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เช็กรายช่ือจงัหวดัเฝา้ระวงัน า้ลน้ตลิ่ง -น า้งะเลหนหนเะงำกงน.ดนรรอด
ยดนดลกระงลดว้ย 
 
วนันีำ้(9พ.ย.64) กรนป้องกันและลรรเงาเาธารณภยัำรายงานเถานการณำ์ขอ้นะลคาดการณแ์ละแจง้เตือนภยัำประจ าวนัง่ีำ9 พฤศจิกายนำ
2564 
พืน้ทีเ่ฝ้าระวังน ้าล้นตลิ่ง น ้าท่วมขัง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือำจ.หนองลวัล าภะำ(อ.ยนนเงั)ำนหาเารคานำ(อ.ยกเหนพิเยัำกนังรวิชยัำเนืองฯ)ำนครราชเีนาำ(อ.ยนนเะงำพินาย)ำและ
อหลลราชธานีำ(อ.เนืองฯำวารนิช าราล) 
ภาคกลางำจ.ลพลหรีำ(อ.ล้านหน่ีำเนืองฯ)ำเหพรรณลหรีำ(อ.ลางปลาน้าำเองพ่ีน้อง)ำอรางงองำ(อ.เนืองฯ ำดชยยำปร ายนกำวิเศษชัยชาญ)ำ
พระนครศรีอยหธยาำ(อ.ดกัดหรำเเนาำลางลาลำพระนครศรีอยหธยาำลางดงรำลางปะอินำลาดลวัหลวง)ำนครปฐนำ(อ.ลางเลนำนครชยัศรีำเานพรานำ
ก าแพงแเนำดอนตะน)ำและปงหนธานีำ(อ.เนืองฯำเานยคกำหนองเเือ) 
พืน้ทีเ่ฝ้าระวังน ้าทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น ้าและพืน้ทีร่าบลุ่มชายฝ่ัง 
จ.ฉะเชิงเงราำชลลหรีำระยองำจันงลหรีำตราดำเนหงรปราการำเนหงรเาครำเนหงรเงครานำเพชรลหรีำประจวลคีรีขันธ์ำชหนพรำเหราษฎรธ์านีำ
นครศรีธรรนราชำเงขลาำปัตตานีำนราธิวาเำและกรหงเงพนหานคร 
พืน้ทีท่ีอ่าจเกิดฝนฟ้าคะนอง 
ภาคเหนือำจ.แนรฮรองเอนำเชียงใหนรำเชียงรายำก าแพงเพชรำและตาก 
ภาคกลางำจ.กาญจนลหรีำราชลหรีำเนหงรเงครานำชลลหรีำระยองำจนังลหรีำตราดำเพชรลหรีำประจวลคีรีขนัธำ์กรหงเงพนหานครและปรนิณฑล 
ภาคใตำ้จ.ชหนพรำเหราษฎรธ์านีำนครศรีธรรนราชำพงัลหงำเงขลาำพงังาำภะเก็ตำกระลี่ำตรงัำและเตะล 
ขอใหป้ระชาชนติดตานข้อนะลเภาวะอากาศและขราวเารจากงางราชการำพืน้ง่ีรินล าน า้อาจดดร้ัลดลกระงลจากน า้ล้นตลิ่งำน า้งรวนใน
ระดัลเะงำและลริเวณปากแนรน า้ำลริเวณชายฝ่ังงะเลอาจดดร้ัลดลกระงลจากน า้งะเลหนหนเะงำใหร้ะวงัอันตรายจากเัตวแ์ละแนลงนีพิษำ
อนัตรายจากกระแเดฟฟ้าำรวนงัง้การขลัข่ีพาหนะลรเิวณน า้ดหลดรานเเน้งาง 

 

 

 

 

 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(www.tnnthailand.com) (https://twitter.com/DDPMNews) (www.komchadluek.net) 
(www.facebook.com/DDPMNews) (www.thainewsonline.co)  



 

 

 

ฉบับประจ ำวันท่ี…10…..เดือน..พฤศจิกำยน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 
 

สถานการณ์น ้าท่วมใน 10 จ  .้นลค้ นายในหนายาล้นทลค  
9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยงัคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลุมอ่าวไทยและภาคใตจ้ะมีก าลงัแรงขึน้ ตัง้แต่วนัท่ี 6 – 9 พ.ย. 2564 ท าใหเ้กิด น ้าท่วมฉับพลันและ
น ้าป่าไหลหลากในพืน้ท่ี 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ สุราษฎรธ์านี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง และพัทลุง ปัจจุบนัสถานการณค์ล่ีคลายแลว้
ทกุจงัหวดั ส่วนสถานการณอ์ุทกภยัจากอิทธิพลพายุเตีย้นหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวนัออกและ
ภาคใตต้อนบน ตัง้แต่วนัที่ 23 ก.ย. – 9 พ.ย. 2564 ท าใหน้ า้ท่วมฉับพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้ลน้ตลิ่ง โดยปัจจุบนัยงัคงมี
สถานการณใ์นพืน้ท่ี 10 จงัหวดั (หนองบวัล าภู มหาสารคาม อุบลราชธานี นครราชสีมา ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
ปทมุธานี และนครปฐม) รวม 31 อ าเภอ 287 ต าบล 1,676 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 76,610 ครวัเรือน ผูเ้สียชีวิต 23 ราย 
ภาพรวมสถานการณค์ลี่คลายในหลายพืน้ที่แลว้ ระดับน ้าลดลง แต่ยงัคงมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่ลุ่มต  ่า ซึ่ง ปภ.ไดร้ ่วมกบัจงัหวดั และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งลงพืน้ท่ีส  ารวจความเสียหาย เร่งระบายน ้าและใหก้ารช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในฐานะกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง รายงานสถานการณ์  (.ก .กอปภ )
  อุทกภยัจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลุมอ่าวไทยและภาคใตจ้ะมีก าลงัแรงขึน้ ตัง้แต่วนัท่ี6 – 9 พ  .ย .2564 ท าใหเ้กิดน า้ท่วม
ฉับพลนั และน า้ป่าไหลหลากในพืน้ท่ี 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ สุราษฎรธ์านี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรงั และพทัลุง ปัจจุบนัสถานการณ์คล่ีคลาย
แลว้ทกุจงัหวดั 
ส่วนสถานการณอ์ุทกภยัจากอิทธิพลพายุเตีย้นหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวนัออกและภาคใต ้
ตัง้แต่วนัท่ี 23 ก  .ย .– 9 พ  .ย .2564 ท าใหเ้กิดน า้ท่วมฉับพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้ลน้ตลิ่ง โดยปัจจุบนัยงัคงมีสถานการณใ์นพืน้ท่ี  
10 จงัหวดั ไดแ้ก่ หนองบวัล าภู มหาสารคาม อุบลราชธานี นครราชสีมา ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทมุธานี และ
นครปฐม รวม 31 อ าเภอ 287 ต าบล 1,676 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 76,610 ครวัเรือน ผูเ้สียชีวิต 23 ราย   ลพบุรี )11 ราย 
เพชรบูรณ ์2 ราย ชยันาท 2 ราย นครสวรรค ์3 ราย สิงหบ์ุรี 3 ราย สุพรรณบุรี 2 รายแยกเป็น ( 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 จงัหวดั รวม 8 อ าเภอ 36 ต าบล 211 หมู่บา้น 1 เขตเทศบาล ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 4,521 ครวัเรือน 
ไดแ้ก่ 

1. หนองบวัล าภู ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ท่ีอ  าเภอโนนสงั รวม 6 ต าบล 15 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 244 ครวัเรือน 
2. มหาสารคาม ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ท่ี 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอโกสุมพิสยั อ  าเภอกนัทรวิชยั และอ าเภอเมืองมหาสารคาม รวม  

12 ต าบล 41 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 2,627 ครวัเรือน 
3. อุบลราชธานี ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเมืองอุบลราชธานี และอ าเภอวารินช าราบ รวม 4 ต าบล  

26 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 577 ครวัเรือน 
4. นครราชสีมา ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ท่ี 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอโนนสูง และอ าเภอพิมาย 14 ต าบล 129 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บั

ผลกระทบ 1,073 ครวัเรือน 

 

 

 

 

 

 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(www.nationtv.tv) (www.chiangmainews.co.th) (www.thainews.prd.go.th)  
(https://twitter.com/DDPMNews) (www.facebook.com/DDPMNews)  
(www.banmuang.co.th) 



 

 

- 2 – 
ภาคกลาง 6 จงัหวดั รวม 23 อ าเภอ 251 ต าบล 1,465 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 72,089 ครวัเรือน ไดแ้ก่ 

1. ลพบุรี ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ท่ี 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอบา้นหม่ี และอ าเภอเมืองลพบุรี รวม 6 ต าบล 21 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บั
ผลกระทบ 830 ครวัเรือน 

2. สุพรรณบุรี ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอบางปลามา้ และอ าเภอสองพ่ีนอ้ง รวม 20 ต าบล 58 หมู่บา้น 
ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 2,011 ครวัเรือน 

3. อ่างทอง ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ท่ี 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอไชโย อ าเภอป่าโมก และอ าเภอวิเศษชยัชาญ รวม 
36 ต าบล 166 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 5,453 ครวัเรือน 

4. พระนครศรีอยุธยา ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ท่ี 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอผกัไห่ อ  าเภอเสนา อ าเภอบางบาล อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอบางไทร อ  าเภอบางปะอิน และอ าเภอลาดบวัหลวง รวม 106 ต าบล 380 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 49,385 
ครวัเรือน 

5. ปทมุธานี ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ท่ี 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเมืองปทมุธานี อ  าเภอสามโคก และอ าเภอหนองเสือ รวม 22 ต าบล 65 
หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 5,501 ครวัเรือน 

6. นครปฐม ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ท่ี 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอบางเลน อ าเภอนครชยัศรี อ  าเภอสามพราน อ าเภอก าแพงแสน และ
อ าเภอดอนตมู รวม 61 ต าบล 475 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 8,909 ครวัเรือน 

ภาพรวมสถานการณค์ล่ีคลายในหลายพืน้ที่แลว้ ระดบัน า้ลดลง แต่ยงัคงมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่ลุ่มต  ่า ส  าหรบัการแกไ้ขปัญหาและใหก้าร
ช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดป้ระสานจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเร่ง
ระดมสรรพก าลงัในการระบายน า้ออกจากพืน้ที่ และดแูลใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจดัเจา้หนา้ที่ลงพืน้ที่ส  ารวจและประเมินความ
เสียหาย เพ่ือด  าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั ฯ ทัง้นี ้ประชาชนสามารถแจง้เหตแุละขอความช่วยเหลือทางไลน ์ “ปภ.
 รบัแจง้เหตุ1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภยั 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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(9 พ.ย. 64) พล.อ.อนุพงษ ์ เผา่จินดา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ไดส้ัง่การใหก้ระทรวงมหาดไทย ร่วมสนบัสนุน
กรุงเทพมหานคร ในการเตรียมพร้อมและปฏิบติัการระบายน ้าออกจากพ้ืนท่ีจุดอ่อนน ้าท่วมขงัในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงนายสุทธิพงษ ์ จุลเจริญ ปลดักระทรวงมหาดไทย ไดส้ัง่การใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ด าเนินการ
ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าบริเวณเข่ือนกั้นน ้าจุดกลบัรถใตส้ะพานกรุงธน (ซงัฮ้ี) ฝ่ังธนบุรี เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  
เพ่ือรองรับสถานการณ์น ้าทะเลหนุนจนน ้าลน้คนักั้นน ้า ทั้งน้ี ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 1 ปทุมธานี  
ไดส้นบัสนุนรถติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าระยะไกล จ านวน 1 คนั รถบรรทุกเคร่ืองสูบน ้าท่วมขงั จ านวน 1 คนั รถบรรเทาอุทกภยั 
จ านวน 1 คนั พร้อมเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเขา้ด าเนินการสนบัสนุนการระบายน ้าดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่สถานการณ์ 
จะกลบัสู่ภาวะปกติ 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(www.onbnews.today)  
(https://twitter.com/DDPMNews) (www.facebook.com/DDPMNews)  
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ปภ.สรุปพืน้ท่ีชัยภูม ิถูกน ำ้ท่วมท้ัง 16 อ ำเภอ เสียหำยกว่ำ 1 ล้ำนไร่ 
สรุปพืน้ท่ีจังหวัดชัยภูมิ ถูกน ำ้ท่วมในปีนีท้ั้ง 16 อ ำเภอ หนักสุดในรอบ 50 ปี พืน้ท่ีถูกน ำ้ท่วมกว่ำ 1 ลำ้นไร ่ 
สิ่งสำธำรณปูโภคเสียหำยจ ำนวนมำก 
วนัที่ 9 พ .ย .64 นำยพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวฒันำ หวัหนำ้ส  ำนักงำนป้องกันภัยและบรรเทำสำธำรณภยั จงัหวัดชยัภูมิ เปิดเผยในปีนีพ้ืน้ที่จังหวดัชยัภูมิ  
ไดป้ระสบอทุกภยัน ำ้ทว่ม ที่เริม่ถกูพำยถุลม่เขำ้ทว่มมำตัง้แตต่น้เดือนกนัยำยน 2564 มำ 3 ลกู จนถึงปลำยเดือนตลุำคมที่ผ่ำนมำ นับว่ำหนักสดุในรอบ 
50 ปีที่ผ่ำนมำ ขณะนีส้ถำนกำรณเ์ขำ้ภำวะปกติแลว้ ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยเป็นบริเวณกวำ้งทัง้ 16 อ ำเภอ จ  ชยัภมิู ใน .124 ต ำบล 1,623 หมู่บำ้น  
อีก 1 เทศบำลเมืองชยัภมิู มีรำษฎรไดร้บัผลกระทบกว่ำ 1 แสนครวัเรือน มีพืน้ที่กำรเกษตรถูกน ำ้ท่วมเสียหำยกว่ำ 1 ลำ้นไร ่ถนนหนทำง สะพำน  
สิ่งสำธำรณประโยชนต์ำ่ง ๆ ทัง้จงัหวดัเสียหำยอีกจ ำนวนมำก  
สว่นกำรชว่ยเหลือรำษฎรผูป้ระสบภยัไดร้บัควำมเดือดรอ้นเหล่ำนัน้ ที่ผ่ำนมำไดม้อบหมำยใหห้น่วยงำนต่ำงๆ ทัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขำ้ไปให้
กำรช่วยเหลือทัง้แจกถุงยังชีพในทกุครวัเรือนที่ถกูน ำ้ท่วมบำ้นไดร้บัควำมเดือดรอ้น รวมทัง้เร่งซ่อมสะพำน ถนนหนทำงใหส้ำมำรถใชง้ำนได้ ชั่วครำว 
ไปก่อนอยำ่งเรง่ดว่น ท ำใหช้ำวบำ้นไดผ้่อนคลำยควำมเดือดรอ้นไดร้ะดบัหนึ่ง แตอ่ยำ่งไรก็ตำมในกำรชว่ยเหลือประชำชนเหลำ่นัน้อยำ่งตอ่เน่ือง  

นำยพงษศ์กัดิ ์ธีระกิตติวฒันำ หวัหนำ้ส  ำนกังำนป้องกนัภยัและบรรเทำสำธำรณภยั จงัหวดัชยัภมิู ยงับอกอีกว่ำ ขณะนีก้  ำลงัเรง่ส  ำรวจทัง้พืน้ที่เสียหำย 
จ ำนวนประชำกรที่เดือดรอ้นที่แทจ้รงิอยำ่งละเอียดอีกครัง้หนึ่ง พรอ้มจดัท ำแผนฟ้ืนฟแูละเยียวยำผูป้ระสบภยัเหล่ำนัน้อย่ำงละเอียด ทั้งดำ้นเกษตรแจก
พนัธพ์ืช แจกพนัธป์ลำ ดำ้นชดเชยบำ้นเรือนเสียหำย ขณะนีมี้กำรส ำรวจควำมเสียหำยเสร็จ เรียบรอ้ยแลว้เป็นส่วนใหญ่ อยู่ระหว่ำงกำรขออนมุัติเงิน
ชดเชยใหก้ับประชนที่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นเหล่ำนัน้ คำดว่ำไม่เกินสิน้เดือนนี ้ชำวบำ้นประชำชนที่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นถกูน ำ้ท่วมจะได้ รบัเงินชดเชย
ทัง้หมด  

 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(www.one31.net) (www.today.line.me) 
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แจ้งเตือนพ้ืนที่โซนภูเขาเฝ้าระวัง 24 ช่ัวโมง 
หวัหนา้ส านกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  เปิดเผยถึงสถานการณอ์ทุกภยัในพืน้ที่จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
วา่ ไดเ้กิดฝนตกหนกัในหลายพืน้ที่ตัง้แต่วนัที่ 6 พ .ย .2564 จนถึงขณะนี ้ สง่ผลกระทบน า้ท่วมฉบัพลนั  น า้ป่าไหลหลาก  ในพืน้ที่  
3 อ าเภอของจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ไดแ้ก่ อ  รวม พระแสง  .อยับรุี และอ .อ /   วิภาวดี .7 ต าบล  18 หมู่บา้น  ราษฎรไดร้บัผลกระทบ 
115 ครวัเรอืน  ความเสยีหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ ลา่สดุ ระดบัน า้ในแมน่ า้ตาปีเพิ่มสงูขึน้ในบางจดุ เนื่องจากมวลน า้จากจงัหวดั
กระบี่ไหลมาสมทบ  เกิดน า้ลน้ตลิ่งคลองอิปัน ท่วมพืน้ที่ราบลุ่ม หมู่ที่ 1 , 6 ต าบลบางสวรรค ์ ท่วมพืน้ที่ราบลุ่มและถนน 
ในหมูบ่า้น  2 สาย หมูท่ี่ 3 , 5 ต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง  ประอาอนไดร้บัผลกระทบในเบือ้งตน้ 6 ครวัเรอืน 
ขณะที่นายวิอวทุย ์ จินโต  ผูว้า่ราอการจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ไดอ้อกประกาศแจง้เตือนใหพ้ี่นอ้งประอาอนเฝา้ระวงัน า้ป่าไหลหลาก 
น า้ลน้ตลิ่ง น า้ท่วมฉับพลนั  และคลื่นลมแรงในทะเล ตัง้แต่วนัที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2564  โดยเนน้ย า้ทุกหน่วยงานไดใ้ห้
ความส าคญักบัการแจง้เตือนใหป้ระอาอนไดร้บัทราบลว่งหนา้  พรอ้มกบัจดัเจา้หนา้ที่เฝา้ระวงัติดตามสถานการณน์ า้อยา่งใกลอิ้ด 
ต่อเนื่องตลอด 24 อั่วโมง  โดยเฉพาะพืน้ที่โซนติดภูเขา เนื่องจากลมฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกพดัมาอนปะทะกัน ท าใหเ้กิด  
เป็นร่องฝน  ตัง้แต่อ าเภออยับรุี  พระแสง  พนม  บา้นตาขุน  คีรีรฐันิคม  ไอยา  ท่าฉาง  ท่าอนะ  จึงตอ้งเฝ้าระวงัพืน้ที่โซนภเูขา
ทัง้หมด รวมทัง้คลืน่ลมในทะเล  นอกจากนีย้งัไดม้ีการติดตัง้เครื่องสบูน า้ในพืน้ที่เกาะสมยุ  ซึ่งเป็นพืน้ที่เศรษฐกิจไวเ้ตรียมความ
พรอ้มรองรบัสถานการณด์ว้ย  สว่นในพืน้ที่อื่นๆ  ก็ไดม้ีการเตรียมความพรอ้มไวเ้อ่นกัน  ไดแ้ก่  พืน้ที่อ  าเภอไอยา ไดม้ีการติดตัง้
เครือ่งผลกัดนัน า้ที่ อและมีการติดตัง้เครื่องสบูน า้บริเวณ ไอยา สว่นเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี ไดม้ีการขดุลอกครูะบายน า้ต่างๆ  .
เพื่อรองรบัการระบายน า้ขณะเดียวกันเมื่อเย็นวานที่ผ่านมานายวิอวุทย จุดส าคัญ ์์ จินโต ผูว้่าราอการจังหวัดสุราษฎรธ์านี 
พรอ้มดว้ย 
พลอยับรุ ี.สภ .ธงอนะ หาญกิตติกาญจนา ผกก .อ .ต .สาธิต พลพินิจ ผูบ้งัคบัการต ารวจภธูรจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พรอ้มดว้ย พ.ต.ต.
และข้าราอการต ารวจจิตอาสาช ไดเ้ดินทางลงพืน้ที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังอีพให้กับผู้ประสบภัยที่ บ้ านอ่องเหรียง ม .8  
ต.อยับรุ.ีไทรทอง อ. 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(www.nationtv.tv) (www.banmuang.co.th) 
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ผวจ .ุตรรนนน ี นำาสน์ลทรกนมถสม ตุิ ที น้ืทงล  ราการทรท มุส  
เมือ่เวลา 09.30 น.วันที ่9 พ.ย.64  นายวันชยั คงเกษม ผวจ.สมทุรปราการ พรอ้มดว้ย นายสเุมธ ธรีนติ ิรอง ผวจ.
สมทุรปราการ  พ.อ. ยทุธพล ประทปีอษุานนท ์รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป. นายภธูนะ ชมภมูิง่ หวัหนา้ส านักงาน
จังหวัดสมทุรปราการ นายปภนิวชิ ละอองแกว้ หวัหนา้ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมทุรปราการ 
ลงพืน้ทีต่ดิตามสถานการณน์ ้าทว่มจากสภาวะน ้าทะเลหนุนสงู ณ ตลาดปากน ้า และตลาดบางฆอ้ง อ าเภอเมอืง
สมทุรปราการ ตดิตามสถานการณ์น ้าทว่มจากภาวะน ้าทะเลหนุนสงู สง่ผลใหน้ ้าจากแมน่ ้าเจา้พระยาไหลเขา้ทว่ม
บรเิวณตลาดทัง้ 2 แหง่ และบรเิวณถนนโดยรอบตลาด ท าใหก้ารจราจรตดิขัด โดยมเีจา้หนา้ทีต่ ารวจคอยอ านวย
ความสะดวกดา้นการจราจรแกผู่ใ้ชร้ถ ใชถ้นน ในบรเิวณดังกลา่ว โดยผูว้า่ราชการจังหวดัสมทุรปราการ ไดต้รวจเยีย่ม
พรอ้มใหก้ าลังใจพอ่คา้ แมค่า้ภายในตลาดทัง้แหง่ 2 แหง่ และเตรยีมแนวทางป้องกนัปัญหาดังกลา่ว 
  
จากนัน้ผูว้า่ราชการจังหวัดสมทุรปราการและคณะฯ ไดเ้ดนิทางไปดจูดุน ้าลน้ตลิง่ขา้มมายังถนนสขุมุวทิ บรเิวณทา่
ทราย บรษัิท เคจเีทรดดริง้ จ ากดัและสถานีสบูน ้าโรงเรยีนนายเรอื อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ 
สว่นทีช่มุชนและตลาดสดพระประแดง อพระประแดง.  เจา้หนา้ทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมอืงลัด
หลวง ไดล้งพืน้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืประชาชนในพืน้ทีโ่ดยเดนิเครือ่งสบูน ้า และน ากระสอบทรายท าเขือ่นปิดกัน้ทาง
น ้าจากแมน่ ้าเจา้พระยา แตย่ังมนี ้าบางสว่นทีท่ะลักเขา้มาบรเิวณพืน้ผวิถนนบรเิวณหนา้ สภพระประแดง หนา้ประต.ู
ประตตูดิด(้ทางเขา้ออกกทีว่า่การอ าเภอพระประแดงานแมน่ ้าโดยในวันนี ้น ้าไดท้ะลักเขา้มานอ้ยกวา่เมือ่วานทีผ่า่น )
มา เนื่องจากทางเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลเมอืงลัดหลวงและเจา้หนา้ทีป้่องกนับรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมอืงพระประแดง
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้พิม่จ านวนกระสอบทราย ตามจดุตา่งี และคาดวา่ ภายใน1-2ชมน ้าจะลดลงตามร.ะดับ
น ้าในแมน่ ้าเจา้พระยา  
สว่นทีอ่พระสมทุรเจดยี ์จ านวนหลายต าบล พาง่อยูช่ว่งปากอา่วตดิแมน่ ้าเจา้พระยาท าใหม้นี ้าทะเลทว่มหนุนสงู.
กระแสน ้าไดท้ะลักเขา้สูบ่า้นเรอืนประชาชนอยา่งรวดเร้วท าใหข้นยา้ยขา้วของเครือ่งใชท้ีว่างอยูช่ัน้ลา่งของบา้นไดรั้บ
ความเสยีหายจ านวนมาก    การจราจรตดิขัดรถตดิเป้นทางยาวหลายกโิลเมตร 
ส าหรับจังหวัดสมทุรปราการ จะเกดิน ้าทว่มจากภาวะน ้าทะเทหนุนสงูเป้นประจ าทกุปี โดยจังหวัดไดม้กีารแจง้เตอืน
ใหป้ระชาชนไดท้ราบ สว่นสาเหตขุองน ้าทว่มสงูเมือ่วานทีผ่า่นมาเกดิจากภาวะน ้าทะเลหนุนสงู ประกอบกบัน ้าจาก
แมน่ ้าเจา้พระยาทีไ่หลมาจากทางตอนเหนือทีม่ปีรมิาณมาก และฝนตก ท าใหเ้กดิภาวะน ้าทว่มสงูกวา่ปกต ิแตว่ันนี้น ้า
ทีท่ว่มบรเิวณตลาดทัง้ 2 แหง่ ไมส่งูเทา่กบัเมือ่วานเนื่องจากมภีาวะน ้าทะเลหนุนสงูอยา่งเดยีว คาดวา่หากน ้าลงก้จะ
กลับเขา้สูส่ภาวะปกต ิ
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ผูว้า่ฯ สงขลา เปิดศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภยั วาตภยั และดินถล่ม 
พร้อมซกัซอ้มแผนเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ประจ าปี พ .ศ . 2564 ณ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัสงขลา 
 ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนยป์ฏิบัตกิารฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภยั วาตภยั และดินถล่ม พรอ้มซกัซอ้มแผนเพื่อช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยั ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ณ องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัสงขลำ 

            วนันี ้(9 พ.ย. 64) ณ อำคำรศรเีกียรติพฒัน ์องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัสงขลำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสงขลำ นำยเจษฎำ  
จิตรตัน ์ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัสงขลำ เป็นประธำนเปิดศนูยป์ฏิบตัิกำรฉกุเฉิน กรณีเกิดอทุกภยั วำตภยั และดินถลม่ และซกัซอ้มแผน
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัเนื่องจำกอทุกภยั วำตภยัและดินถลม่ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 พรอ้มรว่มปลอ่ยแถว ณ องคก์ำรบรหิำรสว่น
จงัหวดัสงขลำอ ำเภอเมือง จงัหวดัสงขลำ โดยมี นำยไพเจน มำกสวุรรณ ์นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัสงขลำ 
 พ.ต.อ.พงษ์พนัธ ์จนัทรอำภำ รองผูบ้งัคบักำรต ำรวจภธูรจงัหวดัสงขลำ นำยบญุรกัษ ์โพธ์ิแกว้ รองเสนำธิกำรทพัเรอืภำคที่ 2  
นำยจกัรธร สรุแิสง นำยกเทศมนตรเีมืองเขำรูปชำ้ง นำยไชยพร นิยมแกว้ นำยอ ำเภอเมืองสงขลำ นำยเชำวลติ นิฒรรตัน ์ 
หวัหนำ้ส ำนกังำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยัจงัหวดัสงขลำ และเจำ้หนำ้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้รว่ม            

            นำยไพเจน มำกสวุรรณ ์กลำ่ววำ่ ในหว้งเวลำของเดือนตลุำคมถงึเดือนมกรำคมของทกุปี จงัหวดัสงขลำจะอยูใ่นชว่งมรสมุ
ประกอบกบัมีพืน้ท่ีตดิอำ่วไทยและทะเลสำบสงขลำ เมื่อมีพำยพุดัผำ่นและมีฝนตกหนกั ซึง่ท ำใหเ้กิดปัญหำอทุกภยัขึน้เป็นบรเิวณ
กวำ้ง สง่ผลกระทบตอ่ชีวิต และทรพัยส์นิของประชำชน องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัสงขลำ จึงไดจ้ดัตัง้ศนูยป์ฏิบตักิำรฉกุเฉิน กรณี
เกิดอทุกภยั วำตภยั และดินถลม่ เพื่อปอ้งกนัและเตรยีมควำมพรอ้มรบัมือสถำนกำรณท์ี่เกิดขึน้ โดยเปิดศนูยป์ฏิบตัิกำรฉกุเฉิน
กรณีอทุกภยั วำตภยั และดินถลม่ องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัสงขลำ และซกัซอ้มแผนช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัเนื่องจำกอทุกภยั  
วำตภยั และดินถลม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และเตรยีมควำมพรอ้ม บรูณำกำรดำ้น
เครือ่งมือ อปุกรณ ์เครือ่งใช ้บคุลำกร เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิกำรชว่ยเหลอืไดอ้ยำ่งทนัทว่งที และเป็นรูปธรรม โดยจดักิจกรรมกำรเปิด
ศนูยอ์  ำนวยกำรเฉพำะกิจช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ณ หอ้งประชมุระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด อำคำรศรเีกียรติพฒัน ์องคก์ำรบรหิำร
สว่นจงัหวดัสงขลำ และกำรซกัซอ้มแผนปฏิบตัิกำรเผชิญเหตอุทุกภยั วำตภยั และดินถลม่ ณ กองกิจกำรขนสง่  
(แพขนำนยนต)์ โดยบรูณำกำรกบัหนว่ยงำนตำ่งๆทีเ่ก่ียวขอ้ง จ ำนวน 37 หนว่ยงำน อำท ิจงัหวดัสงขลำ , ทพัเรอืภำคที ่2 ,  
ศนูยอ์ ำนวยกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยัเขต 12 สงขลำ , ส ำนกังำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยัจงัหวดัสงขลำ,  
อ ำเภอเมอืงสงขลำ , อ ำเภอสงิหนคร และกองก ำกบักำร 7 ต ำรวจน ำ้สงขลำ      

            ส ำหรบักำรซกัซอ้มแผนปฏิบตัิกำรเผชิญเหตอุทุกภยั วำตภยั และดินถลม่ ณ กองกิจกำรขนสง่ (แพขนำนยนต)์ ไดจ้ ำลอง
สถำนกำรณส์มมตุกิำรเผชิญเหตอุทุกภยัทำงน ำ้ โดยมีเกิดกำรชนของเรอืในประมงจ ำนวน 2 ล ำ ท ำใหม้ีผูไ้ดร้บับำดเจ็บ  
ซึง่เจำ้หนำ้ที่ไดท้  ำกำรเขำ้ชว่ยเหลอืผูป้ระสบเพื่อน ำขึน้ฝ่ังเพื่อคดัแยกผูป่้วยตำมระดบัควำมรุนแรง ก่อนน ำสง่โรงพยำบำล จำกนัน้
ทกุหนว่ยปฏิบตัิกำร เริม่กำรซกัซอ้มแผนตำมล ำดบั 
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3559
วันที่: พุธ 10 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: กทม.เตือน5เขตน้ำทะเลหนุนสูง'บิ๊กตู่'สั่งพร้อมรับมือ

รหัสข่าว: C-211110040007(10 พ.ย. 64/05:19) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 78.65 Ad Value: 117,975 PRValue : 353,925 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3559
วันที่: พุธ 10 พฤศจิกายน 2564
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หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: กทม.เตือน5เขตน้ำทะเลหนุนสูง'บิ๊กตู่'สั่งพร้อมรับมือ

รหัสข่าว: C-211110040007(10 พ.ย. 64/05:19) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 78.65 Ad Value: 117,975 PRValue : 353,925 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

 

ฉบับประจ ำวันท่ี…10…..เดือน..พฤศจิกำยน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 1 แผ่น 

จ . ่งคกะมพ า่ปฟไพามปลบชปรพก ปพ บพุงอรชอฯชพมาวมุจชฯตเมุชะรป ฯลบอุะ
แค ฝุ่ อค   บขอชดฟคฯ็ะ(PM2.5) 

 
 ณ หอ้งประชุมส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวดัอุบลรำชธำนี  ศำลำกลำงจงัหวดัอุบลรำชธำนี นำยพงศร์ตัน์ ภิรมยร์ตัน ์ 

ผู้ว่ ำ ร ำชกำรจั งหวัดอุบลร ำชธำ นี  ประชุมคณะกร รมกำรศูนย์บัญชำกำร เหตุก ำรณ์ไฟ ป่ ำ  หมอกควัน  และฝุ่ นละออ ง 

ขนำดเล็ก (PM 2.5) จังหวดัอุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2564-2565 โดยกองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย  จังหวดัอุบลรำชธำนี  

ไดจ้ัดตัง้ศูนย์บญัชำกำรฯขึน้ เพ่ือเป็นศูนยอ์  ำนวยกำร ติดตำม  เฝ้ำระวงั และแกไ้ขปัญหำสถำนกำรณ์ไฟป่ำ หมอกควนั และฝุ่ นละออง 

ขนำดเล็ก (PM 2.5) ในกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์ภัยจำกไฟป่ำ  หมอกควัน และฝุ่ นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5) จังหวัด

อบุลรำชธำนี  

        สรุปสถำนกำรณ์กำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำ  หมอกควัน  และฝุ่ นละอองขนำดเล็ก  (PM 2.5) ประจ ำปี  2563-2564 ของจังหวัด

อุ บ ล ร ำ ช ธ ำ นี  ไ ด้ แ ก่  ค่ ำ ป ริ ม ำณ ฝุ่ น ล ะ อ อ ง ข น ำด เ ล็ ก  (PM 2.5) สู ง สุ ด  วั ด ค่ ำ ไ ด้  161 ไ ม โ ค ร ก รั ม ต่ อ ลู ก บ ำ ศ ก์ เ ม ต ร   

เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2564 พืน้ท่ีป่ำสงวน/ป่ำอนุรกัษ์ กำรจัดกำรเชือ้เพลิง(ควบคุมกำรเผำ) ในพืน้ท่ีป่ำ จ ำนวน 186 ครัง้ พืน้ท่ีป่ำเสียหำย

ประมำณ  771.03 ไร่ พื ้นท่ีเกษตรกรรม  กำรจัดกำรเชื้อเพลิง(ควบคุมกำรเผำ)  ในพื้นท่ีเกษตร  จ ำนวน 90 ครั้ง พื ้นท่ีทำงกำรเกษตร 

ท่ีเกิด ประมำณ 5,850 ไร่ มีโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีเส่ียงก่อใหเ้กิดค่ำฝุ่ นละอองขนำดเล็ก  (PM 2.5) ทัง้หมด 19 แห่ง มีโรงพยำบำลท่ีตอ้ง 

เฝำ้ระวงัและควบคมุระบบบ ำบดัน ำ้เสียใกลแ้หล่งน ำ้ 4 แหง่ เป็นตน้  

        ทัง้นีจ้ังหวดัอุบลรำชำนี ไดจ้ัดท ำแผนเผชิญเหตปุ้องกนัและแกไ้ขปัญหำไฟป่ำ หมอกควนั และฝุ่ นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5) จังหวดั

อุบลรำชธำนี  ปี  2564-2565 จัดท ำประกำศฯ  เรื่ อง  ห้ำมเผำเพ่ือลดภำวะโลกร้อนและปัญหำมลพิษทำงอำกำศแจ้งหน่วยงำน  

ท่ีเก่ียวข้อง อ ำเภอทุกอ ำเภอด ำเนินกำรตำมข้อสั่ งกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีก  ำหนด  โดยมีไฟป่ำเป้ำหมำยใหล้ดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ 

รอ้ยละ 30 
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“บ๊ิกตู่” น ำครม .่บีะรกรจบัส 15-16 พ .ย.นุั ะ้ย ก กรจต้นี
น่่าดนัสยย่นีเำมนี 

“บ๊ิกตู่” น ำครม .่ีบะรกรจบัส 15-16 พ .ย .นุั พบผจปูผีรจก่บกำร-กรจต้นีน่่าดนัสยย่นีเำมนี  

ดมืส่ยนีนัส 9 พ.ย.นำยธนกร ยาีบ้บคาชนจ โฆษกผรจะ ำ่ ำนกีนำยกรีฐมนตรั แ ะาปะผรจช้มคณจรีฐมนตรั (ครม.)ยำ่ พะ.่.ผรจยน้ธ์ ะนีนร์
โ่ชำ นำยกรีฐมนตรั แะจรมย.กะำโหม มัก ำหนเกำรตรยะรำช 
กำระ.กรจบัส แะจตรีา แะจผรจช้มคณจรีฐมนตรั่ยำ่าดผ็นนำากำรน่ก่ ำนนัส (ครม. ่ีบะร) ครุีานัส 1/2564 รจหยำ่ายนีนัส 15-16 พ.ย. 
นัสะ.กรจบัส ดพืส่ติเตำมคยำมกำียหนำีพรี่มหำรื่ปูผีรจก่บกำรในพุืนนัส ภำยหะาีะำกนัสมักำรดผิเผรจดนศตี่ นรีบนกีน่่าดนัสยยดเินนำามำ
น่่าดนัสยยในผรจดนศไนย 

นำยธนกร กะ่ำยยำ่ ในช่ยาดชำียนีนัส 15 พ.ย. นำยกฯะจดเินนำาไผะ.กรจบัส  ดพืส่รีบฟีาบรรยำย่ร้ผ โครากำรผรีบผร้า่ำคำรนัสพกีปูโีเย่ำรน่ำ
่ำกำศยำนนำนำชำติ ะ.กรจบัส  ะำกนีุนไผศูนยพ์ฒีนำผรจ่ินธิภำพกำรใหคียำมช่ยยดหะื่แะจ่รีำาคยำมผะ่เภยีนำากำรน่่าดนัสยย  ะ.กรจบัส 
ต.ไ่ไนย ่.ดมื่ากรจบัส ซึส า่าคก์ำรบริหำร่่ยนะาีหยเีกรจบัส แะจ่ ำนกีาำนผี่ากนีแะจบรรดนำ่ำธำรณภยีะาีหยเีกรจบัส ไเเี  ำดนินกำระเีตีุา
ศูนยนุั์ขุึนมำ ดผ็นศูนยฝึ์ก่บรมใหคียำมช่ยยดหะื่ผรจชำชนนัสไเค้ีณภำพมำตรฐำน่ำกะ ดผ็น่ ำนนัสฝึก่บรมฝึก่่นเำีนกำรเบีดพะิาแะจ
กูภียีแก่ดะำีหนำีนัสเบีดพะิาแะจกูภียีข่ากะ่้มะาีหยเีภำคใตฝีีสา่นีเำมนี ดผ็นแหะ่าดรัยนรีูใหกีบีปูนัีส่นใะะำกะาีหยเี่ืสนใหีมำศึกษำหะกีู่ตรกำร
เบีดพะิาแะจกำรกูภียีนัสครบยาะร แะจดเินนำาไผยาีศูนยก์ำรดรัยนรีูยฒีนธรรม่นีเำมนีดนศบำะดมื่ากรจบัส ต.ผำกน ุำ ดพืส่ดผ็นผรจธำนพิธัใน
ดผิเศูนยะ์  ำหน่ำยปะิตภณีฑช้์มชน่ินคำีโ่น่ผช้มชน(ANDAMAN OTOP SHOP) 6 ะาีหยเี (รจน่า ภูดก็ต พาีาำน กรจบัส 
ตรีา แะจ่ตูะ) พรี่มดยัสยมชมศูนยะ์  ำหน่ำยแะจนกีนำยปูผีรจก่บกำรรีำนคำีแะจผรจชำชน 

ะำกนีุนในช่ยาบ่ำย นำยกฯตรยะดยัสยมช้มชนน่่าดนัสยยคะ่าหรูเ (คะ่าน ุำใ่) ต.หน่านจดะ แะจ ดผ็นผรจธำนพิธัดผิเ่้นยำนตี่ นรีบกำร
น่่าดนัสยยดมื่ากรจบัส แะจพบปูผีรจก่บกำร ปูนี  ำนี่ า ิสน แะจผรจชำชน พรี่มร่ยมผะูกตนีะิกนจดะ ณ ่้นยำนแห่าชำติหำเนพรีตน์ธำรำ-หมู่
ดกำจพัพั ต.่่ำยนำา ่.ดมื่ากรจบัส 

นำยธนกร กะ่ำยยำ่ ่ ำหรีบภำรกิะยนีนัส 16 พ.ย.นุั ก่่นกำรผรจช้ม ครม.่ีบะร นัสโราแรมโซฟิดนะ กรจบัส โภคัธรำ ก่ะฟ์ แ่นเ ์่ผำ รั่่ร์น 
นำยกฯะจดยัสยมชมนินรรศกำรกะ่้มะาีหยเีภำคใตฝีีสา่นีเำมนี ะำกนีุนดผ็นผรจธำนกำรผรจช้มกำรพฒีนำดศรษฐกิะแะจ่ีาคมกะ่้มะาีหยเี
ภำคใตฝีีสา่นีเำมนี ร่ยมกบีปูยีำ่รำชกำร 6 ะาีหยเี ภำยหะาีกำรผรจช้มครม.ฯนำยกฯดผ็นผรจธำนในพิธัดผิเน่ำดรื่ผำกดมา ดผิเผรจตูู่่่นีเำ
มนี นัสไเรีีบกำรผรีบผร้าะำก่ภำพนัสช ำร้เดนืส่าะำก่ำยก้ำรใชาีำนมำกกยำ่ 20 ผั ่ำะดกิเ่นีตรำยต่่นกีน่่าดนัสยย ดพืส่ใหบีริกำรผรจชำชน
แะจนกีน่่าดนัสยย ดเินนำาะำกหำเผำกดมาไผยาีแหะ่าน่่าดนัสยยตำมดกำจ แะจโ่กำ่นุั นำยกฯพบปูผีรจก่บกำรเำีนกำรน่่าดนัสยยแะจ
ผรจชำชนในพุืนนัส ก่่นดเินนำากะบี 

 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(www.matichon.co.th)  
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นำยธนกร กะ่ำยยำ่ รีฐบำะใหคียำม่ ำคบีต่่กำรกรจต้นีดศรษฐกิะแะจ่่าด่ริมกำรน่่าดนัสยยในแหะ่าน่่าดนัสยยนัส่ ำคบี โเยดฉพำจกำร
น่่าดนัสยยฝีสา่นีเำมนีนัสะจมันกีน่่าดนัสยยดเินนำาดขำีมำ ภำยหะาีะำกนัสไเมัีกำรผรจกำศ “ดผิเผรจดนศ” รีบนกีน่่าดนัสยย โเยไเมัีกำรบริหำร
ะเีกำรร่ารีบนกีน่่าดนัสยยดพืส่ดชืส่มโยา Phuket Sandbox แะจ Samui Plus  Model ดผ็นะ้เนัสะจ่่าต่่นกีน่่าดนัสยยไผ
ยาีแหะ่าน่่าดนัสยย่ืสนๆ ดพืส่กรจะำยรำยไเะีำกกำรน่่าดนัสยยใหดีกิเขุึนมำกนัส่้เ ยกรจเบีกำรน่่าดนัสยยนัสมัมำตรฐำนแะจค้ณภำพรจเบีโะก 
น่กะำกนุั ยาีมักำรหำรื่กบีภำคธ้รกิะ ด่กชน แะจปูผีรจก่บกำรในพุืนนัส ดพัส่่่าด่ริมกำรพฒีนำแหะ่าน่่าดนัสยยนัสในผรจดนศ ะ ำดผ็นตี่ านั
กำรผรีบตยีแะจแกไีขผีบหำ คยบคู่ไผกบีกำรพฒีนำ โเยตี่ า่ำศยีดนคโนโะยแัะจกำรดชืส่มโยาข่าแหะ่าน่่าดนัสยยใหมัีศกียภำพ แะจนำยกฯ
หยาียำ่กำระาพุืนนัสในครุีานุั ะจ่รีำาคยำมดชืส่มีสนใหคีนไนยกะบีมำใชชัียติตำมผกติ ตำมมำตรกำรเำีน่ำธำรณ่้ข กำรผี่ากนีโรคนัสยาี
ดขมีายเ แะจ่ักเำีนหนึสากรจต้นีดศรษฐกิะกำรน่่าดนัสยยกะบีมำคึกคกี่ักครุีา 

 



ปีที่: 35 ฉบับที่: 11986
วันที่: พุธ 10 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 4

หัวข้อข่าว: ครม.เคาะ500ล้านซื้อโมลนูฯ ลุ้น'โมเดอร์น่า'ฟรีล้านโดส

รหัสข่าว: C-211110011003(10 พ.ย. 64/04:10) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 94.07 Ad Value: 131,698 PRValue : 395,094 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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หัวข้อข่าว: ครม.เคาะ500ล้านซื้อโมลนูฯ ลุ้น'โมเดอร์น่า'ฟรีล้านโดส

รหัสข่าว: C-211110011003(10 พ.ย. 64/04:10) หน้า: 2/2
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ฉบับประจ ำวันท่ี…10…..เดือน..พฤศจิกำยน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

ภาคเหนือ -อ้ลานาหนาอาสีอ!อลิหภภหณสอา 2-4 องศาาใตเีล่้ยงน ้าทอ่ห 
ลภาพอากาศอันน้า้-15 พ .ยา.กทหอลตลนณยหอณทยาาเบยงทยตอนผนอากาศเยนนาสหาทงาผางพืน้ท้อ่ากาศหนาอ า
โอยเฉพาะภาคเหนือา -าอ้ลานาอลิหภภหณสอสงา 2-4 องศาเซสเซ้ยลายออออยาอลิหภภหณต ่าลลอา6 องศา
เซสเซ้ยลาอาีนภาคใตฝีนตกหนักถึงหนักหากาทะอังน ้าทอ่หาน ้าป่างหสหสากาเทือเสนกงอออกจากฝ่ัง 
ไทยหนาวแลว้-อากาศเย็นมาเยือน!กรมอตุนุยิมวิทยา รายงานสภาพอากาศวนันี ้ - 15 พ.ย. 64 (พยากรณอ์ากาศ 7 วนัขา้งหนา้)
บรเิวณความกดอากาศสงูหรอืมวลอากาศเย็นก าลงัคอ่นขา้งแรงจากประเทศจีนแผล่งมาปกคลมุประเทศไทยตอนบนและทะเลจีน
ใต ้ท าใหบ้รเิวณประเทศไทยมีอากาศเย็นถงึหนาวกบัมีลมแรง อณุหภมูิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส  
ส าหรบัมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือที่พดัปกคลมุอา่วไทยและภาคใตจ้ะมกี าลงัแรงขึน้ ท าใหภ้าคใตย้งัคงมีฝนตกตอ่เนื่องและมีฝน
ตกหนกัถงึหนกัมากบางแหง่ สว่นคลืน่ลมบรเิวณอา่วไทยจะมีก าลงัแรงขึน้ โดยบรเิวณอา่วไทยจะมีคลืน่สงู 2-3 เมตร บรเิวณทีม่ีฝน
ฟา้คะนองคลืน่สงูมากกวา่ 3 เมตร และทะเลอนัดามนัมคีลืน่สงู 1-2 เมตร 
ขอ้ควรระวงั   ตัง้แตว่นันี ้– 15 พ.ย. 64 ขอใหป้ระชาชนบรเิวณประเทศไทยตอนบนดแูลรกัษาสขุภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาว
เย็นลงไวด้ว้ย สว่นประชาชนบรเิวณพืน้ท่ีเสีย่งภยัในภาคใตค้วรระวงัอนัตรายจากฝนตกหนกัและฝนท่ีตกสะสม ซึง่อาจท าใหเ้กิดน า้
ทว่มฉบัพลนัและน า้ป่าไหลหลาก และประชาชนที่อาศยับรเิวณชายฝ่ังภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกระวงัอนัตรายจากคลืน่ลมแรงที่พดัเขา้
หาฝ่ัง สว่นชาวเรอืควรเดินเรอืดว้ยความระมดัระวงั และเรอืเลก็บรเิวณอา่วไทยควรงดออกจากฝ่ังไวด้ว้ย 
ภาคเหนือ     
วนันี ้- 15 พ.ย. 64 

 อณุหภมิูจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส มีอากาศเย็นถึงหนาว กบัมีลมแรง 
 อณุหภมิูต ่าสดุ 15-21 องศาเซลเซียส 
 อณุหภมิูสงูสดุ 29-31 องศาเซลเซียส 
 ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจดั อณุหภมิูต  ่าสดุ 6-11 องศาเซลเซียส 
 ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเรว็ 10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ     
วนันี ้- 15 พ.ย. 64 

 อณุหภมิูจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส มีอากาศเย็นถึงหนาวกบัมีลมแรง 
 อณุหภมิูต ่าสดุ 15-21 องศาเซลเซียส 
 อณุหภมิูสงูสดุ 28-32 องศาเซลเซียส 
 ยอดภอูากาศหนาว อณุหภมิูต  ่าสดุ 8-12 องศาเซลเซียส 
 ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเรว็ 15-30 กม./ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(www.thansettakij.com)  
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ภาคกลาง 
วนันี-้ 15 พ.ย. 64  

 อณุหภมิูจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อากาศเย็นกบัมีลมแรง 
 อณุหภมิูต ่าสดุ 18-20 องศาเซลเซียส 
 อณุหภมิูสงูสดุ 29-31 องศาเซลเซียส 
 ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเรว็ 10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวนัออก     
วนันี ้ - 15 พ.ย. 64  

 อณุหภมิูจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อากาศเย็นกบัมีลมแรง 
 อณุหภมิูต ่าสดุ 18-21 องศาเซลเซียส 
 อณุหภมิูสงูสดุ 29-31 องศาเซลเซียส 
 ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเรว็ 15-35 กม./ชม.  
 ทะเลมีคลื่นสงู 1-2 เมตร หา่งฝ่ังคลื่นสงูประมาณ 2 เมตร 

  
ภาคใต ้(ฝ่ังตะวนัออก)     

 มีฝนฟา้คะนอง รอ้ยละ 60-70 ของพืน้ที่ ตลอดชว่ง โดยมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางแหง่ 
 อณุหภมิูต ่าสดุ 23-26 องศาเซลเซียส 
 อณุหภมิูสงูสดุ 29-34 องศาเซลเซียส 

วนันี ้– 13 พ.ย. 64  
 ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเรว็ 20-40 กม./ชม. 
 ทะเลมีคลื่นสงู 2-3 เมตร บรเิวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสงูมากกวา่ 3 เมตร 

วนัที 14 พ.ย. 64  
 ลมตะวนัออก ความเรว็ 15-30 กม./ชม. 
 ทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสงู 1-2 เมตร 

ภาคใต ้(ฝ่ังตะวนัตก)     
 มีฝนฟา้คะนอง รอ้ยละ 60-70 ของพืน้ที่ ตลอดชว่ง และมีฝนตกหนกับางแหง่ 
 อณุหภมิูต ่าสดุ 19-27 องศาเซลเซียส 
 อณุหภมิูสงูสดุ 28-35 องศาเซลเซียส 
 ลมตะวนัออก ความเรว็ 15-35 กม./ชม. 
 ทะเลมีคลื่นสงู 1-2 เมตร บรเิวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสงูประมาณ 2 เมตร 

  
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
วนันี ้- 15 พ.ย. 64  

 อณุหภมิูจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อากาศเย็นกบัมีลมแรง 
 อณุหภมิูต ่าสดุ 21-23 องศาเซลเซียส 
 อณุหภมิูสงูสดุ 29-31 องศาเซลเซียส 
 ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเรว็ 10-25 กม./ชม. 

 


