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แผนแก้น ้ำท่วม 8 ปีของนำยกฯตู่                                    ลม เปลี่ยนทิศ 30 ก.ย. 2564 06:18 น. 

  มองภาพถ่ายทางอากาศ สภำพน ำ้ท่วม 30 จังหวัดไกลสุดสำยตำ ส่งผลกระทบต่อประชำชนกว่ำ 7 หมื่นครัวเรือน ไร่นำที่ก ำลังจะ
เก็บเกี่ยวอีกไม่รู้กี่แสนไร่ ท ำให้นึกถึง “มหำอุทกภัยป ี2554” สมัย รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก่อนท่ีจะถูก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิวัติ
ยึดอ านาจในปี 2557 และยึด “แผนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำระดับชำติมูลค่ำกว่ำ 3 แสนล้ำนบำท” ไปให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ บริหาร
แทนมาจนถึงทุกวันน้ี แต่ ผ่านไป 8 ปีไม่มีอะไรดีขึ้น พายเุตี้ยนหมู่มาลูกเดยีวน ้าท่วม 30 จังหวัด 
  ตอนนี้ท่ีก าลังเป็นห่วงกันก็คือ “น ้าจะไหลลงมาทว่มกรุงเทพฯอีกไหม?” แม้ปริมาณน ้าก้อนใหญ่ทีไ่หลผ่าน เขื่อนเจ้าพระยา ปีน้ีจะ
น้อยกว่าปี 2554 แต่เห็นมวลน ้ากอ้นใหญ่ที่ไหลแรงตั้งแต่สโุขทัยลงมาถึงอยุธยาท่ีก าลังเริม่ท่วมในเวลานี้ ก็อดเป็นห่วงไมไ่ด้ ตลอด 8 ปีท่ีกลุ่ม 
คสช.ยึดการบริหารจัดการน ้าหลายแสนล้านบาทไปดูแล ประชาชนแทบไม่ได้ข่าวความคืบหน้าอะไรเลย แม้แตเ่รื่องการขุด “แม่น ้าเจ้าพระยา
สาย 2” เพื่อแก้ปัญหาน ้าท่วมกรุงเทพฯในระยะยาว ก็หายเงียบไปกบัสายน ้า มเีพียงการจัดตั้ง ส านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.)ข้ึนมา
อีกแห่ง โดยมี พล.อ.ประวิตร นั่งเป็นประธาน 
  เมื่อนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ไปเหน็สภาพน ้าท่วมหนักท่ี สโุขทัย ก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กตามสไตล์คนมีอ านาจว่า ไดส้ั่งให ้กองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) (คนละหน่วยงานกับบ๊ิกป้อม) ให้จัดท า “แผนรับมือน ้ำท่วมระดับประเทศ” ซึ่งทับซ้อนกับ
อ านาจหน้าที่ของ ส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ของ พล.อ.ประวิตร และให้ถ่ายทอดค าสั่งนายกฯไปยัง ศูนย์ ปภ.แต่ละจังหวัด ใหจ้ัดก าลัง
พร้อมปฏิบัตหิน้าท่ีตลอด 24 ช่ัวโมง 
  พล.อ.ประยุทธ์ โพสต์ถึงการไปตดิตามน ้าท่วมที่สโุขทัยว่า รัฐบาลและ “กองอ ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ” (กนช.) ก าชับให้แก้ปัญหาน ้า
ท่วมสุโขทัยอย่างยั่งยืน ตามแผนงานท่ีรัฐบาลได้วางไว้แล้ว ระยะสั้นจะเน้นการพัฒนาอ่างเก็บน ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ระยะกลางเนน้การ
ปรับปรุงล าน า้ที่ตื้นเขิน การปรับปรุงคลองระบายน ้ารอบเมืองสุโขทยั 
  ผมคิดว่า นายกฯคงไม่ได้ฟังเจ้าหนา้ที่รายงานตอนไปตรวจน ้าท่วมสุโขทัย เจ้าหน้าท่ีเขาอธิบายละเอียดว่า ฝนท่ีตกหนักกระจายไปท่ัว
พื้นที่จังหวัดสุโขทัย ท าให้อาคารระบายน ้า เช่น อ่างเก็บน ้าแม่มอก อ่างเก็บน ้าแม่กองค่าย อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก น ้าล้นไหลไปลง “แม่น ้ายม” 
ท าให้น า้เอ่อล้นตลิ่ง สาเหตุที่ท าให้แม่น ้ายมเอ่อล้นตลิ่ง เจ้าหน้าท่ีเขาก็อธิบายอย่างละเอียดว่า เพราะหน้าตัดของแม่น ้ายมตอนเหนือมคีวาม
กว้างรับการไหลของน ้าได้ 2,000 ลบ.ม./วินาที แล้วค่อยๆมีขนาดแคบลงเมื่อไหลมาถึงตัวเมืองสโุขทัย หน้าตัดของแม่น ้ายมแคบมาก สามารถ
รับอตัราการไหลของน ้าได้ไมเ่กิน 342 ลบ.ม./วินาที ต่างกันถึง 1,658 ลบ.ม./วินาที 
  นายกฯเข้าใจไหมครับ สุโขทัยท่วมทุกปี เพราะ แม่น ้ายมตอนบนหน้ากว้างรับน ้าไหลได้ถึง 2,000 ลบ.ม./วินาที พอมาถึงตัวเมือง
สุโขทัย หนา้แม่น ้ายมแคบลงเหลือรับน ้าได้เพียง 342 ลบ.ม./วินาที ทางแก้คือ ต้องขยายหน้ากว้างของแม่น ้ายมตรงตัวเมืองสโุขทัยให้กว้างขึ้น 
รับน ้าไหลได้มากข้ึน ไม่ใช่เรื่องล าน ้าตื้นเขิน หรือคลองระบายน า้รอบเมือง เห็นการสั่งงานแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกใจ ท าไมบรหิารประเทศผิดพลาด
ได้อยู่เรื่อยๆ 
  พล.อ.ประวติร ประธาน สนง.ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ในฐานะผอ.กองอ านวยการน ้าแห่งชาต ิเมื่อเห็นสถานการณไ์ม่ดี ก็ออกมาสั่ง(อีก
แล้ว) ให ้สนง.ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ จัดการ วางแผนบริหารจัดการน า้ เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน ฟังแล้วก็งง แล้ว 7–8 ปีท่ีกุมเงินและ
อ านาจบริหารจัดการน ้าแห่งชาติ มัวไปท าอะไรกันอยู่หรือ? จึงเพ่ิงมาสั่งกันตอนนี้ น ้าท่วมหนักทีก็สั่งที แต่เศรษฐกิจของประเทศและประชาชน
เสียหายไม่รู้กี่หมื่น ก่ีแสนล้านบาท คนไทยเจ็บแล้วต้องจ า มิฉะนั้นกจ็ะต้องชอกช้ าตลอดไป.                                      “ลม เปลี่ยนทิศ” 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://www.thairath.co.th/news/local/2206296 (../...)https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1787318/  
(./..) https://www.dailynews.co.th/news/279179/(../...)https://today.line.me/th/v2/article/Q8m96l?utm_source=lineshare 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/REr7nj?utm_source=lineshare (../...)https://siamrath.co.th/n/281165 
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/l9lNzv?utm_source=lineshare (../...)https://www.komchadluek.net/news/484054 
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กองเชียร์กรี๊ดสนั่น! นำยกฯลุยติดตำมสถำนกำรณ์น  ำท่วมนนทบุรี ตะโกนลั่น'ลุงตูสู่้ๆ' 
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564, 16.35 น. 

 
 

  "บิ๊กตู่"เยือนนนทบุรี ติดตามสถานการณ์น ้า-แนวก่อสร้างก้าแพงป้องกันน ้าท่วมรอบเกาะเกร็ด เผย"ในหลวง"ทรง
ห่วงปชช. รับสั่งเสมอให้ดูแลให้มีความสุข ปลอดภัย ให้ประเทศชาติยั่งยืน เดินไปข้างหน้า มีเสถียรภาพ ย ้าเราต้องน้ามา
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ นให้ได้ 
  เมื่อเวลา 13.50 น.วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ท่าน ้าเทศบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย , นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) , นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี , นายอธิรัฐ 
รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในพื นที่ , พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพ
ภาคที่ 1 เพ่ือติดตามสถานการณ์น ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา และการก่อสร้างแนวก้าแพงป้องกันน ้าท่วมรอบเกาะเกร็ด รับฟัง
แนวทางป้องกัน และลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เนื่องจากมี
กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านบางกลุ่มเคลื่อนไหวขับไล่การลงพื นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในครั งนี  
  โดยจุดแรก นายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่ศาลาท่าเรือเทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด มี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหาร และมีประชาชนมารอต้อนรับ พร้อมถือป้ายให้ก้าลังใจ และตะโกนให้ "นายกฯ สู้ๆ 
ลุงตู่สู้ๆ" และขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ขณะที่นายกฯ ได้ชูมือเป็นสัญลักษณ์ไอเลิฟยู พร้อมทักทายประชาชนและเด็กๆ ว่า 
"เรียนให้เก่งๆ รักคุณพ่อคุณแม่ให้เยอะๆนะ ครอบครัวส้าคัญที่สุด" และระหว่างอยู่บนเวทีเพ่ือถ่ายรูปกับภาคส่วนต่างๆ  
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(../...) https:// today.line.me/th/v2/article/wnoXqp?utm_source=lineshare (./..)www.naewna.com/politic/605738 
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นั น พล.อ.ประยุทธ์  ได้ก้ามือขวาแล้วน้าไปวางที่หน้าอกด้านซ้ายตรงหัวใจ ก่อนจะขว้างส่งให้กับกลุ่มประชาชนที่สนับสนุน 
สร้างเสียงกรี๊ดดังลั่น 
  จากนั น นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากศาลาท่าเรือเทศบาลนครปากเกร็ด โดยเรือตรวจการณ์ เพ่ือตรวจติดตาม
สถานการณ์น ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา และตรวจเยี่ยมการสร้างคันกั นน ้า ที่จะด้าเนินการสร้างทั งหมดความยาว 50 กิโลเมตร 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 18 กิโลเมตร พร้อมกันนี  นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่ติดริมแม่น ้าเจ้าพระยาที่
ได้รับผลกระทบบางส่วน ตลอดจนติดตามการก่อสร้างแนวก้าแพงป้องกันน ้ามท่วมรอบเกาะเกร็ด อ้าเภอปากเกร็ด ด้วย 
ทั งนี  เส้นทางการตรวจเยี่ยมทางเรือมีระยะทางประมาณ 12.5 กิโลเมตร 
  โดยระหว่างอยู่บนเรือ พล.อ.ประยุทธ์ รับฟังรายงานสถานการณ์น ้าจากผู้ว่าฯ นนทบุรี จากนั น นายกฯ กล่าวถึง
ข้อกังวลและห่วงใยในการพร่องน ้า ว่า ถ้าถามว่ากังวลไหม กังวล ถามว่าห่วงไหม ห่วง เพราะประเทศไทยวันนี อยู่ฤดูมรสุม 
พายุก็เข้ามา เตี ยนหมู่เพ่ิงเข้ามา เราต้องติดตามสถานการณ์โลกไว้ว่าจะท้าอย่างไรเตรียมการรับความพร้อมในเรื่องเหล่านี  
เพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ นมาโดยธรรมชาติ สิ่งส้าคัญที่ย ้าอยู่เสมอวันนี โลกร้องให้ดูแลเขา ถ้าไม่
ดูแลก็จะเกิดวิกฤตกาลต่างๆนี ขึ นมาในโลก ไม่ว่าจะเป็นน า้ท่วม ฝนแล้ง อุทกภัยต่างๆ จะเกิดขึ น เพราะฉะนั นสิ่งส้าคัญ
ที่สุดคือคนไทยต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อม เราจะอยู่กับธรรมชาติยุคนี ได้อย่างไร เพราะฉะนั นต้องเริ่มจากตัวเองก่อน 
ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมจะดูแล 
  นายกฯ กล่าวว่า วันนี เป็นห่วงในพื นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะพื นที่นอกคันกั นน ้า ตอนนี ในคันกั นน ้ายังต่้ากว่าคัน
เกือบเมตร สิ่งส้าคัญที่สุดซึ่งตนก็ได้ศึกษามาบ้างแล้ว และได้รับฟังค้าชี แจงจากกรมชลประทาน ในส่วนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการระบายน ้าออกทางคลองด้านข้าง ตัดตอนน ้าที่มาจากภาคเหนือตอนล่าง และมีคลองหลายคลองที่จะน้าออก
สู่ทะเลให้เร็วขึ น ช่วงนี ก็ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ ก็ขอให้ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย ระบบของเราที่เตรียมความพร้อมไว้
หลายปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมมากยิ่งขึ น แต่ทั งนี ก็ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เราต้อง
เร่งด้าเนินการเรื่องนี ให้เร็วขึ น และสิ่งส้าคัญการด้าเนินโครงการต่างๆต้องผ่านประชามติและความเห็นชอบของประชาชน
ด้วย ถ้าไม่ผ่านก็ท้าไม่ได้ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม มันติดปัญหาที่ประชาชนยังไม่เห็นชอบร่วมกัน เพราะมีคนเดือดร้อน มี
คนที่ไม่เดือดร้อน ก็ขออย่างเดียวขอความร่วมมือ เพราะนายกฯบังคับใครไม่ได้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ช่วยกันเก็บ
ผักตบชวา ช่วยกันขจัดขยะ อย่ารอให้เจ้าหน้าที่ท้าอย่างเดียว บางอย่างมันเกิดขึ นบนฝั่ง ผักตบเกิดจากแหล่งน ้าบนฝั่งหลุด
มากระจายลงแม่น ้าล้าคลองไปด้วย บ้านใครบ้านมันช่วยกันเก็บเอาไปท้าประโยชน์ท้าปุ่ยดีกว่าปล่อย 
  "นั่นคือหน้าที่ เราต้องไปด้วยกัน ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ธุรกิจ เอกชน ทุกคนต้องช่วยกัน ถึงจะ
พลิกโฉมของเราให้ได้พ้นจากโลกปัจจุบันให้เราอยู่กับธรรมชาติให้ได้ ตามพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั งสองพระองค์ทรงรับสั่งเสมอ
มา และรัชกาลที่ 10 ทรงห่วงตรงนี  รับสั่งกับผมเสมอเวลาเข้าเฝ้าราชการ ให้ดูแลประชาชนให้มีความสุข ให้เขาปลอดภัย 
ให้ประเทศชาติยั่งยืน เดินไปข้างหน้า มีเสถียรภาพ เราก็จา้เป็นต้องเอาเรื่องนี ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ นมาให้ได้" พล.อ.
ประยุทธ์ กล่าว 
  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า วันนี เห็นแล้วจากผู้ว่าฯ งบประมาณที่ให้ไปหลายปีไปแล้ว ก็มากพอสมควร แต่ก็ยังท้า
ไม่ครบหรอก ที่ผ่านมาท้าได้น้อยมาก วันนี ประชาชนก็เริ่มร่วมมือมากขึ นๆก็จะท้าไปเรื่อยๆตามที่เรามีงบประมาณทยอย
ให้มา ก็ขอขอบคุณทุกคน ทั งผู้ว่าฯ นายกเทศมนตรี ซึ่งก็รู้ปัญหาดีคนในพื นที่ วันนี เดินหน้าประเทศต้องเดินด้วย
เกษตรกรรมที่มีมูลค่าสูง เกษตรกรรมที่อาศัยการวิจัยและพัฒนาจากความหลากหลายทางชีวภาพ เราต้องปรับทุกแบบ  
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ทั งหมด นี่คือการพลิกโฉมประเทศไทยของเรา ทั งเรื่องแก้ปัญหาน ้าท่วม แก้ปัญหาความยากจน ปัญหาหนี ครัวเรือน 
เยอะแยะไปหมด รัฐบาลจะท้าเต็มที่ เพราะฉะนั นนี่คือสิ่งที่อยากฝากประชาชนไว้ว่าตนอยู่ก็เพ่ืออย่างนี  เพ่ือที่จะท้างาน
ตรงนี  ก็สุดแล้วแต่จะว่ายังไงกันไป 
  นายกฯ กล่าวว่า การลงพื นที่ก็ตรวจโครงการต่างของรัฐบาลไปด้วย เราไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องที่เรามา แต่ดูตั งแต่
หน้าตาประชาชนมีความสุขหรือไม่ ดูขยะ ดูผักตบชวา ชีวิตความเป็นอยู่ สีสันของบ้านเมือง นี่คือศักยภาพเราอยู่แล้ว ต้อง
หาให้เจอ แล้วเอาสิ่งที่เป็นจุดขายประเทศไทย ไม่ใช่ไปท้าอย่างอ่ืน มันไม่เกิดประโยชน์ทั งสิ นจะท้าอะไรก็แล้วแต่เวลานี  ใช่
ไหม พื นที่ประเทศไทยมีอยู่ 5 แสนกว่าตารางกิโลเมตร ไม่เล็กและไม่ใหญ่ แล้วเปรียบเทียบเรื่องโควิดเราบริหารจัดการได้
ดีกว่าเขา ซึ่งหลายประเทศก็มีปัญหา เรามีคนเกือบ 70 ล้านคนโดยประมาณ ก็ฉีดวัคซีนได้เกือบครบแล้ว วันนี บาง
ประเทศรวยๆยังฉีดไม่ครบ สิ่งดีๆหาให้เจอ  อย่าไปจับผิดแต่สิ่งที่มันก้าลังท้าอยู่ ยังไงมันก็เจอแบบนั น เพราะมันยังไม่เสร็จ  
  นายกฯ กล่าวอีกว่า เรื่องดิจิทัลก็ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง แพตฟอร์มต่างๆกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ก้าลังท้าอยู่ ซึ่งปัญหาหลายอันก็มีกฎหมายต้องเข้าสภา จึงอยากฝากฝ่ายนิติบัญญัติช่วยเร่งรัดกฎหมายพวกนี 
หน่อย กฎหมายใหม่ กฎหมายที่ไม่ทันสมัยที่ปรับแก้ อย่ามัวแต่ไปเอากฎหมายอ่ืนๆที่มีความส้าคัญน้อยกว่าไปพิจารณา 
มันจะได้ทันแก้ปัญหาประเทศได้โดยเร็ว ต้องท้างานด้วยกันบริหารและนิติบัญญัติ 
  จากนั นเวลา 15.00 น.นายกรัฐมนตรีแวะที่ท่าเรือพิบูลย์สงคราม 4 เพ่ือเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพให้กับ
ประชาชนที่เดือดร้อน นายกฯ กล่าวว่า "รัฐบาลจะพยายามดูแลความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด รักทุกคนนะจ๊ะ" อีกทั งมี
ชาวบ้านตะโกนว่า "ลุงตู่สู้ๆ สู้ตาย" นายกฯ จึงกล่าวตอบว่า "อย่าตายสิ" นอกจากนี  มียังมีชาวบ้านกล่าวว่า ใครให้ลาออก
ไม่ต้องออก ให้นายกฯ สู้หัวทะลุฝาไปเลย ท้าให้นายกฯ กล่าวตอบว่า "เหรอ จ๊ะ ไม่กลัวหัวแตกเหรอ โอ้โหว นี่ดุเดือดดีนะ" 
ชาวบ้านจึงกล่าวว่า เห็นนายกฯโดนมาเยอะ นายกฯ กล่าวว่า "เราต้องชิน ต้องดูแลคนไทย ให้เวลาเราหน่อย เราจะท้าทุก
อย่างที่ท้ามาแล้วให้เสร็จ" 
  ทั งนี  ระหว่างพบประชาชน นายกฯ กล่าวว่า "ความรักความห่วงใยนายกฯ ลอยไปกับอากาศให้คนทั งประเทศ 
ใครจะว่าอย่างไรก็ช่าง" พร้อมเอามือตบที่หน้าอก จากนั นมีชาวบ้านบอกว่า ปี 54 น ้าท่วมสูงถึงคอ นายกฯ จึ งกล่าวว่า "ปี
นี ไม่ถึงหรอก เราพยายามท้าเต็มที่และเราท้าเพ่ิมเติมมามากจากช่วงนั น" - 006 



ปีที่: - ฉบับที่: 26286
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 12

หัวข้อข่าว: นายกฯตรวจภัยน้ำท่วม อ้อนไม่ทิ้งคนชัยภูมิ

รหัสข่าว: C-211001035125(30 ก.ย. 64/08:22) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 251.33 Ad Value: 527,793 PRValue : 1,583,379 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26286
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 12

หัวข้อข่าว: นายกฯตรวจภัยน้ำท่วม อ้อนไม่ทิ้งคนชัยภูมิ

รหัสข่าว: C-211001035125(30 ก.ย. 64/08:22) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 251.33 Ad Value: 527,793 PRValue : 1,583,379 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26286
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 12

หัวข้อข่าว: นายกฯตรวจภัยน้ำท่วม อ้อนไม่ทิ้งคนชัยภูมิ

รหัสข่าว: C-211001035125(30 ก.ย. 64/08:22) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 251.33 Ad Value: 527,793 PRValue : 1,583,379 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26286
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 12

หัวข้อข่าว: นายกฯตรวจภัยน้ำท่วม อ้อนไม่ทิ้งคนชัยภูมิ

รหัสข่าว: C-211001035125(30 ก.ย. 64/08:22) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 251.33 Ad Value: 527,793 PRValue : 1,583,379 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26286
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 12

หัวข้อข่าว: นายกฯตรวจภัยน้ำท่วม อ้อนไม่ทิ้งคนชัยภูมิ

รหัสข่าว: C-211001035125(30 ก.ย. 64/08:22) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 251.33 Ad Value: 527,793 PRValue : 1,583,379 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9089
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 16

หัวข้อข่าว: สั่งเร่งระบายน้ำ เตือน8จว.-กทม.

รหัสข่าว: C-211001008004(1 ต.ค. 64/04:02) หน้า: 1/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 146.96 Ad Value: 139,612 PRValue : 418,836 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9089
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 16

หัวข้อข่าว: สั่งเร่งระบายน้ำ เตือน8จว.-กทม.

รหัสข่าว: C-211001008004(1 ต.ค. 64/04:02) หน้า: 2/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 146.96 Ad Value: 139,612 PRValue : 418,836 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9089
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 16

หัวข้อข่าว: สั่งเร่งระบายน้ำ เตือน8จว.-กทม.

รหัสข่าว: C-211001008004(1 ต.ค. 64/04:02) หน้า: 3/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 146.96 Ad Value: 139,612 PRValue : 418,836 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23264
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 11

หัวข้อข่าว: กลุ่มใต้ทิ้งพปชร.ซบพรรคบิ๊กฉิ่ง

รหัสข่าว: C-211001039036(30 ก.ย. 64/10:22) หน้า: 1/3

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 128.17 Ad Value: 281,974 PRValue : 845,922 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23264
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 11

หัวข้อข่าว: กลุ่มใต้ทิ้งพปชร.ซบพรรคบิ๊กฉิ่ง

รหัสข่าว: C-211001039036(30 ก.ย. 64/10:22) หน้า: 2/3

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 128.17 Ad Value: 281,974 PRValue : 845,922 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23264
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 11

หัวข้อข่าว: กลุ่มใต้ทิ้งพปชร.ซบพรรคบิ๊กฉิ่ง

รหัสข่าว: C-211001039036(30 ก.ย. 64/10:22) หน้า: 3/3

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 128.17 Ad Value: 281,974 PRValue : 845,922 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24647
วันที่: พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: นายกฯซับน้ำตาชาวชัยภูมิฝนถล่ม'กรุงเก่า'จมบาดาล

รหัสข่าว: C-210930021001(30 ก.ย. 64/04:38) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 67.27 Ad Value: 70,633.50 PRValue : 211,900.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24647
วันที่: พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: นายกฯซับน้ำตาชาวชัยภูมิฝนถล่ม'กรุงเก่า'จมบาดาล

รหัสข่าว: C-210930021001(30 ก.ย. 64/04:38) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 67.27 Ad Value: 70,633.50 PRValue : 211,900.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3530
วันที่: พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 4

หัวข้อข่าว: นายกฯสั่งเยียวยาผู้ประสบภัย เตือน5จ.รับมือน้ำเขื่อนป่าสัก

รหัสข่าว: C-210930040004(30 ก.ย. 64/04:11) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 74.37 Ad Value: 111,555 PRValue : 334,665 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3530
วันที่: พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 4

หัวข้อข่าว: นายกฯสั่งเยียวยาผู้ประสบภัย เตือน5จ.รับมือน้ำเขื่อนป่าสัก

รหัสข่าว: C-210930040004(30 ก.ย. 64/04:11) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 74.37 Ad Value: 111,555 PRValue : 334,665 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14765
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

หัวข้อข่าว: 18จังหวัดทั่วไทยท่วมหนัก กทม.เสี่ยง! 1-5 ต.ค./น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง

รหัสข่าว: C-211001005000(1 ต.ค. 64/06:04) หน้า: 1/6

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

Col.Inch: 304.79 Ad Value: 380,987.50 PRValue : 1,142,962.50 คลิป: สี่สี(x3)
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ฉบับประจ ำวันที่ ..1..เดือน..ตุลำคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.. .1..จ ำนวน …2..แผ่น

 
"เขื่อนป่ำสัก" น  ำเตม็ควำมจุ105% "นิพนธ์" สั่งผู้ว่ำฯ5จว.แจ้งปชช. 

คมชัดลึกออนไลน์อัพเดต 4 ชัว่โมงท่ีผ่านมา • เผยแพร่ 5 ชัว่โมงท่ีผ่านมา 
 

  "เขื่อนป่าสัก" น ้าเต็มความจุ 105 % ต้องเร่งระบายเพ่ิม "นิพนธ์" 

สั่งผู้ว่าฯ 5 จว. แจ้งเตือนประชาชนในพื นท่ีขนของขึ นที่สูง เฝ้าระวัง 24 

ชม. เผย 3 ตุลาฯ พายุจ่ออีกลูก ต้องเฝ้าระวัง 7-10 ต.ค.นี น ้าเหนือลงมา

ประกอบกับน ้าทะเลหนุน สถานการณ์น ้าท่วมในประเทศไทย ยังมีหลาย

พื นที่ต้องเฝ้าระวัง  ทั งน ้าป่าไหลหลาก น ้าฝน และน ้าจากเขื่อนที่มี

ปริมาณเกินเก็บกัก จ้าเป็นต้องระบายน ้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบมีการ

ระบายน ้าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ลงพื นที่ตรวจสถานการณ์น ้าในเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ที่อาคารควบคุมและการประมวล เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

โดยมีรองผวจ.สระบุรี ผอ.โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ รายงานสถานการณ์น ้าของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

นำยนิพนธ ์กล่าวว่า "ขื่อนป่ำสัก" ยังสามารถควบคุมการระบายน ้าได้ ถึงแม้ว่าน ้าในเขื่อนขณะนี จะอยู่เกินปริมาณท่ีเก็บกัก

ได้ที่ 105 % ก็ตาม ซึ่งปริมาณกักเก็บสูงสุดของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ที่ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร  

  
แต่วันนี เขื่อนมีน ้าอยู่ที่ 1,114 ลูกบาศก์เมตร และเขื่อนมีการ
ระบายน ้าวินาทีละ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ยังมีน ้า
เหนือ ไหลลงเขื่อนใกล้เคียงกับน ้าที่ระบายออก ซึ่งเขื่อนป่า
สักชลสิทธิ์ต้องเปิดประตูระบายน ้า 5 บาน  

    โดยได้มีการแจ้งเตือนพ่ีน้องประชาชนท้ายเขื่อน

แล้ว พร้อมทั งได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด 

คือจ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี และ

จ.นนทบุรี ให้เฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมรับผลกระทบจาก

การระบายน ้าจากเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์อีกด้วย  

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/jDljZD?utm_source=lineshare (./...)https://www.thansettakij.com/general-news/497924 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/5waM6r?utm_source=lineshare (./...)https://www.thereporters.co/around-thailand/300920211912/ 

(./..)https://today.line.me/th/v2/article/z5DVg7?utm_source=lineshare (./...)https://www.dailynews.co.th/news/330682/ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/rJD0KY?utm_source=lineshare (./...)https://www.komchadluek.net/news/486125 
 
 
 

https://today.line.me/th/v2/publisher/100057
https://www.thereporters.co/around-thailand/300920211912/
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นายนิพนธ์กล่าวอีกว่า สิ่งที่กังวลคือต้องติดตามจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม นี ว่าจะมีพายุก่อตัวหรือไม่ จากนั นก็ต้องเฝ้าระวังวันที่ 

7-10 ตุลาคม 2564 อีกครั งซึ่งเป็นช่วงที่น ้าเหนือลงมาประกอบกับน ้าทะเลหนุน แต่ยืนยันว่าน ้า"เขื่อนป่ำสัก" ยังควบคุม

สถานการณ์ได้ และปริมาณน ้าก็ยังน้อยกว่าตอนน ้าท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ด้วย 

  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั น นายนิพนธ์ รมช.มหาดไทย และคณะ เดินทางลงพื นที่ติดตามสถานการณ์น ้าในเขื่อนพระราม 6 
อ้าเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 ซึ่งขณะนี การระบายน ้าลงท้ายเขื่อน 735 ลบ./วินาที และ

ได้เปลี่ยนธงเป็นสีแดงเป็นสัญญาณ แจ้งว่าระดับน ้าวิกฤต

แล้วแจ้งเตือนประชาชน ริมแม่น ้าป่าสัก ท้ายเขื่อนพระราม 

6 ลงผ่านอ้าเภอท่าเรือ อ้าเภอนครหลวง และอ้าเภอ

พระนครศรีอยุธยา ได้เฝ้าระวังท้าให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติด

ริมแม่น ้าป่าสัก ต้องเร่งเก็บของขึ นท่ีสูงเพราะระดับน ้าขึ น

อย่างรวดเร็ว 

  

นายนิพนธ์กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ตนได้ก้าชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกประกาศเตือนภัยแล้วและให้ติดตามสถานการณ์น ้าอย่างใกล้ชิด

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื นที่จุดเสี่ยงพร้อมทั งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ริมแม่น ้าและ

พื นที่ลุ่มต่้า เตรียมแผนให้พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้ล่วงหน้า  

  

  

รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสาร สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและ

บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที ช่วยเหลือพ่ีน้องผู้ประสบภัยอย่างท่ัวถึง จนกว่าน ้าจะลดแล้วเข้าสู่การเยียวยาและ

ฟ้ืนฟูต่อไป ขณะเดียวกันก็เน้นย ้าเรื่องการก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้าเพ่ือเปิดทางน ้าให้มีการระบายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั ง

ต้องมีการวางแผนกักเก็บน ้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง เพื่อให้มีน ้าเพียงพอต่อการท้าเกษตร  

  

พร้อมกันนี  รมช.มหาดไทยและคณะได้ลงพื นที่มอบถุงยังชีพ และเยี่ยมให้ก้าลังใจครอบครัวประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยที่

ได้รับผลกระทบจากแม่น ้าเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน ในพื นที่จ.สระบุรีที่ต.แสลงพัน อ.วังม่วง พื นที่จ.อยุธยา ที่ต.บ้านแพน อ.

เสนา และพื นที่จ.ปทุมธานี ที่ต.บ้านกระแซง อ.เมืองปทุมธานี เพ่ือเป็นขวัญและก้าลังใจแก่ผู้ประสบภัยด้วย   

โดยได้สั่งการให้ทางนายอ้าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าช่วยอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนไปท่ีปลอดภัยในกรณีที่มี

ปริมาณน ้าเพ่ิมขึ น พร้อมก้าชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น ้าตลอด 24 ชั่วโมง 
 



คอลัมน์ บุคคล ในข่าว

Source - ไทยรัฐ

Friday, October 01, 2021, 01:58

          "ธนู เทพ"

ตำ แหน่งหน้าที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประ เทศ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

"ธนู เทพ" ประจำการรับ ใช้ท่านผู้อ่าน...วันนี้ เป็นวัน เริ่มต้น ปีงบประมาณ 2565 ที่สำคัญยัง เป็น วัน เข้ารับตำ แหน่ง ใหม่ 

ของบรรดา ข้าราชการ ทุกสังกัดกระทรวง ที่ต่อจากนี้คงต้อง เร่งทำงาน  เพื่อพิสูจน์ความสามารถ และฝีมือ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รับ ใช้ประ เทศชาติ และประชาชน สมกับที่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  ให้ความ ไว้วาง ใจ เลื่อนยศ 

เลื่อนตำ แหน่ง ให้ก้าวขึ้นสู่ตำ แหน่ง ใหม่หรือ ไม่ กาล เวลาจะ เป็น เครื่องพิสูจน์...ส่วน ข้าราชการที่ เกษียณอายุ มาถึงวันนี้ 

ก็ต้องถอดหัว โขน  เปลี่ยนสถานะ เป็น อดีตข้าราชการ หรือ ข้าราชการบำนาญ กลับ ไป ใช้ชีวิตปกติ แบบประชาชน เต็มขั้น ถือ 

โอกาสพักผ่อนช่วงบั้นปลายชีวิตกับครอบครัว  แต่บางคนยัง ไม่คุ้นชินกับการที่จะพักผ่อนอยู่บ้าน ก็สามารถอาสา 

เข้ามาทำงานรับ ใช้ประ เทศชาติ ในบทบาทอื่นๆต่อ ไป

บรรทัดนี้ "ธนู เทพ" ถือ โอกาสขอบคุณ ข้าราชการที่ เกษียณอายุ ที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประ เทศชาติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

นับ เป็น เกียรติยศ แก่ตัว เอง และวงศ์ตระกูล  เป็นความภาคภูมิ ใจที่ติดตัว ไปตลอดชีวิต...ส่วน ข้าราชการบางคน 

ที่มีพฤติการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน ฉ้อราษฎร์บังหลวง  แม้ครบวงรอบ เกษียณอายุราชการ แต่ยังต้องถ่อสังขาร ไปขึ้นศาล  เสี่ยงต้อง 

โทษติดคุกตอน แก่ต้อง เผชิญความทุกข์หาความสุข ในบั้นปลายชีวิต ไม่ ได้...ถือ เป็นกฎ แห่งกรรมที่ต้องรับผลของการกระทำ

จากสถานการณ์ แพร่ระบาด  ไวรัส โควิด-19  ในประ เทศ ไทย ที่กำลัง เข้าสู่ช่วงขาลง รายงานผู้ติด เชื้อรายวันลดลง 

และมีจำนวนน้อยกว่าผู้ป่วยที่รักษาหาย ล่าสุดที่ประชุม คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 

หรือ ศบค.  เสนอ ให้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน  ในกิจการ และกิจกรรมต่างๆ อาทิ ลดช่วง เคอร์ฟิวจาก เดิม 21.00 น. ถึง 

04.00 น.  เป็น 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น อนุญาต ให้ร้านอาหาร เปิด ได้ถึง 21.00 น. สามารถ เล่นดนตรี ได้  

แต่ยังห้ามจำหน่ายสุรา และดื่ม ในร้าน ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าร้าน เสริมสวยร้านนวดสปาสถาน เสริมความงาม เปิดดำ 

เนินการ ได้ ไม่ เกิน 21.00 น. สถานที่ เล่นกีฬา หรือ  แข่งขันกีฬา ให้มีผู้ เข้าชม ได้ 25  เปอร์ เซ็นต์  โรงภาพยนตร์  เปิด ให้มีผู้ เข้าชม 

ได้ 50  เปอร์ เซ็นต์  เป็นต้น

 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วย โฆษก ศบค. ออกมา แถลงย้ำว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี  และ รมว.กลา โหม  ในฐานะ ผอ.ศบค. ได้ลงนาม ในข้อกำหนด ศบค.ฉบับที่ 34  

เกี่ยวกับผ่อนคลายมาตรการตามผลการประชุม ศบค.  โดยจะมีผลตั้ง แต่วันที่ 1-15 ต.ค. ดังนั้น วันที่ 1-10 ต.ค. ขอ 

ให้ทุกคนศึกษาข้อกำหนด และปฏิบัติตามอย่าง เต็มที่  โดยวันที่ 11 ต.ค.นี้ ศปก.ศบค. จะพิจารณาผลดำ 

เนินการหากผลที่ออกมาดีจะมีการผ่อนคลาย เพิ่มขึ้นอย่าง แน่นอนทั้งนี้ สำหรับมาตรการผ่อนคลาย ในส่วนของการ แสดงดนตรี 

ในร้านอาหาร ได้ถึง 21.00 น.  ได้นั้น ขอ เน้นย้ำว่า ยัง ไม่อนุญาต ให้มีการดื่มสุรา  และขาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ขณะที่  

โรงภาพยนตร์ ที่ เปิด ให้มีผู้ชม ได้ 50% ขอ เน้นย้ำ ให้ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก  และห้ามรับประทานอาหาร ใน โรงภาพยนตร์ 

รวมถึงการ เปิด ให้ เข้าชมกีฬากลาง แจ้ง 25% ขอ ให้กระจายตัวทั่วสนาม อย่ากระจุกตัว เช่น เดียวกัน หากทุกอย่างออกมา ได้ดี  

ไม่มีคลัส เตอร์ ใหม่ๆ เกิดขึ้น จะมีการผ่อนคลาย เพิ่มขึ้นตามมาอย่าง แน่นอน...ถ้าทุกคนช่วยกันตั้งการ์ดสูง 

ปฏิบัติตามกฎสาธารณสุขอย่าง เคร่งครัด อีก ไม่นานคง ได้กลับมา ใช้ชีวิต แบบปกติตามวิถี ใหม่

อืม...จากผลกระทบของพายุ โซนร้อน " เตี้ยนหมู่" ส่งผล ให้ เกิดปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่หลายจังหวัดนอกจาก 



นายกฯประยุทธ์  ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ และพบปะ ให้กำลัง ใจผู้ประสบภัย ล่าสุด นายกรัฐมนตรี  ได้ โพสต์ 

เฟซบุ๊ก  เน้นย้ำว่ารัฐบาลมีความห่วง ใยต่อพี่น้องประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ เป็นอย่างมาก  โดยมีข้อสั่งการ ให้ 

กองบัญชาการป้องกัน และบรร เทาสาธารณภัย แห่งชาติ (ปภ.) จัดทำ แผนรับมือน้ำท่วมระดับประ เทศ  และถ่ายทอดคำสั่ง 

ไปยังศูนย์ ปภ.จังหวัดจัดกำลัง เจ้าหน้าที่  และ เครื่องจักรกล ให้พร้อมปฏิบัติการ ได้ทันที ในพื้นที่ เสี่ยงภัย 24 ชั่ว โมง  เพื่อบรร 

เทาความ เดือดร้อนประชาชน รัฐบาลดำ เนินการอย่าง เต็มที่ เพื่อช่วย เหลือพี่น้องที่ ได้รับผลกระทบ ให้ เร็วที่สุด  และ ได้ เตรียม 

แผนป้องกัน และรับมือสถานการณ์ฉุก เฉินที่อาจจะ เกิดขึ้นกับจังหวัดอื่นๆทางตอนล่างของประ เทศ รวมถึง กทม.  และ 

ปริมณฑล  ไว้ แล้วด้วย...นายกฯประยุทธ์ ยัง เน้นย้ำถึงปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ จ.สุ โขทัย  ได้มอบหมาย ให้ทุกหน่วยงาน โดย เฉพาะ 

กรมชลประทาน  เร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบน  เข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ และ แม่น้ำยม พร้อมกำชับ ให้ แก้ปัญหาน้ำท่วม ใน จ.สุ โขทัย 

อย่างยั่งยืนตาม แผนงานรัฐบาล ระยะสั้น  เน้นพัฒนาอ่าง เก็บน้ำขนาดกลาง และขนาด เล็ก ระยะกลาง  เน้นปรับปรุงลำน้ำที่ตื้น 

เขิน ปรับปรุงคลองระบายน้ำรอบ เมืองสุ โขทัย สำหรับระยะยาว  ให้ทาง สำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ (สทนช.)  เร่งดำ 

เนินการรับ เคลื่อน เส้นทางระบายน้ำ  และพื้นที่ แก้มลิงตาม แผนที่วาง ไว้ จะทำ ให้ปัญหาอุทกภัยของ จ.สุ โขทัย ลดน้อยลง 

ในอนาคต...ขอ ให้ทำจริงจังซะที  เพราะน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี ชาวบ้านสาหัสจริงๆ

อืม... เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บุญธรรม  เลิศสุขี เกษม อธิบดีกรมป้องกัน และบรร เทาสาธารณภัยระบุถึงอิทธิพลพายุ โซนร้อน " 

เตี้ยนหมู่" ที่ทำ ให้ประ เทศ ไทยตอนบนมีฝน เพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง แห่ง ตั้ง แต่วันที่ 23 ก.ย.ถึงปัจจุบัน 

ส่งผล ให้ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า ไหลหลาก ในพื้นที่ 30 จังหวัด  ได้ แก่  เชียง ใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุ โขทัย พิษณุ โลก  

เพชรบูรณ์ พิจิตร กำ แพง เพชร  เลย ขอน แก่น ชัยภูมิ ย โสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะ เกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี 

สระ แก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา  และนครปฐม 

รวมทั้งสิ้น 172 อำ เภอ 805 ตำบล 4,715 หมู่บ้าน 1  เขต เทศบาล ประชาชน ได้รับผลกระทบ 197,795 ครัว เรือน มีผู้ เสียชีวิต 

7 ราย และสูญหาย 1 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย แล้ว 13 จังหวัด คือ  เชียง ใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก บุรีรัมย์ นครปฐม ย 

โสธร สุรินทร์  เลย ศรีสะ เกษ สระ แก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี  และยังคงมีน้ำท่วม 17 จังหวัด... โดยภาพรวมสถานการณ์หลายพื้นที่ 

เริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการ เร่งระบายน้ำ โดยกรมป้องกัน และบรร เทาสาธารณภัย  

ได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เร่ง ให้การช่วย เหลือผู้ประสบภัย  โดยสำรวจ และประ เมินความ เสียหาย เพื่อดำ 

เนินการช่วย เหลือตามระ เบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถ แจ้ง เหตุ และขอความช่วย เหลือทาง ไลน์ "ปภ.รับ แจ้ง 

เหตุ 1784"  โดย เพิ่ม เพื่อน LineID@1784DDPM  และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่ว โมง

 เฮ้อ... ในห้วง เกิดสถานการณ์น้ำท่วม ทุกพรรคการ เมืองต่างก็ออกมาตีปี๊บการ ให้ความช่วย เหลือชาวบ้าน  เพื่อรักษาฐาน 

เสียงของตัว เอง  แต่ถ้า เป็น พรรคฝ่ายค้าน ก็จะต้องมีลูก เหน็บ แนม รัฐบาล ตามมาด้วย อย่าง อรุณี กาสยานนท์  โฆษกพรรค 

เพื่อ ไทย บอกสถานการณ์น้ำท่วมทางภาค เหนือ  และภาคตะวันออก เฉียง เหนือสร้างความ เสียหาย ให้กับประชาชน 

เป็นอย่างมากส.ส. และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรค เพื่อ ไทย  ได้ลงพื้นที่ความช่วย เหลือ เบื้องต้นทันที จึงอยาก ให้ รัฐบาล  เร่ง 

ให้การช่วย เหลือชาวบ้าน โดย เร่งด่วน  โดย เฉพาะพื้นที่ห่าง ไกล ไม่ ใช่ทำ แบบลูบหน้าปะจมูก กว่าจะ ให้การช่วย 

เหลือประชาชนก็ต้อง เรียง แถวหน้ากระดาน  แนะนำ ส.ส. และทีมงาน จนอดคิด ไม่ ได้ว่าต้องการ ไปช่วยประชาชนหรือ ไปทำอะ 

ไรกัน แน่... เล่น เกมชิง แต้ม ได้ทุกสถานการณ์ ตั้ง แต่ โควิดยันน้ำท่วม

สังคมทั่ว ไป...อภิ เชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง  เพา เวอร์ จัดครบรอบ 32 ปี คิง  เพา เวอร์  แบบ ไม่มี 

ไฟลท์บินก็ช็อป ได้ พร้อม โปร โมชันสุดพิ เศษ ที่คิง  เพา เวอร์ รางน้ำ, พัทยา  และภู เก็ต ถึง 31 ต.ค.นี้

ที่มา:  นสพ. ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 ต.ค. 2564



ที่มา: นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 ต.ค. 2564

Media Value:

ปีที่    72    

ฉบับที่    23264    

หน้า    4(ล่าง)    

คลิป    สี่สี    

Circulation    800,000    

Column Inch    128.28    

Ad Rate    2,200    

Ad Value    282,216    

PR Value    846,648    



           
ฉบับประจ ำวันที่..1..เดือน..ตุลำคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ...1..จ ำนวน …2..แผ่น 
 
ปภ.”จัดแผนเผชิญเหตุน  ำท่วม 76 จว.เตรียม จนท.-เครื่องจักรติดตำมใกล้ชิด 
30 ก.ย. 2564 เวลำ 11:27 น. 

  รองอธิบดี “ปภ.” แถลงภำรกิจจัดกำร “น  ำท่วม” จัดแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัย 76 จว.-ซักซ้อมปฏิบัติงำนตำมแผน เตรียมพร้อม จนท.-เครื่องจักร 
ประจ ำพื นที่เสี่ยง ให้ควำมช่วยเหลือทันท่วงที เฝ้ำติดตำมใกล้ชิด “น  ำแล้ง” 
จัดเครื่องสูบ-รถบรรทุกน  ำ ช่วยเหลือประชำชนแล้ว 
  เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดี ปภ. ในฐานะโฆษก ปภ. แถลงภารกิจ
การบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง มีสาระส าคัญสรุปได้ว่า ประเด็นบริหาร

จัดการน  ำท่วม น  ำแล้ง ของปภ. นั้น ได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ ในการด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน  ำท่วม น้ าแล้งอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
  1. เรื่องน  ำท่วม มีกำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยในพื นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม
แผนเชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการส ารวจพื้นที่อุทกภัยที่มีความเสี่ยง 76 จังหวัด เตรียมพร้อมก าลัง
เจ้าหน้าที่ รวมถึงเครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น เครื่องสูบน้ า รถยกสูง เรือ เป็นต้น ประจ าในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงที และเป็นไปตาม 10 มาตรการรับมืออุทกภัยตามนโยบายของรัฐบาล 
  2.เรื่องกำรติดตำมเฝ้ำระวัง ปภ.มีกำรจัดตั งศูนย์ติดตำมสถำนกำรณ์ เพ่ือประสานการท างานร่วมกับคณะท างาน
ติดตามสถานการณ์แต่ละจังหวัด เพ่ือท าการติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
น าข้อมูลหน่วยงานทางวิชาการ ประกอบวางแผนจัดการน้ าอย่างเหมาะสม 
นายชัยณรงค์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องป้องกันและลดผลกระทบจำกเหตุอุทกภัยนั น ศูนย์ ปภ.เขต ประจ ำทั่วทุกภำคของ
ประเทศ มีกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของจังหวัด จัดก ำลังพล และเครื่องจักรกลสำธำรณภัย ก ำจัดสิ่งกีดขวำงทำงน  ำ 
เปิดทำงน  ำ และขุดลอกแหล่งน  ำ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน ใช้หลักการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน ให้ชุมชนรับมือสถานการณ์ได้ด้วยตนเองเบื้องต้น ก่อนความช่วยเหลือของราชการไปถึง 
“การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ ได้จัดชุดจากหน่วยราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ต ารวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิต
อาสา เข้าคลี่คลายสถานการณ์ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่าง ๆ จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพ่ือประกอบเลี้ยง 
และแจกจ่าย รวมถึงจัดถุงยังชีพตามวงรอบ จนกว่าสถานการณ์คลี่คลายกับสู่ภาวะปกติ” นายชัยณรงค์ กล่าว 
รองอธิบดี ปภ. กล่าวอีกว่า ส่วน กรณีน  ำแล้ง มีกำรด ำเนินกำร 3 ประเด็น 
  1.ส ารวจพื้นที่ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ใช้ก าหนดแผนช่วยเหลือเป็นระบบ เพื่อบูรณาการกับกอง
อ านวยการน้ าแห่งชาติ แก้ปัญหาพื้นที่เสี่ยง 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)  www.facebook/DDPMNews (../...) https://twitter.com/DDPMNews. 
(./..) https://www.bangkokbiznews.com/news/963042  
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/z53NwK?utm_source=lineshare/www 
(./..)(../...)(./..) (../...)(../...) (../...) 
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  2.ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัย ขุดลอกแหล่งน้ า เจาะ ล้างบ่อบาดาล ติดเครื่องสูบน้ า เพ่ือส่งน้ าพ้ืนที่ขาดแคลน 
รวมถึงจัดรถบรรทุกน้ า เติมถังน้ ากลางประจ าชุมชน แจกจ่ายน้ าต่อเนื่อง ให้ทุกครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอ 
  3.ร่วมกับจังหวัด ส ารวจพื้นที่แหล่งน้ าจ าเป็น ที่ต้องเพิ่มเติมปริมาณน้ า กักเก็บ อุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพ 
ความเหมาะสม ในการใช้เครื่องสูบส่งน้ าสมรรถนะสูงของ ปภ น าน้ าที่เพ่ิมจากฤดูฝนไปกักเก็บในพ้ืนที่ชุมชนที่ประสบภัยแล้ง 
  “ทั้งหมดเป็นการจัดการสาธารณภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ที่ ปภ.ด าเนินการเป็นระบบตามล าดับอย่างต่อเนื่อง เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย” รองอธิบดี ปภ. กล่าว 
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ของจ ำเป็นช่วงน  ำท่วม ควรมีอะไรไว้ใช้บ้ำง  
SpringNews 

  สถำนกำรณ์น  ำท่วมช่วงนี  ได้รับ
ผลกระทบกัน หลำยจังหวัด หลำยพื นที่ ต้องจม
ลงอยู่ใต้บำดำล กำรป้องกันตัวเองและควำม
เสียหำยจำกน  ำท่วมเป็นสิ่งจ ำเป็น เพรำะฉะนั น 
ควรมีกำรเตรียมของจ ำเป็นช่วงน  ำท่วม ไว้
ล่วงหน้ำอย่ำงมีสติ เพือ่ควำมไม่ประมำท เรำมำ
ดูกันว่ำสิ่งที่ควรเตรียมและพกติดตัวไว้เวลำ
ฉุกเฉินนั นมีอะไรบ้ำง รบัมือน  ำท่วม อย่ำง
ปลอดภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย (ปภ.)  
  ของจ ำเป็นช่วงน  ำท่วม ติดตัวไว้ ได้ใช้แน่ 
เสื อผ้ำส ำรองให้ควำมอบอุ่น น  ำดื่ม อำหำรแห้ง  

ไฟฉำย  เงินสด สมุดบญัชี บัตรเครดติ และบตัรส ำคัญต่ำงๆ ที่ส ำคญัมำก “บัตรประชำชน” 
เทปกำว มีดพก นกหวีด  กลอ่งพยำบำล ยำรกัษำโรคประจ ำตัว  ถุงด ำ ถุงพลำสติก 
อุปกรณ์ขับถ่ำยแบบพกพำ  เชือก  เสื อกันฝน  เป้ส ำหรับใส่ของ สะดวกในกำรพกพำ 
 
 

 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/KgNRLr 
(../..)https://www.springnews.co.th/spring-life/816327 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2146
วันที่: ศุกร์ 1 - พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(บนขวา)

ภาพข่าว: ปภ.แนะชาร์จแบตเตอรี่ ใช้สมาร์ทโฟนถูกวิธี ลดเสี่ยงอันตราย

รหัสข่าว: C-211001031055(1 ต.ค. 64/07:37) หน้า: 1/1

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 370

Col.Inch: 11.29 Ad Value: 4,177.30 PRValue : 12,531.90 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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รับมือน  ำท่วม อย่ำงปลอดภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) 
ช่วงฤดูฝนหลำยพื นที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุทกภัย โดยเฉพำะบริเวณที่รำบ
ลุ่มต่ ำที่ลำดเชิงเขำ ริมฝั่งแม่น  ำ มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดน  ำท่วมฉับพลัน น  ำป่ำ
ไหลหลำก และน  ำล้นตลิ่ง เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดผลกระทบจำกอุทกภัย 
ควรปฎิบัติ ดังนี  
 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือน  ำ

ท่วมอย่ำงปลอดภัย ดังนี  ติดตำมสภำพอำกำศและปริมำณน  ำในพื นที่ ทั ง

พยำกรณ์อำกำศ ประกำศเตือนภัย ระดับน  ำ กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ภัย 

พร้อมปฏิบัติตำมค ำเตือนอย่ำงเคร่งครัด สังเกตควำมผิดปกติทำงธรรมชำติ 

อำทิ ระดับน  ำเพิ่มสูงขึ น สีของน  ำขุ่นเหมือนสีดินภูเขำ รวมถึงเฝ้ำระวังและ

ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด จะได้เตรียมพร้อมและอพยพหนีภัยทันท่วงที 

จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ท่ีจ ำเป็น ทั งเครื่องอุปโภคบริโภคและเอกสำรส ำคัญ โดยวำงไว้บริเวณที่สำมำรถหยิบได้

ทันทีเมื่อต้องอพยพ  

 กรณีต้องรับมือน  ำท่วม ให้ขนย้ำยส่ิงของขึ นที่สูง ให้พ้นจำกระดับน  ำท่วม รวมถึงอพยพสัตว์เลี ยงและเคลื่อนย้ำย

ยำนพำหนะไปอยู่ในพื นที่ปลอดภัย พร้อมตัดกระแสไฟฟ้ำ โดยปิดสวิตซ์ไฟ สับคัตเอำท์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ำรั่ว ไม่

ใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้ำขณะที่ร่ำงกำยเปียกชื นหรือยืนบนพื นที่ชื นแฉะ เพื่อป้องกันไฟฟ้ำดูด ไม่เข้ำใกล้แนวสำยไฟ 

เสำไฟฟ้ำ หรือสัมผัสสื่อน ำไฟฟ้ำ เพรำะอำจมีกระแสไฟฟ้ำรั่วไหล ท ำให้เป็นอันตรำยต่อชีวิต สวมรองเท้ำบูททุกครั งเมื่อ

ต้องเดินลุยน  ำ เพื่อป้องกันอันตรำยจำกสัตว์มีพิษหรือของมีคมที่อยู่ใต้น  ำ และใช้วัสดุที่ลอยน  ำได้ยึดเกำะพยุงตัวเม่ือต้อง

เดินลุยน  ำท่วมสูง จะช่วยป้องกันกำรจมน  ำ ตลอดจนไม่จับสัตว์น  ำ ว่ำยน  ำบริเวณน  ำท่วมสูงและกระแสน  ำไหลเชี่ยว เพื่อ

ป้องกันกระแสน  ำพัดหรือจมน  ำเสียชีวิต  

กรณีต้องอพยพหนีภัยน  ำท่วม ควรหลีกเลี่ยงเส้นทำงท่ีมี น  ำไหลเชี่ยว และน  ำท่วมสูง อีกทั งไม่ขับรถยนต์หรือ

รถจักรยำนยนต์ผ่ำนบริเวณที่น  ำท่วมสูง เพรำะกระแสน  ำอำจพัดรถออกนอกเส้นทำงจนเกิดอันตรำยได้ ท้ำยนี ประชำชน

สำมำรถแจ้งเหตุและขอควำมช่วยเหลือทำงไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ

สำยด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://www.springnews.co.th/spring-life/816319 



ปีที่: - ฉบับที่: 26286
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ระฆังแก้ว

รหัสข่าว: C-211001004007(1 ต.ค. 64/02:07) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 111.64 Ad Value: 234,444 PRValue : 703,332 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26286
วันที่: ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ระฆังแก้ว

รหัสข่าว: C-211001004007(1 ต.ค. 64/02:07) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 111.64 Ad Value: 234,444 PRValue : 703,332 คลิป: สี่สี(x3)
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รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือน ้าท่วม 
 

 
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน แจ้งเหตุนิรภัย ขอควำมช่วยเหลือและสอบถำมเส้นทำงน้ ำท่วม พร้อมรับมือวิกฤตเตี้ยนหมู่ 
วันที่ 27 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตี ยนหมู”่ ใน ส่งผลให้เกิดฝนตกทั่ว
ประเทศ และตกหนักเป็นบางพื นที่ อีกทั งยังมีน ้าท่วมขังในหลายจังหวัด ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินและอาจ
อันตรายถึงชีวิต 
“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและช่องทางติดต่อรับแจ้งเหตุ หรือเพ่ือการประสานงานเหตุต่าง ๆ ดังนี  

 ปภ.รับแจ้งเหตุ สำยด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Line ID @1784DDPM 
 แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” 
 บริการแพทย์ฉุกเฉิน และน้าส่งโรงพยาบาล ศูนย์นเรนทร โทร.1669 
 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) สายด่วนรับแจ้ง-เตือนภัย 154 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 

1111กด5 
 ขอความช่วยเหลือจากเหตุน ้าท่วม (พื นท่ีกรุงเทพมหานคร) ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02-248-5115 
 แจ้งเหตุ-ขอความช่วยเหลือเหตุน ้าท่วม ผ่าน SMS ส้าหรับโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายฟรี ส่งข้อความไปที่ 4567892 
 สายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460, 026692560 
 สายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586 
 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร.1146 
 สายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586 
 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/elKZYl 
(../..)https://www.prachachat.net/general/news-770130 



 การไฟฟ้านครหลวง โทร.1130 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร.1129 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 
 สายด่วน กฟภ. โทร.1129 
 กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182 
 ท่าอากาศยานไทย โทร. 02-535-1111 
 บริษัท ขนส่ง จ้ากัด (บขส.) โทร.1490 
 กรมสุขภาพจิต โทร.1323 
 สายด่วนสุขภาพ (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) โทร.0-2590-2000 
 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ โทร.1133 

สำยด่วน สนง.ต ำรวจ 
เฟซบุ๊กเพจ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชน ติดต่อขอรับความช่วยเหลือเบอร์ติดต่อสายด่วน พร้อม
ระบุว่าต้ารวจพร้อมช่วยผู้ประสบภัย”น ้าท่วม” ติดต่อขอความช่วยเหลือ สอบถามเส้นทางจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข ดังนี  

 สายด่วน 191 
 สายด่วน 1193 กรมต้ารวจทางหลวง 
 สายด่วน 1599 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) 
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ปภ.รำยงำนสถำนกำรณ์อุทกภัยจำกอิทธิพลพำยุ ‘เตี้ยนหมู่’ รวม 31 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
วันที่ 30 กันยายน 2564 - 10:23 น.  
  ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ ‘เตี้ยนหมู่’ รวม 31 จังหวัด เร่งช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 
วันที่ 30 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ 
“เตี้ยนหมู”่ ในช่วงวันที่ 23 – 30 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัยใน 31 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี 
สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม 
รวม 190 อ าเภอ 956 ต าบล 6,335 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 227,470 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 7 
ราย สูญหาย 1 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 13 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 18 จังหวดั ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ส ารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
กลาง ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมมากข้ึนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 64 – 
ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่ 31 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก สุโขทัย 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
และนครปฐม 190 อ าเภอ 956 ต าบล 6,335 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 227,470 ครัวเรือน มี
ผู้เสียชีวิต 7 ราย (ลพบุรี 6 ราย และเพชรบูรณ์ 1 ราย) สูญหาย 1 ราย (เพชรบูรณ์ 1 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 
13 จังหวัด (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ สระแก้ว จันทบุรี และปราจีนบุรี) 
ยังคงมีสถานการณ์ 18 จังหวดั ดังนี้ 
– สุโขทัย น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีส าโรง อ าเภอคีรีมาศ และอ าเภอเมืองสุโขทัย ระดับน้ าลดลง อยู่
ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– พิษณุโลก น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวังทอง อ าเภอพรหมพิราม และอ าเภอบางระก า ระดับน้ าลดลง 
– เพชรบูรณ์ เกิดน้ าไหลหลากในพื้นที่ 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอศรีเทพ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
อ าเภอน้ าหนาว และอ าเภอบึงสามพัน ระดับน้ าลดลง 
– พิจิตร น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบึงนาราง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพทะเล และอ าเภอสามง่าม ยังคง
มีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ าการเกษตร ระดับน้ าทรงตัว อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– ก าแพงเพชร น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี และอ าเภอคลองขลุง ระดับน้ าลดลง 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
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– ขอนแก่น น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอชุมแพ อ าเภอหนองเรือ อ าเภอแวงน้อย อ าเภอแวง
ใหญ่ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย อ าเภอชนบท อ าเภอมัญจาคีรี และอ าเภอโนนศิลา ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า ระดับน้ าเพ่ิมขึ้น 
อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– ชัยภูมิ น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอภูเขียว อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอจัตุรัส และอ าเภอคอน
สวรรค์ ระดับน้ าเพ่ิมขึ้น อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– นครราชสีมา น้ าล้นอ่างเก็บน้ าเข้าท่วมในพ้ืนที่ 13 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอสูงเนิน อ าเภอโนนสูง อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา อ าเภอพิมาย อ าเภอปักธงชัย อ าเภอโนนโทย อ าเภอคง อ าเภอพระทองค า อ าเภอจักราช อ าเภอสีดา 
อ าเภอขามสะแกแสง และอ าเภอบ้านเหลื่อม ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– อุบลราชธานี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ระดับน้ าเพิ่มข้ึน จัดตั้งจุดอพยพ 9 จุด ผู้อพยพ 101 ครัวเรือน 
– นครสวรรค์ น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอลาดยาว และอ าเภอท่าตะโก ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า ระดับน้ า
ลดลง อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– อุทัยธานี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี และอ าเภอทัพทัน และอ าเภอสว่างอารมณ์ ระดับน้ า
ลดลง 
– ชัยนาท เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอเนินขาม อ าเภอหันคา 
อ าเภอสรรคบุรี อ าเภอสรรพยา อ าเภอเมืองชัยนาท และอ าเภอหนองมะโมง และระดับน้ าเพ่ิมขึ้น 
– ลพบุรี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอ ชัยบาดาล อ าเภอบ้านหมี่ และอ าเภอโคกส าโรง ระดับ
น้ าลดลง 
– สระบุรี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวังม่วง อ าเภอแก่งคอย อ าเภอเสาไห้ อ าเภอบ้านหมอ อ าเภอหนองโดน 
อ าเภอวิหารแดง อ าเภอพระพุทธบาท อ าเภอเมืองสระบุรี และอ าเภอมวกเหล็ก ระดับน้ าเพ่ิมขึ้น 
– สุพรรณบุรี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางปลาม้า และอ าเภอสองพ่ีน้อง ระดับน้ าเพิ่มข้ึน 
– สิงห์บุรี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภออินทร์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และอ าเภอค่ายบางระจัน ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน 
-อ่างทอง น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอไชโย และอ าเภอป่าโมก ระดับ
น้ าเพิ่มขึ้น 
– พระนครศรีอยุธยา น้ าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอผักไห่ อ าเภอเสนา อ าเภอบางบาล 
อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา และอ าเภอบางไทร ยังน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ าแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย และคลองโผงเผง 
ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ า ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน ด าเนินการติดตั้งเครื่องสูบขนาดใหญ่เพ่ือเร่งระบายน้ าแล้ว 
  ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันบางพ้ืนที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส ารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ส าหรับ
ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID @1784DDPM 
และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ปภ.รำยงำนสถำนกำรณ์อุทกภัยจำกอิทธิพลพำยุ ‘เตี้ยนหมู่’ รวม 31 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
วันที่ 30 กันยายน 2564 - 10:23 น.  
  ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ ‘เตี้ยนหมู่’ รวม 31 จังหวัด เร่งช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 
วันที่ 30 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ 
“เตี้ยนหมู”่ ในช่วงวันที่ 23 – 30 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัยใน 31 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี 
สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม 
รวม 190 อ าเภอ 956 ต าบล 6,335 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 227,470 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 7 
ราย สูญหาย 1 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 13 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 18 จังหวดั ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ส ารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
กลาง ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมมากข้ึนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 64 – 
ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่ 31 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก สุโขทัย 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
และนครปฐม 190 อ าเภอ 956 ต าบล 6,335 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 227,470 ครัวเรือน มี
ผู้เสียชีวิต 7 ราย (ลพบุรี 6 ราย และเพชรบูรณ์ 1 ราย) สูญหาย 1 ราย (เพชรบูรณ์ 1 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 
13 จังหวัด (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ สระแก้ว จันทบุรี และปราจีนบุรี) 
ยังคงมีสถานการณ์ 18 จังหวดั ดังนี้ 
– สุโขทัย น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีส าโรง อ าเภอคีรีมาศ และอ าเภอเมืองสุโขทัย ระดับน้ าลดลง อยู่
ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– พิษณุโลก น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวังทอง อ าเภอพรหมพิราม และอ าเภอบางระก า ระดับน้ าลดลง 
– เพชรบูรณ์ เกิดน้ าไหลหลากในพื้นที่ 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอศรีเทพ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
อ าเภอน้ าหนาว และอ าเภอบึงสามพัน ระดับน้ าลดลง 
– พิจิตร น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบึงนาราง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพทะเล และอ าเภอสามง่าม ยังคง
มีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ าการเกษตร ระดับน้ าทรงตัว อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– ก าแพงเพชร น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี และอ าเภอคลองขลุง ระดับน้ าลดลง 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
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– ขอนแก่น น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอชุมแพ อ าเภอหนองเรือ อ าเภอแวงน้อย อ าเภอแวง
ใหญ่ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย อ าเภอชนบท อ าเภอมัญจาคีรี และอ าเภอโนนศิลา ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า ระดับน้ าเพ่ิมขึ้น 
อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– ชัยภูมิ น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอภูเขียว อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอจัตุรัส และอ าเภอคอน
สวรรค์ ระดับน้ าเพ่ิมขึ้น อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– นครราชสีมา น้ าล้นอ่างเก็บน้ าเข้าท่วมในพ้ืนที่ 13 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอสูงเนิน อ าเภอโนนสูง อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา อ าเภอพิมาย อ าเภอปักธงชัย อ าเภอโนนโทย อ าเภอคง อ าเภอพระทองค า อ าเภอจักราช อ าเภอสีดา 
อ าเภอขามสะแกแสง และอ าเภอบ้านเหลื่อม ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– อุบลราชธานี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ระดับน้ าเพิ่มข้ึน จัดตั้งจุดอพยพ 9 จุด ผู้อพยพ 101 ครัวเรือน 
– นครสวรรค์ น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอลาดยาว และอ าเภอท่าตะโก ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า ระดับน้ า
ลดลง อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– อุทัยธานี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี และอ าเภอทัพทัน และอ าเภอสว่างอารมณ์ ระดับน้ า
ลดลง 
– ชัยนาท เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอเนินขาม อ าเภอหันคา 
อ าเภอสรรคบุรี อ าเภอสรรพยา อ าเภอเมืองชัยนาท และอ าเภอหนองมะโมง และระดับน้ าเพ่ิมขึ้น 
– ลพบุรี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอ ชัยบาดาล อ าเภอบ้านหมี่ และอ าเภอโคกส าโรง ระดับ
น้ าลดลง 
– สระบุรี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวังม่วง อ าเภอแก่งคอย อ าเภอเสาไห้ อ าเภอบ้านหมอ อ าเภอหนองโดน 
อ าเภอวิหารแดง อ าเภอพระพุทธบาท อ าเภอเมืองสระบุรี และอ าเภอมวกเหล็ก ระดับน้ าเพ่ิมขึ้น 
– สุพรรณบุรี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางปลาม้า และอ าเภอสองพ่ีน้อง ระดับน้ าเพิ่มข้ึน 
– สิงห์บุรี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภออินทร์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และอ าเภอค่ายบางระจัน ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน 
-อ่างทอง น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอไชโย และอ าเภอป่าโมก ระดับ
น้ าเพิ่มขึ้น 
– พระนครศรีอยุธยา น้ าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอผักไห่ อ าเภอเสนา อ าเภอบางบาล 
อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา และอ าเภอบางไทร ยังน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ าแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย และคลองโผงเผง 
ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ า ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน ด าเนินการติดตั้งเครื่องสูบขนาดใหญ่เพ่ือเร่งระบายน้ าแล้ว 
  ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันบางพ้ืนที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส ารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ส าหรับ
ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID @1784DDPM 
และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ปภ.รำยงำนสถำนกำรณ์อุทกภัยจำกอิทธิพลพำยุ ‘เตี้ยนหมู่’ รวม 31 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
วันที่ 30 กันยายน 2564 - 10:23 น.  

 
  ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ ‘เตี้ยนหมู่’ รวม 31 จังหวัด เร่งช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 
วันที่ 30 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ 
“เตี้ยนหมู”่ ในช่วงวันที่ 23 – 30 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัยใน 31 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี 
สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม 
รวม 190 อ าเภอ 956 ต าบล 6,335 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 227,470 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 7 
ราย สูญหาย 1 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 13 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 18 จังหวดั ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ส ารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
กลาง ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมมากข้ึนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 64 – 
ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่ 31 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก สุโขทัย 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
และนครปฐม 190 อ าเภอ 956 ต าบล 6,335 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 227,470 ครัวเรือน มี
ผู้เสียชีวิต 7 ราย (ลพบุรี 6 ราย และเพชรบูรณ์ 1 ราย) สูญหาย 1 ราย (เพชรบูรณ์ 1 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 
13 จังหวัด (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ สระแก้ว จันทบุรี และปราจีนบุรี) 
ยังคงมีสถานการณ์ 18 จังหวดั ดังนี้ 
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– สุโขทัย น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีส าโรง อ าเภอคีรีมาศ และอ าเภอเมืองสุโขทัย ระดับน้ าลดลง อยู่
ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– พิษณุโลก น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวังทอง อ าเภอพรหมพิราม และอ าเภอบางระก า ระดับน้ าลดลง 
– เพชรบูรณ์ เกิดน้ าไหลหลากในพื้นที่ 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอศรีเทพ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
อ าเภอน้ าหนาว และอ าเภอบึงสามพัน ระดับน้ าลดลง 
– พิจิตร น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบึงนาราง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพทะเล และอ าเภอสามง่าม ยังคง
มีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ าการเกษตร ระดับน้ าทรงตัว อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– ก าแพงเพชร น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี และอ าเภอคลองขลุง ระดับน้ าลดลง 
– ขอนแก่น น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอชุมแพ อ าเภอหนองเรือ อ าเภอแวงน้อย อ าเภอแวง
ใหญ่ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย อ าเภอชนบท อ าเภอมัญจาคีรี และอ าเภอโนนศิลา ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า ระดับน้ าเพ่ิมขึ้น 
อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– ชัยภูมิ น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอภูเขียว อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอจัตุรัส และอ าเภอคอน
สวรรค์ ระดับน้ าเพ่ิมขึ้น อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– นครราชสีมา น้ าล้นอ่างเก็บน้ าเข้าท่วมในพ้ืนที่ 13 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอสูงเนิน อ าเภอโนนสูง อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา อ าเภอพิมาย อ าเภอปักธงชัย อ าเภอโนนโทย อ าเภอคง อ าเภอพระทองค า อ าเภอจักราช อ าเภอสีดา 
อ าเภอขามสะแกแสง และอ าเภอบ้านเหลื่อม ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– อุบลราชธานี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ระดับน้ าเพิ่มข้ึน จัดตั้งจุดอพยพ 9 จุด ผู้อพยพ 101 ครัวเรือน 
– นครสวรรค์ น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอลาดยาว และอ าเภอท่าตะโก ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า ระดับน้ า
ลดลง อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
– อุทัยธานี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี และอ าเภอทัพทัน และอ าเภอสว่างอารมณ์ ระดับน้ า
ลดลง 
– ชัยนาท เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอเนินขาม อ าเภอหันคา 
อ าเภอสรรคบุรี อ าเภอสรรพยา อ าเภอเมืองชัยนาท และอ าเภอหนองมะโมง และระดับน้ าเพ่ิมขึ้น 
– ลพบุรี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอ ชัยบาดาล อ าเภอบ้านหมี่ และอ าเภอโคกส าโรง ระดับ
น้ าลดลง 
– สระบุรี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวังม่วง อ าเภอแก่งคอย อ าเภอเสาไห้ อ าเภอบ้านหมอ อ าเภอหนองโดน 
อ าเภอวิหารแดง อ าเภอพระพุทธบาท อ าเภอเมืองสระบุรี และอ าเภอมวกเหล็ก ระดับน้ าเพ่ิมขึ้น 



 
-3- 
 

– สุพรรณบุรี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางปลาม้า และอ าเภอสองพ่ีน้อง ระดับน้ าเพิ่มข้ึน 
– สิงห์บุรี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภออินทร์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และอ าเภอค่ายบางระจัน ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน 
-อ่างทอง น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอไชโย และอ าเภอป่าโมก ระดับ
น้ าเพิ่มขึ้น 
– พระนครศรีอยุธยา น้ าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอผักไห่ อ าเภอเสนา อ าเภอบางบาล 
อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา และอ าเภอบางไทร ยังน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ าแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย และคลองโผงเผง 
ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ า ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน ด าเนินการติดตั้งเครื่องสูบขนาดใหญ่เพ่ือเร่งระบายน้ าแล้ว 
 

 
 
  ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันบางพ้ืนที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า 
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส ารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ส าหรับ
ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM 
และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ปภ.ประสำน 8 จังหวัดและ กทม. เฝ้ำระวังระดับน้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำและแม่น้ ำป่ำสักเพ่ิมสูงขึ้น  
ช่วงวันที่ 1 – 5 ต.ค. 

  เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 30 ก.ย. เพจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM โพสต์ข้อความระบุว่า  
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลาง (กอปภ.ก.) ระบุว่า จากการติดตามสถานการณ์น  าท่าและการระบายน  าของเขื่อนต่าง ๆ ประกอบกับกองอ านวยการน  า
แห่งชาติ ได้ประเมินปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื นที่ลุ่มน  าเจ้าพระยาตอนบนและลุ่มน  าป่าสัก คาดว่ามีน  าไหลลงเหนือเข่ือน
เจ้าพระยาในอัตราเพ่ิมมากขึ น ซึ่งกรมชลประทานได้ตัดยอดน  าเข้าระบบคลองชลประทานทั งสองฝั่ง ท าให้ปริมาณน  าไหลผ่าน
เขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจ าเป็นต้องระบายน  าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในอัตรา 900 – 
1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้มีปริมาณน  าไหลผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (C29A) ในอัตรา 3,000 – 
3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท าให้ระดับน  าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพ่ิมสูงขึ นเล็กน้อย และท้ายเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์เพ่ิมสูงขึ น
ประมาณ 1.20 – 2.40 เมตร และท้ายเขื่อนพระรามหกเพ่ิมสูงขึ น ประมาณ 2.30 – 2.80 เมตร ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 5 
ต.ค. 2564 

  ปภ.จึงได้ประสาน 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี และ
นนทบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์และการระบายน  าอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น  าเจ้าพระยา แม่
น  าป่าสัก จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ าริมแม่น  า รวมถึงแม่น  าและคลองเชื่อมต่อให้เฝ้าระวังระดับน  าที่เพ่ิมสูงขึ น รวมถึงเตรียมพร้อมในการ
ขนย้ายสิ่งของขึ นที่สูงให้พ้นจากแนวน  าท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน  า ตลอดจนประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ส าหรับประชาชนหากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID 
@1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดย
ด่วนต่อไป 

 
ขอบคุณเพจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM,ภาพเพจ กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ 
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https://www.amarintv.com/news/detail/100880
http://www.msn.com/th-th/news/other/
https://today.line.me/th/v2/article/oMEeMy?utm_source=lineshare
https://today.line.me/th/v2/article/2XaD3a?utm_source=lineshare
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ปภ.ประสำน 8 จังหวัดและ กทม. เฝ้ำระวังระดับน้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำและแม่น้ ำป่ำสักเพ่ิมสูงขึ้น  
ช่วงวันที่ 1 – 5 ต.ค. 

  เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 30 ก.ย. เพจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM โพสต์ข้อความระบุว่า  
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลาง (กอปภ.ก.) ระบุว่า จากการติดตามสถานการณ์น  าท่าและการระบายน  าของเขื่อนต่าง ๆ ประกอบกับกองอ านวยการน  า
แห่งชาติ ได้ประเมินปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื นที่ลุ่มน  าเจ้าพระยาตอนบนและลุ่มน  าป่าสัก คาดว่ามีน  าไหลลงเหนือเข่ือน
เจ้าพระยาในอัตราเพ่ิมมากขึ น ซึ่งกรมชลประทานได้ตัดยอดน  าเข้าระบบคลองชลประทานทั งสองฝั่ง ท าให้ปริมาณน  าไหลผ่าน
เขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจ าเป็นต้องระบายน  าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในอัตรา 900 – 
1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้มีปริมาณน  าไหลผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (C29A) ในอัตรา 3,000 – 
3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท าให้ระดับน  าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพ่ิมสูงขึ นเล็กน้อย และท้ายเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์เพ่ิมสูงขึ น
ประมาณ 1.20 – 2.40 เมตร และท้ายเขื่อนพระรามหกเพ่ิมสูงขึ น ประมาณ 2.30 – 2.80 เมตร ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 5 
ต.ค. 2564 

  ปภ.จึงได้ประสาน 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี และ
นนทบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์และการระบายน  าอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น  าเจ้าพระยา แม่
น  าป่าสัก จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ าริมแม่น  า รวมถึงแม่น  าและคลองเชื่อมต่อให้เฝ้าระวังระดับน  าที่เพ่ิมสูงขึ น รวมถึงเตรียมพร้อมในการ
ขนย้ายสิ่งของขึ นที่สูงให้พ้นจากแนวน  าท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน  า ตลอดจนประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ส าหรับประชาชนหากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID 
@1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดย
ด่วนต่อไป 

 
ขอบคุณเพจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM,ภาพเพจ กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)  www.facebook/DDPMNews (../...) https://twitter.com/DDPMNews. (../..) https://ch3plus.com/news/program/259974 
(../...) https://today.line.me/th/v2/article/jDlwNY?utm_source=lineshare (../..)https://www.tnnthailand.com/news/social/92445/ 
(./..) https:// www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6650686 (../...) https:// www.newtv.co.th/news/89096 
(../..) https://today.line.me/th/v2/article/oMEeMy?utm_source=lineshare  (./..) https://www.tna.mcot.net/politics-792192  
(./..) https://today.line.me/th/v2/article/rJPJq0  (../...) https://www.newtv.co.th/news/89096 
(../...) https://theworldnews.net/th-news/pph-prasaan-8-cchanghwad-kthm-efaarawangradabnam-ecchaaphrayaa-paasak-ephimsuungchwng-1-5-t-kh 

 

http://www.facebook/DDPMNews
https://twitter.com/DDPMNews
https://ch3plus.com/news/program/259974
http://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6650686
https://today.line.me/th/v2/article/oMEeMy?utm_source=lineshare
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เช็ก 9 จังหวัด เฝ้ำระวังระดับน  ำ รับมือน  ำท่วม 1-5 ต.ค. 

 
30 ก.ย. 2564 เวลา 19:07 น.187 
  ปภ.แจ้งล่าสุด 8 จังหวัด เช่น ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา และ กทม. ให้เฝ้าระวังระดับน ้าแม่น ้าเจ้าพระยา และ
แม่น ้าป่าสักเพ่ิมสูงขึ น รับมือบางพื นที่อาจมีน ้าท่วม ช่วง 1-5 ตุลาคมนี   
  30 ก.ย.64 อัพเดทสถานการณ์น ้าท่วม เวลา 17.00 น. กระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) ประสาน 8 จังหวัด ได้แก่  
• ชัยนาท  
• สิงห์บุรี  
• อ่างทอง  
• พระนครศรีอยุธยา  
• ลพบุรี  
• สระบุรี  
• ปทุมธานี  
• นนทบุรี  
• กรุงเทพมหานคร  
  ให้พร้อมเฝ้าระวังระดับน ้าแม่น ้าเจ้าพระยาและแม่น ้าป่าสักเพ่ิมสูงขึ นช่วงวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2564  
ทั งนี  ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และการระบายน ้าอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าป่าสัก จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่้าริมแม่น ้า เฝ้าระวังระดับน ้าและเตรียมพร้อม 
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://www.thansettakij.com/general-news/497943?fbclid=IwAR0IQx6S1ewkS6Sfhtrlxq1KS-
z1ihcvZpt88BeMTNH6SPKe3Ncd_WWBZAQ 
(../..)https://web.facebook.com/216002825085947/posts/4881610865191763?_rdc=1&_rdr 
 

https://www.thansettakij.com/general-news/497943?fbclid=IwAR0IQx6S1ewkS6Sfhtrlxq1KS-z1ihcvZpt88BeMTNH6SPKe3Ncd_WWBZAQ
https://www.thansettakij.com/general-news/497943?fbclid=IwAR0IQx6S1ewkS6Sfhtrlxq1KS-z1ihcvZpt88BeMTNH6SPKe3Ncd_WWBZAQ
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รับมือ แจ้งจังหวัดประสาน อปท. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และ
เจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 

  
ฝนตกสะสม ระบายน ้าเพิ่ม 1-5 ต.ค. 
  ขณะกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เผยจากการติดตามสถานการณ์น ้าท่าและการ
ระบายน ้าของเขื่อนต่าง ๆ ประกอบกับกองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ ได้ประเมินปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื นที่ลุ่มน ้า
เจ้าพระยาตอนบนและลุ่มน ้าป่าสัก คาดว่ามีน ้าไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพ่ิมมากขึ น  ซึ่งกรมชลประทานได้ตัด
ยอดน ้าเข้าระบบคลองชลประทานทั งสองฝั่ง ท้าให้ปริมาณน ้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
และจ้าเป็นต้องระบายน ้าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในอัตรา 900 – 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้มีปริมาณน ้าไหลผ่าน
อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (C29A) ในอัตรา 3,000 – 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท้าให้ระดับน ้าท้ายเขื่อน
เจ้าพระยาเพ่ิมสูงขึ นเล็กน้อย และท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพ่ิมสูงขึ นประมาณ 1.20 – 2.40 เมตร และท้ายเขื่อนพระรามหก
เพ่ิมสูงขึ น ประมาณ 2.30 – 2.80 เมตร ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2564 
ย ้า 9 จังหวัดรับมือ ขนของขึ นที่สูง 
  ปภ. จึงได้ประสาน 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี และ
นนทบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์และการระบายน ้าอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น ้าเจ้าพระยา แม่
น ้าป่าสัก จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่้าริมแม่น ้า รวมถึงแม่น ้าและคลองเชื่อมต่อให้เฝ้าระวังระดับน ้าที่เพ่ิมสูงขึ น  
  
  รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ นที่สูงให้พ้นจากแนวน ้าท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน ้า 
ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน  ที่เก่ียวข้องในพื นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสา
ธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง  
  
  ส้าหรับประชาชนหากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ
ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย
1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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เช็กด่วน! ปภ.อัปเดตรำยชื่อ พ้ืนที่เฝ้ำระวัง น้ ำล้นตลิ่ง น้ ำท่วม ใน 19 จังหวัด 

Amarin TVเผยแพร่ 12 ชั่วโมงท่ีผ่านมา 
  เช็กด่วน! ปภ.อัปเดตรายชื่อ พื้นที่เฝ้าระวัง น้้าล้น
ตลิ่ง น้้าท่วม ใน 19 จังหวัด ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง วันที่ 30 
ก.ย.64 

วันนี้ (30 ก.ย.) เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ ข้อมูล

คาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจ้าวันที่ 30 กันยายน 2564 

ดังนี้  

พื้นที่เฝ้ำระวังน้ ำล้นตลิ่ง น้ ำท่วมขัง 

 ภำคเหนือ จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ ศรีส้าโรง คีรีมาศ) ก้าแพงเพชร (อ.ขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง) พิจิตร (อ.บึง

นาราง โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล สามง่าม) พิษณุโลก (อ.วังทอง บางระก้า พรหมพิราม) เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ วิเชียรบุรี 

หนองไผ่ ศรีเทพ บึงสามพัน น้้าหนาว) นครสวรรค์ (อ.ลาดยาว ท่าตะโก) และอุทัยธานี (อ.เมืองฯ ทัพทัน สว่างอารมณ์) 

 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ จัตุรัส บ้านเขว้า ภูเขียว คอนสวรรค์) ขอนแก่น (อ.ภูผาม่าน 

ชุมแพ หนองเรือ แวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิ์ชัย ชนบท มัญจาคีรี โนนศิลา) นครราชสีมา (อ.เมืองฯ ด่านขุนทด สูงเนิน 

โนนสูง พิมาย โนนไทย คง พระทองค้า จักราช) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ) 

 ภำคกลำง จ.ชัยนาท (อ.เมืองฯ มโนรมย์ วัดสิงห์ เนินขาม หันคา สรรพยา สรรคบุรี หนองมะโมง) สิงห์บุรี 

(อ.เมืองฯ อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน) อ่างทอง (อ.เมืองฯ วิเศษชัยชาญ ป่าโมก ไชโย) พระนครศรีอยุธยา (อ.เสนา ผักไห่ 

บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร) ลพบุรี (อ.เมืองฯ ชัยบาดาล โคกส้าโรง บ้านหมี่) สระบุรี (อ.วังม่วง แก่งคอย บ้าน

หมอ พระพุทธบาท ดอนพุด) สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพ่ีน้อง) และปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี) 

พื้นที่ที่มีฝนฟ้ำคะนอง 

 ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน ล้าปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และ

อุทัยธานี 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

 ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://www.facebook/DDPMNews  (../...)  https://twitter.com/DDPMNews. 
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/0kK5PG?utm_source=lineshare 
(./..)https://www.amarintv.com/news/detail/100905?utm_source=line&utm_medium=feed&utm_campaign=default 
(../...)https://www.komchadluek.net/hot-social/486009 (./..)https://today.line.me/th/v2/article/oM555o?utm_source=lineshare 
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 ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

  ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่ลุ่มต่้า 

พ้ืนที่ริมล้าน้้า อาจได้รับผลกระทบจากน้้าล้นตลิ่ง และน้้าท่วมในระดับสูงระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจาก

กระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้้าไหลผ่านเส้นทาง 

  ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศล

ได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับ

ชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจาย

ข่าวหรือเสียงตามสายประจ้าหมู่บ้าน เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย  



ปีที่: 19 ฉบับที่: 3259
วันที่: ศุกร์ 1 - พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เตือนภัย 18 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วม กอนช.รับ ต้องเร่งระบายน้ำจากเขื่อน

รหัสข่าว: C-211001017070(1 ต.ค. 64/05:27) หน้า: 1/2

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 56.59 Ad Value: 56,590 PRValue : 169,770 คลิป: สี่สี(x3)
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วันที่: ศุกร์ 1 - พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
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หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เตือนภัย 18 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วม กอนช.รับ ต้องเร่งระบายน้ำจากเขื่อน

รหัสข่าว: C-211001017070(1 ต.ค. 64/05:27) หน้า: 2/2

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 56.59 Ad Value: 56,590 PRValue : 169,770 คลิป: สี่สี(x3)
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"น้้ำท่วม" 18 จังหวัดยังอ่วม ปภ. เตือนล่ำสุดพืน้ที่เฝ้ำระวัง น้ำ้ล้นตลิ่ง 
30 ก.ย. 2564 

  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปภ. เผยสถำนกำรณ์ "น้้ำท่วม" 18 
จังหวัดยังอ่วม ประกำศเตือนล่ำสุด พื้นที่เฝ้ำระวัง น้้ำล้นตลิ่ง - น้้ำท่วมขัง 
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย "ปภ." รำยงำนสถำนกำรณ์ ข้อมูลคำดกำรณ์ 
และแจ้งเตือนภัย ประจ้ำวันที่ 30 กันยำยน 2564 เวลำ 09.00 น. พื้นที่เฝ้ำระวัง 
น้้ำล้นตลิ่ง น้้ำท่วมขัง 

กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย "ปภ." รำยงำน พื้นที่เฝ้ำระวัง "น้้ำล้นตลิ่ง" และ "น้้ำท่วมขัง" ดังนี้  
 ภำคเหนือ   
• จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ อ.ศรีส้ำโรง อ.คีรีมำศ)  
• จ.ก้ำแพงเพชร (อ.ขำณุวรลักษบุรี อ.คลองขลุง)  
• จ.พิจิตร (อ.บึงนำรำง อ.โพธิ์ประทับช้ำง อ.โพทะเล อ.สำมง่ำม)  
• จ.พิษณุโลก (อ.วังทอง อ.บำงระก้ำ อ.พรหมพิรำม)  
• จ.เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ อ.วิเชียรบุรี อ.หนองไผ่ อ.ศรีเทพ อ.บึงสำมพัน อ.น้้ำหนำว)  
• จ.นครสวรรค์ (อ.ลำดยำว อ.ท่ำตะโก)  
• จ.อุทัยธำนี (อ.เมืองฯ อ.ทัพทัน อ.สว่ำงอำรมณ์)   
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
• จ.ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ อ.จัตุรัส อ.บ้ำนเขว้ำ อ.ภูเขียว อ.คอนสวรรค์)  
• จ.ขอนแก่น (อ.ภูผำม่ำน อ.ชุมแพ อ.หนองเรือ อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ อ.โคกโพธิ์ชัย อ.ชนบท อ.มัญจำคีรี อ.โนนศิลำ)  
• จ.นครรำชสีมำ (อ.เมืองฯ อ.ด่ำนขุนทด อ.สูงเนิน อ.โนนสูง อ.พิมำย อ.โนนไทย อ.คง อ.พระทองค้ำ อ.จักรำช)  
• จ.อุบลรำชธำนี (อ.เมืองฯ)   
ภำคกลำง  
• จ.ชัยนำท (อ.เมืองฯ อ.มโนรมย์ อ.วัดสิงห์ อ.เนินขำม อ.หันคำ อ.สรรพยำ อ.สรรคบุรี อ.หนองมะโมง)  
• จ.สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อ.อินทร์บุรี อ.ค่ำยบำงระจัน)  
• จ.อ่ำงทอง (อ.เมืองฯ อ.วิเศษชัยชำญ อ.ป่ำโมก อ.ไชโย)  
• จ.พระนครศรีอยุธยำ (อ.เสนำ อ.ผักไห่ อ.บำงบำล อ.พระนครศรีอยุธยำ อ.บำงไทร)  
• จ.ลพบุรี (อ.เมืองฯ อ.ชัยบำดำล อ.โคกส้ำโรง อ.บ้ำนหมี่)  

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://www.facebook/DDPMNews (../...) https://twitter.com/DDPMNews   
(../...) https://www.komchadluek.net/hot-social/486009 (./..) https:// today.line.me/th/v2/article/oM555o?utm_source=lineshare 
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/W1oL0g?utm_source=lineshare (./..)https://www.newtv.co.th/news/89060 
 (./..)today.line.me/th/v2/article/oM555o?utm_source=lineshare (../...)www.komchadluek.net/hot-social/486009 
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• จ.สระบุรี (อ.วังม่วง อ.แก่งคอย อ.บ้ำนหมอ อ.พระพุทธบำท อ.ดอนพุด)  
• จ.สุพรรณบุรี (อ.บำงปลำม้ำ อ.สองพ่ีน้อง)  
• จ.ปรำจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี)  
   
ส ำหรับพื้นที่ที่มี ฝนฟ้ำคะนอง  
  ภำคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงรำย จ.ล้ำพูน จ.ล้ำปำง จ.ตำก จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ 
และ จ.อุทัยธำนี   
  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครรำชสีมำ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลรำชธำนี   
  ภำคกลำง จ.กำญจนบุรี จ.รำชบุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตรำด จ.เพชรบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  
   ภำคใต้ จ.นครศรีธรรมรำช จ.พัทลุง จ.สงขลำ จ.ปัตตำนี จ.ยะลำ จ.นรำธิวำส จ.พังงำ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.
สตูล   
  ขอให้ประชำชนติดตำมข้อมูลสภำวะอำกำศและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำร โดยเฉพำะพ้ืนที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่ลุ่มต่้ำ พ้ืนที่
ริมล้ำน้้ำ อำจได้รับผลกระทบจำกน้้ำล้นตลิ่ง และน้้ำท่วมในระดับสูงระวังอันตรำยจำกสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรำยจำก
กระแสไฟฟ้ำ รวมทั้งกำรขับขี่พำหนะบริเวณน้้ำไหลผ่ำนเส้นทำง  
  ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย "ปภ." รำยงำนเมื่อเวลำ 09.30 น. ส้ำหรับสถำนกำรณ์ "น้้ำท่วม" จำก
อิทธิพลพำยุ "เตี้ยนหมู่" ในช่วงวันที่ 23 - 30 ก.ย. 2564 เกิดอุทกภัยใน 31 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล้ำพูน ล้ำปำง ตำก 
สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก้ำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครรำชสมีำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลรำชธำนี ปรำจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
พระนครศรีอยุธยำ และนครปฐม  รวม 190 อ้ำเภอ 956 ต้ำบล 6,335 หมู่บ้ำน 1 เขตเทศบำล ประชำชนได้รับผลกระทบ 
227,470 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 7 รำย (ลพบุรี 6 รำย และเพชรบูรณ์ 1 รำย) สูญหำย 1 รำย (เพชรบูรณ์ 1 รำย)   
ปัจจุบันสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้ว 13 จังหวัด (เชียงใหม่ ล้ำพูน ล้ำปำง ตำก บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ 
สระแก้ว จันทบุรี และปรำจีนบุรี) และยังคงมี "น้้ำท่วม" ใน 18 จังหวัด (สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก้ำแพงเพชร 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี นครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง และ
พระนครศรีอยุธยำ)  
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ปภ.เขต 4 เตรียมใช้เรอืสแกนโซน่ำช่วยค้นหำเรือจม ล่ำสุดเรือลำกโซ่พบวัตถุต้องสงสัย 
MATICHON ONLINEอัพเดต 11 ชั่วโมงท่ีผ่านมา • เผยแพร่ 11 ชั่วโมงท่ีผ่านมา 

 

ปภ.เขต 4 เตรียมใช้เรือสแกนโซน่ำช่วยค้นหำเรือจม ล่ำสุดเรือลำกโซ่พบ

วัตถุต้องสงสัย 

  จากกรณี เกิดเหตุเรือล่มในแม่น ้าเจ้าพระยา -ป่าสัก สามแยกแม่น ้า

วัดพนัญเชิง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีผู้สูญหายอย่างนอ้ย 2 ราย

เมื่อวันที่ 29 กันยายนทีผ่่านมานั น 

  วันที่ 30 ก.ย. นายพิษณุ สัตะปนั หัวหน้ากลุ่มปฏบิัติงานใตน้ ้า เรือเอกฐาพล สมสกุล ประจ้าสา้นักงานประสานภารกิจดา้น

ความมั่นคง กับ กอ.รมน.กองทัพเรือ ชวยราชการศูนย์ ปภ.เขต4 ประจวบฯ กรมเจ้าทา่ พร้อมเจ้าหน้าทีจ่ากเจ้าทา่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เดินทางมารว่มหารือและวางแผนในการน้าเรือไซด์สแกนโซนา่ ซึ่งเปน็เร่ือติดตั งอุปกรณ์ระบบส้ารวจใต้ท้องน ้า มา

ใช้สแกนหาซากเรือที่จมลงไปตั งแต่เมื่อวันที่ผ่านมา ซึ่งเรือสแกนดังกล่าวจะสามารถมองเห็นวัตถุใต้น ้าหรือซากเรือที่จมอยู่ในรูปแบบ

ของภาพ 3 มิติ และบอกถึงระดบัความลึกในจดุที่พบได้ 

  โดยนายพิษณุเปิดเผยว่า บริเวณจุดเกิดเหตุขณะนี เป็นช่วงน ้าวน และเปน็แยกน ้าส่งออกทั งหมด จุดที่คาดวา่เรือจมลงน่าจะ

เป็นจุดทีน่ ้าวน ลึกไมน่้อยกว่า 20 เมตร จึงเป็นอุปสรรคต่อการลงไปค้นหาด้วยประดาน า้ ซึ่งจากการประเมินคาดวา่กระแสน า้ด้านลา่ง

อาจจะพัดร่างผู้ที่ติดอยู่ออกจากตัวเรือ หรืออาจจะติดอยู่จากแรงดันในห้องคนขับ อย่างไรก็ตาม หากพบซากเรือก็จะต้องรอให้น ้านิง่

กว่านี  จึงจะนา้เรือขึ นมาได้ 

  ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเรือยนต์ลากโซ่ขวางแมน่ ้าพบวัตถุขนาดใหญ่ต้องสงสัย โดยในช่วงแรกกลุ่มเรือยนต์ลากจูงจะใชโ้ซ่

ที่มีความยาวถึงขวางลา้น า้และวิง่เรือตีคู่ไปกับล้าแมน่ ้าเพื่อลากเมื่อพบเรือจะทราบจุดทนัที ความคืบหน้าลา่สุดเมื่อเวลา 10.30 น 

กลุ่มเรือยนต์ลากจูง ใช้โซ่ขนาดใหญ่ ที่มีความยาวความยาว 40 เมตร ใช้เรือจ้านวน 2 

ล้า ขึงขวางล้าน ้าวิง่เรือตีคู่ไปกับล้าแม่น า้ แม่น า้เจ้าพระยา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ท้ากลางกระแสน า้ที่ยังคงไหลเชีย่ว และเป็นวังน า้วน จนไฟติดขดักับวัตถุขนาดใหญ่ช่วง

บริเวณสามแยกแม่น า้เจ้าพระยาป่าสักแม่น ้าป่าสัก จึงได้ท้าการทิ งสมอก้าหนดจุดทีพ่บ

เอาไว้ จากนั นใช้เคร่ืองโซนารส์แกนที่ติดตั งอยู่บนเรือ พบพบเป็นวัตถุขนาดใหญ่ซึ่งมี

ความน่าเชื่อว่าจะเปน็เรื อรังกลุ่มที่จม ใช้นักประดาน ้าของกรมเจ้าท่า ชุดมัจฉานุ 

จ้านวน 2ราย ลงงมสา้รวจ ความลึกที่ 20 เมตร เพื่อยืนยันว่าใชเ่รือจมหรือไม่ 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(../...)https://www.matichon.co.th/politics/news_2966208  
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/My9RJz?utm_source=lineshare                                     
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เร่งอพยพผู้สูงอำยุ-ชำวบ้ำน ออกจำกหมู่บ้ำน หลังน  ำล ำเชียงไกรยังทะลักท่วม 

 
  วันที่ 30 ก.ย. ภาพมุมสูงจังหวัดนครราชสีมา เห็นมวลน ้าจ้านวนมหาศาลจาก
อ่างเก็บน ้าล้าเชียงไกรตอนล่าง อ.โนนไทย ไหลหลากมาท่วม บ้านอ้อ บ้านไพล ต.ก้าปัง 
อ.โนนไทย ก่อนจะไหลไปสมทบกับมวลน ้าสะสมในพื นที่ อ.โนนสูง ท้าให้เอ่อเข้าท่วม
บ้านเรือนอย่างรวดเร็ว และระดับที่เพ่ิมสูงขึ น ได้โอบล้อม อ.โนนสูงไว้ทั งอ้าเภอแล้ว ซึ่งมี
พื นที่ 8 ต้าบล 42 หมู่บ้าน 807 ครัวเรือนที่ก้าลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี   และแม้ว่า

ระดับจะเริ่มลดลงบ้างแล้ว แต่ยังต้องระดมภาคส่วนต่างๆ เข้ามาให้การช่วยเหลือ เนื่องจากหลายในอ้าเภอ ระดับน ้ายังสูงมาก 
ซึ่งจุดที่สถานการณ์การณ์ยังวิกฤต คือที่บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ต้าบลเมืองปราสาท อ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระดับ
น ้าสูง 1-2 เมตร ชาวบ้านไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ ต้องอพยพทั งผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และชาวบ้าน ออกมานอกพื นที่
โดยเร็ว 

  โดยศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา พร้อมด้วย ส้านักงาน ปภ.จังหวัดนครราชสีมา ได้ระดมความช่วยเหลือจากมูลนิธิ
พุทธธรรม 31 นครราชสีมา จัดทีมอาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 และทีมตอบโต้ภัยพิบัติน ้าท่วม ปี 2564 เข้าสมทบช่วยอพยพ
ชาวบ้านที่ยังตกค้างอยู่ในจุดวิกฤต ออกมายังที่ปลอดภัย โดยจัดเรือท้องแบนเข้าไปรับชาวบ้านและสัมภาระสิ่งของที่จ้าเป็น 
นั่งออกมาจากจุดเสี่ยง แล้วมาส่งขึ นรถบรรทุกสูงของ ศูนย์ ปภ.เขต 5 ล้าเลียงไปยังจุดพักชิงชั่วคราวที่อยู่ริมถนนสูงและในจุด
พักพิงที่ทางอ้าเภอจัดเตรียมไว้รองรับ 

  ในขณะเดียวกัน ต้องล้าเลียงน ้าดื่มสะอาดและอาหาร ใส่รถไปถ่ายลงในจุดรวมพล เพ่ือส่งไปช่วยเหลือชาวบ้านในจุด
ที่ระดับน ้าไม่สูงมากนักและพอจะเข้าไปช่วยเหลือได้ ให้มีอาหารบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งอ้าเภอโนนสูงยังมีอีกหลาย
จุดที่เส้นทางสัญจรถูกน ้าท่วม ตัดขาดจากโลกภายนอก ต้องส่งเสบียงน ้าและอาหารเข้าไปช่วยเหลือ 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://www.matichon.co.th/region/news_2966177  
(../...)https://news.thaipbs.or.th/content/308268 
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เปิด 8 แผนงำนเร่งระบำยน  ำท่วม ออกจำกเมืองสุโขทัย30 ก.ย. 2564 เวลำ 8:32 น. 
 

  จังหวัดสุโขทัย ก ำหนด 8 แผนงำน เร่งระบำยน  ำออกจำกตัวเมืองสุโขทัย เร่ง

ติดตั งเครื่องสูบน  ำบ้ำนเตว็ดกลำง ระบำยน  ำที่ท่วมผิวจรำจรประมำณ 10 กม. พร้อม

ทั งเร่งระบำยน  ำผ่ำนคลองธรรมชำติให้ไหลลงสู่แม่น  ำยม ขณะที่ปภ.เขต9 บูรณำกำร

เครื่องสูบน  ำในพื นที่อ.ศรีส ำโรง ตัดน  ำลงทุ่งทะเลหลวงและแม่น  ำยม คำดเปิดเส้นทำง

เลี่ยงเมืองไปจังหวัดตำกได้วันนี  

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 พ.อ.กฤติ พันธะสา รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า 
ส าหรับแผนกำรระบำยน  ำออกจาก ตัวเมืองสุโขทัย จะด าเนินการพร้อมกัน 8 แผนงาน คือ 
  1. จะท าการหน่วงน  าจากประตูระบายน  าบ้านหาดสะพานจันทร์โดยควบคุมให้ประตูน  าด้านหน้า อยู่ที่ระดับ 63 
เมตร หลังจากนั นจะผันน  าเข้าประตูระบายน  าคลองหกบาท ปริมาณ 250 ลบ.ม.ต่อวินาที ขณะเดียวกันจะปิดประตูระบายน  า
คลองน  าโจน เพ่ือระบายน  าในเขตอ าเภอเมือง และ อ าเภอศรีส าโรง ให้มีระดับต่ าลง และบังคับน  าที่ขังอยู่ตามทุ่งต่างๆ ให้ไหล
ลงแม่น  ายม  
  งานที่ 2. จะใช้ระบบคลองเชื่อมฝั่งขวาของแม่น  ายม ระบายน  าจากทุ่งและคลองธรรมชาติลงสู่แม่น  ายม โดยจะ
ระบายน  า 30-50 ลบ.ม.ต่อวินาที   
  งานที่ 3. ใช้เครื่องสูบน  าเพ่ือเร่งระบายน  า ออกจากตัวเมืองสุโขทัย ให้เร็วที่สุด ส่วนจุดติดตั งเครื่องสูบน  าเบื องต้น 
ก าหนดติดตั งที่บ้านเตว็ดกลาง ต.ทับผึ ง อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยติดตั งจ านวน 3 เครื่อง ขณะสามารถระบายน  าได้ 2,400 ลบ.ม. 
ต่อชั่วโมง ซึ่งจะท าให้น  าที่ท่วมชุมชนบริเวณดังกล่าวลดลง  

  เนื่องจากในชุมชนดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลัก และมีน  าท่วมผิวจราจรทั งสาย
ความยาวประมาณ 10 กม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ การน าเครื่องสูบน  าจ านวน 3เครื่อง
มาด าเนินการตรงจุดนี ก่อน เพ่ือให้น  าบริเวณนี  ลดลงโดยเร็วคาดว่าจะเห็นผลภายใน 1
วัน  
  งานที่ 4. ใช้ระบบคลองเชื่อมฝั่งซ้ายของแม่น  ายม เพ่ือท าการผันน  าเข้าสู่แม่น  า
ยมสายเก่า เพื่อลดระดับน  าในเขตอ าเภอเมือง งานที่5.ใช้ประตูระบายน  ายางซ้ายเพ่ือ

ควบคุมระดับน  าที่สถานีY4 บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราขการจังหวัดสุโขทัย ไม่ให้สูงเกินจุดวิกฤติ งานที่ 6. เร่งระบายน  าจากแก้ม
ลิงทุ่งทะเลหลวงไปยังประตูระบายน  าที่บริเวณกม.ที่ 22 เพ่ือลงสู่แม่น  ายมโดยตรง  

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://www.bangkokbiznews.com/news/962989 (../...)https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1787318/  
(./..) https://www.dailynews.co.th/news/279179/(../...)https://today.line.me/th/v2/article/Q8m96l?utm_source=lineshare 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/REr7nj?utm_source=lineshare (../...)https://siamrath.co.th/n/281165 
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/l9lNzv?utm_source=lineshare (../...)https://www.komchadluek.net/news/484054 
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  งานที่ 7. บริเวณประตูระบายน  ายางซ้าย ปัจจุบันสามารถระบายน  าลงแม่น  ายมได้ 100ลบ.ม.ต่อวินาที เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับน  าจากตัวเมืองเข้ามาเพ่ิมเติม และระบายลงแม่น  ายมได้อีกช่องทางหนึ่ง   
  งานที่ 8 เร่งระบายน  าจากประตูระบายน  าวังสะตือ เพื่อผันน  าเข้าสู่ทุ่งบางระก า 
  ทั ง 8 แผนงานจะด าเนินการไปพร้อมกัน โดยหวังว่าจะสามารถท าให้เมืองสุโขทัยกลับสู่ภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด ทั งนี 
ขึ นอยู่กับฝนที่ตกลงมาทางอ่างเก็บน  าแม่มอก ที่ไหลมาสมทบกับล าน  าแม่ร าพันที่ อ.บ้านด่านลานหอย ก่อนไหลเข้าสู่เมือง
สุโขทัย หากไม่มีฝนตกเพ่ิมเติมสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว  
ส าหรับเครื่องสูบน  าที่ทางส ำนักงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณะภัยจะน ามาช่วยติดตั งเพ่ือเร่งระบายน  าออกจากเมือง ก าลังอยู่
ระหว่างการประชุมเพ่ือก าหนดจุดติดตั งเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชุมชน 

 
  นอกจากนี  เมื่อเวลา 20.30 น. ของวันที่29ก.ย.64 นำยธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ 
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต 9 พิษณุโลก ได้น าเครื่องสูบน  าท่วมขัง
อัตรา 50,000 ลิตรต่อนาที เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ต าบลทับผึ ง หมู่ 4 บ้านเตว็ดกลาง 
อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื นที่รับน  าประมาณ 1700 ไร่ โดยบูรณาการ
เครื่องสูบน  า รวม  5 เครื่อง สูบน  าได้ปริมาณ 115 ลบม.ต่อนาที คิดเป็น ชม.ได้ปริมาณ

น  า 6,900 ลบม.ต่อชม.ในหนึ่งวันเท่ากับ 165,600 ลบม.ต่อวัน 
 
  ปริมาณน  ามาจากหมู่ 3,7 ต.วงัใหญ่ ซึ่งรับน  าที่ประมาณ 4000 ไร่ การสูบครั งนี 
ได้ผันน  าผ่านทางคลองทางไม้ ลงสู่คลองตาแฟงเป็นการตัดยอดน  าลงสู่ทุ่งทะเลหลวง 
และผันน  าไปลงแม่น  ายมในระยะ 800 เมตร ก็จะสามารถผันน  าในหนึ่งวันลดลง
ประมาณ ได้ 165,600 ลบม.ต่อ หรือลดลง 7.5 ซม.ในทุ่ง 1,700 ไร่ (ประมาณ 3 นิ ว) 
ซึ่งในวันนี เส้นทางเลี่ยงเมืองที่ผ่านไปจังหวัดตาก ระยะทางประมาณ 500 เมตร ณ 

บริเวณจุดนี ที่มีน  าท่วมขังสูงประมาณ 50 ซม ก็จะลดลงสู่ภาวะปกติท าให้รถยนต์สัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติ 
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ศูนย์ ปภ. เขต 16 อพยพ ประชาชน 
 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) www.facebook/DDPMNews   (../...)  https://twitter.com/DDPMNews. 
(../...) 
(./..) (../...) 
(../...) (../...) 
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ปภ.สิงห์บุรีสั่งทุกภำคสว่นจับตำมวลน  ำเจ้ำพระยำ พร้อมเตรียมอพยพ ปชช. 
เผยแพร่: 30 ก.ย. 2564 10:22   ปรบัปรุง: 30 ก.ย. 2564 10:22   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน ์ 

  นางสาวนงเยาว์ เทพศิร ิหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี 
(ปภ.) เปิดเผยสถานการณ์อุทกภยัในพื้นที่ วันนี้ (30 ก.ย.) ว่า มีน้ าไหลทะลักเข้าทว่มบ้านเรอืน
ประชาชน แล้วประมาณ 4,419 หลังคาเรือน ในพื้นที่ 4 อ าเภอ 14 ต าบล 6 ชุมชน โดยทางจงัหวัด
ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ ากว่า 80 เครื่อง กระจายไปในหลายพื้นที่เรยีบร้อยแล้ว ซึ่งหากปริมาณน้ าลดลง
จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปส ารวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันที  
 
  นอกจากนี ้ยังสั่งการใหทุ้กภาคสว่นเฝา้จับตามวลน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด 
ขณะเดียวกัน ยังเตรยีมเรือ และตั้งเต็นทท์ี่พักไว้รองรับส าหรับประชาชนที่ต้องอพยพจาก
สถานการณ์น้ าท่วมด้วย 
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000096777  
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/Pqa72R?utm_source=lineshare 
(../..)https://siamrath.co.th/n/285168 
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สุพรรณฯ ประกำศ 10 อ ำเภอเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว "อ ำเภอเมือง-สองพี่น้อง-บำง
ปลำม้ำ" หนักสุด 
เผยแพร่: 30 ก.ย. 2564 10:29   ปรับปรุง: 30 ก.ย. 2564 10:29   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี (ปภ.) เปิดเผยถึง
สถานการณ์น้ าท่วมในพืน้ท่ีวันนี้ (30 ก.ย.) ว่า ทางจังหวัดประกาศให้ท้ัง 10 อ าเภอ ของจังหวัดเป็นเขตภัยพิบัติ
แล้ว โดยเบ้ืองต้นมีประชาชนได้รับผลกระทบ 18,000 ครัวเรือน หรือเกือบ 50,000 ราย โดยพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุดคือ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอสองพี่น้อง และ อ าเภอบางปลาม้า แต่ทุกอ าเภอยัง
ป้องกันไม่ให้น้ าท่วมในเขตเศรษฐกิจได้ 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000096788 (../...)https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1787318/  
(./..) https://www.dailynews.co.th/news/279179/(../...)https://today.line.me/th/v2/article/Q8m96l?utm_source=lineshare 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/REr7nj?utm_source=lineshare (../...)https://siamrath.co.th/n/281165 
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/l9lNzv?utm_source=lineshare (../...)https://www.komchadluek.net/news/484054 
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น้ ำล้นคลองชัยนำทป่ำสักเข้ำท่วมพ้ืนที่ย่ำนเศรษฐกิจเมืองลพบุรี 

77kaodedเผยแพร่ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา • 77 ข่าวเด็ด 
  ปริมาณน้้าจ้านวนมากยังคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ไหลหลากมาตาม
คลองชลประทานสาย ชัยนาท – ป่าสัก เข้าพื้นที่ลุ่มราบต่า้ในเขตพืน้ท่ี อ.เมือง 
ลพบุรีแล้ว ส่งผลให้มวลน้้าเอ่อล่นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนสาย
ต่างๆ การจราจรติดขัด บางสายตอ้งปิดเป็นการช่ัวคราว ไม่เว้นแม้กระทั่งใน
ส้านักงานกรมชลประทานที่ 10 การประปาส่วนภมูิภาค สถานีสูบน้า้ดิบโคก
กระเทียม ต้องเร่งตั้งก้าแพงแนวดนิขวางน้้าท่ีเอ่อล้นตลิ่ง วางถุงบิ๊กแบ็ค น้ารถ 
ยวดยานพาหนะไว้ท่ีสูง 

  วันท่ี 30 ก.ย. 2564 ส้าหรับสถานการณ์น้้าท่วมในพื้นที่ลพบรุีที่ไหลหลากมาตามคลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก ซึ่งจากการ

ส้ารวจตั้งแต่อ้าเภอบ้านหมี่ถึงอ้าเภอเมืองลพบุรรีะยะทางประมาณ 40 กิโลเมตรยังวิกฤต โดยพบว่ามมีวลน้้าท่ีไหลมาในคลองชลประทานมีเป็น

จ้านวนมากไหลหลาก บางจุดล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน อ.บ้านหมี่หลายต้าบลมวลน้า้ไดไ้หลหลากลงสู่ที่ราบลุ่ม ในพ้ืนท่ี ต.พุคา 

ต.หนองทรายขาว ต.เขาพระงาม อ.เมือง ลพบุรี หลายหมู่บ้านจมน้า้ ถนนหลายสายต้องปิดกั้นรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ และได้ไหลหลากเข้า

ท่วมพื้นท่ี อ.เมืองลพบุรีแล้ว หลายหน่วยงานระดมสรรพก้าลังเร่งดา้เนินการช่วยเหลือ 
  ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ได้มีการตดิตั้งเครื่องสูบน้้าแรงดนัสูง
ได้สบูน้้าท่ีท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นท่ี ลงคลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งเป็น
การเพิ่มปริมาณน้้าในคลองชลประทานให้มีระดับสูงขึ้น โดยที่ประตรูับน้้าของคลอง
ชลประทาน ชัยนาท – ป่าสัก ได้ลดการรับน้า้จากแม่น้้าเจ้าพระยาแล้วก็ตาม ซึ่งท้า
ให้แนวคันคลองที่มีระดับต่้าน้้าไดล้้นคันคลองไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนท่ี
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ขณะที่บางพื้นที่น้้าได้ไหลย้อนท่อรับน้า้เข้าท่วมถนนในเขตเมือง
ลพบุรี โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ที่ 4 ต.ท่าแค อ.เมือง ท่อไซฟ่อนได้มีน้้าไหลเข้าหมู่บ้าน 

ทางเจ้าหน้าท่ีเร่งวางกระสอบบิ๊กแบ็คเพื่อขวางทางน้้าไม่ให้ไหลย้อน ท่ามกลางความอกสั่นขวัญแขวนของประชาชนมนพ้ืนท่ี เนื่องจากหมู่บ้าน
นี้ต่้าสุดใน อ.เมือง ลพบุร ี

  ส้าหรับการป้องกันทางส้านักงานชลประทานได้น้ารถแบคโฮน้าท้าคนัดินเสริมแนวคันคลองให้สูงข้ึนในพ้ืนท่ี ต.ป่าตาล หน้าส้านักงาน

เทศบาลตา้บล ถนนศูนย์ศึกษาพิเศษท่ี 6 และหมู่บ้านลุม่ต่้าอ่างกระทะ หมู่ที่ 6-7 ต.ป่าตาล เพื่อไม่ใหน้้้าล้นเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนท่ีเป็นเขต

เศรษฐกิจและในบางพื้นที่ท่ีเป็นพื้นที่นาของเกษตรกร โดยทางนายนิวัฒน์ รุงสาคร ผู้ว่าราชการจังหวดัลพบุรี ได้มีการประสานงานกับทาง

ส้านักงานชลประทานลพบุรี หน่วยทหารในพ้ืนท่ี และเจา้หน้าท่ีที่เกีย่วข้องเร่งระบายน้้าและให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นการด่วน 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/l9DzOg 
(../..)https://www.77kaoded.com/news/kritlopburi/2176712 

https://today.line.me/th/v2/publisher/100910
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เข่ือนเจ้ำพระยำ และเข่ือนป่ำสักชลสิทธิ์ ระบำยน  ำเพิ่ม กอนช. แจ้งเตือนจังหวัดท้ำยเข่ือนรวมถึง
กรุงเทพฯ เตรียมพร้อมรับมวลน  ำที่จะหลำกสู่พื นที่ 

  วันที่ 30 ก.ย.2564 กองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ เผยแพร่ประกำศ ฉบับที่ 16/2564 เรื่อง เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์น ้ำลุ่ม
น ้ำเจ้ำพระยำ ระบุว่ำ จำกอิทธิพลของร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง ประกอบกับมีหย่อมควำมกดอำกำศต่้ำปกคลุมภำคกลำง ท้ำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมำกในบำงพื นที่
ของภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวันออก ในช่วงวันที่ 22 -24 ก.ย.2564 และกำรคำดหมำย
ของกรมอุตุนิยมวิทยำ ในช่วงวันที่ 28 ก.ย.-2 ต.ค.2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงพำดผ่ำนภำคกลำงตอนล่ำงและภำคใต้ตอนบน 
ท้ำให้มีฝนตกหนักบำงแห่งในภำคกลำงตอนล่ำง และภำคใต้ตอนบน และส่งผลให้เกิดน ้ำหลำกในพื นที่ดังกล่ำวได้ 
  กองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ (กอนช.) ได้ประเมินปริมำณฝนที่ตกหนักสะสมในพื นที่ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำตอนบนและลุ่ม
น ้ำป่ำสัก คำดว่ำ มีน ้ำหลำกจำกพื นที่ตอนบนของลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้ำพระยำเพ่ิมมำกขึ นอย่ำงต่อเนื่องจำก
ลุ่มน ้ำปิงจำกบริเวณคลองสวนหมำก อ.เมืองก้ำแพงเพชร จ้ำนวน 438 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที และคลองขลุง อ.คลองขลุง 
จ.ก้ำแพงเพชร จ้ำนวน 267 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที คำดกำรณ์ว่ำจะมีปริมำณน ้ำไหลผ่ำนสถำนีวัดน ้ำจังหวัดนครสวรรค์ 
(C.2) อยู่ในอัตรำประมำณ 2,750-2,900 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที และมีปริมำณน ้ำหลำกจำกแม่น ้ำสะแกกรังไหลผ่ำนสถำนี
วัดน ้ำจังหวัดอุทัยธำนี (Ct.19) อยู่ในอัตรำ 450 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ประเมินปริมำณน ้ำไหลเข้ำสู่เขื่อนเจ้ำพระยำอยู่ใน
อัตรำ 3,200 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 
  กอนช. ได้มอบหมำยให้กรมชลประทำนบริหำรจัดกำรน ้ำด้ำนเหนือเขื่อนเจ้ำพระยำ จ.ชัยนำท ร่วมกับกำรตัดยอด
น ้ำเข้ำระบบคลองชลประทำนทั งสองฝั่ง และพื นที่ลุ่มต่้ำ ซึ่งจะท้ำให้มีปริมำณน ้ำไหลผ่ำนเขื่อนเจ้ำพระยำอยู่ในอัตรำ 2,700 
ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 
ประกอบกับมีปริมำณน ้ำไหลลงเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์เพ่ิมมำกขึ น เพ่ือรักษำเสถียรภำพควำมปลอดภัยและควำมม่ันคงของเขื่อน 
จึงจ้ำเป็นต้องระบำยน ้ำจำกเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ในอัตรำ 900-1,200 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ส่งผลให้มีปริมำณน ้ำไหลผ่ำน
สถำนีวัดน ้ำ อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ (C.29A) อยู่ในอัตรำประมำณ 3,000-3,200 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 
ส่งผลให้ระดับน ้ำตั งแต่ท้ำยเขื่อนเจ้ำพระยำเพ่ิมขึ นเล็กน้อย และท้ำยเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์เพ่ิมสูงขึ นจำกปัจจุบันประมำณ 
1.20-2.40 เมตร และท้ำยเขื่อนพระรำมหกเพ่ิมสูงขึ นจำกปัจจุบันประมำณ 2.30-2.80 เมตร ในช่วงวันที่ 1-5 ต.ค.2564 
ดังนี  
1.จ.ชัยนำท แม่น ้ำเจ้ำพระยำบริเวณต้ำบลโพนำงด้ำออก และต้ำบลโพนำงด้ำตก อ้ำเภอสรรพยำ 
2.จ.สิงห์บุรี แม่น ้ำเจ้ำพระยำบริเวณวัดเสือข้ำม วัดสิงห์ อ้ำเภออินทร์บุรี อ้ำเภอเมืองสิงห์บุรี และอ้ำเภอพรหมบุรี 
3.จ.อ่ำงทอง คลองโผงเผง และแม่น ้ำเจ้ำพระยำ บริเวณวัดไชโย อ้ำเภอไชโย และอ้ำเภอป่ำโมก 
4.จ.ลพบุรี ริมสองฝั่งแม่น ้ำป่ำสัก บริเวณอ้ำเภอพัฒนำนิคม 
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5.จ.พระนครศรีอยุธยำ บริเวณคลองบำงบำล และริมแม่น ้ำน้อย บริเวณต้ำบลหัวเวียง อ้ำเภอเสนำ ต้ำบลลำดชิด ต้ำบลท่ำ
ดินแดง อ้ำเภอหักไผ่ และริมสองฝั่งแม่น ้ำป่ำสัก อ้ำเภอท่ำเรือ และอ้ำเภอนครหลวง อ้ำเภอพระนครศรีอยุธยำจรดแม่น ้ำ
เจ้ำพระยำ 
6.จ.สระบุรี ริมสองฝั่งแม่น ้ำป่ำสัก อ้ำเภอวังม่วง อ้ำเภอแก่งคอย อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอเสำไห้ และอ้ำเภอบ้ำนหมอ 
7.จ.ปทุมธำนี และจังหวัดนนทบุรี บริเวณพื นที่ลุ่มต่้ำนอกแนวคันกั นน ้ำริมฝั่งแม่น ้ำเจ้ำพระยำ 
8.กรุงเทพมหำนคร แนวคันกั นน ้ำบริเวณพื นที่ริมสองฝั่งแม่น ้ำเจ้ำพระยำ 
ในกำรนี  เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโปรดด้ำเนินกำร ดังนี  
1.ติดตำมสถำนกำรณ์น ้ำอย่ำงใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยเฉพำะพื นที่จุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่้ำริมแม่น ้ำ พร้อมทั งประชำสัมพันธ์ข้อมูล
และแจ้งเตือนประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื นที่ริมล้ำน ้ำ 
2.ปรับแผนบริหำรจัดกำรเขื่อนระบำยน ้ำและประตูระบำยน ้ำ โดยพร่องน ้ำและบริหำรพื นที่ลุ่มต่้ำ ให้เป็นแก้มลิงหน่วงน ้ำ
และเร่งระบำยน ้ำในล้ำน ้ำ แม่น ้ำ รองรับน ้ำหลำกจำกพื นที่ตอนบน เพ่ือลดผลกระทบควำมรุนแรงของอุทกภัยและให้
สถำนกำรณ์กลับสู่สภำวะปกติโดยเร็ว 
3.เตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถำนกำรณ์น ้ำหลำก เตรียมควำมพร้อมบุคลำกร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงควำมพร้อมของ
ระบบสื่อสำรส้ำรอง เพ่ือบูรณำกำรควำมพร้อมให้ควำมช่วยเหลือและบรรเทำผลกระทบต่อประชำชนได้ทันที 
ประกำศ ณ วันที่ 29 ก.ย.2564 
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สทนช. ลั่นจบปัญหำน  ำท่วมใน 20 วัน จับตำอิทธิพลลำนีญำพำยุเข้ำภำคใต้  

ประชาชาติธุรกิจอัพเดต 4 ชั่วโมงท่ีผ่านมา • เผยแพร่ 4 ชั่วโมงท่ีผ่านมา 
  สทนช. เผย ต.ค.นี  ลุ้นพำยุเข้ำไทยอีก 2 ลูก ต้นเดือนตุลำคมนี  แม้
ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง ย  ำต้องเร่งระบำยน  ำท่วมขังท่ัวประเทศ ขีดเส้นจบ
ปัญหำน  ำท่วมภำยใน 20 วัน พร้อมจี กรมชลฯระบำยน  ำแม่น  ำเจ้ำพระยำให้
อยู่ท่ีประมำณ 2,775 ลูกบำศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินำที ก่อนประเทศไทยจะมี
ฝนตกหนักกลับเข้ำมำเพิ่มอีกครั งในวันที่ 9-12 ตุลำคม ส่งผลให้ฝนตกใน
พื นที่ภำคใต้เป็นส่วนใหญ่ จำกอิทธิพลของลำนีญำ 

  วันที่ 30 กันยายน นายสมเกียรติ ประจ าวงษ์ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรอง
ผู้อ านวยการกองอ านวยการน  าแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลสถานการณ์พายุจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
พบว่า พายุที่ขนาบอยู่ทั งสองฝั่งของประเทศไทยในปัจจุบัน คาดว่าจะเกิดพายุอีก 2 ลูก ช่วงวันที่ 2-8 ต.ค.นี หรือช่วงต้นเดือน 
ต.ค. ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบในระยะนี  แต่จะยังคงมีอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดฝนตก 
ซึ่งจะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ระยะประมาณ 10 วันต่อจากนี  เป็นช่วงที่จะมีฝนตกในพื นที่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ จาก
อิทธิพลของลานีญาอีกด้วย ช่วงนี จึงเป็นช่วงที่จะมีการเร่งระบายน  าโดยเร็ว โดยจะเร่งระบายในวันนี  – 1 ต.ค. 64 และเว้น
ระยะในวันที่ 2-3 ต.ค.  ซึ่งคาดว่าจะมีน  าทะเลหนุนสูง ก่อนจะเร่งระบายอย่างต่อเนื่องอีกครั งในระหว่างวันที่ 4-8 ต.ค. 64 
ก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกในวันที่ 9-12 ต.ค. 64 

  อย่างไรก็ดี  อิทธิพลของพายุโกนเซิน และพายุเตี ยนหมู่ 
ช่วงที่ผ่านมาสามารถช่วยเติมน  าในแหล่งน  าขนาดใหญ่และแหล่งน  า
ที่มีน  าน้อยกว่า 38 แห่ง รวมกันประมาณ 9,204 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยัง
สามารถรองรับน  าได้ 25,375 ล้าน ลบ.ม. และสามารถเก็บกักน  าไว้
ใช้ในฤดูแล้งหน้าได้  

  ส าหรับ สถานการณ์น  าท่วมในปัจจุบัน จังหวัดที่ได้รับ

ผลกระทบมากท่ีสุดคือ สุโขทัย มีพื นที่น  าท่วมกว่า 3.62 แสนไร่ ซึ่ง

เป็นผลมาจากน  าในเขื่อนแม่มอกท่ีไหลมาสมทบ เป็นเหตุให้ฝั่งตะวันตกของสุโขทัยเกิดน  าท่วมหนัก แม้จะมีความพยายามผัน

น  าเข้าสู่ทุ่งบางระก าแต่ก็เป็นผลไม่มากนัก 

ดั  งนั นจึงต้องมีการผันน  าและยังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพราะในที่สุดแล้วน  าก้อนนี ต้องมารวมที่จ.นครสวรรค์ และถูก

ปล่อยลงไปที่แม่น  าเจ้าพระยาในที่สุด ส่วนการระบายน  าของแม่น  าเจ้าพระยาในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2,775 ลูกบาศก์เมตร  
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(ลบ.ม.)/วินาที และยังมีแนวโน้มที่จะระบายน  ามากกว่าปัจจุบันเล็กน้อยในช่วงเช้าของวันที่ 1 ตุลาคมนี  ซึ่งจะส่งผลต่อจังหวัด

ใกล้เคียงอย่าง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่จะเกิดน  าท่วมขังอีกประมาณ 3 วัน แต่เชื่อว่าจะยังไม่ส่งผลให้เกิดน  าท่วมในกรุงเทพฯ 

ชั นใน เพราะตอนนี น  าทะเลยังไม่หนุนสูง ยังสามารถปล่อยน  าลงไปได้ 

 ส่วนแผนการระบายน  าของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะมีการลดการระบายน  าจาก 1.2 พันล้าน ลบ.ม./วินาที ลง เพื่อให้

ระดับน  าให้แม่น  าป่าสักทยอยออกไปก่อน จากปริมาณน  าปัจจุบันในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อยู่ที่ 1,014 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในการ

ระบายน  าออกจากเขื่อนจะมีการลดระดับน  าเป็นขั นบันไดต่อไป เพ่ือลดผลกระทบประชาชนที่จะเกิดขึ นให้ได้มากที่สุด  

อย่างไรก็ตาม แม้จะก าหนดวันที่สถาการณ์น  าท่วมคลี่คลายอย่างชัดเจนไม่ได้ แต่สทนช.ของขีดเส้นตายจบและแก้ไขทุกปัญหา

ให้จบภายใน 20 วัน 

  “สถานการณ์ความกังวลเจ้าพระยากรมชลประทาน ได้รับน  าเข้าระบบชลประทานทั ง 2 ฝั่งได้เพียง 348 ลบ.ม./

วินาที เนื่องจากยังคงมีปริมาณน  าในพื นที่จากฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน  าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพ่ิม

มากกว่า 2,700 ลบ.ม./วินาที ด้านสถานการณ์น  าของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบันปริมาณน  า 950 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 99 % 

ของความจุอ่าง  และ จะเร่งระบายน  าในแม่น  าเจ้าพระยา โดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน  าคลองลัดโพธิ์อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ นลงของน  าทะเล เพ่ือเร่งระบายน  าออกสู่ทะเลให้เร็วยิ่งขึ น” 

ทั งนี  ในวันพรุ่งนี  (1 ต.ค.2564) เป็นวันที่ตนเกษียณอายุราชการสิ นปีปฎิทินงบประมาณบริหารราชการแผ่นดิน จะมีการ

มอบหมายภารกิจงานต่อให้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ซึ่งจะเข้ารับด ารงต าแหน่ง เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  

ส าหรับการด าเนินการจากนี จะรับหน้าที่ร่วมอยู่ในคณะท างานด้านน  า ภายใต้การด าเนินงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี  อีกทั งยังอยู่ระหว่างเดินหน้าร่างแผนแนวทางเก่ียวกับการตั งกระทรวงน  า โดย ก.พ.ร. และ สทนช. รวมทั ง

หน่วยงานน  าได้ศึกษาแนวทาง ความเป็นไปได้ เพื่อความเป็นเอกภาพในการท างาน เพ่ือเกิดความเข็มแข็งและสร้างประโยชน์

ให้กับประชาชนมากท่ีสุด ซึ่งขณะนี  ก.พ.ร. จึงยังพิจารณาความเป็นไปได้ในการเป็นกระทรวง ว่าจะบริหารจัดการน  าดีขึ น 

หรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน และ ประชาชนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ คาดว่า

จะมีความชัดเจนใน 1-2 ปีนี  
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"ประยุทธ์" บินลงบ้ำนแม่ ไปชัยภูมิ ตรวจน  ำท่วม อวยพรให้แคล้วคลำดพ้นภัย (คลิป) 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 

30 ก.ย. 2564 05:19 น. 
  นำยกฯน ำคณะบินตรวจน  ำท่วมชัยภูมิ ลุยน  ำแจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย หยอดค ำหวำนไม่ทิ งคนบ้ำนแม่ ขอให้
สำมัคคีร่วมมือแก้ปัญหำไปด้วยกัน พร้อมอวยพรให้แคล้วคลำดพ้นภัยโดยเร็ว ส่วนที่โครำช น  ำจำกอ่ำงล ำเชียงไกรแผ่
ขยำยวงกว้ำงหลำยอ ำเภอ มวลน  ำไหลเข้ำพิมำย ผวจ.สั่งระดมป้องกันพื นที่เศรษฐกิจ สุโขทัยยังอ่วมน  ำท่วมสูงกว่ำ 2 
เมตร นครสวรรค์ไม่รอดน  ำทะลักท่วมชุมชนต้นน  ำเจ้ำพระยำ อ่ำงทองต้ำนไม่ไหวพนังกั นน  ำแตก บ้ำนเรือนกว่ำ 300 
หลังจมมิด เขื่อนป่ำสักน  ำเต็มควำมจุต้องเร่งระบำยน  ำเพิ่ม กอนช.สั่งกรมชลฯคุมน  ำท้ำยเขื่อนเจ้ำพระยำ ไม่ให้เกิน 
2,800 ลบ.ม./วินำที ถึงแม้ในช่วงนี้จะยังไม่มีพายุลูกใหม่เข้ามา แต่สถานการณ์น้้าท่วมในหลายพื้นท่ียังวิกฤติหนักท้ังภาค
อีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยาต้องเตรียมพร้อมรองรับมวลน้้ามหาศาลที่มาจากภาคเหนือ 

 
นำยกฯบินเยี่ยมชำวชัยภูมิ 

  ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กทม. เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 29 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจนิดา รมว.มหาดไทย พร้อมคณะเดินทางโดยเครื่องบินแอมแบร์ 
บ.ท.135 ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 1 อ.เมืองนครราชสีมา ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อไป จ.ชัยภูม ิเพ่ือติดตามสถานการณ์น้้า
ท่วมและตรวจเยี่ยมให้ก้าลังใจมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน โดยนายกฯบินส้ารวจสถานการณ์อ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกรตอนล่าง ต.
บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นคร ราชสีมา กระท่ังเวลา 13.30 น. นายกฯและคณะเดินทางถึงตลาดคลองพุดซา ต.ในเมือง อ.เมือง
ชัยภูมิ รับฟังนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.ชัยภูมิ บรรยายสรุปสถานการณ์ 
 
หยอดหวำนไม่ทิ งคนบ้ำนแม่ 

  พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกับชาวบ้านที่มารอรับว่า วันนี้ตนรัฐมนตรีรวมถึง ส.ส.ในพ้ืนที่น้าความห่วงใยของคนไทยมาาาก
คนชัยภูมิปัญหาจะผ่านไปได้ขอเพียงเราร่วมมือสามัคคีรักกันแก้ปัญหาไปด้วยกันด้วยความรักความเข้าใจ รู้สึกเจ็บปวดทุกครั้ง
ที่เห็นประชาชนมีความทุกข์ไม่มีใครอยากให้เกิดอุทกภัย แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้วต้องสู้ปัญหาไปพร้อมกัน ประเทศ ไทยถือว่ายังโชค 
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 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://www.thairath.co.th/news/local/2206906 (../...)https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1787318/  
(./..) https://www.dailynews.co.th/news/279179/(../...)https://today.line.me/th/v2/article/Q8m96l?utm_source=lineshare 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/REr7nj?utm_source=lineshare (../...)https://siamrath.co.th/n/281165 
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/l9lNzv?utm_source=lineshare (../...)https://www.komchadluek.net/news/484054 
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ดีที่ประสบอุทกภัย บางประเทศยังต้องเจอภัยธรรมชาติอีกหลายอย่าง เห็นใจทุกคน เห็นใจพี่น้องเกษตรกรหลาย 10 ล้านคน 
มีปัญหาความเดือดร้อนอะไรให้เข้าหาส่วนราชการ เชื่อว่าข้าราชการเต็มใจท้าให้ทุกคน แม่ตนเป็นคนชัยภูมิ ความรักอยู่ตรงนี้
อยู่แล้ว แต่ยังมีอีก 76 จังหวัด ขอให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอน้้ามามากเกินไปก็เป็นทุกข์ น้อยเกินไปก็เป็นทุกข์กว่า ยืนยันว่า
รัฐบาลดูแลภาพใหญ่ขออวยพรให้ชาวชัยภูมิ ทั้งข้าราชการ พลเรือน ต้ารวจ ทหาร และประชาชนทุกคน จงแคล้วคลาดพ้น
จากความล้าบากจากน้้าท่วมโดยเร็วที่สุด 
 
สั่งทหำรระดมรถล ำเลียงคน 

  นอกจากนี้นายกฯขอให้ส่วนราชการในพ้ืนที่ รวมถึง ส.ส.เรง่ส้ารวจความเสียหายและเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้เร็วที่สุด พร้อมาากดูแลเรื่องสุขภาพจิตของชาวบ้านที่อาจเกิดความเครียดในช่วงนี้ ส่วนเรื่องการเดินทาง
สัญจรของประชาชนในพื้นท่ีน้้าท่วมสูงให้รถบรรทุกยกสูงของทหารรวมถึงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่วน
ราชการต่างๆมาให้ความช่วยเหลือประชาชนให้พอเพียง พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถขนส่งให้ความร่วมมือล้าเลียง
ประชาชนสัญจร าากทางจังหวัดเร่งระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ท่วมขังให้ไวที่สุด ที่ส้าคัญต้องเก็บน้้าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรด้วย 
ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ขอให้ทุกคนท้างานอย่างเต็มที่ จากนั้น นายกฯมอบถุงยังชีพให้ประชาชน
ก่อนออกเดินทางไป รพ.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมให้ก้าลังใจบุคลากรและมอบสิ่งของจ้าเป็น คาดว่าสถานการณ์โดยรวมน่าจะดีขึ้น
ตามล้าดับ และจะพยายามด้าเนินการให้โรงพยาบาลกลับมาสู่สภาพปกติรองรับการดูแลรักษาประชาชนให้เป็นปกติโดยเร็ว 
ก่อนเดินทางต่อไป อ.จัตุรัส 
 

เดินลุยน  ำท่วมแจกถุงยังชีพ 

ต่อมาเวลา 15.35 น.นายกฯและคณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากจุดจอดสามแยกบ้านหนองบัว
รอง ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส ไปวัดชัยชนะวิหาร (วัดบ้านละหาน) ต.ละหาน อ.จัตุรัส 
เยี่ยมให้ก้าลังใจและมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย นายกฯเข้าสักการะพระ

ประธานและกราบนมัสการพระครูสุจิตวิหารกาล เจ้าอาวาสวัดชัยชนะวิหาร ก่อนออกไปกล่าวกับประชาชนว่า ขณะนี้มี 30 
จังหวัดที่ประสบอุทกภัย โครงสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนอยู่ใกล้แม่น้้าล้าคลองในภาวะปกติก็ไม่เป็นไร แต่เมื่อมีพายุานตก
หนักจะได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนต้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีและเกิด
ความเสียหายน้อยที่สุด สั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาน้้าพร้อมกับเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สิน การเกษตร และการว่างงาน จากนั้นนายก
ฯและคณะสวมชุดกันน้้าครึ่งท่อนและรองเท้าบูตเดินลุยน้้าท่วมไปเยี่ยมให้ก้าลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย ก่อน
พากันเดนิทางกลับ และในวันที่ 30 ก.ย. นายกฯและคณะจะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้้าที่ จ.นนทบุรี 
 
พื นที่เกษตรจมกว่ำ 2 แสนไร่ 

  ส้าหรับ จ.ชัยภูม ิน้้ายังท่วมหนักในเขตเศรษฐกิจเมืองชัยภูมิและอ้าเภอรอบนอกน้้าป่าไหลหลากจากเทือกเขาภูเขียว 
เทือกเขาภูแลนคา และเทือกเขาพังเหย ลงสู่ล้าน้้าชี หลากท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตรกว่า 228,840 ไร่ หนักสุดในเขตอ้าเภอ
เมืองย่านกลางใจเมืองชัยภูมิถูกน้้าท่วมเป็นวงกว้างอีกกว่า 68,324 ไร่ จังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว 14 อ้าเภอ  
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ประกอบด้วย อ.เมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ เนินสง่า บ้านเขว้า จัตุรัส บ้าเหน็จณรงค์ เทพสถิต ภักดชีุมพล หนองบัวระเหว 
หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว คอนสาร และบ้านแท่น 
 
พิมำยรับน  ำจำกล ำเชียงไกร 

  จ.นครราชสีมา สถานการณ์น้้าจากอ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย หลังพนังอ่างแตก น้้าไหล
ทะลักลงสู่พ้ืนที่ท้ายอ่าง บ้านเรือนและพ้ืนที่การเกษตรถูกน้้าท่วมสุดลูกหูลูกตา ถนนหลายสายถูกตัดขาด มีพ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบหลายอ้าเภอประกอบด้วย อ.โนนไทย อ.โนนสูง อ.พิมาย และบางส่วนของ อ.คง นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.
นครราชสีมา น้าคณะหัวหน้าส่วนราชการลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์น้้าในล้าน้้าล้าสะแทด ที่ไหลผ่านพ้ืนที่ อ.คง และ 
อ.พิมาย บริเวณประตูระบายน้้าบ้านคอนเมือง หมู่ 2 ต.เทพาลัย อ.คง โดยล้าน้้าล้าสะแทด จะรับน้้าต่อจากล้าน้้าล้าเชียงไกร 
ไหลผ่าน อ.พิมาย ไปยัง อ.ชุมพวง และ อ.โนนแดง รวมทั้ง อ.ล้าทะเมนชัย และ อ.เมืองยาง ไปยัง จ.บุรีรัมย์ นายกอบชัย
พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันก้าจัดผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้้า เพ่ือรอรับมวลน้้าที่จะไหลมาจากพ้ืนที่ อ.โนนไทย ภายใน 1-
2 วันนี้ รวมทั้งเร่งผลักดันน้้าตามล้าน้้าสาขา ด้วยวิธีการสูบน้้าระยะไกลเข้าพ้ืนที่หรือบ่อกักเก็บของหมู่บ้านในพ้ืนที่ที่ยัง
ต้องการน้้า เพ่ือให้น้้าไหลผ่านตัวเมืองพิมายอย่างรวดเร็ว 
 
น  ำจำกชัยภูมิเข้ำขอนแก่น 

  นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นอภ.แวงน้อย พร้อมคณะลงเรือส้ารวจพื้นที่ ต.ท่านาง
แนว และ ต.ละหานนา ถูกน้้าชีที่มาจาก จ.ชัยภูมิ ล้นทะลักเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรเสียหายกว่า 5,000 ไร่ มีบ้านเรือน
ประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วน ถนนทางเข้าหมู่บา้นน้้าท่วมสูงเกือบ 2 เมตร มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 100 
ครอบครัว เจ้าหน้าที่ ปภ.เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดเกาะ 3 หลังคาเรือน พร้อมล้าเลียงหมูกว่า 100 ตัวออกมาจากฟาร์ม
ได้อย่าง ปลอดภัย นอภ.แวงน้อย แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมวลน้้าจาก จ.ชัยภูมิ ที่ไหลเข้ามา 2 เส้นทางคือทาง อ.ชุมแพ 
อ.หนองเรือ อ.ภูเวียง กับทาง อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ อ.โคกโพธิไชย อ.มัญจาคีรี และ อ.ชนบท 
 
ชุมชนต้นเจ้ำพระยำไม่รอด 

  ที่ชุมชนต้นแม่น้้าเจ้าพระยา อ.เมืองนครสวรรค์ พื้นที่ลุ่มถูกน้้าท่วมแล้วที่ชุมชนบางปรอง ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชน
สถานีรถไฟปากน้้าโพ ชุมชนเกาะยม ระดับน้้าเฉลี่ย 20-30 ซม. บางจุดพื้นที่แอ่งกระทะต้องใช้เรือสัญจร เจ้าหน้าที่ ปภ.
เทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองปากน้้าโพยังไม่ได้รับผลกระทบ ระดับน้้า
ยังอยู่ต่้ากว่าตลิ่งหลายเมตรและมีก้าแพงเขื่อนสูงป้องกัน สว่นความคืบหน้าอุบัติเหตุรถกระบะครอบครัวพ่อแม่ลูก 3 คนขับา่า
ป้ายเตือนห้ามผ่านจนตกคอสะพานที่ถูกน้้ากัดเซาะขาด ถนนสายลาดยาว-เขาชนกัน หมู่ 7 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ เป็นเหตุให้
นายสมเวช แสงสมลาด อายุ 63 ปี ที่นั่งข้างคนขับเสียชีวิต น.ส.วชัราพร แสงสมลาด อายุ 30 ปี ลูกสาวนั่งใน แค็บหลังได้รับ
บาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนนางไพเราะ แสงสมลาด อายุ 63 ปี คนขับผู้เป็นแม่ถูกกระแสน้้าซัดร่างหายไปไม่ทราบชะตากรรม 
ล่าสุดพบศพลอยไปติดอยู่บริเวณกอไผ่ห่างจากจุดเกิดเหตุ 100 เมตร 
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ไม่กล้ำทิ งบ้ำนผวำโจรบุก 

  จ.ชัยนาท เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้้าอยู่ที่ 2,775 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้้าท้าย
เขื่อน 16.19 ม.รทก. เพิ่มสูงขึ้นรายชั่วโมง พ้ืนที่ท้ายเข่ือน อ.สรรพยา ได้รับความ

เสียหาย 6 ต้าบล 33 หมู่บ้าน 793 ครัวเรือน ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่ชุมชนวัดมะปราง ต.โพนางด้าออก น้้า
ไหลเข้าท่วม 153 หลังคาเรือน ระดับน้้า 50 ซม.ถึง 1.5 เมตร ชาวบ้านยังไม่กล้าทิ้งบ้านออกมาตั้งเต็นท์อยู่ริมถนนเพราะหวั่น
เกรงถูกขโมยทรัพย์สิน พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผ่อนผัน ผบก.ภ.จ.ชัยนาท สั่งการให้ต้ารวจทุกพ้ืนที่ที่น้้าท่วมเพ่ิมความเข้มตรวจตรา
ไม่ให้เกิดเหตุลักทรัพย์หรือเหตุที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
เสริมพนังน  ำป้องเมืองสิงห์ 

  จ.สิงห์บุร ีนายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรี เมืองสิงห์บุรี ให้เจ้าหน้าที่วางเสริมแนวกระสอบทรายสูง 1 เมตร 
ยาว 4 เมตร ริมแม่น้้าเจ้าพระยา ใต้สะพานบางระจัน ทางเข้าชุมชนบางแคใน-ชุมชนบางกระบือ เพ่ือป้องกันน้้าไหลเข้าสู่ตัว
ตลาดย่านเศรษฐกิจเมืองสิงห์บุรี ขณะที่ระดับน้้ายังสูงขึ้นจนเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนหมู่ 1 บ้านบางกระบือ ชาวบ้านต่างขนของ
หนีน้้าไปอาศัยอยู่ริมถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาท สายเก่า เช่นเดียวกับพระเณรวัดโพธิ์เงิน ชุมชนบางแคใน มีน้้าเอ่อล้นเข้าท่วมใน
วัดแล้ว ต้องช่วยกันขนย้ายข้าวของกันจ้าละหวั่น 
 
ต้ำนไม่ไหวป่ำโมกพนังแตก 

  จ.อ่างทอง สถานการณ์น้้าเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเนื่อง ท้าให้พนังกั้นน้้าคอนกรีตบริเวณท่ีว่าการอ้าเภอป่าโมก หลังเก่า 
ชุมชน 8, 9 และ 10 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก ที่เจ้าหน้าที่น้าดินมาถมเสริมความแข็งแรงของก้าแพง แต่สุดท้ายต้านแรงน้้าไม่
ไหว พนังคอนกรีตพังทลายลงขยายวงกว้างกว่า 20 เมตร น้้าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 300 หลัง ชาวบ้านเร่ง
ขนของหนีน้้ากันจ้าละหวั่น เจ้าหน้าที่ระดมก้าลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วน ส่วนที่ อ.เมืองอ่างทอง ระดับน้้าในแม่น้้า
เจ้าพระยา เพ่ิมสูงขึ้นจนเสมอถนนคอนกรีตของเขื่อนกั้นน้้า ท้าให้น้้าจากในเมืองไม่สามารถระบายออกได้เทศบาลระดม
เจ้าหน้าที่มากรอกกระสอบทรายไปเสริมตามจุดเสี่ยงริมเข่ือนกั้นน้้า พร้อมเร่งเดินเครื่องสูบน้้าเพื่อป้องกันเขตเศรษฐกิจส้าคัญ
ในตัวเมือง 
 
เขื่อนป่ำสักฯระบำยน  ำเพิ่ม 

  จ.ลพบุรี หลังจากน้้าในแม่น้้าป่าสักเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นท่ี ต.บัวชุม ต.หนองยายโต๊ะ ต.ท่ามะนาว ต.ท่าดินด้า และ ต.
ล้านารายณ์ อ.ชัยบาดาล ล่าสุด ระดับน้้าลดลง 70-80 ซม. เขตเทศบาลและตลาดล้านารายณ์เริ่มคลี่คลายบ้าง แต่ชาวบ้านยัง
เดือดร้อนจากการไม่มีน้้าประปาใช้มาหลายวันเนื่องจากเครื่องผลิตน้้าดิบถูกน้้าซัดพังเสียหาย ส่วนระดับน้้าตามซอยรอบ
ตลาดและพ้ืนทีร่อบนอกหลายหมู่บ้านยังท่วมสูง นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ประธานมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน อ.สตัหีบ จ.
ชลบุร ีส่งเรือท้องแบนและเรือยางพร้อมชุดปฏิบัติการทางน้้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามบ้านและอพยพผู้คนออกจากพ้ืนที่เสี่ยง 
ด้านนายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผอ.โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ กล่าวว่า มีปริมาณน้้าในเขื่อน 953 ล้าน ลบ.ม. 
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หรือร้อยละ 99.27 ของความจุ 960 ล้าน ลบ.ม. ยังมีมวลน้้าเหนือไหลลงเขื่อน 209 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต้อง
เปิดประตูระบายน้้า 5 บาน ปรับเพิ่มการระบายน้้าลงท้ายเขื่อนเฉลี่ย 50 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้้าเหนือไหลลงตัวเขื่อนใน
ปริมาณมากและยังคงต้องระบายน้้าจากเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ อย่างต่อเนื่อง 
 
เมืองนนท์เตรียมพร้อมรับมือ 

  นายพิรุณ วิมลอักษร นอภ.เมืองนนทบุรี พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ศรีนนท์ ส.ท.นครนนทบุรี น้าคณะลงพ้ืนที่ชุมชนตลาด
ขวัญ ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ เป็นชุมชนเก่าแก่อยู่พื้นที่ลุ่มต่้าสุดในอ้าเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้้าเหนือ
และน้้าทะเลหนุนเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนที่ปลูกอาศัยริมแม่น้้าเจ้าพระยา ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ชั้นล่างไม่สามารถอยู่
อาศัยได้ ชาวบ้านเผยว่า หลังทราบข่าวว่ามีน้้าท่วมในหลายจังหวัดลุ่มน้้าเจ้าพระยา ได้เตรียมพร้อมยกข้าวของขึ้นที่สูง เพราะ
เชื่อว่า จ.นนทบุรี น้้าท่วมแน่นอนไม่มากก็น้อย าากถึงคนขับเรือว่าขอความกรุณาขับเรือให้ช้าลงเพราะคลื่นเรือมากระแทกตัว
บ้านท้าให้าาบ้านและพ้ืนพังเสียหาย 
 
น  ำล้นตลิ่งเข้ำวัดเมืองปทุม 

  จ.ปทุมธานี น้้าเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้้าเจ้าพระยาเข้ามาท่วมในวัดน้้าวน ต.บาง
เดื่อ อ.เมืองปทุมธานี บริเวณลานจอดรถระดับน้้าสูงครึ่งล้อรถยนต์ ส่วนที่คลองบางโพธิ์ 
หมู่ 4 ต.บางเดื่อ ระดับน้้าสูงท่วมชั้นล่างของบ้านเรือนประชาชนและภายในซอย 
ชาวบ้านต้องช่วยกันขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ขึ้นไว้บนที่สูง ชาวชุมชนวอนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลภายในซอยมีบ้านอยู่กว่า 10 หลังคาเรือน มีทั้งเด็ก คนแก่ และผู้

พิการ อยากได้เรือใช้สัญจรหรือท้าสะพานทางเดินเข้าออก 
 
มท.1 กำรันตีน  ำไม่ท่วมใหญ่ 

  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์น้้าท่วมหลายจังหวัดขณะนี้ว่า สถานการณ์น้้าในเขื่อน
ขณะนี้มีไม่มากนัก น้้าที่ตกใต้เขื่อนเป็นปัญหา ตกเป็นบางพ้ืนที่คือลุ่มน้้าเจ้า พระยา านตกจาก จ.สุโขทัย ไล่ลงมา ต้องเร่ง
ระบายน้้าให้เร็วที่สุด มีหลายจังหวัดได้รับผลกระทบ อาทิ อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างนี้ทุกปีอยู่
แล้ว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ นครราชสีมา ชัยภูมิ ถ้าานตกหนักจะมีน้้าท่วมไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ภาครัฐ
เตรียมความพร้อมแจ้งเตือนเข้าช่วยเหลือประชาชน ยืนยันจะไม่เหมือนปี 2554 แม้พายุจะมีเข้ามาอีก 1-2 ลูก การบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีระบบ แต่ประชาชนอาจได้รับผลกระทบ ได้ก้าชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทยให้การช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา 
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“บิ๊กป้อม” ถกรับมือพำยุอีกลูก 

  ที่กรมชลประทาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะ ผอ.กองอ้านวยการน้้าแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผย
ภายหลังไปติดตามการบริหารจัดการน้้าและมอบนโยบายแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยน
หมู่ ส่งผลให้เกิดอุทกภัยใน 30 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ปัจจุบันคลี่คลาย
แล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร และสุรินทร์ ยังเหลือพ้ืนที่น้้าท่วมอยู่ 23 จังหวัด 
นายกฯเร่งรัดบริหารจัดการน้้าให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว รวมทั้งดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็ม
ศักยภาพ เน้นย้้ากรมชลประทานเร่งระบายน้้าไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการคาดการณ์ที่จะยังมีพายุเข้ามาอีกต้องเา้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือน
ให้ทุกหน่วยเา้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงและเตรียมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ก้าหนดทิศทางระบายน้้าต้องไม่เกิดผลกระทบที่จะท้า
ให้ประชาชนท้ายน้้าเดือดร้อน 
 
คุมน  ำท้ำยเขื่อนเจ้ำพระยำ 

  นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) ฐานะรอง ผอ.กองอ้านวยการน้้า
แห่งชาติ (กอนช.) เผยสถานการณ์น้้าเขื่อนเจ้าพระยาว่า ปริมาณน้้าจะขึ้นถึงจุดสูงสุดในอีก 2-3 วัน ขณะนี้ปรับลดการระบาย
น้้าเข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก ทางาั่งตะวันออกลงแล้ว เนื่องจากตอนท้ายน้้ามีปริมาณน้้ามากไม่สามารถระบายน้้าได้ พร้อมกัน
นี้ต้องตัดยอดน้้าก่อนไหลเข้าสู่ จ.ลพบุรี ให้เข้าไปยังคลองระพีพัฒน์ เพ่ือช่วยดึงน้้าระบายออกไปด้วย ส้าหรับพ้ืนที่ จ.
ปทุมธานี นนทบุรี รวมถึงกรุงเทพฯ ที่ประชาชนวิตกกังวลเรื่องปริมาณน้้า สถานการณ์ปัจจุบัน ณ สถานี C.13 อ.สรรพยา จ.
ชัยนาท บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีน้้าไหลผ่านเพ่ิมข้ึนในอัตรา 2,750 ลบ.ม./วินาที กอนช.ประสานกรมชลประทาน
พยายามควบคุมไม่ให้เกิน 2,700-2,800 ลบ.ม./วินาที อีกประมาณ 1 วันน้้าจะไหลเข้าสู่บางบาล-บางไทร ก่อนเข้าสู่กรุงเทพฯ 
ปริมาณน้้าที่บางบาล-บางไทร ขณะนี้อยู่ที่ 2,800-2,900 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่มากนัก จะไม่ให้เกิน 3,500 ลบ.ม./วินาที ทั้งนี้ 
กอนช.ได้บินตรวจสถานการณ์หาทางระบายน้้าออกท้ังทางาั่งตะวันตกและตะวันออก เพ่ือรักษาระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา
ให้มีปริมาณต่้าที่สุด พร้อมเร่งระบายน้้าลงสู่อ่าวไทยโดยเร็ว 
 
ป้องกันโบรำณสถำนริมน  ำ 

  นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กลา่วถึงการป้องกันน้้าท่วมโบราณสถานริมแม่น้้าเจ้าพระยาว่า ตอนนี้
โบราณสถานบางแห่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้้าสูงกว่าสันเขื่อนแล้ว เช่น วัดไชยวฒันาราม และวัดธรรมาราม ระดับ 
30-40 ซม. แต่แผงป้องกันน้้าของโบราณสถานทั้งสองแห่งสามารถป้องกันน้้าได้ถึงระดับ 2- 2.5 เมตร กรมศิลปากรเา้าระวัง
ติดตามสถานการณ์น้้าอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมก้าลังคนและวัสดุอุปกรณ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ แม้
ระดับน้้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบกับโบราณสถานที่ตั้งอยู่ริมาั่งแม่น้้าบริเวณภายในและภายนอกเกาะเมืองทั้งหมด 
เช่น วัดเชิงท่า วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ป้อมเพชร บ้านโปรตุเกสและบ้านฮอลันดา ส้านักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ได้
ติดตั้งแผงป้องกันน้้า เครื่องสูบน้้า และเตรียมเสริมกระสอบทรายไว้แล้ว ภายใน 1-2 วันนี้จะด้าเนินการแล้วเสร็จทุกจุด 
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“ตรีนุช” เร่งช่วยสถำนศึกษำ 

  น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็น ประธานเปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจ ช่วยภัยน้้าท่วม” 
และตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ อบต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พร้อมกล่าวว่า นายกฯห่วงสถานการณ์น้้าท่วมทุกพ้ืนที่
จัดโครงการขึ้น ในพ้ืนที่ จ.สิงห์บุรี มีสถานศึกษา 10 แห่งได้รับความเสียหาย มอบหมายให้ส้านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) จัด Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมถึง ได้าึกประสบการณ์
นักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงด้วย ส้าหรับสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบภาพรวม 60 เขตพ้ืนที่การศึกษา มอบหมาย สพฐ.
จัดงบประมาณช่วยเหลือเขตพ้ืนที่ละ 300,000 บาท ส่วนสถานศึกษาและครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดบริหารจัดการแล้ว 
 
เฝ้ำจับตำดูพำยุลูกใหม่ 

  นายสุทัศน์ วีสกุล ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า (สสน.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา ศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เผยว่า ขณะนี้แบบจ้าลองสภาพอากาศ (วาฟ-รอม) อยู่ระหว่างการจับตามองพายุลูกใหม่ 1 ลูกที่คาดการณ์
ว่าจะส่งผลกับประเทศไทยอีกครั้งต่อจากพายุเตี้ยนหมู่ พบว่าพายุลูกดังกล่าวก้าลังประชิดชายาั่งเวียดนามประมาณวันที่ 8 
ต.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาดังกล่าวก็มีความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาด้วยพอดี จะท้าให้เกิดการดูดกลืนความชื้นในตัว
พายุออกไป ส่งผลให้พายุสูญเสียก้าลัง ต้องจับตาดูและเา้าระวังกันต่อไป 
 
รฟท.หยุดเดินรถ 8 ขบวน 

  นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เผยว่า จากเหตุน้้าท่วมทางรถไฟในเส้นทางสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สายหนองคาย) ระหว่างสถานีบ้าเหน็จณรงค์-จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ท้าให้ขบวนรถไม่สามารถผ่านได้ การ
รถไฟฯส่งเจ้าหน้าที่ส้ารวจความเสียหายของระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณ และก้าจัดสิ่งปฏิกูลที่มากับน้้า จึงมีความ
จ้าเป็นต้องงดเดินขบวนรถ 8 ขบวน ดังนี้ ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ ขบวนรถท้องถิ่นท่ี 
433/434 ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่-ชุมทางแก่งคอย ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 นครราชสีมา-หนองคาย-
นครราชสีมา ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา-ชุมทางบัวใหญ่-นครราชสีมา 
 
ไทยสร้ำงไทยลุยช่วยลูกย่ำโม 

  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ส่งทีมไทยสร้างไทยลงพ้ืนที่ช่วยเหลือ
ประชาชนตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. น.ต.ศิธา ทิวารี พร้อมทีมอาสาไทยสร้างไทย ลงพ้ืนที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มอบ
ข้าวสารอาหารแห้ง น้้าดื่มกว่า 250 หลังคาเรือน ครั้งนี้นครราชสีมาหนักสุดในรอบหลาย 10 ปี ประชาชนเดือดร้อนมา กว่า 2 
สัปดาห์ อยากให้รัฐดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงเร่งด่วนเนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวอยู่ตามบ้านในพ้ืนที่น้้า
ท่วมหลายคน รวมถึงความเสียหายของพืชผลการเกษตรไม่ให้ซ้้าเติมเกษตรกร ตนกลับจากสหรัฐอเมริกาจะรีบไปเยี่ยมพ่ีน้อง
ที่โคราชทันที 
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แนะ กทม.ตั งศูนย์รับมือน  ำ 



  ที่เข่ือนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท นายจิรายุ ห่วง ทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ 
น้าคณะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้้าและความมั่นคงของเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมกล่าวว่า น่ากังวลใจ แม้น้้าปีนี้จะไม่มาก
เท่ากับปี 54 แต่อยู่ในระดับที่ต้องระมัดระวัง น้้าที่เข่ือนชัยนาทจะไหลเข้าสู่ปทุมธานี และ กทม.ไม่เกิน 20 วันข้างหน้า ดังนั้น 
กทม.และปริมณฑลควรเตรียมรับมือแต่เนิ่นๆ ปัญหาของ กทม. คือไม่ได้ลอกท่อระบายน้้าหรือแหล่งน้้าในช่วงที่ผ่านมา อาจ
ท้าให้เกิดปัญหาน้้าเอ่อล้นและท่วม แม้ปัญหาจะไม่เท่าปี 54 แต่ฟังจากผู้มีประสบการณ์ปีนี้ถือว่าไม่ปกติในรอบ 10 ปีแน่นอน 
ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลสั่งการให้ผู้ว่าฯ กทม. รีบตั้งศูนย์รับมือ อย่าปล่อยให้ประชาชนต้องรับมือกันตามยถากรรม ขอเตือน
ประชาชนอย่าไว้วางใจหรือรอคอยศูนย์บริหารน้้าของกรุงเทพมหานคร หรือรัฐบาล ควรติดตามมวลน้้าและวางแผนเสียแต่
เนิ่นๆ 
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ฉบับประจ ำวันที่..1..เดือน..ตุลำคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ...1..จ ำนวน …3..แผ่น 
 

กทม.เตือน 11 ชุมชนนอกแนวคันป้องกันน้้ำทว่มขนของขึ้นทีสู่ง                                   7 ชั่วโมงท่ีแล้ว 

  ผู้ว่ำฯ กทม.เตือน 11 ชุมชนอยู่นอกแนวคันป้องกันน  ำท่วมริม
แม่น  ำเจ้ำพระยำ เฝ้ำระวังน  ำขึ นสูง 1-5 ต.ค. เตรียมขนย้ำยสิ่งของให้อยู่
ในที่สูง 
  เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร เปิดเผยว่ำ ระหว่ำงวันที่ 28 ก.ย.- 2 ต.ค.64 กรม
อุตุนิยมวิทยำ คำดกำรณ์ว่ำร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคกลำงตอนล่ำงและภำคใต้

ตอนบน จะท้ำให้มีฝนตกหนักในพ้ืนที่ดังกล่ำว กองอ้ำนวยกำรน้้ำแห่งชำติ (กอนช.) ได้ประเมินปริมำณฝนที่ตกหนักสะสมใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำตอนบนและลุ่มน้้ำป่ำสัก คำดว่ำมีน้้ำหลำกจำกพ้ืนที่ตอนบนของลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำไหลลงเหนือเขื่อน
เจ้ำพระยำเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง คำดกำรณ์ว่ำจะมีปริมำณน้้ำไหลผ่ำนสถำนีวัดน้้ำ จ.นครสวรรค์ (C.2) อยู่ในอัตรำ
ประมำณ 2,750 - 2,900 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที (ลบ.ม./วินำที)และมีปริมำณน้้ำหลำกจำกแม่น้้ำสะแกกรังไหลผ่ำนสถำนีวัด
น้้ำ จ.อุทัยธำนี (Ct. 19) อยู่ในอัตรำ 450 ลบ.ม./วินำที ประเมินปริมำณน้้ำไหลเข้ำสู่เขื่อนเจ้ำพระยำอยู่ในอัตรำ 3,200 ลบ.
ม./วินำที จึงมอบหมำยกรมชลประทำนบริหำรจัดกำรน้้ำด้ำนเหนือเขื่อนเจ้ำพระยำ จ.ชัยนำท ร่วมกับกำรตัดยอดน้้ำเข้ำระบบ
คลองชลประทำนทั้งสองฝั่งและพ้ืนที่ลุ่มต่้ำ ซึ่งจะท้ำให้มีปริมำณน้้ำไหลผ่ำนเขื่อนเจ้ำพระยำอยู่ในอัตรำ 2,700 ลบ.ม./วินำที 
ประกอบกับมีปริมำณน้้ำไหลลงเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์เพ่ิมมำกขึ้น เพื่อรักษำเสถียรภำพควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงของเขื่อน 
จึงจ้ำเป็นต้องระบำยน้้ำจำกเข่ือนป่ำสักชลสิทธิ์ ในอัตรำ 900 - 1,200 ลบ.ม./วินำที ส่งผลให้มีปริมำณน้้ำไหลผ่ำนสถำนีวัดน้้ำ 
อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ (C.29A) อยู่ในอัตรำประมำณ 3,000- 3,200 ลบ.ม./วินำที และส่งผลให้ระดับน้้ำตั้งแต่ท้ำย
เขื่อนเจ้ำพระยำเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย และท้ำยเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์เพ่ิมสูงขึ้นจำกปัจจุบันประมำณ 1.20- 2.40 เมตร และท้ำยเขื่อน
พระรำมหกเพ่ิมสูงขึ้นจำกปัจจุบันประมำณ 2.30 - 2.80 เมตร ในช่วงวันที่ 1-5 ต.ค.64 
  พล.ต.อ.อัศวิน กล่ำวต่อว่ำ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือสถำนกำรณ์ดังกล่ำว กรุงเทพมหำนครได้
ติดตำมสถำนกำรณ์น้้ำอย่ำงใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยเฉพำะพ้ืนที่ ที่เป็นลุ่มต่้ำริมแม่น้้ำเจ้ำพระยำ พร้อมทั้งตรวจสอบควำมแข็งแรง
และจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้้ำท่วมริมแม่น้้ำ ควำมยำวประมำณ 78.93 กิโลเมตร เรียงกระสอบทรำยในบริเวณที่ไม่มีแนว
ป้องกันน้้ำถำวรและบริเวณแนวป้องกันที่มีระดับต่้ำ ตรวจสอบควำมพร้อมของสถำนีสูบน้้ำริมแม่น้้ำเจ้ำพระยำ จ้ำนวน 97 
สถำนี และบ่อสูบน้้ำตำมแนวริมแม่น้้ำเจ้ำพระยำทั้งสองฝั่ง ในช่วงน้้ำทะเลขึ้น จัดเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำระวัง ตรวจสอบแนวป้องกันน้้ำ
ท่วม แนวกระสอบทรำย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และกระสอบทรำย เพ่ือแก้ไขจุดที่คำดว่ำอำจจะมีปัญหำน้้ำรั่วซึมเข้ำมำในพ้ืนที่
ชั้นในอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบควำมรุนแรงของอุทกภัยและให้สถำนกำรณ์กลับสู่สภำวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งเตรียม
แผนเผชิญเหตุรับสถำนกำรณ์น้้ำหลำก เตรียมควำมพร้อมบุคลำกร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงควำมพร้อมของระบบสื่อสำร
ส้ำรอง เพื่อบูรณำกำรควำมพร้อมให้ควำมช่วยเหลือและบรรเทำผลกระทบต่อประชำชนได้ทันที 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(../...)https://www.newtv.co.th/news/89080 (./..)https://today.line.me/th/v2/article/vgvGGj?utm_source=lineshare 
(./..) https:// today.line.me/th/v2/article/vgvGGj?utm_source=lineshare (../...)https:// www.newtv.co.th/news/89080 
(./..)today.line.me/th/v2/article/O5KB2y?utm_source=lineshare  (../...)www.naewna.com/local/605605 
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/l9lNzv?utm_source=lineshare (../...)https://www.komchadluek.net/news/484054 
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  ทั้งนี้ กรุงเทพมหำนครขอให้หน่วยงำน บริษัท ห้ำงร้ำน ที่ประกอบกิจกำรในแม่น้้ำเจ้ำพระยำ อำทิ งำนก่อสร้ำงเข่ือน
ป้องกันตลิ่ง แพร้ำนอำหำร รวมทั้งประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ริมสองฝั่งแม่น้้ำเจ้ำพระยำเฝ้ำระวังติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำง
ใกล้ชิด โดยเฉพำะประชำชนที่มีบ้ำนเรือนอำศัยอยู่นอกแนวคันป้องกันน้้ำท่วมริมแม่น้้ำเจ้ำพระยำ คลองบำงกอกน้อย และ
คลองมหำสวัสดิ์ ซึ่งอำจจะได้รับผลกระทบและควำมเดือดร้อนจำกน้้ำท่วมได้ โดยจำกกำรส้ำรวจมีบ้ำนเรือนประชำชนที่อยู่
นอกแนวคันป้องกันน้้ำท่วม 11 ชุมชน จ้ำนวน 239 ครัวเรือน ในพ้ืนที่ 7 เขต ได้แก่ ดุสิต พระนคร สัมพันธวงศ์ บำงคอแหลม 
ยำนนำวำ บำงกอกน้อย และคลองสำน จึงขอให้เตรียมขนย้ำยสิ่งของให้อยู่ในที่สูง เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนหำกเกิดปัญหำ
ระดับน้้ำขึ้นสูงในช่วงเวลำดังกล่ำว ทั้งนี้ ประชำชนสำมำรถติดตำมสถำนกำรณ์น้้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส้ำนักกำรระบำยน้้ำ 
https://dds.bangkok.go.th/ ตลอด 24 ชม. 
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"ผู้ว่ำฯอัศวิน" เปิด 9 แผนรับมือฝนหนัก-น  ำเหนือ ป้องกันน  ำท่วม กทม.       30 ก.ย. 2564 
  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยแผนรับมือเพ่ือหาทางป้องกัน น้้าท่วมพ้ืนที่กทม. เปิด 
9 แผน 9 แนวทางที่พร้อมเตรียมรับมือ ทั้งฝนตกหนักและน้้าเหนือไหลผ่าน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในกทม.ปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 
  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊ก  กทม.ได้เตรียมรับมือป้องกันน้้าท่วมขัง
อย่างต่อเนื่อง แก้ไขจุดเสี่ยงให้มีน้อยที่สุด และเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องสูบน้้าในจุดเฝ้าระวังน้้าท่วมขัง โดยใช้หลักวิศวกรรม
มาแก้ไข มีการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าขนาดใหญ่ ท่อเร่งระบายน้้า และพ้ืนที่กักเก็บน้้า ทั้งบนดินและใต้ดิน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขังในกทม.อย่างต่อเนื่อง 
โดยเนื้อหาใจความระบุไว้ดังนี้.. 
  ความพร้อมรับมือแก้ไขน้้าท่วมใน กทม. พ้ืนที่กทม. มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่้า มีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่านกลาง
เมืองที่มาจากตอนบนประเทศ ถ้ามีฝกตกหนักบริเวณจังหวัดที่อยู่ตอนบนของ กทม. จะท้าให้มีน้้าเหนือปริมาณมากไหล
ผ่านแม่น้้าเจ้าพระยา  
  ในทุก ๆ ปี กทม.จะมีปัจจัยจากน้้าฝนที่ตกหนัก ปริมาณมากที่จะท้าให้เกิดน้้าท่วมขังได้ กทม.ได้เตรียมรับมือ
ป้องกันน้้าท่วมขังอย่างต่อเนื่อง แก้ไขจุดเสี่ยงให้มีน้อยที่สุด และเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องสูบน้้าในจุดเฝ้าระวังน้้าท่วมขัง 
โดยใช้หลักวิศวกรรมมาแก้ไข มีการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าขนาดใหญ่ ท่อเร่งระบายน้้า และพ้ืนที่กักเก็บน้้า ทั้งบนดิน
และใต้ดิน เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน กทม. อย่างต่อเนื่อง  
  นอกจาก กทม. จะมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ที่มีปัจจัยจากน้้าฝน น้้าเหนือ และน้้าหนุน โดยใช้หลัก
วิศวกรรมเร่งการระบายน้้าออกให้เร็วที่สุด โดยสร้างท่อเร่งระบายน้้า (Pipe Jacking) เร่งระบายน้้าที่ท่วมขังในพ้ืนที่จุด
เสี่ยงและเฝ้าระวังน้้าท่วม ให้ไหลลงสู่พ้ืนที่กักเก็บน้้าใต้ดินหรือธนาคารน้้าใต้ดิน (Water Bank) ได้เร็วขึ้น ก่อนที่จะไหลลง
อุโมงค์ระบายน้้าขนาดใหญ่ เพ่ือระบายน้้าออกสู่คลองและแม่น้้าเจ้าพระยา และยังมีพ้ืนที่กักเก็บน้้าบนดิน (แก้มลิง) 
รองรับน้้าไม่ให้ท่วมขังในพ้ืนที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก ก่อนสูบน้้า ระบายออกสู่แม่น้้าให้เร็วที่สุดอีกทางหนึ่ง  
กทม. ก็ยังได้เตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพ้ืนที่ โดยมี แผนรับมือฯ 9 ข้อ ดังนี้  
1. ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากเรดาร์ตรวจฝนของกรุงเทพมหานคร ตลอด 24 ชั่วโมง  
2. เตรียมเครื่องสูบน้้าให้พร้อมใช้งาน และจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมแก้ไขน้้าท่วมขังทันที  ตามจุดที่เสี่ยงน้้าท่วม 
3. พร่องน้้าในคลอง ควบคุมระดับน้้าในบ่อสูบน้้าและแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่้าตามแผนฯ  
4. เมื่อมีฝนตก ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วม แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกให้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม และแจ้งเตือน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลุ่ม Line “เตือนภัยน้้าท่วม กทม.” (ปภ. ทหาร ต้ารวจ สื่อมวลชน) ทันที 
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(../...) https://today.line.me/th/v2/article/0kz7Zl?utm_source=lineshare (./..) https://www.nationtv.tv/news/378843257 
(./..) https://today.line.me/th/v2/article/vgvGGj?utm_source=lineshare (../...)https:// www.newtv.co.th/news/89080 
(./..)today.line.me/th/v2/article/O5KB2y?utm_source=lineshare  (../...)www.naewna.com/local/605605 
(../...)https://www.amarintv.com/news/detail/100779 (../...)https://www.komchadluek.net/news/484054 
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5. หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน (BEST) ประจ้าจุดเสี่ยงน้้าท่วมและจุดส้าคัญเมื่อคาดว่าจะมีฝนตกหนัก เพ่ือเร่งระบายน้้า และ
แก้ไขปัญหาเรื่องขยะอุดตันตะแกรงช่องรับน้้าพร้อมการช่วยเหลือแก้ปัญหาด้านการการจราจร  
6. หน่วยงานภาคสนามลงพ้ืนที่ตามจุดต่างๆ และรายงานจุดที่มีน้้าท่วมให้ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วมรับทราบ
สถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 
7. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้ารวจ ช่วยอ้านวยความสะดวกการจราจร การปิดเส้นทางน้้าท่วม และทหาร 
ช่วยเหลือล้าเลียงประชาชนออกจากพ้ืนที่ หากมีระดับน้้าท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถใช้เส้นทางผ่านได้ 
8. เร่งแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในจุดที่วิกฤติ ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้้าชนิดเคลื่อนที่เพ่ิมเติมจากเดิม  
9. ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วม รายงานสภาพฝน ปริมาณฝน พ้ืนที่น้้าท่วมขังเป็นระยะๆ และสรุปสถานการณ์เพ่ือ
แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานต่างๆ รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย  
  ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมโดยมีผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้
บัญชาเหตุการณ์ พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน และ
กองทัพภาคที่ 1 และเตรียมการแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบตามเส้นทางที่มีแนวก่อสร้าง เช่น โครงการระบบระบายน้้า
แนวถนนวิภาวดี และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆซึ่งก่อนหน้าฝน ก็ได้มีการเตรียมพร้อมหากมีฝนตกหนักอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ลอกท่อระบายน้้า เก็บขยะ ผักตบชวา และเตรียมเครื่องสูบน้้าให้พร้อมใช้งาน  พ่ีน้องประชาชนสามารถ
ติดตามการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนและรับแจ้งเหตุน้้าท่วมขังในพ้ืนที่ กทม. จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เข้าช่วยเหลือ
ประชาชนและเร่งระบายน้้าในจุดที่ประสบปัญหาน้้าท่วมขังได้ที่ โทร.1555 และศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วม โทร. 0 
2248 5115 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
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หนีน้องน้ ำมำทำงน้ี ตั้งฮั่วเส็งธนบุรี บริกำรที่จอดรถฟรีส ำหรับผู้ประสบภัยน้ ำท่วม 

Manager Onlineเผยแพร่ 1 ชั่วโมงท่ีผ่านมา • MGR Online 

 
  ห้างสรรพสินค้าตั้งฮ่ัวเส็ง ธนบุรี เปิดพื้นที่จอดรถฟรีให้กับผู้ประสบภัยน้้าท่วม เปิดให้ลงทะเบียนวันเสาร์นี้ (2 ต.ค.) ผู้

ครอบครองรถต้องตรงกับชื่อตามบัตรประชาชน จ้ากัด 2 คันต่อท่าน 

  วันนี้ (1 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง เฟ

ซบุ๊ก Tang Hua Seng Group ของบริษัท สรรพสินค้าตั้งฮ่ัวเส็ง จ้ากัด โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ว่า ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี เปิด

พ้ืนที่จอดรถฟรีให้กับผู้ประสบภัยน้้าท่วม สามารถติดต่อขอจอดรถได้ที่ อาคารจอดรถชั้น 6 โดยเปิดให้ลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 2 

ต.ค. ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

  ส้าหรับเงื่อนไขการฝากรถก็คือ รถท่ีน้ามาฝากจะต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าชั้น B ในเวลา 

10.00 - 19.00 น. ทุกวัน เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ ส้าเนาบัตรประชาชน ส้าเนาคู่มือรถ โดยชื่อผู้ครอบครองรถ

ต้องตรงกับชื่อตามบัตรประชาชน จ้ากัด 2 คันต่อท่าน จุดฝากรถเป็นพื้นที่ที่ทางห้างฯ ก้าหนด 

  ส่วนการรับรถคืนต้องน้าสมุดคู่มือประกอบในการรับคืน และทางห้างฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น ในความเสียหาย 

สูญหายของทรัพย์สินที่อยู่ในรถยนต์ สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 02-881-9500 ต่อ 1234 หรือ LINE @tanghuaseng 

ส้าหรับห้างสรรพสินค้าตั้งฮ่ัวเส็ง ธนบุรี หรือปัจจุบันในชื่อ T-SQUARE ตั้งอยู่บนถนนสิรินธร ใกล้กับสถานีรถไฟบางบ้าหรุ 

(รถไฟฟ้าสายสีแดง) เป็นอาคารสูง 10 ชั้น พ้ืนที่ 30,000 ตารางเมตร อาคารจอดรถสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 1,200 

คัน 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/kxDDjJ?utm_source=lineshare 
(../..)https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000097138 
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"น ้ำล ำเชียงไกร" ทะลกัท่วมแหล่งโบรำณ เร่งอพยพกว่ำ 200 หลงัคำเรือน 
30 ก.ย. 2564 เวลา 12:15 น. 

 เม่ือวนัท่ี 30 ก.ย. 64 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ มวลน ้าจ  านวนมากจากอ่ำงเกบ็น ำ้ล ำเชียงไกร ตอนล่าง ในอ าเภอโนนไทย ไดไ้หลผา่นเขา้พ้ืนท่ีต  าบลจนัอดั 
ต  าบลเมืองปราสาท ในอ าเภอโนนสูง จงัหวดันครรำชสีมำ ท าให้ปริมาณน ้ าทั้งหมดไดไ้หลทะลกัเขา้ท่วมถนนสาย โนนสูง-โนนไทย ระดบัน ้าท่วมสูงกวา่ 1 เมตร 
เป็นระยะทางยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ท าให้รถทุกชนิดไม่สามารถผา่นไปมาได ้อีกทั้งมวลน ้าทั้งหมดไดไ้หลเขา้ท่วมวดับา้นหนองออ้ หมู่ท่ี 3 ต าบลเมือง
ปราสาท ระดบัน ้าท่วมสูงกว่า 2 เมตร เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัตอ้งเร่งอพยพชาวบา้นกว่า 100 หลงัคาเรือน หนีน ำ้ท่วมกนัจา้ละหวัน่ เม่ือช่วงวนัท่ี 28 กนัยายน 64 ท่ีผา่น
มานั้น 

  ล่าสุด มวลน ้าทั้งหมดไดไ้หลหลากเขา้ท่วม แหล่งโบราณคดีบา้นปราสาท ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง ระดบัน ้าท่วมสูงกว่า 80 เซนติเมตร 
ชาวบา้นกวา่ร้อยหลงัคาเรือนต่างเร่งอพยพออกมาอยูริ่มถนนมิตรภาพ เช่นเดียวกนักบั โรงเรียนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสงเครำะห์ 3 ต ำบลธำรปรำสำท ถูกน ำ้ไหล
ท่วมโรงเรียน สูงกว่ำ 1 เมตร บำงจุดสูงถึง 2 เมตร อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนได้รับควำมเสียหำยเป็นจ ำนวนมำก เน่ืองจำก ปริมำณน ำ้หลำกเข้ำท่วมช่วงตี4ของ
เม่ือคืนที่ผ่ำนมำ ไม่สำมำรถเกบ็ส่ิงของได้ทัน 

  ทาง เจา้หนา้ท่ีหน่วยกูภ้ยัฮุก31 นครราชสีมา ตอ้งเร่งเขา้ไปอพยพชาวบา้น บา้นขาคีม ต าบลหลุมขา้ว กวา่ 100 หลงัคาเรือนท่ีถูกน ้าท่วม เพื่ออพยพ
มาอยูท่ี่ศูนยอ์พยพชัว่คราว ภายใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุมข้ำว โดยวนัน้ีเจา้หนา้ท่ีหน่วยกูภ้ยัตอ้งเร่งเขา้ไปช่วยอพยพชาวบา้นออกมาตลอดทั้งวนั เพราะ
ปริมาณน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งเฝ้าติดตามสถานการณ์น ้าท่วมในพ้ืนท่ีอ าเภอโนนสูงอยา่งใกลชิ้ด 
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นำยกเล็กโครำช แจงน  ำล ำตะคองเอ่อท่วมเขตตัวเมืองกว่ำ 200 หลังคำเรือน ไม่ไดม้ำจำกล ำเชียงไกร 

 
  30 ก.ย.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานสถานกาณณ์น ้าท่วมจ.นครราชสีมา จาก
สถานการณ์น ้าท่วมหนักในรอบ 50 ปีบ้านเรือนราษฎรในพื นที่ 6 อ้าเภอ ประกอบไปด้วย 
อ.ด่านขุนทด , อ.โนนไทย , อ.พระทองค้า , อ.โนนสูง และ ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา 
โดยเฉพาะในเขตอ้าเภอเมือง พื นที่ได้รับผลกระทบหนัก คือ หมู่บ้านล้าเชิงไกร ม.9 ต.

โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา มวลน ้าไหลหลากมาจาก อ.ด่านขุนทด เข้าอ่างเก็บน ้าล้าเชียงงไกร ตอนล่าง อ.โนนไทย แล้วลง
มายังพื นที่ ต.โคกสูง ระดับน ้าสูง 80-150 เซนติเมตร บ้านเรือนทรัพย์สินเสียหาย จ้านวน 250 หลังคาเรือนจมน ้า โดยขณะนี 
มวลน ้าจ้ารนวนมากไหลหลากไปท่วมในพื นที่ อ.โนนสูง ถนนสาย อ.โนไทย - อ.โนนสูง น ้าท่วมถนน หมู่บ้านอย่างหนักระดับ
น ้าสูง 1-2 เมตรรถเล็กไม่สามารถใช้สัญจรได้ มีเพียงรถบรรทุกขนาดใหญ่ และเรือเท่านั น ระยะทาง 5 กม. มวลน ้ายังคงเชี่ยว
กราก รวมทั งถนนสาย อ.โนนสูง - อ.ขามสะแกแสง ระยะทาง 4 กม.ระดับน ้า 1-2 เมตรถนน หมู่บ้านถูกตัดขาดเช่นเดียวกัน 
โดยมวลน ้าขณะนี เริ่มไหลลงสู่พื นที่ ต.ทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย และเข้าเอ่อพื นที่ อ.พิมายฯ ทั ง สภ.พิมาย , ที่ว่าการอ้าเภอพิมาย , 
สถานที่ราชการหลายแห่ง , อุทยานประวัติศาสตร์ไทรงาม โดยทาง อ.พิมายฯ ชลประทาน , ปภ.นครราชสีมาเร่งระดม
กระสอบทรายกั นสถานที่ส้าคัญอุทยานประวัติศาตร์ปราสาทหินพิมายฯป้องกันอย่างเต็มที่ โดย อ.พิมายฯต้องรับน ้ามาจาก 4 
ลุ่มน ้า ได้แก่ ลุ่มน ้าล้าเชียงไกร , ลุ่มน ้าล้าตะคอง , ลุ่มน ้าล้าน ้ามูล และลุ่มน ้าล้าพระเพลิง โดยเฉพาะลุ่มน ้าล้าเชียงไกรที่มีน ้า
มหาศาลไหลแรงเชี่ยวกราด สร้างความเสียหายให้กับพื นท่ีการเกษตร บ้านเรือนราษฏร ถนนหนทาง วัด โรงเรียน สัตว์เลี ยง 
และชีวิตของประชาชน ตั งแต่ อ.ด่านขุนทด , อ.โนนไทย , ต.โคกสูง อ.เมือง , อ.โนนสูง และ ขณะนี  อ.พิมาย 
  
  ขณะที่เส้นทางเดินรถถนนสุรนารายณ์ ต.โคกสูง - อ.โนนไทย หลังจากถูกน ้าท่วมถนนระยะทาง 5 กม. ขณะนี 
สามารถเดินรถได้ปกติ น ้าแห้งแล้ว มีเพียงช่วงไหล่ทางยังมีน ้าท่วมขังเล็กน้อยช่วงโค้งลาดหน้ายอดผัก รถเก๋ง มอเตอร์ไซค์ 
ผ่านได้ปกติ ส่วนสายถนนโนนไทย - หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ รถทุกชนิดสามารถสัญจรได้ปกติ น ้าแห้งแล้ว แต่ใช้ความ
ระมัดระวัง ไหล่ทางช้ารุดเสียหายหลายแห่ง และถนนโนนไทย - อ.โนนสูงระดับน ้ายังสูงการสัญจรยังต้องห้ามผ่าน น ้าท่วมสูง 
และอันตราย ทั งนี  ส้าหรับ ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จากเหตุการณ์ดังกล่าว นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา
พรรคชาติพัฒนา มีความเป็นห่วงพ่ีน้องประชาชนชาวโคราชเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ งกัน 
ร่วมกับพรรคชาติพัฒนา ส.ส. ส.อบจ. เร่งลงพื นที่ให้การช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนชาวโคราชที่ได้รับผลกระทบจากน ้าท่วม
ในทันทีพร้อมประสานงานให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง รวมทั งเฝ้าระวังมวลน ้าที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ น้าโดยนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ผู้อ้านวยการศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ งกัน พร้อมด้วย  
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นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 2 พรรคชาติพัฒนา ส.อบจ.ธีรวีรย์ มิตรสูงเนิน , 
นายอุทัย มิ่งขวัญ ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สท.สมพร พิชิตการ สท.เกริกฤทธิ์ โชติธาพิพัฒน์ ลงพื นที่ให้ก้าลังใจ
และมอบถุงน ้าใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน ้าท่วมที่หมู่บ้านล้าเชิงไกร ม.9 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ้านวน 250 ถุง
ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง มะหมี่ส้าเร็จรูป ปลากระป๋อง ไข่ไก่ และน ้าดื่ม 
  ขณะที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมาเริ่มมีน ้าเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏรที่อยู่ริมล้าน ้าล้าตะคองช่วงผ่านตัวเมือง 
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ส่วน
ราชการเทศบาลนครฯ เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื นที่ให้การช่วยเหลือ และระดมก้าลังบรรจุทรายน้าไปกั นน ้าให้กับพ่ีน้องประชาชนใน 
ชุมชน มิตรภาพ ซอย 4 ที่ตอนนี ระดับน ้าสูง 50-60 ซม.ระยะทาง 500 เมตร , ชุมชนเกาะลอย ระดับสูงตั งแต่ 60 ซม.-1 
เมตรเนื่องจากเป็นพื นที่ต่้าริมล้าน ้า โดยมวลน ้าส่วนนี ไม่เก่ียวกับลุ่มน ้าล้าเชียงไกร น ้าที่ไหลมานี เป็นน ้าฝนสะสมท้ายเขื่อนมา
จาก อ.สีคิ ว อ.สูงเนิน น ้าจากล้าห้วยไผ่ประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม. และ อ.ขามทะเลสอ ที่มาจากทุ่งนา และเข่ือนล้าตะคองฯก็
ไม่ได้ปล่อยน ้าออกมาแต่อย่างใด มวลน ้าก้อนนี น่าจะประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม.ที่เข้ามาในเขตเมืองนครราชสีมา ซึ่งระดับน ้าต้อง
เฝ้าระวังมี ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 ซอย 6 ชุมชนคุ้มวงศ์ ชมุชนเกาะลอย หมู่บ้าน VIP ชมุชนทุ่งมหาชัย ชุมชน 30 กันยา 
ปลายนา โดยมีบ้านเรือนราษฏรเดือดร้อนกว่า 200 หลังคาเรือน ซึ่งขณะนี เทศบาลนครฯติดตั งเครื่องพลักดันน ้า 4 ตัว ที่
ชุมชนมิตรภาพซอย 4 จ้านวน 1 เครื่อง และประตูน ้าข่อยงาม 3 ตัว ถ้าช่วง 2-3 วันไม่มีฝนมาเติมก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปรกติ 
ทั งนี นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมายืนยันว่า น ้าจะไม่ถึงขนาดปี 2553-2554 และ รพ.มหาราชฯน ้าจะไม่ท่วมแน่นอน 
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ด่วน! เขื่อนพระรำม 6 ปักธงแดง แจ้งระดับน  ำวิกฤต เตือนอยุธยำฯรับน  ำท่วม 

 
โดย PPTV Online  เผยแพร่ 29 ก.ย. 2564 ,19:09น. 
 

  ด่วน เขื่อนพระราม 6 ปักธงแดงแล้ว แจ้งระดับ
น้้าวิกฤต เตือนหลายอ้าเภออยุธยา เตรียมขนของขึ้นท่ีสูง 
เมื่อเวลา18.04 น. วันที่ 29 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า ทีมงานพีพีทีวี พบว่า เขื่อนพระราม 6 จ.
พระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนธงเป็นสีแดง เป็นสัญญาณ 
แจ้งว่าระดับน้้าวิกฤตแล้ว 
ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารประชาสัมพันธ์อาสาร่วม
กตัญญูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โพสต์เมื่อเวลา 18.20 

น.แจ้งเตือนประชาชน ริมน้้าป่าสัก ท้ายเขื่อนพระราม 6 ลงมาถึงเขต อ.พระนครศรีอยุธยา ยกของหนีน้้าได้เลย ริมน้้าเขต
เกาะเมืองยกของหนีน้้าใหเสูงจากผิวถนนอู่ทองอีก 50 เซนติเมตร 
  

  ขณะทีเม่ือเวลำประมำณ 17.00 น. ส ำนักงำน
ประชำสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โพสต์เฟซบุ๊ก
แจ้งว่ำ กรมป้องกันและบรรเทำสำธำณภัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ แจ้งสถำนกำรณ์น  ำในแม่น  ำป่ำสัก 
ฉบับท่ี 1 เผยกรมชลประทำน จะเพิ่มกำรระบำยน  ำจำก
เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ประมำณ400 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 
โดยจะทยอยเพิ่มขึ นเป็นล ำดับ  

 
  วันที่ 29 ก.ย. 64 นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ เผยว่า กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าในช่วงที่ผ่านมาพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู”่ และหย่อมความกดอากาศต่้า เคลื่อนเข้าสู่ประเทศ
ไทยท้าให้มีฝนตกหนาแน่น และเกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ โดยคาดว่าจะมีปริมาณน้้าท่าไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระหว่าง
วันที่ 27 กันยายน 64  ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 64 รวมจ้านวน 515 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากยังคงระบายน้้าในอัตรา 8.64  ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะท้าให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้้าเต็มอ่างในวันที่ 30 กันยายน 64 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/157479 
 (../...)https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1787318/  
(./..) https://www.dailynews.co.th/news/279179/(../...)https://today.line.me/th/v2/article/Q8m96l?utm_source=lineshare 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/REr7nj?utm_source=lineshare (../...)https://siamrath.co.th/n/281165 
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/l9lNzv?utm_source=lineshare (../...)https://www.komchadluek.net/news/484054 
 
 

https://web.facebook.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2-105185084248476/?__cft__%5b0%5d=AZVE3yf2DqIDOyfcUDi3mWcXLhio8sRsefkVy8VzWyqUNxpr-nfu8DCgYoKsW8adhFrIKVVe5Gl9LJtmES7ZfoO92Yccd30D0d2yLV4ATXHfWUbUOwxIKz3W5Fd5Cd3-5ywPlvaO8niezEpaNjBIZWfp&__tn__=-UC*F
https://web.facebook.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2-105185084248476/?__cft__%5b0%5d=AZVE3yf2DqIDOyfcUDi3mWcXLhio8sRsefkVy8VzWyqUNxpr-nfu8DCgYoKsW8adhFrIKVVe5Gl9LJtmES7ZfoO92Yccd30D0d2yLV4ATXHfWUbUOwxIKz3W5Fd5Cd3-5ywPlvaO8niezEpaNjBIZWfp&__tn__=-UC*F
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/157479
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ดังนั้น เพ่ือให้มีพ้ืนที่รองรับน้้าที่จะไหลลงเขื่อนได้โดยไม่ท้าให้น้้าเต็มเขื่อน กรมชลประทานจึงจะเพ่ิมการระบายน้้าจากเขื่อนฯ 
เป็น 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 400 ลกูบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะทยอยเพ่ิมข้ึนเป็นล้าดับ ซึ่งเมื่อน้้า
จ้านวนนี้ไหลลงไปรวมกับปริมาณน้้าจากคลองชัยนาท-ป่าสักแล้วจะควบคุมให้ปริมาณน้้าไหลผ่านเขื่อนพระรำม6 ในอัตราไม่
เกิน 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
 
  จะส่งผลให้พ้ืนที่ริมแม่น้้าป่าสักตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระราม6 ในชุมชนนอกคันกั้นน้้าบริเวณวัดสะตือ อ้าเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้้าเพ่ิมสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตร โดยระดับน้้าที่สูงขึ้นดังกล่าว จะไม่กระทบกับพ้ืนที่
บริเวณตั้งแต่ท้ายน้้าวัดสะตือ ไปจนถึงจุดบรรจบแม่น้้าเจ้าพระยา อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์น้้า จึงขอ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้้าป่าสัก อาทิ งานก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ริมสองฝั่งแม่น้้าป่าสัก ขอให้เฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
 
   ทั งนี  ให้ประชำสัมพันธ์จังหวัด นำยอ ำเภอท่ำเรือ นำยอ ำเภอภำชี นำยอ ำเภอนครหลวง นำยอ ำเภอ
พระนครศรีอยุธยำ นำยอ ำเภอบำงปะหัน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ นำยกเทศมนตรีนคร
พระนครศรีอยุธยำ และนำยกเทศมนตรีเมืองอโยธยำ ประชำสัมพันธ์แจ้งเตือนบริษัท ห้ำงร้ำน แพร้ำนอำหำร และ
ประชำชน เตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ 
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น  ำท่วมอุทัยธำนี ยังวิกฤติ อ ำเภอทัพทัน อ่วม เร่งอพยพผู้สูงอำยุห่วงบ้ำน    ไทยรัฐออนไลน์ 
30 ก.ย. 2564 08:54 น. 
  สถานการณ์น้้าท่วมในพ้ืนที่อ้าเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีทีท่าว่าระดับน้้าจะ
ลดลง ขณะที่ก้าลังเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับฝ่ายปกครอง เร่งช่วยเหลืออพยพผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงจากภาวะภัยพิบัติ 
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้้าท่วมในพ้ืนที่อ้าเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี ยังคงทวี
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ทั้งท่ีต้าบลหนองยายดา ต้าบลโคกหม้อ และต้าบลหนองหญ้าปล้อง ซ่ึง
เป็นพื้นทีต่ิดแม่น้้าตากแดด เหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ถ้าเป็นพ้ืนที่การเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนที่นาข้าวที่มีทั้งข้าวสุกงอมก้าลังจะเก็บ
เกี่ยวและที่เพ่ิงเพาะปลูกใหม่จ้านวนนับหมื่นไร่ ต้องจมอยู่ใต้บาดาลเสียหายอย่างสิ้นเชิง ส่วนระดับน้้าท่วมบ้านถึงชั้น 2 และมี
การอพยพเคลื่อนย้ายชาวบ้านไปไว้ยังศูนย์อพยพแต่ละพ้ืนที่ให้ได้รับความปลอดภัยแล้ว แต่ยังมีผู้สูงอายุห่วงบ้านยังไม่ยอม
ออกมาอีกหลายสิบหลัง ซึ่งระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย 

  ด้านก้าลังทหารชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ 15 ที่ปักหลักให้การช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ต้องเร่งน้าเรือ
ท้องแบนฝ่ากระแสน้้าที่เชี่ยวแรงและท่วมสูงไปอพยพเคลื่อนย้ายราษฎรที่เป็นผู้สูงอายุที่
ห่วงบ้านในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 ต้าบลโคกหม้อ เนื่องจากระดับคงยังท่วมสูงเป็นทวีคูณเกรงว่า

จะไม่ได้รับความปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนเรือท้องแบนให้กับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าออกไปตัดกระแสไฟตามบ้านเรือน
ประชาชนป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูด 

  ส่วนด้านนายอนุชา พัสถาน นายอ้าเภอทัพทัน และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ลงเรือท้องแบน น้าน้้าดื่มอาหารกล่อง และยาสามัญประจ้าบ้าน ออกไป
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยังติดค้างน้้าใกล้ปริ่มชั้น 2 แต่ยังพออาศัยได้ เพ่ือด้ารงชีพและ
บรรเทาความเดือดร้อน 
 
 ขณะที่ก้าลังพลชุดหน่วยพระราชทานจิตอาสาเราท้าดีด้วยหัวใจของกองพัน
ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิระประวัติ ที่ปักหลักให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพ้ืนที่อ้าเภอทัพทัน ได้เร่งเข้าไปอพยพเคลื่อนย้ายราษฎรใน
พ้ืนที่ หมูท่ี่ 1 และหมู่ที่ 4 ต้าบลหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอทัพทัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับน้้าต่อ

จากต้าบลโคกหม้อ ไปไว้ยังศูนย์อพยพให้ได้รับความปลอดภัย รวมทั้งขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูง บางบ้านที่เป็นบ้านชั้น
เดียวและน้้าก้าลังทะลักเข้าท่วมต้องเร่งขนย้ายสิ่งของไปไว้ข้างถนนที่น้้าท่วมไม่ถึงเพ่ือไม่ให้ได้รับความเสียหาย 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://www.thairath.co.th/news/local/central/2207147 (../...)https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1787318/  
(./..) https://www.dailynews.co.th/news/279179/(../...)https://today.line.me/th/v2/article/Q8m96l?utm_source=lineshare 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/REr7nj?utm_source=lineshare (../...)https://siamrath.co.th/n/281165 
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/l9lNzv?utm_source=lineshare (../...)https://www.komchadluek.net/news/484054 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/local/central/2205862?#ins_sr=eyJwcm9kdWN0SWQiOiIyMjA1ODYyIn0=
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2205862?#ins_sr=eyJwcm9kdWN0SWQiOiIyMjA1ODYyIn0=
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"น้ ำชี" ทะลักท่วมหมู่บ้ำน พ้ืนที่เกษตร อ.แวงน้อย ขอนแก่น เสียหำยกว่ำ 5 พันไร ่
30 ก.ย. 2564 

  "น้ ำชี" ทะลักท่วมหมู่บ้ำน พื้นที่กำรเกษตรใน อ.แวงน้อย เสียหำย 
5,000 ไร่ ถนนเชื่อมไป อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ น้ ำท่วมสูงรถเล็กผ่ำนไม่ได้ พร้อม
เตือน ขอนแก่น เตรียมรับมวลน้ ำจำก ชัยภูมิ  
  "น้ ำชี" ทะลักท่วมหมู่บ้ำน พื้นที่กำรเกษตรใน อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 
เสียหำย 5,000 ไร่ ส่วนถนนเชื่อมไป อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ถูกน้ ำท่วมสูง รถ
เล็กไม่สำมำรถผ่ำนได้ ต้องใช้ทำงเลี่ยงไกลออกไปอีก 20 กิโลเมตร พร้อมแจ้ง

เตือน "ขอนแก่น" เตรียมรับมวลน้ ำจำก "ชัยภูมิ" 
   นำยสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่ำฯขอนแก่น พร้อมด้วย พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นอภ.แวงน้อย พร้อมเจ้ำหน้ำที่ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย นั่งเรือท้องแบนเข้ำส ำรวจบ้ำนเรือนประชำชนและพื้นที่กำรเกษตรใน ต.ท่ำนำงแนว และ ต.ละหำนนำ อ.
แวงน้อย จ.ขอนแก่น ที่ถูก "น้ ำชี" จำกจังหวัดชัยภูมิเอ่อล้นเข้ำท่วมบ้ำนเรือนกว่ำ 100 หลังคำเรือน ส่งผลพื้นที่กำรเกษตร
เสียหำยกว่ำ 5,000 ไร่ ซึ่งก่อนหน้ำนี้ทำงอ ำเภอได้มีกำรแจ้งเตือนประชำชนไว้ล่วงหน้ำ 1 สัปดำห์ ท ำให้ชำวบ้ำนขนของขึ้นที่สูง 
ได้รับควำมเสียหำยบำงส่วน ส่วนบ้ำนที่อยู่ในที่ลุ่มใกล้ล ำน้ ำชี น้ ำท่วมสูงกว่ำ 1.50 เมตร บ้ำนบำงหลังจมน้ ำเกือบมิดหลังคำ 
และถนนทำงเข้ำหมู่บ้ำนถูกน้ ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร โดยทำงอ ำเภอได้แจ้งเตือนประชำชนให้เตรียมมือรับน้ ำจำกแม่น้ ำชีที่จะเพิ่ม
สูงขึ้นวันละ 20 เซนติเมตร 
    นอภ.แวงน้อย กล่ำวว่ำ มีบ้ำนเรือนประชำชน 2 หมู่บ้ำน กว่ำ 100 หลังคำเรือนได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
กำรเกษตรที่อยู่ติดแม่น้ ำชีได้รับควำมเสียหำย เบื้องต้นประมำณ 5,000 ไร่ ซึ่งคำดว่ำน้ ำที่จังหวัดชัยภูมิก ำลังมีปริมำณเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง โดยถนนที่เชื่อมไปจังหวัดชัยภูมิผ่ำนต ำบลท่ำนำงแนว ตั้งแต่เมื่อวำนมีน้ ำไหลผ่ำน ถูกปิดกำรจรำจรทั้งหมดแล้ว 
ส่วนใครที่จะเดินทำงไปจังหวัดชัยภูมิ จำก อ.แวงน้อย ให้ใช้เส้นทำงด้ำนข้ำงที่ว่ำกำรอ ำ เภอแวงน้อย ออกไปทำง อบต.ท่ำวัด 
และไปจังหวัดชัยภูมิอีกฟำกหนึ่ง ซึ่งมีระยะทำงเพิ่มขึ้นอีก 20 กิโลเมตร    ส่วนแนวทำงกำรช่วยเหลือดูแลประชำชนที่
ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วม ขณะนี้เจ้ำหน้ำที่ ปภ.เข้ำไปดูแลเร่ืองอำหำรและน้ ำดื่มประชำชนที่ติดเกำะ ประมำณ 3 หลังคำเรือน 
ที่ยังไม่ยอมออกจำกบ้ำน พร้อมกับมีฟำร์มหมูซึ่งเจ้ำหน้ำที่ได้ล ำเลียงหมูออกมำประมำณ 100 ตัว ออกมำโดยปลอดภัยแล้ว  
 "น้ ำชี" ทะลักท่วมหมู่บ้ำน พ้ืนที่เกษตร อ.แวงน้อย ขอนแก่น เสียหำยกว่ำ 5 พันไร่  
  พร้อมกันน้ีได้แจ้งเตือนประชำชนให้เตรียมรับมวลน้ ำจำก จ.ชัยภูมิ ไหลเข้ำมำ จ.ขอนแก่น 2 เส้นทำง เส้นทำงแรก คือ 
อ.ชุมแพ อ.หนองเรือ อ.ภูเวียง ส่วนเส้นทำงที่ 2 คือ อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ อ.โคกโพธิ์ไชย อ.มัญจำคีรี และ อ.ชนบท เพื่อให้
ประชำชนเตรียมรับโดยที่ลุ่มให้ขนของขึ้นที่สูง คำดว่ำน้ ำที่จะเพิ่มสูงและท่วมหนักเท่ำกับปี 2554   
 "น้ ำชี" ทะลักท่วมหมู่บ้ำน พ้ืนที่เกษตร อ.แวงน้อย ขอนแก่น เสียหำยกว่ำ 5 พันไร่  
ที่มำ คนพันธุ์แชร์ สวท.ขอนแก่น 
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://www.komchadluek.net/hot-social/486079 
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‘ปทุมธำน’ีเริ่มมีน้ ำท่วม ชำวบ้ำนริมเจ้ำพระยำเก็บของขึ้นที่สูง 

แนวหน้าเผยแพร่ 1 วันที่แล้ว 

 
‘ปทุมธำนี’เริ่มมีน้ ำท่วม ชำวบ้ำนริมเจ้ำพระยำเก็บของข้ึนที่สูง 

  เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าว จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่บริเวณใต้สะพานกลับรถสะพานปทุมธานี 

1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี พบว่า มีน้้าท่วมบนถนนสูงประมาณ 20 เซนติเมตร และที่วัดโพธิ์เลื่อน ต.บ้านกระแชง อ.

เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งอยู่ริมแม่เจ้าพระยา มีน้้าท่วมที่บริเวณลานวัดแล้วสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร 

จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าบริเวณใต้สะพานกลับรถสะพานปทุมธานี 1 จะมีน้้าล้นจากแม่น้้าเจ้าพระยาเข้ามาท่วมทุกปี 

ซึ่งเกิดจากน้้าทะเลหนุนและน้้าทางเหนือปล่อยลงมาด้วย ซึ่งตนเองก็ได้เก็บของไว้ในที่สูงแล้ว 

  ด้านวัดมะขาม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นวัดที่ติดแม่น้้าเจ้าพระยาเช่นกัน มีน้้าไหลเข้ามาท่วมบริเวณท่ี

ให้อาหารปลา ซึ่งทางเทศบาลต้าบลบ้านกลางได้น้ากระสอบทรายมาก้ันไว้แล้วบางส่วน นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่บ้านอยู่

ริมน้้าได้มาเฝ้าสังเกตการณ์ว่าคืนนี้น้้าจะข้ึนสูงหรือไม่ โดยประชาชนบอกว่าตนเองบ้านอยู่ริมแม่น้้าและได้ขนของขึ้นไว้บนชั้น 

2 แล้ว แต่น้้าในปีนี้คงไม่น่ากลัวเหมือนปี 2554 

  

 

 

 

 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://www.naewna.com/local/605841 (./...)https://today.line.me/th/v2/article/kxDZLw 
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น้ ำป่ำทะลักท่วมพ้ืนที่ บ.น้ ำลัด อ.สะเดำ หลังฝนตกหนัก หลำยฝ่ำยพร้อมรับมือ 
77kaodedเผยแพร่ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา • 77 ข่าวเด็ด 

  สงขลา-สะเดา เกิดฝนตกหนักติดต่อหลายชั่วโมงในพ้ืนท่ี

อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ส่งผลน้ าเริม่ทะลักเข้าท่วมพื้นท่ีบ้านน้ า
ลัดต าบลส านักแต้ว ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ผู้ใหญ่บา้นและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเตรียมรับมือมีการขนย้ายทรัพย์สินไว้ในท่ี
ปลอดภัย ด้านฝ่ายปกครองพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์
วิกฤต 

  วันน้ี ( 30 พ.ย. 64 ) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ บ้านน้ าลัด ม.2 

และบ้านลุ่ม ม. 1 ต.ส านักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา หลังจากมฝีนตก

หนักตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น.วันที ่29 ก.ย. จนถึงช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ส่งผลท าให้เริ่มมีน้ าป่าทะลักในหมู่บ้าน รวมถึงบ้านเรือนของ

ประชาชนบางส่วน รวมถึงเส้นทางแต่การสญัจรไปมายังใช้การได้ 

  นายประสพ อิตัน ผู้ใหญ่บา้น หมูท่ี่ 2 บ.น้ าลัด ต.ส านักแต้ว บอกว่ากระแสน้ าเริม่ไหลเข้า

ท่วมหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากมีฝนตกหนักก็ได้มีการแจ้งเตือน

ชาวบ้านผ่านเสยีงตามสายให้เตรียมพร้อมอยู่แล้ว เพื่อให้เกดิความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยส์ิน ซึ่ง

สถานการณ์โดยรวมยังไมม่ีรายงานความเดือดร้อน หรือเหตุร้ายแรงแต่อย่างใด ท้ังนี้ชาวบ้านส่วน

ใหญ่มีความเคยชินซึ่งปกติ บ.น้ าลดัจะมีน้ าท่วมทุกปี เนื่องจากพ้ืนท่ีเป็นท่ีลุ่ม 

"หากไม่มฝีนตกเพิม่น้ าคงจะลดเขา้สู่ภาวะปกติในไม่ช้า แต่รวมๆก็ตอ้งรอดูสถานการณ์ในช่วงบ่ายซึ่งจะเป็นเวลาที่ฝนมักจะตก ตอนนี้ก็เร่ง

ประชาสมัพันธ์ในเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กๆที่ออกมาเล่นน้ าผู้ปกครองควรดูแลด้วย เพื่อป้องกันเหตุร้ายและความสญูเสีย ” 

  ด้านนายสรุินทร์ สรุิยะวงศ ์นายอ าเภอสะเดา พร้อมกับนายณัฐพล สนใจ ปลัดอ าเภอช านาญการกลุม่งานความมั่นคง อ.สะเดา และ

ก าลังอส.ได้ลงพื้นที่เพ่ือติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด พร้อมสอบถามเหตุการณจ์ากประชาชน 

โดยนายอ าเภอบอกว่า เบื้องต้นฝา่ยปกครองไดม้ีการตระเตรยีมก าลงัพล เครื่องมือ แครื่องใช้พร้อมอุปกรณ์ตา่งๆไวร้องรับ หากเหตุการณ์วิกฤต 

และมีการประสานกับจังหวดัสงขลาไว้แล้ว เราพร้อมจะให้ความช่วยเหลือได้ทันที แต่ ณ ตอนนี้ยังอยู่ในข้ันปกติ  ซึ่งต้องดูและตดิตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากอุตุนยิมฯ เท่าที่ทราบพบว่าฝนจะมีปรมิาณลดน้อยลงหลังจากนีไ้ปจนถึงประมาณวันท่ี 5 ต.ค.ที่จะถึงนี ้

  ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าพ้ืนท่ีในหมู่บ้านซึ่งเป็นสวนยางพารามีน้ าท่วมขังระดับน้ าสูงประมาณ 60 ซม. ส่วนพ้ืนท่ีรอบนอกใกลล้ า

คลองน้ าทะลักท่วมสวนทุเรียนเนือ้ท่ีประมาณ13 ไร่ อย่างไรก็ดีเจา้ของสวนบอกว่าน้ าท่วมทุกปี หากไม่มฝีนตกเพิม่คาดว่าประมาณ 5-6 ช่ัวโมง 

คงเข้าสู่ภาวะปกต ิ

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/PqvNNM?utm_source=lineshare 
(./..)https://www.77kaoded.com/news/phumarin/2176571                                     
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เขื่อนป่ำสักฯ เพิ่มกำรระบำยน  ำ สระบุรี รำยงำนเหตุอุทกภัยใน 10 อ ำเภอ 

JS100อัพเดต 2 ชั่วโมงท่ีผ่านมา • เผยแพร่ 9 ชั่วโมงท่ีผ่านมา • JS100:จส.100 

 
เขื่อนป่าสักฯ เพ่ิมการระบายน ้า สระบุรี รายงานเหตุอุทกภัยใน 10 อ้าเภอ 

          นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื นที่ตรวจสถานการณ์น ้าในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่

อาคารควบคุมและการประมวล เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน ้าในเข่ือนที่ 1,014.45 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 

105.64 ของความจุที่ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังมีน ้าเหนือ ไหลลงเขื่อนใกล้เคียงกับน ้าที่ระบายออก ซึ่งเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์

ต้องเปิดประตูระบายน ้า 5 บาน ปรับเพิ่มการระบายน ้า ลงท้ายเขื่อน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันมีน ้าเหนือไหล

ลงตัวเขื่อนในปริมาณมาก และยังคงต้องระบายน ้าจากเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง  

  ทางจังหวัดสระบุรี ได้แจ้งเตือนประชาชน และทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองท้องถิ่น ได้

ติดตามดูแลเป็นพิเศษ พื นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วได้แก่ ต้าบลแสลงพัน ต้าบลค้าพราน อ้าเภอวังม่วง 

ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย 30 กันยายน 2564 (เวลา 19.00 น.) 

ดังนี  

1.อ้าเภอมวกเหล็ก 

    1) ต้าบลมวกเหล็ก หมู่ 1- 4 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 4 ครัวเรือน 

2.อ้าเภอวังม่วง 

     1) ต้าบลแสลงพัน 

- หมู่ที่ 3 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 6 ครวัเรือน (อพยพไปวัดหินซ้อน) 

- หมู่ที่ 5 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 45 ครัวเรือน (อพยพไปวัดหนองกลด 25 ครัวเรือน) 

- หมู่ที่ 4 เสียเสียเบื องต้น จ้านวน 22 ครัวเรือน (อพยพไปวัดแสลงพัน) 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://www.js100.com/en/site/news/view/109235 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/vgDnPE 
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     2) ต้าบลค้าพราน หมู่ที่ 3 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 13 ครัวเรือน (ก้าลังอพยพ) 

     3) ต้าบลวังม่วง หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทธิ์ จ้านวน 6 ครัวเรือน (ก้าลังอพยพ) 

3. อ้าเภอแก่งคอย 

     1) ต้าบลหินซ้อน หมู่ที่ 1, 2, 3, 7 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 100 ครัวเรือน (อพยพไป อบต.หินซ้อน) 

     2) ต้าบลแก่งคอย ชุมชนสันติสุข เสียหายเบื องต้น จ้านวน 5 ครัวเรือน 

     3) ต้าบลเตาปูน หมู่ที่ 6 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 6 ครัวเรือน 
โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง 

     4) ต้าบลตาลเดี่ยว หมู่ที่ 1 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 1 ครัวเรือน 

4.อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

     1) ต้าบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 1 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 10 ครัวเรือน 

5. อ้าเภอเมืองสระบุรี 

- ต้าบลปากเพรียว ชุมชนเขาคูบา 1,2 ชุมชนวัดศรีบุรีรตนาราม และชุมชนดาวเสด็จ เสียหายเบื องต้น จ้านวน 32 ครัวเรือน 

(อพยพไป จุดที่ ทม.สระบุรีจัดไว้ตามชุมชน) 

- ต้าบลตะลิ่งชัน หมู่ที่ 6 / ต้าบลตะกุด หมู่ที่ 6 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 24 ครัวเรือน 

6.อ้าเภอเสาไห้ (ขนย้ายสิ่งของขึ นที่สูง ส่วนใหญ่) 

     1) ต้าบลบ้านยาง 

- หมู่ 4 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 10 ครัวเรือน 

- หมู่ 6 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 7 ครัวเรือน 

- หมู่ 9 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 4 ครัวเรือน 

- หมู่ 10 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 13 ครัวเรือน 

- หมู่ 12 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 3 ครัวเรือน 

- หมู่ 13 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 6 ครัวเรือน 

- หมู่ 14 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 6 ครัวเรือน 

     2) ต้าบลต้นตาล 

- หมู่ 2 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 1 ครัวเรือน 

- หมู่ 3 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 2 ครัวเรือน 

- หมู่ 4 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 1 ครัวเรือน 

- หมู่ 5 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 2 ครัวเรือน 

- หมู่ 6 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 2 ครัวเรือน 

     3) พระยาทด 
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- หมู่ 1 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 5 ครัวเรือน 

- หมู่ 2 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 1 ครัวเรือน 

     4) ต้าบลศาลารีไทย 

- หมู่ 2 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 1 ครัวเรือน 

- หมู่ 5 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 1 ครัวเรือน 

     5) ต้าบลงิ วงาม 

- หมู่ 2 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 2 ครัวเรือน 

     6) ต้าบลเริงราง 

- หมู่ 1 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 8 ครัวเรือน 

- หมู่ 3 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 3 ครัวเรือน 

- หมู่ 4 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 30 ครัวเรือน 

- หมู่ 6 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 23 ครัวเรือน 

     7) ต้าบลเมืองเก่า 

- หมู่ 3 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 4 ครัวเรือน 

- หมู่ 4 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 1 ครัวเรือน 

- หมู่ 6 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 4 ครัวเรือน 

- หมู่ 7 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 1 ครัวเรือน 

     8) เสาไห้ 

- หมู่ 1 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 6 ครัวเรือน 

     9) สวนดอกไม้ 

- หมู่ 1 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 5 ครัวเรือน ห้องแถว 7 

- หมู่ 2 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 5 ครัวเรือน 

- หมู่ 3 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 2 ครัวเรือน 

- หมู่ 4 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 2 ครัวเรือน 

- หมู่ 5 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 5 ครัวเรือน 

- หมู่ 6 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 10 ครัวเรือน 

- หมู่ 7 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 8 ครัวเรือน 

- หมู่ 8 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 8 ครัวเรือน 

     10) ต้าบลท่าช้าง 

- หมู่ 5 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 1 ครัวเรือน 

- หมู่ 6 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 1 ครัวเรือน 
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7. อ้าเภอหนองโดน 

     1) ต้าบลบ้านกลับ หมู่ที่ 1 

     2) ต้าบลดอนทอง หมู่ที่ 4,6,7 

ความเสียหายอยู่ระหว่างการส้ารวจ 

8. อ้าเภอบ้านหมอ 

     1) ต้าบลบางโขมด 

- หมู่ที่ 5 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 8 ครัวเรือน 

- หมู่ที่ 4 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 6 ครัวเรือน 

     2) ต้าบลบ้านครัว หมู่ที่ 1 เสียหายเบื องต้น จ้านวน 18 ครัวเรือน 

9.อ้าเภอพระพุทธบาท 

-ต้าบลพระพุทธบาท ชุมชนท้ายพิกุล เสียหายเบื องต้น จ้านวน 3 ครัวเรือน (สูบน ้าออกแล้ว) 

10. อ้าเภอดอนพุด 

     1) ต้าบลดอนพุด หมู่ที่ 1,2,4 

     2) ต้าบลไผ่หลิ่ว หมู่ที่ 3, 4 

     3) ต้าบลบ้านหลวง หมู่ที่ 2,3,4 

     4) ต้าบลดงตะงาว หมู่ที่ 4,5,6 

          พืชไร่ ได้รับความเสียหาย 646.75 ไร่ สวน ได้รับความเสียหาย 3.75 ไร่ ไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 

11.อ้าเภอหนองแซง 

- ยังไม่มีรายงานการเกิดสถานการณ์ 

12.อ้าเภอวิหารแดง 

- ต้าบลวิหารแดง หมู่ที่ 10 

- ต้าบลคลองเรือ หมู่ที่ 8 

เสียหายเบื องต้นรวม 18 ครัวเรือน (น ้าท่วมขังจากฝนตกไม่มีทางระบาย) 

13.อ้าเภอหนองแค 

- ยังไม่มีรายงานการเกิดสถานการณ์ 

ภาพจากส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี 

#สระบุรี 

#น ้าท่วม 
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วังม่วง สระบุร ีอ่วม แม่น  ำป่ำสักทะลักล้นตลิง่เข้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชนสูงเกือบ 3 เมตร 

Manager Onlineเผยแพร่ 8 ชั่วโมงท่ีผ่านมา • MGR Online 

 
  สระบุรี - วังม่วงสระบุรี อ่วม แม่น ้าป่าสักทะลักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงเกือบ 3 เมตร รีสอร์ต 

นักท่องเทีย่วติดเกาะ หนีน ้าอลหม่านไม่ทันตั งตัวเจ้าหน้าที่เร่งช่วยอพยพเร่งด่วน 

  จากกรณีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เร่งผันน ้าบริเวณเหนือเข่ือนเปิดประตูระบายน ้า ทุกบาน ลงสู่ท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1200.46

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 103.720 ลูกบาศก์เมตรต่อวันส่งผลให้อ้าเภอวังม่วงซึ่งเป็นอ้าเภอที่ติดกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต้อง

ประสพปัญหาน ้าล้นตลิ่งไหลหลากเป็นวงกว้างเข้าท่วมบ้าน เรือนประชาชน พืชสวนไร่นา โดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองกรด 

หมู่ 5 ต้าบลแสลงพัน และ หมู่2 -3 ต้าบลค้าพราน อ้าเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี ระดับน ้าสูงเกือบ3 เมตร เกือบมิดหลังคาบ้าน

ชาวบ้าน 

  บางส่วนต้องเร่งอพยพขนย้ายข้าวของ สัตว์เลี ยง ไปไว้ใน ที่ปลอดภัย กันตลอดทั งวัน ส่วนชาวบ้านบางราย เป็นห่วง

บ้านไม่ยอมออกไปด้านนอก ทางญาติๆ ก็ต้องพายเรือ ส่งน ้าส่งอาหาร ส่วนสัตว์เลี ยงที่หนีไม่ทันก็ไปอาศัยหลังคาบ้าน หนีน ้า

ท่วม 

  ผู้สื่อข่าวพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิ ปอเต็กตึ ง ต้องน้าเรื่อยนต์ท้องแบนส้ารวจ เพ่ือ ช่วยเหลือชาวบ้านที่ต้องการขนย้าย

ข้าวของหรือต้องการออกไปอาศัยอยู่ศาลา วัด หนองกรดสามัคคี ที่ทางเทศบาลต้าบล แสลงพัน เปิดเป็นศูนย์ ช่วยเหลือ ผู้

ประสบอุทกภัยชั่วคราว เพ่ือให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน ้าท่วมบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยได้ พร้อมทั ง ขนย้ายข้าวของ และสัตว์

เลี ยงมาไว้ที่ศาลาวัดได้  ซึ่งขณะนี มีชาวบ้านที่หนีน ้าท่วม มาอาศัย ที่ศาลาวัดดังกล่าวแล้ว ประมาณ 25 ครัวเรือน ส่วนที่เหลือ 

อีกกว่า50 ครัวเรือน ยังคง ต้องทยอยกันออกมา อย่างต่อเนื่อง ส่วนความเสียหายน ้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ทั ง 3 หมู่บ้าน 

ประมาณ เกือบ 300 หลังคาเรือน บางจุดระดับน ้าสูงเกือบ 3 เมตร 

  ส่วนรีสอร์ตแห่งหนึ่งที่ตั งอยู่ใกล้กับแม่น ้าป่าสักถูกน ้าล้นตลิ่งเข้าท่วมห้องเช่ารายเดือน รวมไปถึงห้องเช่า ของ

นักท่องเที่ยวท้าให้มีนักท่องเที่ยวไม่สามารถออกได้เนื่องจากมวลน ้าเข้าท่วมโดยรอบรีสอร์ต ระดับน ้าสูงเกือบ 2 เมตร แม้กระ 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://mgronline.com/local/detail/9640000097084 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/g0D6Gg 
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ทั งฝูงเป็ดยังต้องหนีไปอยู่บนหลังคา เฟอร์นิเจอร์ ภายในห้อง พัก รวมถึงเตียงนอน ได้รับความเสียหาย ไป 9 ห้อง พร้อมทั ง

บ้านพักพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า อีก 2 หลังจมน ้าเสียหาย 

 นายวัลลพ จันทร์ศรีนวล อายุ 34 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่มาเช่าพักอาศัย ที่รีสอร์ต ดังกล่าว เล่าว่าตนเองมาทราบ

ว่าเกิดน ้าท่วม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่ามวลน ้าไหลหลากเข้าท่วมตั งแต่เมื่อคืนจากสาเหตุการระบายน ้าของเขื่อนป่าสัก

ชลสิทธิ์ ซึ่งตนเองรู้สึกตกใจมาก เนื่องจากน ้าท่วมสูงรอบรีสอร์ต ไม่สามารถออกจากรีสอร์ต เจ่าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ตกค้างอยู่

ประมาณ 7คน รวมทั งเด็กอายุ 3ขวบ ส่วนรถยนต์อีก 4 คัน โชคยังดีระดับน ้ายังท่วมไม่ถึง จึงจอดทิ งไว้ก่อน เพ่ือหาวิธี

เคลื่อนย้ายออกจากรีสอร์ต 

  ด้านอุทธรณ์ เผ่าสมบูรณ์ เจ้าของรีสอร์ต ดังกล่าว เผยว่าจากมวลน ้าที่ล้นตลิ่ง จากแม่น ้าป่าสักเข้าท่วมรีสอร์ต ตนเอง

เสียหาย รู้สึกข้องใจ ว่าท้าไม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการรีสอร์ต ที่อยู่ใกล้แม่น ้าป่าสักให้รู้ตัว

ก่อนบ้าง เพ่ือจะได้ขนย้ายข้าวของหนีน ้าได้ทัน ตนเองยืนยันได้ว่าไม่มีการแจ้งเตือนแต่อย่างใดท้าให้ รีสอร์ต ตนเองได้รับ

ความเสียหาย เบื องต้นกว่า 1 ล้านบาทแล้ว แบบนี  ใครจะรับผิดชอบ ทรัพย์สินตนเอง ที่ถูกน ้าท่วมพังเสียหาย ส่วน 

นักท่องเที่ยว ทางเจ้าหน้าที่ได้ น้าเรือยนต์ มารับ ออกไปยัง พื นที่ปลอดภัย ทั งหมดแล้ว 
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น้ ำท่วมสระบุรีหลังเขื่อนป่ำสักฯ เร่งระบำย กระทบพ้ืนที่ท้ำยเขื่อนแล้ว 

ไทยรัฐออนไลน์ - ในประเทศ 
อัพเดต 5 ชั่วโมงท่ีผ่านมา • เผยแพร่ 5 ชั่วโมงท่ีผ่านมา 
  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เร่งระบายน ้าสู่ท้ายเขื่อน ส่งผลให้บ้านริมน ้าป่าสัก ชุมชนท้ายเขื่อนและพระวัดหนองกรด ที่ อ.วัง
ม่วง สระบุรี เจอน ้าท่วมสูงกว่า 1 ม. ส่วน อ.เสาไห้ ชาวบ้านเร่งขนของขึ นท่ีสูง 
  เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี ทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้เปิดประตูเร่งระบายน ้า 
7 บานประตู ซึ่งจะรองรับน ้าทางเหนือจากโดยน ้าในอ่างเหนือเขื่อนมี 1,014 ล้านลูกบาศก์เมตร และเช้านี มีการระบายลงท้าย
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน วัด และโรงเรียนที่อยู่ท้ายเขื่อน และผู้
อาศัยอยู่ริมแม่น ้าป่าสัก โดยน ้าท่วมบ้าน วัด โรงเรียน ทั งหมด เดือดร้อนหลายหลังคาเรือน ขณะที่ ชาวบ้านกับพระตั งแต่เช้า
มาต่างขนของอพยพขึ นหนีน ้ากันอลหม่าน 
  ชาวบ้านและวัด ท้ายเขื่อนป่าสักที่รับผลกระทบด่านแรก เป็นชาวบ้านบ้านหนองกรด หมู่ที่ 5 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง 
จ.สระบุรี ที่มีรวม 50 หลังคา อยู่ใกล้ริมแม่น ้าป่าสัก รับผลกระทบตั งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา น ้าเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านมิด
หลังคาจ้านวนราว 10 หลังคา ส่วนที่เหลือ โดนน ้าท่วมสูง 1 เมตร ประชาชนและพระในวัดต่างขนของหนีขี นที่สูงกันอลหม่าน 
ในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง สระบุรี เจ้าหน้าที่ทหารมณทลทหารบกที่ 18 ลงพื นที่ช่วยกันขนของให้ชาวบ้าน
และน้าเรือท้องแบนมาช่วยในการขนย้าย ซึ่งช่วงเย็นที่ผ่านมา ก็มีการระบายน ้าออกจากเขื่อนเพิ่มขึ นอีก 
  ด้าน นางจ้าเรียน กุหนองกรด อายุ 54 ปี ชาวบ้านหนองกรด เล่าเหตุการณ์ว่า ช่วงคืนท่ีผ่านมาเกิดน ้าทะลักเข้ามาใน
บ้านตน อย่างรวดเร็ว โดยตนเองอยู่อาศัยกับลูกสาววัย 15 ปี สองคน พอเห็นน ้าเข้าบ้านตนกับลูกสาวต่างขนของที่จ้าเป็นขึ น
ชั นสองของบ้านแต่ก็ไม่รอดน ้าท่วมจนเกือบมิด ตนได้เอาออกมาได้บางส่วนข้าวของที่จ้าเป็น และตอนนี ตนกับเพ่ือนบ้านที่ถูก
น ้าท่วมมานอนอาศัยที่ศาลาวัดหนองกรดในส่วนที่น ้าไม่ท่วมถึง 
  ขณะที่ หลวงพ่อ เจ้าอาวาสวัดหนองกรด อ.วังม่วง จ.สระบุรี เผยว่า ช่วงเช้าตนจะออกไปบิณฑบาตเห็นน ้าทะลักเข้า
วัด ตนกับพระลูกวัดก็ต่างขนของในวัดที่ศาลาหนีขึ นที่สูงกันอลหม่าน 
  ส่วนพื นที่อ้าเภอเสาไห้ ที่อยู่ริมแม่น ้าป่าสัก หลังแม่น ้าป่าสักเพ่ิมระดับสูงขึ น พบประชาชนพากันขนของหนีน ้าขึ นที่
สูง มีประชาชนได้รับผลกระทบ 1.ต้าบลสวนดอกไม้ หมู่ที่  1 2.ต้าบลเสาไห้ หมู่ที่ 1,3 3.ต้าบลงิ วงาม 4.ต้าบลท่าช้าง หมู่ที่ 
2,5 5.ต้าบลบ้านยาง หมู่ ที่ 4,6,9,10,12,13,14 6.ต้าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 4,6 7.ต้าบลเริงราง หมู่ 1,3,4,6 รวมกว่า 100 หลังคา
เรือน 
  นางสว่างจิต อินขาน อายุ 53 ปี ก้านันต้าบลเสาไห้ กล่าวว่า หลังจากทราบว่าเขื่อนได้เพ่ิมการระบายน ้า ก็ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบ ซึ่งน ้าได้เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว และน ้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง เบื องต้น มีหน่วยงานใน
พื นที่ได้ท้าการออกช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนบางส่วนแล้ว. 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/l9DrBv?utm_source=lineshare 
 (../...)https://www.thairath.co.th/news/local/central/2207869 
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เจ้ำพระยำล้นตลิ่งท่วมอ่ำงทองที่ป่ำโมก เร่งป้องกันเขตเศรษฐกิจใน อ.เมอืง 
ไทยรัฐออนไลน์30 ก.ย. 2564 17:00 น. 

  อ่างทองเจอน้้าเจ้าพระยาล้นตลิ่งท่วมขยายวงกว้างของพื้นที่ 
หมู่ 6 ต.บางปลากด จนท.กู้ภัยเข้าช่วยชาวบ้านขนของออกพ้ืนที่ ด้าน 
ตร.ส่งก้าลังดูแลความปลอดภัย การจราจร เร่งป้องกันเขตเศรษฐกิจ อ.
เมือง  
  เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 รายงานสถานการณ์น้้าเอ่อล้นตลิ่งขยาย
วงกว้าง โดยบริเวณพ้ืนที่หมู่ 6 ต้าบลบางปลากด อ้าเภอป่าโมก นั้นน้้า
ได้ทะลักเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อวานที่ผ่านมาได้รับ
ผลกระทบเป็นวงกว้างหลายร้อยหลังคาเรือน และน้้าเจ้าพระยายังคง

เอ่อล้นข้ามถนนเส้น 309 ป่าโมก-อยุธยา ถนนเสียหายด้านข้างพังทลาย ข้ามไปยังพ้ืนที่ต้าบลโรงช้าง อ้าเภอป่าโมก และที่
บริเวณสี่แยกไฟแดงน้้าท่วมสูงการจราจรต้องระมัดระวัง ส่วนทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
ประชาชนตามที่ร้องขอในการย้ายผู้ป่วยคนแก่และส่งสิ่งของให้ความช่วยเหลือ ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ต้ารวจ สภ.ป่าโมก ก็ได้
จัดก้าลังเจ้าหน้าที่ต้ารวจเข้าดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชน และความสงบเรียบร้อยพร้อมช่วยอ้านวยการจราจร
บนท้องถนน ส่วนทางด้านเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ระดมการกรอกกระสอบทรายเข้าปิดกั้นน้้าตามจุดเสี่ยงเนื่องจากผนังกั้น
น้้าริมแม่น้้าเจ้าพระยานั้นเหลือความสูงไม่ถึง 1 เมตร น้้าก็จะไหลข้ามพนังมาแล้วมีการตั้งโรงครัวท้าอาหารแจกจ่ายผู้ที่มาร่วม
ด้วยช่วยกันและยังมีก้าลังสามล้อแดง มอเตอร์ไซค์รับจ้างหลายร้อยคนที่เข้าร่วมช่วยป้องกันเขตเศรษฐกิจ และยังมีก้านัน
ต้าบลหัวไผ่ พาลูกบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันกรอกกระสอบทรายในเมืองอ่างทองเป็นการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เพ่ือป้องกัน
ระดับน้้าไม่ให้ไหลเข้าเมือง 
   ด้านสถานการณ์น้้าเจ้าพระยา ยังไหลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีหลายพ้ืนที่ได้รับผลกระทบแล้วหลายร้อยครอบครัว ที่
หมู่ 1-2-3-5 ต้าบลโผงเผง อ้าเภอป่าโมก ที่บริเวณต้าบลบางปลากด อ้าเภอป่าโมก พ้ืนที่หมู่ 1 ต้าบลจ้าปาหล่อ อ้าเภอเมือง 
พ้ืนที่หมู่ 1-2 ต้าบลโพสะ อ้าเภอเมือง และพ้ืนที่หมู่ 9 ต้าบลบางจักร อ้าเภอวิเศษชัยชาญ ส่วนถนนเส้น 309 ป่าโมก อยุธยา 
ยังมีน้้าไหลบ่าเข้าท่วม รถยนต์ขนาดใหญ่ผ่านได้ ส่วนรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวัง 
  ส่วนน้้าที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองเพ่ิมสูงขึ้นอยู่ที่ 9.12 เมตร จากระดับก้าแพงก้ัน 10 เมตร เหลือไม่ถึง 
1 เมตรก็จะเลยก้าแพงกั้นน้้าแล้ว มีปริมาณน้้าไหลผ่าน 2,497 ลบ.ม/วินาที. 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(../...) https://www.thairath.co.th/news/local/central/2207694 (./..) https:// today.line.me/th/v2/article/Q8oo1e?utm_source=lineshare 
(./..) https://today.line.me/th/v2/article/3OJY3Z?utm_source=lineshare (../...)https:// mgronline.com/local/detail/9640000096958 
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ดินตก-ดินสไลด!์! ถนนสายหลัก อ าเภอ ‘แม่ระมาด-บ้านตาก’ ถูกตัดขาด 

วันที่ 30 กันยายน 2564 - 14:59 น. 

 
  เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตาก ว่า หลังจากท่ีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่อง ท าให้เกิด
ดินสไลด์บริเวณเส้นทางสาย อ.บ้านตาก-อ.แม่ระมาด เป็นรายทาง และยังท าให้ถนนบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 54-55 เขต อ.แม่
ระมาด ถูกตัดขาดยาวกว่า 10 เมตร ส่งผลให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากระยะทางที่ถูกตัด
ขาดยาวมาก 

  ล่าสุดเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตาก 1 (อ.เมืองตาก) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ เพ่ือสร้างสะพานเบลีย์ แล้ว คาดว่า
ต้องใช้เวลา 2 วัน ถึงจะแล้วเสร็จ จึงขอให้ประชาชนเลี่ยงไปใช้เส้นทางสายเอเชีย 12 ถนนสาย อ.แม่สอด-อ.เมืองตาก 

 

 

 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
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แผ่นดินทรุดตัว ลึก 8 เมตร ริมถนนบ้านบุพราหมณ์ เร่งประสานหน่วยงานแก้ไข จ.ปราจีนบุร ี

                                                                                                                  30 ก.ย. 2564 | 02:07:07 
  ตามท่ีเมื่อวันที่ 28 กย 64 สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี ได้รายงานกรม ปภ. ว่า ได้เกิด
แผ่นดินทรุดตัวลง ห่างจากริมถนนประมาณ 30 ซม. อาจเกิดอันตรายส าหรับผู้ใช้ถนน 
สถานที่เกิดเหตุ ริมถนนบ้านบุพราหมณ์ หมู่ที่ 3 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นั้น 
วันที่ 29 กย 64 นางมาละนี จินดารัตน์ หน.สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.

ทนงศักดิ์ สุวรรณเตมีย์ หน.ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ พร้อมด้วย ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปราจีนบุรี หัวหน้ากลุ่มวิชาการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี และหัวหน้างาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บุพราหมณ์ ตรวจสอบพื้นท่ีที่มีการทรุดตัวลึกประมาณ 8 เมตร เป็นแนวยาว จากการ
ตรวจสอบปรากฏว่าการทรุดตัวลึก 8 เมตร เป็นการทรุดตัวที่เกิดจากน้ ากัดเซาะ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ริมถนนที่เลียบคลองล า
พญาธาร ช่วงทรุดตัวเป็นบริเวณโค้งของคลองล าพญาธาร จึงท าให้เกิดการทรุดตัวเป็นแนวยาวตามตลิ่ง ยาวประมาณ 20 
เมตร ลึก 8 เมตร 
คณะฯ ได้ให้ค าแนะน า อบต.บุพราหมณ์ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ซ่อมแซมตลิ่งชั่วคราว โดยใช้เสาเข็มขนาดใหญ่กดสลับกันตลอดแนวขอบตลิ่งที่ทรุดตัวประมาณ 30 เมตร แล้วถมดินเพื่อ
ป้องกันการทรุดตัวเพ่ิมจนถึงถนนคอนกรีต 
2. ท าหนังสือแจ้งอ าเภอนาดี ให้แจ้งจังหวัด พิจารณาแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ใก้การสนับสนุนจัดท าโครงการเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง 
CR. กอ.ปภ.จ.ปราจีนบุรี 
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(../...) https://www.fm91bkk.com/fm91-109993 (./..) https://today.line.me/th/v2/article/PqKOBr?utm_source=lineshare 
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เบตงฝนถล่มดินสไลดท์ับบ้ำนชำวบ้ำน แถมน  ำยังกัดเซำะถนนหมู่บ้ำนพังอีก 1 สำย 
ไทยรัฐออนไลน์ 
  เบตงเจอฝนตกหนักนานหลายชั่วโมง ท้าให้ดินบนเขาอุ้มน ้าไม่ไหวสไลด์ทับบ้านชาวบ้านที่ ต.ยะรม พังเสียหาย น ้า
กัดเซาะถนนสายบ้านธารน ้าใสหลายจุด เจ้าหน้าที่แจ้งเลี่ยงใช้เส้นทาง หวั่นเกิดอันตราย 
  เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 30 ก.ย.64 นายวิโรจน์ จงอุรุดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลยะรม ปฏิบัติหน้าที่ นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลยะรม พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ยะรม ได้เดินทางไปตรวจดูความเสียหาย
ของบ้านเลขท่ี 135 ม.1 บ้านสวรรค์บนดอย ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งถูกดินสไลด์ลงมาทับบ้านพังเสียหายช่วงค่้าวานนี  

 
บ้านดังกล่าวเป็นบ้านปูนชั นเดียวปลูกอยู่บนเนินเขา ดินได้สไลด์ลงมาจากภูเขาทับบ้านพังเสียหายเกือบทั งหลัง ห้องนอน 
ห้องนั่งเล่น เต็มไปด้วยดินโคลน ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านถูกดินทับถมเกือบหมด เหลือเพียงห้องครัวและห้องน ้าที่ไม่
เสียหาย แต่ก็ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ โชคดีท่ีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คาดว่าวันนี หากมีฝนตกลงมาอีกดินก็คงสไลด์
ลงมาอีก เพราะช่วงนี ในพื นที่อ้าเภอเบตงมีฝนตกมาก พอบ่ายหรือช่วงเย็นก็จะมีฝนตกลงมาเกือบทุกวันท้าให้ดินอุ้มน ้า 

 
 
 
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(../...)https://www.thairath.co.th/news/local/south/2207537 (./..)https:// today.line.me/th/v2/article/3OJWZM?utm_source=lineshare 
  
 (./..) https://www.dailynews.co.th/news/279179/(../...)https://today.line.me/th/v2/article/Q8m96l?utm_source=lineshare 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/REr7nj?utm_source=lineshare (../...)https://siamrath.co.th/n/281165 
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/l9lNzv?utm_source=lineshare (../...)https://www.komchadluek.net/news/484054 
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  นายอับดุล บือนา อายุ 27 ปี เจ้าของบ้าน เล่าให้ฟังว่า ฝนตกหนักตั งแต่ช่วงเย็นนานติดต่อกันหลายชั่วโมง ประมาณ
ทุ่มครึ่ง ตนได้นอนอยู่ในห้องนอน ได้ยินเสียงดังคล้ายประทัดแต่ดังมาก จากนั นก็มีดินสไลด์ลงมาทับหน้าบ้านจนท้าให้ก้าแพง
บ้านพัง แล้วมีดินไหลเข้ามาในห้องนั่งเล่นและห้องนอน โชคดีท่ีตนยังไม่หลับจึงหนีออกมาได้ทัน ส่วนแม่นั่งกินข้าวอยู่ใน
ห้องครัว ลูกอยู่บ้านพี่สาวเลยปลอดภัย 

 
 
   นอกจากนี ในพื นที่ต้าบลยะรม ช่วงดึกวานนี ได้เกิดน ้ากัดเซาะถนนสายบ้ำนธำรน  ำใส หมู่ 5 ต.ยะรม อีก 3 
จุด เจ้าหน้าที่ อบต.ยะรม ต้องน้ากรวย และป้ายไวนิล ไหล่ทางช้ารุด โปรดระมัดระวัง ไปติดไว้ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมารับทราบ เพราะหวั่นจะเกิดอันตราย พร้อมทั งแจ้งให้ประชาชนที่ใช้รถยนต์เลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนสายยะรม-ธาร
น ้าทิพย์ บ้านราโมงใต้ เพราะบางจุดน ้าได้กัดเซาะถนนหายไปเกือบครึ่ง บางจุดน ้ากัดเซาะดินที่อยู่ใต้ถนนจนเป็นโพรงเหลือแต่
พื นผิวถนน หากมีรถหนักวิ่งผ่านหรือเกิดฝนตกลงมาอีกถนนอาจจะพังได้. 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AA
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
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สำยด่วน! เบอร์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือภัยน  ำท่วม 
อินโฟเควสท์อัพเดต 1 วันที่แล้ว • เผยแพร่ 1 วันที่แล้ว • ส ำนักข่ำวอินโฟเควสท์ 
 

  จากสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ รายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้้า

ท่วมจากอิทธิพลพาย ุ"เตี้ยนหมู่" ในช่วงวันที่ 23-28 ก.ย. 64 พบว่า มีน้้าท่วมใน 30 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

7 จังหวัด ยังคงมีอีก 23 จังหวัดที่ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์น้้าท่วม โดย อินโฟเควสท์ รวบรวมเบอร์โทร.ฉุกเฉิน

ส้าหรับแจ้งเหตุน้้าท่วม หรือ ประสานขอความช่วยเหลือ 

สำยด่วน! เบอร์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน  ำท่วม 

โทร. 1784 

 สำยด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) รับแจ้งเหตุน  ำท่วม 24 ชั่วโมง 

โทร. 1460 

 สำยด่วนกรมชลประทำนบริกำรประชำชน ตรวจสอบปริมำณน  ำ 

โทร. 1182 

 กรมอุตุนิยมวิทยำ ตรวจสอบสภำพอำกำศ 

โทร. 02-248-5115 
โฆษณำ - อ่ำนบทควำมต่อด้ำนล่ำง 

 ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  ำท่วม ส ำนักกำรระบำยน  ำ กทม. รับแจ้งและแก้ไขปัญหำน  ำท่วม รำยงำนสภำพอำกำศ 

ฝนตก น  ำท่วมขัง ในกรุงเทพมหำนคร 

โทร. 1644 

 สวพ.91 ส ำหรับแจ้งเหตุ และ ประสำนขอควำมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง 

โทร. 1137 

 จส.100 ส ำหรับแจ้งเหตุ และ ประสำนควำมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง 

 

โดย ส ำนักข่ำวอินโฟเควสท์  

 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/l9pKmv 
(../..)https://www.infoquest.co.th/2021/130313 

https://today.line.me/th/v2/publisher/101833
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วิธีตรวจสอบ และ ติดตำมสถำนกำรณ์น  ำท่วม มีช่องทำงไหนบ้ำง ? ข้อดีข้อเสีย เป็นอย่ำงไร ? 
Thaiwareอัพเดต 17 ชั่วโมงท่ีผ่านมา • เผยแพร่ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา • mØuan 

 
วิธีตรวจสอบน้้าท่วม และ ติดตามสถานการณ์น้้าท่วม มีช่องทางไหนบ้าง ทั้ง App บนมือถือ และเว็บไซต์ พร้อมข้อดีข้อเสีย 
ของแต่ละช่องทาง ดูกันผู้เขียนแนะน้าช่องทางไหน ? 

รวมแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ติดตำมสถำนกำรณ์น  ำท่วมในประเทศไทย 

หนึ่งในภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยของประเทศไทยก็คือ เหตุการณ์น้้าท่วม ซึ่งในปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) ที่เกิดน้้าท่วมใหญ่

จนระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาสูงถึง 2.27 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล หรือในปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) เกิดมหาอุทกภัย ที่

กินระยะเวลานานตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี และก็ไม่แน่ว่าในอนาคตจะเกิดเหตุการณ์น้้าท่วมใหญ่อีกหรือไม่ ? บทความนี้ เลยขอ

รวบรวม ช่องทำงต่ำง ๆ ส ำหรับเอำไว้ติดตำมสถำนกำรณ์น  ำท่วมในประเทศไทย ไว้ให้อัปเดตกันอย่างต่อเนื่อง และหาทาง

รับมือได้ทันท่วงที 

เนื อหำภำยในบทควำม 

 แอปพลิเคชันส้าหรับติดตามสถานการณ์น้้าท่วม 

 แอปพลิเคชันติดตามสถานการณ์น้้าท่วมที่ผู้เขียนแนะน้า 

 เว็บไซต์ติดตามสถานการณ์น้้าท่วม 

 เว็บไซต์ติดตามสถานการณ์น้้าท่วมที่ผู้เขียนแนะน้า 

แอปพลิเคชันมือถือส ำหรับติดตำมสถำนกำรณ์น  ำท่วม 

ช่องทางติดตามข่าวสารที่สะดวกท่ีสุดในตอนนี้ คงไม่พ้นอุปกรณ์มือถือ ที่สามารถเช็คข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา ซึ่งบรรดาผู้พัฒนา 

รวมทั้งสถาบันต่าง ๆ ก็ได้ท้า แอปพลิเคชันติดตำมสถำนกำรณ์น  ำท่วม ออกมาให้ได้ใช้งานกัน เราจึงรวบรวมมาให้เรียบร้อย

แล้ว 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/aND82p  
(../..)https://tips.thaiware.com/1708.html?utm_source=linetoday&utm_medium=source 

https://today.line.me/th/v2/publisher/100635


แอป DPM Reporter 

ข้อดี 

  สามารถดูข้อมูลข่าวในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบได้ 

ข้อสังเกต 

  ข้อมูลข่าวสารอัปเดตปริมาณน้อย 

ดาวน์โหลดแอป DPM Reporter ส้าหรับ iOS ได้ที่นี่ : 

 https://apps.apple.com/th/app/dpm-reporter/id977297308 

ดาวน์โหลดแอป DPM Reporter ส้าหรับ Android ได้ที่นี่ : 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.depthfirst.dpm.reporter 

แอปจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ในชื่อ แอป DPM Reporter ความน่าสนใจของแอปพลิเคชันนี้ 

คือ นอกจากภัยน้้าท่วมแล้ว ยังรวมไปถึงการอัปเดตสถานการณ์สาธารณะภัยอื่น ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้ง วาตภัย ภัย

หนาว อัคคีภัย ไฟป่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากคมนาคมขนส่ง ภัยสารเคมี วัตถุอันตราย ภัยจากการก่อความ

ไม่สงบ ภัยทางถนน 

ความน่าสนใจของแอป DPM Reporter ก็คือ ข้อมูลสาธารณะภัยต่าง ๆ ถูกรายงานในรูปแบบข่าวโดยหน่วยงาน DPM 

Reporter รวมทั้งผู้ใช้งานแอป ก็สามารถที่จะแจ้งข่าวเข้าไปได้ หากท้าการสมัครสมาชิก (หรือเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี 

Facebook) เสียดายที่ข้อมูลต่าง ๆ จากท้ังทางหน่วยงานเอง หรือผู้ใช้งานมีอยู่ไม่มาก เลยท้าให้ แผนที่ข่าว (แผนที่แสดง

ข้อมูลในพ้ืนที่ต่าง ๆ) มีจ้านวนข้อมูล รวมทั้งตัวเลขสถิติต่าง ๆ ให้อัปเดตเพียงน้อยนิด 

รูปแบบกำรติดตำมสถำนกำรณ์น  ำท่วม 

 น้าเสนอจากแหล่งข่าว แสดงข้อมูลบนแผนที่ 

 
แอปติดตามน้้าท่วม DPM Reporter 

https://apps.apple.com/th/app/dpm-reporter/id977297308
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.depthfirst.dpm.reporter
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รหัสข่าว: C-211001005103(1 ต.ค. 64/06:25) หน้า: 4/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 157.99 Ad Value: 142,191 PRValue : 426,573 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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“คณะก้ำวหน้ำ” ร่วมมอบของบริจำคให้ชำวชัยภูมิ-นครสวรรค์-โครำช จ้ีรัฐวำงแผนป้องกันภัยระยะยำว 
 

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 จากกรณีพายุดีเปรสชัน 

“เตี้ยนหมู่” พัดผ่านเข้าไทยในช่วงวันที่ 23-26 กันยายนที่ผ่านมา 

จนท าให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นท่ี กลายเป็นอุทกภัยที่ส่งผล

กระทบต่อประชาชนหลายสิบจังหวัด ซึ่งมูลนิธิคณะก้าวหน้า ได้

เปิดรับบริจาคทุนเพ่ือซื้ออาหาร เครื่องใช้ สิ่งของจ าเป็น เพ่ือ

แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยเมื่อวิกฤตน้ าท่วมได้ทุเลาลง. โดยความคืบหน้าล่าสุด 

หลังจากการเปิดรับบริจาคเม่ือวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีประชาชนให้การสนับสนุนบริจาคเข้ามาเป็นจ านวนมาก และ

บัดนี้ได้มีการน าทุนที่ระดมได้ไปจัดซื้อสิ่งของแจกจ่ายแก้ผู้ประสบภัยแล้ว.โดยเริ่มต้นจากจังหวัดชัยภูมิ นครสวรรค์ และ

นครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ซึ่งขณะนี้ทีมงานของคณะก้าวหน้าจากทั้งจังหวัดชัยภูมิ นครสวรรค์ 

และนครราชสีมา ก าลังเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ภาครัฐยังเข้าไม่ถึง ซึ่งมีอยู่หลาย

พันครัวเรือน จากการเก็บข้อมูลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทีมงานคณะก้าวหน้าในจังหวัดต่าง ๆ ระบุว่าในหลายพื้นที่ ต่าง

พบกับปัญหาคล้ายคลึงกัน ในการเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจากมีผู้ประสบภัยเป็นจ านวนมาก และการ

เดินทางขนส่งที่ถูกตัดขาดจากเหตุอุทกภัย.เช่น ที่จังหวัดนครสวรรค์ หลายพ้ืนที่น้ าท่วมหนักจนถนนขาด ประชาชนไม่สามารถ

สัญจรทางรถได้ ต้องใช้เรือในการสัญจร หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา มวลน้ า

จ านวนมากล้นมาจากอ่างเก็บน้ าเชียงไกร หลายพื้นที่ต้องประสบอุทกภัยจากพนังกั้นอ่างเก็บน้ าที่พังลงมา โดยไม่ได้มีการ

ประกาศเตือนแจ้งความเสี่ยงจากภาครัฐ ท าให้ประชาชนไม่ได้เตรียมตัวรับมืออุทกภัย .ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่าในวันเดียวกัน ได้

มีการโพสต์ข้อความลงทางเพจเฟซบุ๊กของคณะก้าวหน้า รายงานความคืบหน้าในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน พร้อม

ระบุว่า คณะก้าวหน้ายืนยันอย่างหนักแน่นว่า การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเพ่ือการจัดการน้ าและภัยพิบัติในระยะยาวเป็น

เรื่องจ าเป็นที่รัฐบาลควรให้ความส าคัญ แต่เมื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาวยังไม่เกิดข้ึน การบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะ

หน้าจึงเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกัน. “การปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญภัยพิบัติซ้ าซากทุกปี เพ่ือให้รัฐบาล

สามารถแจกถุงยังชีพเพ่ือหาเสียง สร้างบุญคุณ สร้างความนิยม อย่างเช่นทุกวันนี้ควรยุติลงและเริ่มต้นแก้ไขปัญหาอย่าง

จริงจังได้แล้ว” 
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(../...)https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_470387 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/z53VqK?utm_source=lineshare 

 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_470387


ปีที่: 34 ฉบับที่: 11957
วันที่: พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: รัฐบาลมีหน้าที่หยุด'น้ำท่วม'เกินจริง

รหัสข่าว: C-210930011006(30 ก.ย. 64/04:05) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 38.07 Ad Value: 60,912 PRValue : 182,736 คลิป: สี่สี(x3)
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น ้ำท่วมไม่หนักเท่ำปี 54                                                                    ไทยโพสต์ 
อัพเดต 1 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำ • เผยแพร่ 1 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำ • ไทยโพสต์ 
  เห็นสถำนกำรณ์น ้ำท่วมหลำยจังหวัดในเวลำนี  ชวนร้ำลึกถึงภำพจ้ำเหตุกำรณ์น ้ำท่วมใหญ่ในปี 54 หรือ “มหำ
อุทกภัย” ที่เกิดขึ นในพื นที่จังหวัดภำคกลำง กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ตอนนั นเจอเหตุกำรณ์น ้ำท่วมขังเป็นเวลำนำน 
บำงพื นที่ใช้เวลำถึงหลำยเดือนกว่ำ มวลน ้ำทั งหมดจะไหลกลับคืนคูคลองตำมปกติ 
โดยจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ธนำคำรโลก (World Bank) ประเมินว่ำ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจไทย มีมูลค่ำสูงถึง 
1.44 ล้ำนบำท จนถูกประเมินว่ำเป็น “มหำอุทกภัย” ที่เลวร้ำยที่สุด ทั งในแง่ของปริมำณน ้ำและจ้ำนวนผู้ได้รับผลกระทบ 
เพรำะมีประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนกว่ำ 3.6 ล้ำนคน พื นที่ทำงกำรเกษตรได้รับผลกระทบอย่ำงน้อย 5 ,087,352 ไร่ เกิด
ควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจรำว 1 ล้ำนล้ำนบำท ครั งนั นประชำชนคนไทยจ้ำนวนกว่ำ 5 ล้ำนคน กลำยเป็นผู้อพยพบนบ้ำน
เกดิตัวเอง คนงำนเกือบ 650,000 คน ตกงำน      
แต่ส้ำหรับเหตุกำรณ์ในปีนี  ผู้เชี่ยวชำญหลำยฝ่ำยต่ำงก็เชื่อว่ำ เหตุกำรณ์น ้ำท่วมในปี 2564 นี จะไม่ส่งผลต่อพื นที่เศรษฐกิจ 
อย่ำงกรุงเทพฯ และปริมณฑลมำกนัก เพรำะเมื่อประเมินจำกข้อมูลปริมำณฝน ปริมำณน ้ำกักเก็บ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้ำพระยำ
ในขณะนี มีน้อย หำกเปรียบเทียบกับในห้วงเวลำเดียวกันเมื่อปี 2554 จึงมีควำมเป็นไปได้น้อยมำกที่จะเกิดน ้ำท่วมใน
กรุงเทพมหำนคร (กทม.) ครั งใหญ่เช่นปี 2554  
โดย รศ.ดร.เสรี ศุภรำทิตย์ รองประธำนกรรมกำรมูลนิธิสภำเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ ให้ควำมเห็นว่ำ แม้ว่ ำขณะนี แม้จะมีกรณี
น ้ำท่วมเกิดขึ นในหลำยจังหวัด แต่โอกำสน ้ำท่วม กทม.เหมือนปี 2554 มีโอกำสเป็นไปได้น้อย เว้นแต่จะมีน ้ำระบำยไม่ทัน ท้ำ
ให้เกิดน ้ำท่วมขังเป็นเวลำนำน      
ล่ำสุด ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ ออกมำชี  3 ประเด็นว่ำ สถำนกำรณ์อุทกภัยจะ ไม่เหมือนปี 54 โดย 
1.ซึ่งหำกวิเครำะห์จำกสถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ พบว่ำภำพรวมของกำรเกิดน ้ำท่วมใหญ่ปี 2554 กับปี 2564 จะมีควำม
แตกต่ำงกัน เมื่อเปรียบเทียบปริมำณฝนที่ตกระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงกันยำยน พบว่ำในปี 2554 ปริมำณฝนเกือบทุกภำคสูง
กว่ำปี 2564 ยกเว้นภำคตะวันออกที่ปี 2564 สูงกว่ำปี 2554 เล็กน้อย และในภำพรวมทั งประเทศพบว่ำ ปี 2554 มีฝน
มำกกว่ำปี 2564 ถึง 20%      
2.เปรียบเทียบพื นที่และกำรกระจำยของฝน ตั งแต่ช่วงก่อนและเข้ำสู่ฤดูฝน พบว่ำ ในปี 2554 พื นที่ที่มีฝนตกและตกต่อเนื่อง
ได้แก่ บริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำงตอนบน ท้ำให้มีปริมำณน ้ำสะสมเป็นจ้ำนวนมำกในลุ่มน ้ำ
สำยหลัก รวมทั งเขื่อนและอ่ำงเก็บน ้ำต่ำงๆ เต็มควำมจุตั งแต่ต้นปี และในช่วงกลำงฤดูฝนถึงปลำยฤดูฝน กำรระบำยน ้ำ
สำมำรถท้ำได้น้อยเนื่องจำกมีฝนตกต่อเนื่อง ทั งเหนือเขื่อนและท้ำยเขื่อน ขณะที่ในปี 2564 ช่วงก่อนเข้ำสู่ฤดูฝน (เม.ย. -ต้น 
พ.ค.) กำรกระจำยฝนดี แต่เมื่อเข้ำสู่ฤดูฝนพบว่ำปริมำณฝนที่ตกน้อยลง โดยเฉพำะช่วงปลำยเดือน พ.ค.ถึง มิ.ย.มีปริมำณฝน
น้อยและบำงพื นที่มีฝนทิ งช่วงหลำยสัปดำห์       

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/REaVx3?utm_source=lineshare 
 (../...)https://www.thaipost.net/main/detail/118372 
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3.เปรียบเทียบอิทธิพลจำกพำยุหมุนเขตร้อนพบว่ำ ขณะที่ในปี 2564 ช่วงปลำยฤดูฝน เดือนกันยำยน มีพำยุที่เข้ำสู่ประเทศ
ไทยเพียงลูกเดียวคือ พำยุดีเปรสชัน “เตี ยนหมู่” ดังนั นจึงมีโอกำสน้อยมำกที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงจะเกิดน ้ำท่วม
แบบปี 2554 ทั งนี ขึ นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรและกำรระบำยน ้ำเป็นส้ำคัญ       ดังนั น ควำมกังวลของชำวกรุงที่
ตอนนี ก้ำลังย่้ำแย่จำกพิษโควิด ยังไม่หำยดี ก็คงจะไม่ได้ถึงกับเครำะห์ซ ้ำกรรมซัด เจอเหตุกำรณ์น ้ำท่ วมซ ้ำเติมอีก แต่ทั งนี 
ทั งนั นก็ยังไม่สำมำรถกำรันตีได้ชัดเจนมำกนัก เพรำะฤดูมรสุมยังไม่จบ และทำงกรมอุตุนิยมวิทยำก็จับตำพำยุไต้ฝุ่นที่ก้ำลังก่อ
ตัว ในทะเลจีนใต้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งก็ยังมีควำมเป็นไปได้ท่ีไทยจะเจอฝนตกอีก แต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องน่ำกังวล 
     จำกนี คงต้องพ่ึงกำรบริหำรจัดกำรน ้ำของกรมชลประทำนและรัฐบำลแล้วว่ำ จะรับมือกับวิกฤตครั งนี ได้ดีแค่ไหน เพรำะ
โจทย์แม้ว่ำจะไม่ท้ำทำยเท่ำปี 54 แต่เนื่องจำกประเทศยังได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโควิด-19 อยู่ และเศรษฐกิจ
ค่อนข้ำงอ่อนแอ ดังนั นประชำชนก็ไม่ควรจะได้รับเรื่องร้ำยๆ เพิ่มเติมอีก โดยเฉพำะพื นที่เศรษฐกิจอย่ำงนิคมอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ คงจะไม่สำมำรถปล่อยให้จมน ้ำได้อีก เพรำะจะท้ำให้ภำคกำรผลิตของประเทศเกิดสะดุด และจะส่งผลไปยังกำรส่งออก 
ซึ่งเป็นพระเอกหลักเพียงตัวเดียวของไทยที่ประคองเศรษฐกิจไทยเวลำนี . 
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ผู้เชี่ยวชำญประเมินสถำนกำรณ์น  ำท่วม จะซ  ำรอยปี 2554 หรือไม่  
30 ตุลำคม 2021 
 

ผู้เชี่ยวชำญส่วนใหญ่เชื่อว่ำ จะไม่เกิดเหตุน  ำท่วมใหญ่ใน
กรุงเทพมหำนครเช่นเดียวกับในปี 2554 เนื่องจำกเขื่อน
ขนำดใหญ่มีปริมำณน  ำไม่ถึงครึ่ง และอัตรำกำรระบำยน  ำยัง
อยู่ท่ี 2,500 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ต่ำงจำก 10 ปีก่อน
สูงสุดที่ 3,700-3,900 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที แต่ต้องระวัง
พำยุ 2 ลูกทีค่ำดว่ำจะพัดเข้ำมำในช่วงเดือนหน้ำ  
 
 

  ด้านพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้้าท่วมใน จ.ชัยภูมิ บอกเจ็บปวดที่มีภัย
ธรรมชาติ เจอคนตะโกนไล่ ส่วนอีกกลุ่มขอ "คนละครึ่ง" นานๆ ประชาชนในหลายจังหวัดทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคกลางเผชิญกับน้้าท่วมสืบเนื่องจากพายุเตี้ยนหมู่ที่ท้าให้เกิดฝนตกหนักมานานเกือบ 1 สัปดาห์แล้ว บางจังหวัดในภาค
อีสาน เช่น ชัยภูมิมีรายงานว่า "น้้าท่วมครั้งนี้หนักท่ีสุดในรอบ 50 ปี" ท้าให้ประชาชนในพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยในปี 2554 
กังวลว่า จะเกิดภัยพิบัติซ้้ารอยหรือไม่ สถานการณ์น้้าท่วมในปีนี้ต่างจากปี 2554 อย่างไร และเสี่ยงแค่ไหนที่กรุงเทพมหานคร
จะจมอยู่ใต้บาดาลอีกครั้ง 
 
ลุ้นพำยุ 2 ลูก  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวกับเดอะ โมเมนตัม ถึงความกงัวลต่อสถานการณ์น้้าของคนกรุงเทพมหานครว่า ตัวชี้วัด
ที่จะบอกว่า กทม. จะน้้าท่วมหรือไม่ มีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่อง ได้แก่  
1. ปริมาณน้้าฝนในพื้นที่  
2. ปริมาณน้้าหลากจากภาคกลางตอนบน  
3. น้้าทะเลหนุน  
  ทั้งนี้ ปัจจุบันปริมาณน้้าฝนยังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยปกติ ปริมาณน้้าหลากยังไม่ได้มีมากเท่าปี 2554 และน้้า
ทะเลหนุนก็ยังไม่ใช่จังหวะที่จะสร้างผลกระทบรุนแรง 
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://www.bbc.com/thai/thailand-58741324 (../...)https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1787318/  
(./..) https://www.dailynews.co.th/news/279179/(../...)https://today.line.me/th/v2/article/Q8m96l?utm_source=lineshare 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/REr7nj?utm_source=lineshare (../...)https://siamrath.co.th/n/281165 
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/l9lNzv?utm_source=lineshare (../...)https://www.komchadluek.net/news/484054 
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ที่มาของภาพ, Thai News Pix 
ค้าบรรยายภาพ, พ้ืนที่น้้าท่วมใน อ.เมือง จ. ชัยภูมิ 
  เว็บไซต์สนุกรายงานโดยอ้างค้าให้สัมภาษณ์ของนายสมควร ต้นจาน ผอ.ส่วน
พยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ว่า สถานการณ์น้้าท่วมใน
ขณะนี้ ก้าลังจะคลี่คลายลงเรื่อย ๆ เพราะฝนซาลงแล้ว และจะมีฝนอีกครั้งประมาณวันที่ 

4-5 ต.ค.2564 ช่วงนี้จึงมีเวลาบริหารจัดการน้้าได้ ขณะนี้พายุดีเปรสชัน "เตี้ยนหมู่" อ่อนก้าลังลง กลายเป็นหย่อมความกด
อากาศต่้าก้าลังแรง หลังจากนี้จะมีฝนเพ่ิม แต่ไม่เยอะ ส่วนใหญ่จะเกิดผลกระทบกับภาคใต้ ตอนบนของประเทศจะไม่มีฝน
แล้ว สถานการณ์น้้าท่วมขณะนี้ จึงไม่รุนแรงเท่าปี 2554  
  "ปีนี้พายุเข้ามาน้อยมาก เพ่ิงเข้า 1 ลูก เป็นลูกที่เกินคาดการณ์ เพราะคาดว่าจะถูกอากาศเย็นเบียดและอ่อนก้าลังไป 
แต่กลับมีความแรงข้ึนขณะเข้าใกล้ฝั่ง ก่อนเข้าฤดูฝนไม่มีฝนเลย เพ่ิงจะเริ่มมีฝน เดือน ก.ค.ถึงปัจจุบัน แตกต่างจากปี 2554 ที่
ปีนั้นมีฝนตกตั้งแต่ต้นปี และมีมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีพายุเข้ามาประมาณ 5 ลูก ซึ่งเกิดผลกระทบหนัก 2 ลูก ส่งผลให้
มีน้้าปริมาณมากและกระทบหลายจังหวัด" เว็บไซต์สนุกรายงานค้าพูดของผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง  
 
  ด้าน รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อ้านวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต เปิดเผยกับ 
workpointTODAY ว่า คาดว่าพายุจะมาประมาณ 2 ลูก ในช่วงเดือน ซึ่งส่วนตัวเขาเชื่อเพียง 50% ว่าจะเกิดขึ้น แต่ในการ
บริหารความเสี่ยงนั้น ต้องประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ดังนั้นถ้าพายุเข้ามา 2 ลูก จะท้าให้อัตราการปล่อยน้้าจากเข่ือน
เจ้าพระยาเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปถึงระดับ 3,000-4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือไม่ 
"ถ้าเม่ือไหร่เขาแตะถึง 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นั่นหมายความว่า เท่ากับปี 54 แล้ว" ดร. เสรี กล่าว 
 

ที่มาของภาพ, Thai News Pix 
  เฟซบุ๊กของมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้โพสต์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
หลายคนรวมถึง ดร.ณัฐ มาแจ้ง แห่งภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้้า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งระบุว่า ขณะนี้น้้าที่ไหลลงมามีอัตราเกือบ 2,500 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนใหญ่จะระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงแม่น้้าเจ้าพระยาด้าน

ท้ายน้้า "ทุกคนรู้ว่าคอขวดการไหลอยู่ที่อยุธยาซึ่งรับน้้าได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หลายคนจะบอกว่าน้้าลง
มา 2,500 อยุธยารับได้ 1,200 อย่างนี้ท่วมแน่ ๆ แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น แม่น้้าเจ้าพระยาท้ายเขื่อนชัยนาท จะมีคลองลพบุรีและ
คลองบางแก้วรับน้้าออกทางฝั่งซ้าย และมีคลองโผงเผงและคลองบางบาลรับน้้าออกทางฝั่งขวา รวมความสามารถ 818 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ด้วยสภาพพ้ืนที่ลุ่มต่้าแถว ๆ บางบาล ท้าให้มีน้้าท่วมขังเปรียบเสมือนแก้มลิงธรรมชาติก่อนที่จะ
ไหลลงมาที่อยุธยา และน้้าจากคลองต่าง ๆ เหล่านี้รวมกับแม่น้้าป่าสักจะไหลลงมารวมกับแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณด้านใต้ของ
อยุธยา ซึ่งแม่น้้าเจ้าพระยาตั้งแต่บางไทรลงมา จะสามารถรับน้้าได้ถึง 3,500 ลบ.ม./วินาที"  เขื่อนใหญ่ยังรองรับน้้าไม่ถึงครึ่ง 



  ด้านกลุ่ม Care คิด เคลื่อน ไทย ได้พูดคุยกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทางคลับเฮาส์เมื่อ 28 ก.ย. โดย
เขาได้แสดงความห่วงใยถึงประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยน้้าท่วม และได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์น้้าท่วมในปัจจุบันว่า 
เขื่อนขนาดใหญ่ยังรองรับน้้าได้ไม่ถึงครึ่ง ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้้าท่วมในกรุงเทพมหานครจึงแทบเป็นศูนย์  
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"ปี 54 เนี่ย ตอนที่มีพายุมาเนี่ย น้้าในเขื่อนภูมิพลเนี่ยอยู่ที่ 91% ในเขื่อนสิริกิติ์อยู่ที่ 99% คือน้้าเต็มเขื่อนว่างั้นเถอะ แต่
ปัจจุบันน้้าในเขื่อนภูมิพลมีแค่ 45% ในเขื่อนสิริกิติ์มีอยู่ 43% แล้วความเร็วของน้้าขณะนี้ที่ไหลมาเนี่ยยัง 1,850 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที แต่สมัยที่นายกฯ ปูอยู่นั้น ปี 54 เนี่ย มันไหลอยู่ที่ 3,860 ลูกบากศก์เมตรต่อวินาที เพราะฉะนั้น โอกาสที่น้้าจะ
ท่วมกรุงเทพฯ เนี่ย แทบจะศูนย์" นายทักษิณ กล่าวทางคลับเฮาส์ 
 

ที่มาของภาพ, Thai News Pix 
  ขณะนี้น้้าที่ไหลลงมามีอัตราเกือบ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนใหญ่จะ
ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงแม่น้้าเจ้าพระยาด้านท้ายน้้า สอดคล้องกับความเห็นของ
ดร.สุทัศ วีสกุล ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า หรือสสน. ซึ่งมูลนิธิสภาเตือนภัย
พิบัติแห่งชาติได้โพสต์ทางเฟซบุ๊กว่า "เห็นว่า ณ เวลานี้เมื่อ 54 เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ 

มีน้้าเต็มความจุ 22,000 ล้าน.ลบ.ม. แต่ขณะนี้มีปริมาณน้้าอยู่ประมาณครึ่งเดียว หากมีพายุเข้ามาทั้ง 2 เขื่อนยังดักน้้าได้อีก
มาก แม่น้้าเจ้าพระยาก็ยังอยู่ในระดับต่้า และมีการสร้างคันกั้นน้้าให้สูงขึ้น คิดว่าปีนี้ จะไม่เกิดน้้าท่วมกทม. เหมือนปี 54 
แน่นอน" 
  เว็บไซต์สนุก อ้างค้ากล่าวของ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบ้ารุงรักษา ว่า สถานการณ์น้้า
ท่วมขณะนี้มีโอกาสน้อยมากที่จะเหมือนปี 2554 เพราะมีปัจจัยแตกต่างกัน ข้อมูลจากกรมอุตุฯ ก็ระบุว่ากลางเดือน ต.ค.
2564 จะสิ้นสุดฤดูฝน ไม่มีฝนแล้ว 
  "ส่วนน้้าในเขื่อนหลัก จนถึงตอนนี้ยังมีพ้ืนที่รับน้้าได้อีก 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การระบายน้้าเขื่อน
เจ้าพระยา ล่าสุดระบายน้้าที่ 2,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที ซึ่งน้อยกว่าปี 2554 ที่ระบายมากสุด 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที มีโอกาสน้อยมากที่น้้าท่วมจะเหมือนปี 54 อยากให้ประชาชนสบายใจ"  
 
เส้นทำงมวลน  ำปัจจุบันไม่เข้ำ กทม. 

  ด้านสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็นรายงาน โดยอ้างผู้เชี่ยวชาญว่า นอกจากเขื่อนขนาดใหญ่ที่ใช้รองรับน้้าแล้ว ยังมีทุ่งรับ
น้้าจากแม่น้้าเจ้าพระอีก 12 แห่ง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการรองรับน้้า และปกติจะใช้รองรับน้้าในช่วงเดือน ต.ค. ซึ่งแม่น้้า
เจ้าพระยามีระดับน้้าสูงสุด 
  นอกจากนี้ ทีเอ็นเอ็น ได้รายงานเส้นทางของมวลน้้าที่ท่วมอยู่ใน 4 พ้ืนที่ขณะนี้ว่า น้้าที่ทว่มอยู่ใน จ.ชัยภูมิ จะไหลลง

แม่น้้าชี ส่วนน้้าที่ท่วมใน จ.นครราชสีมา จะไหลลงสู่แม่น้้ามูล ซึ่งแม่น้้าสองสายนี้จะไป
บรรจบกันที่ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้้าโขง มวลน้้าส่วนนี้จะ
ไม่ได้ไหลมายังพ้ืนที่ภาคกลาง 
 



ที่มาของภาพ, Thai News Pix 
ค้าบรรยายภาพ,  ตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิเช้าวันนี้ (29 ก.ย.) ระดับน้้าหลายจุดลดลงจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถผ่าน
ได้ ขณะที่บริเวณโดยรอบศาลาว่าการจังหวัดชัยภูมิยังคงมีน้้าท่วมขังสูงระดับหน้าอก 
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ส่วนน้้าท่วมที ่อ.ล้าสนธิ จ.ลพบุรี ซึ่งรับน้้ามาจาก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และจ.เพชรบูรณ์ จะไหลลงไปที่เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ อ.
พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ซึ่ง ณ วันที่ 27 ก.ย. มีน้้าอยู่ที่ 73% ของความจุเขื่อน ท้าให้สามารถรองรับน้้าได้อีก 255 ล้านลูกบาศก์
เมตร 
  ส่วนมวลน้้าในพื้นท่ี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี มีทุ่งลพบุรีคอยรับน้้า และมวลน้้าที่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จะถูกระบาย
ลงบึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งเชื่อว่า จะรองรับน้้าได้ท้ังหมด ขณะที่ปริมาณน้้าใน จ.สุโขทัย จะใช้ทุ่งบางระก้า จ.
พิษณุโลก ในการรองรับน้้า ทีเอ็นเอ็นรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า จะรองรับมวลน้้าก้อนนี้ได้ท้ังหมด เพราะไม่มีน้้าจากแม่น้้า
ยมลงมาเติมมากนัก  
  ด้าน ผศ. อาสาฬห์กล่าวกับ เดอะ โมเมนตัม ว่า ความเสี่ยงของปี 2564 ไม่ใช่ปัจจัยทางธรรมชาติเรื่องน้้าอย่างเดียว 
ยังมีปัจจัยเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนผังเมืองควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ซึ่งถือเป็นตัว
แปรส้าคัญ เนื่องจาก 10 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาเมืองขยายตัวเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาแถบชานเมือง เห็นได้ชัดในโซนปทุมธานี กิ่ง
แก้ว บางใหญ่ ท้าให้พื้นที่รองรับน้้าได้เองตามธรรมชาติ เช่น ทุ่งหญ้า หนองน้้า เกษตรกรรม หายไป พื้นที่ชานเมืองที่มีการ
พัฒนาตัดถนน พ้ืนที่พัฒนาเมือง หมู่บ้านจัดสรร เสี่ยงน้้าท่วมขังง่ายขึ้น นานขึ้น เสี่ยงที่น้้าจะท่วมขังเพราะน้้าไม่มีทางไหลไป
ไหน 
 

ที่มาของภาพ, Thai News Pix 
ค้าบรรยายภาพ, ชาวบ้านชุมชนริมน้้า ต.ศาลาแดงเหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ใช้ชีวิต
รว่มกับน้้า หลังจากแม่น้้าเจ้าพระยามีระดับน้้าที่เพ่ิมข้ึนจนเอ่อล้นเข้าท่วมไปภายใน
บ้านพักอาศัย โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ย้ายข้าวของเครื่องใช้จากใต้ถุนบ้านไปในส่วนที่
ปลอดภัยเรียบร้อย 
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ภัยธรรมชาติ-ภัยมนุษย์                               ไทยรัฐฉบับพิมพ์  30 ก.ย. 2564 06:27 น. 

  น ้าท่วมกับภยัแล้งกลายเป็นภัยพิบัติประจ้าชาติไทยติดต่อกันมาไม่รู้นานแค่ไหน รู้แต่ว่าเกิดขึ นบ่อยมาก 
บางครั งมีทั งน ้าท่วมและฝนแล้งในปีเดียวกัน น ้าท่วมท่ีก้าลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี  เรียกได้หรือยังว่า “ท่วมใหญ่” 
เพราะมีการเตือนภัยถึง 36 จังหวัด เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ ยังไม่รวมภาคใต้ที่ยังไม่ถึงคิว คน กทม.จะไม่ถือ
ว่าน ้าท่วมต่างจังหวัด ไม่ถือเป็นน ้าท่วมใหญ่ ถ้ายัง ไม่ท่วม กทม. เพราะ กทม.ไม่ใช่ประเทศไทย ยังมีอีกถึง 76 
จังหวัด ท่ีประชากรเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ อาจพูดได้ว่าน ้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติ แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
กระท้าของคน เช่น การบริหารจัดการน ้าของรัฐมีประสิทธิภาพหรือไม่  
  ข่าวน ้าล้นอ่างเก็บน ้าล้าเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา น ้าไหลทะลักท่วมหลายอ้าเภอที่อยู่ใต้อ่าง 
ประชาชนเดือดร้อนโดยถ้วนหน้า ผู้ว่าราชการจังหวัดชี แจงว่าฝนตกหนัก น ้าไหลเข้าอ่างจนรับไม่ไหว 
ชลประทานจึงเปิดช่องระบายน ้าเพิ่มเติม ไม่ใช่ “อ่างแตก” เจ้าหน้าท่ีชลประทานชี แจงว่า น ้าไหลเข้าอ่างเกิน
กว่าจะรับไหว มวลน ้ากัดเซาะพนังกั นน ้า “จนพังลง” แต่ยืนยันไม่ใช่เขื่อนแตก 
  กลายเป็นวิวาทะคือ “พูดต่างกัน” น่าสงสัยว่าถ้าพนังกั นน ้า “พังลง” จะต่างอะไรกับ “อ่างแตก” 
เพียงแต่ว่าส่วนท่ีพังไม่ใช่ตัวเขื่อน แต่เป็นช่องระบายน ้าฉุกเฉิน แต่ชาวบ้านโวยว่าไม่มีแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
ท่ีจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกัน ก่อนท่ีพายุเตี ยนหมู่จะแผลงฤทธิ์ มีชาวบ้านบางต้าบลในอ้าเภอโนนแดง ต้อง
รวมตัวกันออกมาแห่นางแมวขอฝน เนื่องจากแล้งจัด ต้นข้าวท่ีเพาะปลูกไว้ยืนต้นตาย ในขณะเดียวกัน ท่ี
อ้าเภอพิมายท่ีอยู่ติดต่อกัน กลับมีปัญหาน ้าท่วม ไม่ทราบว่าเป็นการกระท้าของธรรมชาติหรือของมนุษย์ 
เมื่อพูดถึงน ้าท่วม คนไทยส่วนใหญ่อาจนึกถึง “มหาอุทกภัย” 2554 ท่ีเกิดขึ นเมื่อสิบปี สร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจย่อยยบั ราว 1.4 ล้านล้านบาท เพราะท่วมทั งไร่นา บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม ซ ้ายังคร่าชีวิตผู้คน
ไปอีก 800 สาเหตุส้าคัญเพราะมีการเก็บกักน ้าไว้ในเขื่อนใหญ่ๆ จนเขื่อนจวนพัง จนกระทั่งอั นไม่ไหว จึงปล่อย
น ้า ลงมาจากเขื่อนต่างๆ ไหลทะลักท่วมภาคเหนือตอนล่าง รวมทั งภาคกลางและ กทม. แต่ปีนี  มีข้อมูลระบุว่า 
4 เขื่อนใหญ่คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน และเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ ยังไม่เต็ม ยังสามารถ
รับน ้าได้อีก แต่จะประมาทไม่ได้เด็ดขาด 2554 คือบทเรียน. 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://www.thairath.co.th/news/local/2206272 (../...)https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1787318/  
(./..) https://www.dailynews.co.th/news/279179/(../...)https://today.line.me/th/v2/article/Q8m96l?utm_source=lineshare 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/REr7nj?utm_source=lineshare (../...)https://siamrath.co.th/n/281165 
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/l9lNzv?utm_source=lineshare (../...)https://www.komchadluek.net/news/484054 
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1-6 ต.ค.กรมอุตุฯเตือน ไทยฝนเพิ่มกับมีฝนตกหนกับำงแห่ง 

ฐานเศรษฐกิจอัพเดต 5 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา • เผยแพร่ 5 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา 

  กรมอุตุนิยมวิทยา เผยสภาพอากาศวันที่ 1- 6 ต.ค. ทั่วไทยมีฝน
เพ่ิม โดยเฉพาะภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ เตรียมรับมือฝนตกหนัก
บางแห่ง  
  กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศระหว่างวันที่ 30 
กันยายน 2564 - 6 ตุลาคม 2564(พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า)  โดย
ในวันที่ 30 ก.ย. 64 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
ประเทศไทย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลท าให้บริเวณประเทศไทยมีฝนน้อย 

  ส่วนช่วงวันที่ 1 – 6 ต.ค. 64 ร่องมรสุมก าลังอ่อนจะพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมี

ก าลังแรงข้ึน ท าให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

ภาคเหนือ    วันที่ 30 ก.ย. 64  

 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพ้ืนที่ 

 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

               วันที่ 1 – 6 ต.ค. 64  

 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพ้ืนที่ 

 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

 อุณหภูมิต่ าสุด 22-25 องศาเซลเซียส 

 อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 30 ก.ย. 64  

 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพ้ืนที่ 

 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

                              วันที ่1 – 6 ต.ค. 64 

 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพ้ืนที่ 

 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

                 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
                                    (../...)https://www.thansettakij.com/general-news/497915  (./..)https://today.line.me/th/v2/article/87rr3q?utm_source=lineshare 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

https://today.line.me/th/v2/publisher/101246
https://www.tmd.go.th/index.php
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 อุณหภูมิต่ าสุด 23-26 องศาเซลเซียส 

 อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 

  

ภาคกลาง    วันที่ 30 ก.ย. 64  

 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพ้ืนที่ 

               วันที่ 1 – 6 ต.ค. 64  

 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง 

 อุณหภูมิต่ าสุด 23-25 องศาเซลเซียส 

 อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส 

 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

  

ภาคตะวันออก  วันที่ 30 ก.ย. 64  

 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพ้ืนที่ 

                    วันที่ 1 – 6 ต.ค. 64  

 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง 

 อุณหภูมิต่ าสุด 23-26 องศาเซลเซียส 

 อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส 

 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

 ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

  

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)     

 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพ้ืนที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง 

 อุณหภูมิต่ าสุด 23-25 องศาเซลเซียส 

 อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส 

 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

 ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

 



 
-3- 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)     

 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพ้ืนที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง 

 อุณหภูมิต่ าสุด 19-24 องศาเซลเซียส 

 อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส 

 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 

 ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  วันที่ 30 ก.ย. 64 

 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพ้ืนที่ 

                                       วันที่ 1 – 6 ต.ค. 64 

 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ 

 อุณหภูมิต่ าสุด 24-26 องศาเซลเซียส 

 อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 

 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

  

 



           
ฉบับประจ ำวันที่..1..เดือน..ตุลำคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ...1..จ ำนวน …2..แผ่น 
 

พยำกรณ์อำกำศประจ ำวัน 

 
 

 
 

ประจ ำวันท่ี 1 ตุลำคม 2564 

ลักษณะอำกำศ
ทั่วไป 

พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน 
ประเทศไทย และอ่ำวไทยเริ่มมีก ำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ท ำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้ำ
คะนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตกหนักบำงแห่งในภำคใต้ 

ฝุ่นละอองขนำดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนกำรสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย 
 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://www.tmd.go.th/daily_forecast.php 


