังหวัดตรังเกิดฝนตกติดต่อกัน และฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้ งั แต่เมื่อคืนที่ผา่ นมา ล่าสุ ด นายไพบูลย์ โอ
มาก รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง รักษาราชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง ได้ออกลงนามออกประกาศด่วนที่สุด แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งมิสเตอร์เตือนภัย และเครื อข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ท้งั 10 อาเภอ และประชาชนในพื้นที่
เสี่ ยงภัย ฝนตกหนัก น้ าป่ าไหลหลาก น้ าล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มในพื้นที่ 8 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองตรัง อาเภอนาโยง อาเภอย่านตาขาว
อาเภอกันตัง อาเภอห้วยยอด อาเภอปะเหลียน อาเภอสิ เกา และอาเภอวังวิเศษ

พื้นที่เสี่ ยงสถานการณ์คลื่นลมแรงพื้นที่ติดชายฝั่ง 4 อาเภอ ประกอบด้วยอาเภอกันตัง อาเภอสิ เกา อาเภอปะเหลียน และอาเภอหาดสาราญ ให้
เตรี ยมความพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบจากสถานการณ์ อันเนื่องมาจากฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
ร่ างกายของประชาชนในพื้นที่ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นและเน้นย้ามาตรการในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 8
- 10 กันยายน 2564 โดยคลื่นสู งในทะเลอันดามันคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร โดยขอให้ชาวเรื อระมัดระวังในการเดินเรื อ และเรื อเล็กควรงดออก
จากฝั่ง และขอให้ประชาชนติดตามรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุ ข เตรี ยม
ความพร้อมด้านทรัพยากร เครื่ องมือ อุปกรณ์กชู้ ีพกูภ้ ยั และกาลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชัว่ โมง
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พังงาฝนตกหนักต่ อเนื่องส่ งผลนา้ รอระบายไหลท่ วมขังบนถนนเพชรเกษมสาย ตะกัว่ ป่ า – เขาหลัก
สยามรัฐอัพเดต 20 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • เผยแพร่ 20 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • สยามรัฐออนไลน์
ติดตาม

พังงาฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลทาให้น้ ารอระบายได้ไหลท่วมขังบนถนนเพชรเกษมสาย ตะกัว่ ป่ า – เขาหลัก อ.ตะกัว่ ป่ า ด้านกรมทรัพยากรน้ าแจ้ง
เตือนหลายหมู่บา้ นให้เฝ้าระวังน้ าป่ าไหลหลากดินโคล่นถล่มหลังจากวัดปริ มาณน้ าฝนสะสมเกิด100มิลลิเมตร
เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่าฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผา่ นมาได้เกิดน้ าที่รอระบายลงสู่ คลองบางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา
ได้เอ่อล้นไหลท่วมถนนเพชรเกษมสายตะกัว่ ป่ า – เขาหลัก ซึ่ งเป็ นเส้นทางที่กาลังก่อสร้างถนนจากท่อระบายน้ าที่มีขนาดเล็กแถวเดี่ยว ทาให้น้ าไม่
สามารถระบายลงสู่ คลองบางม่วงที่ห่างประมาณ 300 เมตร ได้สะดวกเมื่อฝนตกหนักมีปริ มารน้ าฝนสะสมจึงไหลเข้าท่วมบ้านเรื อประชาชนที่อยู่
พื้นที่ราบลุ่มต่าริ มถนนความสูงของน้ าประมาณ 10 - 20 เซนติเมตรทาให้รถขนาดเล็กสัญจรด้วยความลาบาก
โดยทางห้องปฏิบตั ิการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ าหลาก-ดินถล่ม สานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา (สวพ.)กรมทรัพยากรน้ า (ทน.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ทส.) แจ้งสถานการณ์น้ าฝนเตือนภัยอพยพ (สี แดง) ด้วยปริ มาณน้ าฝน บ้านบางติบ ตาบลบางวัน ปริ มาณฝน
สะสม 12 ชัว่ โมง 169.0 มิลลิเมตรบ้านไทรทอง ตาบลบางวัน ปริ มาณฝนสะสม 12 ชัว่ โมง 118.5 มิลลิเมตร อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
บ้านโรงกลวง ตาบลนบปริ ง อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ปริ มาณฝนสะสม 12 ชัว่ โมง 119.0 มิลลิเมตร บ้านบางใหญ่ ตาบลบางนายสี อาเภอ
ตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา ปริ มาณฝนสะสม 12 ชัว่ โมง 146.0 มิลลิเมตร
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ทม.สมยงำืร่นโสโส ำ่ท รอนรฝ ัลหำ้อนบทส งมรเ รอสโย งอืเเ.

สยามรัฐอัพเดต 21 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • เผยแพร่ 21 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • สยามรัฐออนไลน์
ติดตาม

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายณัฐพล นาคสุ ข นายกเทศมนตรี เมืองยโสธร พร้อมด้วย นายอดุลย์ วงษ์แหวน ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร นาย
วรวัฒน์ จันทร์ศิริ ร้อยตรี ศกั ดิ์ ชาติวงษ์ นายดารงค์ จีราระรื่ นศักดิ์ นายภูมิศกั ดิ์ ไชยวิเศษ และเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
งานเทศกิจ ได้ลงพื้นที่บริ เวณชุมชนโนนสมบูรณ์ ตั้งเครื่ องสู บน้ าเร่ งระบายน้ าที่ท่วมขังจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ผา่ นมาจนถึงขณะนี้เพื่อ
บรรเทาความเดือนร้อนของพี่นอ้ งประชาชนในชุมชนดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ าท่วมขังในครั้งนี้โดยพื้นที่บริ เวณดังกล่าวเป็ น
แอ่งกะทะเมื่อฝนตกก็จะเกิดน้ าท่วมขังทันที่
โฆษณา อ่านบทความต่อด้านล่าง -
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เลยฝนตกหนักนำ้ ป่ ำจำกนำ้ พำนไหลเข้ ำท่ วมด่ ำนซ้ ำยกว่ ำ 10 หลังคำเรื อน
แนวหน้าเผยแพร่ 1 วันที่แล้ว
ติดตาม

เมื่อคืนวันที่ 8 ก.ย.64 ที่ผา่ นมา ตลอดจนวันนี้ (9 ก.ย.64) ได้มีฝนตกหนักในท้องที่อาเภอด่านซ้าย และฝนตกทางตอนเหนือของอาเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย ส่ งผลให้เกิดน้ าป่ าจากน้ าพานไหลเข้าท่วมบ้านเรื อนราษฎร บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 7 ตาบลด่านซ้าย กว่า 10 หลังคาเรื อน
ต่อมานายนที พรมภักดี นายอาเภอด่านซ้าย ได้ลงพื้นที่และมอบหมายให้ปลัดอาเภอฝ่ ายความมัน่ คง นากาลังสมาชิก อส. ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ ปภ.
เทศบาลตาบลศรี สองรัก ผูใ้ หญ่บา้ น และจิตอาสา 20 นาย ร่ วมกันเคลื่อนย้ายขนสิ่ งของขึ้นที่สูงระดับน้ าสู งประมาณ 20-30 เซนติเมตร
บ้านเรื อนที่อยูร่ ิ มน้ าและพื้นที่ลุ่มต่า และอยูร่ ะหว่างการสารวจความเสี ยหาย - 003

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15888
Col.Inch: 13.61 Ad Value: 21,095.50
ภาพข่าว: หินถล่ม

รหัสข่าว: C-210910038022(9 ก.ย. 64/07:57)

หน้า: 1(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 63,286.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23243
หน้า: 1(ล่างขวา), 12
Col.Inch: 70.17 Ad Value: 154,374
PRValue (x3): 463,122
หัวข้อข่าว: ตลาดกบินทร์ ท่วมรอบ2 ฝนซัดทุกภาค

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23243
หน้า: 1(ล่างขวา), 12
Col.Inch: 70.17 Ad Value: 154,374
PRValue (x3): 463,122
หัวข้อข่าว: ตลาดกบินทร์ ท่วมรอบ2 ฝนซัดทุกภาค

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2
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บรรยากาศฝนตกนา้ ท่ วมขังบนถนนพุทธรักษาชาวบ้ านต้ องช่ วยกันยกรถจักรยานยนต์ ข้ามฝั่งหนีนา้
77kaodedเผยแพร่ 1 วันที่แล้ว • 77 ข่าวเด็ด

บรรยากาศฝนตกน้าท่ วมขังบนถนนพุทธรักษา(แพรกษา) ต.ท้ ายบ้ านใหม่
อ.เมือง สมุทรปราการ ชาวบ้ านต้ องช่ วยกันยกรถจักรยานยนต์ ข้ามฝั่งหนี
น้า
เมื่อเวลา 18:00 น. วันที่ 8 กันยายน 2564 ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก
ในพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้มีน้ าท่วมขังบนถนนเส้นหลักหลาย
สายของจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะบนถนนพุทธรักษา ต.ท้ายบ้าน
ใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็ นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อและระหว่างพื้นที่
บางปู และถนนสุ ขมุ วิท มีปริ มาณน้ าฝนท่วมขังสูงทั้งสองฝั่งยาวหลายกิโล
โดยเฉพาะขามุ่งหน้าออกถนนสุ ขมุ วิท ซึ่งมีการขุดถนนวางท่อระบายน้ าอยู่
ทางด้านฝั่งซ้าย ซึ่งอยูร่ ะหว่างดาเนินการ มีปริ มาณน้ าท่วมสู งกว่า 50
เซนติเมตร ในบางจุดสูงมากว่า 50 เซนติเมตร โดยเฉพาะบริ เวณช่วงหน้า
ปั๊ มน้ ามันเชลล์ จนรถจักรยานยนต์ไม่สามารถวิง่ ผ่านได้และมีหลายคันเครื่ องยนต์
ดับ จนชาวบ้านต้องช่วยกันยกรถจักรยานยนต์ข้ นึ เกาะกลางข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งที่มี
ปริ มาณน้ าท่วมน้อยกว่า ทาให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโดยเฉพาะรถยนต์เก๋ งและส่ วนบุคคล ต้องขับย้อนศรขึ้นมาส่ วนทางบนถนนอีกฝั่ง
หนึ่งซึ่ งมีปริ มาณน้ าท่วมขังน้อยกว่า หนีน้ าออกถนนสุ ขมุ วิท โดยไม่มีเจ้าหน้าที่มาอานวยความสะดวกด้านการจราจรแต่อย่างใด ทาให้การจราจร
ทั้ง 2 ฝั่งของถนนแพรกษา ติดขัดยาวหลายกิโลเมตร ผลกระทบของน้ าท่วมรอการระบายทาให้การจราจรด้านถนนแพรกษาติดขัดสะสมเป็ น
ระยะทางหลายกิโลเมตร ขณะที่เครื่ องสูบน้ าของเทศบาลตาบลบางปูและเทศบาลตาบลแพรกษา ต่างเร่ งสู บระบายน้ าออกจากผิวการจราจรอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ปริ มาณน้ าที่ท่วมขังอยูก่ ็ลดลงไปเพียงเล็กน้อยและน่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่ งนี้หากคืนนี้ไม่มีฝนตกลงมาเติม
อีก

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(../..)https://www.komchadluek.net/news/482802/ (../.. )
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กองทัพบก สั่งรับมือนำท่วม "พำยุโกนเซิน" 24 ชั่วโมง 09 ก.ย. 2564
กองทัพบก เตรียมกำลังรับมือ "พำยุโกน
เซิน" ทุกพืนที่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมส่งหน่วยทหำร
เข้ำช่วยเหลือประชำชนจำกวิกฤตินำท่วม
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งำทอง รองโฆษก
กองทัพบก กล่ำวว่ำ จำกสภำพอำกำศ ห้วง 9-30
ก.ย. 64 ที่ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจำกมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ และ "พำยุโกนเซิน" ทำให้ฝนตก
หนักให้หลำยพืนที่ อำจเกิดนำท่วมฉับพลัน นำป่ำ
ไหลหลำก ดินโคลนถล่ม โดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้ำระวัง
ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก,
ลำปำง, น่ำน, พะเยำ, ร้อยเอ็ด, จันทบุรี, ตรำด และ นครรำชสีมำ ทังนี ศูนย์บรรเทำสำธำรณภัยกองทัพบก หน่วยทหำรใน
ทุกกองทัพภำคและมณฑลทหำรบก ได้ติดตำมสถำนกำรณ์นำและประเมิน "พำยุโกนเซิน" รวมถึงเตรียมแผนกำรป้องกันและ
ช่วยเหลือหำกเกิดผลกระทบจำกปริมำณนำฝนที่มำกเกินจนทำให้เกิดนำท่วม ตลอดจนบูรณำกำรร่วมกับจังหวัดและหน่วย
ป้องกันบรรเทำภัยท้องถิ่น, เตรียมควำมพร้อมของกำลังพลและเครื่องมือบรรเทำสำธำรณภัย ชุดแพทย์เคลื่อนที่ รถครัวสนำม
เป็นต้น เพื่อเข้ำช่วยเหลือประชำชนได้ทันต่อเหตุกำรณ์ ปัจจุบันในบำงพืนที่ได้มีกำรแจ้งเตือนประชำชน อพยพสิ่งของและสัตว์
เลียงขึนที่สูง รวมทังกำรเตรียมชุดประเมินภัยพิบัติพร้อมปฏิบัติทันทีหำกเกิดเหตุกำรณ์ ส่วนในพืนที่ชุมชนหนำแน่นหรือเขต
เมือง เช่น กทม. และปริมณฑล หน่วยทหำร จะเน้นกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรสัญจร สนับสนุนหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำร
เร่งระบำยนำ
ล่ำสุด พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้
บัญชำกำรทหำรบก สั่งกำรให้หน่วยทหำรดูแลประชำชน
ในสถำนกำรณ์นำ "พำยุโกนเซิน" ตลอดฤดูฝนนี เนื่องจำก
หำกมีฝนตกมำกผิดปกติ อำจทำให้ประชำชนเดือนร้อน
หรือเกิดอุทกภัย กำรเข้ำช่วยเหลือทันทีจึงมีควำมจำเป็น
และเร่งด่วน โดยให้นำศักยภำพของหน่วยทหำรทังใน
ด้ำนกำลังพล เครื่องมือ เตรียมแผนกำรช่วยเหลือ เข้ำ
สนับสนุนหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรง
ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องให้ควำมสำคัญควบคู่ไป
กับกำรบรรเทำสำธำรณภัย คือ กำรป้องกันตนเองและ

-2ป้องกันประชำชนไม่ให้มีกำรติดเชือโควิด-19 ซึ่งกำรช่วยเหลือ
ในสถำนกำรณ์พิเศษ ต้องสอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันโรค
กำรพิทักษ์พลและสำมำรถเข้ำดูแลประชำชนได้ในทุก
เหตุกำรณ์ สิ่งสำคัญคือกำรรักษำสุขภำพตนเอง เนื่องจำก
ในช่วงนีมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับกำรแพร่ระบำดของโควิด
ในหลำยพืนที่ยังมีอยู่
ส่วนสถำนกำรณ์นำจำก "พำยุโกนเซิน" ในวันนี กรม
ทหำรรำบที่ 16 ได้นำกำลังพลจิตอำสำเข้ำช่วยเหลือ
โรงพยำบำลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ขนย้ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ พร้อมสูบนำออกจำกพืนที่นำท่วม, จ.เลย จำกภำวะนำล้นตลิ่ง
ที่ อ.ด่ำนซ้ำย มณฑลทหำรบกที่ 28 ได้ส่งกำลังพลวำงกระสอบทรำยป้องกันนำท่วมบ้ำนประชำชนร่วมกับส่วนรำชกำรในพืนที่
และที่ อ.นำดี จ.ปรำจีนบุรี เกิดอุทกภัยนำป่ำไหลหลำก กรมทหำรรำบที่ 2 รอ. จัดกองร้อยบรรเทำสำธำรณภัยช่วยเหลือ
อำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน
สำหรับประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกภำวะฝนตกหนักในช่วงนี "พำยุ
โกนเซิน" ขอรับควำมช่วยเหลือได้จำกหน่วยทหำรใกล้บ้ำนหรือติดต่อศูนย์
บรรเทำสำธำรณภัยกองทัพบก โทร. 02-2977648, กองทัพภำคที่ 1 (กลำง) โทร.
02-2815443, กองทัพภำคที่ 2 (อีสำน) โทร. 044-245946, กองทัพภำคที่ 3
(เหนือ) โทร. 055-242859, และกองทัพภำคที่ 4 (ใต้) โทร. 075-383405

กรพรผณมงนบมก์ปน์ชรนนมงนมธะ ถ่รณปน์ชรนนมงนมธะ
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/Rp8zne?utm_source=lineshare
(../..)https://www.infoquest.co.th/2021/124344
(../..)
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กทมงนำรมนน่มอรนฝรมกรนยะมรมรทบำมนนมมมบมรรม รทำรงน์ณรากนพถมมกมบรรมอ้รพ.
อินโฟเควสท์อัพเดต 1 วันที่แล้ว • เผยแพร่ 1 วันที่แล้ว • สำนักข่ำวอินโฟเควสท์
ติดตำม

มรณยนพคะ รนอรพศนี ผูำรมรมำณกรนนมรมนกกรนน์่รณมรมร กนุพรทงมารมคน (กทม.) กกบรำำบร ไดำรมนีณมงนำรมนน่นฝรมกรนยะ
น์ดน่มรมรใมมมบมรมรรทำรงน์ณรที้นูพขึรมากนพถมมกามนกมบรรมอ้รพ โดณนมรมนกกรนน์่รณมรมรไดำปน์ชุมนบำมกน่กนมชกปน์ทรมมก์
ามบำณพรมที้รกี้ณำขำรพใมคย์รมุกนนมกรนมนดมรมมก์ำนรคนร์าะมมำโมำมนฝรมกรนยะรป็มปน์ทมรทุกนนปดราะ รงอ้รนบำมกนม
มนดมรม ำนรคนร์าะ ปน์รมนมนฝรมกรนยะนภรงรรกรศมก์นฝรมกรนยะมรมร รงอ้รรป็มขำรมูกกรนนน้พกรน กรน่นนารนทนดกรนมรมร
มก์นมน่นมุมกรนมนดนนมใทมกำไขปัญารที้รรทรกนดขึรมนบำมกนม รวมทั้งประชุมเตรียมควำมพร้อมร่วมกับจังหวัดปริมณฑลและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำรือและเตรียมกำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วมในพื้นที่รอยต่อ
สำหรับกำรป้องกันน้ำหลำกเข้ำท่วมพื้นที่ริมตลิ่ง กทม.ได้ก่อสร้ำงแนวป้องกันน้ำแม่น้ำเจ้ำพระยำ คลองบำงกอกน้อย
คลองมหำสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนงในพื้นที่กรุงเทพฯ มีควำมยำวริมตลิ่ง 87.93 กิโลเมตร เป็นแนวป้องกัน
ตนเองยำวประมำณ 9 กิโลเมตร ซึ่งสำนักกำรระบำยน้ำได้ก่อสร้ำงแนวป้องกันน้ำท่วมแล้วเสร็จควำมยำว 78.93 กิโลเมตร โดย
มีกำรตรวจสอบและซ่อมแซมแนวป้องกันและอุปกรณ์ควบคุมน้ำตำมแนวริมแม่น้ำเป็นประจำ
พร้อมทั้งเรียงกระสอบทรำยบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันและเสริมตำมแนวป้องกันน้ำท่วมที่มีระดับต่ำ บำรุงรักษำและ
ตรวจสอบประสิทธิภำพอุโมงค์ระบำยน้ำ สถำนีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำให้พร้อมใช้งำนได้ทุกสถำนี ตลอดจนสำรวจและติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำชั่วครำวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้ำระวังน้ำท่วม รวมทั้งสำรองเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (mobile unit) ในกรณีฉุกเฉิน
หรือไฟฟ้ำดับ
ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่หน่วยปฏิบัติกำรเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST) เข้ำตรวจสอบแก้ไขปัญหำในพื้นที่
กรุงเทพฯ และให้ควำมช่วยเหลือประชำชน อีกทั้งได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อบูรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือและประสำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ โดยมีศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักกำรระบำยน้ำเป็นศูนย์กลำง
กำรแจ้งเตือนสถำนกำรณ์น้ำไปยังสำนักงำนเขตต่ำง ๆ ที่อยู่แนวริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
โดย สำนักข่ำวอินโฟเควสท์ (08 ก.ย. 64)

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

Section: First Section/ภูมิภาค
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26265
Col.Inch: 14.19 Ad Value: 29,799
หัวข้อข่าว: นครปากเกร็ดเปิดเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

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

หน้า: 10(ซ้าย)
PRValue (x3): 89,397

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/ชุมชนเมือง - ต่างประเทศ
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26265
หน้า: 9(ขวา)
Col.Inch: 26.72 Ad Value: 56,112
PRValue (x3): 168,336
หัวข้อข่าว: เร่งแนวกั้นริมตลิ่งอุดฟันหลอหวั่นฝนเติมทำเจ้าพระยาทะลัก

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11244
Col.Inch: 28.17 Ad Value: 30,987
หัวข้อข่าว: อุดจุดโหว่-กันน้ำทะลักเจ้าพระยา

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

หน้า: 2(ล่าง)
PRValue (x3): 92,961

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24633
หน้า: 12(ล่างขวา)
Col.Inch: 58.22 Ad Value: 61,131
PRValue (x3): 183,393
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: กรมชลฯเข้มแผนพร่องน้ำ-เก็บน้ำ รับมือฤดูฝน64 กันน้ำท่วม-สำรองน้ำไว้...

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

หน้า: 1/1

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

Section: กีฬา/เกษตร
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26265
Col.Inch: 57.92 Ad Value: 121,632
หัวข้อข่าว: เผยแผนพร่องน้ำ เก็บน้ำรับมือฤดูฝน

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

หน้า: 17(บนขวา)
PRValue (x3): 364,896

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

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

Section: กีฬา/เกษตร
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26265
Col.Inch: 57.92 Ad Value: 121,632
หัวข้อข่าว: เผยแผนพร่องน้ำ เก็บน้ำรับมือฤดูฝน

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

หน้า: 17(บนขวา)
PRValue (x3): 364,896

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26265
หน้า: 1(บนขวา), 12
Col.Inch: 128.97 Ad Value: 270,837
PRValue (x3): 812,511
คลิป: สี่สี
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

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26265
หน้า: 1(บนขวา), 12
Col.Inch: 128.97 Ad Value: 270,837
PRValue (x3): 812,511
คลิป: สี่สี
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

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26265
หน้า: 1(บนขวา), 12
Col.Inch: 128.97 Ad Value: 270,837
PRValue (x3): 812,511
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: 1/4 Special Report: รัฐทุ่มเงิน'หลักเกณฑ์'ใหม่!รับมือภัยพิบัติ-โรคระบาด

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

หน้า: 3/3

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

Section: First Section/ชุมชนเมือง - ต่างประเทศ
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26265
หน้า: 9(บน)
Col.Inch: 43.73 Ad Value: 91,833
PRValue (x3): 275,499
หัวข้อข่าว: สภาวิศวกรจี้จุดน้ำท่วมขังกทม.ตะวันออก

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/ชุมชนเมือง - ต่างประเทศ
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26265
หน้า: 9(บน)
Col.Inch: 43.73 Ad Value: 91,833
PRValue (x3): 275,499
หัวข้อข่าว: สภาวิศวกรจี้จุดน้ำท่วมขังกทม.ตะวันออก

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11244
Col.Inch: 188.92 Ad Value: 292,826
หัวข้อข่าว: จ่อคลายอีก 29จว.แดงเข้ม

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

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11
PRValue (x3): 878,478

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/4

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11244
Col.Inch: 188.92 Ad Value: 292,826
หัวข้อข่าว: จ่อคลายอีก 29จว.แดงเข้ม

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

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11
PRValue (x3): 878,478

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/4

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11244
Col.Inch: 188.92 Ad Value: 292,826
หัวข้อข่าว: จ่อคลายอีก 29จว.แดงเข้ม

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

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11
PRValue (x3): 878,478

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/4

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11244
Col.Inch: 188.92 Ad Value: 292,826
หัวข้อข่าว: จ่อคลายอีก 29จว.แดงเข้ม

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

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11
PRValue (x3): 878,478

คลิป: สี่สี

หน้า: 4/4

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/x8E8le?utm_source=lineshare

(../..)https://www.matichon.co.th/region/news_2931947

ฉบับประจำวันที่…10…..เดือน..กันยำยน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จำนวน 1 แผ่น

ปภ.เขต 4 มอบรถดับเพลิง 167 ล้านบาทให้ เทศบาลหัวหินใช้ ระงับเหตุอคั คีภัยอาคารสู ง
MATICHON ONLINEอัพเดต 28 นาทีที่แล้ว • เผยแพร่ 11 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา
ติดตาม

ปภ.เขต 4 มอบรถดับเพลิง 167 ล้ านบาทให้ เทศบาลหัวหินใช้ ระงับเหตุอคั คีภัยบนอาคารสู ง
วันที่ 9 กันยายน นายพัลลภ สิ งหเสนี ผูว้ า่ ราชการ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) การใช้
เครื่ องจักรป้องกันอัคคีภยั ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และเทศบาลเมืองหัวหิ น โดยมี นายอุดม เพชรคุต ผูอ้ านวยการศูนย์
ปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขนั ธ์ และ นายนพพร วุฒิกลุ นายกเทศมนตรี เมืองหัวหิ น ร่ วมลงนาม เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและระงับอัคคีภยั ในเขต
พื้นที่เทศบาลหัวหิ นและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมส่ งมอบรถดับเพลิงชนิดหอน้ าขนาดความสูงไม่นอ้ ยกว่า 90 เมตร มูลค่า 167 ล้านบาท ให้เทศบาล
ไว้ใช้ในการระงับอัคคีภยั จากนั้นผูว้ า่ ราชการจังหวัดมอบประกาศเกียรติคุณด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจาปี 2564 ให้กบั เทศบาลเมือง
หัวหิ น ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรม ปภ.
นายนพพร วุฒิกลุ นายกเทศมนตรี เมืองหัวหิ น กล่าวว่า เทศบาลหัวหินจัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงต่ออัคคีภยั ในเขตชุมชนที่มีอาคารสูง ซึ่ง
รถดับเพลิงขนาดเล็กมีขีดความสามารถไม่เพียงพอ การลงนามบันทึกข้อตกลงนี้มีผลผูกพันตั้งแต่วนั ที่ 9 กันยายน 2564-30 กันยายน 2565
เน้นการบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานที่มีศกั ยภาพและเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานและมีขีดความสามารถในการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ รวมถึงเป็ นพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงในการเผชิญสาธารณภัยรู ปแบบต่างๆ ที่จาเป็ นต้องใช้เครื่ องจักรกลที่มีสมรรถนะสู งเข้าคลี่คลาย
สถานการณ์เร่ งด่วนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที โดยเทศบาลได้จดั ส่งเจ้าหน้าที่งาน ปภ. 5 นาย เดินทางไปฝึ กอบรมการใช้งานและบารุ งรักษา
รถดับเพลิงชนิดหอน้ าขนาดความสู งไม่นอ้ ยกว่า 90 เมตร แล้ว
นายอุดม เพชรคุต ผูอ้ านวยการศูนย์ ปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขนั ธ์ กล่าวว่า กรมฯมีนโนบายบูรณาการเครื่ องจักรกลสาธารณภัยร่ วมกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีศกั ยภาพ การจัดทา MOU ร่ วมกับเทศบาลหัวหิ น เป็ นการบูรณาการรถดับเพลิงอาคารสู งไม่ต่ากว่า 90 เมตร
เพื่อเผชิญเหตุในการดับเพลิงอาคารสูง หลังจากพบว่าเทศบาลหัวหิ นมีอาคารสู งเกินกว่า 20 ชั้น 22 แห่ง นอกจากนั้นยังมีอาคารที่เป็ นแหล่งที่พกั
อาศัยที่เป็ นอาคารสูงทั้งในเขตเทศบาลหัวหิ นและ อ.ชะอา จ.เพชรบุรี เหตุที่จาเป็ นต้องนามาไว้ที่เทศบาลเพราะว่าการจอดไว้ที่ศนู ย์ ปภ.เขต 4 ยูท่ ี่
อ.สามร้อยยอด หากมีเหตุเกิดขึ้นที่หวั หิ นต้องใช้เวลาเคลื่อนย้ายไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง การนาเครื่ องจักรมารองรับกรณี เกิดภัยขึ้นในพื้นที่เพื่อให้การ
เผชิญเหตุมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น สามารถออกไปปฏิบตั ิงานได้อย่างทันท่วงที

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24633
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 8
Col.Inch: 34.63 Ad Value: 36,361.50
PRValue (x3): 109,084.50
หัวข้อข่าว: อุตุฯเตือนรับมือพายุ'โกนเซิน' ชัยภูมิฝนซัดหินถล่มที่พักสงฆ์

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/1veGPz?utm_source=lineshare
(../..)https://www.newtv.co.th/news/88012
(../..)

ฉบับประจำวันที่…10…..เดือน..กันยำยน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จำนวน 2 แผ่น

อุตุฯเตือนฝนตกหนัก 50 จังหวัด new18อัพเดต 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา • new18
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักร้ อยละ 80 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ กทมและมริมะลล .
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชม. ข้างหน้า บริ เวณ
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่ งในภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ น
พื้นที่เสี่ ยงภัยบริ เวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่ งอาจทาให้เกิด
น้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่ าไหลหลากไว้ดว้ ย สาหรับคลื่นลมบริ เวณทะเลอันดามันและอ่าว
ไทยมีกาลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสู ง 2-3 เมตรและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสู งประมาณ 2 เมตร ส่ วนบริ เวณที่มีฝนฟ้ าคะนองคลื่นสู งมากกว่า 3 เมตร
ขอให้ชาวเรื อเดินเรื อด้วยความระมัดระวังและเรื อเล็กบริ เวณทะเลอันดามันควรงดออกฝั่งจนถึงวันที่ 14 ก.ย. 2564
เนื่องจากร่ องมรสุ มกาลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ที่พดั ปกคลุม
ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกาลังแรง
อนึ่ง พายุโซนร้อน “โกนเซิน” (CONSON) บริ เวณทะเลจีนใต้ตอนบน กาลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะ
ไหหลาลงอ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 12-13 ก.ย. 2564
พยากระ์ อากาศสาหรับมระเทศไทยตั้งแต่ เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. วันพรุ่ งนี้
ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ ง บริ เวณ จ.แม่ฮ่องสอน เชี ยงใหม่ ลาพูน ลาปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุ โขทัย
พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กาแพงเพชร และตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ ง บริ เวณ จ.เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
สกลนคร กาฬสิ นธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร นครราชสี มา บุรีรัมย์ สุ รินทร์ ศรี สะเกษ อุบลราชธานี และอานาจเจริ ญ
ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริ เวณ จ.นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สิ งห์บุรี อ่างทอง พระนครศรี อยุธยา
นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี
ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ ง บริ เวณ จ.นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริ เวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสู งมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริ เวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร สงขลา ปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาส ทะเลมีคลื่น
สูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ งบริ เวณ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง และมีฝนตกหนักบาง
แห่ง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร กทม.และมริมะลล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง.

