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ปภ.รายงานสถานการณอุทกภัยในภาพรวม 15 จังหวัด ประสานเรงชวยเหลือผูประสบภัย 

 
20 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณอุทกภัยในภาพรวม 

15 จังหวัด โดยรองมรสุมพาดผานภาคตะวันออก และภาคใตตอนบน เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณ 

ประเทศลาวตอนลางและประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังปานกลางพัดปกคลุม

ทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ตั้งแตวันท่ี 17-19 ต.ค. 64 สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลาก และ

น้ำลนตล่ิง ในพ้ืนท่ี 10  จังหวัด 27 อำเภอ 77 ตำบล 302 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 6,466 ครัวเรือน 

สถานการณคล่ีคลายแลว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ 6 จังหวัด (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ นครปฐม 

และสระแกว) สวนอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ตั้งแตวันท่ี 15 – 17 ต.ค. 64 ทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน และน้ำปาไหล

หลาก 6 จังหวัด 12 อำเภอ 33 ตำบล 112 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 3,326 ครัวเรือน สถานการณคล่ีคลาย

แลว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ 2 จังหวัด (ลพบุรี และปราจีนบุรี) ขณะท่ีอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู” ตั้งแตวันท่ี 23 

ก.ย. – 7 ต.ค. 64 ทำใหเกิดอุทกภัย รวม 33 จังหวัด รวม 225 อำเภอ 1,201 ตำบล 8,218 หมูบาน 1 เขตเทศบาล  
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ประชาชนไดรับผลกระทบ 333,367 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต 14 ราย สถานการณคล่ีคลายแลว 25 จังหวัด ยังคงมี

สถานการณ 8 จังหวัด (ขอนแกน มหาสารคาม นครราชสีมา สุพรรณบุรี  สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา และ 

ปทุมธานี) ซ่ึง ปภ.ไดรวมกับจังหวัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของลงพ้ืนท่ีสำรวจความเสียหายและใหการชวยเหลือ

ประชาชนตอไป 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน

จากอิทธิพลรองมรสุมพาดผานภาคตะวันออก และภาคใตตอนบน เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาว

ตอนลางและประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ภาคใต และอาวไทย ตั้งแตวันท่ี 17-19 ต.ค. 64 สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลาก และน้ำลนตล่ิง ใน

พ้ืนท่ี 10 จังหวัด ไดแก ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ สระแกว ชลบุรี สมุทรปราการ นครปฐม 

และกาญจนบุรี รวม 27 อำเภอ 77 ตำบล 302 หมูบาน ประขาชนไดรับผลกระทบ 6,466 ครัวเรือน สถานการณ

คล่ีคลายแลว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ 6 จังหวัด 31 อำเภอ 127 ตำบล 579 หมูบาน 11,122 ครัวเรือน ดังนี้  

1. ชัยภูมิ น้ำทวมในพ้ืนท่ี 9 อำเภอ ไดแก อำเภอคอนสาร อำเภอบานเขวา อำเภอบานแทน อำเภอเทพสถิต อำเภอ

จัตุรัส อำเภอบำเหน็จณรงค อำเภอเกษตรสมบูรณ อำเภอเนินสงา และอำเภอหนองบัวระเหว ระดับน้ำทรงตัว  

2. นครราชสีมา น้ำทวมในพ้ืนท่ี 11 อำเภอ ไดแก อำเภอโนนสูง อำเภอสีคิ้ว อำเภอพิมาย อำเภอดานขุนทด อำเภอสูง

เนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอปกธงชัย อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอคง อำเภอเมืองยาง และอำเภอประทาย 

ระดับน้ำเพ่ิมข้ึน 

3. บุรีรัมย น้ำทวมในพ้ืนท่ี 3 อำเภอ ไดแก อำเภอนางรอง อำเภอเมืองบุรีรัมย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับน้ำ

ลดลง  

4. ศรีสะเกษ น้ำทวมในพ้ืนท่ี 3 อำเภอ ไดแก อำเภอภูสิงห อำเภอขุนหาญ และอำเภอขุขันธ ระดับน้ำทรงตัว  

5. นครปฐม น้ำทวมในพ้ืนท่ี 3 อำเภอ ไดแก อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน ระดับน้ำทรงตัว  

6. สระแกว น้ำทวมในพ้ืนท่ี 2 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองสระแกว และอำเภอวัฒนานคร ระดับนำ้ลดลง 

 

สวนอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ซ่ึงไดออนกำลังลงเปนหยอมความอากาศต่ำ และรองมรสุมพาดผานภาคกลาง  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ขณะท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาว

ไทย ตั้งแตวันท่ี 15 -17 ต.ค. 64 สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน และน้ำปาไหลหลากในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ไดแก ตาก 

เพชรบูรณ ชัยภูมิ ลพบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก รวม 12 อำเภอ 33 ตำบล 112 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 

3,326 ครัวเรือน สถานการณคล่ีคลายแลว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ 2 จังหวัด 7 อำเภอ 19 ตำบล 78 หมูบาน 

2,216 ครัวเรือน ดังนี้  

1. ลพบุรี น้ำไหลหลากเขาทวมในพ้ืนท่ี 4 อำเภอ ไดแก อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล อำเภอบานหม่ี และอำเภอ

ลำสนธิ ระดับน้ำลดลง  

2. ปราจีนบุรี น้ำปาไหลหลากและน้ำเออลนเขาทวมในพ้ืนท่ี 3 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม 

และอำเภอกบินทรบุรี ระดับน้ำลดลง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในสวนของผลกระทบจากพายุ “เตี้ยนหมู” ซ่ึงเคล่ือนตามแนวรองมรสุมเขาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 

ภาคกลาง ทำใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมมากข้ึนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ตั้งแตวันท่ี 23 ก.ย. 

- 7 ต.ค. 2564 ทำใหมีพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยรวม 33 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 

เพชรบูรณ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแกน มหาสารคาม ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแกว จันทบุรี นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงหบุรี อางทอง 

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 225 อำเภอ 1,201 ตำบล 8,218 หมูบาน 1 เขตเทศบาล ประชาชน

ไดรับผลกระทบ 333,367 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต 14 ราย (ลพบุรี 11 ราย เพชรบูรณ 2 ราย ชัยนาท 1 ราย) ปจจุบัน

สถานการณคล่ีคลายแลว 25 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ 8 จังหวัด รวม 37 อำเภอ 264 ตำบล 1,484 หมูบาน 

70,826 ครัวเรือน ดังนี้  

1. ขอนแกน น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 7 อำเภอ ไดแก อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอชนบท อำเภอพระยืน อำเภอมัญจาคีรี 

อำเภอบานแฮด อำเภอเมืองขอนแกน และอำเภอบานไผ ระดับน้ำลดลง  

2. มหาสารคาม น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 3 อำเภอ ไดแก อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม 

ระดับน้ำทรงตัว 

3. นครราชสีมา น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 6 อำเภอ ไดแก อำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย อำเภอคง อำเภอประทาย อำเภอชุม

พวง และอำเภอเมืองยาง ระดับน้ำลดลง  

4. สุพรรณบุรี น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 2 อำเภอ ไดแก อำเภอบางปลามา และอำเภอสองพ่ีนอง ระดับน้ำลดลง 

5. สิงหบุรี น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 3 อำเภอ ไดแก อำเภออินทรบุรี อำเภอเมืองสิงหบุรี และอำเภอพรหมบุรี ระดับน้ำลดลง 

6. อางทอง ยังมีน้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 5 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองอางทอง อำเภอไชโย อำเภอปาโมก อำเภอวิเศษชัย

ชาญ และอำเภอสามโก ระดับน้ำลดลง 

 

 



 

 

7. พระนครศรีอยุธยา น้ำทวมขังในในพ้ืนท่ี 9 อำเภอ ไดแก อำเภอผักไห อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน และอำเภอบางซาย ระดับน้ำ

เพ่ิมข้ึน 

8. ปทุมธานี น้ำจากแมน้ำเจาพระยาเออลนตล่ิงเขาทวมในพ้ืนท่ีริมน้ำ 2 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองปทุมธานี และ

อำเภอสามโคก ปจจุบันยังคงมีน้ำทวมขังในพ้ืนท่ีลุมต่ำแมน้ำเจาพระยา ซ่ึงอยูนอกคันกั้นน้ำ ระดับน้ำลดลง 

ภาพรวมสถานการณคล่ีคลายในหลายพ้ืนท่ี แตยังคงมีน้ำทวมขังในพ้ืนท่ีลุมต่ำ อยูระหวางการเรงระบายน้ำ ซ่ึงกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงใหการ

ชวยเหลือผูประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ 

สำหรับประชาชนสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID 

@1784DDPM และสายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง///// 

............................................................ 
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ปภ. ประกาศเตือนภัยพื้นท่ีเฝ้าระวัง น้ําล้นตลิง่-ท่วมขัง (20 ต.ค.) 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานพื้นที่เฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งและน้ําท่วมขัง ประจําวันที่ 20 ต.ค. 2564 

วนัท่ี 20 ตุลาคม 2564 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM เปิดเผยรายงานสถานการณ์ ขอ้มูล

คาดการณ์และแจง้เตือนภยั ประจาํวนัท่ี 20 ตุลาคม 2564 ระบุวา่ 

พ้ืนท่ีเฝ้าระวังนํ้าล้นตล่ิง นํ้าท่วมขัง 

ภาคเหนือ 

• อุทยัธานี (อ.ลานสัก หนองฉาง) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• ชยัภูมิ (อ.คอนสาร บา้นเขวา้ บา้นแท่น เทพสถิต จตุัรัส บาํเหน็จณรงค ์เกษตรสมบูรณ์ เนินสง่า หนองบวัระเหว) 
• ขอนแก่น (อ.โคกโพธ์ิไชย ชนบท มญัจาคีรี พระยนื บา้นแฮด บา้นไผ ่เมืองฯ) 
• มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กนัทรวิชยั เมืองฯ) 
• กาฬสินธ์ุ (อ.ฆอ้งชยั) 
• ร้อยเอด็ (อ.ทุ่งเขาหลวง เชียงขวญั) 
• นครราชสีมา (อ.โนนสูง สีคิ้ว พิมาย ด่านขนุทด สูงเนิน ขามทะเลสอ ปักธงชยั เมืองฯ คง เมืองยาง ประทาย ชุมพวง) 

https://www.facebook.com/DDPMNews/?__cft__%5b0%5d=AZVBdQj4pCy0iB6fNvO52ARbmisnVne3FOtm4p-xnGM6W8RYY0ws9Yl8QTSxPWihj3Zb8B5gKAU4jyTTAD55uns7TuMWx8HomyO4dO7FMdZV66-TziA3paEsRK_QN4Rp13YERrDVedM_xARVUc5bUdxd&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/DDPMNews/?__cft__%5b0%5d=AZVBdQj4pCy0iB6fNvO52ARbmisnVne3FOtm4p-xnGM6W8RYY0ws9Yl8QTSxPWihj3Zb8B5gKAU4jyTTAD55uns7TuMWx8HomyO4dO7FMdZV66-TziA3paEsRK_QN4Rp13YERrDVedM_xARVUc5bUdxd&__tn__=-UC%2CP-R


 

• บุรีรัมย ์(อ.นางรอง เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ) 
• ศรีสะเกษ (อ.ภูสิงห์ ขนุหาญ ขขุนัธ์) 

ภาคกลาง 

• ลพบุรี (อ.บา้นหม่ี โคกสาํโรง ชยับาดาล ลาํสนธิ) 
• สุพรรณบุรี (อ.บางปลามา้ สองพ่ีนอ้ง) 
• สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี พรหมบุรี) 
• อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชยัชาญ สามโก)้ 
• พระนครศรีอยธุยา (อ.ผกัไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยธุยา บางไทร บางปะอิน บางปะหนั มหาราช บางซา้ย) 
• นครปฐม (อ.บางเลน นครชยัศรี สามพราน) 
• ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) ปราจีนบุรี (อ.เมืองฯ ประจนัตคาม กบินทร์บุรี) 
• ฉะเชิงเทรา (อ.สนามชยัเขต) 
• สระแกว้ (อ.เมืองฯ วฒันานคร) 

 



 

 

 

• ทั้งน้ี ขอให้ประชาชนติดตามขอ้มูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นท่ีริมลาํนํ้าอาจไดรั้บผลกระทบจากนํ้าลน้ตล่ิง 

และนํ้าท่วมในระดบัสูง ระวงัอนัตรายจากสัตว ์
• และแมลงมีพิษ อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขบัขี่พาหนะบริเวณนํ้าไหลผา่นเส้นทาง 
• ขอใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมคัร องคก์รสาธารณกุศลไดเ้ตรียมความ

พร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพนัธ์ และสร้างการรับรู้ใหก้บัชุมชน/หมู่บา้นในทุก

ช่องทาง ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ วิทยชุุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสาย

ประจาํหมู่บา้น เป็นตน้ เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บทราบถึงแนวทางการปฏิบติัตนอยา่งปลอดภยั 



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14785
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: น้ำลำตะคองทะลักท่วมซ้ำโคราชสาหัส

รหัสข่าว: C-211021005022(21 ต.ค. 64/06:11) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 134.80 Ad Value: 168,500 PRValue : 505,500 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14785
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: น้ำลำตะคองทะลักท่วมซ้ำโคราชสาหัส

รหัสข่าว: C-211021005022(21 ต.ค. 64/06:11) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 134.80 Ad Value: 168,500 PRValue : 505,500 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14785
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: น้ำลำตะคองทะลักท่วมซ้ำโคราชสาหัส

รหัสข่าว: C-211021005022(21 ต.ค. 64/06:11) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 134.80 Ad Value: 168,500 PRValue : 505,500 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11285
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: 'นครปฐม'ยังจม3อำเภอ สิงห์บุรีคันแตก-รับบิ๊กตู่

รหัสข่าว: C-211021012000(21 ต.ค. 64/05:45) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 145.98 Ad Value: 226,269 PRValue : 678,807 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11285
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: 'นครปฐม'ยังจม3อำเภอ สิงห์บุรีคันแตก-รับบิ๊กตู่

รหัสข่าว: C-211021012000(21 ต.ค. 64/05:45) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 145.98 Ad Value: 226,269 PRValue : 678,807 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11285
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: 'นครปฐม'ยังจม3อำเภอ สิงห์บุรีคันแตก-รับบิ๊กตู่

รหัสข่าว: C-211021012000(21 ต.ค. 64/05:45) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 145.98 Ad Value: 226,269 PRValue : 678,807 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26306
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ตักทราย-ไอเลิฟยูสู้ภัยน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211021004067(21 ต.ค. 64/04:06) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 139.09 Ad Value: 292,089 PRValue : 876,267 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26306
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ตักทราย-ไอเลิฟยูสู้ภัยน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211021004067(21 ต.ค. 64/04:06) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 139.09 Ad Value: 292,089 PRValue : 876,267 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26306
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ตักทราย-ไอเลิฟยูสู้ภัยน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211021004067(21 ต.ค. 64/04:06) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 139.09 Ad Value: 292,089 PRValue : 876,267 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3545
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 4

หัวข้อข่าว: โคราชประกาศภัยพิบัติ24อ. 'ตู่-ป้อม'ลงพท.ช่วยชาวบ้าน

รหัสข่าว: C-211021040005(21 ต.ค. 64/05:41) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 50.18 Ad Value: 75,270 PRValue : 225,810 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23284
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 12

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ไปสิงห์บุรีพนังกั้นน้ำแตกทุ่มแก้ไข'400ล.'

รหัสข่าว: C-211021009022(21 ต.ค. 64/04:45) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 89.40 Ad Value: 196,680 PRValue : 590,040 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23284
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 12

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ไปสิงห์บุรีพนังกั้นน้ำแตกทุ่มแก้ไข'400ล.'

รหัสข่าว: C-211021009022(21 ต.ค. 64/04:45) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 89.40 Ad Value: 196,680 PRValue : 590,040 คลิป: สี่สี(x3)



 

           

 

  

 ฉบับประจำวันท่ี..21.เดือน ....ตุลาคม... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เชา  (...)บาย  หนา...1..จำนวน …1..แผน 

 
นายกรัฐมนตรีนำคณะลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนใหกำลังใจผูประสบอุทกภัยน้ำทวมพ้ืนท่ีจ.สิงหบุรี พรอม

เปดตัวโดรนสงกลองยาไปยังบานผูประสบอุทกภัยไมสามารถเดินทางออกจากบานพักได  

 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พรอมดวย พล.อ.อนุพงษ 

เผาจินดา รมว.มหาดไทย คณะรัฐมนตรี นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พรอมคณะลง

พื้นที่ตรวจติดตามสถานการณอุทกภัยและตรวจเยี่ยมใหกำลังใจพรอมมอบถุงยังชีพใหประชาชนผูประสบ

อุทกภัยชุมชนบางแคในจ. สิงหบุรี  โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี  พรอม

ดวยหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนใหการตอนรับ 

 

 

 กองเผยแพรและประชาสมัพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
 (/) https://www.m2fnews.com/ (/) https://www.posttoday.com/ https://www.matichon.co.th/ 

(/)https://www.thailandplus.tv/ (/) https://www.bangkokbiznews. (/) https://www.thaich8.com/   

(/) https://www.prachachat.net/ (/) https://www.thairath.co.th/   (/) https://www.banmuang.co.th/ 

(/) https://tna.mcot.net/ www.sanook.com/ (/) https://www.khaosod.co.th/ 

(/)https://www.thaipost.net  

https://www.posttoday.com/
https://www.banmuang.co.th/
https://tna.mcot.net/
http://www.sanook.com/
https://www.khaosod.co.th/
https://www.thaipost.net/


 

 

พล.อ.ประยุทธ พรอมคณะไดพบปะเยี่ยมใหกำลังใจพี่นองประชาชนชุมชนบางแคใน ที่ประสบอุทกภัยน้ำ

ทวมบริเวณใตสะพานบางระจัน และลงเรือทองแบนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ตรวจ

เยี่ยมใหกำลังใจและมอบถุงยังชีพใหผูประสบอุทกภัยชุมชนบางแคในที่ไมสามารถเดินทางออกจากบานพักได 

และเดินทางตอไปตรวจสภาพพนังก้ันน้ำริมแมน้ำเจาพระยา ณ บริเวณวัดเถลิมมาศ อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 

 
 

จากนั้น นายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดโครงการ “สงสุขภาพดีใหคนไทย #จากใจไปรษณียไทยDelivers 

Wellness” ท่ีวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี ต.บางพุทธา อ.เมืองสิงหบุรี โดยไดรวมกับรมว.มหาดไทย และคณะ กด

ปุมปลอยโดรนสำหรับนำจายกลองยาไปยังบานผูประสบอุทกภัยท่ีไมสามารถเดินทางออกจากบานพักได ถือ

เปนนวัตกรรมในการขนสงยาและเวชภัณฑใหกับพี่นองประชาชนที่ประสบภัยในชวงสถานการณอุทกภัย 

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย กลาววา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได

จัดสรรงบประมาณในการสรางระบบปองกันน้ำทวมพ้ืนที่เมืองสิงหบุรี จำนวน 300 ลานบาท ระยะทาง 4.1 

กิโลเมตร จุดเริ่มตนจากใตสะพานบางระจันถึงวัดสถิตวัฒนาราม ซ่ึงจะทำใหสามารถปองกันน้ำทวมตามแนว

ตลิ่ง เกิดประโยชนกับพ่ีนองประชาชนประมาณ 2,146 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นท่ี 1.47 ตารางกิโลเมตร  



 

 
 
 
 



 



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9109
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: ปลุกยิ้มสู้ฝ่าน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211021008096(21 ต.ค. 64/05:46) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 126.84 Ad Value: 120,498 PRValue : 361,494 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9109
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: ปลุกยิ้มสู้ฝ่าน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211021008096(21 ต.ค. 64/05:46) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 126.84 Ad Value: 120,498 PRValue : 361,494 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14785
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 'ปชช.เดือดร้อน-นายกฯยังสุขไม่ได้' 'บิ๊กตู่'ลุยสิงห์บุรี ปลุกคนไทยต้องร่วมกันสู้...

รหัสข่าว: C-211021005005(21 ต.ค. 64/06:03) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 201.83 Ad Value: 252,287.50 PRValue : 756,862.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14785
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 'ปชช.เดือดร้อน-นายกฯยังสุขไม่ได้' 'บิ๊กตู่'ลุยสิงห์บุรี ปลุกคนไทยต้องร่วมกันสู้...

รหัสข่าว: C-211021005005(21 ต.ค. 64/06:03) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 201.83 Ad Value: 252,287.50 PRValue : 756,862.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14785
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 'ปชช.เดือดร้อน-นายกฯยังสุขไม่ได้' 'บิ๊กตู่'ลุยสิงห์บุรี ปลุกคนไทยต้องร่วมกันสู้...

รหัสข่าว: C-211021005005(21 ต.ค. 64/06:03) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 201.83 Ad Value: 252,287.50 PRValue : 756,862.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14785
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 'ปชช.เดือดร้อน-นายกฯยังสุขไม่ได้' 'บิ๊กตู่'ลุยสิงห์บุรี ปลุกคนไทยต้องร่วมกันสู้...

รหัสข่าว: C-211021005005(21 ต.ค. 64/06:03) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 201.83 Ad Value: 252,287.50 PRValue : 756,862.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24662
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 8

หัวข้อข่าว: สิงห์บุรีพนังกั้นน้ำแตก!ทะลักท่วมบ้านมิด

รหัสข่าว: C-211021021008(21 ต.ค. 64/04:29) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 84.48 Ad Value: 88,704 PRValue : 266,112 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24662
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 8

หัวข้อข่าว: สิงห์บุรีพนังกั้นน้ำแตก!ทะลักท่วมบ้านมิด

รหัสข่าว: C-211021021008(21 ต.ค. 64/04:29) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 84.48 Ad Value: 88,704 PRValue : 266,112 คลิป: สี่สี(x3)



 

           
 

ฉบับประจำวันท่ี...21 ..เดือน  ตุลาคม... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เชา  (...)บาย  หนา...1..จำนวน …1..แผน 

 

สิงห์บุรี คันกั้นนํ้าเอาไม่อยู่  นํ้าทะลักท่วมบ้านเกือบ 100 หลังคาเรือน เร่งอพยพประชาชนออกไปยังพื้นที่ปลอดภัย 

 

จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม บางพ้ืนท่ีนํ้าล้นเขื่อนและพนังกั้นนํ้าพงั ทาํให้หลาย ๆ พ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม

ฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลาก พ้ืนท่ีริมลาํนํ้าอาจได้รับผลกระทบจากนํ้าล้นตล่ิง และนํ้าท่วมในระดับสูง 

ล่าสุด วนัท่ี 20 ต.ค. 64 ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM โพสต์แจ้งว่า ปภ.สิงห์บุรี 

รายงานเกิดแนวคนักระสอบทรายริมพนังกั้นนํ้าแตกกว้างประมาณ 200 ม. บริเวณหลังวดัประสาท หมู่ท่ี 4 ตาํบลอินทร์บุรี อาํเภอ

อินทร์บุรี ระดับนํ้าสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตรทาํให้นํ้าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรประมาณ 60-80 หลังคาเรือน รวมทั้ง

ท่ีทาํว่าการอาํเภออินทร์บุรี สถานีตาํรวจภูธรอินทร์บุรี และขยายเป็นวงกวา้ง เบ้ืองต้นได้ประสานหน่วยงานในพ้ืนท่ีให้ความช่วยเหลือ

อพยพประชาชนออกไปยงัพ้ืนท่ีปลอดภัยแล้ว 

 

 

 

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
(/) https://today.line.me/ (/)https://www.khaosod.co.th/   https://news.thaipbs.or.th/ 

(/) https://twitter.com/DDPMNews  (/)  https://www.facebook.com/DDPMNews                                                         

(/)https://www.tnnthailand.com/     (/)  https://www.naewna.com/   (/) https://www.topnews.co.th/ 



 

           
 

  ฉบับประจำวันที่..21.เดือน ....ตุลาคม... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 

 
! ผู้ว่าฯลุยสกัดน้ำท่วมรพ.มหาราชฯ เผยรั่วเข้าท่วมบางส่วน สั่งเร่งสบูกลับ-เสริมแนวกำแพง 
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ลุ้นหนักมาก! ผู้ว่าฯโคราชลุยสกัดน้ำลำตะคองทะลักท่วม รพ.มหาราชนครราชสีมาสุดกำลัง ล่าสุดมีน้ำร่ัวไหลผ่าน
กำแพงเข้าท่วมพ้ืนที่บางส่วน สั่งเร่งสูบกลับพร้อมสั่งนำกระสอบทรายเสริม แนวกำลังกั้นลำตะคองให้สูงขึ้นตลอดแนว หลังระดับสูง
ต่อเนื่อง 
 
วันน้ี ( 20 ต.ค.) นายวเิชียร จันทรโรทัยผู้ว่าราชการจังหวดันครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.ประวณี ตณัฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา ,นายกฤษฏิ์ พูนเกษม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปดูจุดที่น้ำลำตะ
คองทะลักเข้าท่วมพื้นที่บริเวณด้านในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในจุดดา้นหลังอาคารศนูย์มะเร็งต้องฉายรังสี 12 
 

 

 

โดยน้ำลำตะคองได้ทะลกัเข้าทางด้านหลัง ขณะนี้เจ้าหน้าที่พยายามเร่งสูบน้ำกลับออกไปยงัลำตะคองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสูพ่ื้นที่อาคารช้ันใน

ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งระดับน้ำจากลำน้ำลำตะคองต่ำกว่าระดับกำแพงกั้นของโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมาอยู่เพียงประมาณ 30 เซนติเมตร (ซม.) เท่าน้ัน 

 

 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสมัพันธ์ 
 (/) https://www.topnews.co.th/ (/) https://mgronline.com/                             
( /)  www.facebook.com/DDPMNews (/) https://twitter.com/DDPMNews 
(/)https://www.fm91bkk.com/  (/) https://www.bangkokbiznews. (/) https://www.thaich8.com/   
https://www.prachachat.net/ https://www.thairath.co.th/    



 

 

 

นายวิชาวิเชียร จันทรโรทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด บอกว่า มีความมั่นใจ จะสามารถควบคุมสกัดน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ช้ันในของโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา ได้ พร้อมได้สั่งเจ้าหน้าท่ีนำกระสอบทรายมาเสริมกำแพงกั้นของโรงพยาบาล ให้สูงขึ้นอีกตลอดแนวลำน้ำลำตะคอง 

 

 

 

 



 

           

ฉบับประจำวันท่ี..21.เดือน ....ตุลาคม... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เชา  (...)บาย  หนา...1..จำนวน …1..แผน 

 
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- โคราชประกาศพ้ืนที่ภัยพิบัติฉุกเฉินนํ้าท่วม 24 อําเภอ ตัวเมืองจมอ่วม 12 ชุมชน 2,259 ครัวเรือน ถนน 4 สาย สถานที่ราชการ 

10 แห่ง วัด 2 แห่ง เผยจนท.รุดช่วยเหลืออพยพด่วน อดีตผู้ว่าฯโคราชและครอบครัวออกจากหมู่บ้านช่ือดังถูกนํ้าท่วมสูง 2 เมตร 

 
 
วนัน้ี (20 ต.ค.) ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยั และดินโคลนถล่ม จงัหวดันครราชสีมาสรุปสถานการณ์อุทกภยัจงัหวดันครราชสีมา 

ล่าสุด มีพ้ืนท่ีประสบภัยนํ้ าท่วมรวม 12 อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอโนนสูง อ.คง อ.เมืองยาง อ.ประทาย อ.สีคิ้ว อ.พิมาย อ.ด่านขุนทด อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ  

อ.ปักธงชยั อ. เมืองนครราชสีมา เละ อ.โนนไทย รวม 58 ตาํบล 280 หมู่บา้น1 เทศบาลนคร 12 ชุมชน 7,403 ครัวเรือน 
ตามท่ีได้เกิดฝนตกหนักและนํ้ าป่าไหลหลาก เม่ือคืนวนัท่ี 19 ตุลาคม 2564 ในพ้ืนท่ีอาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทาํให้นํ้ ากดัเซาะบางจุดและ

บริเวณจุดถนนกําลังก่อสร้างได้รับผลกระทบบ้านเรือนประชาชนเสียหายบางส่วน  จํานวน  10 ครัวเรือน  ไม่มีผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิต นั้ น 

             
ระกอบดว้ย อ.โนนสูง มีพ้ืนท่ีประสบภยั รวม 9 ตาํบล 38 หมู่บา้น 519 ครัวเรือน, อ.คง รวม 7 ตาํยล 27 หมู่บา้น 114 ครัวเรือน , อ.เมืองยาง รวม 2 
ตาํบล 6 หมู่บา้น 9 ครัวเรือน, อ.ประทาย รวม 3 ตาํยล 9 หมู่บา้น 22 ครัวเรือน,อ.สีคิ้ว รวม1 ตาํบล 1 หมู่บา้น 2 ครัวเรือน, อ.พิมาย รวม 7 ตาํบล 84 
หมู่บา้น259 ครัวเรือน, อ.ด่านขุนทด รวม 2 ตาํบล 6 หมู่บา้น 176 ครัวเรือน, อ.โนนไทย รวม 4 ตาํบล 18 หมู่บา้น 634 ครัวเรือน ,อ.สูงเนิน รวม 8 
ตาํบล 47 หมู่บา้น 1,638 ครัวเรือน, อ.ขามทะเลสอ รวม 1 ตาํบล 4 หมู่บา้น 36 ครัวเรือน, อ.ปักธงชยั รวม 4 ตาํบล 4 หมู่บา้น 22 ครัวเรือน, อ.เมือง 

รวม 10 ตาํบล 36 หมู่บา้น 1,714 ครัวเรือน สําหรับพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา รวม 1 เทศบาลนคร 12 ชุมชน 

2,259 ครัวเรือน ถนน 4 สาย สถานท่ีราชการ 10 แห่ง วดั 2 แห่ง ประกอบดว้ย ชุมชนมิตรภาพ ซ.4 388 ครัวเรือน , ชุมชน สาํโรงจนัทร์ 140 ครัวเรือน

, ชุมชนหลงัวดัสามคัคี 105 ครัวเรือน, หมู่บ้านวีไอพี, ชุมชนท่าตะโกพฒันา 275 ครัวเรือน, ชุมชนตะคองเก่า 221 ครัวเรือน, ชุมชนหลัง รพ. 207 
ครัวเรือน, ชุมชนเซ็นแมร่ี, ชุมชนประปาพฒันา 94 ครัวเรือน, ชุมชนมหาชยั-อุดมพร 310 ครัวเรือน, ชุมชนเกษตรสามคัคี1 จาํนวน 123 ครัวเรือน , ชุมชน

เกษตรสามคัคี 2 จาํนวน 180 ครัวเรือน และ ชุมชนบุมะค่า 217 ครัวเรือน 

 กองเผยแพรและประชาสมัพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
 (/)https://mgronline.com/ 



 
สถานท่ีราชการประกอบดว้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา, วิทยาลยัอาชีวะศึกษา, โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา, โรงเรียนสุรนารีวิทยา, โรงเรียนอสัสัมชญั, 
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา), สถานีขนส่งผู ้โดยสารนครราชสีมาแห่งท่ี 2, วดัโคกไผ่, สํานักงานทางหลวงนครราชสีมา1-2 , มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา และ วดัศาลาลอยถนนท่ีถูกนํ้ าท่วม4 สายประกอบดว้ย ทางหลวงหมายเลข 204 ทางเลี่ยงเมืองตอนสามแยกปักธงชัย-จอหอ นํ้ าท่วมผิวทาง

การจราจรสูง 20-30 ซม. ระยะทางประมาณ 1 กม., ถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 กม. 148+500+149+400, ถนนสุระ 2 (นม.1120) 
ถนนสิริราชธานี(ทางเขา้ประโดก-โคกไผ)่ -ถนนทางเผือกทางเขา้ รพ.มหาราชนครราชสีมา สถานการณ์นํ้ามีแนวโนม้เพ่ิมขึ้น 

 
ส่วนพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั (ดา้นการเกษตร/ดา้นประมง/ดา้นปศุสัตว)์ ดงัน้ี ดา้นการเกษตร พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีประสบอุทกภยั 1,060,820 ไร่ คาด

ว่าจะเสียหาย 855,322 ไร่ ขา้ว 590,564 ไร่ มนัสําปะหลงั 204,290 ไร่ ข้าวโพด 52,560ไร่ ออ้ย 3,944 ไร่ พืชผกัอ่ืนๆ 2,361 ไร่ ไม้ผล 

และอ่ืนๆ 1,604 ไร่ (ขอ้มูล สนง.เกษตร จ.นม. ณ วนัท่ี 18 ต.ค. 64)ดา้นประมง พ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภยั รวม 13 อาํเภอ 44ตาํบล 200 หมู่บา้น เกษตรกร 

2,672 ราย บ่อปลา จาํนวน 4,803.50 ไร่ (ขอ้มูล สนง.ประมง จ.นม. ณ วนัท่ี 5 ต.ค.64) ดา้นปศุสัตว ์จาํนวนสัตวท่ี์อพยพ รวม 8 อาํเภอ 17 ตาํบล 78 
หมู่บา้น เกษตรกร 1,027 ราย อพยพสัตวโ์ค 9,585 ตวั กระบือ 212 ตวั สุกร 36 ตวั แพะ 249 ตวั ไก่ 84 ตวั การให้ความช่วยเหลือ พืชอาหารสัตว ์

44,200 กิโลกรัม อาหารผสมสาํเร็จ 18,000 กิโลกรัม  

 
 
ทั้งน้ีกองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันครราชสีมา ไดป้ระกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน (อุทกภยั) ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั ว่า ดว้ยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 รวม 24 อาํเภอ 166 ตาํบล 1,577 หมู่บา้น 13ชุมชน 

ไดแ้ก่ อาํเภอด่านขุนทด โนนสูง พิมาย โนนไทย พระทองคาํ เทพารักษ ์เฉลิมพระเกียรติ เสิงสาง แกง้สนามนาง ปักธงชยั ปากช่อง สูงเนิน บา้นเหลื่อม สีคิ้ว ลาํทะ

เมนชยั หนองบุญมาก ชุมพวง เมืองยาง โชคชยั ขามทะเลสอ คง โนนแดง ประทาย และอาํเภอสีดา 
โดยกองอาํนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันครราชสีมา ไดป้ระกาศพ้ืนท่ีประสบสาธารณภยั(อุทกภยั) ตามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติ พ.ศ.2558 รวม 31อาํเภอ 218ตาํบล 2,164 หมู่บา้น 23 ชุมชน ได้แก่ อาํเภอโนนสูง ด่านขุนทด ปักธงชยั วงันํ้ าเขียว โชคชยั ครบุรี ปากช่อง 

เสิงสาง พิมาย โนนไทย จกัราช เฉลิมพระเกียรติ พระทองคาํ เทพารักษ ์แกง้สนามนาง เมืองนครราชสีมา ชุมพวง สูงเนิน ขามสะแกแสง คง ห้วยแถลง บา้นเหลื่อม 

หนองบุญมาก บวัใหญ่ สีคิ้ว ประทาย โนนแดง ขามทะเลสอ สีดา เมืองยาง และอาํเภอลาํทะมนชยั 

 



 
 
จงัหวดันครราชสีมา ไดจ้ดัตั้งศูนยพ์กัพิงชัว่คราวในพ้ืนท่ีประสบอุทกภยั จาํนวน 14 แห่ง ในพ้ืนท่ี 6 อาํเภอ 10 ตาํบล มีผูอ้พยพทั้งส้ิน รวม 410 คน ปัจจุบนั 

มีประชาชนอพยพ 2 แห่ง 2อาํเภอ 2ตาํบล ได้แก่ อาํเภอโนนสูง(วดัด่านติง 7 คน ตาํบลจนัอัด) และอาํเภอโนนไทย (ศาลา SML 15 ราย ตาํบลกําปัง) 

 
ผูส่ื้อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่าวนัเดียวกนัน้ี เจา้หน้าท่ีศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 (ปภ.เขต5) นครราชสีมาพร้อมเจ้าหน้าท่ีป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั เทศบาลนครนครราชสีมา ไดเ้ขา้ช่วยเหลืออพยพ นายโยธิน เมธชนันท์ อดีตผูว่้าราชการจงัหวดันครราชสีมาและครอบครัวออกจากบา้นพกั ในหมู่บา้น 

VIP เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ีถูกนํ้าลาํตะคองเอ่อท่วมสูงมากถึง 2 เมตร เป็นการด่วน  
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ผูว้า่ฯสุพรรณฯ ประธานปล่อยขบวนรถสูบนํ้า-เรือ300 ลาํ เขา้

ช่วยคน หลงัท่าจีนทะลกัอ่วม 10 อาํเภอ 

 
 

ผู้ ว่าเตรียมพร้อมแล้ว นําทีมปล่อยขบวนรถสูบนํ้าขนาดใหญ่ รถเคล่ือนย้ายคน เรืออีกกว่า300ลําเร่งช่วยเหลือชาวบ้านประสบภัยหลังท่าจีนเอ่อ

ท่วมอ่วม10อําเภอ 

เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. ท่ีบริเวณหน้าท่ีว่าการอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี นายณัฐภทัร สุวรรณประทีป ผูว่้าราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี เป็น

ประธานปล่อยขบวนรถสูบนํ้าเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยัในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั โดยให้ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 9 จงัหวดัพิษณุโลก ไดน้าํรถบรรเทาอุทกภยัพร้อมเคร่ืองสูบนํ้าขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพการ

ทํางาน 50,000 ลิตร/นาที เคร่ืองสูบนํ้ าขนาด 14 น้ิว จาํนวน 5 เคร่ืองพร้อมอุปกรณ์ อัตราการสูบ 28,000 ลิตร/นาที รถเคล่ือนยา้ย

ผูป้ระสบภยั จาํนวน 5 คนั และ เรืออีกจาํนวน 308 ลาํ โดยคาดหวงัว่าจะช่วยให้การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยัในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกล่าวว่า เน่ืองจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคใตต้อนบน และภาคตะวนัออก เขา้สู่หย่อมความกด

อากาศตํ่า ทาํให้ฝนตกกระจายทัว่พ้ืนท่ี ในเขตพ้ืนท่ีรับนํ้ าเหนือเขื่อนกระเสียวในเขตอาํเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี และอาํเภอบ้านไร่ จงัหวดั

อุทยัธานี จนทาํให้มีปริมาณนํ้าไหลลงอ่างเก็บนํ้ากระเสียวอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรีไดรั้บความเดือดร้อนเป็นจาํนวน

มาก จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดป้ระกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน อุทกภยั ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 10 อาํเภอ 2 
เทศบาล 28 ชุมชน 138 ตาํบล 934 หมู่บา้น จาํนวนรวม 36,457 ครัวเรือน 70,728 คน ได้แก่ อาํเภอด่านช้าง อาํเภอหนองหญ้าไซ 

อาํเภอเดิมบางนางบวช อาํเภอสามชุก อาํเภอเมืองสุพรรณยุรี อาํเภอบางปลามา้ อาํเภอสองพ่ีน้อง อาํเภอศรีประจนัต์ อาํเภออู่ทอง อาํเภอดอนเจดีย ์

เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทั้งน้ี จงัหวดัสุพรรณบุรี ได้มีการประกาศแจง้เตือนพ่ีน้องประชาชน และเตรียมการป้องกนัเฝ้า

ระวงัสถานการณ์อุทกภยัมาอยา่งต่อเน่ือง 

 กองเผยแพรและประชาสมัพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
 (/) https://www.matichon.co.th/    (/) https://thainews.prd.go.th/ 

https://www.matichon.co.th/
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ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ลงพืน้ที่ อ.พนม ติดตามช่วยเหลือนํ้าป่าไหลท่วม

หมู่บ้าน-ดินสไลด์ปิดถนนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 

 
ตามท่ีได้เกิดฝนตกหนักและนํ้ าป่าไหลหลาก เม่ือคืนวนัท่ี 19 ตุลาคม 2564 ในพ้ืนท่ีอาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทาํให้นํ้ ากดัเซาะบางจุดและ

บริเวณจุดถนนกําลังก่อสร้างได้รับผลกระทบบ้านเรือนประชาชนเสียหายบางส่วน  จํานวน  10 ครัวเรือน  ไม่มีผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิต นั้ น 

             
วนัท่ี 20 ต.ค.64 นายวิชวุทย ์จินโต ผูว้่าราชการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยหัวหน้าสํานักงาน ปภ.สุราษฎร์ ธานี  ฝ่ายปกครอง ทหาร นพค.

46  และผูเ้ก่ียวขอ้งลงพ้ืนท่ีอาํเภอพนม เพ่ือตรวจท่ีเกิดเหตุประสบภยั 

 

 กองเผยแพรและประชาสมัพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
 (/)https://siamrath.co.th/ 



 

นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอาํเภอพนม รายงานว่า เม่ือวนัท่ี 19 ต.ค.64 เวลา21.59 น.ไดเ้กิดฝนตกหนกั วดัปริมาณนํ้าฝนได ้165.5 มม. เป็นเหตุทาํ

ให้นํ้ าป่าไหลหลาก ตาํบลคลองศก หมู่ท่ี 2,5,6,7 ตาํบลพลูเถ่ือน หมู่ท่ี 1,2 ตาํบลพงักาญน์ หมู่ท่ี 2 อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และมีนํ้ ากดัเซาะ

ไหล่ทางหลวงหมายเลข 401สายสุราษฎร์-ตะกัว่ป่า กม.ท่ี 75+400 ซ่ึงกาํลงัก่อสร้างโดยศูนยส์ร้างทางสงขลาไดรั้บความเสียหาย การแกไ้ขเบ้ืองตน้

หมวดทางหลวงพนม ได้ปิดช่องจราจร 2 เลน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อาํนวยความปลอดภยั ป้ายเตือน สัญญาณไฟ เพ่ือให้ผูใ้ช้รถใช้ถนนทราบระหว่าง

ดาํเนินการซ่อมแซม และยงัพบเกิดดินสไลดปิ์ดผิวจราจร บนทางหลวงหมายเลข 401 กม.ท่ี 53+000 หมวดทางหลวงตะกัว่ป่าร่วมเทศบาลตาํบลพนม 

นาํรถขดุมาตกัดิน ท่ีสไลดปิ์ดผิวจราจรออกขณะน้ีรถสามารถใชส้ัญจรไดป้กติแลว้ 

 

 
 

 

 
 

นอกจากน้ีมีนํ้ าท่วมบา้นเรือน หมู่ท่ี 2 ตาํบลพงักาญน์ จาํนวน 1 หลงั หมู่ท่ี2 บา้นบางหมาน ตาํบลคลองศก 10 หลงั ราษฎรไดรั้บผลกระทบ 49 คน 

(ไม่มีผูบ้าดเจ็บไม่มีผูเ้สียชีวิต) การให้ความช่วยเหลือ อาํเภอพนม อปท.หน่วยพฒันาการเคล่ือนท่ี 46 ปภ.สาขาพระแสง กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น อปพร. อส. 

มูลนิธิ กุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี(เขาสก) ไดใ้ห้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้และสถานการณ์ปัจจุบนักลบัเขา้สู่ภาวะปกติแลว้ พร้อมจะเร่งสํารวจความเสียหายดา้น

อื่นๆ 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24662
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
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อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบตลิง่ริมแม่นํ้าป่าสัก จ.สระบุรี ทรุดตัวพงัทลาย เร่งวางมาตรการช่วยเหลือด่วน 

 
 

วนัท่ี 20 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง พร้อมด้วย นายพงษ์นรา เยน็ยิ่ง รองอธิบดี 

นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ ผูต้รวจราชการกรม นายสุวพงษ ์ภูนาคพนัธ์ุ ผูอ้าํนวยการสํานักสนับสนุนและพฒันาตามผงัเมือง และคณะ ลงพ้ืนท่ี

จงัหวดัสระบุรี เพ่ือตรวจสอบสภาพตล่ิงสไลด์ทรุดตวัพงัทลาย บริเวณวดับา้นกอก หมู่ท่ี 6 ตาํบลบา้นแกง้ อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ และวดัหงษ์ดารา

วาส หมู่ท่ี 1 ตาํบลนาโฉง อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี หลงัจากแม่นํ้ าป่าสักลดระดบัลง พร้อมวางมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนโดยเร่งด่วน  

โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผูว่้าราชการจงัหวดัสระบุรี นางสาวสถาพร ล่ิมพนัธ์ โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสระบุรี นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ 

หัวหน้าสํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสระบุรี ว่าท่ีเรือตรี ศรัณยวชัร พูลสวสัด์ิ นายอาํเภอเมืองสระบุรี และนายวรวิทย ์ยอแสง 

นายอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงพ้ืนท่ีและให้การตอ้นรับระวงัสถานการณ์อุทกภยัมาอยา่งต่อเน่ือง 

นายพรพจน์ เพญ็พาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง เปิดเผยว่า พลเอก อนุพงษ ์เผา่จินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยพ่ีนอ้ง

ประชาชน รวมทั้งอาคาร บา้นเรือน สถานท่ีราชการ ศาสนสถาน ทรัพยสิ์นของประชาชน ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่นํ้า หลงัจากเกิด

เหตุการณ์พ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่นํ้าป่าสัก จงัหวดัสระบุรี เกิดการทรุดตวัพงัทลาย สร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของวดัและประชาชน จึงสั่งการให้กรม

โยธาธิการและผงัเมือง เร่งตรวจสอบหาสาเหตุและความเสียหายท่ีเกิดขึ้น และกาํหนดมาตรการเขา้ช่วยเหลือวดัและประชาชน ท่ีอาศยัอยูริ่มแม่นํ้าป่า

สักบริเวณดงักล่าว พร้อมกาํชบัให้กรมฯ เฝ้าระวงัพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่นํ้าทัว่ประเทศ เพ่ือความปลอดภยัของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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อธิบดี กล่าวว่าหลงัจากกรมฯ ไดต้รวจสอบสาเหตุและความเสียหายของพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่นํ้าป่าสักในบริเวณท่ีเกิดการทรุดตวัพงัทลาย สาเหตุเบ้ืองตน้

พบว่าท่ีผ่านมาฝนตกหนกัต่อเน่ืองในพ้ืนท่ี ส่งผลให้ระดบันํ้าในแม่นํ้าป่าสักเพ่ิมสูงขึ้นเป็นเวลาต่อเน่ืองหลายสัปดาห์ ทาํให้ดินบริเวณริมตล่ิงซ่ึงเป็น

ดินปนทราย อุม้นํ้ าไวป้ริมาณมากและเกิดความอ่อนตวั ต่อมาระดบันํ้าในแม่นํ้าป่าสักลดลงอยา่งรวดเร็ว จึงทาํให้ดินในบริเวณพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่นํ้าป่าสัก 

เช่น บริเวณวดับา้นกอก หมู่ท่ี 6 ตาํบลบา้นแก้ง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ เกิดการสไลด์ทรุดตวัพงัทลาย ส่งผลให้อาคาร บ้านเรือน ท่ีพกัอาศยัของ

ประชาชน ศาสนสถานของวดั ไดรั้บความเสียหาย โดยมีพ้ืนท่ีริมตล่ิงไดรั้บความเสียหาย รวมความยาวประมาณ 180 เมตร และบริเวณวดัหงษด์ารา

วาส หมู่ท่ี 1 ตาํบลนาโฉง อาํเภอเมือง มีพ้ืนท่ีริมตล่ิงไดรั้บความเสียหาย รวมความยาวประมาณ 130 เมตร ซ่ึงหลงัจากสํารวจสภาพพ้ืนท่ีริมตล่ิง

แลว้ กรมฯ ไดก้าํหนดมาตรการช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน ดว้ยการจดัสรรงบประมาณปี 2565 คาดว่าจะเร่ิมดาํเนินการไดใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 
สําหรับแผนระยะยาวนั้น กรมฯ จะดาํเนินการสํารวจสภาพพ้ืนท่ีริมตล่ิงบริเวณริมแม่นํ้าป่าสักท่ีไดรั้บความเสียหายทั้งหมด เพ่ือนาํไปออกแบบเขื่อน

ป้องกนัตล่ิง และนาํเขา้แผนงานก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิงในปีงบประมาณ 2566 เป็นตน้ไป 

 

 



 

 

 
ในการน้ี นายทรงศกัด์ิ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ตระหนักถึงปัญหาการพงัทลายของตล่ิงริมแม่นํ้ า เพราะทาํให้เกิด

ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของประชาชนและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอ้ม จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งป้องกนัและแกไ้ขอย่าง

เร่งด่วน เพ่ือลดความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงสั่งการให้กรมโยธาธิการและผงัเมือง ประสานจงัหวดัดาํเนินการสํารวจ

ตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่นํ้าท่ีถูกกดัเซาะและพงัทลาย และอาจจะเป็นอนัตรายต่อประชาชน พร้อมรายงานผลการสาํรวจตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีท่ี

ถูกกดัเซาะและพงัทลายเพ่ือเป็นขอ้มูลในการเตรียมความพร้อมและจดัทาํแผนงาน/โครงการท่ีจะดาํเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิงเพ่ือป้องกนั

ปัญหาการพงัทลายของตล่ิงริมแม่นํ้าและลดการสูญเสียทรัพยสิ์นของประชาชน วดั และสถานท่ีราชการ 

 
 

นอกจากน้ี กรมโยธาธิการและผงัเมือง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการ และกรมอุตุนิยมวิทยา การแจง้เตือนภยัของจงัหวดั จะได้

เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัปัญหาภยัพิบติัท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดอ้ยา่งทนัท่วงที พร้อมทั้งสังเกตและสํารวจพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่นํ้า หากพบรอยร้าวแยกและ

การทรุดตวัท่ีผิดปกติ สามารถแจง้ไปยงัสํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัทุกจงัหวดั เพ่ือเขา้ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือพ้ืนท่ีท่ีได้รับ

ผลกระทบจากกรณีตล่ิงริมแม่นํ้าพงัทลายให้เร็วท่ีสุด 



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11285
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(กลาง)

ภาพข่าว: ระดมช่วย

รหัสข่าว: C-211021012096(21 ต.ค. 64/05:53) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 15.18 Ad Value: 16,698 PRValue : 50,094 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11285
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บน)

ภาพข่าว: ตรวจน้ำ

รหัสข่าว: C-211021012098(21 ต.ค. 64/05:41) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.57 Ad Value: 16,027 PRValue : 48,081 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24662
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: นครขอนแก่นป้องกันน้ำท่วมเมือง

รหัสข่าว: C-211021021054(21 ต.ค. 64/04:06) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 34.32 Ad Value: 29,172 PRValue : 87,516 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14785
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: นายกฯย้ำคิดรอบคอบแล้วพร้อมเปิดปท.1พ.ย.ยันมีมาตรการคัดกรองเข้ม

รหัสข่าว: C-211021005107(21 ต.ค. 64/06:30) หน้า: 1/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 153.87 Ad Value: 138,483 PRValue : 415,449 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14785
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: นายกฯย้ำคิดรอบคอบแล้วพร้อมเปิดปท.1พ.ย.ยันมีมาตรการคัดกรองเข้ม

รหัสข่าว: C-211021005107(21 ต.ค. 64/06:30) หน้า: 2/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 153.87 Ad Value: 138,483 PRValue : 415,449 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14785
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: นายกฯย้ำคิดรอบคอบแล้วพร้อมเปิดปท.1พ.ย.ยันมีมาตรการคัดกรองเข้ม

รหัสข่าว: C-211021005107(21 ต.ค. 64/06:30) หน้า: 3/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 153.87 Ad Value: 138,483 PRValue : 415,449 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14785
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: นายกฯย้ำคิดรอบคอบแล้วพร้อมเปิดปท.1พ.ย.ยันมีมาตรการคัดกรองเข้ม

รหัสข่าว: C-211021005107(21 ต.ค. 64/06:30) หน้า: 4/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 153.87 Ad Value: 138,483 PRValue : 415,449 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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พยากรณอากาศประจำวัน 

ลักษณะอากาศท่ัวไป พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม

ประเทศไทยตอนบน อาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศ

ไทยตอนบนยังคงมีฝนนอย สวนภาคใตมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนกับมีฝนตกหนักบางแหงใน

ระยะนี้ อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุม

ถึงประเทศจีนตอนใตแลว คาดวาจะลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบน ใน

วันนี้ (21 ตุลาคม 2564) และจะเขาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตในเวลา

ตอไป ทำใหในชวงวันที่ 21 - 23 ต.ค. 64 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟาคะนอง

และลมกระโชกเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นฝนจะลดนอยลง ในขณะที่รองมรสุม

พาดผานบริเวณภาคใตตอนกลาง ทำใหภาคใตยังคงมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนัก

บางแหง ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟา

คะนองและลมกระโชกท่ีจะเกิดข้ึนในระยะนี้ไวดวย  
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