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นำยกฯ ตรวจแผนกำรป้องกันอุทกภัยและกำรบริหำรจัดกำรน้ำในพื้นที่นครศรีธรรมรำช
ยืนยันดูแลประชำชนอย่ำงดีที่สุด

07 ต.ค. 2564 | 17:16:41

นายกฯ ตรวจแผนการป้องกันอุทกภัยและการบริหาร
จัดการน้้าในพื้นที่นครศรีธรรมราช ยืนยันดูแลประชาชน
อย่างดีที่สุด บอกรักคนเมืองคอน ขอให้อยู่รวมกันด้วย
ความรักความสามัคคี อย่าให้ใครมาท้าลาย
วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) เวลา 14.10 น.
ณ บริเวณถนนพุทธภูมิ ต้าบลโพธิ์เสด็จ อ้าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจแผนการป้องกันอุทกภัยและการบริหาร
จัดการน้้าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรีเผยว่า ภายหลังรับฟังบรรยายสรุป นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อเตรียมแผนรองรับปริมาณน้้าที่จะไหลลงมาสู่ภาคใต้ โดยศักยภาพทางภูมิศาสตร์ภาคใต้จะประสบ
ปัญหาน้้าท่วมช้ากว่าพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย ที่ผ่านมารัฐบาลได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วบางส่วน จึงขอให้ประชาชนรับ
ฟังข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากส่วนราชการ พร้อมวางแผนจัดอันดับความส้าคัญในการเคลื่อนย้ายสิ่งของหากมวลน้้าไหล
มามากจนประสบปัญหาน้้าท่วม เพื่อลดความสูญเสียของทรัพย์สิน รวมถึงเตรียมอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่ทางส่วน
ราชการเตรียมไว้
ในส่วนของการเยียวยา นายกรัฐมนตรีได้ก้าชับให้ส่วนราชการเร่งส้ารวจความเสียหาย จ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชน
โดยเร็ว ยืนยันรัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ใช้งบประมาณอย่างระมัดระวัง ประเทศไทยประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ฝากให้ส่วนราชการ ส.ส.ในพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด
นายกรัฐมนตรีกล่าวย้้าแสดงความห่วงใยสถานการณ์โควิด -19 ขอให้ประชาชนคนไทยสวมหน้ากากอนามัยอยู่
ตลอดเวลา กลับบ้านล้างมือ อาบน้้าให้สะอาด ส่วนตัวอยากอยู่ใกล้ชิดกับทุกคนให้มากขึ้น แต่ต้องเว้นระยะห่าง ถึงไม่ได้
ใกล้ชิดกันมาก คนใต้ใจถึงใจอยู่แล้ว คนเมืองคอนรักกันเหนียวแน่น คนใต้รักใครรักจริง เราทุกคนต้องอยู่ด้วยความรัก ความ
สามัคคี อย่าให้ใครมาท้าลายตรงนี้ได้ สังคมต้องอยู่ด้วยกันด้วยสถาบันครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้อง เหล่านี้คือสันหลังของประเทศ
ไทย และมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญยิ่งส้าหรับประเทศไทยของเรา เราจะต้องร่วมมือกันเดินหน้า
ประเทศต่อไปด้วยความรัก ความสามัคคี ไม่เกลียดชัง ไม่ให้ร้ายซึ่งกันและกัน และฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้าง
นายกรัฐมนตรีอยากจะบอกว่า “รักจังฮู้” เพราะคิดถึงจึงมาหา
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"บิ๊กตู่" อ้อนคนใต้ นำควำมคิดถึงมำให้ แนะฟัง เพลงชำติ - สำมัคคีชุมนุม
มั่นใจไม่ซำรอยนำท่วมปี54
โดย PPTV Online เผยแพร่ 7 ต.ค. 2564 ,19:27น.
"ประยุทธ์" อ้อนไม่หยุด หยอดคนใต้ รัก คิดถึงตลอด ชีหลังโควิดคือโลกใหม่ ขอให้ฟัง 2 เพลง "เพลงชำติ สำมัคคีชุมนุม" มั่นใจนำไม่ท่วมซำรอยปี 54
เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2564 ที่ จ.นครศรีธรรมรำช พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำ กำร
กระทรวงกลำโหม น ำคณะรั ฐ มนตรี และ ส.ส.ในพื นที่ ตรวจเยี่ ย มศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน ต.มะม่ ว งสองต้ น อ.เมื อ ง
นครศรีธรรมรำช
พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวกับชำวบ้ำนช่วงหนึ่ง ก่อนทำพิธีเปิดโครงกำรดิจิตอลชุมชน ว่ำ วันนีรู้สึกยินดีตังแต่ช่วงเช้ำ ที่ได้รับ
กำรต้อนรับอย่ำงดี ด้วยบรรยำกำศแบบมิตรไมตรี วันนีรัฐบำลจะบริหำร แบบ G-Government ที่ต้องตรงจุดและ
รวดเร็ว
นำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ รัฐบำลช่วยเหลือประชำชนด้วยกำรดูแลคนทุกกลุ่ม ส่วนเรื่องอุทกภัยนำท่วมรัฐบำล
ดูแลมำตลอด ทำโครงกำรบริหำรจัดกำรนำทังประเทศ
"ผมยืนยันว่ำเรำคงไม่เจอปัญหำเดียวกับปี 54 เพรำะเรำลดมำได้ทุกปี พืนที่นำท่วมก็ลดลง ค่ำเยียวยำก็ลดลง
ระยะเวลำในกำรท่วมก็น้อยลง ควำมเสียหำยก็ลดลงไง แต่ที่นีมันยังไม่ 100% หรอก เพรำะสิ่งสำคัญก็คือปริมำณนำฝน
ที่ตก ผมจึงบอกไปเมื่อเช้ำว่ำท่ำนต้องมีแผนเตรียมกำรของท่ำน ไว้ในใจ ไว้ในบ้ำน บ้ำ นตัวเองต้องรู้ว่ำนำมำจำกไหน
เพื่อเตรียมกำรตังรับได้ถูก" นำยกฯ กล่ำว
นำยกฯ ยังกล่ำวว่ำวันนีโลกกำลังเปลี่ยนไปเป็นเทคโนโลยี พวกเรำต้องปรับทังหมด ต้องพลิกโฉมประเทศไทย
จำกรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง ส่วน จ.นครศรีธรรมรำช มีศักยภำพมำกมำย ต้องหำให้เจอ
"โลกหลังโควิด-19 ไม่ใช่โลกใบเดิมอีกต่อไป ดังนันต้องก้ำวให้ทัน สิ่งสำคัญคือควำมรักสำมัคคี และรู้ดีว่ำทุกคนเชื่อมั่น
ตนเอง และเชื่อมั่นคนในพืนที่"
"วันนี พูดเยอะแล้ว เวลำอยู่กรุงเทพฯ นำยกฯ ก็พูดถึงทุกวัน ก็นึกถึงคนใต้ตลอดเลยนะ ผมไม่รู้ฟังผมบ้ำงรึเปล่ำ
วันนีนำหัวใจ นำควำมห่วงใย นำควำมคิดถึงของคนกรุงเทพฯ มำด้วย ของรัฐบำลมำด้วย รัฐบำลรักทุกคน ทุกคนที่ทำให้
ชำติ บ้ำนเมืองเรำปลอดภัย ช่วยกันรักษำ สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ อันเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง"
"นึกอะไรไม่ออก ตอนเช้ำลองฟังเพลงชำติให้ชัดๆ อีกทีสิ ฟังตังแต่ต้นจนจบ ควำมหมำยของเพลงชำติคืออะไร
เริ่มตังแต่วรรคแรกประโยคแรกของเพลงชำติ เพลงที่ 2 คือเพลงสำมัคคีชุมนุม ผมขอ 2 เพลงเท่ำนันแหละ จะทำให้เรำรู้
ว่ำ เรำเป็นคนไทย เรำรวมกันมำจำกไหน เรำเป็นชำติ มำได้ยังไง ถ้ำเรำไม่รู้จักประวัติศำสตร์ ว่ำเรำเป็นใครมำจำกไหน
เรำก็จ ะไม่รู้ว่ำเรำจะรักประเทศชำติ จั งหวัด เพื่อนพี่น้องของเรำได้อย่ำงไร เพรำะเรำเป็นคนชำติเดียวกัน ใครก็มำ
แบ่งแยกไม่ได้" นำยกฯ กล่ำว
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นำยกฯสั่งหน่วยงำนเตรียมสำรวจพื้นที่น้ำท่วม เมื่อปี 2563
INN Newsเผยแพร่ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา • INN News
นายกฯ บอก “รักจังฮู้” หยอดคาหวาน เพราะคิดถึงจึงมาหา
สั่งหน่วยงานเตรียมสารวจพื้นที่น้าท่วมเมื่อปี 63 ยันมี
งบประมาณเยียวยา ลั่นอย่างไรรัฐบาลก็ต้องหามาจนได้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า อยากให้แต่ละบ้าน ทาแผนการ
เคลื่อนย้ายบ้าน หากมีความจาเป็น ต้องมีแผนการขนย้ายสิ่งของ และ ปากนายังมายังท่วมอีกจะต้องไปที่ไหนไป ที่พักพิง
แนะนาสิ่งของมีค่าติดตัวไป สิ่งที่เหลือเก็บไว้เหนือนาให้ได้มากที่สุด ช่วยลดความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินส่วนบุคคล ส่วน
การเกษตรปศุสัตว์รัฐบาลได้เตรียมการรวมถึงงบประมาณในการเยียวยาไม่ต้องห่วง อย่างไรรัฐบาลก็ต้องหามาจนได้ วันนีได้
เร่งรัดให้ทุกส่วนวางแผนเตรียมการเยียวยาในพืนที่ที่มีนาท่วมถึงในปีที่ผ่านมา ทังใช้การสารวจภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อที่จะ
ทาให้รวดเร็วขึน เราจะต้องใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังแต่ตนยืนยันว่าจะดูแลประชาชนทุกคนให้ดีที่สุด
โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง
วันนีเรามีปัญหาหลายอย่างด้วยกันหากมองภาพใหญ่ของประเทศก็เดือดร้อนคนละอย่างสองอย่าง ประเทศเพื่อน
บ้านก็ลาบากเหมือนกันโลกก็อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งโลกจะเปลี่ยนไปมากหลังเกิดโควิด-19 เราจะอยู่ได้อย่างไรก็อยู่ด้วยสิ่งที่พระ
เจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งไว้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อย เหตุผลมีความพอประมาณรัฐบาลพยายามแก้ปัญหา
เรื่องหนีสินต่อไปอีก ซึ่งต้องสร้างความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนสตาร์ทอัพและกาหนดแซนด์บล็อก วันนี
นายกรัฐมนตรี รัฐบาล ส.ส. ได้ส่งข้อความขึนมาว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรบ้าง ซึ่งตนจะพิจารณาให้ในการดูแลเรามีทังหมด
76 + 1 จังหวัด มีคนไทยเกือบ 70 ล้านคน รวมถึงแรงงานที่เข้ามา ทุกคนทาประโยชน์ให้ประเทศ เราต้องดูแลทุกอย่างให้ดี
ที่สุด สิ่งที่ตนกังวลขณะนีทังเรื่องอุทกภัย โควิด-19
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับทุกคนให้มากขึน ใจไปถึงใจอยู่แล้ว คนเมืองคอนรู้ว่าเรารักกันอยู่แล้ว
ใช่หรือไม่ คนใต้รักใครรักจริง ที่สุดนีเราต้องอยู่ด้วยความรักความสามัคคี จะให้ใครมาบ่อนทาลายตรงนีได้ สังคมต้องอยู่
ด้วยกัน พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า น้า อา ไปทาลายสิ่งเหล่านีไม่ได้ เพราะคือสันหลังของประเทศไทย และทุกคนคือสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญยิ่งสาหรับประเทศไทยของเรา ฉะนันตนมองว่าสิ่งที่เราต้องร่วมมือกัน คือความรัก
ความสามัคคี ไม่เกลียดชังกัน ไม่ให้ร้ายซึ่งกันและกันและฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตนอยากจะบอกคาว่า ”รักจังฮู้” เพราะ
คิดถึงจึงมาหา ตนรักไม่น้อยกว่ารักมากกว่าท่าน ตนต้องรักคนทัง 70 ล้าน นั่นคือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีจะทาให้ได้ โลกเปลี่ยน
เราต้องปรับตัวของเราเอง วันนีตนไม่ได้มาคนเดียว ต้องไม่ใช่รักลุงตู่คนเดียว แต่ต้องรักคนอื่นด้วย.

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..)https://siamrath.co.th/n/286784.
(./..) https://www.springnews.co.th/news/816779 (../...)https://www.bangkokbiznews.com/news/964466
(./..) https://www.posttoday.com/social/general/664433 (../...)https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000096781
(./..)https://www.khaosod.co.th/politics/news_6649743 (../...)https://www.dailynews.co.th/news/328806/
(../...)https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/102929-isranews-flood-a.html
(../...)https://www.bangkokbiznews.com/news/963023 (../..) https://www.thansettakij.com/general-news/497844
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สั่งด่วน ลดนำ "เจ้ำพระยำ-ป่ำสัก” ภำยใน 2 วัน
07 ต.ค. 2564 เวลำ 19:27 น. 9
“บิ๊กป้อม” สั่งด่วนลด น้ำเจ้ำพระยำ-ป่ำสัก ภำยใน 2 วัน
เตือนชำวบ้ำนริมฝั่งแม่น้ำโขง ระวังน้ำล้นตลิ่ง ระหว่ำง วันที่ 8-11 ต.ค.
เตรียมรับมวลน้ำจำก สปป.ลำว
วันที่ 7 ตุลำคม 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะผู้อ้ำนวยกำรกองอ้ำนวยกำรน้ำแห่งชำติ
(กอนช.) เปิดเผยว่ำ มีควำมห่วงใยอย่ำงยิ่งต่อสถำนกำรณ์อุทกภัยใน
ปัจจุบัน จึงได้มอบหมำยให้ กอนช. มีกำรติดตำมเฝ้ำระวังสภำพ
อำกำศและสถำนกำรณ์น้ำอย่ำงใกล้ชิดตลอด 24 ชม.
ทังนี จำกข้อมูลคำดกำรณ์สภำพอำกำศในระยะนีโดย กรมอุตุนิยมวิทยำ พบว่ำ ตังแต่วันนี – 12 ต.ค. 64 ฝนจะมี
ปริมำณลดน้อยลง จึงได้สั่งกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งบริหำรจัดกำรน้ำในช่วงนีให้สถำนกำรณ์คลี่คลำยลงโดยเร็ว พร้อม
กันนี ได้มอบหมำยให้ สทนช. และกรมชลประทำน
เร่งพิจำรณำปรับแผนบริหำรจัดกำรน้ำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เพื่อลดผลกระทบกับประชำชนให้ได้มำกที่สุด
โดยสั่งกำรให้กรมชลประทำนลดกำรระบำยน้ำจำกเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ให้อยู่ในอัตรำประมำณ 600 ลบ.ม./วินำที จำกอัตรำ
กำรระบำยปัจจุบันที่ 800 ลบ.ม./วินำที เพื่อรักษำระดับน้ำที่ไหลผ่ำนเขื่อนพระรำม 6 ให้ไม่เกินควำมจุ
โดยคำดว่ำพรุ่งนีระดับน้ำใน จ.สระบุรี จ.ลพบุรี และ จ.
พระนครศรีอยุธยำ จะมีปริมำณลดลงตำมล้ำดับ นอกจำกนี ยังให้เร่งบริหำร
จัดกำรพืนที่น้ำท่วมบริเวณพืนที่สองฝั่งของแม่น้ำเจ้ำพระยำ โดยให้ปรับลด
กำรระบำยน้ำจำกเขื่อนสิริกิติ์ และให้มีกำรติดตังเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบำย
น้ำลงสู่ทุ่งรับน้ำ ภำยใน 2 วัน
เพื่อให้สถำนกำรณ์กลับคืนสู่ภำวะปกติโดยไว โดยเฉพำะบริเวณพืนที่
ลุ่มต่้ำที่ได้รับผลกระทบ รวมทังมีแผนจะลดน้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำบริเวณท้ำย
เขื่อนลงให้อยู่ในอัตรำประมำณ 1,000 ลบ.ม./วินำที ภำยใน 1 พ.ย. นี หำกไม่มีฝนตกเพิ่ม พร้อมได้ก้ำหนดแผนกำรระบำยน้ำ
ออกจำกทุ่งตังแต่ 1 พ.ย. 64 ให้เหลือน้อยกว่ำ 20% ภำยใน 1 เดือน ด้วย

-2อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงประมำณวันที่ 8-11 ต.ค.นี อำจจะมีฝนตกบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และพืนที่ริมฝั่ง
แม่น้ำโขง ที่อำจได้รับผลกระทบจำกมวลน้ำจำกฝั่ง สปป.ลำว จึงขอให้ประชำชนติดตำมสถำนกำรณ์น้ำและเฝ้ำระวังอย่ำง
ต่อเนื่อง โดย กอนช. จะมีกำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรดูแลและป้องกันผลกระทบที่อำจเกิดขึนอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณฝนนีจะส่งผลดีในกำรเติมน้ำเข้ำแหล่งน้ำไว้ส้ำหรับฤดูแล้งหน้ำ
นอกจำกนี กอนช. ยังได้มีกำรติดตำมประเมินสถำนกำรณ์ทังในลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชีอย่ำงใกล้ชิด โดยสถำนกำรณ์ลุ่ม
น้ำมูล ณ ปัจจุบัน ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึนและล้นตลิ่งในพืนที่ตอนล่ำง โดยจำกกำรประเมินล่วงหน้ำจำกข้อมูลฝน
คำดกำรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยำและสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำ (องค์กำรมหำชน)
พบว่ำมีพืนที่เสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ อ.สตึก จ.สุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี อ.ท่ำตูม อ.รัตนบุรี จ.
ร้อยเอ็ด อ.โพนทรำย อ.สุวรรณภูมิ จ.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ อ.บึงบูรพ์ อ.ยำงชุมน้อย อ.รำษีไศล อ.
ศิลำลำด อ.อุทุมพรพิสัย อ.กันทรำรมย์
โดยคำดว่ำระดับน้ำจะล้นตลิ่ง 50 ซม. – 1 เมตร นอกจำกนี คำดว่ำในช่วงประมำณวันที่ 16-20 ต.ค. 64 จะมีมวล
น้ำจำกล้ำน้ำชีไหลมำสมทบลงแม่น้ำมูล จ.อุบลรำชธำนี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพืนที่ใน จ.อุบลรำชธำนี จ้ำนวน 6 อ้ำเภอ ได้แก่
อ.เมือง อ.เขื่องใน อ.ดอนมดแดง อ.ม่วงสำมสิบ อ.วำรินช้ำรำบ อ.สว่ำงวีระวงศ์
ดังนัน จึงได้มอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท้ำแผนกำรจัดจรำจรน้ำในพืนที่ลุ่มน้ำ ชี มูล ตอนล่ำง และลดกำร
ระบำยน้ำจำกเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อลดผลกระทบกับพืนที่เศรษฐกิจและชุมชนเมืองอุบลรำชธำนีในช่วงต่อจำกนีด้วย
ทังนี กรมอุตุนิยมวิทยำ ได้คำดกำรณ์ว่ำ ในช่วงวันที่ 12-15 ต.ค. 64 จะมีฝนตกในภำคกลำงโดยทั่วไป และหลังจำก
วันที่ 16 ต.ค. 64 ปริมำณฝนในภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก จะลดลง โดยจะมีฝนตกใน
พืนที่ภำคใต้เป็นส่วนใหญ่
ขณะนีได้สั่งกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพืนที่ภำคใต้ เตรียมควำมพร้อมรับมือสถำนกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำแล้ว โดยได้
มอบหมำยให้ กรมอุตุนิยมวิทยำ คำดกำรณ์ปริมำณน้ำฝนที่อำจเกิดจำกพำยุ ในช่วง 7 วันข้ำงหน้ำ ที่อำจส่งผลกระทบ
ประเทศไทย โดยรำยงำนข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องมำยัง กอนช. เพื่อเป็นข้อมูลส้ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
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รัฐบำล มั่นใจนำท่วมไม่ซำรอยปี 54 "บิ๊กตู่"สั่งเฝ้ำระวังตังแต่ต้นปี
NATIONTVอัพเดต 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

โฆษกรัฐบาลฯ มั่นใจสถานการณ์น้า 64 ไม่ซ้ารอยปี 54 “นายก ฯ” เดินหน้าบริหารจัดการน้า ตาม พ.ร.บ.น้าฯ –
แผนแม่บทน้า 20 ปี เทียบกับอดีตพบตัวเลขสถิติความเสียหายทังจากภัยแล้งและอุทกภัยลดลงอย่างชัดเจน
7 ตุลาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การน้าของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการทุกหน่วยเฝ้าระวังสถำนกำรณ์นำ
ตังแต่ต้นปี รวมไปถึงมีวางแผนบริหำรจัดกำรนำของประเทศทังระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภัยพิบัติจากสถานการณ์อุก
ทกภัยและปัญหาน้าแล้งที่เกิดขึนในประเทศไทย ส่งผลให้สถิติความเสียหายภัยจากน้าลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับปี
2554 มีการประกาศเป็นพืนที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินถึง 65 จังหวัด เสียหาย 69 ล้านไร่
ขณะที่ในปี 2564 ครบรอบ 10 ปี ข้อมูลจากจิสด้าพบว่า ปีนีนำท่วมในพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 21
จังหวัด มีพืนที่เสียหาย 1.33 ล้านไร่ ขณะที่ สถานการณ์อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ของไทย ปี 2564 ยังมีระดับน้าน้อย ยังมีพืนที่
เพียงพอรองรับปริมาณน้าฝนอีกมาก รวมทังยังได้มีพัฒนารูปแบบการจัดการน้าโดยใช้ “พืนที่ลุ่มต่้า รับน้านอง” เพื่อบรรเทา
ความเสียหาย ประกอบกับปริมำณฝนที่ตกในพืนที่กทม.ยังไม่มำกทำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรระบำยนำได้ ประเมินได้ว่ำ
กทม.นำจะไม่ท่วมหรือรุนแรงเท่ำกับปี 2554
เปรียบเทียบสถานการณ์อุทกภัยในปี 2554 กับ 2564 ปริมาณฝนสะสม (ทังประเทศ) ปี 2554 มีปริมาณฝน
สะสม 1,948 มม. ขณะที่ปี 2564 (1 ม.ค. - ปัจจุบัน) มีปริมาณ 1,360 มม. น้อยกว่า ปี 2554 อยู่ 588 มม. ปริมาณน้าใน
4 เขื่อนหลักลุ่มน้าเจ้าพระยา ปี 2554 รวม 23,605 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 95% แต่ในปีนีรวม 11,969 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
48% ปี ท้าให้ปริมาณน้ารวม 4 เขื่อนน้อยกว่าปี 2554 อยู่ 11,636 ล้าน ลบ.ม. ในส่วนปริมาณน้าไหลผ่านบริเวณ อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2554 อยู่ที่ 3,903 ล้าน ลบ.ม.ปี 2564 มีปริมาณน้าไหลผ่าน 2,561 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่า ปี 2554
อยู่ 1,342 ลบ.ม./วินาที

-2นายธนกร กล่าวว่า ขณะเดียวกัน ยังได้มีการจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 ซึง่
เป็นครังแรกที่มีการด้าเนินงานจากทุกหน่วยงาน มีผลงานที่เป็นรูปธรรมในช่วงปี 61-64 สามารถขยายเขตประปาเมือง/พืนที่
เศรษฐกิจ 559 แห่ง ปริมาณน้าใช้ประโยชน์เพิ่มขึน 1,203.92 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนป้องกันตลิ่ง 59 กม. ฟื้นฟูป่าต้นน้า 135,17
ไร่ โครงการจัดท้าแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยเจ้ำพระยำตอนล่าง อาทิ คลองระบายน้าหลากบางบาล-บางไทร การ
ปรับปรุงระบบชลประทานเดิม การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าแม่น้าเจ้ำพระยำ โครงการบริหารจัดการพืนที่นอกคันกัน
น้า เป็นต้น

ปัจจุบันขับเคลื่อนแล้ว 32% ซึ่งการด้าเนินการแก้ปัญหานำแล้ง-นำท่วมแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลา
7 ปี ที่ผ่านมามีความก้าวหน้าโดยล้าดับ ซึ่งส่งผลให้สถิติความเสียหายภัยจากน้าลดลงอย่างชัดเจน เช่น ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่
แล้งรุนแรงรองจากปี 2558 มีประกาศภัยแล้งเพียง 30 จังหวัด และในปี 2563/64 มีการประกาศภัยแล้งเพียง 2 จังหวัด
ทังนียืนยันรัฐบำลด้าเนินงานอย่างจริงจังในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้าของประเทศให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืน ควบคู่กับการให้ความส้าคัญการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ มีความโปรงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยปีงบประมาณ 2565 ยังได้มีการตรวจสอบความพร้อมและความ
ซ้าซ้อนของแผนงานด้านน้า ได้กว่า 60,000 ล้านบาทด้วย

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 370

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 8 - พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 2147
หน้า: 7(ล่างขวา)
Col.Inch: 11
Ad Value: 4,070
PRValue (x3): 12,210
หัวข้อข่าว: ปภ.พัฒนาการจัดการสาธารณภัยครบวงจร

รหัสข่าว: C-211008031101(8 ต.ค. 64/06:14)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23271
Col.Inch: 68.40 Ad Value: 75,240
คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-211008009020(8 ต.ค. 64/01:58)

หน้า: 6(บน)
PRValue (x3): 225,720

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23271
Col.Inch: 68.40 Ad Value: 75,240
คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-211008009020(8 ต.ค. 64/01:58)

หน้า: 6(บน)
PRValue (x3): 225,720

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(../...) https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000096781 (./..) https://www.fm91bkk.com/fm110499

(../..)https://today.line.me/th/v2/article/rmE0oLY?utm_source=lineshare
(../..)https://www.prachachat.net/general/news-777241
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/zNXqOy5?utm_source=lineshare
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ปภ.รำยงำนยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 จังหวัด ประสำนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
7 ต.ค.64 เวลำ 09.45 น. กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภั ย (ปภ.)
รำยงำนสถำนกำรณ์อุทกภัยจำกอิทธิพลพำยุ “เตี้ยนหมู่” ในช่วงวันที่ 23 ก.ย.
– 7 ต.ค. 64 เกิดอุทกภัยใน 32 จังหวัด ได้แ ก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปำง ตำก
สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร
นครรำชสี ม ำ บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์ ศรี ส ะเกษ อุ บ ลรำชธำนี ปรำจี น บุ รี สระแก้ ว
จั น ทบุ รี นครสวรรค์ อุ ทั ย ธำนี ชั ย นำท ลพบุ รี สระบุ รี สุ พ รรณบุ รี สิ ง ห์ บุ รี
อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี และนครปฐม รวม 210 อำเภอ 1,133
ต ำบล7,628 หมู่ บ้ ำ น 1 เขตเทศบำล ประชำชนได้ รั บ ผลกระทบ 299,704
ครั ว เรื อ น มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต 9 รำย สถำนกำรณ์ ค ลี่ ค ลำยแล้ ว 16 จั ง หวั ด ยั ง คงมี
สถำนกำรณ์ 16 จังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจควำมเสียหำยและให้กำร
ช่วยเหลือประชำชนต่อไป
กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก .)
รายงาน จากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางทาให้
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 64 – ปัจจุบัน ส่งผลให้
เกิดน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 32 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์
พิจิตร กาแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว
จัน ทบุรี นครสวรรค์ อุทัย ธานี ชัย นาท ลพบุ รี สระบุรี สุพรรณบุรี สิ งห์ บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธ ยา ปทุมธานี และ
นครปฐม รวม รวม 210 อาเภอ 1,133 ตาบล7,628 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 299,704 ครัวเรือน
มีผู้เสียชีวิต 9 ราย (ลพบุรี 6 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย ชัยนาท 1 ราย) สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด (เชียงใหม่ ลา พูน
ลาปาง พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก กาแพงเพชร บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี)
ยังคงมีสถานการณ์ 16 จังหวัด รวม 70 อาเภอ 380 ตาบล 1,923 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 99,342 ครัวเรือน ดังนี้
1. สุโขทัย ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสุโขทัย อาเภอศรีสาโรง และอาเภอคีรีมาศ ระดับน้า
ลดลง
2. พิษณุโลก ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอวังทอง อาเภอพรหมพิราม และอาเภอบางระกา
ระดับน้าลดลง
3. ขอนแก่น ยังคงน้าท่วมขังในพื้นที่ 9 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแวงน้อย อาเภอแวงให่่ อาเภอโคกโพธิชชัย อาเภอ
ชนบท อาเภอมั่จาคีรี อาเภอโนนศิลา อาเภอพระยืน อาเภอบ้านแฮด และอาเภอบ้านไผ่ และแม่น้าชีเอ่อท่วมสองฝั่งในพื้นที่
บ้านท่าพระเนาว์ ตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น ภาพรวมยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่า ระดับน้าเพิ่มขึ้น

-24. ชัยภูมิ น้าท่วมขังในพื้นที่อาเภอคอนสวรรค์ ระดับน้าลดลง
5. นครราชสีมา น้าท่วมขังในพื้นที่ 10 อาเภอ ได้แก่ อาเภอโนนสูง อาเภอโนนไทย อาเภอเมืองนครราชสีมา อาเภอ
จักราช อาเภอคง อาเภอแก้งสนามนาง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอพิมาย อาเภอโนนแดง และอาเภอชุ มพวง ระดับน้า
ลดลง
6. อุบลราชธานี น้าท่วมขังในพื้นที่ 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี และอาเภอวารินชาราบ ระดับน้าลดลง
จังหวัดได้จัดตั้งจุดอพยพ 16 จุด รวม 505 ครัวเรือน 2,004 คน
7. นครสวรรค์ ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ อาเภอพยุหะคีรี และอาเภอโกรก
พระ ระดับน้าลดลง
8. อุทัยธานี น้าท่วมขังในพื้นที่อาเภอเมืองอุทัยธานี ระดับน้าลดลง จังหวัดจัดตั้ง ศูนย์พักพิงชั่วคราว 5 จุด ผู้อพยพ
126 คน
9. ชัยนาท ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่อาเภอสรรพยา ระดับน้าทรงตัว
10. ลพบุรี น้าท่วมขังในพื้นที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองลพบุรี อาเภอชัยบาดาล อาเภอบ้านหมี่ อาเภอพัฒนานิคม
และอาเภอโคกสาโรง ระดับน้าลดลง
11. สระบุรี น้าท่วมขังในพื้นที่ 10 อาเภอ ได้แก่ อาเภอวังม่วง อาเภอแก่งคอย อาเภอเมืองสระบุรี อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ อาเภอเสาไห้ อาเภอหนองโดน อาเภอบ้านหมอ อาเภอดอนพุด อาเภอหนองแซง และอาเภอหนองแค ระดับน้าทรง
ตัว จังหวัดได้จัดตั้งจุดอพยพ 6 จุด รวม 290 ครัวเรือน
12. สุพรรณบุรี ปัจจุบันยังมีน้าท่วมขังในพื้นที่ 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอบางปลาม้า และอาเภอสองพี่น้อง ระดับน้า
ทรงตัว
13. สิงห์บุรี น้าท่วมขังในพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภออินทร์บุรี อาเภอค่ายบางระจัน อาเภอเมืองสิงห์บุรี และอาเภอ
พรหมบุรี ระดับน้าทรงตัว
14. อ่างทอง น้าท่วมขังในพื้นที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองอ่างทอง อาเภอไชโย อาเภอป่าโมก อาเภอวิเศษชัยชา่
และอาเภอสามโก้ ระดับน้าเพิ่มขึ้น
15. พระนครศรีอยุธยา น้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 9 ได้แก่ อาเภอผักไห่ อาเภอเสนา อาเภอ
บางบาล อาเภอพระนครศรีอยุธยา อาเภอบางไทร อาเภอบางปะอิน อาเภอท่าเรือ อาเภอนครหลวง และอาเภอบางปะหัน
ปัจจุบันยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่าแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย และคลองโผงเผงซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้า ระดับน้าทรงตัว
16. ปทุมธานี น้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองปทุมธานี และอาเภอ
สามโคก ระดับน้าลดลง
ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่า อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้า
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดาเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลั ง ฯ
สาหรั บ ประชาชนสามารถแจ้ งเหตุและขอความช่ว ยเหลื อทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID
@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง/////

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..) www.facebook/DDPMNews (../...) https://twitter.com/DDPMNews.
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/WBa00jJ?utm_source=lineshare (../...)https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6663147
(../..) https://today.line.me/th/v2/article/mWl0OMr?utm_source=lineshare (../..) https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1801911/
(./..) https://today.line.me/th/v2/article/kEm9wxL?utm_source=lineshare (../..) https://www.bangkokbiznews.com/news/964425
(../..) https://today.line.me/th/v2/article/PGlg0rR?utm_source=lineshare (../...) https://www.thansettakij.com/general-news/498812
(../..) https://today.line.me/th/v2/article/mWl0OMr?utm_source=lineshare (./..) https://www.naewna.com/local/607167
(../..) https://today.line.me/th/v2/article/zNXqOy5?utm_source=lineshare(../..) https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1801911/
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ปภ.รำยงำนยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 จังหวัด ประสำนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
7 ต.ค.64 เวลำ 09.45 น. กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภั ย (ปภ.)
รำยงำนสถำนกำรณ์อุทกภัยจำกอิทธิพลพำยุ “เตี้ยนหมู่” ในช่วงวันที่ 23 ก.ย.
– 7 ต.ค. 64 เกิดอุทกภัยใน 32 จังหวัด ได้แ ก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปำง ตำก
สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร
นครรำชสี ม ำ บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์ ศรี ส ะเกษ อุ บ ลรำชธำนี ปรำจี น บุ รี สระแก้ ว
จั น ทบุ รี นครสวรรค์ อุ ทั ย ธำนี ชั ย นำท ลพบุ รี สระบุ รี สุ พ รรณบุ รี สิ ง ห์ บุ รี
อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี และนครปฐม รวม 210 อำเภอ 1,133
ต ำบล7,628 หมู่ บ้ ำ น 1 เขตเทศบำล ประชำชนได้ รั บ ผลกระทบ 299,704
ครั ว เรื อ น มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต 9 รำย สถำนกำรณ์ ค ลี่ ค ลำยแล้ ว 16 จั ง หวั ด ยั ง คงมี
สถำนกำรณ์ 16 จังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจควำมเสียหำยและให้กำร
ช่วยเหลือประชำชนต่อไป
กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก .)
รายงาน จากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางทาให้
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 64 – ปัจจุบัน ส่งผลให้
เกิดน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 32 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์
พิจิตร กาแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว
จัน ทบุรี นครสวรรค์ อุทัย ธานี ชัย นาท ลพบุ รี สระบุรี สุพรรณบุรี สิ งห์ บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธ ยา ปทุมธานี และ
นครปฐม รวม รวม 210 อาเภอ 1,133 ตาบล7,628 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 299,704 ครัวเรือน
มีผู้เสียชีวิต 9 ราย (ลพบุรี 6 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย ชัยนาท 1 ราย) สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด (เชียงใหม่ ลา พูน
ลาปาง พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก กาแพงเพชร บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี)
ยังคงมีสถานการณ์ 16 จังหวัด รวม 70 อาเภอ 380 ตาบล 1,923 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 99,342 ครัวเรือน ดังนี้
1. สุโขทัย ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสุโขทัย อาเภอศรีสาโรง และอาเภอคีรีมาศ ระดับน้า
ลดลง
2. พิษณุโลก ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอวังทอง อาเภอพรหมพิราม และอาเภอบางระกา
ระดับน้าลดลง
3. ขอนแก่น ยังคงน้าท่วมขังในพื้นที่ 9 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแวงน้อย อาเภอแวงให่่ อาเภอโคกโพธิชชัย อาเภอ
ชนบท อาเภอมั่จาคีรี อาเภอโนนศิลา อาเภอพระยืน อาเภอบ้านแฮด และอาเภอบ้านไผ่ และแม่น้าชีเอ่อท่วมสองฝั่งในพื้นที่
บ้านท่าพระเนาว์ ตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น ภาพรวมยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่า ระดับน้าเพิ่มขึ้น

-24. ชัยภูมิ น้าท่วมขังในพื้นที่อาเภอคอนสวรรค์ ระดับน้าลดลง
5. นครราชสีมา น้าท่วมขังในพื้นที่ 10 อาเภอ ได้แก่ อาเภอโนนสูง อาเภอโนนไทย อาเภอเมืองนครราชสีมา อาเภอ
จักราช อาเภอคง อาเภอแก้งสนามนาง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอพิมาย อาเภอโนนแดง และอาเภอชุ มพวง ระดับน้า
ลดลง
6. อุบลราชธานี น้าท่วมขังในพื้นที่ 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี และอาเภอวารินชาราบ ระดับน้าลดลง
จังหวัดได้จัดตั้งจุดอพยพ 16 จุด รวม 505 ครัวเรือน 2,004 คน
7. นครสวรรค์ ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ อาเภอพยุหะคีรี และอาเภอโกรก
พระ ระดับน้าลดลง
8. อุทัยธานี น้าท่วมขังในพื้นที่อาเภอเมืองอุทัยธานี ระดับน้าลดลง จังหวัดจัดตั้ง ศูนย์พักพิงชั่วคราว 5 จุด ผู้อพยพ
126 คน
9. ชัยนาท ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่อาเภอสรรพยา ระดับน้าทรงตัว
10. ลพบุรี น้าท่วมขังในพื้นที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองลพบุรี อาเภอชัยบาดาล อาเภอบ้านหมี่ อาเภอพัฒนานิคม
และอาเภอโคกสาโรง ระดับน้าลดลง
11. สระบุรี น้าท่วมขังในพื้นที่ 10 อาเภอ ได้แก่ อาเภอวังม่วง อาเภอแก่งคอย อาเภอเมืองสระบุรี อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ อาเภอเสาไห้ อาเภอหนองโดน อาเภอบ้านหมอ อาเภอดอนพุด อาเภอหนองแซง และอาเภอหนองแค ระดับน้าทรง
ตัว จังหวัดได้จัดตั้งจุดอพยพ 6 จุด รวม 290 ครัวเรือน
12. สุพรรณบุรี ปัจจุบันยังมีน้าท่วมขังในพื้นที่ 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอบางปลาม้า และอาเภอสองพี่น้อง ระดับน้า
ทรงตัว
13. สิงห์บุรี น้าท่วมขังในพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภออินทร์บุรี อาเภอค่ายบางระจัน อาเภอเมืองสิงห์บุรี และอาเภอ
พรหมบุรี ระดับน้าทรงตัว
14. อ่างทอง น้าท่วมขังในพื้นที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองอ่างทอง อาเภอไชโย อาเภอป่าโมก อาเภอวิเศษชัยชา่
และอาเภอสามโก้ ระดับน้าเพิ่มขึ้น
15. พระนครศรีอยุธยา น้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 9 ได้แก่ อาเภอผักไห่ อาเภอเสนา อาเภอ
บางบาล อาเภอพระนครศรีอยุธยา อาเภอบางไทร อาเภอบางปะอิน อาเภอท่าเรือ อาเภอนครหลวง และอาเภอบางปะหัน
ปัจจุบันยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่าแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย และคลองโผงเผงซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้า ระดับน้าทรงตัว
16. ปทุมธานี น้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองปทุมธานี และอาเภอ
สามโคก ระดับน้าลดลง
ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่า อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้า
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดาเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลั ง ฯ
สาหรั บ ประชาชนสามารถแจ้ งเหตุและขอความช่ว ยเหลื อทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID
@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง/////

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..)https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2194031/bangkok-safe-mun-river-warning-forisanhttps://www.springnews.co.th/news/816779 (../...)https://www.bangkokbiznews.com/news/964466
(./..) https://www.posttoday.com/social/general/664433 (../...)https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000096781
(./..)https://www.khaosod.co.th/politics/news_6649743 (../...)https://www.dailynews.co.th/news/328806/
(../...)https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/102929-isranews-flood-a.html
(../...)https://www.bangkokbiznews.com/news/963023 (../..) https://www.thansettakij.com/general-news/497844
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กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..) www.facebook/DDPMNews (../...) https://twitter.com/DDPMNews. (../...) https ://www.topnews.co.th/news/121444
(./..) https://www.prachachat.net/general/news-777241 (./..) https://www.nationtv.tv/news/378844536
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ปภ.รำยงำนคำดกำรณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 7 ตุลำคม 2564
📌08.15 น. รำยงำนคำดกำรณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 7 ตุลำคม

2564
💧พืน้ ที่เฝ้ำระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่ำไหลหลำก
➡️ ภำคกลำง จ.เพชรบุรี (อ.เมืองฯ แก่งกระจำน บ้ำนลำด ท่ำยำง บ้ำน
แหลม) และประจวบคีรีขันธ์ (อ.เมืองฯ บำงสะพำน บำงสะพำนน้อย สำม
ร้อยยอด กุยบุรี)
➡️ ภำคใต้ จ.ชุมพร (อ.ท่ำแซะ ปะทิว พะโต๊ะ) ระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร์
ละอุ่น สุขสำรำญ) พังงำ (อ.ตะกั่วป่ำ คุระบุรี) และสตูล (อ.มะนัง ละงู
ควนกำหลง ทุ่งหว้ำ)
💧พื้นที่เฝ้ำระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง
➡️ ภำคเหนือ จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ ศรีสำโรง คีรีมำศ) พิษณุโลก (อ.วังทอง พรหมพิรำม บำงระกำ) นครสวรรค์ (อ.พยุหคีรี
โกรกพระ เมืองฯ) และอุทัยธำนี (อ.เมืองฯ)
➡️ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครรำชสีมำ (อ.โนนสูง เมืองฯ พิมำย โนนไทย คง จักรำช แก้งสนำมนำง เฉลิมพระ
เกียรติ โนนแดง ชุมพวง) ชัยภูมิ (อ.คอนสวรรค์) ขอนแก่น (อ.แวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิ์ไชย ชนบท มัญจำคีรี โนนศิลำ
พระยืน บ้ำนแฮด บ้ำนไผ่ เมืองฯ) มหำสำรคำม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ) กำฬสินธุ์ (อ.ฆ้องชัย กมลำไสย ร่องคำ)
ร้อยเอ็ด (อ.จังหำร เชียงขวัญ ธวัชบุรี โพธิ์ชัย เสลภูมิ ทุ่งเขำหลวง พนมไพร อำจสำมำรถ โพนทรำย สุวรรณภูมิ) ยโสธร
(อ.เมืองฯ คำเขื่อนแก้ว มหำชนะชัย ค้อวัง) บุรีรัมย์ (อ.สตึก) สุรินทร์ (อ.ชุมพลบุรี ท่ำตูม รัตนบุรี) ศรีสะเกษ (อ.เมืองฯ โพธิ์
ศรีสุวรรณ บึงบูรพ์ ยำงชุมน้อย รำศีไศล ศิลำลำด อุทุมพรพิสัย กันทรำรมย์) และอุบลรำชธำนี (อ.เมืองฯ วำรินชำรำบ เขื่อง
ใน ดอนมดแดง ม่วงสำมสิบ สว่ำงวีระวงศ์)
➡️ภำคกลำง จ.ชัยนำท (อ.สรรพยำ) ลพบุรี (อ.เมืองฯ ชัยบำดำล บ้ำนหมี่ พัฒนำนิคม โคกสำโรง) สระบุรี (อ.วังม่วง แก่ง
คอยเฉลิมพระเกียรติ เมืองฯ เสำไห้ หนองโดน บ้ำนหมอ ดอนพุด หนองแซง หนองแค) สุพรรณบุรี (อ.บำงปลำม้ำ สองพี่
น้อง) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี ค่ำยบำงระจัน พรหมบุรี) อ่ำงทอง (อ.เมืองฯ วิเศษชัยชำญ ป่ำโมก ไชโย สำมโก้)
พระนครศรีอยุธยำ (อ.ผักไห่ เสนำ บำงบำล บำงไทร บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ ท่ำเรือ นครหลวง บำงปะหัน) และ
ปทุมธำนี (อ.เมืองฯ สำมโคก)
🔴 ขอให้ประชำชนติดตำมข้อมูลสภำวะอำกำศและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำร พื้นที่เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ฝนตก
หนัก ปริมำณฝนสะสม โดยเฉพำะพื้นที่ชุมชนเมือง อำจได้รับผลกระทบจำกน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลำดเชิง
เขำ อำจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่ำไหลหลำก พื้นที่ริมลำน้ำ อำจได้รับผลกระทบจำกน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูง
ระวังอันตรำยจำกสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำ รวมทั้งกำรขับขี่พำหนะบริเวณน้ำไหลผ่ำนเส้นทำง
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ปภ.แจ้ง 14 จังหวัดภำคกลำง - ตะวันออก - ใต้ เฝ้ำระวังนำท่วมฉับพลัน นำไหลหลำก นำล้นตลิ่ง และ
สถำนกำรณ์นำอำจล้นทำงระบำยนำจำกอ่ำงเก็บนำ ในช่วงวันที่ 6-10 ต.ค. 64
📌 11.20 น. กระทรวงมหำดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) แจ้ง 14 จังหวัด ภำคกลำง ภำค
ตะวันออก และภำคใต้ ได้แก่ กำญจนบุรี รำชบุรี จันทบุรี ตรำด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี ระนอง พังงำ
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์นำ
ท่วมฉับพลัน นำไหลหลำก นำล้นตลิ่ง และสถำนกำรณ์นำอำจล้น
ทำงระบำยนำจำกอ่ำงเก็บนำ ในช่วงวันที่ 6-10 ต.ค. 64 เตรียม
ควำมพร้อมปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนตลอด 24
ชั่วโมง
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) ในฐำนะกอง
อำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง (กอปภ.ก.)
ได้รับแจ้งจำกกองอำนวยกำรนำแห่งชำติว่ำ ได้ประเมิน
สถำนกำรณ์นำจำกฝนคำดกำรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยำและ
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรนำ (องค์กำรมหำชน) พบว่ำ มีพืนที่เสี่ยงฝนตกหนัก เฝ้ำระวังนำไหลหลำก และนำท่วมฉับพลัน
ในช่วงระหว่ำงวันที่ 6 – 10 ตุลำคม 2564 ดังนี
-พืนที่เฝ้ำระวังนำหลำก ดินถล่ม และนำท่วมฉับลพัน ได้แก่ กำญจนบุรี รำชบุรี จันทบุรี ตรำด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
-พืนที่เฝ้ำระวังนำล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำริมลำนำ ได้แก่ บริเวณแม่นำเพชรบุรี จังหวัดเพชบุรี ลำตะเพิน จังหวัดกำญจนบุรี
และแม่นำตำปี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
-พืนที่เฝ้ำระวังอ่ำงเก็บนำที่มีปริมำณนำมำกกว่ำร้อยละ 80 ของควำมจุ เสี่ยงนำล้นทำงระบำยนำล้น อำจส่งผลกระทบต่อ
พืนที่บริเวณท้ำยนำ ได้แก่ อ่ำงเก็บนำลำตะเพิน อ่ำงเก็บนำพุตะเคียน จังหวัดกำญจนบุรี อ่ำงเก็บนำห้วยมะหำด จังหวัด
รำชบุรี อ่ำงเก็บนำห้วยไทรงำม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่ำงเก็บนำคลองหยำ และอ่ำงเก็บนำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่
กอปภ.ก.จึงได้แจ้งให้จังหวัดพืนที่เสี่ยงภัยจัดเจ้ำหน้ำที่ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และประชำสัมพันธ์แจ้งเตือน
ประชำชนที่อยู่ในพืนที่เสี่ยงภัยทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกลไกกำรสื่อสำรแจ้งเตือนภัยในพืนที่ ตลอดจนประสำนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพืนที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้ำนสำธำรณภัย เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนตลอด 24 ชั่วโมง ท้ำยนี หำกพบเห็นหรือได้รับควำมเดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์ ภัย
สำมำรถแจ้งเหตุและขอควำมช่วยเหลือทำงไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอป
พลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสำยด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสำนให้กำรช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป/////
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ปภ.เตือน 14 จังหวัด ระวังท่วมฉับพลัน-นำไหลหลำก-นำล้นตลิ่ง 6-10 ต.ค.นี
Khaosodอัพเดต 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ปภ.เตือน 14 จังหวัดภำคกลำง-ออก-ใต้ ระวังนำท่วมฉับพลัน
นำไหลหลำก เฝ้ำระวังนำล้นตลิ่งในที่ลุ่มต่ำ นำล้นทำงระบำย
นำจำกอ่ำงเก็บนำ 6-10 ต.ค.นี
เมื่อวันที่ 7 ต.8.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย โดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ได้รับแจ้งจากกองอานวยการนาแห่งชาติว่า ประเมินสถานการณ์นาจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรนา (องค์การมหาชน) พบว่ามีพืนที่เสี่ยงฝนตกหนัก เฝ้าระวังนาไหลหลาก และนาท่วมฉับพลัน ในช่วง
ระหว่างวันที่ 6-10 ต.8.64 ดังนี
1.พืนที่เฝ้าระวังนาหลาก ดินถล่ม และนาท่วมฉับพลัน ได้แก่ กำญจนบุรี, รำชบุรี, จันทบุรี, ตรำด, เพชรบุรี,
ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุรำษฎร์ธำนี, ระนอง, พังงำ, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง และสตูล
2.พืนที่เฝ้าระวังนาล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่าริมลานา ได้แก่ บริเวณแม่นาเพชรบุรี จังหวัดเพชบุรี ลาตะเพิน จังหวัด
กาญจนบุรี และแม่นาตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.พืนที่เฝ้าระวังอ่างเก็บนาที่มีปริมาณนามากกว่าร้อยละ 80 ของความจุเสี่ยงนาล้น ทางระบายนาล้น อาจส่งผล
กระทบต่อพืนที่บริเวณท้ายนา ได้แก่ อ่างเก็บนาลาตะเพิน อ่างเก็บนาพุตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี อ่างเก็บนาห้วยมะหาด
จังหวัดราชบุรี อ่างเก็บนาห้วยไทรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่างเก็บนาคลองหยา และอ่างเก็บนาคลองแห้ง จังหวัดกระบี่
กอปภ.ก.จึงแจ้งให้จังหวัดพืนที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่
อยู่ในพืนที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าผ่านกลไกการสื่อสารแจ้งเตือนภัยในพืนที่ ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องในพืนที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
หากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ
แจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
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(./..) https://today.line.me/th/v2/article/l2m0nOW?utm_source=lineshare (./..) https://www.komchadluek.net/news/487122
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/2DvpajX?utm_source=lineshare (../..)https://tojo.news/people-07102021-7/
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ปภ.แจ้ง 14 จังหวัดภำคกลำง - ตะวันออก - ใต้ เฝ้ำระวังนำท่วมฉับพลัน นำไหลหลำก นำล้นตลิ่ง และ
สถำนกำรณ์นำอำจล้นทำงระบำยนำจำกอ่ำงเก็บนำ ในช่วงวันที่ 6-10 ต.ค. 64
📌 11.20 น. กระทรวงมหำดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) แจ้ง 14 จังหวัด ภำคกลำง ภำค
ตะวันออก และภำคใต้ ได้แก่ กำญจนบุรี รำชบุรี จันทบุรี ตรำด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี ระนอง พังงำ
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์นำ
ท่วมฉับพลัน นำไหลหลำก นำล้นตลิ่ง และสถำนกำรณ์นำอำจล้น
ทำงระบำยนำจำกอ่ำงเก็บนำ ในช่วงวันที่ 6-10 ต.ค. 64 เตรียม
ควำมพร้อมปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนตลอด 24
ชั่วโมง
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) ในฐำนะกอง
อำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง (กอปภ.ก.)
ได้รับแจ้งจำกกองอำนวยกำรนำแห่งชำติว่ำ ได้ประเมิน
สถำนกำรณ์นำจำกฝนคำดกำรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยำและ
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรนำ (องค์กำรมหำชน) พบว่ำ มีพืนที่เสี่ยงฝนตกหนัก เฝ้ำระวังนำไหลหลำก และนำท่วมฉับพลัน
ในช่วงระหว่ำงวันที่ 6 – 10 ตุลำคม 2564 ดังนี
-พืนที่เฝ้ำระวังนำหลำก ดินถล่ม และนำท่วมฉับลพัน ได้แก่ กำญจนบุรี รำชบุรี จันทบุรี ตรำด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
-พืนที่เฝ้ำระวังนำล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำริมลำนำ ได้แก่ บริเวณแม่นำเพชรบุรี จังหวัดเพชบุรี ลำตะเพิน จังหวัดกำญจนบุรี
และแม่นำตำปี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
-พืนที่เฝ้ำระวังอ่ำงเก็บนำที่มีปริมำณนำมำกกว่ำร้อยละ 80 ของควำมจุ เสี่ยงนำล้นทำงระบำยนำล้น อำจส่งผลกระทบต่อ
พืนที่บริเวณท้ำยนำ ได้แก่ อ่ำงเก็บนำลำตะเพิน อ่ำงเก็บนำพุตะเคียน จังหวัดกำญจนบุรี อ่ำงเก็บนำห้วยมะหำด จังหวัด
รำชบุรี อ่ำงเก็บนำห้วยไทรงำม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่ำงเก็บนำคลองหยำ และอ่ำงเก็บนำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่
กอปภ.ก.จึงได้แจ้งให้จังหวัดพืนที่เสี่ยงภัยจัดเจ้ำหน้ำที่ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และประชำสัมพันธ์แจ้งเตือน
ประชำชนที่อยู่ในพืนที่เสี่ยงภัยทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกลไกกำรสื่อสำรแจ้งเตือนภัยในพืนที่ ตลอดจนประสำนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพืนที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้ำนสำธำรณภัย เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนตลอด 24 ชั่วโมง ท้ำยนี หำกพบเห็นหรือได้รับควำมเดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์ ภัย
สำมำรถแจ้งเหตุและขอควำมช่วยเหลือทำงไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอป
พลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสำยด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสำนให้กำรช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป/////

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..) www.facebook/DDPMNews (../...) https://twitter.com/DDPMNews.
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ปภ.ประสำนจังหวัดมหำสำรคำม และร้อยเอ็ด ติดตำมเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์นำในลุ่มนำชี

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..)https://www.facebook/DDPMNews (./...) https://twitter.com/DDPMNews. (../..) https://www.bangkokbiznews.com/news/964406
(./..) https://today.line.me/th/v2/article/nXQv7Yo?utm_source=lineshare (./..) https://www.ejan.co/general-news/ปภเตือน-5-จังหวัด-ภาคอีสาน-เฝ้าระวัง-ในลุ่มน้้ามูลล้นตลิ่ง
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/yzl71mB?utm_source=lineshare (../..)https://www.thainewsonline.co/news/822345
(./..) https://news.thaipbs.or.th/content/308435 (./..) https://today.line.me/th/v2/article/aG0P26G?utm_source=lineshare
(./..) https://www.posttoday.com/social/general/664979 (./..) https://news.ch7.com/detail/520381(./..) https://www.prachachat.net/general/news-776512
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/Op6nNw6?utm_source=lineshare (../..)https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6660690
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/MLX038a?utm_source=lineshare (../..)https://www.komchadluek.net/hot-social/486891
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/GgB01wR?utm_source=lineshare (../..)https://www.tnnthailand.com/news/social/92916/
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ปภ.แจ้ง 5 จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์นำในลุ่มนำมูล
6 ต.ค. 64 เวลา 22.45 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เฝ้าระวังระดับน้้าในลุ่มน้้ามูลเพิ่มสูงขึ้น ท้าให้เกิดน้้าล้นตลิ่ง
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ ในช่วงวันที่ 8 - 11 ต.ค. 64 และ
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงวันที่ 16 - 20 ต.ค. 64 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่ง
แม่น้ามูล จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่้าริมแม่น้า เฝ้าระวังระดับน้า้ พร้อมแจ้งจังหวัดประสาน อปท. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเพื่อเตรียมความ
พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจาก
กองอ้านวยการน้้าแห่งชาติ ว่า ได้ประเมินปริมาณฝนตกร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) และ
ประเมินมวลน้้าหลากสูงสุดจากล้าตะคอง ล้าจักราช จังหวัดนครราชสีมา และล้าน้า้ สาขาลุ่มน้้ามูลตอนบน ซึ่งคาดการณ์มวลน้า้ สูงสุดจะไหล
ผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้ลุ่มน้้ามูลมีระดับน้้าเพิ่มขึ้นประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร โดยมีพื้นที่เสี่ยง
เฝ้าระวังระดับน้้าเอ่อล้นตลิ่งบริเวณริมแม่น้ามูล ในช่วงวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย บุรีรมั ย์ (อ้าเภอสตึก) สุรินทร์ (3 อ้าเภอ
ได้แก่ อ้าเภอชุมพลบุรี อ้าเภอท่าตูม และอ้าเภอรัตนบุรี) ร้อยเอ็ด (2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอโพนทราย และอ้าเภอสุวรรณภูมิ) ศรีสะเกษ (8
อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อ้าเภอบึงบูรพ์ อ้าเภอยางชุมน้อย อ้าเภอราศีไศล อ้าเภอศิลาลาด อ้าเภออุทุมพรพิสัย
และอ้าเภอกันทรารมย์)
ประกอบกับมีมวลน้้าหลากจากแม่น้าชี จะไหลมารวมกับแม่น้ามูลทีจ่ ังหวัดอุบลราชธานีและไหลลงสู่แม่น้าโขงตามล้าดับ ซึ่ง
คาดการณ์ว่ามวลน้้าสูงสุดจะไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2564 โดยมีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังระดับน้้าเอ่อล้นตลิ่ง
บริเวณพื้นที่รมิ แม่น้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี 6 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเขื่องใน อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี อ้าเภอดอนมดแดง อ้าเภอม่วงสามสิบ
อ้าเภอวารินช้าราบ และอ้าเภอสว่างวีระวงศ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้แจ้ง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าว ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขตในพื้นที่เสีย่ งภัย เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นา้ อย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยูร่ ิมสองฝั่งแม่น้า
มูล จุดเสี่ยงที่ลมุ่ ต่้าริมแม่นา้ ให้เฝ้าระวังระดับน้้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้้าท่วม ตลอดจน
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความ
พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ส้าหรับประชาชนหากพบเห็นหรือได้รบั ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย
สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
รวมถึง สายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป/////

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..) www.facebook/DDPMNews (../...) https://twitter.com/DDPMNews.
(./..) https://today.line.me/th/v2/article/zNXK6NK?utm_source=lineshare
(../...) https://www.naewna.com/local/607396
(./..) https://www.bangkokbiznews.com/news/964600
(./..) https://web.facebook.com/Jahmafake/posts/479315570278341?notif_id=1633476855341499&notif_t=page_followed_contents_awareness&ref=notif
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ปภ.แจ้งทุกจังหวัดเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์พำยุอย่ำงใกล้ชิด
เวลำ 19.30 น. วันนี้ (7 ต.ค.64) กองอำนวยกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง (กอปภ.ก) ได้ติดตำม
สภำวะอำกำศและพิจำรณำปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรม
อุตุนิยมวิทยำได้มีประกำศฉบับที่ 4 (152/2564) ลงวันที่
7 ตุลำคม 2564 เวลำ 11.00 น. แจ้งว่ำ พำยุดีเปรสชัน
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลำง โดยพำยุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่
คำดว่ำ จะทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่ อนขึ้นฝั่งสำธำรณรั ฐ
สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนำมตอนบน ในวั น ที่ 10 - 11 ตุ ล ำคม
2564 ทั้งนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้ำงแรงพัดปก
คลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทย ทำให้มีฝน
ตกหนักถึงหนักมำกบำงพื้นที่ บริเวณภำคใต้ ส่วนคลื่นลม
บริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น
โดยทะเลอันดำมันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่ำวไทยมีคลื่น
สูงประมำณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 3 เมตร
กอปภ.ก. จึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขตเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์
อย่ำงใกล้ชิด โดยจัดเจ้ำหน้ำที่ ติดตำมสถำนกำรณ์และข่ำวสำรจำกกรมอุตุนิยมวิทยำตลอด 24 ชั่วโมง และประสำน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชำชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทรำบล่วงหน้ำ โดยเฉพำะพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่มี
ปริมำณน้ำสะสม ให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสำธำรณภัยและทีมปฏิบัติกำรเข้ ำประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญ
เหตุและช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่ทันที ทั้งนี้ หำกมีแนวโน้มจะเกิดสถำนกำรณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินกำร
ตำมแผนเผชิญเหตุอย่ำงเคร่งครัด
ทั้งนี้ ขอให้ประชำชนติดตำมพยำกรณ์อำกำศ สถำนกำรณ์ภัย และข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรอย่ ำงใกล้ชิด
โดยเฉพำะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมควำมพร้อมมือสถำนกำรณ์ภัยที่อำจเกิดขึ้น หำกได้รับควำมเดือดร้อนจำก
สำมำรถแจ้งเหตุและขอควำมช่วยเหลือทำงไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึง สำยด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสำนให้กำรช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป/////
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กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..) www.facebook/DDPMNews (../...) https://twitter.com/DDPMNews. (../...) https ://www.topnews.co.th/news/121444
(./..) https://www.prachachat.net/general/news-777241 (./..) https://www.nationtv.tv/news/378844536
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ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี และ ปภ.2 สุพรรณบุรี เร่งสูบน้ำออกนอกพื้นที่
วันนี้ (7 ต.ค. 64) สำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีปฎิบัติกำร
ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต
2 สุพรรณบุรี และศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ำเพื่อเร่งระบำยน้ำและเป็นกำรบรรเทำควำม
เดือดร้อนของประชำชนชำวจังหวัดสุพรรณบุรี ณ
ตำบลบ้ำนสระ อำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
#ปภ.ห่วงใยควำมปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎ สำยด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM ปภ/
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ปภ.เขต 10 และ ปภ เขต 16 เร่งสูบนำ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
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ปภ.เขต 10 เร่งสูบนำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท
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ปภ.เขต 10 เร่งสูบนำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท
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ปภ.เขต 13 อุบลรำชธำนี และ ปภ.ศรีสะเกษ เร่งสูบน้ำออกนอกพืน้ ที่
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เมื่อวำนนี้ ( 6 ต.ค.64) ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เขต 9 พิษณุโลก ประสำนศูนย์
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เขต 10 ลำปำง นำเรือท้องแบน จำนวน 7 ลำ สนับสนุนอำเภอ
บำงระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอำเภอจะส่งมอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้ำนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ถนน
เข้ำ-ออกในหมู่บ้ำนถูกตัดขำดเนื่องจำกถูกน้ำท่วมทั้งสำย
#ปภ.ห่วงใยควำมปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สำยด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(../...) https://today.line.me/th/v2/article/aG0BPM6?utm_source=lineshare
(../...) https://www.bangkokbiznews.com/news/964454
(./..) https://today.line.me/th/v2/article/Ya6wl8Q?utm_source=lineshare
(../...) https://www.siamrath.co.th/n/286925
(../...)https://today.line.me/th/v2/article/JPp6k6x?utm_source=lineshare
(./..) https://mgronline.com/local/detail/9640000099313
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ปภ.กำฬสินธุ์ เร่งเสริมถนน ป้องกันมวล "นำชี" ล้นตลิ่งท่วมเส้นทำงจรำจร
07 ต.ค. 2564 เวลา 11:24 น.37
มวลน้ำจำก จ.ขอนแก่น ที่ไหลลงสู่แ ม่น้ำชี เคลื่อนตัวเข้ำมำในพืนที่ จ.กำฬสินธุ์ เริ่มส่งผลกระทบพืนที่กำรเกษตร-เส้นทำง
คมนำคม ขณะที่ ปภ. ร่วมกับฝ่ำยปกครอง หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ 24 ระดมก้ำลังคน อุปกรณ์ น้ำรถบรรทุกดิน เร่ง
เสริมถนน ป้องกันน้ำท่วมเส้นทำงจรำจร
เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 64 จากการติดตามสถานการณ์น้าในแม่น้าชี พืนที่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เขตติดต่อกับ จ.
มหาสารคาม โดยสถานการณ์ล่าสุด มวลน้าจาก จ.ขอนแก่น ที่ไหลลงสู่แม่น้าชี ได้เริ่มไหลมาถึงพืนที่แล้วและเริ่มเอ่อหนุน
สูงขึน บางจุดไหลผ่านเข้ามาตามท่อระบายน้า ส่งผลให้ ระดับน้าหนุนสูงและเอ่อท่วมพืนที่การเกษตร และไต่ระดับสูงขึน
เรื่อยๆ และใกล้จะท่วมเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะถนนสายบ้านท่าแห่ ต.ล้าชี อ.ฆ้องชัย กับบ้านใคร่นุ่น ต.มะค่า อ.
กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ทังนี นำยธนทร ศรีนำค หัวหน้ำสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.กำฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา
นายอ้าเภอฆ้องชัย และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ส้านักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ อบต.ล้า
ชี น้าเจ้าหน้าที่ ก้าลังพล และรถบรรทุกดินเข้าเสริมถนนสายดังกล่าว เพื่อป้องกันน้าเอ่อท่วมถนน และพืนที่การเกษตร
พร้อมน้ายุทโธปกรณ์ติดตัง เช่น เครื่องสูบน้า เรือท้ องแบน เตรียมความพร้อมรับมือและช่วยเหลือประชาชนตลอด 24
ชั่วโมง
ขณะที่เขื่อนวังยาง ซึ่งกันแม่น้าชีระหว่าง จ.กาฬสินธุ์ -จ.มหาสารคาม นายไมตรี สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้าและ
บ้ารุงรักษาที่ 3 (เขื่อนวังยาง) พร้อมเจ้าหน้าที่ยังเฝ้าระวังส้ารวจความมั่นคงแข็งแรงของตั วเขื่อน และเฝ้าระวังระดับน้า
อย่างใกล้ชิด
นายไมตรี กล่าวว่า มวลน้าที่ไหลลงสู่แม่น้าชีดังกล่าว มีต้นน้าจาก จ.ชัยภูมิ ไหลผ่านพืนที่ จ.ขอนแก่น จ.
มหาสารคาม ระดับน้าปัจจุบันอยู่ที่ 138.48 ม.รทก. สูงกว่าระดับเก็บกัก 1.50 เมตร ซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวัง ทังนีมวลน้าที่
ไหลลงมาได้เพิ่มระดับสูงขึน 1 เซนติเมตรต่อชั่วโมง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึนเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามประมาณน้าดังกล่าว
อยู่ในระดับเฝ้าระวัง พร้อมกับปักธงเหลือง ซึ่งทางเขื่อนวังยาง ยังคงสามารถรองรับได้อีกจ้านวนมาก ขณะที่อาจจะมีบาง
พืนที่ที่ลุ่มต่้าริมฝั่งชี ได้รับผลกระทบจากมวลน้าที่ไหลลงมา ทังนีโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาชีกลาง ได้ประกาศแจ้ง
เตือนประชาชนที่อยู่ในพืนที่ลุ่มต่้า ทัง จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ร้อยเอ็ด ขนสิ่งของขึนที่สูง เพื่อป้องกันความ
เสียหาย ที่อาจจะเกิดขึนจากภาวะน้าท่วม

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
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ปภ.ชัยนำทตั้งเครื่องสูบน้ำขนำดใหญ่ช่วยระบำยน้ำท่วมท้ำยเขื่อน ขณะที่แม่น้ำเจ้ำพระยำลดลงต่อเนื่อง
เผยแพร่: 7 ต.ค. 2564 09:37 ปรับปรุง: 7 ต.ค. 2564 09:37 โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ชัยนำท - ป้องกันภัยชัยนำท ตั้งเครื่องสูบน้ำขนำดใหญ่ช่วยระบำยน้ำท่วมท้ำยเขื่อน ขณะที่แม่น้ำเจ้ำพระยำลดลง
ต่อเนื่อง แต่ยังไม่พ้นตลิ่ง หลำยพื้นที่น้ำยังท่วมสูง
วันนี้ (7 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์แม่น้าเจ้าพรยยาีี่
จังหวัดชัยนาี ลดลงต่อเนื่อง แต่ยังมีฝนตกในพื้นีี่ แลยยังมีน้า
ี่วมสูง โดยวันนี้แม่น้าเจ้าพรยยาไหลผ่าน จังหวัดนครสวรรค์ มี
ปริมาณ 2,542 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาีี (ลดลง 30 ลบ.ม./วินาีี)
แม่น้าสยแกกรัง ไหลผ่านจังหวัดอุีัยธานี มีปริมาณ 103 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาีี (ลดลง 38 ลบ.ม./วินาีี) แม่น้าเจ้าพรยยา แลย
แม่น้าสยแกกรังีี่ไหลมารวมกันีี่ จ.ชัยนาี มีปริมาณ 2,645
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาีี (ลดลง 68 ลบ.ม./วินาีี) เขื่อนเจ้าพรยยารยบายน้้า 2,698 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาีี (ลดลง 51 ลบ.ม./
วินาีี) น้้าส่งเข้ารยบบชลปรยีาน 2 ฝั่งเจ้าพรยยา มีปริมาณ 410 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาีี รยดับน้้าเหนือเขื่อนีี่ อ.เมือง
ชัยนาี น้้าลดลง 6 เซนติเมตร อยู่ีี่รยดับ 17.03 เมตร(รีก) น้้าี้ายเขื่อนีี่ อ.สรรพยา ลดลง 12 เซนติเมตร อยู่ีี่รยดับ
16.01 เมตร(รีก)
โดยในช่วง 2 วันนี้ น้้าี่วมขังในพื้นีี่ อ.สรรพยา ลดลงไปแล้ว 21 เซนติเมตร ส่วนน้้าี่วมในพื้นีี่ อ.เมืองชัยนาี อ.วัดสิงห์
อ.มโนรมย์ น้้าลดลงไปแล้ว 13 เซนติเมตร แต่น้ายังไม่พ้นตลิ่ง แลยยังี่วมสูง ชาวบ้านแลยสัตว์เลี้ยงยังกลับเข้าบ้านไม่ได้ ด้าน
ส้านักงานป้องกันแลยบรรเีาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาีได้น้าเครื่องสูบขนาดใหญ่ไปติดตั้งบริเวณ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา
เพื่อสูบน้้าีี่ี่วมขังบ้านเรือนแลยพื้นีี่การเกษตรีั้ง 7 หมู่บ้าน รยบายลงคลองชลปรยีานมหาราช เพื่อลดปริมาณน้้าีี่ี่วม
ขังในพื้นีี่แลยฝนีี่ตกลงมาเพิ่ม ป้องกันไม่ให้น้าี่วมขยายวงกว้าง แลยช่วยบรรเีาความเดือดร้อนของปรยชาชน ต.หาด
อาษา กว่า 1,200 ครัวเรือน
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กทม.ประสาน‘ทร.’ขอเรือ12ล้า ดันน้าลงอ่าวไทย แก้วิกฤตท่วมลุ่มเจ้าพระยา7จว.
วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.
กทม.ประสำน‘ทร.’ขอเรือ12ลำ ดันนำลงอ่ำวไทย แก้วิกฤตท่วมลุ่มเจ้ำพระยำ7จว.เตือน14จว.กลำง-ตอ.-ใต้
‘นำป่ำหลำก-จมฉับพลัน’อ่ำงทองท่วมหนักหลำยจุดอยุธยำยังจมบำดำล 3 อำเภอ
ปภ.เตือน 14 จังหวัดภำคกลำง ตะวันออก และใต้ เฝ้ำระวังนำท่วมฉับพลัน นำไหลหลำก-ล้นตลิ่ง ท่วมพืนที่ 610 ตุลำคมนี ด้ำนอุตุฯเผยฝนถล่มซำ 32 จังหวัดทั่วไทย กทม.ฝนตกร้อยละ 60 มวลนำเจ้ำพระยำล้นตลิ่งท่วมอ่ำงทอง
ส่วน 3 อำเภอในกรุงเก่ำยังหนัก ขณะที่ผู้ว่ำฯกทม.ประสำนทัพเรือเร่งผลักดันนำ
เมื่อวันที่ 7ตุลาคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลาง (กอปภ.ก.) รับแจ้งจากกองอ้านวยการน้าแห่งชาติ (กอนช.) ว่าได้ประเมินสถานการณ์น้าจากฝนคาดการณ์ของกรม
อุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) พบว่ามีพืนที่เสี่ยงฝนตกหนัก เฝ้าระวังน้าไหลหลาก และ
น้าท่วมฉับพลัน ในช่วงระหว่างวันที่ 6–10 ตุลาคม 2564 ดังนีพืนที่เฝ้าระวังน้าหลาก ดินถล่ม และน้าท่วมฉับพลัน ได้แก่
กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ ต กระบี่ ตรัง และสตูล
พืนที่เฝ้าระวังน้าล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่้าริมล้าน้า ได้แก่ บริเวณแม่น้าเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ล้าตะเพินจ.กาญจนบุรี และแม่น้าตา
ปี จ.สุราษฎร์ธานี
ปภ.สั่งจับตำผลกระทบนำล้นอ่ำง
ส้าหรับพืนที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้าที่มีปริมาณน้ามากกว่าร้อยละ 80 ของความจุ เสี่ยงน้าล้นทางระบายน้าล้น จนอาจ
ส่งผลกระทบต่อพืนที่บริเวณท้ายน้า ได้แก่ อ่างเก็บน้าล้าตะเพิน อ่างเก็บน้าพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี อ่างเก็บน้าห้วยมะหาด จ.
ราชบุรี อ่างเก็บน้าห้วยไทรงาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ่างเก็บน้าคลองหยา และอ่างเก็บน้าคลองแห้ง จ.กระบี่
เผยเกิดอุทกภัยแล้วรวม32จังหวัด
ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ ‘เตียนหมู่’ ช่วงวันที่ 23 กันยายน-7 ตุลาคม 2564 ว่าได้เกิด
อุทกภัยขึนใน 32 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก้าแพงเพชร เลย
ขอนแก่น ชัยภู มิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์
อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 210 อ้าเภอ
1,133 ต้าบล 7,628 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 299,704 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 9 ราย
ยังคงมีสถานการณ์ใน16จังหวัด

-2ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 16 จังหวัด รวม 70 อ้าเภอ 380 ต้าบล 1,923
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 99,342 ครัวเรือน ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่ น ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี
ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันหลายพืนที่เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังมีน้าท่วมขังพืนที่ลุ่มต่้า ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งระบายน้า ซึ่ง ปภ.ได้
ประสานหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าให้การช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัย โดยส้ ารวจและประเมินความเสี ยหาย เพื่อด้าเนินการ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
อุตุฯเตือนฝนถล่มภำคกลำง-ใต้
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทย และอ่าวไทย มีก้าลังค่อนข้างแรง ประกอบกับพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ลักษณะเช่นนีท้าให้
ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีฝนตก
หนักมากบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ขอให้ประชาชนในพืนที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจท้าให้เกิดน้าท่วม
ฉับพลันน้าป่าไหลหลากส้าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก้าลังแรงขึน โดยทะเลอันดามันคลื่นสูง 23เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 3 เมตร ส่วนอ่า วไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนองคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยง
บริเวณที่ฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง
กทม.-ปริมณฑลฝนตกร้อยละ60
ส่วนพยากรณ์อากาศส้าหรับประเทศไทยภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40 ของพืนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพืนที่ และมีฝนตกหนัก
บางแห่ง ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้า
คะนองร้อยละ60 ของพืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง12เมตร บริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 2เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพืนที่ และมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่ฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงกว่า 3เมตร กทม.และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60ของพืนที่ และฝนตกหนักบางแห่ง
แม่นำเจ้ำพระยำเอ่อท่วมอ่ำงทอง
ด้านสถานการณ์น้าท่วมในพื นที่ต่างๆ ที่ จ.อ่างทอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณคลองบางศาลา ติดถนนสายเอเชีย
หมู่ 2 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย มวลน้าจากแม่น้าเจ้าพระยา ได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน และท่วมทางหลวงชนบท อ่างทองไชโย ลงสู่คลองชลประทาน ส่งผลให้คันคลองชลประทานขาด ก่อนที่น้าจะไหลเข้าพืนที่หมู่ 4 ต.จระเข้ร้อง ท่วมบ้านพัก ทุ่ง
นา และรอยต่อพืนที่หมู่ 3 ต.ชัยฤทธิ์ ต.จระเข้ร้อง ด้วย ซึ่งน้าที่เอ่อท่วมดังกล่าว ท้าให้รถยนต์ไม่สามารถกลับรถที่

-3ถนนสายเอเชีย ใต้สะพานที่มีน้าท่วมสูงกว่า 1 เมตร โดยมวลน้าจะไหลจากคลองบางศาลา ไปยังทุ่งหนองแมว อ.มห ราช จ.
พระนครศรีอยุธยา ต่อไป
เร่งกันแนวกระสอบทรำยป้องกัน
นายสมนึก ดวงประทีป ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2ต.ชัยฤทธิ์ อ.จระเข้ร้อง เผยว่า มวลน้าดังกล่าวได้ไหลเข้าท่วมพืนที่
รอยต่อหมู่ 4 และหมู่ 2 ต.ชัยฤทธิ์ อ.จระเข้ร้อง กว่า 70 หลังคาเรือน รวมถึงทางหลวงชนบท จนคันดินพังทลาย น้าได้เอ่อล้น
ถนนสายเอเชีย ซึ่งขณะนีได้เร่งกันแนวกระสอบทรายเพื่อไม่ให้น้าเข้าท่วมขยายวงกว้างออกไป แม้ว่ามวลน้ายังไหลตามคลอง
บางศาลา ท่วมบ้านเรือนประชาชนอีกบางส่วนในพืนที่หมู่ 6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.จระเข้ร้อง ก็ตาม
แม้นำลพบุรีท่วม3อำเภอที่กรุงเก่ำ
ส่วนที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยาเริ่มทรงตัว หลังจากเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้าลงสู่
ท้ายเขื่อนและน้าได้เปลี่ยนทิศทางเนื่องจากทะลักล้นแนวคันกันน้า ที่ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ส่งผลให้มวลน้าไหลลงสู่แม่น้าลพบุรี
เข้าท่วมบ้านเรือนริมแม่น้าใน อ.บ้านแพรก อ.มหาราช และอ.บางปะหัน ได้รับผลกระทบ นอกจากนียังเข้าท่วมหมู่บ้านช้าง
เพนียดหลวง ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา ควาญช้างต้องท้าแนวกันน้า และย้ายลูกช้าง รวมถึงช้างใหญ่ให้ไปอยู่ในพืนที่
สูงของเพนียด
เพนียดเตรียมย้ำยช้ำงหำกนำท่วม
อย่างไรก็ดี ขณะนีช้างยังอยู่ ภายในเพนียด แต่หากระดับน้าสูงขึนอีก ก็จ้าเป็นต้องย้ายไปอยู่ในที่สูงด้านนอกเพนียด
ซึ่งน้าที่เอ่อล้นตลิ่งครังนี ท้าให้ชาว ต.สวนพริก ต่างได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากรับน้าทังจากแม่น้าเจ้าพระยา และ
แม่น้าลพบุรี บ้านเรือนบางหลังน้าท่วมสูงจนไม่สามารถอาศัยอยู่ ได้ ต้องขนย้ายข้าวของไปอาศัยบนถนนชั่วคราว นอกจากนี
น้าในทุ่งต่างๆ ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณน้าก็เต็มทุ่ง
บิ๊กตู่ควงอนุพงษ์ตรวจเมืองคอน
เวลา 11.00 น.วั น เดี ย วกั น ที่ ท่ า อากาศยานทหาร 2 กองบิ น 6 (บน.6) กทม. พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นายอนุชา นา
คาศัย รมต.ประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการส้านักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ(สทนช.) ร่วมคณะ
นำยกฯรับฟังสรุปสถำนกำรณ์นำ
ทังนี นายกฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อ
สักการะพระบรมธาตุเจดีย์ และถวายเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัยแด่พระเทพวินยาภรณ์(สมปอง ปัญญาทีโป)

-4เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุฯ และรองเจ้าคณะภาค 16-17-18 เจ้าอาวาส ก่อนจะไปติดตามการบริหารจัดการน้าในเขต
เทศบาลนครศรีธรรมราช โดยจุดแรกนายกฯ เดินทางไปยังสะพานคลองหน้าเมือง ต.ปากนคร รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์
จากนันได้ตรวจแผนการป้องกันอุ ทกภัยและการบริหารจัดการน้า ที่ถนนพุทธภูมิ แล้วเดินทางต่อไปยังศูนย์ดิจิทัลชุมชน ต.
มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเปิดศูนย์ฯและมอบทุนการศึกษา รวมทังพบปะกับประชาชน ก่อนเดินทางกลับ
‘อัศวิน’ประสำนใช้เรือผลักดันนำ
วันเดียวกัน ที่ท่าเรือข้ามฟากพระประแดง-พระราม 3 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.พร้อมด้วย พล.ร.ท.
ปกครอง มนธาตุผริน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะ เข้าตรวจจุดใช้เรือผลักดันน้าของกองทัพเรือ บริเวณประตู
ระบายน้าคลองลัดโพธิ์ รอยต่อระหว่าง กทม.และ จ.สมุทรปราการ เพื่อเร่งระบายน้าเหนือจากแม่น้าเจ้าพระยาออกสู่อ่าวไทย
พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ได้ประสานกองทัพเรือ เพื่อขอสนับสนุนเรือผลักดันน้า 10 ล้า แต่เจ้ากรมกิจการทหารเรือ เพิ่มให้เป็น
12 ล้า ซึ่งการใช้เรือผลักดันน้าไม่ได้ช่วยแค่พืนที่ กทม.แต่เป็ฯการช่วยประชาชนตังแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยา หลายจังหวัด ก่อนที่
น้าจะไหลผ่าน กทม.ซึ่งยิ่งผลักดันน้าลงอ่าวไทย ได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งระบายน้าที่อยู่จังหวัดตอนเหนือ กทม.ได้มากเท่านัน
โดยจริงแล้วกองทัพเรือยังมีเรืออีก แต่คิดว่า 12 ล้านีมีศักยภาพเพียงพอแล้วที่จะผลักดันน้า เราด้าเนินการก่อนไม่ต้องรอให้
น้าท่วมแล้วค่อยท้า
ชลประทำนปำกนำยันยังไม่ท่วม
น.อ.อัศนัย นรินรัตน์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจผลักดันน้า กล่าวว่า เรือผลักดันน้ามีทังหมด 12 ล้า ซึ่งจะช่วย
เร่งการระบายน้าที่ไหลช้าในช่วงที่เปิดประตูระบายน้า โดยเรือ 1 ล้า สามารถเร่งระบายน้าได้ 100,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.
ม.)/วัน หากเดินเครื่องเต็มก้าลังทัง 12 ล้า จะระบายน้าได้วันละ 1.2 ล้าน ลบ.ม.
ขณะที่ นายสืบสกุล แสนเตปิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้าและบ้ารุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสมุทรปราการ กล่าวว่า ได้เปิด
ประตูระบายน้า ตังแต่วันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งระบายไปแล้วกว่า 600ล้านลบ.ม.ส่วนระดับน้าที่ไหลผ่านมี ประมาณ
3,000 ลบ.ม./วินาที ซึ่งถือว่าเป็นระดับวิกฤต แต่ยังไม่ท่วม โดยระดับที่จะล้นตลิ่งจริงๆ อยู่ที่ 3,500 ลบ.ม./วินาที โดยพืนที่มี
น้าท่วมเป็นบริเวณหลังคันกันน้า ขณะนีได้เบี่ยงน้าออกทางคลองลัดโพธิ์ ระยะความกว้างที่ 65 เมตร มีการควบคุมความเร็ว
น้า 1 เมตร/วินาที และควบคุมปริมาณที่ 100 ลบ.ม./วินาที

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14772
หน้า: 1(บนซ้าย), 11
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กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..) https://today.line.me/th/v2/article/JPpXeDJ?utm_source=lineshare (./..) https:// www.bangkokbiznews.com/news/964411
(../...) https:// www.posttoday.com/social/general/665027 (../..) https://www.newtv.co.th/news/89383
(./..) https://www.youtube.com/watch?v=102r2jq_Yvs (./..) https://www.tnnthailand.com/news/social/92807/
(../..) https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2211404 (./..) https://www.kaohoon.com/news/483182
(./..) https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2208187 (./..) https://mgronline.com/qol/detail/9640000098542

ฉบับประจำวันที่..8..เดือน..ตุลำคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ (...)บ่ำย หน้ำ...1..จำนวน …2..แผ่น


เตรียมพร้อมวันนี้! กทม.เตือน 11 ชุมชนริมเจ้ำพระยำ เฝ้ำระวังน้ำขึ้น 7-10 ต.ค.
07 ต.ค. 2564 เวลำ 8:20 น.2.0k

น้ำเหนือไหลผ่ำน "แม่น้ำเจ้ำพระยำ" เช้ำนี
เฉลี่ย 3,069 ลบ.ม./วินำที ไม่กระทบกรุงเทพฯ ยำ้
เตือน 11 ชุมชนริมเจ้ำพระยำ เฝ้ำระวังน้ำขึน 30-50
ซม. 7-10 ต.ค.
วันที่ 7 ต.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์น้า
เหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ว่า วันนี
(06.00 น.) ปริมาณน้าของกรมชลประทานที่อ้าเภอ
บางไทรตรวจวัดปริมาณน้าไหลผ่าน
กทม. เฉลี่ย 3,069 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้า
ในแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดของ กทม. อยู่ที่ระดับ 1.76 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง ซึ่งยังต่้ากว่า
ระดับคันกันน้าแม่น้าเจ้าพระยาของ กทม.อยู่ประมาณ 1.24 เมตร จึงยังไม่ได้ผลกระทบจากน้าที่ปล่อยมาจากเขื่อน
เจ้าพระยาและจากน้าขึนเต็มที่แต่อย่างใด
พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า ส้าหรับระดับน้าแนวคันกันน้าด้านตะวันออก ณ ประตูระบายน้าคลองสอง (สาย
ใต้) อยู่ในระดับปกติ+1.10 (ระดับวิกฤติ +1.80) ประตูระบายน้าแสนแสบ (มีนบุรี) อยู่ในระดับปกติ +0.66 (ระดับ
วิกฤติ +0.90) ประตูระบายน้าลาดกระบัง อยู่ในระดับปกติ +0.16 (ระดับวิกฤติ +0.60) โดยวันนีฐานนา้ ในแม่น้า
เจ้าพระยาจะขึนสูงสุดเวลา 19.28 น. ที่ระดับ+1.03 ม.รทก.
พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) พืนที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปาน
กลาง ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ เขตสายไหม 35.0 มม. จุดวัดบึงมักสัน เขตราชเทวี 18.5 มม. จุดวัด ส.
วัดไทร เขตบางคอแหลม 17.5 มม. จุดวัดส้านักการระบายน้า เขตดินแดง 17.0 มม. ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้าใน
ถนนสายหลัก
พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 7-10 ต.ค.64 คาดว่าระดับน้าแม่น้าเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึน
จากเดิม 30-50 เซนติเมตร จึงขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกันน้าแม่น้าเจ้าพระยา 11 ชุมชน 239 ครัวเรือนใน
พืนที่ 7 เขต ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิด ทังนี ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้าผ่านทางเว็บไซต์ของส้านัก
การระบายนา้ https://dds.bangkok.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..) https://today.line.me/th/v2/article/JPpXeDJ?utm_source=lineshare
(./..) https:// www.bangkokbiznews.com/news/964411
(../..) https://www.thansettakij.com/general-news/498807
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เตือน 11 ชุมชนริมเจ้ำพระยำ เฝ้ำระวังน้ำขึน 30-50
ซม. 7-10 ต.ค.
วันที่ 7 ต.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์น้า
เหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ว่า วันนี
(06.00 น.) ปริมาณน้าของกรมชลประทานที่อ้าเภอ
บางไทรตรวจวัดปริมาณน้าไหลผ่าน
กทม. เฉลี่ย 3,069 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้า
ในแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดของ กทม. อยู่ที่ระดับ 1.76 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง ซึ่งยังต่้ากว่า
ระดับคันกันน้าแม่น้าเจ้าพระยาของ กทม.อยู่ประมาณ 1.24 เมตร จึงยังไม่ได้ผลกระทบจากน้าที่ปล่อยมาจากเขื่อน
เจ้าพระยาและจากน้าขึนเต็มที่แต่อย่างใด
พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า ส้าหรับระดับน้าแนวคันกันน้าด้านตะวันออก ณ ประตูระบายน้าคลองสอง (สาย
ใต้) อยู่ในระดับปกติ+1.10 (ระดับวิกฤติ +1.80) ประตูระบายน้าแสนแสบ (มีนบุรี) อยู่ในระดับปกติ +0.66 (ระดับ
วิกฤติ +0.90) ประตูระบายน้าลาดกระบัง อยู่ในระดับปกติ +0.16 (ระดับวิกฤติ +0.60) โดยวันนีฐานนา้ ในแม่น้า
เจ้าพระยาจะขึนสูงสุดเวลา 19.28 น. ที่ระดับ+1.03 ม.รทก.
พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) พืนที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปาน
กลาง ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ เขตสายไหม 35.0 มม. จุดวัดบึงมักสัน เขตราชเทวี 18.5 มม. จุดวัด ส.
วัดไทร เขตบางคอแหลม 17.5 มม. จุดวัดส้านักการระบายน้า เขตดินแดง 17.0 มม. ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้าใน
ถนนสายหลัก
พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 7-10 ต.ค.64 คาดว่าระดับน้าแม่น้าเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึน
จากเดิม 30-50 เซนติเมตร จึงขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกันน้าแม่น้าเจ้าพระยา 11 ชุมชน 239 ครัวเรือนใน
พืนที่ 7 เขต ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิด ทังนี ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้าผ่านทางเว็บไซต์ของส้านัก
การระบายนา้ https://dds.bangkok.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/DRBEaGB?utm_source=lineshare (./..)https://workpointtoday.com/khonkaenflood/
(../...)https://news.thaipbs.or.th/content/308426 (../..)https://www.youtube.com/watch?v=8J8bSIR4ZRM
(./..)https://www.youtube.com/watch?v=p6X5nQaCK1A (./..)https://www.youtube.com/watch?v=wqgmUXjXNvw
(../..)https://www.youtube.com/watch?v=Aaauq_HiuOo

ฉบับประจำวันที่..8..เดือน..ตุลำคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ (...)บ่ำย หน้ำ...1..จำนวน …2..แผ่น


หมู่บ้ำนหรู อ.เมืองขอนแก่น ถูกน้ำท่วมนับร้อยหลัง เร่งอพยพประชำชนออกจำกพื้นที่
workpointTODAYอัพเดต 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา • workpointTODAY
น้าชีไหลเข้าท่วมหมู่บ้านหรู อ.เมืองขอนแก่นนับ
ร้อยหลัง นายกเทศมนตรีต้าบลท่าพระ เร่งเข้าช่วยเหลือ
อพยพประชาชนออกจากพืนที่
วันที่ 7 ต.ค. 2564 นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร
นายกเทศมนตรีต้าบลท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น เปิดเผย
สถานการณ์น้าท่วม ในจังหวัดขอนแก่น ว่า ได้สั่งอพยพ
ชาวบ้านในพืนที่ที่ได้รับผลกระทบทังหมดกว่า 400 หลังคาเรือน โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง เด็ก และผู้สูงอายุ หลังมวลน้าชี
ไหลทะลักพนังกันน้าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน บางจุดน้าท่วมสูงมิดหลังคาบ้านชันเดียว รวมไปถึงหมู่บ้านหรูใน จ.
ขอนแก่น ที่ถูกมวลน้าชีไหลเข้าท่วมกว่า 160 หลังคาเรือนด้วย
ส้าหรับประชาชนที่อพยพออกมาทางเทศบาลท่าพระ ได้จัดที่พักพิงชั่วคราวไว้ที่วัดท่าพระเนาว์ โดยมีที่นอนและ
อาหารประกอบเลียงไว้บริการ แต่หลายครัวเรือนไปพักอาศัยตามบ้านญาติ และเช่าโรงแรมพักอาศัยชั่วคราว
นายพิสุทธิ์ กล่าวต่อว่าส้าหรับสาเหตุที่ท้าให้น้าท่วมขังในเขตเทศบาลท่าพระนาน ส่วนหนึ่งมาจากลักษณะทาง
กายภาพของล้าน้าชี จุดสะพานข้ามล้าน้าชี มีลักษณะเป็นคอขวด อัตราการไหลของน้าอยู่ที่ประมาณ 48 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน
แต่มวลน้าที่ไหลผ่านมีมากกว่า 114 ล้านลบ.ม. ต่อวัน
ทังนี จ.ขอนแก่น อยู่ในพืนที่รับน้าต่อจาก จ.ชัยภูมิ ถือเป็นลุ่มน้าชีตอนกลาง มวลน้าได้เอ่อล้นตลิ่งตลอดแนวริม
แม่น้า กระทั่งสู่เขตอ้าเภอเมืองขอนแก่นตังแต่ต้นสัปดาห์ ปัจจุบันมีพืนที่เลียบล้าน้าชีในเขตอ้าเภอเมืองขอนแก่น 6 ต้าบล คือ
ท่าพระ เมืองเก่า ดอนหัน ดอนช้าง บ้านหว้า และพระลับ ที่จะได้รับผลกระทบตามล้าดับ

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11272
หน้า: 1(ซ้าย), 12
Col.Inch: 188.82 Ad Value: 292,671
PRValue (x3): 878,013
หัวข้อข่าว: 'บางบัวทอง'เร่งอุด พนังแตก ซ้ำจุดท่วมใหญ่ปี54

รหัสข่าว: C-211008012002(8 ต.ค. 64/05:43)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11272
หน้า: 1(ซ้าย), 12
Col.Inch: 188.82 Ad Value: 292,671
PRValue (x3): 878,013
หัวข้อข่าว: 'บางบัวทอง'เร่งอุด พนังแตก ซ้ำจุดท่วมใหญ่ปี54

รหัสข่าว: C-211008012002(8 ต.ค. 64/05:43)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11272
หน้า: 1(ซ้าย), 12
Col.Inch: 188.82 Ad Value: 292,671
PRValue (x3): 878,013
หัวข้อข่าว: 'บางบัวทอง'เร่งอุด พนังแตก ซ้ำจุดท่วมใหญ่ปี54

รหัสข่าว: C-211008012002(8 ต.ค. 64/05:43)

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11272
หน้า: 1(ซ้าย), 12
Col.Inch: 188.82 Ad Value: 292,671
PRValue (x3): 878,013
หัวข้อข่าว: 'บางบัวทอง'เร่งอุด พนังแตก ซ้ำจุดท่วมใหญ่ปี54

รหัสข่าว: C-211008012002(8 ต.ค. 64/05:43)

คลิป: สี่สี

หน้า: 4/4

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..)https://www.thansettakij.com/general-news/498818

ฉบับประจำวันที่..8..เดือน..ตุลำคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ (...)บ่ำย หน้ำ...1..จำนวน …1..แผ่น


นำท่วมจอดรถฟรี! ที่อำคำรจอดรถ MRT สำยสีม่วง 4 แห่ง เช็กเงื่อนไขรับสิทธิ
07 ต.ค. 2564 เวลา 12:15 น. 2
รฟม. ช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วมจอดรถฟรี ที่อาคาร
จอดรถ MRT สายสีม่วง 4 แห่ง ต้องแจ้งรับสิทธิล่วงหน้า เช็ก
เงื่อนไขการรับสิทธิจอดฟรี
7 ต.ค.64 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.) จัดที่จอดรถช่วยเหลือผู้ประสบภัย #น้าท่วม ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นพืนที่
ภัยพิบตั ิจากเหตุอุทกภัย พ.ศ. 2564 โดยยกเว้นค่าบริการจอด
รถยนต์ที่อาคารจอดรถทัง 4 แห่ง ของรถไฟฟ้า #MRT สายสี
ม่วง ตังแต่วันนีเป็นต้นไป ได้แก่
-อาคารจอดแล้วจรสถานีคลองบางไผ่
-อาคารจอดแล้วจรสถานีสามแยกบางใหญ่
-อาคารจอดแล้วจรสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ
-อาคารจอดแล้วจรสถานีแยกนนทบุรี 1
เงื่อนไข
ประชาชนผู้ประสบภัยน้าท่วมดังกล่าว ติดต่อขอรับ
สิทธิดังกล่าวได้ที่ห้องท้าบัตรจอดรถ รายเดือน
หรือ Line@MRTAParking
หลักฐานรับสิทธิบัตรจอดรถ
 บัตรประชาชน
 เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของรถยนต์
 เอกสารหรือรูปถ่ายที่แสดงว่าที่พักอาศัยปัจจุบันได้รับ
ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยจริง


สอบถามโทร. 027164044
ที่มา : เพจรัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..)https://www.naewna.com/local/607368.
(./..) https://www.springnews.co.th/news/816779 (../...)https://www.bangkokbiznews.com/news/964466
(./..) https://www.posttoday.com/social/general/664433 (../...)https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000096781
(./..)https://www.khaosod.co.th/politics/news_6649743 (../...)https://www.dailynews.co.th/news/328806/
(../...)https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/102929-isranews-flood-a.html
(../...)https://www.bangkokbiznews.com/news/963023 (../..) https://www.thansettakij.com/general-news/497844
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บูรณำกำรแก้ปัญหำ ให้แนวทำงเยียวยำ ปมช้ำงป่ำบุกรุกที่ดิน ชำวบ้ำนเดือดร้อน
วันศุกร์ ที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.
น.ส.ญำณธิชำ บัวเผื่อน โฆษกคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำและแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำ สภำผู้แทนรำษฎร
กล่ำวว่ำ ที่ผ่ำนมำปัญหำช้ำงป่ำบุกรุกส่งผลกระทบทั้งร่ำงกำยและผลผลิตเสียหำย อนุกรรมำธิกำรมีกำรหำรือถึง
หลักเกณฑ์ในกำรเยียวยำประชำชนที่ได้รับผลกระทบให้มีควำมเหมำะสม เบื้องต้นกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(ปภ.) มีหลักเกณฑ์เยียวยำ 1,690 บำทต่อไร่ แต่กรรมำธิกำรฯ มองว่ำไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง จึงเห็น
ว่ำควรใช้หลักเกณฑ์กำรเยียวยำของกรมชลประทำน เป็นแนวทำง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหำและเยียวยำผลกระทบให้
ประชำชน ส่วนกรณีที่มีข่ำวช้ำงป่ำทำลำยบ้ำนเรือนของประชำชนเสียหำย เข้ำเกณฑ์กำรเยียวยำของ ปภ.และกำร
เยียวยำของจังหวัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว

น.ส.ญำณธิชำกล่ำวย้ำว่ำ กำรทำงำนของกรรมำธิกำรฯ มุ่งหวังในกำรแก้ปัญหำช้ำงป่ำบุกรุกให้กับประชำชนให้
ได้มำกที่สุด ทั้งในเรื่องของกำรจัดโซนนิ่งป้องกันคนออกจำกช้ำง แนวทำงกำรกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยำ ทั้งกรณีกำร
เสียชีวิตและกรณีผลิตผลได้รับควำมเสียหำย ส่วนเรื่องของกำรดำเนินกำรอำสำผลักดันช้ำง ซึ่งอยำกให้ทุกหน่วยงำนให้
ควำมสำคัญกับเรื่องนี้ด้วย โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำปัญหำหลัก คือกำรขำดหน่วยงำนในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
ที่ชัดเจน รวมทั้งในเรื่องของงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร แล้วสุดท้ำยก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกฎหมำยที่จะต้อง
ปรับปรุง จึงจำเป็นที่ทุกหน่วยงำนต้องมีกำรบูรณำกำรในกำรทำงำนร่วมกันเนื่องจำกผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือประชำชน
ในพื้นที่นั่นเอง

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14772
หน้า: 8(บนซ้าย)
Col.Inch: 19.58 Ad Value: 17,622
PRValue (x3): 52,866
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: บูรณาการแก้ปัญหาให้แนวทางเยียวยาปมช้างป่าบุกรุกที่ดินชาวบ้านเดือดร้อน

รหัสข่าว: C-211008005073(8 ต.ค. 64/06:20)

หน้า: 1/1

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..) https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2212169 (../...) https://twitter.com/DDPMNews.
(./..) https://www.springnews.co.th/news/816779 (../...)https://www.bangkokbiznews.com/news/964466
(./..) https://www.posttoday.com/social/general/664433 (../...)https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000096781
(./..)https://www.khaosod.co.th/politics/news_6649743 (../...)https://www.dailynews.co.th/news/328806/
(../...)https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/102929-isranews-flood-a.html
(../...)https://www.bangkokbiznews.com/news/963023 (../..) https://www.thansettakij.com/general-news/497844

ฉบับประจำวันที่..8..เดือน..ตุลำคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ (...)บ่ำย หน้ำ...1..จำนวน …2..แผ่น


10 วิธีรับมือนำท่วม 2564 เตรียมตัวอย่ำงไร ก่อนอุทกภัยมำเยือน
ไทยรัฐออนไลน์
นำท่วม 2564 ยังคงวิกฤติและต้องจับตามองอย่าง
ใกล้ชิด หลังจากสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน
ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน สร้างความ
เดือดร้อนให้ประชาชนอย่างหนัก ไม่เพียงเท่านั้น มวลน้้าที่
ไหลลงมาสู่พื้นที่ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง ท้าให้
กรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ต้องติดตาม
สถานการณ์น้าท่วม และหาทางป้องกันอุทกภัยอย่างเร่งด่วน
ไทยรัฐออนไลน์ ขอแนะน้า 10 วิธีเตรียมรับมือนำ
ท่วมอย่างปลอดภัยด้วยตัวเอง พร้อมเบอร์โทรฉุกเฉินส้าหรับ
ขอความช่วยเหลือจากเหตุการณ์น้าท่วม
10 วิธีรับมือนำท่วมอย่ำงปลอดภัย ควรเตรียมพร้อมอย่ำงไรบ้ำง?
การเตรียมรับมือนำท่วม 2564 สามารถเริ่มท้าได้ทันที หากพบว่าบ้านเรือนของเรา ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย หรือ
เป็นเส้นทางที่มวลน้้าก้าลังจะไหลผ่าน การเตรียมความพร้อมรับมือน้้าท่วมด้วยตัวเอง จึงเป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
1. ขนย้ายสิ่งของต่างๆ ขึ้นที่สูง รวมถึงย้ายทรัพย์สินมีค่าไปยังที่ปลอดภัย เพื่อให้พ้นจากระดับน้้าท่วม
2. กักตุนอาหารแห้งที่สามารถกินได้ง่ายๆ กักตุนน้้าสะอาดให้มากที่สุด ส้าหรับใช้ดื่มและอาบ
3. ชาร์จแบตเตอรี่ส้ารองไว้ให้เต็ม เผื่อเก็บไว้ใช้สื่อสารยามฉุกเฉิน หากโทรศัพท์แบตเตอรี่หมด
4. น้าเอกสารส้าคัญต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ส้าเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบโฉนดที่ดิน สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารใบ
ประกันชีวิต เอกสารใบประกันสุขภาพ บัตรกดเงิน ฯลฯ ใส่ไว้ในซองพลาสติกปิดซีลกันน้้า
5. รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่จ้าเป็นในสถานการณ์น้าท่วม หากกระแสไฟฟ้าถูกตัด หรือต้องหนีน้าก็จะสามารถใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ เช่น ไฟฉาย เทียน ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ก เชือก เสื้อชูชีพ นกหวีด รวมถึงยาสามัญประจ้าบ้าน
6. เตรียมรองเท้าบูต หรือรองเท้ายาง มาใช้สวมใส่เดินในบ้าน ป้องกันการเหยียบเศษสิ่งของต่างๆ ที่ถูกพัดพามากับมวลน้้า
7. สวมใส่เสื้อผ้าบางเบา กระชับ และระบายอากาศได้ดี เคลื่อนไหวได้คล่องตัว พยายามหลีกเลี่ยงการสวมเสื้อตัวหนาๆ หรือ
กางเกงยีนส์ที่ดูดซับน้้า เผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินที่ต้องเดินลุยน้้าท่วม
8. บันทึกเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน เบอร์กู้ภัย เบอร์สายด่วน เบอร์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และเบอร์โรงพยาบาล ส้าหรับ
โทรขอความช่วยเหลือในเหตุการณ์ฉุกเฉิน
9. น้าเทปกาวมาแปะปิดช่องปลั๊กไฟในบ้าน เพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด และป้องกันไม่ให้โคลน เศษดิน แมลง
ตัวเล็กๆ เข้าไปยังช่องเสียบปลั๊กไฟเมื่อเกิดน้้าท่วม

-210. หากมีกระแสมวลน้้าไหลเข้ามาในบ้าน อย่าลืมตัดระบบไฟฟ้า
ทั้งหมดในบ้าน ปิดการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงปิด
อุปกรณ์แก๊สและเตาหุงต้มต่างๆ ให้เรียบร้อย

รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน สำยด่วนกู้ภัย ขอควำม
ช่วยเหลือภัยนำท่วม
 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย (ศปภ.) พื้นที่กรุงเทพฯ โทร.
1111 กด 5
 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวง
ชนบท สอบถามเส้นทางน้้าท่วม โทร.
1146
 สายด่วนแจ้งเตือนสาธารณภัย กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)





โทร. 1784
สายด่วนข้อมูลภัยพิบัติ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ICT) โทร. 192
เครือข่ายอาสาสมัครวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677
กรมชลประทาน สอบถามข้อมูลน้้าในเขื่อน โทร. 1460
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669

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

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26293
หน้า: 1(บนซ้าย), 12
Col.Inch: 129.88 Ad Value: 272,748
PRValue (x3): 818,244
หัวข้อข่าว: 1/4 Special Report: บทเรียนน้ำท่วมปี 54-64 กับ'6โมดูล'ควรสานต่อ!

รหัสข่าว: C-211008004046(8 ต.ค. 64/04:08)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/3

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

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26293
หน้า: 1(บนซ้าย), 12
Col.Inch: 129.88 Ad Value: 272,748
PRValue (x3): 818,244
หัวข้อข่าว: 1/4 Special Report: บทเรียนน้ำท่วมปี 54-64 กับ'6โมดูล'ควรสานต่อ!

รหัสข่าว: C-211008004046(8 ต.ค. 64/04:08)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/3

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

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26293
หน้า: 1(บนซ้าย), 12
Col.Inch: 129.88 Ad Value: 272,748
PRValue (x3): 818,244
หัวข้อข่าว: 1/4 Special Report: บทเรียนน้ำท่วมปี 54-64 กับ'6โมดูล'ควรสานต่อ!

รหัสข่าว: C-211008004046(8 ต.ค. 64/04:08)

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/3

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..)https://www.thansettakij.com/general-news/498761
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กรมอุตุฯเตือนอำกำศวันนี้-12 ต.ค.ฝนเพิ่ม เสี่ยงน้ำท่วม-น้ำป่ำไหลหลำก
07 ต.ค. 2564 เวลา 0:49 น. 3
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -12 ต.ค. หลายพื้นที่ของ
ภาคอีสาน ,กลางรวมทั้งกทม.และปริมณฑล ตะวันออก และใต้ มีฝนเพิ่ม
ขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง พร้อมเตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้้าท่วม-น้้าป่าไหล
หลาก ด้านพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ ขึ้นฝั่งเวียดนาม 9-11 ต.ค.นี้
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ - 12 ตุลาคม 2564 (พยากรณ์
อากาศ 7 วันข้างหน้า) โดยวันที่ 7 ต.ค. 64 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง
ตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ส่วนในช่วงวันที่ 8-12 ต.ค. 64 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณ
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีก้าลังแรง ตลอดช่วง
ลักษณะเช่นนี้จะท้าให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส้าหรับคลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก้าลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2
เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
อนึ่ง ในช่วงวันที่ 6 – 8 ต.ค. 64 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ มีแนวโน้มจะทวีก้าลังแรงขึ้น และเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะ
ไหหล้า คาดว่า ในช่วงวันที่ 9-11 ต.ค. 64 จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม
ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจท้าให้เกิด
น้้าท่วมฉับพลันและน้้าป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย
ส้าหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดจากฝั่ง

-2กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศโดยแบ่งออกเป็นราย
ภาค ดังต่อไปนี้
ภาคเหนือ
วันนี้ – 9 ต.ค. 64
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่
วันที่ 10 - 12 ต.ค. 64
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่
 อุณหภูมิต่้าสุด 22-25 องศาเซลเซียส
 อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส
 ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 7 ต.ค. 64
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมี
ฝนตกหนักบางแห่ง
วันที่ 8 - 12 ต.ค. 64
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมี
ฝนตกหนักบางแห่ง
 อุณหภูมิต่้าสุด 23-26 องศาเซลเซียส
 อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
 ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม.


กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ภาคอีสาน
ภาคกลาง
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมี
ฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง
 อุณหภูมิต่้าสุด 23-26 องศาเซลเซียส
 อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส
 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ภาคตะวันออก
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมี
ฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง
 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
 ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
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อุณหภูมิต่้าสุด 23-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
วันนี้ – 9 ต.ค. 64
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
วันที่ 10 - 12 ต.ค. 64
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
 ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 อุณหภูมิต่้าสุด 23-26 องศาเซลเซียส
 อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ตลอดช่วง
 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
 ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
 อุณหภูมิต่้าสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 อุณหภูมิต่้าสุด 24-26 องศาเซลเซียส
 อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..) https://www.matichon.co.th/region/news_2978090
(../...) https://twitter.com/DDPMNews.(../..) https://www.naewna.com/local/607228
(./..) https://www.springnews.co.th/news/816779 (../...)https://www.bangkokbiznews.com/news/964466
(./..) https://www.komchadluek.net/news/487122 (../...)https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000096781
(./..)https://www.khaosod.co.th/politics/news_6649743 (../...)https://www.dailynews.co.th/news/328806/
(../...)https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/102929-isranews-flood-a.html
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ฉบับประจำวันที่..8..เดือน..ตุลำคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ (...)บ่ำย หน้ำ...1..จำนวน …1..แผ่น



อุตุฯ ใต้ฝั่งตะวันออก เตือน ‘ดีเปรสชัน’ จ่อถล่มภาคใต้ ระวัง ‘น้าท่วมฉับพลัน-คลื่นสูง 2 เมตร’
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - 09:12 น.

วันที่ 7 ต.ค. รายงานข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา เปิดเผยว่า บริเวณภาคใต้
ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพืนที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส้าคัญ มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก้าลังค่อนข้างแรง ประกอบกับพายุ
ดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
“ขอให้ประชาชนในพืนที่ภาคใต้ตอนบน ตังแต่ จ.เพชรบุรีถึง จ.นครศรีธรรมราช ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจท้าให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากในระยะนี คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมี
ก้าลังแรงขึน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือ
บริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง”
“พายุดีเปรสชันบริเวณทะเล จีนใต้ตอนกลางก้าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย
คาดว่าจะเคลื่อนขึนฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 10-11 ต.ค. 64”

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
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อุตุฯ ประกาศเตือน "พายุดีเปรสชัน"ฉบับที่ 4
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา”พำยุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีน
ใต้ตอนกลาง” ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 07 ตุลาคม 2564
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (7 ต.ค. 2564) พายุดีเปรสชัน
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.0
องศาเหนือ ลองจิจูด 111.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลม
สูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้
เกือบไม่เคลื่อนที่ คาดว่าจะทวีกาลังแรงขึ้น และเคลื่อนขึ้นฝั่ง
ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม
2564
อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดา
มัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึง
หนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ตอนบนมีกาลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วน
อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น
สูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา
11.00 น.กรมอุตุนิยมวิทยำจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 7
ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น.
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ประกำศกรมอุตุนิยมวิทยำ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พำยุโซนร้อน“ไลออนร็อก”"
ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 08 ตุลาคม 2564
เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (8 ต.ค. 2564) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกาลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน
“ไลออนร็อก” แล้ว มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 600 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองวิญ ประเทศ
เวียดนาม หรืออยู่ที่ละติจูด 17.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.3 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ
65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่ คาดว่าเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม
2564
อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคใต้มีฝน
ตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกาลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3
เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ) ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
(นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
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