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ปภ.รายงานเกิดสถานการณอ์ุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตีย้นหมู่” รวม 33  จังหวัด 
ประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 
8 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจาก

อิทธิพลพายุ “เตีย้นหมู่”  ในช่วงวันที่ 23 ก.ย. – 8 ต.ค. 64 เกิดอุทกภัยใน 33 จังหวัด ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ล  าพูน 
ล าปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ย โสธร 
นครราชสีมา บุรีรมัย ์สุรินทร ์ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแกว้ จันทบุรี นครสวรรค ์อุทัยธานี ชัยนาท 
ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงหบ์ุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 213 อ าเภอ 1,147 
ต าบล 7,706 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 303,855  ครัวเรือน มีผู ้เสียชีวิต 9 ราย 
สถานการณค์ลี่คลายแลว้ 16 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ ์17  จังหวัด ซึ่ง ปภ.ไดร้่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งลงพืน้ที่ส  ารวจความเสียหายและใหก้ารช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลพาย ุ“เตีย้นหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวรอ่งมรสมุเขา้ปกคลมุภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง ท าใหบ้ริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึน้และมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางแห่งตัง้แต่วนัที่ 
23 ก.ย. 64 - ปัจจุบนัส่งผลใหเ้กิดน า้ท่วมฉับพลัน น า้ป่าไหลหลาก ในพืน้ที่ 33 จังหวัด ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ล  าพูน 
ล าปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ยโสธร 
นครราชสีมา บุรีรมัย ์สุรินทร ์ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแกว้ จันทบุรี นครสวรรค ์อุทัยธานี ชัยนาท 
ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงหบ์ุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 213 อ าเภอ 1,147 
ต าบล 7,706 หมู่บา้น 1 เขตเทศบาล ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 303,855  ครวัเรือน สถานการณค์ลี่คลายแลว้ 16 
จงัหวดั (เชียงใหม่ ล  าพนู ล าปาง พิจิตร เพชรบูรณ ์ตาก ก าแพงเพชร บุรีรมัย ์นครปฐม ยโสธร สรุินทร ์เลย ศรีสะ
เกษ สระแกว้ จนัทบรุี ปราจีนบรุี) มีผูเ้สียชีวิต 9 ราย (ลพบรุี ชาย 6 ราย เพชรบรูณ ์ชาย 2 ราย ชยันาท ชาย 1 ราย)   
 
                                                                                                                                    ยงัคงมีสถานการณ…์ 

 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://siamrath.co.th/https://today.line.me/www.khaosod.co.th/ 
www.thansettakij.com/ www.fm91bkk.com/www.naewna.com/www.prd.go.th 
https://news1005.mcot.net/ https://ch3plus.com/ww.chiangmainews.co.th 
www.topnews.co.thhttps://twitter.com/ddpmnews / www.facebook.com/DDPMNews 
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ยงัคงมีสถานการณ ์17 จงัหวดั รวม 74 อ. 421 ต. 2,106 ม. 93,576 ครวัเรือน ดงันี ้1.สโุขทยั ปัจจบุนัยงัมี
น า้ท่วมขังในพืน้ที่ 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองสุโขทัย อ าเภอศรีส  าโรง อ าเภอคีรีมาศ ปัจจุบนัระดับน า้ลดลง  2. 
พิษณุโลก ปัจจุบนัยงัมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 3 อ าเภอ  ไดแ้ก่  อ าเภอวงัทอง อ าเภอพรหมพิราม และอ าเภอบางระก า  
ปัจจบุนัระดบัน า้ลดลง3. ขอนแกน่ ปัจจบุนัยงัมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 9 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอแวงนอ้ย อ าเภอแวงใหญ่ 
อ าเภอโคกโพธิ์ชยั อ าเภอชนบท อ าเภอมญัจาคีรี อ าเภอโนนศิลา อ าเภอพระยืน อ าเภอบา้นแฮด และอ าเภอบา้น
ไผ่ และแม่น า้ชีเอ่อท่วมสองฝ่ังในพืน้ที่บา้นท่าพระเนาว ์ต.ท่าพระ อ.เมืองฯ ยงัคงมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่ลุ่มต ่า ระดบั
น า้เพิ่มขึน้ 4. มหาสารคาม มวลน า้จากจังหวัดขอนแก่น ไหลเขา้ท่วมในพืน้ที่ 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอโกสุมพิสัย 
อ าเภอกนัทรวิชยั อ าเภอเมืองมหาสารคามซึ่งเป็นพืน้ที่การเกษตร ระดบัน า้เพิ่มขึน้  5. ชยัภูมิ ปัจจุบนัยงัมีน า้ท่วม
ขังในพืน้ที่อ  าเภอคอนสวรรคร์ะ ดับน า้ลดลง 6. นครราชสีมา ปัจจุบันยังมีน า้ท่วมขังในพืน้ที่ 10 อ าเภอ ไดแ้ก่ 
อ าเภอโนนไทย อ าเภอโนนสงู อ าเภอพิมาย อ าเภอคง อ าเภอจกัราช อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอประทาย อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอชุมพวง และอ าเภอเมืองยาง ระดับน า้ลดลง 7. อุบลราชธานี ปัจจุบนัยังมีน า้ท่วมขังใน
พืน้ที่ 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองอบุลราชธานี และอ าเภอวารินช าราบ ระดบัน า้ลดลง 8. นครสวรรค ์อ าเภอเมือง
นครสวรรค ์อ าเภอพยหุะคีรี และอ าเภอโกรกพระ ระดบัน า้ทรงตวั ปัจจบุนัยงัมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ 9. 
อทุยัธานี ปัจจุบนัยงัมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่อ  าเภอเมืองอทุยัธานี ระดบัน า้ทรงตวั 10. ชยันาท ปัจจุบนัยงัมีน า้ท่วมขงั
ในพืน้ที่อ  าเภอสรรพยา ระดับน า้ทรงตัว11. ลพบุรี ปัจจุบันยังมีน า้ท่วมขังในพืน้ที่ 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง
ลพบุรี อ าเภอบา้นหมี่ อ  าเภอพฒันานิคม และอ าเภอโคกส าโรง ระดบัน า้ลดลง 12. สระบุรี ปัจจุบนัยงัมีน า้ท่วมขงั
ในพืน้ที่ 10 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอวงัม่วง อ าเภอแก่งคอย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเมืองสระบรุี อ าเภอเสาไห ้อ าเภอ
หนองโดน อ าเภอบา้นหมอ อ าเภอดอนพุด อ าเภอหนองแซง และอ าเภอหนองแค ระดบัน า้ลดลง  13. สพุรรณบุรี 
ปัจจุบันยังมีน า้ท่วมขังในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอบางปลามา้ และอ าเภอสองพี่น้อง ระดับน า้ทรงตัว  14. 
สิงหบ์ุรี ปัจจุบนัยงัมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภออินทรบ์ุรี อ  าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอเมืองสิงหบ์ุรี 
อ  าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าชา้ง ระดับน า้เพิ่มขึน้ 15. อ่างทอง ปัจจุบนัยังมีน า้ท่วมขังในพืน้ที่ 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอไชโย อ าเภอป่าโมก อ าเภอวิเศษชยัชาญ และอ าเภอสามโก ้ซึ่งเป็นพืน้ที่นอกเขตคนักัน้
น า้ ระดบัน า้เพิ่มขึน้ 16. พระนครศรีอยุธยา น า้เจา้พระยาเอ่อลน้ตลิ่งเขา้ท่วมในพืน้ที่ 10 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอผกั
ไห่ อ าเภอเสนา อ าเภอบางบาล อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอิน อ าเภอท่าเรือ อ าเภอ
นครหลวง อ าเภอบางปะหนั อ าเภอมหาราช ปัจจุบนัยงัคงมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่ลุ่มต ่าแม่น า้เจา้พระยา แม่น า้นอ้ย 
และคลองโผงเผงซึ่งอยู่นอกคนักั้นน า้ ระดบัน า้เพิ่มขึน้ 17. ปทุมธานี เจา้พระยาเอ่อลน้ตลิ่งเขา้ท่วมในพืน้ที่ริมน า้ 
2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองปทมุธานี และอ าเภอสามโคก ระดบัน า้ลดลง 

ภาพรวมสถานการณปั์จจุบนัหลายพืน้ที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยงัคงมีน า้ท่วมขังในพืน้ที่ลุ่มต ่า อยู่ระหว่างการเร่ง
ระบายน า้ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไดป้ระสานจังหวัด องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวขอ้งเร่งใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบภยั โดยส ารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อด าเนินการช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงั ฯ ส าหรบัประชาชนสามารถแจง้เหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน ์“ปภ.รบัแจง้เหตุ 
1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภยั 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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‘มท.1’ หอบคณะลุยขอนแก่นชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ก ำชับเร่งฟ้ืนฟูเยียวยำประชำชน 
 

     
 

เมื่อเวลา 10.00 น. วนัที่ 8 ต.ค. ที่วดัสว่างศรีวิชัย บา้นโนนตุ่น ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
พล.อ.อนพุงษ ์เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.1) พรอ้มดว้ย นายสทุธิพงษ ์จลุเจรญิ ปลดักระทรวงมหาดไทย (มท.) 
นายชัยวัฒน ์ชื่นโกสุม รองปลดักระทรวง หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นพฒันาชุมชนและส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
นายนิรตัน ์พงษส์ิทธิถาวร รองปลดักระทรวง หวัหนา้กลุม่ภารกิจดา้นสาธารณภยัและพฒันาเมือง นายธนาคม จง
จิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายนิสิต จนัทรส์มวงศ ์อธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รตันเสนีย ์อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น นายพรพจน ์เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง นายบุญธรรม เลิศสขุีเกษม อธิบดีกรม
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) และนายนิวติั นอ้ยผาง รองอธิบดีกรมการพฒันาชมุชน ลงพืน้ที่ตรวจเยี่ยม
การใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภยั โดยมีนายสมศกัดิ ์จงัตระกลุ ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น รองผูว่้าราชการ
จงัหวดั หวัหนา้สว่นราชการ ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ใหก้ารตอ้นรบัและน าตรวจเยี่ยม 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและรมว.กลาโหม มอบหมายใหเ้ ป็น
ผูแ้ทน ลงพืน้ที่เยี่ยมเยียนใหก้ าลงัใจประชาชนผูป้ระสบอุทกภัยในพืน้ที่ จ.ขอนแก่น รวมทัง้ใหก้ าลงัใจเจา้หน้าที่
ผูป้ฏิบติังาน อาสาสมคัร มลูนิธิ จิตอาสา ซึ่งตนยินดีที่คนในพืน้ที่รว่มไมร้ว่มมือใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั และ
มีการเตรียมแผนเผชิญเหตไุวอ้ย่างครอบคลุม ตัง้แต่ก่อนเกิดเหต ุทัง้บุคลากร วสัดอุปุกรณ ์เครื่องจกัรกลสาธารณภัย 
ในระหว่างเกิดเหตไุดน้อ้มน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เพื่อท าใหป้ระชาชนกลบัมาใช้
ชีวิตไดอ้ย่างปกติสขุโดยเร็ว โดยไดม้ีการจดัตัง้โรงครวัพระราชทาน มีอาหาร น า้ด่ืม และถุงยงัชีพ แจกจ่ายใหก้ับ
ประชาชน ทั้งนี ้เน้นย า้ใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ินของประชาชนในช่วง
สถานการณอ์ุทกภัย ในขัน้ต่อไป จ.ขอนแก่น จะไดร้่วมกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เร่งส ารวจความเสียหาย  
ทัง้ดา้นที่อยู่อาศยั ที่ท ามาหากิน เพื่อเยียวยาฟ้ืนฟตูามระเบียบของทางราชการต่อไป รวมทัง้บูรณาการหน่วยงาน
ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มาซ่อมเครื่องใชไ้ฟฟ้า ยานพาหนะของประชาชน  
                                                                                                                                             พล.อ.อนพุงษ.์.. 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)/www.dailynews.co.th/https://today.line.me/https://tna.mcot.net 
www.thaipost.net/www.posttoday.com/www.thairath.co.th/www.prachachat.net 
www.tna.mcot.net /www.matichon.co.th/https://m.mgronline.com/ 
www.nationtv.tv /https://thainews.prd.go.th/ 
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พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ส าหรับพายุลูกใหม่ไลออนร็อก ที่มีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบกับ
ประเทศไทยนัน้ ทาง จ.ขอนแก่น ไดม้ีการเตรียมการรบัมือในเบือ้งตน้แลว้ และไดส้ั่งการใหผู้ว้่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น ในฐานะผูอ้  านวยการกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั บูรณาการทุกภาคส่วนที่
เก่ียวขอ้งเตรียมการรบัมือสถานการณด์งักล่าว และหารือร่วมกบัคณะอนุกรรมการลุ่มน า้ในการบริหารจดัการน า้
ในลุม่น า้ต่างๆ ในจงัหวดัต่อไป ส าหรบันโยบายการสบูน า้จากพืน้ที่เปียกไปแหง้ ใหพ้ิจารณาว่าพืน้ที่ใดไม่มีน า้ก็สบู
น า้ไปเติม โดยตอ้งประเมินร่วมกบัหน่วยงานในพืน้ที่ใหดี้ว่าเป็นพืน้ที่แลง้ เพื่อสามารถสูบน า้ไปกกัเก็บไวไ้ด ้โดย
ตอ้งใหค้นในพืน้ที่พิจารณารว่มกนัเพื่อใชใ้นหนา้แลง้ต่อไป 



 

 

ฉบับประจำวันที่…9...เดือน..ตุลาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น 
 

มท.1 ลงพืน้ทีป่ระสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น  
ก ำชับดูแลชีวิตควำมเป็นอยู่ผู้ประสบภัย - เร่งระบำยน ้ำท่วมไปกักเก็บในพืน้ที่น ้ำแล้ง 

 

 
 

วันนี ้(8 ต.ค. 64) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
ปลดักระทรวงมหาดไทย และคณะผูบ้ริหารหน่วยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทยลงพืน้ที่จงัหวัดขอนแก่น เพื่อ
ติดตามสถานการณอ์ทุกภยัและสถานการณน์ า้ในพืน้ที่ รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั โดยตรวจเยี่ยม
และมอบถุงยงัชีพแก่ผูป้ระสบภยัในพืน้ที่ต  าบลเมืองเก่า และต าบลพระลบั อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
ณ วัดโนนตุ่น บา้นโนนตุ่น ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น รวมถึงเดินทางไปยังประตูน า้ D8 บา้นพระคือ 
ต าบลพระลบั เพื่อรบัฟังบรรยายสรุปสถานการณน์ า้จากชลประทานจงัหวดัขอนแก่น และตรวจระบบการพร่องน า้
ปอ้งกนัน า้ท่วมในเขตเศรษฐกิจ ซึ่งไดก้ าชบัจงัหวดัเรง่สบูน า้จากพืน้ที่น า้ท่วมไปกกัเก็บในพืน้ที่น า้แลง้ 

ส าหรบัสถานการณน์ า้ขณะนีม้วลน า้กอ้นใหญ่ไดเ้คลื่อนผ่านอ าเภอเมืองขอนแก่น และก าลงัจะเขา้เขต
อ าเภอโกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม แต่ยงัคงมีน า้ท่วมขงัจากแม่น า้ชีเอ่อลน้ตลิ่งในพืน้ที่ต  าบลเมืองเก่า ต าบล
พระลบั ต าบลท่าพระ และบางส่วนของต าบลบา้นเป็ด ซึ่งเป็นพืน้ที่เศรษฐกิจชานเมืองของจงัหวัดขอนแก่น ทัง้นี ้
จงัหวดัขอนแก่นมีพืน้ที่ประสบอทุกภยั 15 อ าเภอ 73 ต าบล 565 หมู่บา้น ผูเ้สียชีวิต 4 คน สว่นพายลุกูใหม่อาจจะ
สง่ผลกระทบในพืน้ที่จงัหวดัขอนแก่น แต่จงัหวดัไดเ้ตรียมพรอ้มรบัมือสถานการณไ์วแ้ลว้ 
 ทัง้นี ้จงัหวดัขอนแก่นไดเ้ตรียมพรอ้มรบัมือก่อนที่มวลน า้จะเขา้ท่วมพืน้ที่ โดยใหค้วามส าคญักบัการดแูล
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงที่เกิดน า้ท่วมโดยฉพาะอาหาร น า้ด่ืม ถุงยงัชีพ ความปลอดภยัไฟฟ้าต่าง ๆ 
รวมถึงเยียวยาฟ้ืนฟูใหป้ระชาชนกลับไปใชช้ีวิตปกติทั้งการซ่อมแซมบา้นเรือน การช่วยเหลือเกษตรกรที่พืน้ที่
การเกษตรถูกน า้ท่วมขัง ซึ่งนายกรฐัมนตรีจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม เนื่องจากมีพืน้ที่การเกษตร
ไดร้บัผลกระทบเป็นวงกวา้ง ส าหรบัการระบายน า้ในพืน้ที่น า้ท่วม จงัหวดัไดว้าแนวทางการสบูน า้จากพืน้ที่น า้ท่วม
ไปช่วยพืน้ที่น า้แลง้ 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://twitter.com/ddpmnews / www.facebook.com/DDPMNews 

 

 
 



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14773
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

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

Col.Inch: 212.12 Ad Value: 265,150 PRValue : 795,450 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14773
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

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

Col.Inch: 212.12 Ad Value: 265,150 PRValue : 795,450 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14773
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

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

Col.Inch: 212.12 Ad Value: 265,150 PRValue : 795,450 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14773
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ปภ.เตือนอีสาน-ตะวันออก-ใต้รับพายุ'ไลออนร็อก'ระวัง10-11ต.ค./ฝนถล่มหนัก

รหัสข่าว: C-211009005039(9 ต.ค. 64/06:34) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 212.12 Ad Value: 265,150 PRValue : 795,450 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26294
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 13

หัวข้อข่าว: ผวาผักไห่มิด3เมตร

รหัสข่าว: C-211009004072(9 ต.ค. 64/05:12) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 113.52 Ad Value: 238,392 PRValue : 715,176 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26294
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 13

หัวข้อข่าว: ผวาผักไห่มิด3เมตร

รหัสข่าว: C-211009004072(9 ต.ค. 64/05:12) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 113.52 Ad Value: 238,392 PRValue : 715,176 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26294
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 13

หัวข้อข่าว: ผวาผักไห่มิด3เมตร

รหัสข่าว: C-211009004072(9 ต.ค. 64/05:12) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 113.52 Ad Value: 238,392 PRValue : 715,176 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11273
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: ดีเปรสชันเป็นโซนร้อน ฝนหนัก! ไลอ้อนร็อกขึ้นฝั่ง

รหัสข่าว: C-211009012065(9 ต.ค. 64/05:06) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 208.94 Ad Value: 323,857 PRValue : 971,571 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11273
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: ดีเปรสชันเป็นโซนร้อน ฝนหนัก! ไลอ้อนร็อกขึ้นฝั่ง

รหัสข่าว: C-211009012065(9 ต.ค. 64/05:06) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 208.94 Ad Value: 323,857 PRValue : 971,571 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11273
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: ดีเปรสชันเป็นโซนร้อน ฝนหนัก! ไลอ้อนร็อกขึ้นฝั่ง

รหัสข่าว: C-211009012065(9 ต.ค. 64/05:06) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 208.94 Ad Value: 323,857 PRValue : 971,571 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11273
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: ดีเปรสชันเป็นโซนร้อน ฝนหนัก! ไลอ้อนร็อกขึ้นฝั่ง

รหัสข่าว: C-211009012065(9 ต.ค. 64/05:06) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 208.94 Ad Value: 323,857 PRValue : 971,571 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11273
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: ดีเปรสชันเป็นโซนร้อน ฝนหนัก! ไลอ้อนร็อกขึ้นฝั่ง

รหัสข่าว: C-211009012065(9 ต.ค. 64/05:06) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 208.94 Ad Value: 323,857 PRValue : 971,571 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9097
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 16

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ปลื้ม!จ่อลงเมืองอุบล

รหัสข่าว: C-211009008025(9 ต.ค. 64/03:54) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 89.65 Ad Value: 67,237.50 PRValue : 201,712.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9097
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 16

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ปลื้ม!จ่อลงเมืองอุบล

รหัสข่าว: C-211009008025(9 ต.ค. 64/03:54) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 89.65 Ad Value: 67,237.50 PRValue : 201,712.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15917
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: เตรียมรับฤทธิ์ไลออนร็อก บิ๊กป้อมลุยสระแก้วดูท่วม

รหัสข่าว: C-211009020038(9 ต.ค. 64/03:26) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 233.77 Ad Value: 362,343.50 PRValue : 1,087,030.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15917
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: เตรียมรับฤทธิ์ไลออนร็อก บิ๊กป้อมลุยสระแก้วดูท่วม

รหัสข่าว: C-211009020038(9 ต.ค. 64/03:26) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 233.77 Ad Value: 362,343.50 PRValue : 1,087,030.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15917
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: เตรียมรับฤทธิ์ไลออนร็อก บิ๊กป้อมลุยสระแก้วดูท่วม

รหัสข่าว: C-211009020038(9 ต.ค. 64/03:26) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 233.77 Ad Value: 362,343.50 PRValue : 1,087,030.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15917
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: เตรียมรับฤทธิ์ไลออนร็อก บิ๊กป้อมลุยสระแก้วดูท่วม

รหัสข่าว: C-211009020038(9 ต.ค. 64/03:26) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 233.77 Ad Value: 362,343.50 PRValue : 1,087,030.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15917
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: เตรียมรับฤทธิ์ไลออนร็อก บิ๊กป้อมลุยสระแก้วดูท่วม

รหัสข่าว: C-211009020038(9 ต.ค. 64/03:26) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 233.77 Ad Value: 362,343.50 PRValue : 1,087,030.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23272
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 11

หัวข้อข่าว: เร่งเยียวยาน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211009009110(9 ต.ค. 64/04:25) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 146.81 Ad Value: 322,982 PRValue : 968,946 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23272
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 11

หัวข้อข่าว: เร่งเยียวยาน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211009009110(9 ต.ค. 64/04:25) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 146.81 Ad Value: 322,982 PRValue : 968,946 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23272
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 11

หัวข้อข่าว: เร่งเยียวยาน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211009009110(9 ต.ค. 64/04:25) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 146.81 Ad Value: 322,982 PRValue : 968,946 คลิป: สี่สี(x3)
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เช็คที่นี่จังหวัดไหนบ้าง! ปภ.เตือน 8 ต.ค.พื้นที่เฝ้าระวังน ้าท่วมฉับพลนั 

รายงานคาดการณ์และแจง้เตือนภยั ประจ าวนัท่ี 8 ตุลาคม 2564 

 
 
พื้นท่ีเฝ้าระวังน ้าท่วมฉับพลัน และน ้าป่าไหลหลาก  

>>ภาคกลาง จ.เพชรบุรี (อ.เมืองฯ แก่งกระจาน บา้นลาด ท่ายาง บา้นแหลม ชะอ า) และประจวบคีรีขนัธ์ (อ.เมืองฯ 
บางสะพาน  

บางสะพานนอ้ย สามร้อยยอด กุยบุรี หวัหิน)  
>>ภาคใต ้จ.ชุมพร (อ.ท่าแซะ ปะทิว พะโต๊ะ สวี) ระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร์ สุขส าราญ กระบุรี) พงังา (อ.ตะกัว่ป่า 
ทา้ยเหมือง คุระบุรี กะปง) ตรัง (อ.ปะเหลียน) และสตูล (อ.มะนงั ละงู ควนโดน ควนกาหลง ทุ่งหวา้) 
พื้นท่ีเฝ้าระวังน ้าล้นตลิง่ น ้าท่วมขัง  
>>ภาคเหนือ จ.สุโขทยั (อ.เมืองฯ ศรีส าโรง คีรีมาศ) พิษณุโลก (อ.วงัทอง พรหมพิราม บางระก า) นครสวรรค ์(อ.
พยหุคีรี โกรกพระ เมืองฯ) และอุทยัธานี (อ.เมืองฯ)  
 

>>ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ... 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)www.bangkokbiznews.com /https://today.line.me/ 
https://twitter.com/ddpmnews / www.facebook.com/DDPMNews 
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>>ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา (อ.โนนไทย โนนสูง พิมาย คง จกัราช แกง้สนามนาง ประทาย เฉลิม
พระเกียรติ ชุมพวง เมืองยาง) ชยัภูมิ (อ.คอนสวรรค)์ ขอนแก่น (อ.แวงนอ้ย แวงใหญ่ โคกโพธ์ิไชย ชนบท มญัจาคีรี 
โนนศิลา พระยนื บา้นแฮด บา้นไผ ่เมืองฯ) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กนัทรวิชยั เมืองฯ) กาฬสินธุ์ (อ.ฆอ้งชยั 
กมลาไสย ร่องค า) ร้อยเอด็ (อ.จงัหาร เชียงขวญั ธวชับุรี โพธ์ิชยั เสลภูมิ ทุ่งเขาหลวง พนมไพร อาจสามารถ โพน
ทราย สุวรรณภูมิ) ยโสธร (อ.เมืองฯ ค าเขื่อนแกว้ มหาชนะชยั คอ้วงั) บุรีรัมย ์(อ.สตึก) สุรินทร์ (อ.ชุมพลบุรี ท่าตูม 
รัตนบุรี) ศรีสะเกษ (อ.เมืองฯ โพธ์ิศรีสุวรรณ บึงบูรพ ์ยางชุมนอ้ย ราศีไศล ศิลาลาด อุทุมพรพิสัย กนัทรารมย)์ และ
อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินช าราบ เขื่องใน ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ สวา่งวีระวงศ)์  
>>ภาคกลาง จ.ชยันาท (อ.สรรพยา) ลพบุรี (อ.เมืองฯ ชยับาดาล บา้นหม่ี พฒันานิคม) สระบุรี (อ.วงัม่วง แก่งคอย 
เฉลิมพระเกียรติ เมืองฯ เสาไห ้หนองโดน บา้นหมอ ดอนพุด หนองแซง หนองแค) สุพรรณบุรี (อ.บางปลามา้ สอง
พี่นอ้ง) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี ค่ายบางระจนั พรหมบุรี ท่าชา้ง) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชยัชาญ 
สามโก)้ พระนครศรีอยธุยา (อ.ผกัไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยธุยา บางไทร บางปะอิน ท่าเรือ นครหลวง บาง
ปะหนั มหาราช) และปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) 
 

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นท่ีเฝ้าระวงัและติดตาม
สถานการณ์ฝนตกหนกั ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นท่ีชุมชนเมืองอาจไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมขงัระยะสั้นๆ 
พื้นท่ีลุ่มต ่า พื้นท่ีลาดเชิงเขา อาจเกิดน ้าท่วมฉบัพลนัและน ้าป่าไหลหลาก พื้นท่ีริมล าน ้า อาจไดรั้บผลกระทบจากน ้ า
ลน้ตล่ิง และน ้ าท่วมในระดบัสูง ระวงัอนัตรายจากสัตวแ์ละแมลงมีพิษ อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขบัขี่
พาหนะบริเวณน ้ าไหลผ่านเส้นทาง ทั้งนี ้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อปพร. จิตอาสา 
เครือข่ายอาสาสมคัร องคก์รสาธารณกุศลไดเ้ตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ 
พร้อมประชาสัมพนัธ์ และสร้างการรับรู้ให้กบัชุมชน/หมู่บา้นในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจ าหมู่บา้น เป็นตน้ เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บทราบถึงแนวทางการปฏิบติัตนอยา่งปลอดภยั 
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ปภ. เน้นย ำ้ให้ทกุจังหวัดเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณพ์ำยุโซนร้อน "ไลออนรอ็ก" อย่ำง
ใกล้ชิด โดยเฉพำะพืน้ทีเ่ส่ียง 

วนัที่ 8 ตลุาคม 2564 กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก) ไดติ้ดตามสภาวะ
อากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง  ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 7 (155/2564) ลงวันที่ 8 
ตลุาคม 2564 เวลา 05.00 น. แจง้ว่า พายุดีเปรสชนับริเวณทะเลจีนใตต้อนบนไดท้วีก าลงัแรงขึน้เป็นพายุโซนรอ้น 
"ไลออนร็อก" มีศูนยก์ลางอยู่ห่างประมาณ 600 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองวิญ สาธารณรฐัสงัคม
นิยมเวียดนาม มีความเร็วลมสูงสุดใกลศู้นยก์ลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยพายุนีเ้กือบไม่เคลื่อนที่  
และคาดว่าเคลื่อนขึน้ฝ่ังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ในวันที่  10-11 ตุลาคม 2564 ทั้งนี ้ มรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตก้ าลงัแรงพดัปกคลมุทะเลอนัดามนั ภาคใต ้และอ่าวไทย ท าใหม้ีฝนหนกับางพืน้ที่ บรเิวณภาคใต ้
สว่นคลื่นลมบริเวณทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยตอนบนมีก าลงัแรงขึน้ โดยทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสงู 
2-3 เมตร สว่นอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสงูประมาณ 2 เมตร และบรเิวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงูกว่า 3 เมตร 

กอปภ.ก. จึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณอ์ย่างใกลช้ิด โดยจดัเจา้หนา้ที่ติดตามสถานการณแ์ละข่าวสารจากกรมอตุนุิยมวิทยาตลอด 24 ชั่วโมง 
และประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแจง้เตือนประชาชนในพืน้ที่เสี่ยงภยัทราบล่วงหนา้  โดยเฉพาะพืน้ที่เสี่ยง
ภัยและพืน้ที่ที่มีปริมาณน า้สะสม ใหจ้ัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเขา้ประจ า
พืน้ที่เสี่ยงใหพ้รอ้มเผชิญเหตแุละช่วยเหลือประชาชนในพืน้ที่ทนัที หากมีแนวโนม้จะเกิดสถานการณรุ์นแรงในพืน้ที่ 
ใหจ้งัหวดัด าเนินการตามแผนเผชิญเหตอุย่างเครง่ครดั ทัง้นี ้ขอใหป้ระชาชนติดตามพยากรณอ์ากาศ สถานการณ์
ภยั และขอ้มลูข่าวสารจากทางราชการอย่างใกลช้ิด โดยเฉพาะผูท้ี่อยู่ในพืน้ที่เสี่ยงภยั ใหเ้ตรียมความพรอ้มรบัมือ
สถานการณภ์ยัที่อาจเกิดขึน้ หากไดร้บัความเดือดรอ้น สามารถแจง้เหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รบั
แจง้เหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน "พน้ภัย" รวมถึง สายด่วนนิรภัย 1784 
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานใหก้ารช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป. 

 
 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)www.thairath.co.th /https://today.line.me/www.khaosod.co.th/ 
www.msn.com/ www.prachachat.net 
https://twitter.com/ddpmnews / www.facebook.com/DDPMNews 

 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A0
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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บกปภ.ช. ก ำชับจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจำกพำยุ “ไลออนร็อก” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8 ต.ค.64 กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ก าชบัจงัหวดัเตรียมพรอ้มรบัมือผลกระทบ

จากพาย ุ“ไลอออนรอ็ก” เนน้ย า้การปฏิบตัิตามแผนเผชิญเหตอุทุกภยัและแจง้เตือนประชาชนในพืน้ท่ีเส่ียงภยั ตลอดจนจดัก าลเัจา้
หนา้ที่ปฏิบตัิการสนธิก าลงัทุกหน่วยงานพรอ้มครื่องมืออุปกรณเ์ครื่องจกัรกลดา้นสาธารณภยัเขา้ประจ าจดุที่เป็นพืน้ที่เส่ียงภยัไว้
ล่วงหนา้ เพื่อใหส้ามารถเผชิญเหต ุแกไ้ขปัญหา และใหก้ารช่วยเหลือประชาชนไดต้ลอด  24 ชั่วโมง 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูบ้ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (บกปภ.ช.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศร่วมกบักรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ของวนันี ้(8 ต.ค. 2564) 
พายุโซนรอ้น“ไลออนร็อก” เคล่ือนตวัทางทิศเหนือค่อนตะวนัตกเล็กนอ้ยอย่างชา้ๆ คาดว่าเคลื่อนขึน้ฝ่ังประเทศเวียดนามตอนบน
ในช่วงวนัท่ี 10 - 11 ตลุาคม 2564 ประกอบกบัมรสมุตะวนัตกเฉียงใตก้ าลงัแรงพดัปกคลมุทะเลอนัดามนั ภาคใต ้และอ่าวไทย ท า
ใหภ้าคใตม้ีฝนตกหนกับางแห่ง คล่ืนลมบริเวณทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยตอนบนมีก าลงัแรงขึน้ โดยทะเลอนัดามนัและอ่าวไทย
ตอนบนคล่ืนสงู 2 - 3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสงูประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงูมากกว่า 3 เมตร จึงมี
ความเส่ียงต่อการเกดิฝนตกหนกัและฝนตกสะสม อาจท าใหเ้กิดน า้ท่วมฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลาก รวมถึงคลื่นลมแรงในพืน้ท่ีชายฝ่ัง 
รฐับาลห่วงใยความปลอดภยัของประชาชน ไดก้ าชบัใหท้กุภาคส่วนเตรียมความพรอ้มรบัมือและดแูลประชาชนในทกุพืน้ท่ี  

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงไดแ้จง้ใหก้องอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จงัหวดัทุกจงัหวดัเตรียมความพรอ้มรบัมือสถานการณ ์โดยใหค้ณะท างานติดตามสถานการณข์องจงัหวดัเฝ้าระวงัติดตามสภาพ
อากาศและปัจจยัเส่ียงเชิงพืน้ท่ีอย่างใกลช้ิด ทัง้ขอ้มลูปรมิาณน า้ฝนสะสม ระดบัน า้ในแหล่งน า้ต่าง ๆ การระบายน า้ในอ่างเก็บน า้ 
และสถานการณน์ า้ของจงัหวดัพืน้ที่ตน้น า้ เพื่อวิเคราะหค์าดการณแ์ละประเมินแนวโนม้สถานการณ ์เพื่อวางแผนปฏิบตัิการและ
แจง้เตือนภยัล่วงหนา้ และใหจ้งัหวดัแจง้เตือนประชาชนที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่เส่ียงภยัติดตามสถานการณแ์ละการแจง้เตือนภยัจาก
หน่วยงานราชการ เนน้ย า้การใชก้ลไกของฝ่ายปกครองก านนั ผูใ้หญ่บา้น และอาสาสมคัรเครือข่ายแจง้เตือนภยัเชื่อมโยงการแจง้
เตือนภัยในทุกรูปแบบ ทั้งหอเตือนภัย หอกระจายข่าว รถประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน และส่ือสังคมออนไลน ์เพื่อใหป้ระชาชน
รบัทราบสถานการณใ์นพืน้ที่ แนวทางปฏิบตัิ และช่องทางการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากภาครฐั รวมถึงใหด้  าเนินการตาม
แผนเผชิญเหตุอุทกภัยในแต่ละพืน้ที่ แบ่งมอบภารกิจ พืน้ที่ และหน่วยงานรบัผิดชอบใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งจัดก าลังเจา้หนา้ที่ชุด
ปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณเ์ครื่องจักรกลดา้นสาธารณภัย เช่น เครื่องสูบน า้ เรือยนตก์ูภ้ัย เรือทอ้งแบน รถสูบส่งน า้ระยะไกล  
                                                                                                                                                                    รถปฏิบตัิการ... 

 

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



- 2 - 
 

รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย เขา้ประจ าจุดที่เป็นพืน้ที่เส่ียงภัย ไวล่้วงหนา้ เพื่อใหส้ามารถเผชิญเหตุ แกไ้ขปัญหา และใหก้าร
ช่วยเหลือประชาชนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุในพืน้ที่ ให้จัดชุดปฏิบัติการสนธิก าลังร่วมกับหน่วยทหาร ต ารวจ มูลนิธิ 
อาสาสมคัร ประชาชนจิตอาสา เรง่คล่ีคลายสถานการณแ์ละดแูลประชาชนในดา้นต่าง ๆ  อาทิ การดแูลดา้นการด ารงชีพ ความเป็นอยู่ จดัตัง้
โรงครวัพระราชทาน การแจกจ่ายถุงยงัชีพตามวงรอบ การดูแลความปลอดภยั เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนจนกว่า
สถานการณจ์ะเขา้สู่ภาวะปกติ หากสถานการณม์ีแนวโนม้รุนแรงในพืน้ที่ใหอ้พยพประชาชนในพืน้ที่เส่ียงภยัไปยงัพืน้ที่ปลอดภยั
หรือศูนยพ์กัพิงที่จดัเตรียมไวโ้ดยทนัที โดยด าเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุในการป้องกันและควบคุม
โรค Covid-19 อย่างเคร่งครดั ส าหรบัจงัหวดัที่มีพืน้ที่ติดชายทะเล ใหฝ่้ายปกครองและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ก าชบัสถาน
ประกอบการ โรงแรม แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีคล่ืนลมแรง พรอ้มทั้งประสานการปฏิบัติกับกรมเจา้ท่า 
กองทพัเรือ ต ารวจน า้ในพืน้ที่ ด  าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด โดยเฉพาะการน าเรือเขา้ที่ก าบงัและหา้มการเดินเรือช่วงที่มีคล่ืนลมแรง 

ส าหรับประชาชนในพืน้ที่เส่ียงภัย ขอให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกลช้ิด หากมี
ประกาศหรือค าเตือนขอใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน าอย่างเคร่งครดั หากพบเห็นหรือไดร้บัความเดือดรอ้นจากสถานการณภ์ยัสามารถ
แจง้เหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน ์“ปภ.รบัแจง้เหตุ1784”โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชนั“พน้ภัย” 
รวมถึงสายด่วนนิรภยั1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานใหก้ารช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป..\\ 
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ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 5 นครราชสีมา สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีพร้อมเคร่ืองจักรกล 
สาธารณภัย ชุดรถสูบส่งน ้ าระยะไกล 10 กม. ด าเนินการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าและวางสายส่งน ้ าความยาว
ประมาณ 2,750 ม. เพื่อสูบน ้าจากล าห้วยวงัชมพู ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ ส่งไปเก็บกกัไวใ้นสระ
เก็บน ้ าส าหรับใช้ในการผลิตน ้ าประปาในพื้นท่ีหนองตาสุด บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ท่ี 5 ต.เสมาใหญ่ 
อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา ปริมาณน ้าท่ีจะสูบกกัเก็บประมาณ 130,000 ลบม. ซ่ึงคาดว่าจะพอเพียงสนบัสนุน
การใชน้ ้าในช่วงฤดูแลง้ปี 2565 
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ศนูยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 3 ปราจีนบุรี น าก าลงัเจา้หนา้ที่พรอ้มดว้ยรถเคลื่อนยา้ย
ผู้ประสบภัย เรือท้องแบนพรอ้มเครื่องยนต ์รถลาก รถบรรทุก 6 ลอ้ ลงพืน้ที่ให้การช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภัยในจังหวัดสระบุรี สนับสนุนการขนส่งอาหาร น า้ดื่ม และสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงใหบ้ริการ
รบัส่งประชาชนที่เดินทางในพืน้ที่น า้ท่วมในสระบุรี พรอ้มทัง้ไดน้ ารถผลิตน า้ดื่มและรถประกอบอาหาร เขา้
ประจ าที่เทศบาลต าบลท่าลาน เพื่อผลิตอาหารแบบกลอ่งแจกจ่ายใหก้บัผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ที่ ม.6 บา้น
มหาโลก ต.บา้นครวั อ.บา้นหมอ จงัหวดัสระบรุี 
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ปภ.-อบจ.ตาก-ปกครอง เร่งส ารวจความเสียหายพร้อม 
สร้างสะพานเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน หลงัเกดิน ้าท่วมอุ้มผาง 

 

 

          
 

ส ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำภยั (สนง.ปภ.)จงัหวดัตำก  สำขำแม่สอด ไดเ้ดินทำงไปลงพื้นท่ีร่วมกบั ศูนยป้์องกนั
และบรรเทำภัย (ศ.ปภ.)เขต 8 ก ำแพงเพชร- องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั (อบจ.)ตำก- นำยพัชรพล มั่นปำน 
นำยอ ำเภออุม้ผำง จ.ตำก , องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.)อุม้ผำง และก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น เขำ้ส ำรวจควำมเสียหำย
หลงัเกิดอุทกภยัน ้ ำท่วมใหญ่ท่ีบำ้นแปโดทะ, บำ้นก่ิวห้ำง และบำ้นอุม้ผำงคี ต.อุม้ผำง อ อุม้ผำง จ.ตำก ซ่ึงประสบ
อุทกภยัท ำให้สะพำน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ขำดเสียหำยจ ำนวน 2 แห่ง ชำวบำ้นไม่สำมำรถใช้สัญจรได้ 
ปัจจุบนัไดร่้วมกนัท ำสะพำนเดินเทำ้ส ำรอง และแพไมไ้ผ่เพื่อขนพืชผลกำรเกษตรออกจำกหมู่บำ้นเน่ืองจำกไม่มี
ทำงเขำ้ออกอ่ืน ไดร่้วมพิจำรณำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ และกำรสร้ำงสะพำนส ำรอง โดยศูนยป้์องกนัภยั (ศ.ปภ.)เขต 
8 ก ำแพงเพชร ไดส้ ำรวจตำมเส้นทำงล ำน ้ ำ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรติดตั้งสะพำนแบร่ีเพื่อแกไ้ขควำม
เดือดร้อนของประชำชน เป็นกำรเฉพำะหน้ำ พร้อมมอบน ้ ำด่ืมให้แก่ชำวบ้ำนผูป้ระสบอุทกภัย เพื่อเป็นกำร
ช่วยเหลือดูแลประชำชน ทั้งระยะสั้นและระยะยำวต่อไป 
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ปภ.นครราชสีมาเตือนอ่างเกบ็น ้ามูลบนใกล้เต็ม 8 อ าเภอ ระวังน ้าท่วม 

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานประชาสมัพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเตือน
สถานการณน์ า้ในจงัหวดั ระบวุ่า แจง้เตือนพืน้ที่อ่างเก็บน า้มลูบนน า้ใกลเ้ต็มอ่าง ศนูยบ์ญัชาการเหตกุารณจ์งัหวัด
นครราชสีมา ไดติ้ดตามสถานการณ์ระดับน า้ท่าในพืน้ที่ พบว่าปัจจุบนัอ่างเก็บน า้มูลบน มีปริมาณน า้ 136.12 
ลา้นลูกบาศกเ์มตร คิดเป็นรอ้ยละ 96.54 ของความจุอ่าง ซึ่งระดับน า้มีแนวโนม้เพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง และคาดว่า 
จะเริ่มลน้ระดบัเก็บกกัประมาณกลางเดือนตลุาคม 2564 อีกทัง้จากการคาดหมายสภาวะอากาศ ในช่วงระหว่าง
วนัที่ 4-10 ตลุาคม 2564 หากมีปริมาณฝนตกในพืน้ที่อย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักในบางพืน้ที่  อาจท าใหเ้กิด
น า้ท่วมฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้ลนัตลิ่งในพืน้ที่ลุม่ต ่า 

กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันครราชสีมา ขอใหอ้ าเภอที่มีเสน้ทางของล าน า้ไหล
ผ่าน ไดแ้ก่ อ าเภอครบุรี ปักธงชัย โชคชัย จักราช เฉลิมพระเกียรติ เมืองนครราชสีมา โนนสูง และอ าเภอพิมาย  
แจง้เตือนประชาชนในพืน้ที่ ใหท้ราบถึงสถานการณอ่์างเก็บน า้มลูบนอยู่ในภาวะเฝ้าระวงั (ระดบัการแจง้เตือน สี
น า้เงิน ใหติ้ดตามขอ้มลูข่าวสารอย่างใกลช้ิด และใหเ้จา้หนา้ที่เฝ้าระวงัติดตามสถานการณอ์ย่างต่อเนื่อง  โดยให้
ท าการแจง้เตือนประชาชน ที่อยู่ในพืน้ที่เสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะประชาชนและเกษตรกรในพืน้ที่สองฝ่ังล ามูล 
ที่อาจไดร้บัผลกระทบ เตรียมพรอ้มรบัสถานการณ ์ใหเ้ก็บทรพัยส์ินสิ่งของจ าเป็นขึน้ไวท้ี่สงูกว่าที่เคย ระวงัติดตาม
มวลน า้ไหลเชี่ยวแรงดว้ย 
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ลูกใหม่ก ำลังมำ! ลพบุรี แจ้งเตือนชำวบ้ำนรอรับมือ พำยุโซนร้อน “ไลออนร็อก” รับมือกับสภำวะ

ฝนตกหนัก หลังกรมอุตุนิยมวิทยำ ได้ออกประกำศ 
 

 
8 ต.ค. 2564 – นายศุภภิมิตร เปาริก รองผูว้่าฯลพบุรี แจง้ว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ไดอ้อกประกาศฉบับที่ 8 
เรื่องพายุโซนรอ้นก าลังแรง “ไลออนร็อก” โดยระบุว่า พายุโซนรอ้นก าลังแรง “ไลออนร็อก” บริเวณทะเลจีน
ใตต้อนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 150 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเกาะไหหล า ประเทศจีน 
มีความเร็วลมสูงสุดใกลศู้นยก์ลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนีเ้คลื่อนตัวทาง ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้า ๆ คาดว่าจะเคลื่อนขึน้ฝ่ังประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 10-11 
ต.ค. จ.ลพบุรี จึงขอแจง้เตือนให้ประชาชนในพืน้ที่เตรียมความพรอ้มรับมือกับสภาวะฝนตกหนัก ปริมาณ
ฝนตกสะสม น า้ท่วมฉับพลัน น า้ป่าไหลหลาก และระดับน า้ในแม่น า้ที่สูงขึน้ โดยกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไดแ้จง้ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นและหน่วยงานที่เ กี่ยวขอ้ง เตรียมความพรอ้มทั ้งดา้นเครื ่องมืออุปกรณ์และบุคลากรในการเข ้า
ช่วยเหลือประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบไดท้ันที ขอใหป้ระชาชนติดตามขอ้มูลสภาวะอากาศ ปริมาณน า้ฝน 
และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกลช้ิด โดยหากพบเห็นหรือไดร้ับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจง้เหตุไดท้างสายด่วน 1784 หรือแจง้ผ่านไลน ์“ปภ.รบัแจง้เหตุ 
1784” โดยเพิ่มเพื่อนทาง Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง 
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น ้ำเต็มทุ่งบำงระก ำ-น ้ำยม เร่ิมทรงตัวแต่ยังล้นฝ่ัง ท่วมริมตล่ิง 8 ต ำบล 142 หมู่บ้ำนยำวเป็นเดือน 

 

  
 

พิษณุโลก – “จุติ ไกรฤกษ ์รมว.พม.” น่ังเรือแจกถุงยังชีพแก่ประสบภัยน ้ำท่วมบำงระก ำ นอภ.ระบุทุ่งบำงระก ำน ้ำ
ยังเต็ม ขณะทีน่ ้ำยมเร่ิมทรงตัวและค่อยๆลดแต่ยังล้นตล่ิง คนริมฝ่ัง 8 ต ำบล 142 หมู่บ้ำน อำจถูกน ้ำท่วมยำวอีกเป็นเดือน  

สถานการณน์ า้ใน อ.บางระก า จ.พิษณโุลก ขณะนีพ้บว่า แม่น า้ยมสายหลกั ท่ีสถานีวดัน า้ Y.64 อ.บางระก า ระดบัน า้สงู 9.05 
ม. (สงูกว่าตลิ่ง 2.65 ม.) ระดบั 41.56 ม.รทก. อตัราการไหล 670.70 ลบ.ม/วินาที (9 ต.ค.64 เพิ่มขึน้จากวนัก่อนหนา้ 2 ซม. ระดบัน า้มี
แนวโนม้เริ่มทรงตวั) ยงัคงภาวะวิกฤตน า้เอ่อลน้ตลิ่ง 

ขณะท่ีแม่น า้ยมสายเก่า(คลองเมม-คลองบางแกว้) ท่ี ปตร.บางแกว้ อ.บางระก า (พืน้ท่ีโครงการบางระก าโมเดล) ระดบัน า้
เหนือ ปตร. 42.07 ม.รทก. ระดบัน า้ทา้ย 42.03 ม.รทก. น า้ลน้ระดบั Spillway สงู 2.27 ม. ซึ่งเริ่มทรงตวัมีแนวโนม้ลดลง แต่ยงัคงภาวะ
วิกฤตน า้เอ่อลน้ตลิ่งเช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ไดด้  าเนินการแกปั้ญหาผลกระทบน า้ท่วมอย่างเต็มท่ีดว้ยการ ลดการระบายน า้จากเข่ือนสิรกิิต์ิ 
ท่ีมีปรมิาณน า้เก็บกัก 45% เขื่อนแควนอ้ยฯ ท่ีมีปรมิาณน า้เก็บกัก 96% , ระบายน า้แม่น า้ยมผ่าน ประตนู า้วงัสะตือ ในอตัราสงูสดุ, ผนั
น า้จากแม่น า้ยม ลงสู่แม่น า้น่าน ผ่านคลอง DR-2.8 และ DR-15.8, รบัน า้เขา้คลองส่งน า้สายใหญ่(C1) โครงการส่งน า้ฯพลายชุมพล 
รวมทัง้ติดตัง้เครื่องผลกัดนัน า้เรง่การระบายน า้ยม บรเิวณจดุสะพานบา้นวงัเป็ด อ.บางระก า จ านวน 6 เครื่อง 

ขณะท่ีพืน้ท่ีลุ่มต ่ารองรบัน า้หลาก(ฝ่ังซา้ย แม่น า้ยม) ตาม “โครงการบางระก าโมเดล” ท่ีพืน้ท่ีด าเนินการปี 2564 จ านวน 
265,000 ไร่ สามารถรองรบัน า้ 400 ลา้น ลบ.ม. ล่าสดุ(9 ต.ค.) มีน า้เขา้พืน้ท่ีจ านวน 192,714ไร่ ปริมาณน า้ 396.85 ลา้น ลบ.ม. คิด
เป็น 99% และมีแนวโนม้ลดลง โดยทางชลประทาน ไดด้  าเนินการชกัน า้เขา้คลองธรรมชาติ(ฝ่ังขวาแม่น า้ยม) เขา้ไปเก็บในคลองต่างๆ 
และแกม้ลิงขนาดใหญ่ อ.บางระก า ไดแ้ก่ บึงตะเคร็ง บึงขีแ้รง้ และบึงระมาณ ความจุเก็บกักรวม 30.74 ลา้น ลบ.ม ปัจจุบันเก็บกัก 
24.94 ลา้น ลบ.ม คิดเป็น 81% 

ทั้งนี ้ชลประทาน ยืนยันว่าภาพรวมแม่น า้ยมสายหลกั อ.บางระก า และ แม่น า้สายเก่า -คลองเมม-คลองบางแกว้ อ.พรหม
พิราม และ อ.บางระก า ระดบัน า้เริ่มทรงตวัและมีแนวโนม้ลดลงอย่างชา้ๆ เนื่องจากยงัคงมีปรมิาณน า้ท่ีไหลหลากจากพืน้ท่ีตอนบนจาก
ดา้นทิศตะวนัตกของจงัหวดัสโุขทยั 

นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอ าเภอบางระก า เปิดเผยว่า ราษฎรท่ีมีบา้นเรือนอยู่ใกลร้ิมน า้ยม ไดร้บัผลกระทบบา้งแลว้ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดเ้พราะเป็นบา้นชัน้เดียว บางรายตอ้งยา้ยออกมาจากบา้นแลว้มาสรา้งเพิงพกัชั่วคราวบนไหล่ทาง(รมิตลิ่ง) แต่ไม่มี
มวลน า้มาเพิ่มมากเหมือนเดิม ระดบัน า้ยมเริ่มทรงตวัและค่อยๆลดระดบัลง อย่างแม่น า้ยมสายหลกั (สถานีวดัน า้ Y.64 ) ระดบั 41.54 
ม.รทก. เพิ่มขึน้จาก 8 ตลุาฯ 13 ซม. ซึ่งอตัราการเพิ่มขึน้ต่อวนัลดลง ฉะนัน้ ประเมินไดว้่า ระดบัน า้มีแนวโนม้เริ่มทรงตวั 
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คมนาคม สรุปข้อมูลน ้าท่วม กระทบหนัก 68 สายทาง สัญจรไม่ได้ 46 แห่ง 
 

 

 
 

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม โดยศูนย ์Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม ระบุว่าสรุป
รายงานอุทกภยัในเสน้ทางคมนาคมมีรายละเอียดดงันี ้ 1. มีโครงข่ายคมนาคมไดร้บัผลกระทบ รวม 68 เสน้ทาง จ านวน 90 แห่ง 
สามารถสญัจรผ่านได ้44 แห่ง สญัจรผ่านไม่ได ้46 แห่ง 2. ถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท ไดร้บัผลกระทบ รวม 67 เสน้ทาง 
จ านวน 89 แห่ง สามารถสญัจรผ่านได ้44 แห่ง สญัจรผ่านไม่ได ้45 แห่ง 3. มีจงัหวดัที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตอุทุกภยั ทัง้หมด 17 
จังหวัด โดยจังหวัดที่ไดร้บัผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแ้ก่ 1) จังหวัดอ่างทอง 2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) จังหวัด
ขอนแก่น 4) จงัหวดัชยัภมูิ และ 5) จงัหวดันครสวรรค ์4. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ด าเนินการซ่อมแซมสายทางเดินรถไฟที่
ไดร้บัผลกระทบแลว้เสรจ็ ส่งผลใหปั้จจบุนัสามารถเปิดขบวนรถวิ่งไดต้ามปกติทกุสายทาง  

5. บรษิัท ขนส่ง จ ากดั ปรบัเสน้ทางเดินรถที่มีเสน้ทางผ่านจงัหวดัพิจิตร ไดแ้ก่ สาย 47 กรุงเทพฯ - ทุ่งชา้ง, สาย 957 กรุงเทพฯ - แม่
สาย และ สาย 962 กรุงเทพฯ - ป่าแดด - เชียงของ เปล่ียนมาใชเ้สน้ทาง ทล.117 นครสวรรค ์- พิษณุโลก แทน 6. กรมเจา้ท่า ตัง้
ศนูยใ์หค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั จดัชดุถงุยงัชีพ อาหาร และน า้ดื่มแจกจ่ายใหก้บัประชาชนพรอ้มลงพืน้ท่ีช่วยเหลือประชาชนใน
พืน้ท่ีที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุอทุกภยั และ7. กรมทางหลวงชนบทน าเครื่องจกัรเขา้ซ่อมแซมถนนท่ีไดร้บัความเสียหาย รวมทัง้จดั
รถรบั - ส่ง และมอบส่ิงของจ าเป็นใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัในพืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุอุทกภยั นอกจากนีก้รมทางหลวง(ทล.)และ
กรมทางหลวงชนบท(ทช.) ไดต้ิดตัง้ป้าย/อุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกประชาชนในการสญัจรในพืน้ที่เกิดประสบเหตุอทุกภยั 
ในส่วนของท่าเรือและท่าอากาศยาน ยังไม่มีรายงานการไดร้บัผลกระทบจากสถานการณอ์ุทกภัย ทั้งนีน้ายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไดม้ีการก าชบัใหห้น่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเฝ้าระวงัสถานการณอ์ุทกภยัทุกพืน้ที่
ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณจ์ะคล่ีคลาย เพื่อเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรอ้นใหก้ับประชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงที  
รวมทัง้อ านวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อความปลอดภยัของประชาชน ทัง้นี ้สามารถสอบถามเสน้ทาง ขอ้มลูเพิ่มเติมหรือ
แจง้เหตุอุทกภยั ไดท้ี่ศูนยป์ฏิบตัิการความปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356 ,สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 ,สายด่วนกรมทาง
หลวงชนบท โทร. 1146 ,สายด่วนบรษิัท ขนส่ง จ ากัด โทร. 1490 เรียก บขส. ,สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 และ
สายด่วนกรมเจา้ท่า โทร. 1199 
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Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 109.62 Ad Value: 120,582 PRValue : 361,746 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15917
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'วางยุทธศาสตร์ จัดการน้ำ-แก้อุทกภัย

รหัสข่าว: C-211009020013(9 ต.ค. 64/02:36) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 109.62 Ad Value: 120,582 PRValue : 361,746 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15917
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'วางยุทธศาสตร์ จัดการน้ำ-แก้อุทกภัย

รหัสข่าว: C-211009020013(9 ต.ค. 64/02:36) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 109.62 Ad Value: 120,582 PRValue : 361,746 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26295
วันที่: อาทิตย์ 10 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 1(ซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: ฝนตกใต้เขื่อน 'ฤดูมรสุม' อ่วม !! แลไปข้างหน้าเผชิญ 'ปัญหาน้ำท่วม'

รหัสข่าว: C-211010035011(9 ต.ค. 64/06:17) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 92.23 Ad Value: 193,683 PRValue : 581,049 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26295
วันที่: อาทิตย์ 10 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 1(ซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: ฝนตกใต้เขื่อน 'ฤดูมรสุม' อ่วม !! แลไปข้างหน้าเผชิญ 'ปัญหาน้ำท่วม'

รหัสข่าว: C-211010035011(9 ต.ค. 64/06:17) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 92.23 Ad Value: 193,683 PRValue : 581,049 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26295
วันที่: อาทิตย์ 10 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 1(ซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: ฝนตกใต้เขื่อน 'ฤดูมรสุม' อ่วม !! แลไปข้างหน้าเผชิญ 'ปัญหาน้ำท่วม'

รหัสข่าว: C-211010035011(9 ต.ค. 64/06:17) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 92.23 Ad Value: 193,683 PRValue : 581,049 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14773
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 9, 11

หัวข้อข่าว: ยะลาอ่วมโควิดติดเชื้อวันเดียว776ราย

รหัสข่าว: C-211009005082(9 ต.ค. 64/06:30) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 113.49 Ad Value: 102,141 PRValue : 306,423 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14773
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 9, 11

หัวข้อข่าว: ยะลาอ่วมโควิดติดเชื้อวันเดียว776ราย

รหัสข่าว: C-211009005082(9 ต.ค. 64/06:30) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 113.49 Ad Value: 102,141 PRValue : 306,423 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14773
วันที่: เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 9, 11

หัวข้อข่าว: ยะลาอ่วมโควิดติดเชื้อวันเดียว776ราย

รหัสข่าว: C-211009005082(9 ต.ค. 64/06:30) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 113.49 Ad Value: 102,141 PRValue : 306,423 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

ฉบับประจำวันที่…9...เดือน..ตุลาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น 
 

ประกาศกรมอตุนุิยมวิทยา 
"พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก”" 

ฉบบัที่ 11 ลงวนัที่ 09 ตลุาคม 2564 

 เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี ้(9 ต.ค. 2564) พายุโซนรอ้น“ไลออนร็อก” มีศูนยก์ลางอยู่บริเวณเกาะไหหล า ประเทศจีน หรือที่
ละติจดู 19.5 องศาเหนือ ลองจิจดู 110.4 องศาตะวนัออก มีความเรว็ลมสงูสดุใกลศ้นูยก์ลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
พายนุีเ้คลื่อนตวัทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนืออย่างชา้ ๆ  คาดว่าเคลื่อนขึน้ฝ่ังประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวนัที่ 10-11 ตลุาคม 2564 
         อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใตก้ าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต ้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนีท้  าใหภ้าคใต้ 
มีฝนตกหนกับางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยตอนบนมีก าลงัแรงขึน้ โดยทะเลอนัดามนัและอ่าวไทย
ตอนบนคลื่นสงู 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสงูประมาณ 2 เมตร และบรเิวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงูมากกว่า 3 เมตร 
ขอใหช้าวเรือเดินเรือดว้ยความระมดัระวงั และเรือเล็กควรงดออกจากฝ่ังในระยะนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พยากรณอ์ากาศ ประจ าวันที่ 9 ตุลาคม 2564 

ลักษณะอากาศทั่วไป     พยากรณอ์ากาศ 24 ชั่วโมงขา้งหนา้ มรสมุตะวนัตกเฉียงใตท้ี่พดัปกคลมุทะเลอนัดามนั ภาคใต ้และ
อ่าวไทยมีก าลังแรง ในขณะที่พายุโซนรอ้น “ไลออนร็อก” ปกคลุมบริเวณเกาะไหหล า ประเทศจีน 
ท าให้บริเวณภาคใต ้มีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากทางภาคใตฝ่ั้งตะวันตก ส่วนภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกมีฝนลดลง ขอใหป้ระชาชนในพืน้ที่เสี่ยงภยับริเวณ
ภาคใต ้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจท าให้เกิดน า้ท่วมฉับพลันและ  
น า้ป่าไหลหลากในระยะนี ้ 
    ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก าลังแรง โดยคลื่นสูง 2-3 เมตร 
ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสงูประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงูมากกว่า 3 เมตร 
ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและ
หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยตอนบนควรงดออก
จากฝ่ังในระยะนีอ้นึ่งพายุโซนรอ้น “ไลออนร็อก” บริเวณทะเลจีนใตต้อนบน หรือทางตะวันออก
เฉียงใตข้องเกาะไหหล า ประเทศจีน คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหล า ขึน้ฝ่ังประเทศเวียดนาม
ตอนบนในช่วงวนัที่ 10-11 ตลุาคม 2564 

 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)www.tmd.go.th 

 
 


