
 

 
ฉบับประจำวันท่ี…18…..เดือน..สิงหาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชHา (..)บIาย หนHา จำนวน 2 แผIน 

ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม.ที3ผ่านมา เกิดสถานการณ์
ภัยใน 3 จังหวัด เร่งช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 
 

 
วันที&17 ส.ค. 64 เวลา 10.30 น. รายงานในรอบ 24 ชั&วโมงที&ผ่านมา เกิดสถานการณ์ภัยใน 3 จังหวัด แยกเป็นอุทกภยั  
2 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย และเชียงใหม่ รวม 6 อําเภอ 10 ตําบล 14 หมู่บ้าน และเกิดวาตภัย 1 จังหวัดในพื Uนที&ตําบล 
ถํ Uาลอด อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ&ง ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที&เกี&ยวข้อง ลงพื Uนที&สํารวจ 
ความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัในเบื Uองต้นแล้ว 
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) รายงาน 
ในรอบ 24 ชั&วโมงที&ผ่านมาเกิดอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย และเชียงใหม่ รวม 6 อําเภอ 10 ตําบล 14 หมู่บ้าน  
แยกเป็น เชียงราย เกิดนํ Uาไหลหลากและล้นตลิ&งเข้าท่วมพื Uนที& 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเวียงชยั อําเภอแม่สาย อําเภอแม่ฟ้า
หลวง อําเภอแม่จนั และอําเภอเมือง รวม 9 ตําบล 13 หมู่บ้าน เชียงใหม่ เกิดนํ Uาไหลหลากและล้นตลิ&งเข้าท่วมในพื Uนที&หมู่
ที& 3 ตําบลเวียง อําเภอฝาง ส่วนพื Uนที&เกิดวาตภยั 1 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เกิดวาตภยัในพื Uนที& หมู่ที& 1 ตําบลถํ Uาลอด 
อําเภอปางมะผ้า ซึ&งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ได้ประสานจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น และหน่วยงาน 
ที&เกี&ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยั โดยสํารวจและประเมินความเสียหาย เพื&อดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั ท้ายนี Uประชาชนสามารถแจ้งเหตแุละขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหต ุ1784” และสายด่วน
นิรภยั 1784 ตลอด 24 ชั&วโมง 
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ปภ. ตั%ง “ศูนย์ติดตามสถานการณ์” จัดทีมเฉพาะกิจประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกหน่วยงาน 

เพิBมความเข้มข้นจัดการอุทกภัย 

 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เพิ%มความเข้มข้นการจัดการอุทกภยัในช่วงฤดฝูน 
ตั ?ง “ศนูย์ติดตามสถานการณ์” เป็นศนูย์กลางประสานการปฏิบติังานกับหน่วยงานที%เกี%ยวข้อง จดัทีมติดตามสถานการณ์ 
(Situation Awareness Team) และผู้ เชี%ยวชาญด้านสาธารณภัยปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯ เพื%อร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและ
คาดการณ์แนวโน้มอุทกภยั เฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภยัแก่พื ?นที% พร้อมวางแนวทางการประสานปฏิบติัจงัหวัด อําเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ%นในทุกมิติ เพื%อให้การบริหารจดัการสาธารณภยัมีประสิทธิภาพ 
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นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ระยะนี ?ประเทศไทยเริ%มมี
ฝนตกหนกัและเกิดอุทกภยัในหลายพื ?นที% ซึ%งในช่วงปลายเดือนสงิหาคม – กันยายน เป็นช่วงที%มีฝนตกชุกและมีโอกาสที%จะ
มีพายุเคลื%อนตัวผ่าน จึงมีความเสี%ยงต่อการเกิดนํ ?าท่วมฉับพลนั นํ ?าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ซึ%งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้ติดตาม เฝ้าระวงั และแจ้งเตือนอุทกภยัในพื ?นที%มาอย่างต่อเนื%องภายใต้กลไกของกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) 
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ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ.2558 ในการบูรณาการจดัการอุทกภยัช่วงฤดฝูน ทั ?งนี ? ได้เพิ%ม
ความเข้มข้นการปฏิบติัการเพื%อให้การจดัการสาธารณภยัมีประสทิธิภาพ โดยจัดตั ?ง “ศูนย์ติดตามสถานการณ์” เพื%อเป็น
ศูนย์กลางประสานการปฏิบัติงานร่วมหน่วยงานที%เกี%ยวข้อง พร้อมทั ?งจัดเจ้าหน้าที%ทีมติดตามสถานการณ์ (Situation 
Awareness Team) หรือทีม SAT และผู้ เชี%ยวชาญด้านสาธารณภยัปฏิบติังานประจําศนูย์ฯ ณ ห้องกองบญัชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ ปภ. เพื%อวิเคราะห์ข้อมลูและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์อุทกภยั เฝ้าระวงั แจ้งเตือน 
และแลกเปลี%ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานด้านพยากรณ์ หน่วยงานด้านการบริหารจัดการนํ ?า และกองอํานวยการนํ ?า
แห่งชาติ เป็นประจําทุกวนั รวมถึงประสานการแจ้งเตือนภยัไปยงัพื ?นที%เสี%ยง ซึ%งได้วางแนวทางการประสานปฏิบติัร่วมกับ
กองอํานวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ%นในพื ?นที%ประสบอุทกภยั
อย่างใกล้ชิดในทุกมิติ ทั ?งด้าน การเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย การเผชิญเหตุ การสนับสนุนทรัพยากร
เครื%องจกัรกล เพื%อให้ความช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี%คลาย รวมถึงเร่งรัดการดําเนินการฟื?นฟู เพื%อให้
ประชาชนสามารถกลบัมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว 

 
ท้ายนี ? ประชาชนที%ประสบอุทกภยัสามารถแจ้งเหตแุละขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหต ุ1784” โดยเพิ%มเพื%อน 
Line ID @1784DDPM รวมถึงติดต่อได้ที%สายด่วนนิรภยั 1784 ตลอด 24 ชั%วโมง 
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ปภ.แม่ฮ่องสอน เสริมความรู้ สร้างความพร้อม เพิ4มศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน	

 
วันที่ 17 ส.ค.64 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่เหาะ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นางสาวนริศรา ตุ่นแก้ว  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ได้เดินทางเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพ่ือการลดผลกระทบจากสาธารณภัย กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเตรียมความพร้อม
รับมืออุทกภัย ดินโคลนถล่ม โดย นายธนวัฒน์ เทียนแท้ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน 
นำทีมวิทยากร ว่าที่ร้อยตรีสุวสันต์ บัวงาม อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน ทั้งนี้ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบให้ผู้นำชุมชนนำความรู้ ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ไปเป็น
แนวทางในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี อันเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
อีกทางหน่ึงด้วย 
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ปภ.ยโสธร ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจําหมู่บ้าน

และชุมชน	

 
เมื$อเวลา 10.00 น. วันที$ 17 สิงหาคม 2564 ที$ห้องประชุมเทศบาลตําบลนํ Eาคําใหญ่ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
นายชลธี ยงัตรงผู้ว่าราชการจงัหวดัยโสธรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการศนูย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภยั
ประจําชุมชนและหมู่บ้านรุ่นที$ 1 ประจําปี 2564 ตามที$สํานกังาน ป้องกันและบรรเทาสารภยัจงัหวดัยโสธรได้จดัขึ Eนโดยมี
ผู้ นํา ท้องที$ท้องถิ$น เข้ารับการอบรม ในครั Eงนี E 
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นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดยโสธรกล่าวว่า 
จากสถานการณ์ภยัพิบติัในปัจจุบนัทั Eงที$เกิดจากภยัธรรมชาติและภยัที$เกิดจากการกระทําของมนุษย์ที$เกิดขึ Eนบ่อยครั Eงและ
นับวันที$จะทวีความรุนแรงมากยิ$งขึ Eนได้ทางสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ$งเป็นผลกระทบ
โดยตรง และผลกระทบโดยทางอ้อม ดังนั Eนเพื$อเป็นการเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยประจําชุมชนและหมู่บ้าน 
ทางสํานกังานป้องกันและบรรเทาสารภยัจงัหวดัยโสธรจึงได้จดัฝึกอบรมขึ Eนเพื$อจดัตั Eงศนูย์เตรียมพร้อมป้องกันภยัประจํา
ชุมชนที$สามารถบริการจัดการสาธารณภัยภายในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั$งยืนอีกทั Eงเพื$อสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้ประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื Eนที$เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั Eงเกิดบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนตลอดจนเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน โดยมีผู้ เข้าอบรมในครั Eงนี E 
จํานวน 50 คน 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24616
วันที่: พุธ 18 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: ครม.อนุมัติงบกลาง490ล.จัดหาน้ำบาดาลแก้ภัยแล้ง

รหัสข่าว: C-210818021039(18 ส.ค. 64/04:17) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 22.23 Ad Value: 18,895.50 PRValue : 56,686.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
ฉบับประจำวันท่ี…18…..เดือน..สิงหาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชHา (..)บIาย หนHา จำนวน 1 แผIน 

 

ปภ.แนะวิธีแก้ไขเหตุฉุกเฉิน…เมื5อขับรถในช่วงฤดูฝน 

 
การขับรถในช่วงฤดูฝน มีความเสี ่ยงต่อการเกิดอุบ ัติเหตุทางถนนหลายรูปแบบ เนื ่องจากสภาพถนนที ่ เป ียกลื่น 
มีน้ำท่วมขัง และบางแห่งอาจเกิดดินถล่มปิดทับเสน้ทาง เพ่ือความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีการแก้ไขเหตุฉุกเฉินเม่ือขับรถในช่วงฤดูฝน ดังน้ี 

ทำอย่างไร…เมื่อรถเหินน้ำ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ไม่เร่งความเร็ว เพราะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงชะลอความเร็ว  
โดยค่อยๆ ถอนคันเร่ง เนื่องจากล้อไม่มีแรงเสียดทานจับพวงมาลัยให้มั่น เพื่อควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางแตะเบรกเบาๆ  
เมื่อต้องการหยุดรถ จะช่วยยึดเกาะถนนได้ดีไม่กระชากหรือหักพวงมาลัยอย่างเร็ว เพราะรถจะหมุนออกนอกเส้นทางหรือ
พลิกคว่ำได ้

ทำอย่างไร…เมื่อขับรถเส้นทางน้ำท่วม ให้ปฏิบัติ ดังนี้ประเมินเส้นทาง เพื่อคาดการณ์ความสูงของระดับน้ำและความแรง 
ของน้ำปิดเครื่องปรับอากาศ ป้องกันพัดลมแอร์พัดน้ำเข้าไปในห้องเครื ่อง ทำให้เครื่องยนต์หรือระบบระบายความร้อน 
ของเครื่องยนต์ขัดข้องใช้ความเร็วต่ำ รักษาความเร็วอยู่ในระดับเดียวกันอย่างสม่ำเสมอไม่เร่งเครื่อง จะทำให้ความร้อนสูง 
ใบพัดระบายความร้อนทำงานหนัก และน้ำเข้าห้องเครื่องมาก ทำให้เครื่องยนต์ดับลดการใช้เบรก โดยใช้แรงเฉื่อยของ
เคร่ืองยนต์ในการหยุดหรือชะลอความเร็วรถ 

 

 

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7   ฝ9ายประชาสัมพันธ7 

(www.chiangmainews.co.th)  

 

 



 

 
ฉบับประจำวันท่ี…18…..เดือน..สิงหาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชHา (..)บIาย หนHา จำนวน 2 แผIน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7   ฝ9ายประชาสัมพันธ7 

(www.siamrath.co.th)  
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ปีที่: 31 ฉบับที่: 11221
วันที่: พุธ 18 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: ปลดล็อกห้าง เปิดได้แค่แบงก์

รหัสข่าว: C-210818012020(18 ส.ค. 64/05:44) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 147.08 Ad Value: 161,788 PRValue : 485,364 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11221
วันที่: พุธ 18 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: ปลดล็อกห้าง เปิดได้แค่แบงก์

รหัสข่าว: C-210818012020(18 ส.ค. 64/05:44) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 147.08 Ad Value: 161,788 PRValue : 485,364 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11221
วันที่: พุธ 18 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: ปลดล็อกห้าง เปิดได้แค่แบงก์

รหัสข่าว: C-210818012020(18 ส.ค. 64/05:44) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 147.08 Ad Value: 161,788 PRValue : 485,364 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
ฉบับประจำวันท่ี…18…..เดือน..สิงหาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชHา (..)บIาย หนHา จำนวน 1 แผIน 

 

สภาพอากาศวนันี,  กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนกับางแห่ง 

กทม.ระวงับ่ายถึงคํAา 
วันที& 18 ส.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั&วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที&พัด

ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกําล ังอ่อนลง ล ักษณะเช่นนี Pทําให้ประเทศไทยมีฝนน้อย 
ในระยะนี P แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่าง 

สําหรับคลื&นลมบริ เวณทะเลอันดามันมีกําล ังอ่อนลง โดยคลื &นสูงประมาณ 1 เมตร บริ เวณที&มีฝนฟ้า
คะนองคลื&นสูง 1-2 เมตร ขณะที& ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่ นละออง/หมอกควันมีน้อย 
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั 5งแต่เวลา 06.00 น.วันนี 5 ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี 5 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื Pนที& ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย 
ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน และตาก อุณหภูมิตํ&าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื Pนที& ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคาย  
บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรี ร ัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิตํ&าสุด 23-26 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 
ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื Pนที& ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี และ
ราชบุรี อุณหภูมิตํ&าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 
10-20 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื Pนที& ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง 
จันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ&าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียง
ใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื&นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที&มีฝนฟ้าคะนองคลื&นสูง 1-2 เมตร 
ภาคใต้ ( ฝั&งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื Pนที& และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิตํ&าส ุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิส ูงส ุด 31-34 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออก ความเร็ว  15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื &นส ูงประมาณ 1 เมตร บริ เวณที&มีฝนฟ้าคะนองคลื&นสูง  
1-2 เมตร 
ภาคใต้ (ฝั&งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื Pนที& และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกระบี& ตรัง 
และสตูล อุณหภูมิตํ&าส ุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิส ูงส ุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื&นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที&มีฝนฟ้าคะนองคลื&นสูง 1-2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื Pนที& ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงคํ&า 
อุณหภูมิตํ&าสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 
กม./ชม. 
 
 

 

 

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7   ฝ9ายประชาสัมพันธ7 

(www.khaosod.co.th)  

 


