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6 พ.ย.64 เวลา 08.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน รายงานมีสถานการณ์อุทกภัย และ
น้ำป่าไหลหลาก รวม 13 จังหวัด โดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ตั้งแต่วันที่
6-7 พ.ย. 2564 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่) รวม
4 อำเภอ 5 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 143 ครัวเรือน ในขณะที่อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุ
คมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 7 พ.ย. 2564 ทำให้น้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 10 จังหวัด (หนองบัวลำภู มหาสารคาม อุบลราชธานี
นครราชสีมา ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม) รวม 31 อำเภอ 287 ตำบล 1,688
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 76,420 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 23 ราย ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่แล้ว
ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความ
เสียหาย เร่งระบายน้ำและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย ในฐานะกองอำนวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 6-7
พ.ย. 2564 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่) รวม
4 อำเภอ 5 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 143 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ภาพรวมสถานการณ์เริ่ม
คลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ ดังนี้
1.สุราษฎร์ธานี เกิดเหตุฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิภาวดี และอำเภอ
ชัยบุรี รวม3 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 55 ครัวเรือน ปัจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
2.นครศรีธรรมราช เกิดเหตุฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นทีอ่ ำเอบางชัน รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน ปัจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
3.กระบี่ เกิดเหตุฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นทีอ่ ำเภอปลายพระยา รวม 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 38 ครัวเรือน
ขณะที่อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ ตั้งแต่
วันที่ 23 ก.ย. – 7 พ.ย. 2564 ทำให้น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่
10 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู มหาสารคาม อุบลราชธานี นครราชสีมา ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี และนครปฐม รวม 31 อำเภอ 287 ตำบล 1,668 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 76,420 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต
23 ราย (ลพบุรี 11 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย ชัยนาท 2 ราย นครสวรรค์ 3 ราย สิงห์บุรี 3 ราย สุพรรณบุรี 2 ราย) แยกเป็น
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด รวม 9 อำเภอ 37 ตำบล 212 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,531
ครัวเรือน ได้แก่
1. หนองบัวลำภู ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสัง และอำเภอศรีบุญ เรือง รวม 7 ตำบล 16
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 254 ครัวเรือน
2.มหาสารคาม ยั งคงมี น้ ำ ท่ ว มในพื้ น ที่ 3 อำเภอ ได้ แ ก่ อำเภอโกสุ ม พิ สั ย อำเภอกั น ทรวิ ชั ย และอำเภอเมื อ ง
มหาสารคาม รวม 12 ตำบล 41 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,627 ครัวเรือน
3.อุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ รวม 4
ตำบล 26 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 577 ครัวเรือน
4. นครราชสีมา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง และอำเภอพิมาย 14 ตำบล 129 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,073 ครัวเรือน
- ภาคกลาง 7 จังหวัด รวม 22 อำเภอ 250 ตำบล 1,456 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 71,889 ครัวเรือน ได้แก่
5. ลพบุรี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอเมืองลพบุรี รวม 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 830 ครัวเรือน
6. สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง รวม 20 ตำบล 58
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,011 ครัวเรือน
7. อ่างทอง ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษ
ชัยชาญ รวม 36 ตำบล 166 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,453 ครัวเรือน
8. พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีน้ำท่ วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน และอำเภอลาดบัวหลวง รวม 106 ตำบล 380 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 49,385 ครัวเรือน

9.ปทุมธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 56
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,301 ครัวเรือน
10.นครปฐม ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอ
กำแพงแสน และอำเภอดอนตูม รวม 61 ตำบล 475 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,909 ครัวเรือน
ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่แล้ว ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ สำหรับการแก้ไข
ปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสรรพกำลังในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ และดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเจ้าหน้าที่ลง
พื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้ง
เหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784
ตลอด 24 ชั่วโมง/////

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26324
Col.Inch: 24.99 Ad Value: 27,489
หัวข้อข่าว: เผย13จว.ยังเผชิญวิกฤติน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211108004057(8 พ.ย. 64/05:42)

หน้า: 2(ขวา)
PRValue (x3): 82,467

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15947
หน้า: 1(บนขวา), 6
Col.Inch: 44.74 Ad Value: 49,214
PRValue (x3): 147,642
หัวข้อข่าว: 'อุตุฯ'ประกาศเตือน ฝนตกหนัก9-13พย. ใต้ระวังท่วมฉับพลัน

รหัสข่าว: C-211108020054(8 พ.ย. 64/05:07)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อังคาร 9 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23303
หน้า: 7(กลาง)
Col.Inch: 12.95 Ad Value: 14,245
PRValue (x3): 42,735
หัวข้อข่าว: เตือนน้ำท่วมบ่อขยะ คพ.ชี้ภาคใต้ 14 พื้นที่

รหัสข่าว: C-211109039002(8 พ.ย. 64/04:36)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14803
หน้า: 1(ซ้าย), 2
Col.Inch: 83.59 Ad Value: 104,487.50
PRValue (x3): 313,462.50
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม'กระบี่'น้ำป่าไหลบ่าท่วม รพ.ปลายพระยา 8-13 พ.ย.อีสานอุณหภูมิลด 3-7 องศา

รหัสข่าว: C-211108005004(8 พ.ย. 64/06:03)

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23302
Col.Inch: 66.80 Ad Value: 146,960
หัวข้อข่าว: ภาคกลาง-กทม. เย็นลง3-5องศา

รหัสข่าว: C-211108009083(8 พ.ย. 64/03:57)

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 20
PRValue (x3): 440,880

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11303
Col.Inch: 19.19 Ad Value: 21,109
หัวข้อข่าว: ใต้อ่วมฝนหนักน้ำท่วมหลายจว.

รหัสข่าว: C-211108012060(8 พ.ย. 64/05:20)

หน้า: 12(บนขวา)
PRValue (x3): 63,327

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 26
ฉบับที่: 9127
หน้า: 6(ซ้าย)
Col.Inch: 14.63 Ad Value: 10,972.50
PRValue (x3): 32,917.50
คอลัมน์: ข่าวย่อยภูมิภาค: น้ำท่วมสุโขทัย 2 เดือนต้องใช้เรือส่งลูกไป รร.

รหัสข่าว: C-211108008089(8 พ.ย. 64/03:31)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23302
Col.Inch: 66.80 Ad Value: 146,960
หัวข้อข่าว: ภาคกลาง-กทม. เย็นลง3-5องศา

รหัสข่าว: C-211108009083(8 พ.ย. 64/03:57)

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 20
PRValue (x3): 440,880

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14803
หน้า: 1(ซ้าย), 2
Col.Inch: 83.59 Ad Value: 104,487.50
PRValue (x3): 313,462.50
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม'กระบี่'น้ำป่าไหลบ่าท่วม รพ.ปลายพระยา 8-13 พ.ย.อีสานอุณหภูมิลด 3-7 องศา

รหัสข่าว: C-211108005004(8 พ.ย. 64/06:03)

หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14803
หน้า: 9(ล่างซ้าย)
Col.Inch: 36.60 Ad Value: 32,940
PRValue (x3): 98,820
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: กรมชลฯเร่งทำความเข้าใจประชาชนฝั่งเจ้าพระยาตะวันตกเผยเสริมเครื่องสูบผลักดันน้ำลง...

รหัสข่าว: C-211108005046(8 พ.ย. 64/06:14)

หน้า: 1/1
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รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
>>ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี (อ.กาญจนดิษฐ์) นครศรีธรรมราช (อ.ชะอวด) พัทลุง (อ.ศรีบรรพต) กระบี่ (อ.เขาพนม)
พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง
>>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองบัวลำภู (อ.โนนสัง ศรีบุญเรือง) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ)
นครราชสีมา
(อ.โนนสูง พิมาย) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชำราบ)
>>ภาคกลาง จ.ลพบุรี (อ.บ้านหมี่ เมืองฯ) สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพี่น้อง) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี พรหมบุรี)
อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชัยชาญ) พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บาง
ปะอิน ลาดบัวหลวง) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน ดอนตูม) และปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก)
>>ภาคใต้ จ.กระบี่ (อ.ปลายพระยา)
ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝน
สะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นทีล่ ุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์
และแมลงมีพษิ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้
เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/
หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือ
เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย
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7 พ.ย.64 ปภ.นครศรีธรรมราช รายงานเนื่องจากมีฝนตกตกหนักในพื้นที่ตำบลบ้านลำนาว ในคืนวันที่ 6 พ.ย.64 มวล
น้ำได้ไหลมาสมทบกับแม่น้ำตรัง ณ สะพานคลองกะปาง บ้านสมสรร หมู่ 13 ตำบลบ้านนิคม กับเทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังส่งผลทำให้น้ำเข้าท่วมขังในพื้นที่ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่
เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รวม 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน 160 คน
เบื้องต้น ปภ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ ได้ประสานจัดชุดเตรียมความพร้อมออกตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและปิดกั้นเส้นทางบริเวณน้ำท่วมสูง สถานการณ์ปัจจุบันประชาชนไม่สามารถใช้ถนนสัญจรได้ หากไม่มี
ฝนตกเพิ่มในพืน้ ที่คาดว่าน้ำจะลดเข้าสู่ภาวะปกติ
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7 พ.ย.64 ปภ.สุราษฎร์ธานี รายงานเนื่องจากเกิดฝนตกหนักพื้นที่ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 6
พ.ย.64 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งคลองอิปัน เข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่ม หมู่ที่ 1,6 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับน้ำคลองสูงขึ้น 1.50 เมตร ประชาชนได้รับผลกระทบ 6 ครัวเรือน เบื้องต้นหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร
ท้องถิ่น อาสาสมัคร ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงและได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้ องต้นแล้ว พร้อมได้
แจ้งเตือน อบต.ไทรโสภา อบต.ไทรขึงอบต.สาคู อบต.อิปัน พื้นที่ท้ายน้ำจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำ สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
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หน้า: 1(ขวา), 10, 11
Col.Inch: 225.11 Ad Value: 281,387.50
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คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: สธ.ห่วงต่างด้าวหนีเข้า ปท.อื้อ ผวาโควิดระบาด แค่ 7 วันจับได้แล้วกว่า 3 พันคน
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