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ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตีย้ นหมู่” รวม 33 จังหวัด
ประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

8 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจาก
อิทธิพลพายุ “เตีย้ นหมู่” ในช่วงวันที่ 23 ก.ย. – 8 ต.ค. 64 เกิดอุทกภัยใน 33 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน
ล าปาง ตาก สุโ ขทัย พิ ษ ณุโ ลก เพชรบูร ณ์ พิ จิ ต ร ก าแพงเพชร เลย ขอนแก่ น มหาสารคาม ชัย ภูมิ ย โสธร
นครราชสีมา บุรีรมั ย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท
ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 213 อาเภอ 1,147
ต าบล 7,706 หมู่ บ้า น 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับ ผลกระทบ 303,855 ครัว เรื อ น มี ผู้เ สี ย ชี วิ ต 9 ราย
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 17 จังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องลงพืน้ ที่สารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลาง
(กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลพายุ “เตีย้ นหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง ทาให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึน้ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตัง้ แต่วนั ที่
23 ก.ย. 64 - ปั จจุบนั ส่งผลให้เกิดนา้ ท่วมฉับพลัน นา้ ป่ าไหลหลาก ในพืน้ ที่ 33 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน
ล าปาง ตาก สุโ ขทัย พิ ษ ณุโ ลก เพชรบูร ณ์ พิ จิ ต ร ก าแพงเพชร เลย ขอนแก่ น มหาสารคาม ชัย ภูมิ ยโสธร
นครราชสีมา บุรีรมั ย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบ ลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท
ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 213 อาเภอ 1,147
ตาบล 7,706 หมู่บา้ น 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 303,855 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16
จังหวัด (เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก กาแพงเพชร บุรีรมั ย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะ
เกษ สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี) มีผเู้ สียชีวิต 9 ราย (ลพบุรี ชาย 6 ราย เพชรบูรณ์ ชาย 2 ราย ชัยนาท ชาย 1 ราย)
ยังคงมีสถานการณ์…
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ยังคงมีสถานการณ์ 17 จังหวัด รวม 74 อ. 421 ต. 2,106 ม. 93,576 ครัวเรือน ดังนี ้ 1.สุโขทัย ปัจจุบนั ยังมี
นา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสุโขทัย อาเภอศรีสาโรง อาเภอคีรีมาศ ปั จจุบนั ระดับนา้ ลดลง 2.
พิษณุโลก ปั จจุบนั ยังมีนา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอวังทอง อาเภอพรหมพิราม และอาเภอบางระกา
ปัจจุบนั ระดับนา้ ลดลง3. ขอนแก่น ปัจจุบนั ยังมีนา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ 9 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแวงน้อย อาเภอแวงใหญ่
อาเภอโคกโพธิ์ชยั อาเภอชนบท อาเภอมัญจาคีรี อาเภอโนนศิลา อาเภอพระยืน อาเภอบ้านแฮด และอาเภอบ้าน
ไผ่ และแม่นา้ ชีเอ่อท่วมสองฝั่งในพืน้ ที่บา้ นท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ อ.เมืองฯ ยังคงมีนา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ล่มุ ต่า ระดับ
นา้ เพิ่มขึน้ 4. มหาสารคาม มวลนา้ จากจังหวัดขอนแก่น ไหลเข้าท่วมในพืน้ ที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอโกสุมพิสัย
อาเภอกันทรวิชยั อาเภอเมืองมหาสารคามซึ่งเป็ นพืน้ ที่การเกษตร ระดับนา้ เพิ่มขึน้ 5. ชัยภูมิ ปั จจุบนั ยังมีนา้ ท่วม
ขังในพืน้ ที่อาเภอคอนสวรรค์ระ ดับนา้ ลดลง 6. นครราชสีมา ปั จจุบันยังมีนา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ 10 อาเภอ ได้แก่
อาเภอโนนไทย อาเภอโนนสูง อาเภอพิมาย อาเภอคง อาเภอจักราช อาเภอแก้งสนามนาง อาเภอประทาย อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อาเภอชุมพวง และอาเภอเมืองยาง ระดับนา้ ลดลง 7. อุบลราชธานี ปั จจุบนั ยังมี นา้ ท่วมขังใน
พืน้ ที่ 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี และอาเภอวารินชาราบ ระดับนา้ ลดลง 8. นครสวรรค์ อาเภอเมือง
นครสวรรค์ อาเภอพยุหะคีรี และอาเภอโกรกพระ ระดับนา้ ทรงตัว ปัจจุบนั ยังมีนา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ 3 อาเภอ ได้แก่ 9.
อุทยั ธานี ปั จจุบนั ยังมีนา้ ท่วมขังในพื น้ ที่อาเภอเมืองอุทยั ธานี ระดับนา้ ทรงตัว 10. ชัยนาท ปั จจุบนั ยังมีนา้ ท่วมขัง
ในพืน้ ที่อาเภอสรรพยา ระดับนา้ ทรงตัว 11. ลพบุรี ปั จจุบันยังมีนา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
ลพบุรี อาเภอบ้านหมี่ อาเภอพัฒนานิคม และอาเภอโคกสาโรง ระดับนา้ ลดลง 12. สระบุรี ปั จจุบนั ยังมีนา้ ท่วมขัง
ในพืน้ ที่ 10 อาเภอ ได้แก่ อาเภอวังม่วง อาเภอแก่งคอย อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเมืองสระบุรี อาเภอเสาไห้ อาเภอ
หนองโดน อาเภอบ้านหมอ อาเภอดอนพุด อาเภอหนองแซง และอาเภอหนองแค ระดับนา้ ลดลง 13. สุพรรณบุรี
ปั จจุบันยังมีนา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอบางปลาม้า และอาเภอสองพี่น้อง ระดับนา้ ทรงตัว 14.
สิงห์บุรี ปั จจุบนั ยังมีนา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภออินทร์บุรี อาเภอค่ายบางระจัน อาเภอเมืองสิงห์บุรี
อาเภอพรหมบุรี และอาเภอท่าช้าง ระดับนา้ เพิ่มขึน้ 15. อ่างทอง ปั จจุบนั ยังมีนา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ 5 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมืองอ่างทอง อาเภอไชโย อาเภอป่ าโมก อาเภอวิเศษชัยชาญ และอาเภอสามโก้ ซึ่งเป็ นพืน้ ที่นอกเขตคันกัน้
นา้ ระดับนา้ เพิ่มขึน้ 16. พระนครศรีอยุธยา นา้ เจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพืน้ ที่ 10 อาเภอ ได้แก่ อาเภอผัก
ไห่ อาเภอเสนา อาเภอบางบาล อาเภอพระนครศรีอยุธยา อาเภอบางไทร อาเภอบางปะอิน อาเภอท่าเรือ อาเภอ
นครหลวง อาเภอบางปะหัน อาเภอมหาราช ปั จจุบนั ยังคงมีนา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ล่มุ ต่าแม่นา้ เจ้าพระยา แม่นา้ น้อย
และคลองโผงเผงซึ่งอยู่นอกคันกั้นนา้ ระดับนา้ เพิ่มขึน้ 17. ปทุมธานี เจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพืน้ ที่ริมนา้
2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองปทุมธานี และอาเภอสามโคก ระดับนา้ ลดลง
ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบนั หลายพืน้ ที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยงั คงมีนา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ล่มุ ต่า อยู่ระหว่างการเร่ง
ระบายนา้ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย โดยสารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดาเนินการช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ สาหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ
1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
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‘มท.1’ หอบคณะลุยขอนแก่นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กำชับเร่งฟื้ นฟูเยียวยำประชำชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ต.ค. ที่วดั สว่างศรีวิชัย บ้านโนนตุ่น ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.1) พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.)
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายนิรตั น์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุม่ ภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายธนาคม จง
จิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และนายนิวตั ิ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพืน้ ที่ตรวจเยี่ยม
การให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผูว้ ่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับและนาตรวจเยี่ยม
พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มอบหมายให้เ ป็ น
ผูแ้ ทน ลงพืน้ ที่เยี่ยมเยียนให้กาลังใจประชาชนผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ จ.ขอนแก่น รวมทัง้ ให้กาลังใจเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน อาสาสมัคร มูลนิธิ จิตอาสา ซึ่งตนยินดีท่คี นในพืน้ ที่รว่ มไม้รว่ มมือให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย และ
มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้อย่างครอบคลุม ตัง้ แต่ก่อนเกิดเหตุ ทัง้ บุคลากร วัสดุอปุ กรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย
ในระหว่างเกิดเหตุได้นอ้ มนาพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทาให้ประชาชนกลับมาใช้
ชีวิตได้อย่างปกติสขุ โดยเร็ว โดยได้มีการจัดตัง้ โรงครัวพระราชทาน มีอาหาร นา้ ดื่ม และถุงยังชี พ แจกจ่ายให้กับ
ประชาชน ทั้งนี ้ เน้นยา้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่ วง
สถานการณ์อุทกภัย ในขัน้ ต่อไป จ.ขอนแก่น จะได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสารวจความเสียหาย
ทัง้ ด้านที่อยู่อาศัย ที่ทามาหากิน เพื่อเยียวยาฟื ้ นฟูตามระเบียบของทางราชการต่อไป รวมทัง้ บูรณาการหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะของประชาชน
พล.อ.อนุพงษ์...

-2-

พล.อ.อนุพ งษ์ กล่าวต่อว่า ส าหรับพายุลูกใหม่ ไ ลออนร็อก ที่มี การคาดการณ์ว่าจะส่ง ผลกระทบกับ
ประเทศไทยนัน้ ทาง จ.ขอนแก่น ได้มีการเตรียมการรับมือในเบือ้ งต้น แล้ว และได้ส่ งั การให้ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น ในฐานะผูอ้ านวยการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บูรณาการทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือสถานการณ์ดงั กล่าว และหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการลุ่มนา้ ในการบริหารจัดการนา้
ในลุม่ นา้ ต่างๆ ในจังหวัดต่อไป สาหรับนโยบายการสูบนา้ จากพืน้ ที่เปี ยกไปแห้ง ให้พิจารณาว่าพืน้ ที่ใดไม่มีนา้ ก็สบู
นา้ ไปเติม โดยต้องประเมินร่วมกับหน่วยงานในพืน้ ที่ให้ดีว่าเป็ นพืน้ ที่แล้ง เพื่อสามารถสูบนา้ ไปกักเก็บไว้ได้ โดย
ต้องให้คนในพืน้ ที่พิจารณาร่วมกันเพื่อใช้ในหน้าแล้งต่อไป

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(../..)https://twitter.com/ddpmnews / www.facebook.com/DDPMNews
ฉบับประจำวันที่…9...เดือน..ตุลาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น
มท.1 ลงพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น
กำชับดูแลชีวิตควำมเป็ นอยู่ผู้ประสบภัย - เร่งระบำยน้ำท่วมไปกักเก็บในพืน้ ที่น้ำแล้ง

วันนี ้ (8 ต.ค. 64) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผูบ้ ริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยลงพืน้ ที่จงั หวัดขอนแก่น เพื่อ
ติดตามสถานการณ์อทุ กภัยและสถานการณ์นา้ ในพืน้ ที่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย โดยตรวจเยี่ยม
และมอบถุงยังชีพแก่ผปู้ ระสบภัยในพืน้ ที่ตาบลเมืองเก่า และตาบลพระลับ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ณ วัดโนนตุ่น บ้านโนนตุ่น ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น รวมถึงเดินทางไปยังประตูนา้ D8 บ้านพระคือ
ตาบลพระลับ เพื่อรับฟั งบรรยายสรุปสถานการณ์นา้ จากชลประทานจังหวัดขอนแก่น และตรวจระบบการพร่องนา้
ป้องกันนา้ ท่วมในเขตเศรษฐกิจ ซึ่งได้กาชับจังหวัดเร่งสูบนา้ จากพืน้ ที่นา้ ท่วมไปกักเก็บในพืน้ ที่นา้ แล้ง
สาหรับสถานการณ์นา้ ขณะนีม้ วลนา้ ก้อนใหญ่ได้เคลื่อนผ่านอาเภอเมืองขอนแก่น และกาลังจะเข้าเขต
อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม แต่ยงั คงมีนา้ ท่วมขังจากแม่นา้ ชีเอ่อล้นตลิ่งในพืน้ ที่ตาบลเมืองเก่า ตาบล
พระลับ ตาบลท่าพระ และบางส่วนของตาบลบ้านเป็ ด ซึ่งเป็ นพืน้ ที่เศรษฐกิจชานเมืองของจังหวัดขอนแก่น ทัง้ นี ้
จังหวัดขอนแก่นมีพืน้ ที่ประสบอุทกภัย 15 อาเภอ 73 ตาบล 565 หมู่บา้ น ผูเ้ สียชีวิต 4 คน ส่วนพายุลกู ใหม่อาจจะ
ส่งผลกระทบในพืน้ ที่จงั หวัดขอนแก่น แต่จงั หวัดได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้แล้ว
ทัง้ นี ้ จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมพร้อมรับมือก่อนที่มวลนา้ จะเข้าท่วมพืน้ ที่ โดยให้ความสาคัญกับการดูแล
ชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนในช่วงที่เกิดนา้ ท่วมโดยฉพาะอาหาร นา้ ดื่ม ถุงยังชีพ ความปลอดภัยไฟฟ้าต่าง ๆ
รวมถึงเยียวยาฟื ้ นฟูให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตปกติทั้งการซ่อมแซมบ้านเรือน การช่วยเหลือเกษตรกรที่พืน้ ที่
การเกษตรถูกนา้ ท่วมขัง ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม เนื่องจากมีพืน้ ที่การเกษตร
ได้รบั ผลกระทบเป็ นวงกว้าง สาหรับการระบายนา้ ในพืน้ ที่นา้ ท่วม จังหวัดได้วาแนวทางการสูบนา้ จากพืน้ ที่นา้ ท่วม
ไปช่วยพืน้ ที่นา้ แล้ง

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14773
หน้า: 1(ขวา), 10
Col.Inch: 212.12 Ad Value: 265,150
PRValue (x3): 795,450
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ปภ.เตือนอีสาน-ตะวันออก-ใต้รับพายุ'ไลออนร็อก'ระวัง10-11ต.ค./ฝนถล่มหนัก

รหัสข่าว: C-211009005039(9 ต.ค. 64/06:34)

หน้า: 1/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14773
หน้า: 1(ขวา), 10
Col.Inch: 212.12 Ad Value: 265,150
PRValue (x3): 795,450
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ปภ.เตือนอีสาน-ตะวันออก-ใต้รับพายุ'ไลออนร็อก'ระวัง10-11ต.ค./ฝนถล่มหนัก

รหัสข่าว: C-211009005039(9 ต.ค. 64/06:34)

หน้า: 2/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14773
หน้า: 1(ขวา), 10
Col.Inch: 212.12 Ad Value: 265,150
PRValue (x3): 795,450
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ปภ.เตือนอีสาน-ตะวันออก-ใต้รับพายุ'ไลออนร็อก'ระวัง10-11ต.ค./ฝนถล่มหนัก

รหัสข่าว: C-211009005039(9 ต.ค. 64/06:34)

หน้า: 3/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14773
หน้า: 1(ขวา), 10
Col.Inch: 212.12 Ad Value: 265,150
PRValue (x3): 795,450
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ปภ.เตือนอีสาน-ตะวันออก-ใต้รับพายุ'ไลออนร็อก'ระวัง10-11ต.ค./ฝนถล่มหนัก

รหัสข่าว: C-211009005039(9 ต.ค. 64/06:34)

หน้า: 4/4

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26294
Col.Inch: 113.52 Ad Value: 238,392
หัวข้อข่าว: ผวาผักไห่มิด3เมตร

รหัสข่าว: C-211009004072(9 ต.ค. 64/05:12)

หน้า: 1(ล่าง), 13
PRValue (x3): 715,176

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26294
Col.Inch: 113.52 Ad Value: 238,392
หัวข้อข่าว: ผวาผักไห่มิด3เมตร

รหัสข่าว: C-211009004072(9 ต.ค. 64/05:12)

หน้า: 1(ล่าง), 13
PRValue (x3): 715,176

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26294
Col.Inch: 113.52 Ad Value: 238,392
หัวข้อข่าว: ผวาผักไห่มิด3เมตร

รหัสข่าว: C-211009004072(9 ต.ค. 64/05:12)

หน้า: 1(ล่าง), 13
PRValue (x3): 715,176

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11273
หน้า: 1(ขวา), 12
Col.Inch: 208.94 Ad Value: 323,857
PRValue (x3): 971,571
หัวข้อข่าว: ดีเปรสชันเป็นโซนร้อน ฝนหนัก! ไลอ้อนร็อกขึ้นฝั่ง

รหัสข่าว: C-211009012065(9 ต.ค. 64/05:06)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/5

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11273
หน้า: 1(ขวา), 12
Col.Inch: 208.94 Ad Value: 323,857
PRValue (x3): 971,571
หัวข้อข่าว: ดีเปรสชันเป็นโซนร้อน ฝนหนัก! ไลอ้อนร็อกขึ้นฝั่ง

รหัสข่าว: C-211009012065(9 ต.ค. 64/05:06)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/5

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11273
หน้า: 1(ขวา), 12
Col.Inch: 208.94 Ad Value: 323,857
PRValue (x3): 971,571
หัวข้อข่าว: ดีเปรสชันเป็นโซนร้อน ฝนหนัก! ไลอ้อนร็อกขึ้นฝั่ง

รหัสข่าว: C-211009012065(9 ต.ค. 64/05:06)

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/5

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11273
หน้า: 1(ขวา), 12
Col.Inch: 208.94 Ad Value: 323,857
PRValue (x3): 971,571
หัวข้อข่าว: ดีเปรสชันเป็นโซนร้อน ฝนหนัก! ไลอ้อนร็อกขึ้นฝั่ง

รหัสข่าว: C-211009012065(9 ต.ค. 64/05:06)

คลิป: สี่สี

หน้า: 4/5

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11273
หน้า: 1(ขวา), 12
Col.Inch: 208.94 Ad Value: 323,857
PRValue (x3): 971,571
หัวข้อข่าว: ดีเปรสชันเป็นโซนร้อน ฝนหนัก! ไลอ้อนร็อกขึ้นฝั่ง

รหัสข่าว: C-211009012065(9 ต.ค. 64/05:06)

คลิป: สี่สี

หน้า: 5/5

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 9097
Col.Inch: 89.65 Ad Value: 67,237.50
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ปลื้ม!จ่อลงเมืองอุบล

รหัสข่าว: C-211009008025(9 ต.ค. 64/03:54)

หน้า: 1(ล่างขวา), 16
PRValue (x3): 201,712.50

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 9097
Col.Inch: 89.65 Ad Value: 67,237.50
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ปลื้ม!จ่อลงเมืองอุบล

รหัสข่าว: C-211009008025(9 ต.ค. 64/03:54)

หน้า: 1(ล่างขวา), 16
PRValue (x3): 201,712.50

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15917
หน้า: 1(บนซ้าย), 6
Col.Inch: 233.77 Ad Value: 362,343.50
PRValue (x3): 1,087,030.50
หัวข้อข่าว: เตรียมรับฤทธิ์ไลออนร็อก บิ๊กป้อมลุยสระแก้วดูท่วม

รหัสข่าว: C-211009020038(9 ต.ค. 64/03:26)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/5

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15917
หน้า: 1(บนซ้าย), 6
Col.Inch: 233.77 Ad Value: 362,343.50
PRValue (x3): 1,087,030.50
หัวข้อข่าว: เตรียมรับฤทธิ์ไลออนร็อก บิ๊กป้อมลุยสระแก้วดูท่วม

รหัสข่าว: C-211009020038(9 ต.ค. 64/03:26)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/5

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15917
หน้า: 1(บนซ้าย), 6
Col.Inch: 233.77 Ad Value: 362,343.50
PRValue (x3): 1,087,030.50
หัวข้อข่าว: เตรียมรับฤทธิ์ไลออนร็อก บิ๊กป้อมลุยสระแก้วดูท่วม

รหัสข่าว: C-211009020038(9 ต.ค. 64/03:26)

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/5

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15917
หน้า: 1(บนซ้าย), 6
Col.Inch: 233.77 Ad Value: 362,343.50
PRValue (x3): 1,087,030.50
หัวข้อข่าว: เตรียมรับฤทธิ์ไลออนร็อก บิ๊กป้อมลุยสระแก้วดูท่วม

รหัสข่าว: C-211009020038(9 ต.ค. 64/03:26)

คลิป: สี่สี

หน้า: 4/5

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15917
หน้า: 1(บนซ้าย), 6
Col.Inch: 233.77 Ad Value: 362,343.50
PRValue (x3): 1,087,030.50
หัวข้อข่าว: เตรียมรับฤทธิ์ไลออนร็อก บิ๊กป้อมลุยสระแก้วดูท่วม

รหัสข่าว: C-211009020038(9 ต.ค. 64/03:26)

คลิป: สี่สี

หน้า: 5/5

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23272
Col.Inch: 146.81 Ad Value: 322,982
หัวข้อข่าว: เร่งเยียวยาน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211009009110(9 ต.ค. 64/04:25)

หน้า: 1(บน), 11
PRValue (x3): 968,946

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23272
Col.Inch: 146.81 Ad Value: 322,982
หัวข้อข่าว: เร่งเยียวยาน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211009009110(9 ต.ค. 64/04:25)

หน้า: 1(บน), 11
PRValue (x3): 968,946

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23272
Col.Inch: 146.81 Ad Value: 322,982
หัวข้อข่าว: เร่งเยียวยาน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211009009110(9 ต.ค. 64/04:25)

หน้า: 1(บน), 11
PRValue (x3): 968,946

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/3

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(../..)www.bangkokbiznews.com /https://today.line.me/
https://twitter.com/ddpmnews / www.facebook.com/DDPMNews

ฉบับประจำวันที่…9...เดือน..ตุลาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น
เช็คที่นี่จังหวัดไหนบ้ าง! ปภ.เตือน 8 ต.ค.พื้นที่เฝ้าระวังน้าท่ วมฉับพลัน
รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจาวันที่ 8 ตุลาคม 2564

พื้นที่เฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลัน และน้าป่ าไหลหลาก
>>ภาคกลาง จ.เพชรบุรี (อ.เมืองฯ แก่งกระจาน บ้านลาด ท่ายาง บ้านแหลม ชะอา) และประจวบคีรีขนั ธ์ (อ.เมืองฯ
บางสะพาน
บางสะพานน้อย สามร้อยยอด กุยบุรี หัวหิ น)
>>ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.ท่าแซะ ปะทิว พะโต๊ะ สวี) ระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร์ สุ ขสาราญ กระบุรี) พังงา (อ.ตะกัว่ ป่ า
ท้ายเหมือง คุระบุรี กะปง) ตรัง (อ.ปะเหลียน) และสตูล (อ.มะนัง ละงู ควนโดน ควนกาหลง ทุ่งหว้า)
พื้นที่เฝ้าระวังน้าล้นตลิง่ น้าท่วมขัง
>>ภาคเหนือ จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ ศรี สาโรง คีรีมาศ) พิษณุโลก (อ.วังทอง พรหมพิราม บางระกา) นครสวรรค์ (อ.
พยุหคีรี โกรกพระ เมืองฯ) และอุทยั ธานี (อ.เมืองฯ)
>>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

-2>>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสี มา (อ.โนนไทย โนนสูง พิมาย คง จักราช แก้งสนามนาง ประทาย เฉลิม
พระเกียรติ ชุมพวง เมืองยาง) ชัยภูมิ (อ.คอนสวรรค์) ขอนแก่น (อ.แวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิ์ไชย ชนบท มัญจาคีรี
โนนศิลา พระยืน บ้านแฮด บ้านไผ่ เมืองฯ) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชยั เมืองฯ) กาฬสิ นธุ์ (อ.ฆ้องชัย
กมลาไสย ร่ องคา) ร้อยเอ็ด (อ.จังหาร เชียงขวัญ ธวัชบุรี โพธิ์ชยั เสลภูมิ ทุ่งเขาหลวง พนมไพร อาจสามารถ โพน
ทราย สุวรรณภูมิ) ยโสธร (อ.เมืองฯ คาเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย ค้อวัง) บุรีรัมย์ (อ.สตึก) สุ รินทร์ (อ.ชุมพลบุรี ท่าตูม
รัตนบุรี) ศรี สะเกษ (อ.เมืองฯ โพธิ์ศรี สุวรรณ บึงบูรพ์ ยางชุมน้อย ราศีไศล ศิลาลาด อุทุมพรพิสัย กันทรารมย์) และ
อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วาริ นชาราบ เขื่องใน ดอนมดแดง ม่วงสามสิ บ สว่างวีระวงศ์)
>>ภาคกลาง จ.ชัยนาท (อ.สรรพยา) ลพบุรี (อ.เมืองฯ ชัยบาดาล บ้านหมี่ พัฒนานิคม) สระบุรี (อ.วังม่วง แก่งคอย
เฉลิมพระเกียรติ เมืองฯ เสาไห้ หนองโดน บ้านหมอ ดอนพุด หนองแซง หนองแค) สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สอง
พี่นอ้ ง) สิ งห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน พรหมบุรี ท่าช้าง) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่ าโมก วิเศษชัยชาญ
สามโก้) พระนครศรี อยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรี อยุธยา บางไทร บางปะอิน ท่าเรื อ นครหลวง บาง
ปะหัน มหาราช) และปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก)
ขอให้ป ระชาชนติ ด ตามข้อมู ล สภาวะอากาศและข่ า วสารจากทางราชการ พื้ นที่ เฝ้ า ระวัง และติ ด ตาม
สถานการณ์ฝนตกหนัก ปริ มาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมขังระยะสั้นๆ
พื้นที่ลุ่มต่า พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่ าไหลหลาก พื้นที่ริมลาน้ า อาจได้รับผลกระทบจากน้ า
ล้นตลิ่ง และน้ าท่วมในระดับสู ง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่
พาหนะบริ เวณน้ า ไหลผ่านเส้นทาง ทั้ง นี ้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น อปพร. จิ ตอาสา
เครื อข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรี ยมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู ้ ให้กบั ชุมชน/หมู่บา้ นในทุกช่องทาง ทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการ เช่น สื่ อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรื อเสี ยงตามสายประจาหมู่บา้ น เป็ นต้น เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิตนอย่างปลอดภัย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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ฉบับประจำวันที่…9...เดือน..ตุลาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น
ปภ. เน้นยำ้ ให้ทกุ จังหวัดเฝ้ ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์พำยุโซนร้อน "ไลออนร็อก" อย่ำง
ใกล้ชิด โดยเฉพำะพืน้ ทีเ่ สี่ยง
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสภาวะ
อากาศและพิจ ารณาปั จ จัยเสี่ ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มี ประกาศฉบับ ที่ 7 (155/2564) ลงวันที่ 8
ตุลาคม 2564 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกาลังแรงขึน้ เป็ นพายุโซนร้อน
"ไลออนร็อก" มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 600 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองวิญ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยพายุนีเ้ กือบไม่เคลื่อนที่
และคาดว่ า เคลื่ อ นขึ น้ ฝั่ งสาธารณรัฐ สัง คมนิย มเวี ย ดนามตอนบน ในวัน ที่ 10-11 ตุล าคม 2564 ทั้ง นี ้ มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กาลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทาให้มีฝนหนักบางพืน้ ที่ บริเวณภาคใต้
ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกาลังแรงขึน้ โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง
2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 3 เมตร
กอปภ.ก. จึ ง ได้แจ้ง ให้ทุกจัง หวัดและศูน ย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้า ระวัง และติ ด ตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากกรมอุตนุ ิยมวิทยาตลอด 24 ชั่วโมง
และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพืน้ ที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะพืน้ ที่เสี่ยง
ภัยและพืน้ ที่ท่ีมีปริมาณนา้ สะสม ให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจา
พืน้ ที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ที่ทนั ที หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพืน้ ที่
ให้จงั หวัดดาเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์
ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผูท้ ่ีอยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์ภยั ที่อาจเกิดขึน้ หากได้รบั ความเดือดร้อน สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ
แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่ อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" รวมถึง สายด่วนนิรภัย 1784
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.
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บกปภ.ช. กำชับจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจำกพำยุ “ไลออนร็อก”

8 ต.ค.64 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กาชับจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบ
จากพายุ “ไลอออนร็อก” เน้นยา้ การปฏิบตั ิตามแผนเผชิญเหตุอทุ กภัยและแจ้งเตือนประชาชนในพืน้ ที่เสี่ยงภัย ตลอดจนจัดกาลัเจ้า
หน้าที่ปฏิบตั ิการสนธิกาลังทุกหน่วยงานพร้อมครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจาจุดที่เป็ นพืน้ ที่เสี่ยงภัยไว้
ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเผชิญเหตุ แก้ไขปั ญหา และให้การช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูบ้ ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (บกปภ.ช.) เปิ ดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี ้ (8 ต.ค. 2564)
พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก” เคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อยอย่างช้าๆ คาดว่าเคลื่อนขึน้ ฝั่ งประเทศเวียดนามตอนบน
ในช่วงวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2564 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทา
ให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกาลังแรงขึน้ โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ตอนบนคลื่นสูง 2 - 3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร จึงมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดฝนตกหนักและฝนตกสะสม อาจทาให้เกิดนา้ ท่วมฉับพลัน นา้ ป่ าไหลหลาก รวมถึงคลื่นลมแรงในพืน้ ที่ชายฝั่ง
รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน ได้กาชับให้ทกุ ภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือและดูแลประชาชนในทุกพืน้ ที่
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้แจ้งให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ โดยให้คณะทางานติดตามสถานการณ์ของจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพ
อากาศและปั จจัยเสี่ยงเชิงพืน้ ที่อย่างใกล้ชิด ทัง้ ข้อมูลปริมาณนา้ ฝนสะสม ระดับนา้ ในแหล่งนา้ ต่าง ๆ การระบายนา้ ในอ่างเก็บนา้
และสถานการณ์นา้ ของจังหวัดพืน้ ที่ ตน้ นา้ เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ เพื่อวางแผนปฏิบตั ิการและ
แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า และให้จงั หวัดแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยจาก
หน่วยงานราชการ เน้นยา้ การใช้กลไกของฝ่ ายปกครองกานัน ผูใ้ หญ่ บา้ น และอาสาสมัครเครือข่ายแจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงการแจ้ง
เตือนภัยในทุกรู ปแบบ ทั้งหอเตือนภัย หอกระจายข่าว รถประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชน
รับทราบสถานการณ์ในพืน้ ที่ แนวทางปฏิบตั ิ และช่องทางการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมถึงให้ดาเนินการตาม
แผนเผชิญเหตุอุทกภัยในแต่ละพืน้ ที่ แบ่งมอบภารกิจ พืน้ ที่ และหน่วยงานรับผิดชอบให้ชดั เจน พร้อมทั้งจัดกาลังเจ้าหน้าที่ชุด
ปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เช่น เครื่องสูบนา้ เรือยนต์กูภ้ ัย เรือท้องแบน รถสูบส่งนา้ ระยะไกล
รถปฏิบตั ิการ...

-2รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย เข้าประจาจุดที่เป็ นพืน้ ที่เสี่ยงภั ย ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเผชิญเหตุ แก้ไขปั ญหา และให้การ
ช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุในพืน้ ที่ ให้จัดชุดปฏิบัติการสนธิกาลังร่วมกับหน่วยทหาร ตารวจ มูลนิธิ
อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งคลี่คลายสถานการณ์และดูแลประชาชนในด้านต่าง ๆ อาทิ การดูแลด้านการดารงชีพ ความเป็ นอยู่ จัดตัง้
โรงครัวพระราชทาน การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบ การดูแลความปลอดภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพืน้ ที่ให้อพยพประชาชนในพืน้ ที่เสี่ยงภัยไปยังพืน้ ที่ปลอดภัย
หรือศูนย์พกั พิงที่จดั เตรียมไว้โดยทันที โดยดาเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุม
โรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด สาหรับจังหวัดที่มีพืน้ ที่ติดชายทะเล ให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาชับสถาน
ประกอบการ โรงแรม แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีคลื่นลมแรง พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับกรมเจ้าท่า
กองทัพเรือ ตารวจนา้ ในพืน้ ที่ ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนด โดยเฉพาะการนาเรือเข้าที่กาบังและห้ามการเดินเรือช่วงที่มีคลื่นลมแรง
สาหรับประชาชนในพืน้ ที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากมี
ประกาศหรือคาเตือนขอให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นหรือได้รบั ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภยั สามารถ
แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784”โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน“พ้นภัย”
รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป..\\
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสี มา สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่ องจักรกล
สาธารณภัย ชุ ดรถสู บส่ ง น้ าระยะไกล 10 กม. ดาเนิ นการติ ดตั้งเครื่ องสู บน้ าและวางสายส่ ง น้ าความยาว
ประมาณ 2,750 ม. เพื่อสู บน้ าจากลาห้วยวังชมพู ตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ ส่ งไปเก็บกักไว้ในสระ
เก็ บ น้ า ส าหรั บ ใช้ใ นการผลิ ต น้ า ประปาในพื้ น ที่ ห นองตาสุ ด บ้า นหนองแจ้ง น้อ ย หมู่ ที่ 5 ต.เสมาใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสี มา ปริ มาณน้ าที่จะสู บกักเก็บประมาณ 130,000 ลบม. ซึ่ งคาดว่าจะพอเพียงสนับสนุน
การใช้น้ าในช่วงฤดูแล้งปี 2565
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี นากาลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัย เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ รถลาก รถบรรทุก 6 ล้อ ลงพืน้ ที่ให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบ
อุทกภัยในจังหวัดสระบุรี สนับสนุนการขนส่งอาหาร นา้ ดื่ม และสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงให้บริการ
รับส่งประชาชนที่เดินทางในพืน้ ที่นา้ ท่วมในสระบุรี พร้อมทัง้ ได้นารถผลิตนา้ ดื่มและรถประกอบอาหาร เข้า
ประจาที่เทศบาลตาบลท่าลาน เพื่อผลิตอาหารแบบกล่องแจกจ่ายให้กบั ผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ ม.6 บ้าน
มหาโลก ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
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ปภ.-อบจ.ตาก-ปกครอง เร่ งสารวจความเสียหายพร้ อม
สร้ างสะพานเชื่ อมระหว่างหมู่บ้าน หลังเกิดน้าท่ วมอุ้มผาง

สำนักงำนป้องกันและบรรเทำภัย (สนง.ปภ.)จังหวัดตำก สำขำแม่สอด ได้เดินทำงไปลงพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทำภัย (ศ.ปภ.)เขต 8 ก ำแพงเพชร- องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจัง หวัด (อบจ.)ตำก- นำยพัช รพล มั่น ปำน
นำยอำเภออุม้ ผำง จ.ตำก , องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล (อบต.)อุม้ ผำง และกำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น เข้ำสำรวจควำมเสี ยหำย
หลังเกิดอุทกภัยน้ ำท่วมใหญ่ที่บำ้ นแปโดทะ, บ้ำนกิ่วห้ำง และบ้ำนอุม้ ผำงคี ต.อุม้ ผำง อ อุม้ ผำง จ.ตำก ซึ่งประสบ
อุทกภัยทำให้สะพำน คอนกรี ตเสริ ม เหล็ก (คสล.)ขำดเสี ยหำยจำนวน 2 แห่ ง ชำวบ้ำนไม่สำมำรถใช้สัญจรได้
ปั จจุบนั ได้ร่วมกันทำสะพำนเดินเท้ำสำรอง และแพไม้ไผ่เพื่อขนพืชผลกำรเกษตรออกจำกหมู่ บำ้ นเนื่ องจำกไม่มี
ทำงเข้ำออกอื่น ได้ร่วมพิจำรณำแนวทำงแก้ไขปัญหำ และกำรสร้ำงสะพำนสำรอง โดยศูนย์ป้องกันภัย (ศ.ปภ.)เขต
8 กำแพงเพชร ได้สำรวจตำมเส้นทำงลำน้ ำ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรติดตั้งสะพำนแบรี่ เพื่อแก้ไขควำม
เดื อดร้ อนของประชำชน เป็ นกำรเฉพำะหน้ำ พร้ อมมอบน้ ำ ดื่ ม ให้แก่ ช ำวบ้ำ นผูป้ ระสบอุ ท กภัย เพื่ อเป็ นกำร
ช่วยเหลือดูแลประชำชน ทั้งระยะสั้นและระยะยำวต่อไป
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ปภ.นครราชสี มาเตือนอ่างเก็บน้ามูลบนใกล้เต็ม 8 อาเภอ ระวังน้าท่ วม

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผูส้ ื่อข่าวรายงานว่า สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเตือน
สถานการณ์นา้ ในจังหวัด ระบุว่า แจ้งเตือนพืน้ ที่อ่างเก็บนา้ มูลบนนา้ ใกล้เต็มอ่าง ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัด
นครราชสีมา ได้ติดตามสถานการณ์ระดับนา้ ท่าในพืน้ ที่ พบว่าปั จจุบนั อ่างเก็บนา้ มูลบน มีปริมาณนา้ 136.12
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็ นร้อยละ 96.54 ของความจุอ่าง ซึ่งระดับนา้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง และคาดว่า
จะเริ่มล้นระดับเก็บกักประมาณกลางเดือนตุลาคม 2564 อีกทัง้ จากการคาดหมายสภาวะอากาศ ในช่วงระหว่าง
วันที่ 4-10 ตุลาคม 2564 หากมีปริมาณฝนตกในพืน้ ที่อย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักในบางพืน้ ที่ อาจทาให้เกิด
นา้ ท่วมฉับพลัน นา้ ป่ าไหลหลาก และนา้ ลันตลิ่งในพืน้ ที่ลมุ่ ต่า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ขอให้อาเภอที่มีเส้นทางของลานา้ ไหล
ผ่าน ได้แก่ อาเภอครบุรี ปั กธงชัย โชคชัย จักราช เฉลิมพระเกียรติ เมืองนครราชสีมา โนนสูง และอาเภอพิมาย
แจ้งเตือนประชาชนในพืน้ ที่ ให้ทราบถึงสถานการณ์อ่างเก็บนา้ มูลบนอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง (ระดับการแจ้งเตือน สี
นา้ เงิน ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้
ทาการแจ้งเตือนประชาชน ที่อยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะประชาชนและเกษตรกรในพืน้ ที่สองฝั่ งลามูล
ที่อาจได้รบั ผลกระทบ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของจาเป็ นขึน้ ไว้ท่สี งู กว่าที่เคย ระวังติดตาม
มวลนา้ ไหลเชี่ยวแรงด้วย
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ลูกใหม่กำลั งมำ! ลพบุ รี แจ้ งเตื อนชำวบ้ ำนรอรับ มือ พำยุโซนร้ อน “ไลออนร็อก” รั บมือกับสภำวะ
ฝนตกหนัก หลังกรมอุตุนิยมวิทยำ ได้ออกประกำศ

8 ต.ค. 2564 – นายศุภ ภิมิต ร เปาริก รองผูว้ ่า ฯลพบุรี แจ้ง ว่า กรมอุตุนิย มวิท ยา ได้อ อกประกาศฉบับ ที่ 8
เรื่องพายุโซนร้อนกาลัง แรง “ไลออนร็อก” โดยระบุว่า พายุโซนร้อนกาลัง แรง “ไลออนร็อก” บริเวณทะเลจีน
ใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 150 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉีย งใต้ข องเกาะไหหลา ประเทศจีน
มีความเร็วลมสูง สุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนีเ้ คลื่อนตัวทาง ทิศตะวันตกเฉี ย ง
เหนือค่อนทางเหนือเล็ กน้อยอย่างช้า ๆ คาดว่าจะเคลื่อนขึน้ ฝั่ ง ประเทศเวียดนามตอนบนในช่ วงวันที่ 10-11
ต.ค. จ.ลพบุรี จึง ขอแจ้ง เตือ นให้ป ระชาชนในพื น้ ที่ เ ตรีย มความพร้อมรับมือ กับ สภาวะฝนตกหนัก ปริม าณ
ฝนตกสะสม นา้ ท่วมฉับพลัน นา้ ป่ าไหลหลาก และระดับนา้ ในแม่นา้ ที่สูงขึน้ โดยกองอานวยการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยจัง หวัด ได้แจ้ง ให้ก องอานวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์ก รปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่น และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เตรีย มความพร้อ มทั ้ง ด้า นเครื่อ งมือ อุป กรณ์แ ละบุค ลากรในการเข้า
ช่ว ยเหลือ ประชาชนที่ไ ด้ร บั ผลกระทบได้ทัน ที ขอให้ป ระชาชนติด ตามข้อ มูล สภาวะอากาศ ปริม าณนา้ ฝน
และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิ ด โดยหากพบเห็นหรือได้ร ับผลกระทบและต้องการความช่ วยเหลื อ
เมื่อ เกิด สถานการณ์ภ ัย พิบ ัติ สามารถแจ้ง เหตุไ ด้ท างสายด่ว น 1784 หรือ แจ้ง ผ่า นไลน์ “ปภ.รับ แจ้ง เหตุ
1784” โดยเพิ่มเพื่อนทาง Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง
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น้ำเต็มทุ่งบำงระกำ-น้ำยม เริ่มทรงตัวแต่ยังล้นฝั่ ง ท่วมริมตลิ่ง 8 ตำบล 142 หมู่บ้ำนยำวเป็ นเดือน

พิษณุโลก – “จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.” นั่งเรือแจกถุงยังชีพแก่ประสบภัยน้ำท่วมบำงระกำ นอภ.ระบุทุ่งบำงระกำน้ำ
ยังเต็ม ขณะทีน่ ้ำยมเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดแต่ยังล้นตลิ่ง คนริมฝั่ ง 8 ตำบล 142 หมู่บ้ำน อำจถูกน้ำท่วมยำวอีกเป็ นเดือน
สถานการณ์นา้ ใน อ.บางระกา จ.พิษณุโลก ขณะนีพ้ บว่า แม่นา้ ยมสายหลัก ที่สถานีวดั นา้ Y.64 อ.บางระกา ระดับนา้ สูง 9.05
ม. (สูงกว่าตลิ่ง 2.65 ม.) ระดับ 41.56 ม.รทก. อัตราการไหล 670.70 ลบ.ม/วินาที (9 ต.ค.64 เพิ่มขึน้ จากวันก่อนหน้า 2 ซม. ระดับนา้ มี
แนวโน้มเริ่มทรงตัว) ยังคงภาวะวิกฤตนา้ เอ่อล้นตลิ่ง
ขณะที่แม่นา้ ยมสายเก่า(คลองเมม-คลองบางแก้ว) ที่ ปตร.บางแก้ว อ.บางระกา (พืน้ ที่โครงการบางระกาโมเดล) ระดับนา้
เหนือ ปตร. 42.07 ม.รทก. ระดับนา้ ท้าย 42.03 ม.รทก. นา้ ล้นระดับ Spillway สูง 2.27 ม. ซึ่งเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลง แต่ยงั คงภาวะ
วิกฤตนา้ เอ่อล้นตลิ่งเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้ดาเนินการแก้ปัญหาผลกระทบนา้ ท่วมอย่างเต็มที่ดว้ ยการ ลดการระบายนา้ จากเขื่อนสิรกิ ติ ิ์
ที่มีปริมาณนา้ เก็บกัก 45% เขื่อนแควน้อยฯ ที่มีปริมาณนา้ เก็บกัก 96% , ระบายนา้ แม่นา้ ยมผ่าน ประตูนา้ วังสะตือ ในอัตราสูงสุด, ผัน
นา้ จากแม่นา้ ยม ลงสู่แม่นา้ น่าน ผ่านคลอง DR-2.8 และ DR-15.8, รับนา้ เข้าคลองส่งนา้ สายใหญ่( C1) โครงการส่งนา้ ฯพลายชุมพล
รวมทัง้ ติดตัง้ เครื่องผลักดันนา้ เร่งการระบายนา้ ยม บริเวณจุดสะพานบ้านวังเป็ ด อ.บางระกา จานวน 6 เครื่อง
ขณะที่พืน้ ที่ล่มุ ต่ารองรับนา้ หลาก(ฝั่ งซ้าย แม่นา้ ยม) ตาม “โครงการบางระกาโมเดล” ที่พืน้ ที่ดาเนินการปี 2564 จานวน
265,000 ไร่ สามารถรองรับนา้ 400 ล้าน ลบ.ม. ล่าสุด(9 ต.ค.) มีนา้ เข้าพืน้ ที่จานวน 192,714ไร่ ปริมาณนา้ 396.85 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็ น 99% และมีแนวโน้มลดลง โดยทางชลประทาน ได้ดาเนินการชักนา้ เข้าคลองธรรมชาติ(ฝั่งขวาแม่นา้ ยม) เข้าไปเก็บในคลองต่างๆ
และแก้มลิงขนาดใหญ่ อ.บางระกา ได้แก่ บึงตะเคร็ง บึงขีแ้ ร้ง และบึงระมาณ ความจุเก็บกักรวม 30.74 ล้าน ลบ.ม ปั จจุบันเก็บกัก
24.94 ล้าน ลบ.ม คิดเป็ น 81%
ทั้งนี ้ ชลประทาน ยืนยันว่าภาพรวมแม่นา้ ยมสายหลัก อ.บางระกา และ แม่นา้ สายเก่า -คลองเมม-คลองบางแก้ว อ.พรหม
พิราม และ อ.บางระกา ระดับนา้ เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ เนื่องจากยังคงมีปริมาณนา้ ที่ไหลหลากจากพืน้ ที่ตอนบนจาก
ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดสุโขทัย
นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอาเภอบางระกา เปิ ดเผยว่า ราษฎรที่มีบา้ นเรือนอยู่ใกล้ริมนา้ ยม ได้รบั ผลกระทบบ้างแล้ว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็ นบ้านชัน้ เดียว บางรายต้องย้ายออกมาจากบ้านแล้วมาสร้างเพิงพักชั่วคราวบนไหล่ทาง(ริมตลิ่ง) แต่ไม่มี
มวลนา้ มาเพิ่มมากเหมือนเดิม ระดับนา้ ยมเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดระดับลง อย่างแม่นา้ ยมสายหลัก (สถานีวดั นา้ Y.64 ) ระดับ 41.54
ม.รทก. เพิ่มขึน้ จาก 8 ตุลาฯ 13 ซม. ซึ่งอัตราการเพิ่มขึน้ ต่อวันลดลง ฉะนัน้ ประเมินได้ว่า ระดับนา้ มีแนวโน้มเริ่มทรงตัว
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คมนาคม สรุปข้ อมูลน้าท่ วม กระทบหนัก 68 สายทาง สั ญจรไม่ ได้ 46 แห่ ง

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม ระบุว่าสรุป
รายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคมมีรายละเอียดดังนี ้ 1. มีโครงข่ายคมนาคมได้รบั ผลกระทบ รวม 68 เส้นทาง จานวน 90 แห่ง
สามารถสัญจรผ่านได้ 44 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 46 แห่ง 2. ถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท ได้รบั ผลกระทบ รวม 67 เส้นทาง
จานวน 89 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 44 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 45 แห่ง 3. มีจงั หวัดที่ได้รบั ผลกระทบจากเหตุอทุ กภัย ทัง้ หมด 17
จังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รบั ผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จังหวัดอ่างทอง 2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) จังหวัด
ขอนแก่น 4) จังหวัดชัยภูมิ และ 5) จังหวัดนครสวรรค์ 4. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดาเนินการซ่อมแซมสายทางเดินรถไฟที่
ได้รบั ผลกระทบแล้วเสร็จ ส่งผลให้ปัจจุบนั สามารถเปิ ดขบวนรถวิ่งได้ตามปกติทกุ สายทาง
5. บริษัท ขนส่ง จากัด ปรับเส้นทางเดินรถที่มีเส้นทางผ่านจังหวัดพิจิตร ได้แก่ สาย 47 กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง, สาย 957 กรุงเทพฯ - แม่
สาย และ สาย 962 กรุงเทพฯ - ป่ าแดด - เชียงของ เปลี่ยนมาใช้เส้นทาง ทล.117 นครสวรรค์ - พิษณุโลก แทน 6. กรมเจ้าท่า ตัง้
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย จัดชุดถุงยังชีพ อาหาร และนา้ ดื่มแจกจ่ายให้กบั ประชาชนพร้อมลงพืน้ ที่ช่วยเหลือประชาชนใน
พืน้ ที่ท่ีได้รบั ผลกระทบจากเหตุอทุ กภัย และ7. กรมทางหลวงชนบทนาเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รบั ความเสียหาย รวมทัง้ จัด
รถรับ - ส่ง และมอบสิ่งของจาเป็ นให้แก่ผปู้ ระสบภัยในพืน้ ที่ท่ีได้รบั ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย นอกจากนีก้ รมทางหลวง(ทล.)และ
กรมทางหลวงชนบท(ทช.) ได้ติดตัง้ ป้าย/อุปกรณ์ เพื่ออานวยความสะดวกประชาชนในการสัญจรในพืน้ ที่เกิดประสบเหตุอทุ กภัย
ในส่วนของท่าเรือและท่าอากาศยาน ยังไม่มีรายงานการได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ทั้งนีน้ ายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีการกาชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยทุกพืน้ ที่
ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที
รวมทัง้ อานวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทัง้ นี ้ สามารถสอบถามเส้นทาง ข้อมูลเพิ่มเติมหรือ
แจ้งเหตุอุทกภัย ได้ท่ีศูนย์ปฏิบตั ิการความปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356 ,สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 ,สายด่วนกรมทาง
หลวงชนบท โทร. 1146 ,สายด่วนบริษัท ขนส่ง จากัด โทร. 1490 เรียก บขส. ,สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 และ
สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199
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PRValue (x3): 581,049
หัวข้อข่าว: ฝนตกใต้เขื่อน 'ฤดูมรสุม' อ่วม !! แลไปข้างหน้าเผชิญ 'ปัญหาน้ำท่วม'

รหัสข่าว: C-211010035011(9 ต.ค. 64/06:17)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/3

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

Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค
วันที่: อาทิตย์ 10 ตุลาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26295
หน้า: 1(ซ้าย), 6
Col.Inch: 92.23 Ad Value: 193,683
PRValue (x3): 581,049
หัวข้อข่าว: ฝนตกใต้เขื่อน 'ฤดูมรสุม' อ่วม !! แลไปข้างหน้าเผชิญ 'ปัญหาน้ำท่วม'

รหัสข่าว: C-211010035011(9 ต.ค. 64/06:17)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/3

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

Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค
วันที่: อาทิตย์ 10 ตุลาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26295
หน้า: 1(ซ้าย), 6
Col.Inch: 92.23 Ad Value: 193,683
PRValue (x3): 581,049
หัวข้อข่าว: ฝนตกใต้เขื่อน 'ฤดูมรสุม' อ่วม !! แลไปข้างหน้าเผชิญ 'ปัญหาน้ำท่วม'

รหัสข่าว: C-211010035011(9 ต.ค. 64/06:17)

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14773
หน้า: 1(ล่าง), 9, 11
Col.Inch: 113.49 Ad Value: 102,141
PRValue (x3): 306,423
หัวข้อข่าว: ยะลาอ่วมโควิดติดเชื้อวันเดียว776ราย

รหัสข่าว: C-211009005082(9 ต.ค. 64/06:30)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14773
หน้า: 1(ล่าง), 9, 11
Col.Inch: 113.49 Ad Value: 102,141
PRValue (x3): 306,423
หัวข้อข่าว: ยะลาอ่วมโควิดติดเชื้อวันเดียว776ราย

รหัสข่าว: C-211009005082(9 ต.ค. 64/06:30)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14773
หน้า: 1(ล่าง), 9, 11
Col.Inch: 113.49 Ad Value: 102,141
PRValue (x3): 306,423
หัวข้อข่าว: ยะลาอ่วมโควิดติดเชื้อวันเดียว776ราย

รหัสข่าว: C-211009005082(9 ต.ค. 64/06:30)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 3/3

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(../..)www.tmd.go.th
ฉบับประจำวันที่…9...เดือน..ตุลาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น
ประกาศกรมอุตนุ ิยมวิทยา
"พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก”"
ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 09 ตุลาคม 2564
เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี ้ (9 ต.ค. 2564) พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก” มีศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะไหหลา ประเทศจีน หรือที่
ละติจดู 19.5 องศาเหนือ ลองจิจดู 110.4 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศนู ย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุนีเ้ คลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้า ๆ คาดว่าเคลื่อนขึน้ ฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2564
อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนีท้ าให้ภาคใต้
มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่ นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกาลังแรงขึน้ โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี ้

พยากรณ์อากาศ ประจาวันที่ 9 ตุลาคม 2564
ลักษณะอากาศทั่วไป

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่พี ดั ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ
อ่าวไทยมีกาลังแรง ในขณะที่พายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” ปกคลุมบริเวณเกาะไหหลา ประเทศจีน
ทาให้บริเวณภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากทางภาคใต้ฝ่ ั งตะวันตก ส่วนภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนลดลง ขอให้ประชาชนในพืน้ ที่เสี่ยงภัยบริเวณ
ภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ ตกสะสมซึ่งอาจทาให้เกิดนา้ ท่วมฉับพลัน และ
นา้ ป่ าไหลหลากในระยะนี ้
ส าหรับคลื่ นลมบริ เวณทะเลอั นดามั นและอ่ าวไทยตอนบนมี ก าลั งแรง โดยคลื่ นสู ง 2-3 เมตร
ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
ขอให้ชาวเรื อ บริเวณทะเลอัน ดามัน และอ่ า วไทยควรเพิ่ ม ความระมัดระวัง ในการเดินเรือและ
หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออก
จากฝั่ งในระยะนีอ้ นึ่งพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน หรือทางตะวันออก
เฉียงใต้ของเกาะไหหลา ประเทศจีน คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลา ขึน้ ฝั่ งประเทศเวียดนาม
ตอนบนในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2564

