
 

   
 

ฉบับประจ ำวันที่ ...26....เดือน..กันยำยน.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.....จ ำนวน…1..แผ่น
 
 

ปภ.รำยงำน ยังคงมีสถำนกำรณ์อุทกภัยใน 12 จังหวัด ประสำนช่วยเหลือผู้ประสบภัย-เร่งระบำยน  ำ 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงาน จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 64 – ปัจจุบัน 
ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่ 26 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก สุโขทัย 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุ รี สระแก้ว 
จันทบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ราชบุรี และนครศรีธรรมราช รวม 84 อ าเภอ 219 ต าบล 
908 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,753 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ยังคง
มีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 12 จังหวัด ดังนี้ พิจิตร ปัจจุบันยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบึงนาราง อ าเภอ     
โพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพทะเล อ าเภอสามง่าม และอ าเภอดงเจริญ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ าการเกษตรชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักท าให้
ล าน้ าชีเอ่อเข้าท่วมในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอจัตุรัส อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอเนินสง่า และอ าเภอ
บ้านเขว้า ปัจจุบันยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า นครราชสีมา ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอด่านขุนทด 
อ าเภอสูงเนิน อ าเภอโนนสูง อ าเภอเมืองนครราชสีมา และอ าเภอพิมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ าที่ไหลมาจาก   
อ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร พระนครศรีอยุธยา เกิดน้ าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพ้ืนที่ 3 อ าเภอได้แก่ อ าเภอผักไห่ อ าเภอ
เสนา และอ าเภอบางบาล ปัจจุบันมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ าแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย และคลองโผงเผงซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ า 
สุโขทัย เกิดฝนตกหนักท าให้น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอศรีส าโรง อ าเภอศรีสัชนาลัย และอ าเภอ 
คิรีมาศ ปัจจุบันยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า ชัยนาท เกิดฝนตกหนักและน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ต าบลไร่พัฒนา อ าเภอมโนรมย์ 
ปัจจุบันยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า นครสวรรค์ เกิดฝนตกหนักและน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอลาดยาว 
อ าเภอหนองบัว อ าเภอชุมแสง อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอเมือง และอ าเภอชุมตาบง ปัจจุบันยังคงมีน้ าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ า สิงห์บุรี 
เกิดฝนตกหนักและน้ าท่วมขังในพื้นที่ อ าเภออินทร์บุรี รวม 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลอินทร์บุรี และต าบลชีน้ าร้าย ปัจจุบันยังคงมี
น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า ขอนแก่น เกิดฝนตกหนักและน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย และอ าเภอมัญจาคีรี 
ปัจจุบันยังคงมีน้ าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ า ล าปาง เกิดฝนตกหนักน้ าไหลหลากในพื้นที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเถิน อ าเภอสบปราบ 
และอ าเภอเกาะคา ปัจจุบันยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า ล าพูน เกิดฝนตกหนักน้ าไหลหลากในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
บ้านโฮ่ง อ าเภอแม่ทา อ าเภอลี้ และอ าเภอป่าซาง ปัจจุบันยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า อุบลราชธานี เกิดฝนตกหนักน้ าท่วม
ขังในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง และอ าเภอวารินช าราบ ปัจจุบันยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า  ภาพรวมสถานการณ์
เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ าลดลงในหลายพ้ืนที่ แต่ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ าและพ้ืนที่รับน้ า ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส ารวจ
และประเมินความเสียหาย เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป ส าหรับประชาชนหากพบเห็น 
หรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” สายด่วน
นิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วน 

 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 (./.)   https://today.line.me  www.matichon.co.th  https://www.khaosod.co.th 
     www.prachachat.net www.sanook.com  www.innnews.co.th www.bangkokbiznews.com 
     http://gmos.gistda.or.th  www.thebangkokinsight.com  www.chiangmainews.co.th   
      https://twitter.com/ddpmnews   www.facebook.com/DDPMNwes 



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11260
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: บ้าน'สมศักดิ์'จมต้องขี่คอหนีน้ำ

รหัสข่าว: C-210926012069(26 ก.ย. 64/03:54) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 262.64 Ad Value: 407,092 PRValue : 1,221,276 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11260
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: บ้าน'สมศักดิ์'จมต้องขี่คอหนีน้ำ

รหัสข่าว: C-210926012069(26 ก.ย. 64/03:54) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 262.64 Ad Value: 407,092 PRValue : 1,221,276 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11260
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: บ้าน'สมศักดิ์'จมต้องขี่คอหนีน้ำ

รหัสข่าว: C-210926012069(26 ก.ย. 64/03:54) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 262.64 Ad Value: 407,092 PRValue : 1,221,276 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11260
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: บ้าน'สมศักดิ์'จมต้องขี่คอหนีน้ำ

รหัสข่าว: C-210926012069(26 ก.ย. 64/03:54) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 262.64 Ad Value: 407,092 PRValue : 1,221,276 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11260
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: บ้าน'สมศักดิ์'จมต้องขี่คอหนีน้ำ

รหัสข่าว: C-210926012069(26 ก.ย. 64/03:54) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 262.64 Ad Value: 407,092 PRValue : 1,221,276 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23259
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: เตือนภัยน้ำล้น ที่ลุ่ม'เจ้าพระยา'

รหัสข่าว: C-210926009077(26 ก.ย. 64/03:19) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 118.66 Ad Value: 261,052 PRValue : 783,156 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23259
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: เตือนภัยน้ำล้น ที่ลุ่ม'เจ้าพระยา'

รหัสข่าว: C-210926009077(26 ก.ย. 64/03:19) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 118.66 Ad Value: 261,052 PRValue : 783,156 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15904
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 6

หัวข้อข่าว: บ้าน'สมศักดิ์-น้องสาว'มิด

รหัสข่าว: C-210926020010(26 ก.ย. 64/03:37) หน้า: 1/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 251.94 Ad Value: 390,507 PRValue : 1,171,521 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15904
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 6

หัวข้อข่าว: บ้าน'สมศักดิ์-น้องสาว'มิด

รหัสข่าว: C-210926020010(26 ก.ย. 64/03:37) หน้า: 2/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 251.94 Ad Value: 390,507 PRValue : 1,171,521 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15904
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 6

หัวข้อข่าว: บ้าน'สมศักดิ์-น้องสาว'มิด

รหัสข่าว: C-210926020010(26 ก.ย. 64/03:37) หน้า: 3/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 251.94 Ad Value: 390,507 PRValue : 1,171,521 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15904
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 6

หัวข้อข่าว: บ้าน'สมศักดิ์-น้องสาว'มิด

รหัสข่าว: C-210926020010(26 ก.ย. 64/03:37) หน้า: 4/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 251.94 Ad Value: 390,507 PRValue : 1,171,521 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15904
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 6

หัวข้อข่าว: บ้าน'สมศักดิ์-น้องสาว'มิด

รหัสข่าว: C-210926020010(26 ก.ย. 64/03:37) หน้า: 5/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 251.94 Ad Value: 390,507 PRValue : 1,171,521 คลิป: สี่สี(x3)



 

   
ฉบับประจ ำวันที่ ...26....เดือน..กันยำยน.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.....จ ำนวน…1..แผ่น
 
 
ปภ.เน้นย  ำ 57 จว. และ กทม. ให้เฝ้ำระวัง ติดตำมสถำนกำรณ์และผลกระทบจำกพำยุ “เตี ยนหมู่” วันที่ 
24 – 25 ก.ย. 64 
 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อ านวยการกลาง กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) กล่าวว่า กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตาม
สภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 6 ลงวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 
17.00 น. แจ้งว่า พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองสะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และก าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้า ๆ คาดว่าจะ
เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดมุกดาหาร ในคืนนี้ (24 ก.ย. 64) ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมข้ึน และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก   
บางพ้ืนที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 24 – 25 
กันยายน 2564 กอปภ.ก. โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานแจ้งไปยัง 57 จังหวัดภาคเหนือ     
ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย
ดังกล่าว เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่เฝ้าระวังน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากในช่วง
วันที่ 24 – 25 กันยายน 2564 แยกเป็น ภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ ตาก สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ เลย 
หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ และนครราชสีมา ภาคกลาง 23 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สระบุรี 
ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สิงห์บุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  ส่วนพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบในวันที่ 25 กันยายน 2564 โดยก าชับให้จังหวัดประสานอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสม
โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ทั้งที่ลาดเชิงเขา พ้ืนที่ลุ่มต่ า พ้ืนที่ชุมชนเมืองที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่า
ไหลหลาก ส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ าน้ าตก ถ้ าลอด หากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแจ้งเตือนหรือพิจารณาปิดกั้นพ้ืนที่เพ่ือความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ าทีมปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพ้ืนที่ให้ปฏิบัติตามแนวทางของ
แผนเผชิญเหตุในแต่ละพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนรวดเร็วและทั่วถึง โดยใช้อุปกรณ์เตือนภัย 
ในพ้ืนที่ ทั้งหอเตือนภัย หอกระจายข่าว และเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม อีกทั้งสร้างการรับรู้และแจ้งเตือน
ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยผ่านทุกช่องทาง ทั้งสื่อสังคม ออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย และ
หอกระจายข่าว ที่ส าคัญ ให้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ชุดเคลื่อนที่เร็ว รถปฏิบัติการและเครื่องจักรกล   
สาธารณภัย เข้าประจ าพ้ืนที่เสี่ยงประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมพร้อมทรัพยากรให้พร้อมเผชิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที ส าหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามข่าวสารและการ      
แจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากมีประกาศหรือค าเตือนขอให้ปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด หากพบเห็น
หรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26281
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: เตือน57จว.รับมือน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-210926004044(26 ก.ย. 64/04:23) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 96.87 Ad Value: 203,427 PRValue : 610,281 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26281
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: เตือน57จว.รับมือน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-210926004044(26 ก.ย. 64/04:23) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 96.87 Ad Value: 203,427 PRValue : 610,281 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14760
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: 'เตี้ยนหมู่' แผลงฤทธิ์ ถล่มอีสานท่วมหลายจว.

รหัสข่าว: C-210926005059(26 ก.ย. 64/06:51) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 76.22 Ad Value: 95,275 PRValue : 285,825 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14760
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: 'เตี้ยนหมู่' แผลงฤทธิ์ ถล่มอีสานท่วมหลายจว.

รหัสข่าว: C-210926005059(26 ก.ย. 64/06:51) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 76.22 Ad Value: 95,275 PRValue : 285,825 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11260
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-210926012005(26 ก.ย. 64/02:36) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 37.42 Ad Value: 58,001 PRValue : 174,003 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11260
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-210926012005(26 ก.ย. 64/02:36) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 37.42 Ad Value: 58,001 PRValue : 174,003 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14760
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-210926005056(26 ก.ย. 64/06:52) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 85.28 Ad Value: 76,752 PRValue : 230,256 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14760
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-210926005056(26 ก.ย. 64/06:52) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 85.28 Ad Value: 76,752 PRValue : 230,256 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14760
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-210926005056(26 ก.ย. 64/06:52) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 85.28 Ad Value: 76,752 PRValue : 230,256 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปภ. แจ้ง 10 จังหวัดลุ่มน  ำเจ้ำพระยำและกรุงเทพมหำนคร เฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำรระบำยน  ำของ    
เข่ือนเจ้ำพระยำ 
 

นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อ านวยการกลางกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น  ากับกรมชลประทาน พบว่า ในห้วงเวลา   
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกสะสมและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื นที่ และคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ในช่วง
วันที่ 24 – 26 กันยายน 2564 ส่งผลให้มีน  าหลากจากพื นที่ตอนบนของลุ่มน  าเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพ่ิมมากขึ น 
กรมชลประทานจ าเป็นต้องปรับเพ่ิมปริมาณน  าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะส่งผลให้
ระดับน  าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพ่ิมสูงขึ นจากเดิมประมาณ 1 เมตร ในระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2564 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสาน 10 จังหวัดลุ่มน  าเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเขตในพื นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น  าเอ่อล้นตลิ่งจากระดับน  าในแม่น  าเจ้าพระยาที่เพ่ิมสูงขึ นต่อเนื่อง โดย
จัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการระบายน  าจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น  าเจ้าพระยา เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหารริมน  า แพเรือโดยสาร
สาธารณะ เป็นต้น และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น  าเจ้าพระยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ระดับน  าในแม่น  า
เจ้าพระยา และประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ นที่สูงให้พ้นจาก
แนวน  าท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน  า ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 
24 ชั่วโมง ท้ายนี  หากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ 
“ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด     
24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 25 ก.ย.64 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 5 นครราชสีมา นายกฤษฏิ์ 
พูนเกษม หัวหน้าส านักงาน ปภ.จังหวัดนครราชสีมา ระดมก าลังเจ้าหน้าที่ ขนย้ายล าเลียงสะพานถอดประกอบ ( Bailey 
Bridge ) และรถขนย้ายผู้ประสบภัย จ านวน 1 คัน เตรียมพร้อมเพ่ือเดินทางไปช่วยเหลือในพ้ืนที่ อ.ด่านขุนทด ได้รับ
ผลกระทบจากการระบายน้ าของอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกรตอนบน ส่งผลให้เกิดน้ ากัดเซาะคอสะพานคลองน้ าขาว – ถนน      
ด่านขุนทด –หนองแวง บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด รวมทั้งเกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 9     
ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด  

นายกฤษฎิ์ ปภ.จ.นครราชสีมาเปิดเผยผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ได้เคลื่อนผ่านพ้ืนที่ 32 อ าเภอ ของ 
จ.นครราชสีมา รับรายงานเกิดน้ าท่วมเส้นทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด – หนองกราด จุดที่ 1 กม.5+970-
6+200 จุดที่  2 กม.12+050-12+150 จุดที่  3 กม.15+200-16+000 จุดที่  4 กม.17+050-17+200 จุดที่  5 กม.19+960-
20+460 ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก-กุดม่วง จุดที่ 6 กม.72+100-72+300 ทางหลวงหมายเลข 201 ถ.สีคิ้ว-ด่าน
ขุนทด ตอน หินหล่อง–ด่านขุนทด จุดที่ 7 กม.33+000-33+100 ซึ่งมีอุบัติเหตุรถกระบะแล่นตกข้างทาง โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บ 
ทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ ตอน โคกกรวด-นครราชสีมา จุดที่ 8 กม.132+600-132+700 ทางหลวงหมายเลข 2148 
ตอน ด่านขุนทด-โคกสะอาด จุดที่ 9 กม.0+300-2+จ00 ท าให้การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวกเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง
นครราชสีมาที่ 2 ได้ด าเนินการติดตั้งป้ายเตือนน้ าท่วมข้างทางและวางกรวยยางพร้อมอยู่ประจ าพ้ืนที่เพ่ือคอยอ านวยความ
สะดวกและปลอดภัยด้านการจราจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ล่าสุดน้ าไหลท่วมขังบนทางหลวง 205 ถ.สุรนารายณ์ บริเวณ
บ้านมาบกราด ต.มาบกราด อ.พระทองค า ต้องใช้รถแบคโฮขุดท าลายเกาะกลางถนน เพ่ือเปิดทางให้น้ าไหลผ่าน 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 (./.)   https://today.line.me  https://www.khaosod.co.th  https://siamrath.co.th 
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ปภ.อ่างทองรายงานปริมาณน้้าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่ต้าบลโผงเผง อ้าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทองราษฎรได้รับความเสียหายจ้านวน 20 หลังคาเรือน อ้าเภอป่าโมก อบต.โผงเผง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้้าจ้านวน 7 เครื่อง 
และจัดท้าคันดินกั้นน้้าระยะทางยาวประมาณ 120 เมตร รวมถึงได้น้ากระสอบทรายอุดท่อป้องกันน้้าเอ่อจ้านวน 10 จุด      
ซึ่ง ปภ.อ่างทอง หน่วยทหารในพ้ืนที่ นายอ้าเภอป่าโมก ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ลงพ้ืนที่ให้การช่วยเหลือประช าชนที่ได้รับ
ผลกระทบแล้ว 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 (./.)   https://twitter.com/ddpmnews   www.facebook.com/DDPMNwes 
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