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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 ตั้งแตวันที่ 17-19 ต.ค. 64 สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลาก และ
น้ ำ ล น ตลิ่ ง ในพื้ น ที่ 10 จั งหวั ด 27 อำเภอ 77 ตำบล 302 หมู บ า น ประชาชนได รั บ ผลกระทบ 6,466 ครั วเรื อ น
สถานการณคลี่คลายแลว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ 6 จังหวัด (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ นครปฐม
และสระแกว) สวนอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ตั้งแตวันที่ 15 – 17 ต.ค. 64 ทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน และน้ำปาไหล
หลาก 6 จังหวัด 12 อำเภอ 33 ตำบล 112 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 3,326 ครัวเรือน สถานการณคลี่คลาย
แลว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ 2 จังหวัด (ลพบุรี และปราจีนบุรี) ขณะที่อิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู” ตั้งแตวันที่ 23
ก.ย. – 7 ต.ค. 64 ทำใหเกิดอุทกภัย รวม 33 จังหวัด รวม 225 อำเภอ 1,201 ตำบล 8,218 หมูบาน 1 เขตเทศบาล

ประชาชนไดรับผลกระทบ 333,367 ครัวเรือน มี ผูเสียชีวิต 14 ราย สถานการณ ค ลี่ค ลายแลว 25 จังหวัด ยังคงมี
สถานการณ 8 จังหวัด (ขอนแกน มหาสารคาม นครราชสีมา สุพรรณบุรี สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา และ
ปทุ ม ธานี ) ซึ่ ง ปภ.ได รวมกั บ จั งหวั ด และหน วยงานที่ เกี่ยวข องลงพื้ น ที่ สำรวจความเสี ยหายและใหการชวยเหลื อ
ประชาชนตอไป
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
จากอิทธิพลรองมรสุมพาดผานภาคตะวันออก และภาคใตตอนบน เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาว
ตอนลางและประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ภาคใต และอาวไทย ตั้งแตวันที่ 17-19 ต.ค. 64 สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลาก และน้ำลนตลิ่ง ใน
พื้นที่ 10 จังหวัด ไดแก ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ สระแกว ชลบุรี สมุทรปราการ นครปฐม
และกาญจนบุ รี รวม 27 อำเภอ 77 ตำบล 302 หมูบาน ประขาชนไดรับผลกระทบ 6,466 ครัวเรือน สถานการณ
คลี่คลายแลว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ 6 จังหวัด 31 อำเภอ 127 ตำบล 579 หมูบาน 11,122 ครัวเรือน ดังนี้
1. ชัยภูมิ น้ำทวมในพื้นที่ 9 อำเภอ ไดแก อำเภอคอนสาร อำเภอบานเขวา อำเภอบานแทน อำเภอเทพสถิต อำเภอ
จัตุรัส อำเภอบำเหน็จณรงค อำเภอเกษตรสมบูรณ อำเภอเนินสงา และอำเภอหนองบัวระเหว ระดับน้ำทรงตัว
2. นครราชสีมา น้ำทวมในพื้นที่ 11 อำเภอ ไดแก อำเภอโนนสูง อำเภอสีคิ้ว อำเภอพิมาย อำเภอดานขุนทด อำเภอสูง
เนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอปกธงชัย อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอคง อำเภอเมืองยาง และอำเภอประทาย
ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
3. บุรีรัมย น้ำทวมในพื้นที่ 3 อำเภอ ไดแก อำเภอนางรอง อำเภอเมืองบุรีรัมย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับน้ำ
ลดลง
4. ศรีสะเกษ น้ำทวมในพื้นที่ 3 อำเภอ ไดแก อำเภอภูสิงห อำเภอขุนหาญ และอำเภอขุขันธ ระดับน้ำทรงตัว
5. นครปฐม น้ำทวมในพื้นที่ 3 อำเภอ ไดแก อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน ระดับน้ำทรงตัว
6. สระแกว น้ำทวมในพื้นที่ 2 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองสระแกว และอำเภอวัฒนานคร ระดับน้ำลดลง
สวนอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ซึ่งไดออนกำลังลงเปนหยอมความอากาศต่ำ และรองมรสุมพาดผานภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาว
ไทย ตั้งแต วัน ที่ 15 -17 ต.ค. 64 ส งผลให เกิด น้ำ ท วมฉั บพลั น และน้ำปาไหลหลากในพื้ น ที่ 6 จังหวั ด ได แ ก ตาก
เพชรบูรณ ชัยภูมิ ลพบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก รวม 12 อำเภอ 33 ตำบล 112 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ
3,326 ครัวเรือน สถานการณคลี่คลายแลว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ 2 จังหวัด 7 อำเภอ 19 ตำบล 78 หมูบาน
2,216 ครัวเรือน ดังนี้
1. ลพบุรี น้ำไหลหลากเขาทวมในพื้นที่ 4 อำเภอ ไดแก อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล อำเภอบานหมี่ และอำเภอ
ลำสนธิ ระดับน้ำลดลง
2. ปราจีนบุรี น้ำปาไหลหลากและน้ำเออลนเขาทวมในพื้นที่ 3 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม
และอำเภอกบินทรบุรี ระดับน้ำลดลง

ในสวนของผลกระทบจากพายุ “เตี้ยนหมู” ซึ่งเคลื่อนตามแนวรองมรสุมเขาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคกลาง ทำใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ตั้งแตวันที่ 23 ก.ย.
- 7 ต.ค. 2564 ทำใหมีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 33 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลำพู น 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
สถานการณ ค ลี่ ค ลายแล ว 25 จั งหวั ด ยั งคงมีส ถานการณ 8 จั งหวั ด รวม 37 อำเภอ 264 ตำบล 1,484 หมู บ า น
70,826 ครัวเรือน ดังนี้
1. ขอนแกน น้ำทวมขั งในพื้นที่ 7 อำเภอ ไดแก อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอชนบท อำเภอพระยืน อำเภอมัญ จาคีรี
อำเภอบานแฮด อำเภอเมืองขอนแกน และอำเภอบานไผ ระดับน้ำลดลง
2. มหาสารคาม น้ำทวมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ไดแก อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม
ระดับน้ำทรงตัว
3. นครราชสีมา น้ำทวมขังในพื้นที่ 6 อำเภอ ไดแก อำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย อำเภอคง อำเภอประทาย อำเภอชุม
พวง และอำเภอเมืองยาง ระดับน้ำลดลง
4. สุพรรณบุรี น้ำทวมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ไดแก อำเภอบางปลามา และอำเภอสองพี่นอง ระดับน้ำลดลง
5. สิงหบุรี น้ำทวมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ไดแก อำเภออินทรบุรี อำเภอเมืองสิงหบุรี และอำเภอพรหมบุรี ระดับน้ำลดลง
6. อางทอง ยังมีน้ำทวมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองอางทอง อำเภอไชโย อำเภอปาโมก อำเภอวิเศษชัย
ชาญ และอำเภอสามโก ระดับน้ำลดลง

7. พระนครศรีอ ยุ ธ ยา น้ ำ ท ว มขั งในในพื้ น ที่ 9 อำเภอ ได แ ก อำเภอผั ก ไห อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน และอำเภอบางซาย ระดับน้ำ
เพิ่มขึ้น
8. ปทุมธานี น้ำจากแมน้ ำเจาพระยาเออลน ตลิ่งเข าท วมในพื้ นที่ ริมน้ำ 2 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองปทุ มธานี และ
อำเภอสามโคก ป จ จุ บั น ยั ง คงมี น้ ำ ท ว มขั ง ในพื้ น ที่ ลุ ม ต่ ำ แม น้ ำ เจ า พระยา ซึ่ ง อยู น อกคั น กั้ น น้ ำ ระดั บ น้ ำ ลดลง
ภาพรวมสถานการณคลี่คลายในหลายพื้นที่ แตยังคงมีน้ำทวมขังในพื้นที่ลุมต่ำ อยูระหวางการเรงระบายน้ำ ซึ่งกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของเรงใหการ
ชวยเหลือผูประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ
สำหรับประชาชนสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID
@1784DDPM และสายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง/////
............................................................
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ปภ. ประกาศเตือนภัยพื้นที่เฝ้ าระวัง นํ้าล้นตลิง่ -ท่ วมขัง (20 ต.ค.)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานพื้นที่เฝ้าระวังนํ้าล้นตลิ่งและนํ้าท่ วมขัง ประจําวันที่ 20 ต.ค. 2564
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM เปิ ดเผยรายงานสถานการณ์ ข้อมูล
คาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจําวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ระบุวา่
พื้นที่เฝ้าระวังนํ้าล้นตลิ่ง นํ้าท่วมขัง

ภาคเหนือ
•

อุทยั ธานี (อ.ลานสัก หนองฉาง)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•
•
•
•
•
•

ชัยภูมิ (อ.คอนสาร บ้านเขว้า บ้านแท่น เทพสถิต จัตุรัส บําเหน็จณรงค์ เกษตรสมบูรณ์ เนินสง่า หนองบัวระเหว)
ขอนแก่น (อ.โคกโพธิ์ไชย ชนบท มัญจาคีรี พระยืน บ้านแฮด บ้านไผ่ เมืองฯ)
มหาสารคาม (อ.โกสุ มพิสัย กันทรวิชยั เมืองฯ)
กาฬสิ นธุ์ (อ.ฆ้องชัย)
ร้อยเอ็ด (อ.ทุ่งเขาหลวง เชียงขวัญ)
นครราชสี มา (อ.โนนสู ง สี ค้วิ พิมาย ด่านขุนทด สู งเนิน ขามทะเลสอ ปักธงชัย เมืองฯ คง เมืองยาง ประทาย ชุมพวง)

•
•

บุรีรัมย์ (อ.นางรอง เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ)
ศรี สะเกษ (อ.ภูสิงห์ ขุนหาญ ขุขนั ธ์)

ภาคกลาง
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ลพบุรี (อ.บ้านหมี่ โคกสําโรง ชัยบาดาล ลําสนธิ)
สุ พรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพี่นอ้ ง)
สิ งห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี พรหมบุรี)
อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่ าโมก วิเศษชัยชาญ สามโก้)
พระนครศรี อยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรี อยุธยา บางไทร บางปะอิน บางปะหัน มหาราช บางซ้าย)
นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน)
ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) ปราจีนบุรี (อ.เมืองฯ ประจันตคาม กบินทร์บรุ ี )
ฉะเชิงเทรา (อ.สนามชัยเขต)
สระแก้ว (อ.เมืองฯ วัฒนานคร)

•

•
•

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่ริมลํานํ้าอาจได้รับผลกระทบจากนํ้าล้นตลิ่ง
และนํ้าท่วมในระดับสู ง ระวังอันตรายจากสัตว์
และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริ เวณนํ้าไหลผ่านเส้นทาง
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครื อข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรี ยมความ
พร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู ้ให้กบั ชุมชน/หมู่บา้ นในทุก
ช่องทาง ทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น สื่ อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรื อเสี ยงตามสาย
ประจําหมู่บา้ น เป็ นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิตนอย่างปลอดภัย

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14785
Col.Inch: 134.80 Ad Value: 168,500
หัวข้อข่าว: น้ำลำตะคองทะลักท่วมซ้ำโคราชสาหัส

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

หน้า: 1(กลาง), 11
PRValue (x3): 505,500

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14785
Col.Inch: 134.80 Ad Value: 168,500
หัวข้อข่าว: น้ำลำตะคองทะลักท่วมซ้ำโคราชสาหัส

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

หน้า: 1(กลาง), 11
PRValue (x3): 505,500

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14785
Col.Inch: 134.80 Ad Value: 168,500
หัวข้อข่าว: น้ำลำตะคองทะลักท่วมซ้ำโคราชสาหัส

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

หน้า: 1(กลาง), 11
PRValue (x3): 505,500

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11285
หน้า: 1(ซ้าย), 12
Col.Inch: 145.98 Ad Value: 226,269
PRValue (x3): 678,807
หัวข้อข่าว: 'นครปฐม'ยังจม3อำเภอ สิงห์บุรีคันแตก-รับบิ๊กตู่

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11285
หน้า: 1(ซ้าย), 12
Col.Inch: 145.98 Ad Value: 226,269
PRValue (x3): 678,807
หัวข้อข่าว: 'นครปฐม'ยังจม3อำเภอ สิงห์บุรีคันแตก-รับบิ๊กตู่

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11285
หน้า: 1(ซ้าย), 12
Col.Inch: 145.98 Ad Value: 226,269
PRValue (x3): 678,807
หัวข้อข่าว: 'นครปฐม'ยังจม3อำเภอ สิงห์บุรีคันแตก-รับบิ๊กตู่

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26306
Col.Inch: 139.09 Ad Value: 292,089
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ตักทราย-ไอเลิฟยูสู้ภัยน้ำท่วม

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

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2
PRValue (x3): 876,267

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26306
Col.Inch: 139.09 Ad Value: 292,089
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ตักทราย-ไอเลิฟยูสู้ภัยน้ำท่วม

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

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2
PRValue (x3): 876,267

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26306
Col.Inch: 139.09 Ad Value: 292,089
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ตักทราย-ไอเลิฟยูสู้ภัยน้ำท่วม

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

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2
PRValue (x3): 876,267

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3545
หน้า: 1(ขวา), 4
Col.Inch: 50.18 Ad Value: 75,270
PRValue (x3): 225,810
หัวข้อข่าว: โคราชประกาศภัยพิบัติ24อ. 'ตู่-ป้อม'ลงพท.ช่วยชาวบ้าน

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23284
หน้า: 1(บนขวา), 10, 12
Col.Inch: 89.40 Ad Value: 196,680
PRValue (x3): 590,040
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ไปสิงห์บุรีพนังกั้นน้ำแตกทุ่มแก้ไข'400ล.'

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23284
หน้า: 1(บนขวา), 10, 12
Col.Inch: 89.40 Ad Value: 196,680
PRValue (x3): 590,040
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ไปสิงห์บุรีพนังกั้นน้ำแตกทุ่มแก้ไข'400ล.'

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

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


นายกรั ฐ มนตรี น ำคณะลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย มเยี ย นให ก ำลั ง ใจผู ป ระสบอุ ท กภั ย น้ ำ ท ว มพื้ น ที่ จ .สิ ง ห บุ รี พร อ ม
เป ด ตั ว โดรนส ง กล อ งยาไปยั ง บ า นผู ป ระสบอุ ท กภั ย ไม ส ามารถเดิ น ทางออกจากบ า นพั ก ได

เมื่ อ วั น ที่ 20 ต.ค.พล.อ.ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แ ละรมว.กลาโหม พร อ มด ว ย พล.อ.อนุ พ งษ
เผ า จิ น ดา รมว.มหาดไทย คณะรั ฐ มนตรี นายสุ ท ธิ พ งษ จุ ล เจริ ญ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย พร อ มคณะลง
พื้ น ที่ ต รวจติ ด ตามสถานการณ อุ ท กภั ย และตรวจเยี่ ย มให ก ำลั ง ใจพร อ มมอบถุ ง ยั ง ชี พ ให ป ระชาชนผู ป ระสบ
อุ ท กภั ย ชุ ม ชนบางแคในจ. สิ ง ห บุ รี โดยมี นายชั ย ชาญ สิ ท ธิ วิ รั ช ธรรม ผู ว า ราชการจั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี พร อ ม
ด ว ยหั ว หน า ส ว นราชการ ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และประชาชนให ก ารต อ นรั บ

พล.อ.ประยุ ท ธ พร อ มคณะได พ บปะเยี่ ย มให ก ำลั ง ใจพี่ น อ งประชาชนชุ ม ชนบางแคใน ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย น้ ำ
ท ว มบริ เ วณใต ส ะพานบางระจั น และลงเรื อ ท อ งแบนของกรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) ตรวจ
เยี่ ย มให ก ำลั ง ใจและมอบถุ ง ยั ง ชี พ ให ผู ป ระสบอุ ท กภั ย ชุ ม ชนบางแคในที่ ไ ม ส ามารถเดิ น ทางออกจากบ า นพั ก ได
และเดิ น ทางต อ ไปตรวจสภาพพนั ง กั้ น น้ ำ ริ ม แม น้ ำ เจ า พระยา ณ บริ เ วณวั ด เถลิ ม มาศ อ.อิ น ทร บุ รี จ.สิ ง ห บุ รี

จากนั้ น นายกรั ฐ มนตรี เป น ประธานเป ด โครงการ “ส ง สุ ข ภาพดี ใ ห ค นไทย #จากใจไปรษณี ย ไ ทยDelivers
Wellness”ที่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สิ ง ห บุ รี ต.บางพุ ท ธา อ.เมื อ งสิ ง ห บุ รี โดยได ร ว มกั บ รมว.มหาดไทย และคณะ กด
ปุ ม ปล อ ยโดรนสำหรั บ นำจ า ยกล อ งยาไปยั ง บ า นผู ป ระสบอุ ท กภั ย ที่ ไ ม ส ามารถเดิ น ทางออกจากบ า นพั ก ได ถื อ
เป น นวั ต กรรมในการขนส ง ยาและเวชภั ณ ฑ ใ ห กั บ พี่ น อ งประชาชนที่ ป ระสบภั ย ในช ว งสถานการณ อุ ท กภั ย
พล.อ.อนุ พ งษ เผ า จิ น ดา รมว.มหาดไทย กล า วว า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ได
จั ด สรรงบประมาณในการสร า งระบบป อ งกั น น้ ำ ท ว มพื้ น ที่ เ มื อ งสิ ง ห บุ รี จำนวน 300 ล า นบาท ระยะทาง 4.1
กิ โ ลเมตร จุ ด เริ่ ม ต น จากใต ส ะพานบางระจั น ถึ ง วั ด สถิ ต วั ฒ นาราม ซึ่ ง จะทำให ส ามารถป อ งกั น น้ ำ ท ว มตามแนว
ตลิ่ ง เกิ ด ประโยชน กั บ พี่ น อ งประชาชนประมาณ 2,146 ครั ว เรื อ น ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 1.47 ตารางกิ โ ลเมตร

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 9109
Col.Inch: 126.84 Ad Value: 120,498
หัวข้อข่าว: ปลุกยิ้มสู้ฝ่าน้ำท่วม

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

หน้า: 1(ขวา), 15
PRValue (x3): 361,494

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 9109
Col.Inch: 126.84 Ad Value: 120,498
หัวข้อข่าว: ปลุกยิ้มสู้ฝ่าน้ำท่วม

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

หน้า: 1(ขวา), 15
PRValue (x3): 361,494

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14785
หน้า: 1(บนซ้าย), 10
Col.Inch: 201.83 Ad Value: 252,287.50
PRValue (x3): 756,862.50
คลิป: สี่สี
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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14785
หน้า: 1(บนซ้าย), 10
Col.Inch: 201.83 Ad Value: 252,287.50
PRValue (x3): 756,862.50
คลิป: สี่สี
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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14785
หน้า: 1(บนซ้าย), 10
Col.Inch: 201.83 Ad Value: 252,287.50
PRValue (x3): 756,862.50
คลิป: สี่สี
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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14785
หน้า: 1(บนซ้าย), 10
Col.Inch: 201.83 Ad Value: 252,287.50
PRValue (x3): 756,862.50
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: 'ปชช.เดือดร้อน-นายกฯยังสุขไม่ได้' 'บิ๊กตู่'ลุยสิงห์บุรี ปลุกคนไทยต้องร่วมกันสู้...

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

หน้า: 4/4

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24662
หน้า: 1(ล่างขวา), 8
Col.Inch: 84.48 Ad Value: 88,704
PRValue (x3): 266,112
หัวข้อข่าว: สิงห์บุรีพนังกั้นน้ำแตก!ทะลักท่วมบ้านมิด

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24662
หน้า: 1(ล่างขวา), 8
Col.Inch: 84.48 Ad Value: 88,704
PRValue (x3): 266,112
หัวข้อข่าว: สิงห์บุรีพนังกั้นน้ำแตก!ทะลักท่วมบ้านมิด

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

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/
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สิ ง ห์ บุรี คันกั้นนํ้าเอาไม่ อยู่ นํ้าทะลักท่ วมบ้ านเกื อบ 100 หลังคาเรื อน เร่ งอพยพประชาชนออกไปยังพื้นที่ปลอดภัย

จากสถานการณ์ ฝ นตกหนัก ปริ มาณฝนสะสม บางพื้นที่ น้ าํ ล้นเขื่อ นและพนัง กั้นนํ้าพัง ทําให้หลาย ๆ พื้นที่ ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม
ฉับพลันและนํ้าป่ าไหลหลาก พื้ นที่ ริมลํานํ้าอาจได้รับผลกระทบจากนํ้าล้นตลิ่ ง และนํ้าท่วมในระดับสู ง
ล่าสุ ด วันที่ 20 ต.ค. 64 ผูส้ ื่ อ ข่าวรายงานว่ า เพจเฟซบุ๊ก กรมป้ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM โพสต์แจ้งว่า ปภ.สิ งห์บุรี
รายงานเกิ ดแนวคันกระสอบทรายริ มพนัง กั้นนํ้าแตกกว้างประมาณ 200 ม. บริ เวณหลัง วัดประสาท หมู่ที่ 4 ตําบลอินทร์ บุรี อําเภอ
อินทร์ บุรี ระดับนํ้าสู ง ประมาณ 80-100 เซนติ เมตรทําให้น้ าํ ไหลเข้าท่วมบ้า นเรื อ นราษฎรประมาณ 60-80 หลัง คาเรื อ น รวมทั้ง
ที่ ทาํ ว่าการอําเภออินทร์ บุรี สถานี ตาํ รวจภูธรอินทร์ บุรี และขยายเป็ นวงกว้าง เบื้ อ งต้นได้ประสานหน่ วยงานในพื้นที่ ใ ห้ความช่ ว ยเหลื อ
อพยพประชาชนออกไปยัง พื้นที่ ปลอดภัยแล้ว

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

! ผู้ว่าฯลุยสกัดน้ำท่วมรพ.มหาราชฯ เผยรั่วเข้าท่วมบางส่วน สั่งเร่งสูบกลับ-เสริมแนวกำแพง
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ลุ้นหนักมาก! ผู้ว่าฯโคราชลุยสกัดน้ำลำตะคองทะลักท่วม รพ.มหาราชนครราชสีมาสุดกำลัง ล่าสุดมีน้ำรั่วไหลผ่าน
กำแพงเข้าท่วมพื้นที่บางส่วน สั่งเร่งสูบกลับพร้อมสั่งนำกระสอบทรายเสริม แนวกำลังกั้นลำตะคองให้สูงขึ้นตลอดแนว หลังระดับสูง
ต่อเนื่อง
วันนี้ ( 20 ต.ค.) นายวิเชียร จันทรโรทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ,นายกฤษฏิ์ พูนเกษม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปดูจุดที่น้ำลำตะ
คองทะลักเข้าท่วมพื้นที่บริเวณด้านในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในจุดด้านหลังอาคารศูนย์มะเร็งต้องฉายรังสี 12

โดยน้ำลำตะคองได้ทะลักเข้าทางด้านหลัง ขณะนี้เจ้าหน้าที่พยายามเร่งสูบน้ำกลับออกไปยังลำตะคองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสูพ่ ื้นที่อาคารชั้นใน
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งระดับน้ำจากลำน้ำลำตะคองต่ำกว่าระดับกำแพงกั้นของโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมาอยู่เพียงประมาณ 30 เซนติเมตร (ซม.) เท่านั้น

นายวิชาวิเชียร จันทรโรทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด บอกว่า มีความมั่นใจ จะสามารถควบคุมสกัดน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในของโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ได้ พร้อมได้สั่งเจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายมาเสริมกำแพงกั้นของโรงพยาบาล ให้สูงขึ้นอีกตลอดแนวลำน้ำลำตะคอง

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธ
(/)https://mgronline.com/
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ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- โคราชประกาศพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินนํ้าท่ วม 24 อําเภอ ตัวเมืองจมอ่ วม 12 ชุมชน 2,259 ครัวเรื อน ถนน 4 สาย สถานที่ราชการ
10 แห่ ง วัด 2 แห่ ง เผยจนท.รุดช่ วยเหลืออพยพด่ วน อดีตผู้ว่าฯโคราชและครอบครัวออกจากหมู่บ้านชื่ อดังถูกนํ้าท่ วมสู ง 2 เมตร

วันนี้ (20 ต.ค.) ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปั ญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดนครราชสี มาสรุ ปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครราชสี มา
ล่าสุ ด มีพ้ื นที่ ประสบภัยนํ้าท่ วมรวม 12 อําเภอ ได้แ ก่ อําเภอโนนสู ง อ.คง อ.เมื องยาง อ.ประทาย อ.สี ค้ิว อ.พิ ม าย อ.ด่ านขุน ทด อ.สู งเนิ น อ.ขามทะเลสอ
อ.ปักธงชัย อ. เมืองนครราชสี มา เละ อ.โนนไทย รวม 58 ตําบล 280 หมู่บา้ น1 เทศบาลนคร 12 ชุมชน 7,403 ครัวเรื อน

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและนํ้าป่ าไหลหลาก เมื่อคืนวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ในพื้น ที่อาํ เภอพนม จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ทําให้น้ าํ กัดเซาะบางจุดและ
บริ เวณจุ ด ถนนกํา ลั ง ก่ อ สร้ า งได้ รั บ ผลกระทบบ้ า นเรื อ นประชาชนเสี ยหายบางส่ ว น จํา นวน 10 ครั ว เรื อ น ไม่ มี ผู ้บ าดเจ็ บ และเสี ยชี วิ ต นั้ น

ระกอบด้วย อ.โนนสู ง มีพ้ืนที่ ประสบภัย รวม 9 ตําบล 38 หมู่บา้ น 519 ครั วเรื อน, อ.คง รวม 7 ตํายล 27 หมู่บา้ น 114 ครั วเรื อน , อ.เมืองยาง รวม 2
ตําบล 6 หมู่บา้ น 9 ครัวเรื อน, อ.ประทาย รวม 3 ตํายล 9 หมู่บา้ น 22 ครั วเรื อน,อ.สี คิ้ว รวม1 ตําบล 1 หมู่บา้ น 2 ครัวเรื อน, อ.พิมาย รวม 7 ตําบล 84
หมู่บา้ น259 ครัวเรื อน, อ.ด่านขุนทด รวม 2 ตําบล 6 หมู่บา้ น 176 ครัวเรื อน, อ.โนนไทย รวม 4 ตําบล 18 หมู่บา้ น 634 ครัวเรื อน ,อ.สู งเนิน รวม 8

ตําบล 47 หมู่บา้ น 1,638 ครัวเรื อน, อ.ขามทะเลสอ รวม 1 ตําบล 4 หมู่บา้ น 36 ครัวเรื อน, อ.ปั กธงชัย รวม 4 ตําบล 4 หมู่บา้ น 22 ครัวเรื อน, อ.เมือง
รวม 10 ตําบล 36 หมู่บา้ น 1,714 ครั วเรื อน สําหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมในเขตเทศบาลนครนครราชสี มา รวม 1 เทศบาลนคร 12 ชุมชน

2,259 ครัวเรื อน ถนน 4 สาย สถานที่ราชการ 10 แห่ง วัด 2 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนมิตรภาพ ซ.4 388 ครัวเรื อน , ชุมชน สําโรงจันทร์ 140 ครัวเรื อน

, ชุมชนหลังวัด สามัคคี 105 ครั วเรื อน, หมู่บ ้านวีไอพี, ชุ มชนท่าตะโกพัฒนา 275 ครัวเรื อน, ชุ มชนตะคองเก่า 221 ครั วเรื อน, ชุ มชนหลัง รพ. 207
ครัวเรื อน, ชุมชนเซ็นแมรี่ , ชุมชนประปาพัฒนา 94 ครัวเรื อน, ชุมชนมหาชัย-อุดมพร 310 ครัวเรื อน, ชุมชนเกษตรสามัคคี1 จํานวน 123 ครัวเรื อน , ชุมชน
เกษตรสามัคคี 2 จํานวน 180 ครัวเรื อน และ ชุมชนบุมะค่า 217 ครัวเรื อน

สถานที่ราชการประกอบด้วย โรงเรี ยนอนุบาลเมืองนครราชสี มา, วิทยาลัยอาชีวะศึกษา, โรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มา, โรงเรี ยนสุ รนารี วิทยา, โรงเรี ยนอัสสัมชัญ,

โรงเรี ย นเทศบาล 4 (เพาะชํา), สถานี ข นส่ งผู ้โ ดยสารนครราชสี ม าแห่ งที่ 2, วัด โคกไผ่, สํ านั ก งานทางหลวงนครราชสี ม า1-2 , มหาวิ ท ยาลัยราชภัฎ

นครราชสี มา และ วัดศาลาลอยถนนที่ ถูก นํ้าท่ วม4 สายประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 204 ทางเลี่ยงเมื องตอนสามแยกปั กธงชัย-จอหอ นํ้าท่วมผิวทาง
การจราจรสู ง 20-30 ซม. ระยะทางประมาณ 1 กม., ถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 กม. 148+500+149+400, ถนนสุ ระ 2 (นม.1120)
ถนนสิริราชธานี(ทางเข้าประโดก-โคกไผ่) -ถนนทางเผือกทางเข้า รพ.มหาราชนครราชสี มา สถานการณ์น้ าํ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านการเกษตร/ด้านประมง/ด้านปศุสัตว์) ดังนี้ ด้านการเกษตร พื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัย 1,060,820 ไร่ คาด
ว่าจะเสี ยหาย 855,322 ไร่ ข้าว 590,564 ไร่ มันสําปะหลัง 204,290 ไร่ ข้าวโพด 52,560ไร่ อ้อย 3,944 ไร่ พื ชผักอื่นๆ 2,361 ไร่ ไม้ผล

และอื่นๆ 1,604 ไร่ (ข้อมูล สนง.เกษตร จ.นม. ณ วันที่ 18 ต.ค. 64)ด้านประมง พื้นที่ที่ประสบอุทกภัย รวม 13 อําเภอ 44ตําบล 200 หมู่บา้ น เกษตรกร

2,672 ราย บ่อปลา จํานวน 4,803.50 ไร่ (ข้อมูล สนง.ประมง จ.นม. ณ วันที่ 5 ต.ค.64) ด้านปศุสัตว์ จํานวนสัตว์ที่อพยพ รวม 8 อําเภอ 17 ตําบล 78

หมู่บา้ น เกษตรกร 1,027 ราย อพยพสัตว์โค 9,585 ตัว กระบือ 212 ตัว สุ กร 36 ตัว แพะ 249 ตัว ไก่ 84 ตัว การให้ความช่วยเหลือ พืชอาหารสัตว์
44,200 กิโลกรัม อาหารผสมสําเร็จ 18,000 กิโลกรัม

ทั้งนี้ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสี มา ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น (อุทกภัย) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2562 รวม 24 อําเภอ 166 ตําบล 1,577 หมู่บา้ น 13ชุมชน
ได้แก่ อําเภอด่านขุนทด โนนสู ง พิมาย โนนไทย พระทองคํา เทพารักษ์ เฉลิมพระเกียรติ เสิ งสาง แก้งสนามนาง ปั กธงชัย ปากช่อง สู งเนิน บ้านเหลื่อม สี ค้วิ ลําทะ
เมนชัย หนองบุญมาก ชุมพวง เมืองยาง โชคชัย ขามทะเลสอ คง โนนแดง ประทาย และอําเภอสี ดา

โดยกองอํานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสี มา ได้ประกาศพื้นที่ ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย) ตามแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2558 รวม 31อําเภอ 218ตําบล 2,164 หมู่บา้ น 23 ชุมชน ได้แก่ อําเภอโนนสู ง ด่านขุนทด ปั กธงชัย วังนํ้าเขียว โชคชัย ครบุรี ปากช่อง
เสิงสาง พิมาย โนนไทย จักราช เฉลิมพระเกียรติ พระทองคํา เทพารักษ์ แก้งสนามนาง เมืองนครราชสีมา ชุมพวง สู งเนิ น ขามสะแกแสง คง ห้วยแถลง บ้านเหลื่อม
หนองบุญมาก บัวใหญ่ สี ค้วิ ประทาย โนนแดง ขามทะเลสอ สี ดา เมืองยาง และอําเภอลําทะมนชัย

จังหวัดนครราชสีมา ได้จดั ตั้งศูนย์พกั พิงชัว่ คราวในพื้นที่ประสบอุทกภัย จํานวน 14 แห่ ง ในพื้นที่ 6 อําเภอ 10 ตําบล มีผอู ้ พยพทั้งสิ้ น รวม 410 คน ปั จจุบนั

มีป ระชาชนอพยพ 2 แห่ ง 2อําเภอ 2ตําบล ได้แ ก่ อําเภอโนนสู ง(วัด ด่ านติ ง 7 คน ตําบลจัน อัด ) และอําเภอโนนไทย (ศาลา SML 15 ราย ตําบลกําปั ง)

ผูส้ ื่ อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าวันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 (ปภ.เขต5) นครราชสี มาพร้อมเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลนครนครราชสี มา ได้เข้าช่วยเหลืออพยพ นายโยธิ น เมธชนันท์ อดีตผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสี มาและครอบครัวออกจากบ้านพัก ในหมู่บา้ น
VIP เขตเทศบาลนครนครราชสี มา ที่ถูกนํ้าลําตะคองเอ่อท่วมสู งมากถึง 2 เมตร เป็ นการด่วน
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ผูว้ า่ ฯสุ พรรณฯ ประธานปล่อยขบวนรถสู บนํ้า-เรื อ300 ลํา เข้า
ช่วยคน หลังท่าจีนทะลักอ่วม 10 อําเภอ

ผู้ว่าเตรี ยมพร้ อมแล้ ว นําทีมปล่ อยขบวนรถสู บนํ้าขนาดใหญ่ รถเคลื่อนย้ ายคน เรื ออีกกว่ า300ลําเร่ งช่ วยเหลือชาวบ้ านประสบภัยหลังท่ าจีน เอ่ อ
ท่วมอ่วม10อําเภอ
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ที่บริ เวณหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี นายณัฐภัทร สุ วรรณประทีป ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ น
ประธานปล่อยขบวนรถสู บนํ้าเพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญหาอุทกภัยในพื้นที่จงั หวัดสุ พรรณบุรี ซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้นาํ รถบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่ องสูบนํ้าขนาดใหญ่ ประสิ ทธิ ภาพการ
ทํา งาน 50,000 ลิ ต ร/นาที เครื่ อ งสู บ นํ้า ขนาด 14 นิ้ ว จํานวน 5 เครื่ อ งพร้ อ มอุ ป กรณ์ อัต ราการสู บ 28,000 ลิ ต ร/นาที รถเคลื่ อ นย้าย
ผูป้ ระสบภัย จํานวน 5 คัน และ เรื ออีกจํานวน 308 ลํา โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุทกภัยในพื้นที่จงั หวัดสุ พรรณบุรี
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกล่าวว่า เนื่ องจากอิทธิ พลร่ องมรสุ มพาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่ หย่อมความกด
อากาศตํ่า ทําให้ฝนตกกระจายทัว่ พื้นที่ ในเขตพื้นที่ รับนํ้าเหนื อ เขื่อนกระเสี ยวในเขตอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี และอําเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทยั ธานี จนทําให้มีปริ มาณนํ้าไหลลงอ่างเก็บนํ้ากระเสี ยวอย่างต่อเนื่อง ทําให้ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดสุ พรรณบุรีได้รับความเดือดร้อนเป็ นจํานวน
มาก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิน อุทกภัย ในพื้นที่จงั หวัดสุพรรณบุรี จํานวน 10 อําเภอ 2
เทศบาล 28 ชุมชน 138 ตําบล 934 หมู่บ า้ น จํานวนรวม 36,457 ครั วเรื อน 70,728 คน ได้แก่ อําเภอด่านช้าง อําเภอหนองหญ้าไซ
อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอสามชุก อําเภอเมืองสุ พรรณยุรี อําเภอบางปลาม้า อําเภอสองพี่น้อง อําเภอศรี ประจันต์ อําเภออู่ท อง อําเภอดอนเจดี ย์
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง และเทศบาลเมืองสุ พรรณบุรีท้ งั นี้ จังหวัดสุ พรรณบุรี ได้มีการประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน และเตรี ยมการป้ องกันเฝ้า
ระวังสถานการณ์อุทกภัยมาอย่างต่อเนื่อง
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ผู้ว่าฯสุ ราษฎร์ ลงพืน้ ที่ อ.พนม ติดตามช่ วยเหลือนํ้าป่ าไหลท่ วม
หมู่บ้าน-ดินสไลด์ ปิดถนนเข้ าสู่ ภาวะปกติแล้ ว

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและนํ้าป่ าไหลหลาก เมื่อคืนวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ในพื้น ที่อาํ เภอพนม จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ทําให้น้ าํ กัดเซาะบางจุดและ
บริ เวณจุ ด ถนนกํา ลั ง ก่ อ สร้ า งได้ รั บ ผลกระทบบ้ า นเรื อ นประชาชนเสี ยหายบางส่ ว น จํา นวน 10 ครั ว เรื อ น ไม่ มี ผู ้บ าดเจ็ บ และเสี ยชี วิ ต นั้ น

วัน ที่ 20 ต.ค.64 นายวิชวุท ย์ จิ น โต ผูว้ ่าราชการจัง หวัด สุ ราษฎร์ ธ านี พร้อมด้ว ยหัวหน้าสํานักงาน ปภ.สุ ร าษฎร์ ธานี ฝ่ ายปกครอง ทหาร นพค.
46 และผูเ้ กี่ยวข้องลงพื้นที่อาํ เภอพนม เพื่อตรวจที่เกิดเหตุประสบภัย

นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอําเภอพนม รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 เวลา21.59 น.ได้เกิดฝนตกหนัก วัดปริ มาณนํ้าฝนได้ 165.5 มม. เป็ นเหตุทาํ

ให้น้ าํ ป่ าไหลหลาก ตําบลคลองศก หมู่ที่ 2,5,6,7 ตําบลพลูเถื่อน หมู่ที่ 1,2 ตําบลพังกาญน์ หมู่ที่ 2 อําเภอพนม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และมีน้ าํ กัดเซาะ
ไหล่ทางหลวงหมายเลข 401สายสุ ราษฎร์-ตะกัว่ ป่ า กม.ที่ 75+400 ซึ่ งกําลังก่อสร้างโดยศูนย์สร้างทางสงขลาได้รับความเสี ยหาย การแก้ไขเบื้องต้น
หมวดทางหลวงพนม ได้ปิดช่องจราจร 2 เลน พร้อมติ ดตั้งอุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัย ป้ ายเตือน สัญญาณไฟ เพื่อให้ผูใ้ ช้รถใช้ถนนทราบระหว่าง
ดําเนินการซ่อมแซม และยังพบเกิดดินสไลด์ปิดผิวจราจร บนทางหลวงหมายเลข 401 กม.ที่ 53+000 หมวดทางหลวงตะกัว่ ป่ าร่ วมเทศบาลตําบลพนม
นํารถขุดมาตักดิน ที่สไลด์ปิดผิวจราจรออกขณะนี้รถสามารถใช้สัญจรได้ปกติแล้ว

นอกจากนี้มีน้ าํ ท่วมบ้านเรื อน หมู่ที่ 2 ตําบลพังกาญน์ จํานวน 1 หลัง หมู่ที่2 บ้านบางหมาน ตําบลคลองศก 10 หลัง ราษฎรได้รับผลกระทบ 49 คน

(ไม่มีผูบ้ าดเจ็บไม่มีผูเ้ สี ยชีวิต) การให้ความช่วยเหลือ อําเภอพนม อปท.หน่ วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 ปภ.สาขาพระแสง กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อปพร. อส.
มูลนิธิ กุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี(เขาสก) ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและสถานการณ์ปัจจุบนั กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว พร้อมจะเร่ งสํารวจความเสี ยหายด้าน
อื่นๆ
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อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบตลิง่ ริมแม่ นํ้าป่ าสั ก จ.สระบุรี ทรุดตัวพังทลาย เร่ งวางมาตรการช่ วยเหลือด่ วน

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิ บดีกรมโยธาธิ การและผังเมือง พร้อมด้วย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิ บดี
นายชาญวิชญ์ สิ ริสุนทรานนท์ ผูต้ รวจราชการกรม นายสุ วพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง และคณะ ลงพื้นที่
จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจสอบสภาพตลิ่งสไลด์ทรุ ดตัวพังทลาย บริ เวณวัดบ้านกอก หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และวัดหงษ์ดารา
วาส หมู่ที่ 1 ตําบลนาโฉง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี หลังจากแม่น้ าํ ป่ าสักลดระดับลง พร้อมวางมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร่ งด่วน
โดยมีนายสมภพ สมิตะสิ ริ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุรี นางสาวสถาพร ลิ่มพันธ์ โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดสระบุรี นายประทีป บริ บูรณ์รัตน์
หัวหน้าสํานักงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ว่าที่ เรื อตรี ศรัณ ยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอําเภอเมืองสระบุรี และนายวรวิทย์ ยอแสง
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่ วมลงพื้นที่และให้การต้อนรับระวังสถานการณ์อุทกภัยมาอย่างต่อเนื่อง
นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิ ดเผยว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยพี่นอ้ ง
ประชาชน รวมทั้งอาคาร บ้านเรื อน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน ทรัพย์สินของประชาชน สิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณริ มแม่น้ าํ หลังจากเกิด
เหตุการณ์พ้นื ที่ตลิ่งริ มแม่น้ าํ ป่ าสัก จังหวัดสระบุรี เกิดการทรุ ดตัวพังทลาย สร้างความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของวัดและประชาชน จึงสั่งการให้กรม
โยธาธิการและผังเมือง เร่ งตรวจสอบหาสาเหตุและความเสี ยหายที่เกิดขึ้น และกําหนดมาตรการเข้าช่วยเหลือวัดและประชาชน ที่อาศัยอยูร่ ิ มแม่น้ าํ ป่ า
สักบริ เวณดังกล่าว พร้อมกําชับให้กรมฯ เฝ้าระวังพื้นที่ตลิ่งริ มแม่น้ าํ ทัว่ ประเทศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

อธิ บดี กล่าวว่าหลังจากกรมฯ ได้ตรวจสอบสาเหตุและความเสี ยหายของพื้นที่ตลิ่งริ มแม่น้ าํ ป่ าสักในบริ เวณที่เกิดการทรุ ดตัวพังทลาย สาเหตุเบื้องต้น
พบว่าที่ผ่านมาฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ ส่ งผลให้ระดับนํ้าในแม่น้ าํ ป่ าสักเพิ่มสู งขึ้นเป็ นเวลาต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ทําให้ดินบริ เวณริ มตลิ่งซึ่ งเป็ น
ดินปนทราย อุม้ นํ้าไว้ปริ มาณมากและเกิดความอ่อนตัว ต่อมาระดับนํ้าในแม่น้ าํ ป่ าสักลดลงอย่างรวดเร็ว จึงทําให้ดินในบริ เวณพื้นที่ตลิ่งริ มแม่น้ าํ ป่ าสัก
เช่ น บริ เวณวัดบ้านกอก หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เกิ ดการสไลด์ท รุ ดตัวพังทลาย ส่ งผลให้อาคาร บ้านเรื อน ที่พกั อาศัยของ
ประชาชน ศาสนสถานของวัด ได้รับความเสี ยหาย โดยมีพ้นื ที่ริมตลิ่งได้รับความเสี ยหาย รวมความยาวประมาณ 180 เมตร และบริ เวณวัดหงษ์ดารา
วาส หมู่ที่ 1 ตําบลนาโฉง อําเภอเมือง มีพ้ืนที่ริมตลิ่งได้รับความเสี ยหาย รวมความยาวประมาณ 130 เมตร ซึ่ งหลังจากสํารวจสภาพพื้นที่ริมตลิ่ง
แล้ว กรมฯ ได้กาํ หนดมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วน ด้วยการจัดสรรงบประมาณปี 2565 คาดว่าจะเริ่ มดําเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
สําหรับแผนระยะยาวนั้น กรมฯ จะดําเนินการสํารวจสภาพพื้นที่ริมตลิ่งบริ เวณริ มแม่น้ าํ ป่ าสักที่ได้รับความเสี ยหายทั้งหมด เพื่อนําไปออกแบบเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง และนําเข้าแผนงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในปี งบประมาณ 2566 เป็ นต้นไป

ในการนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ตระหนักถึงปั ญหาการพังทลายของตลิ่งริ มแม่น้ าํ เพราะทําให้เกิด
ความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องป้องกันและแก้ไขอย่าง
เร่ งด่วน เพื่อลดความเสี ยหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงสั่งการให้กรมโยธาธิ การและผังเมือง ประสานจังหวัดดําเนิ นการสํารวจ
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ตลิ่งริ มแม่น้ าํ ที่ถูกกัดเซาะและพังทลาย และอาจจะเป็ นอันตรายต่อประชาชน พร้อมรายงานผลการสํารวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่
ถูกกัดเซาะและพังทลายเพื่อเป็ นข้อมูลในการเตรี ยมความพร้อมและจัดทําแผนงาน/โครงการที่จะดําเนิ นการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งเพื่อป้ องกัน
ปัญหาการพังทลายของตลิ่งริ มแม่น้ าํ และลดการสูญเสี ยทรัพย์สินของประชาชน วัด และสถานที่ราชการ

นอกจากนี้ กรมโยธาธิ การและผังเมือง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการ และกรมอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยของจังหวัด จะได้
เตรี ยมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาภัยพิบตั ิที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งสังเกตและสํารวจพื้นที่ตลิ่งริ มแม่น้ าํ หากพบรอยร้าวแยกและ
การทรุ ดตัวที่ผิดปกติ สามารถแจ้งไปยังสํานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลื อพื้น ที่ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากกรณีตลิ่งริ มแม่น้ าํ พังทลายให้เร็วที่สุด

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

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11285
Col.Inch: 15.18 Ad Value: 16,698
ภาพข่าว: ระดมช่วย

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

หน้า: 7(กลาง)
PRValue (x3): 50,094

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11285
Col.Inch: 14.57 Ad Value: 16,027
ภาพข่าว: ตรวจน้ำ

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

หน้า: 12(บน)
PRValue (x3): 48,081

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24662
Col.Inch: 34.32 Ad Value: 29,172
หัวข้อข่าว: นครขอนแก่นป้องกันน้ำท่วมเมือง

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

หน้า: 12(บนขวา)
PRValue (x3): 87,516

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14785
หน้า: 1(ล่าง), 10, 11
Col.Inch: 153.87 Ad Value: 138,483
PRValue (x3): 415,449
หัวข้อข่าว: นายกฯย้ำคิดรอบคอบแล้วพร้อมเปิดปท.1พ.ย.ยันมีมาตรการคัดกรองเข้ม

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14785
หน้า: 1(ล่าง), 10, 11
Col.Inch: 153.87 Ad Value: 138,483
PRValue (x3): 415,449
หัวข้อข่าว: นายกฯย้ำคิดรอบคอบแล้วพร้อมเปิดปท.1พ.ย.ยันมีมาตรการคัดกรองเข้ม

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14785
หน้า: 1(ล่าง), 10, 11
Col.Inch: 153.87 Ad Value: 138,483
PRValue (x3): 415,449
หัวข้อข่าว: นายกฯย้ำคิดรอบคอบแล้วพร้อมเปิดปท.1พ.ย.ยันมีมาตรการคัดกรองเข้ม

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 3/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14785
หน้า: 1(ล่าง), 10, 11
Col.Inch: 153.87 Ad Value: 138,483
PRValue (x3): 415,449
หัวข้อข่าว: นายกฯย้ำคิดรอบคอบแล้วพร้อมเปิดปท.1พ.ย.ยันมีมาตรการคัดกรองเข้ม

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 4/4

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธ
(../..)https://www.tmd.go.th
ฉบับประจำวันที่…21..เดือน ตุลาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชา (..)บาย หนา จำนวน 1 แผน
พยากรณอากาศประจำวัน
ลักษณะอากาศทั่วไป

พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน อาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศ
ไทยตอนบนยังคงมีฝนนอย สวนภาคใตมีฝนฟาคะนองเกิดขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแหงใน
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 ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ า
คะนองและลมกระโชกที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไวดวย

