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ฉบับประจำวันที่..2..เดือน…พฤศจิกายน... พ.ศ....2564..... กรอบ (./..)เช้า (...)บ่าย หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น

เวลา 08.50 น. รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
- ภาคกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ.ปราณบุรี)
- ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี (อ.พนม) นครศรีธรรมราช (อ.เมืองฯ ขนอม) พังงา (อ.กะปง ท้ายเหมือง ตะกั่วป่า) ตรัง (อ.เมืองฯ)
และสตูล (อ.ควนโดน ควนกาหลง ละงู)
พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองบัวลำภู (อ.โนนสัง ศรีบุญเรือง) ชัยภูมิ (อ.คอนสวรรค์ บ้านเขว้า เมืองฯ) ขอนแก่น (อ.ชนบท
อุบลรัตน์ น้ำพอง เมืองฯ) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ) นครราชสีมา (อ.โนนสูง คง เมืองยาง ประทาย โนนไทย
พิมาย เมืองฯ จักราช ชุมพวง เฉลิมพระเกียรติ โนนแดง) บุรีรัมย์ (อ.คูเมือง แคนดง สตึก) และศรีสะเกษ (อ.เมืองฯ ห้วยทับทัน
อุทุมพรพิสัย)
- ภาคกลาง จ.ลพบุ รี (อ.บ้ านหมี่ เมืองฯ) สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพี่น้อง) สิ งห์ บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี พรหมบุรี)
อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชัยชาญ) พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน
มหาราช บางปะหัน บางซ้าย ลาดบัวหลวง บ้านแพรก) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน ดอนตูม)
ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) และปราจีนบุรี (อ.บ้านสร้าง ศรีมโหสถ)
ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม
โดยเฉพาะพื้น ที่ชุมชนเมือง อาจได้รับ ผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่ มต่ำ พื้นที่ล าดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่ว ม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์
และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียม
ความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้าน
ในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสาย
ประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย
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1 พ.ย.64 เวลา 09.50 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีสถานการณ์ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก
และน้ำล้นตลิ่ง รวม 15 จังหวัด

สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจากจากการที่มีปริมาณน้ำเติมเข้าสู่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง ซึ่งทำให้มีการระบายน้ำออกจาก
อ่างลงสู่ ล ำน้ ำหลั กมีระดับ สู งขึ้น ตั้งแต่วัน ที่ 20 ต.ค. – 1 พ.ย. 64 ทำให้ เกิดน้ำท่ว มในพื้ นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น
หนองบัวลำภู บุ รีรัมย์ ปราจีนบุ รี และลพบุ รี รวม 20 อำเภอ 92 ตำบล 451 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผกระทบ 11 ,549
ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมทั้ง 5 จังหวัด รวม 13 อำเภอ 44 ตำบล 193 หมู่บ้าน 5,881 ครัวเรือน

ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมที่ พาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณ
ประเทศลาวตอนล่างและประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอัน
ดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ต.ค. 64 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่
10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สระแก้ว ชลบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และกาญจนบุรี
รวม 52 อำเภอ 205 ตำบล 1,029 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,513 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบัน
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ และนครปฐม รวม
21 อำเภอ 106 ตำบล 698 หมู่บ้าน 11,903 ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลง
สำหรับผลกระทบจากพายุ “เตี้ยนหมู่” เมื่อวันที่ 23 ก.ย. - 7 ต.ค. 2564 ซึ่งทำให้มีพื้ นที่ประสบอุทกภัยรวม 33 จังหวัด ได้แก่
เชี ยงใหม่ ลำพู น ลำปาง ตาก สุ โขทั ย พิ ษณุ โลก เพชรบู รณ์ พิ จิ ตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่ น มหาสารคาม ชั ยภู มิ ยโสธร
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี
สุพรรณบุรี สิงห์บุ รี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 228 อำเภอ 1,216 ตำบล 8,332 หมู่บ้าน 1 เขต
เทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 341,710 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 20 ราย (ลพบุรี 11 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย ชัยนาท 1 ราย
นครสวรรค์ 3 ราย สิงห์บุรี 3 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 27 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม
สุพรรณบุ รี สิงห์ บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี รวม 25 อำเภอ 234 ตำบล 1,177 หมู่บ้าน 75,749 ครัวเรือน
ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ
สำหรั บ การแก้ไขปั ญ หาและให้ การช่วยเหลื อประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยได้ประสานจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสรรพกำลังในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ และดูแลให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ทั้ ง นี้ ประชาชนสามารถแจ้ ง เหตุ แ ละขอความช่ ว ยเหลื อ ทางไลน์ “ปภ.รั บ แจ้ ง เหตุ 1784” โดยเพิ่ ม เพื่ อ น Line ID
@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
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วันนี้ (1 พ.ย. 64) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก สนับสนุนรถสูบส่งน้ำขนาด 35,000 ลิตร/นาที เพื่อสำรอง
กักเก็บ พื้น ที่อ่างเก็บ น้ำแก้มลิงลาดบัว ขาว หมู่ที่ 2 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโ ลก จ.พิษณุโลก ระยะทาง 2.63 กิโ ลเมตร
ขนาดความจุสระ 1,000,000 ลบ.ม.
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วันนี้ (1 พ.ย. 64) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย
เขต 6 ขอนแก่น นำรถสูบส่งน้ำระยะไกล 3 กิโลเมตร ดำเนินการสูบน้ำในพื้นที่ บ.สนามชัย ม.13 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ไปกักเก็บไว้ยังหนองกกคูณ เพื่อสำรองน้ำไว้ผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งหนองกกคูณมีความจุ 260,000 ลบ.ม.
ขณะนี้มีน้ำประมาณ 78,000 ลบ.ม. ต้องการปริมาณน้ำอีก 182,000 ลบ.ม.
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วันนี้ (1 พ.ย.64) ปภ.เชียงราย รายงานเมื่อเวลา 04.00 น. เกิดฝนตกหนัก เนื่องจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
และลมตะวัน ออกพั ดปกคลุ มพื้ น ที่จั งหวัด เชียงรายและสาธารณรัฐ แห่ งสหภาพเมียนมา ทำให้ เกิดน้ ำป่ าไหลหลากและ
น้ำในแม่น้ำรวกล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่และบ้านเรือนประชาชน ในอำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน โดยหน่วยงานในพื้นที่
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สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
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กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(/) www.tmd.go.th

ฉบับประจำวันที่..2..เดือน..พฤศจิกายน... พ.ศ...2564.... กรอบ (./..)เช้า (...)บ่าย หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้
ส่งผลทำให้มีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมตะวันออกพัดปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณตะวันออกของแหลมมลายู ลักษณะเช่นนี้ทำให้
บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ งในภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

