กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./.) https://today.line.me www.thaipost.net www.posttoday.com www.matichon.co.th
https://siamrath.co.th www.dailynews.co.th www.naewna.com www.tnnthailand.com
www.topnews.co.th www.js100.com www.fm91bkk.com https://tna.mcot.net
www.infoquest.co.th https://www.m2fnews.com www.chiangmainews.co.th
www.facebook.com/NationalWaterCommand https://twitter.com/ddpmnews
www.facebook.com/DDPMNews
ฉบั บ ประจ ำวั น ที่ ...1...เดื อ น...พฤศจิ ก ำยน.. พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้ ำ (...)บ่ ำ ย หน้ ำ .....จ ำนวน…2..แผ่ น


ปภ.รำยงำนยังคงมีสถำนกำรณ์อุทกภัยในภำพรวม 17 จังหวัด ประสำนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอานวยการป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงานอิ ท ธิ พ ลความกดอากาศสู งจากประเทศจี น ที่ แ ผ่ ล งมาปกคลุ ม ประเทศไทยตอนบนมี ก าลั ง อ่ อ น ประกอบกั บ มี
ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 ต.ค. 64
ทาให้เกิดน้าป่าไหลหลาก 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน เพชรบูรณ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช และยะลา
รวม 12 อาเภอ 16 ตาบล 22 หมู่บ้าน 189 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 2 จังหวัด ได้แก่ ลาพูน และสุราษฎร์ธานี
รวม 3 อาเภอ 4 ตาบล 4 หมู่บ้าน 5 ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้าลดลง
ส่วนสถานการณ์น้าล้นตลิ่งจากการระบายน้าจากอ่างเก็บขนาดใหญ่ลงสู่ลาน้าสายหลัก ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ต.ค. 64
ทาให้เกิดน้าท่วมในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น หนองบัวลาภู บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี และลพบุรี รวม 20 อาเภอ 92 ตาบล
451 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผกระทบ 11,549 ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์ ปัจจุบันยังคงมีน้าท่วมทั้ง 5 จังหวัด รวม
13 อาเภอ 44 ตาบล 193 หมู่บ้าน 5,881 ครัวเรือน
ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ต อนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่า
บริเวณประเทศลาวตอนล่างและประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังปานกลางพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ต.ค. 64 ทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาก และน้าล้นตลิ่ง
ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สระแก้ว ชลบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และ
กาญจนบุรี รวม 52 อาเภอ 205 ตาบล 1,029 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,513 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยัง คงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ และ
นครปฐม รวม 22 อาเภอ 108 ตาบล 704 หมู่บ้าน 11,903 ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้าลดลง
สาหรับ...

-2สาหรับผลกระทบจากพายุ “เตี้ยนหมู่” เมื่อวันที่ 23 ก.ย. - 7 ต.ค. 2564 ซึ่งทาให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 33 จังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กาแพงเพชร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ
ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท
ลพบุ รี สระบุ รี สุพรรณบุรี สิ งห์ บุ รี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 228 อาเภอ 1,216 ตาบล
8,332 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 341,710 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 20 ราย (ลพบุรี 11 ราย เพชรบูรณ์
2 ราย ชัยนาท 1 ราย นครสวรรค์ 3 ราย สิ งห์บุรี 3 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 27 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์
6 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี รวม 25 อาเภอ 234 ตาบล
1,177 หมู่บ้าน 75,749 ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ยั งคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่า อยู่ระหว่าง
การเร่งระบายน้า
สาหรับ การแก้ไขปั ญ หาและให้ การช่วยเหลื อประชาชน กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสรรพกาลังในการระบายน้าออกจากพื้นที่ และดูแลให้การ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย จั ด เจ้ า หน้ าที่ ล งพื้ น ที่ ส ารวจและประเมิ น ความเสี ย หาย เพื่ อ ด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังฯ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน
Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15940
หน้า: 1(ล่าง), 6
Col.Inch: 68.78 Ad Value: 75,658
PRValue (x3): 226,974
หัวข้อข่าว: ท็อปแก้ท่วมสุพรรณ 'บางปลาม้า'ยังหนัก เที่ยวหินเพิงรับหนาว

รหัสข่าว: C-211101020044(1 พ.ย. 64/05:13)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15940
หน้า: 1(ล่าง), 6
Col.Inch: 68.78 Ad Value: 75,658
PRValue (x3): 226,974
หัวข้อข่าว: ท็อปแก้ท่วมสุพรรณ 'บางปลาม้า'ยังหนัก เที่ยวหินเพิงรับหนาว

รหัสข่าว: C-211101020044(1 พ.ย. 64/05:13)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ
วันที่: จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15940
หน้า: 8(ล่างซ้าย)
Col.Inch: 30.48 Ad Value: 33,528
PRValue (x3): 100,584
คอลัมน์: น้ำเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจไทย: นอกเหนือการควบคุม

รหัสข่าว: C-211101020028(1 พ.ย. 64/02:35)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3552
หน้า: 11(ล่างขวา)
Col.Inch: 41.08 Ad Value: 49,296
PRValue (x3): 147,888
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ร้านคาเฟ่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์รับทรัพย์ น้ำหนุนท่วมกลายเป็นวิวสวยเรียกลูกค้าเพิ่ม

รหัสข่าว: C-211101040031(1 พ.ย. 64/05:16)

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15940
Col.Inch: 36.62 Ad Value: 40,282
หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: ตามทุกข์ให้ทัน

รหัสข่าว: C-211101020001(1 พ.ย. 64/02:32)

หน้า: 2(ซ้าย)
PRValue (x3): 120,846

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: กีฬา/เกษตร
วันที่: จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26317
Col.Inch: 54.96 Ad Value: 115,416
หัวข้อข่าว: บริหารน้ำเต็มศักยภาพกู้อุทกภัย

รหัสข่าว: C-211101004083(1 พ.ย. 64/03:39)

หน้า: 17(บน)
PRValue (x3): 346,248

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./.) https://twitter.com/ddpmnews www.facebook.com/DDPMNews
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เมื่ อ วั น ที่ 31 ต.ค. 64 เวลา 10.04 น. เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวบนบก ขนาด 4.9 ความลึ ก 1 กม. บริ เวณประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้าช้าง ต้าบลขุนน่าน อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประมาณ 17 กิโลเมตร เบืองต้น
ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวบริเวณจังหวัดน่าน หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งขาติ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26317
หน้า: 1(กลาง), 2
Col.Inch: 157.03 Ad Value: 172,733
PRValue (x3): 518,199
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่เสียดายไม่ได้อยู่เปิดประเทศ ตร.ฮึ่มห้ามดื่มเกินเวลา

รหัสข่าว: C-211101004034(1 พ.ย. 64/05:21)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26317
หน้า: 1(กลาง), 2
Col.Inch: 157.03 Ad Value: 172,733
PRValue (x3): 518,199
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่เสียดายไม่ได้อยู่เปิดประเทศ ตร.ฮึ่มห้ามดื่มเกินเวลา

รหัสข่าว: C-211101004034(1 พ.ย. 64/05:21)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26317
หน้า: 1(กลาง), 2
Col.Inch: 157.03 Ad Value: 172,733
PRValue (x3): 518,199
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่เสียดายไม่ได้อยู่เปิดประเทศ ตร.ฮึ่มห้ามดื่มเกินเวลา

รหัสข่าว: C-211101004034(1 พ.ย. 64/05:21)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 3/3

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./.) www.tmd.go.th
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พยำกรณ์อำกำศประจำวัน

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564
ลักษณะอำกำศทั่วไป

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทาให้มีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ในขณะที่มีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทาให้บริเวณดังกล่าว
ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้

