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ปภ.น ำร่อง 5 จังหวัดอสีำน วำงระบบติดตำม – เฝ้ำระวัง – เตรียมพร้อมรับอุทกภัย 

 
 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย จัดโครงกำรน ำร่องกำรติดตำม 
เฝ้ำระวัง และเตรียมควำมพร้อมรับอุทกภัย ใน 5 จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือวำงระบบ
กำรติดตำมและเฝ้ำระวังระดับน ้ำที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและปัญหำในพื ้นที่ 
เพื่อให้สำมำรถแจ้งเตือนในพื้นที่ได้อย่ำงทันท่วงที รวมถึงบริหำรจัดกำรเครื่องมือเครื่องจักรกล 
ที่จ ำเป็นไปยังพื้นที่เส่ียงภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 นำยชัยณรงค ์วำสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในฐำนะ
โฆษก ปภ. เปิดเผยว่า อุทกภัยเป็นปัญหาที่เกิดขึน้บ่อยครั้งในประเทศไทย โดยเฉพาะอิทธิพลจากพายุ  
ที่ท าใหม้ีปริมาณฝนตกมากจนน า้เอ่อลน้ล าน า้สายหลักและสายรองเขา้ท่วมพืน้ที่เกษตรและที่อยู่อาศัย 
ดังเช่นผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิที่เกิดขึน้ เมื่อปี 2562 ท าใหเ้กิดน า้ท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื ้นที่
จ ังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จึงได ้จ ัด
โครงการน าร่องการติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมความพรอ้มรบัอุทกภัย ใน 5 จังหวัด ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ไดแ้ก่ อุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ และรอ้ยเอ็ด เพื่อวางระบบการติ ดตามและ
เฝ้าระวังระดับน า้ในพืน้ที่ใหม้ีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงและปัญหาในพืน้ที่ โดย ปภ. 
ร่วมกับจังหวัดวิเคราะหข์อ้มูลสถานการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึน้ในอดีต รวมถึงสาเหตุของอุทกภัย ล าน า้  
สายหลัก ล าน า้สายรองที่เป็นแหล่งก าเนิดของอุทกภัย และจุดเปราะบางในแต่ละพืน้ที่ พรอ้มติดตั้งว ัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติงานเฝ้าระวังและเตรียมความพรอ้มรับมืออุทกภัยที่เหมาะสม เพื่อวางแนวทางปฏิบัติ
ใหช้ัดเจนและก าหนดผู้รับผิดชอบใหส้ามารถประสาน แจง้เตือนความเสี่ยงในเรื่องน า้ท่วมได้อย่างทันท่วงที  

การศึกษา... 
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 “การศึกษาเพื่อใหท้ราบและติดตามตน้เหตุของการเกิดอุทกภัยในแต่ละพืน้ที่มีความส าคัญมาก 
เราจะไดข้อ้มูลที่จ  าเป็นมาคาดการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึน้ในพืน้ที่ ประกอบกับเฝ้าระวังระดับน า้ในล าน า้
สายหลักสายรองที่มีผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจที่มีความเปราะบาง
ต่อการเกิดอุทกภัย จะท าใหส้ามารถแจง้เตือนอุทกภัยใหก้ับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง นอกจากนี ้
ย ังท าใหก้ารเคลื ่อนย ้ายเครื ่องมือเครื ่องจ ักรกล ที ่จ  าเป็นไปยังพื น้ที ่เสี ่ยงภ ัย เพื ่อใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนไดท้ันต่อสถานการณ์ ขณะนีไ้ดด้  าเนินการแลว้ที่จ ังหวัดยโสธร  ในพืน้ที่ล  าเซบายซึ่งเป็นล าน า้
สาขาของแม่น า้มูลและจะเร่งด าเนินการใน 4 จังหวัดที่เหลือใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี ้ทั้งนี ้เพื่อ
ความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่เสี่ยงภัย” นายชัยณรงค ์โฆษก ปภ. กล่าว  

 ส าหรบัโครงการน าร่องการติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมความพรอ้มร ับอุทกภัย ก าหนดด าเนิน
โครงการ ในพืน้ที่รบัผิดชอบของศูนยป์้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี รวม 5 จังหวัด 
ไดแ้ก่ อุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ และรอ้ยเอ็ด ซึ่งเป็นพืน้ที่ประสบอุทกภัยเป็นประจ า 
สรา้งความเดือดรอ้นและความสูญเสียในชีวิตทรพัยส์ินของประชาชนทุกปี การด าเนินโครงการดังกล่าว
เพื่อใหท้ราบข้อมูลระดับน า้ที่เพิ่มสูงขึน้และ พืน้ที่เสี่ยงที่อาจเกิดอุทกภัย สามารถวิเคราะหส์ถานการณ์ แจง้
เตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง และประชาชนที่อาจได้ร ับผลกระทบได้อย่างทั่วถึง ศูนยป์้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยเขต ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ ังหวัด และหน่วยงานที่เ กี่ยวข ้องในพื ้นที่
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดเตรียมทรพัยากรทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรกล และก าลังพล ไปยังพืน้ที่
เสี่ยงหรือจุดที่เหมาะสมไดอ้ย่างเพียงพอและทันท่วงที รวมถึงน าขอ้มูลที่ไดจ้ากกา รเฝ้าระวังและติดตาม
อุทกภัยมาวิเคราะหเ์พื่อก าหนดแนวทางการบริหารจัดการน า้ในการแกไ้ขปัญหาอุทกภัยอย่างมี ประสิทธิภาพ 
ในอนาคต 
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ปภ.เขต 7 สกลนคร แขง่ขันประกอบสะพานแบบถอดประกอบ 
"เตรียมให้พร้อม ฝึกซ้อมเป็นประจ า ลงมือท าได้ทันท"ี 

       กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการแข่งขันการประกอบสะพานแบบถอดประกอบ  (Bailey bridge) 
ณ ศนูยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 1-18 ระหว่างวนัที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 ผ่าน Zoom Rooms ทัง้นี ้
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง  18 ศูนย์เขต ในการ
ปฏิบติังานตามภารกิจและเป็นไปตามนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  ตามนโยบาย "เตรียมให้
พรอ้ม ฝึกซอ้มเป็นประจ า ลงมือท าไดท้นัที" 
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สุโขทัย ประชุมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย ดินถล่ม 
 

 
 

 

 

 ท่ีหอ้งประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจงัหวดัสุโขทยั นายวิรุฬ พรรณเทวี ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุโขทยั 
เป็นประธานการประชุมการฝึกศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์อุทกภยั และดินถล่มจงัหวดัสุโขทยั ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยกองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง แจง้ให้กองอาํนวยการป้องกนัและ บรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดัทุกจงัหวดั เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภยัในช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยให้มีการฝึก
ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์จงัหวดั กรณีอุทกภยั ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : 

TTX) ให้เหมาะสมกับความเส่ียงอุทกภยัตามสภาพพื้นท่ี ซ่ึงในวนัน้ีท่ีประชุมได้รายงานสถานการณ์อุทกภยั 

ปี 2563 ,วิเคราะห์สภาพอากาศ และปริมาณน้าํฝน ปี 2564 และการวิเคราะห์สถานการณ์นํ้ า โดยโครงการ
ชลประทานสุโขทยั ในประเด็นท่ีตอ้งดาํเนินการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาอุทกภยัในหว้งปีท่ีผา่นมา 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15868
วันที่: เสาร์ 21 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 3, 6

หัวข้อข่าว: เซ็นซื้อแล้ว-ล็อตแรกถึงไทยกย.นี้ ไฟเซอร์30ล้านโดส

รหัสข่าว: C-210821020037(21 ส.ค. 64/04:42) หน้า: 1/6

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 304.55 Ad Value: 472,052.50 PRValue : 1,416,157.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15868
วันที่: เสาร์ 21 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 3, 6

หัวข้อข่าว: เซ็นซื้อแล้ว-ล็อตแรกถึงไทยกย.นี้ ไฟเซอร์30ล้านโดส

รหัสข่าว: C-210821020037(21 ส.ค. 64/04:42) หน้า: 2/6

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 304.55 Ad Value: 472,052.50 PRValue : 1,416,157.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15868
วันที่: เสาร์ 21 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 3, 6

หัวข้อข่าว: เซ็นซื้อแล้ว-ล็อตแรกถึงไทยกย.นี้ ไฟเซอร์30ล้านโดส

รหัสข่าว: C-210821020037(21 ส.ค. 64/04:42) หน้า: 3/6

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 304.55 Ad Value: 472,052.50 PRValue : 1,416,157.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15868
วันที่: เสาร์ 21 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 3, 6

หัวข้อข่าว: เซ็นซื้อแล้ว-ล็อตแรกถึงไทยกย.นี้ ไฟเซอร์30ล้านโดส

รหัสข่าว: C-210821020037(21 ส.ค. 64/04:42) หน้า: 4/6

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 304.55 Ad Value: 472,052.50 PRValue : 1,416,157.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15868
วันที่: เสาร์ 21 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 3, 6

หัวข้อข่าว: เซ็นซื้อแล้ว-ล็อตแรกถึงไทยกย.นี้ ไฟเซอร์30ล้านโดส
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วันที่: เสาร์ 21 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 15

หัวข้อข่าว: 'ก.ก.-พท.'ถล่มงบมท.-ล้มเหลว วุ่นขอนับองค์ฯ-ชวนย้ำถกให้จบ รัฐสภาจัดคิวรื้อรธน...

รหัสข่าว: C-210821020034(21 ส.ค. 64/04:47) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 148.44 Ad Value: 163,284 PRValue : 489,852 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15868
วันที่: เสาร์ 21 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 15

หัวข้อข่าว: 'ก.ก.-พท.'ถล่มงบมท.-ล้มเหลว วุ่นขอนับองค์ฯ-ชวนย้ำถกให้จบ รัฐสภาจัดคิวรื้อรธน...

รหัสข่าว: C-210821020034(21 ส.ค. 64/04:47) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 148.44 Ad Value: 163,284 PRValue : 489,852 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15868
วันที่: เสาร์ 21 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 15

หัวข้อข่าว: 'ก.ก.-พท.'ถล่มงบมท.-ล้มเหลว วุ่นขอนับองค์ฯ-ชวนย้ำถกให้จบ รัฐสภาจัดคิวรื้อรธน...

รหัสข่าว: C-210821020034(21 ส.ค. 64/04:47) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 148.44 Ad Value: 163,284 PRValue : 489,852 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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