
       

           
   
  ฉบับประจำวันที่….16….เดือน....มิถุนายน....พ.ศ.2564  กรอบ (...)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.....จำนวน …1..แผ่น… 
 

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ใน 3 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 12-15 มิ.ย.64 เวลา 06.00 
น. มีพ้ืนที่เกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ใน 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน พิษณุโลก และ ระนอง รวม 3 อำเภอ 4 ตำบล 4 
หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 5 หลัง 

ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่ 3 จังหวัด รวม 8 อำเภอ 16 ตำบล 32 หมู่บ้าน ซึ่ง ปภ.ได้
ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจาก
สถานการณ์พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างทางเหนือเล็กน้อย มีแนวโน้มจะทวี
กำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน และเคลื่อนตัวสู่อ่าวตังเกี๋ยและข้ึนฝั่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมยังคง
พาดผ่านภาคเหนือตอนบน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ทำให้เกิดลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 

โดยภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ น่าน พิษณุโลก รวม 2 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 4 หลัง 

ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ ระนอง รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง 

ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมา เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่ 3 จังหวัด รวม 8 อำเภอ 16 ตำบล 32 หมู่บ้าน แยกเป็น 

น่าน เกิดอุทกภัยในพื้นท่ี 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอทุ่งช้าง รวม 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน 

เชียงราย เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอ
พญาเม็งราย รวม 11 ตำบล 26 หมู่บ้าน 

พิษณุโลก เกิดดินโคลนถล่มในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย 

 

 
 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์ (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่..... ฉบับที.่.... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหน้า (...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต ์ 
  (./..) https://today.line.me (./..) https://www.naewna.com  https://www.matichon.co.th 

  (./..) https://www.onbnews.today/ 
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ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้ งการชดเชย
ความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID 
@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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พายุโคะงุมะกระทบ จ.น่าน ใน 3 อำเภอ ปภ.รายงานเหตุจบแล้ว เร่งซ่อมทางเสียหาย 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 19:28 น. 

    สำงานงาน ปภ.จังหวัดน่าน รายงานพายุโซนร้อน "โคะงุมะ" เคลื่อนตัวพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือในห้วง 13-14 มิ.ย.2564 
ซึ่งจังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย 
 1. อำเภอบ่อเกลือ จำนวน 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลบ่อเกลือใต้ 5 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6,10,12,15  ตำบลดงพญา  
4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4,7 และตำบลบ่อเกลือเหนือ 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,9 พ้ืนที่เกิดดินสไลด์เข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนและลงมาบน
พ้ืนผิวถนน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อปท.ในพ้ืนที่ได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะนี้
สถานการณ์ภัยยุติแล้ว 
2. อำเภอท่าวังผา จำนวน 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลยม 5 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,6,7,8, พบพ้ืนที่เกิดน้ำไหลหลาก ทรัพย์สิน
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ได้แก่ นา 200 ไร่ ฝายเก็บน้ำ 1 แห่ง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และภัยดังกล่าวได้ยุติ 
แล้ว 
3. อำเภอทุ่งช้าง จำนวน 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลงอบ จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3 กับ ตำบลและ จำนวน 1 หมู่บ้าน หมู่
ที่ 12 พบพ้ืนที่เกิดน้ำไหลหลาก ทำให้พ้ืนที่ตำบลงอบเกิดน้ำกัดเซาะคอสะพานทางไปบ้านภูคำและบ้านห้วยสะแตง ทำให้
ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้ เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขอความร่วมมือประชาชนให้งดใช้เส้นทางดังกล่าวและแจ้ง
ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป  พ้ืนที่ตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการแก้ไขเส้นทางให้
ประชาชนสามารถใช้ในการสัญจรได้แล้ว ความเสียหายและการช่วยเหลือเพ่ิมเติม จะได้รายงานให้ทราบต่อไป 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์ (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่..... ฉบับที.่.... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหน้า (...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต ์ 
  (./..) https://today.line.me (./..) https://www.thairath.co.th/ 
  (./..) https://mgronline.com  (./..) https://www.onbnews.today/ 
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14658
วันที่: พุธ 16 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ตรวจ'แม่ลาน้อย' สั่งรับมืออุทกภัย

รหัสข่าว: C-210616005004(16 มิ.ย. 64/06:07) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 17.75 Ad Value: 15,975 PRValue : 47,925 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24571
วันที่: พุธ 16 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯแม่ฮ่อนสอนลงพื้นที่แม่ลาน้อยตรวจติดตามศูนย์แก้ปัญหาอุทกภัย

รหัสข่าว: C-210616021035(16 มิ.ย. 64/03:10) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 15.44 Ad Value: 13,124 PRValue : 39,372 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11881
วันที่: พุธ 16 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ครม.เคาะงบ3.2พันล้าน 'บริหารจัดการน้ำ'ปี64

รหัสข่าว: C-210616011016(16 มิ.ย. 64/03:40) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 35.48 Ad Value: 49,672 PRValue : 149,016 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14658
วันที่: พุธ 16 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'ปลื้มผลงานน้ำอุปโภคบริโภค ประชาชนได้ประโยชน์400,000ครัวเรือน

รหัสข่าว: C-210616005052(16 มิ.ย. 64/06:32) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 44.16 Ad Value: 39,744 PRValue : 119,232 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14658
วันที่: พุธ 16 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'ปลื้มผลงานน้ำอุปโภคบริโภค ประชาชนได้ประโยชน์400,000ครัวเรือน

รหัสข่าว: C-210616005052(16 มิ.ย. 64/06:32) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 44.16 Ad Value: 39,744 PRValue : 119,232 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26179
วันที่: พุธ 16 มิถุนายน 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ขวา)

หัวข้อข่าว: ชลประทานเชียงใหม่เร่งกักเก็บน้ำเข้าเขื่อน

รหัสข่าว: C-210616004019(16 มิ.ย. 64/05:22) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.91 Ad Value: 35,511 PRValue : 106,533 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24571
วันที่: พุธ 16 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: ไทยป่วยสะสมทะลุ2แสน ติดเชื้อโควิดเพิ่ม3,000ราย

รหัสข่าว: C-210616021004(16 มิ.ย. 64/03:23) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 48.98 Ad Value: 51,429 PRValue : 154,287 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 06:35
หัวข้อข่าว: ทั่วไทยฝนคะนอง ภาคเหนือตกหนักบางแห่ง กทม.ร้อยละ 40

รหัสข่าว: I-I210616000327 หน้า: 1/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/655604
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 06:35
หัวข้อข่าว: ทั่วไทยฝนคะนอง ภาคเหนือตกหนักบางแห่ง กทม.ร้อยละ 40

รหัสข่าว: I-I210616000327 หน้า: 2/4

 posttoday.com Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 06:35
หัวข้อข่าว: ทั่วไทยฝนคะนอง ภาคเหนือตกหนักบางแห่ง กทม.ร้อยละ 40
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