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ปภ. เผย 7 จังหวดัยังเจออทุกภัย สังเวยแล้ว 1 ศพ 

จนท.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื@อง 
วันที& 14 ก.ย.2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฐานะกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลร่องมรสมุพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เ ข้าสู่หย่อมความกดอากาศตํ&าบริเวณทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําล ังค่อนข้างแรงพัดปกคลุม  
ทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั&งตะวันตก ทําให้บริเวณภาคใต้ฝั&งตะวันตก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื Wนที& 

สําหรับคลื&นลมในทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังแรงขึ Wน ตั Wงแต่วันที& 7 ก.ย.-ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดนํ Wาท่วม
ฉับพลัน นํ Wาป่าไหลหลาก และดินสไลด์ในพื Wนที& 27 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลําพูน ลําปาง ตาก 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว 
ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก ลพบุรี สมุทรปราการ ระนอง กระบี& และตรัง รวม 95 อําเภอ 215 ตําบล 
755 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,200 ครัวเรือน ผู้ เสียชีวิต 1 ราย (เชียงใหม่) 

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด รวม 24 อําเภอ 80 ตําบล 2 เขตเทศบาล ได้แก่ พิษณุโลก นํ Wา
ท่วมขังในพื Wนที& 2 อําเภอ ได้แก่ อ.พรหมพิราม และ อ.เนินมะปราง รวม 4 ตําบล กําแพงเพชร นํ Wาท่วมขังในพื Wนที&  
2 อําเภอ ได้แก่ อ.พรานกระต่าย และ อ.ลานกระบือ รวม 3 ตําบล พิจิตร นํ Wาท่วมขังในพื Wนที& 10 อําเภอ ได้แก่  
อ.เมืองพิจิตร อ.ว ังทรายพูน อ.ดงเจริญ อ.วชิรบารมี อ.สามง่าม อ.โพทะเล อ.ทับคล้อ อ.โพธิ fประทับช้าง  
อ.สากเหล็ก และ อ.บึงนาราง รวม 33 ตําบล 186 หมู่บ้าน 

สมุทรปราการ นํ Wาท่วมขังในพื Wนที& 4 อําเภอ ได้แก่ อ.เมืองสมุทรปราการ อ.บางพลี อ.บางบ่อ และ 
อ บางเสาธง รวม 21 ตําบล 1 เขตเทศบาล ปราจีนบุรี  นํ Wาท่วมขังในพื Wนที& 2 อําเภอ ได้แก่ อ.กบินทร์บุรี และ 
อ.ศรีมหาโพธิf รวม 6 ตําบล เพชรบูรณ์ นํ Wาท่วมขังในพื Wนที& 3 อําเภอ ได้แก่ อ.หล่มเก่า อ.หล่มสัก และอ.นํ Wาหนาว 
รวม 12 ตําบล 1 เขตเทศบาล และนครนายก นํ Wาท่วมขังในพื Wนที&ต.บางอ้อ อ.บ้านนา ภาพรวมหลายพื Wนที&ระดับนํ Wา
ลดลง แต่บางพื Wนที&ยังมีนํ Wาท่วมขัง 

ซึ&ง ปภ.ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นและหน่วยงานที&เกี&ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยสํารวจและประเมินความเสียหาย เพื&อดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
สําหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ&มเพื&อน Line ID 
@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั&วโมง 
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14749
วันที่: พุธ 15 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: 7จังหวัดอ่วมฝนตกน้ำท่วมหนักโคราชรถติด2กม.'เลย'น้ำป่าพัดถล่ม

รหัสข่าว: C-210915005000(15 ก.ย. 64/06:03) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 74.43 Ad Value: 93,037.50 PRValue : 279,112.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14749
วันที่: พุธ 15 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: 7จังหวัดอ่วมฝนตกน้ำท่วมหนักโคราชรถติด2กม.'เลย'น้ำป่าพัดถล่ม

รหัสข่าว: C-210915005000(15 ก.ย. 64/06:03) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 74.43 Ad Value: 93,037.50 PRValue : 279,112.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11249
วันที่: พุธ 15 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่บินดูน้ำท่วม ตรวจเจ้าพระยา

รหัสข่าว: C-210915012045(15 ก.ย. 64/05:12) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 109.68 Ad Value: 170,004 PRValue : 510,012 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11249
วันที่: พุธ 15 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่บินดูน้ำท่วม ตรวจเจ้าพระยา

รหัสข่าว: C-210915012045(15 ก.ย. 64/05:12) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 109.68 Ad Value: 170,004 PRValue : 510,012 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11249
วันที่: พุธ 15 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่บินดูน้ำท่วม ตรวจเจ้าพระยา

รหัสข่าว: C-210915012045(15 ก.ย. 64/05:12) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 109.68 Ad Value: 170,004 PRValue : 510,012 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15893
วันที่: พุธ 15 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 6

หัวข้อข่าว: ท่วม-ดินสไลด์ลาม27จว.-ดับ1 เตือนเจ้าพระยาน้ำสูงต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-210915020031(15 ก.ย. 64/04:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 41.68 Ad Value: 45,848 PRValue : 137,544 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26270
วันที่: พุธ 15 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: อัด2.8พันล.สู้ท่วม-แล้ง

รหัสข่าว: C-210915004023(15 ก.ย. 64/04:04) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 87.48 Ad Value: 183,708 PRValue : 551,124 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26270
วันที่: พุธ 15 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: อัด2.8พันล.สู้ท่วม-แล้ง

รหัสข่าว: C-210915004023(15 ก.ย. 64/04:04) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 87.48 Ad Value: 183,708 PRValue : 551,124 คลิป: สี่สี(x3)
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‘มท.%’ นําถกบกปภ.ช.เตรียมพร้อมรองรับมวลนํ =าเหนือ 
จ่อไหลเข้ากทม.-ปริมณฑล 

 
เมืHอเวลา %I.JJ น. วันทีH %I ก.ย. ทีHห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย  
(มท.%) เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการติดตาม และ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย  
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
และหน่วยงานทีHเกีHยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสืHออิเล็กทรอนิกส์ 
โดย พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวก่อนการประชุมว่า ขณะนี =ทัHวประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุม ทําให้เกิดฝนตกในพื =นทีHต่างๆ  
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สัHงการให้มีการประชุมเพืHอเตรียมการรองรับสถานการณ์
ทั =งการระบายนํ =าให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยทีHสุด ตั =งแต่พื =นทีHต้นนํ =า และพื =นทีHปลายนํ =า โดยเฉพาะอย่างยิHงพื =นทีH
กรุงเทพมหานคร จะต้องเตรียมการรองรับในส่วนนี =ด้วย ดังนั =นวันนี =จึงต้องมาซักซ้อมความร่วมมือกันกับทุกหน่วยงาน 
เพืHอให้เกิดผลดีทีHสดุ 
 
 

 

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7   ฝ9ายประชาสัมพันธ7 

(www.matichon.co.th) (www.dailynews.co.th) (www.today.line.me) 

(www.chiangmainews.co.th) (www.facebook.com/DDPMNews/) 

(www.thereporters.co)  
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“ถ้านํ =าจากนอกพื =นทีHถูกบริหารจัดการมาดี โดยทีHไม่เป็นภาระของกรุงเทพฯ เช่น มีนํ =าผ่านแม่นํ =าเจ้าพระยาไม่เกินเท่าไหร่ 
ฉะนั =นกรุงเทพฯ จะแก้ไขปัญหาเฉพาะฝนตกในพื =นทีHเท่านั =น ทั =งการจดัการระบบระบายนํ =า ไม่มีขยะอุดตนั ปัgมนํ =าสามารถ
ทํางานได้ทีHสามารถสูบนํ =าออกได้ทัน เพืHอให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยทีHสุด รวมทั =งเรืHองของการจราจรด้วย”  
พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว 
เมืHอถามว่า กรณีทีHสถานการณ์แม่นํ =าเจ้าพระยา มีระดับนํ =าเหนือเขืHอนเจ้าพระยาสูงเริHมขึ =นนั =น พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า  
วันนี =จะมีการหารือกันต่อเรืHองนี =ว่าได้มีการพยากรณ์หรือไม่ว่า หลังจากนี =จะมีปริมาณนํ =าฝนเพิHมเติมอย่างไร ซึHงขณะนี = 
มวลนํ =าเริHมเคลืHอนตวัจากภาคเหนือลงมาแล้ว ทั =งนี = ก่อนทีHมวลนํ =าจะมาถึงพื =นทีHกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณนํ =าและ
การระบายนํ =าเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงจะผนันํ =าออกไปด้านข้างอย่างไร เพืHอให้กรุงเทพฯ สามารถบริหารจดัการการระบายนํ =าได้ 
หากมีฝนตกลงมาในพื =นทีHเพิHมเติม 
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จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมติดตามเตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยั 

วาตภยัและดินโคลนถล่มผ่านระบบ video	conference	

 
วันนี % (14 ก.ย.64 ) ที0ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมส่วนราชการที0เกี0ยวข้อง และผู้แทนอําเภอ 11 อําเภอ ร่วมประชุมติดตามเตรียมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ผ่านระบบ video conference จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภยัแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) ณ ห้องประชุมสรุสีห์ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้วา่

ราชการจังหวัดทั0วประเทศ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมฯ เพื0อวางแนวทางและปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัย 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นการประสานการทํางานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพทั %งในการเร่งระบายนํ %า 

ในพื %นที0ชุมชน  พื %นที0เศรษฐกิจ และสถานที0สําคญั ควบคู่กับการเชื0อมโยงการระบายนํ %าอย่างเป็นระบบในจงัหวดัใกล้เคียง

ที0มีพื %นที0ติดต่อกัน รวมถึงดูแลคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื %นที0ที0มีนํ %าท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะ
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            โดยให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด วางแนวทางการจัดการอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการอย่างเป็นเอกภาพและประสานการทํางานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ และให้ทุกจังหวัดใช้ข้อมูลจาก 
กรมอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานด้านการพยากรณ์อากาศ และหน่วยงานด้านการบริหารจดัการนํ %า นํามาวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ภัยในระดับพื %นที0 พร้อมปรับแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือสภาพความเสี0ยงภยั 
ในพื %นที0 
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ฉบับประจำวันท่ี…15…..เดือน..กันยายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชBา (..)บCาย หนBา จำนวน 1 แผCน 
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23248
วันที่: พุธ 15 กันยายน 2564
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(ขวา)

หัวข้อข่าว: ครม.เทกระจาดงบฐานราก-น้ำท่วม

รหัสข่าว: C-210915009101(15 ก.ย. 64/03:44) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 24.81 Ad Value: 27,291 PRValue : 81,873 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14749
วันที่: พุธ 15 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'พอใจยอดติดโควิดทั่วประเทศลดลง

รหัสข่าว: C-210915005105(15 ก.ย. 64/06:45) หน้า: 1/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 183.52 Ad Value: 165,168 PRValue : 495,504 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 กันยายน 2564 เวลา 06:17
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผย ไทยฝนเพิ่ม อีสาน กลาง ตะวันออก ใต้ ตกหนักบางแห่ง กทม.ร้อยละ 60

รหัสข่าว: I-I210915000291 หน้า: 1/5

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/663196
https://www.posttoday.com
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