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ปภ. เผย 7 จังหวัดยังเจออุทกภัย สังเวยแล้ว 1 ศพ
จนท.เร่ งช่ วยเหลือผู้ประสบภัยอย่ างต่ อเนื@อง
วัน ที & 14 ก.ย.2564 กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย ฐานะกองอํ า นวยการป้อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย กลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลร่ องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้ า สู่ ห ย่ อ มความกดอากาศตํ& า บริ เ วณทะเลจี น ใต้ และมรสุม ตะวัน ตกเฉีย งใต้ กํา ลัง ค่อ นข้ า งแรงพัด ปกคลุม
ทะเลอัน ดามัน และภาคใต้ ฝั& ง ตะวัน ตก ทํา ให้ บ ริ เ วณภาคใต้ ฝั& ง ตะวัน ตก จะมี ฝ นตกหนักถึ ง หนักมากบางพื นW ที&
สํา หรั บ คลื&น ลมในทะเลอัน ดามันตอนบนจะมี กําลัง แรงขึนW ตังW แต่ วัน ที& 7 ก.ย.-ปั จ จุ บัน ส่ ง ผลให้ เกิ ดนํ Wาท่วม
ฉั บ พลัน นํ Wาป่ าไหลหลาก และดิ น สไลด์ ใ นพื นW ที& 27 จัง หวัด ได้ แ ก่ เชี ยงใหม่ แม่ ฮ่ อ งสอน แพร่ ลํา พู น ลํา ปาง ตาก
พิ ษ ณุ โลก เพชรบู ร ณ์ กํา แพงเพชร พิ จิ ต ร นครสวรรค์ เลย ชัย ภู มิ นครราชสีม า อุ บ ลราชธานี ปราจี น บุ รี สระแก้ ว
ชลบุ รี จัน ทบุ รี ระยอง ตราด นครนายก ลพบุ รี สมุท รปราการ ระนอง กระบี& และตรั ง รวม 95 อํา เภอ 215 ตํา บล
755 หมู่บ้า น ประชาชนได้ รั บ ผลกระทบ 11,200 ครั ว เรื อ น ผู้ เ สี ยชี วิ ต 1 ราย (เชี ยงใหม่ )
ปั จ จุ บ ัน ยัง คงมี ส ถานการณ์ ใ น 7 จัง หวัด รวม 24 อํา เภอ 80 ตํา บล 2 เขตเทศบาล ได้ แ ก่ พิ ษ ณุ โ ลก นําW
ท่ ว มขัง ในพื นW ที& 2 อํา เภอ ได้ แ ก่ อ.พรหมพิ ร าม และ อ.เนิน มะปราง รวม 4 ตํา บล กํา แพงเพชร นําW ท่ ว มขัง ในพืนW ที&
2 อํา เภอ ได้ แ ก่ อ.พรานกระต่ า ย และ อ.ลานกระบื อ รวม 3 ตํา บล พิ จิ ต ร นําW ท่ ว มขัง ในพื นW ที& 10 อํา เภอ ได้ แ ก่
อ.เมื อ งพิ จ ิ ต ร อ.วัง ทรายพู น อ.ดงเจริ ญ อ.วชิ ร บารมี อ.สามง่ า ม อ.โพทะเล อ.ทับ คล้ อ อ.โพธิ f ป ระทับ ช้ า ง
อ.สากเหล็ ก และ อ.บึ ง นาราง รวม 33 ตํา บล 186 หมู่บ้า น
สมุท รปราการ นํ าW ท่ ว มขัง ในพื นW ที & 4 อํ า เภอ ได้ แ ก่ อ.เมื อ งสมุท รปราการ อ.บางพลี อ.บางบ่ อ และ
อ บางเสาธง รวม 21 ตํ า บล 1 เขตเทศบาล ปราจี น บุ รี นํ าW ท่ ว มขัง ในพื นW ที& 2 อํ า เภอ ได้ แ ก่ อ.กบิ น ทร์ บุ รี และ
อ.ศรี ม หาโพธิf รวม 6 ตํา บล เพชรบูร ณ์ นําW ท่ ว มขัง ในพื นW ที& 3 อํา เภอ ได้ แ ก่ อ.หล่ มเก่ า อ.หล่ มสัก และอ.นํ Wาหนาว
รวม 12 ตํา บล 1 เขตเทศบาล และนครนายก นํ Wาท่ ว มขัง ในพื นW ที&ต.บางอ้ อ อ.บ้ า นนา ภาพรวมหลายพื นW ที&ร ะดับนํ Wา
ลดลง แต่ บ างพื นW ที& ยัง มี นํ Wาท่ ว มขัง
ซึ& ง ปภ.ได้ ป ระสานจัง หวัด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ& น และหน่ ว ยงานที& เ กี& ย วข้ อ ง เร่ ง ให้ ก ารช่ ว ยเหลือ
ผู้ ป ระสบภัย โดยสํา รวจและประเมิ น ความเสี ย หาย เพื& อ ดํา เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลัง ฯ
สํา หรั บ ประชาชนสามารถแจ้ ง เหตุแ ละขอความช่ วยเหลื อ ทางไลน์ “ปภ.รั บ แจ้ ง เหตุ 1784” โดยเพิ& มเพื& อ น Line ID
@1784DDPM และสายด่ ว นนิ ร ภัย 1784 ตลอด 24 ชั&ว โมง
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‘มท.%’ นํ า ถกบกปภ.ช.เตรี ย มพร้ อมรองรั บ มวลนํ า= เหนื อ
จ่อไหลเข้ ากทม.-ปริ มณฑล

เมืHอเวลา %I.JJ น. วันทีH %I ก.ย. ทีHห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย
(มท.%) เป็ นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการติดตาม และ
เตรี ยมการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย
นายฉั ต รชั ย พรหมเลิ ศ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
และหน่วยงานทีHเกีHยวข้ อง เข้ าร่วมการประชุมผ่านระบบสืHออิเล็กทรอนิกส์
โดย พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวก่อนการประชุมว่า ขณะนีท= ัHวประเทศได้ รับอิทธิพลจากมรสุม ทําให้ เกิดฝนตกในพืน= ทีHต่างๆ
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สังH การให้ มีการประชุมเพืHอเตรี ยมการรองรับสถานการณ์
ทัง= การระบายนํา= ให้ มีผลกระทบต่อประชาชนน้ อยทีHสุด ตัง= แต่พืน= ทีHต้นนํา= และพืน= ทีHปลายนํา= โดยเฉพาะอย่างยิHงพืน= ทีH
กรุ งเทพมหานคร จะต้ องเตรี ยมการรองรับในส่วนนีด= ้ วย ดังนัน= วันนีจ= ึงต้ องมาซักซ้ อมความร่ วมมือกันกับทุกหน่วยงาน
เพืHอให้ เกิดผลดีทีHสดุ

-2–
“ถ้ านํ =าจากนอกพื =นทีHถูกบริ หารจัดการมาดี โดยทีHไม่เป็ นภาระของกรุงเทพฯ เช่น มีนํ =าผ่านแม่นํ =าเจ้ าพระยาไม่เกินเท่า ไหร่
ฉะนันกรุ
= งเทพฯ จะแก้ ไขปั ญหาเฉพาะฝนตกในพื =นทีHเท่านัน= ทังการจั
=
ดการระบบระบายนํ =า ไม่มีขยะอุดตัน ปัg มนํ =าสามารถ
ทํ า งานได้ ทีH ส ามารถสูบ นํ า= ออกได้ ทัน เพืH อ ให้ มีผ ลกระทบกั บ ประชาชนน้ อ ยทีH สุด รวมทัง= เรืH อ งของการจราจรด้ ว ย”
พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว
เมืHอถามว่า กรณีทีHสถานการณ์ แม่นํา= เจ้ าพระยา มีระดับนํา= เหนือเขืHอนเจ้ าพระยาสูงเริH มขึน= นัน= พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า
วันนีจ= ะมีการหารื อกันต่อเรืH องนีว= ่าได้ มีการพยากรณ์ หรื อไม่ว่า หลังจากนีจ= ะมีปริ มาณนํา= ฝนเพิHมเติมอย่างไร ซึHงขณะนี =
มวลนํ =าเริH มเคลืHอนตัวจากภาคเหนือลงมาแล้ ว ทังนี
= = ก่อนทีHมวลนํ =าจะมาถึงพื =นทีHกรุงเทพฯ และปริ มณฑล มีปริ มาณนํ =าและ
การระบายนํ =าเป็ นอย่างไรบ้ าง รวมถึงจะผันนํ =าออกไปด้ านข้ างอย่างไร เพืHอให้ กรุงเทพฯ สามารถบริ หารจัดการการระบายนํ =าได้
หากมีฝนตกลงมาในพื =นทีHเพิHมเติม
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จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมประชุมติดตามเตรี ยมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
วาตภัยและดินโคลนถล่มผ่านระบบ video conference

วันนี % (14 ก.ย.64 ) ที0ห้องประชุมมรุ พงษ์ ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้ อมส่วนราชการที0เกี0ยวข้ อง และผู้แทนอําเภอ 11 อําเภอ ร่วมประชุมติดตามเตรี ยมการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ผ่านระบบ video conference จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) ณ ห้ องประชุมสุรสีห์ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้วา่
ราชการจังหวัดทั0วประเทศ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ เป็ น ประธานการประชุ มฯ เพื0 อ วางแนวทางและปรับ แผนเผชิ ญเหตุอุทกภัย
ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน เน้ นการประสานการทํางานร่ วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพทัง% ในการเร่ งระบายนํ %า
ในพื %นที0ชุมชน พื %นที0เศรษฐกิจ และสถานที0สําคัญ ควบคู่กับการเชื0อมโยงการระบายนํ %าอย่างเป็ นระบบในจังหวัดใกล้ เคียง
ที0 มีพืน% ที0 ติดต่ อ กัน รวมถึ ง ดูแ ลคุณภาพชีวิ ต ความเป็ น อยู่ ของประชาชนในพืน% ที0ที0 มีนํา% ท่ว มขังจนกว่า สถานการณ์ จะ
คลี0คลาย เพื0อบรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชนให้ ได้ มากที0สดุ
โดยให้ ผ้ ู ว่า ราชการจัง หวัด วางแนวทางการจัดการอุ ทกภัยให้ สอดคล้ อ งกั บสถานการณ์ ปัจ จุบัน มุ่ง เน้ น การ
ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งเป็ นเอกภาพและประสานการทํ า งานร่ ว มกั น อย่ า งไร้ รอยต่ อ และให้ ทุ ก จั ง หวั ด ใช้ ข้ อ มู ล จาก
กรมอุตุนิยมวิทยา หรื อหน่วยงานด้ านการพยากรณ์อากาศ และหน่วยงานด้ านการบริ หารจัดการนํ %า นํามาวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ ภัยในระดับพืน% ที0 พร้ อมปรับแผนเผชิญเหตุให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ หรื อสภาพความเสี0ยงภัย
ในพื %นที0

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7 ฝ9ายประชาสัมพันธ7
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จังหวัดสตูล ร่ วมประชุมออนไลน์การเตรี ยมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและการฝึ กการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรณี อุทกภัย)

วัน นี & (14 ก.ย.64) เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 1 โต๊ ะ พญาวัง ชัน& 4 ศาลากลางจัง หวัดสตูล นายเอกรั ฐ หลี เ ส็ น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้ อมด้ วย นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้ าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลและ
หน่ ว ยงานทีT เ กีT ยวข้ อ งร่ ว มประชุ ม ติ ด ตามเตรี ย มการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภัย วาตภั ย และดิ น โคลนถล่ ม
ผ่านระบบ video conference จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) ณ ห้ องประชุม
ราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย ร่ วมกับผู้ว่าราชการกรุ งเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทัTวประเทศ โดยมี พลเอก
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เป็ นประธานการประชุมฯ เพืTอวางแนวทางและปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เน้ นการ
ประสานการทํา งานร่ วมกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภาพทัง& ในการเร่ งระบายนํา& ในพื น& ทีTชุ มชน พื น& ทีT เ ศรษฐกิ จ และสถานทีT
สําคัญ ควบคู่กับการเชืTอมโยงการระบายนํา& อย่างเป็ นระบบในจังหวัดใกล้ เคียงทีTมีพืน& ทีTติดต่อกัน รวมถึงดูแลคุณภาพ
ชีวิต ความเป็ นอยู่ของประชาชนในพื &นทีTทมีT ีนํ &าท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะคลีTคลาย เพืTอ
บรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชนให้ ได้ มากทีTสดุ
โดยให้ ผ้ ู ว่า ราชการจัง หวัด วางแนวทางการจัดการอุ ทกภัยให้ สอดคล้ อ งกั บสถานการณ์ ปัจ จุบัน มุ่ง เน้ น การ
ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งเป็ น เอกภาพและประสานการทํ า งานร่ ว มกั น อย่ า งไร้ รอยต่ อ โดยให้ ทุ ก จั ง หวั ด ใช้ ข้ อ มู ล จาก
กรมอุตุนิยมวิทยา หรื อหน่วยงานด้ านการพยากรณ์อากาศ และหน่วยงานด้ านการบริ หารจัดการนํ &า นํามาวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ ภัยในระดับพืน& ทีT พร้ อมปรับแผนเผชิญเหตุให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ หรื อสภาพความเสีTยงภัย
ในพื &นทีT
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