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“บ๊ิกตู่” ลยุลงพืน้ทีต่่อ 26 ก .ย .นี ้ไ มุมวททย ตนขวนตย้ท่ขส สไี อกี 2 วทงหขทด 

 

 

ไทยรัฐออนไลน ์ -Politicsอพัเดต 18 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • เผยแพร่ 18 ชัว่โมงท่ีผา่นมา 

 
ภาพไฮไลต ์

นายกรัฐมนตรี ลยุยาว 26 ก.ย. น้ี ลงพ้ืนท่ี จ.สุโขทยั วางคิวต่อเน่ือง เตรียมไป นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช ต่อ เพ่ือติดตามสถานการณ์ และ

วางแผนรับมือน ้าทว่ม 

วนัท่ี 23 ก.ย. 2564 ผูส่ื้อข่าวรายงานจากท าเนียบรัฐบาลวา่ ภายหลงัการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการของ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

และ รมว.กลาโหม ท่ี จ.เพชรบุรี เม่ือวนัท่ี 22 ก.ย.ล่าสุด พล.อ.ประยทุธ์ มีก าหนดการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือติดตามสถานการณ์ 

การบริหารจดัการน ้าและแผนแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาอุทกภยัในเวลาน้ี โดยวนัท่ี 26 ก.ย. นายกฯ มีก าหนดการลง

พ้ืนท่ี จ.สุโขทยั ซ่ึงเดิมนายกฯ จะลงไปเม่ือวนัท่ี 22 ก.ย. แต่ไดเ้ปล่ียนมาเป็น จ.เพชรบุรี จากนั้น นายกฯจะลงพ้ืนท่ี จ.นครราชสีมา และ จ.

นครศรีธรรมราช 

ทั้งน้ี หลงัการอภิปรายไม่ไวว้างใจ พล.อ. ประยทุธ์ ลงพ้ืนท่ีต่อเน่ือง เร่ิมจ.สมุทรปราการ เป็นท่ีแรก ต่อดว้ยจ.ชยันาท จ.ชลบุรี และ จ.เพชรบุรี และ

หลงันายกฯ ระบุจะท างานใกลชิ้ด ส.ส.มากข้ึน จะลงทกุพ้ืนท่ี รับฟังความคิดเห็น ส.ส.ในการดูแลแกปั้ญหาประชาชน ส่วนการลงพ้ืนท่ีของ พล.อ.

ประวิตร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี หลงัลงพ้ืนท่ีตรวจราชการจ.พระนครศรึอยธุยา เป็นท่ีแรก มี ส.ส.พลงัประชารัฐ ไปร่วมลงพ้ืนท่ีเป็น

จ านวนมาก เตรียมลงพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ามกลางกระแสส่งสัญญาณเตรียมการเลือกตั้งหรือไม่ ขณะท่ีนายกฯ และคนในรัฐบาล ออกมา

ยนืยนัเป็นภารกิจปกติ รัฐบาลอยูค่รบเทอม ไม่ไดส่้งสัญญาณยบุสภา 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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https://today.line.me/th/v2/publisher/100042
https://today.line.me/th/v2/publisher/100042
https://today.line.me/th/v2/publisher/100042


ปีที่: 31 ฉบับที่: 11258
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ลำปาง-โคราช ฝนถล่มจมซ้ำ

รหัสข่าว: C-210924037002(23 ก.ย. 64/07:48) หน้า: 1/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 125.93 Ad Value: 195,191.50 PRValue : 585,574.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11258
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ลำปาง-โคราช ฝนถล่มจมซ้ำ

รหัสข่าว: C-210924037002(23 ก.ย. 64/07:48) หน้า: 2/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 125.93 Ad Value: 195,191.50 PRValue : 585,574.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11258
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ลำปาง-โคราช ฝนถล่มจมซ้ำ

รหัสข่าว: C-210924037002(23 ก.ย. 64/07:48) หน้า: 3/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 125.93 Ad Value: 195,191.50 PRValue : 585,574.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

ฉบับประจ ำวันที่…24…..เดือน..กันยำยน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 2 แผ่น 

“บิ๊กตู่”ส่ังเหล่าทัพช่วย ปชช .ปราสพสยัวคมาท่วสเตำส วาสสาสารป  
 

 

Manager Onlineเผยแพร่ 12 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • MGR Online 

ติดตาม 

 
  “รมว.กลาโหม” สั่งเหล่าทพัระดมช่วยประชาชนประสบภยัน ้าท่วมเตม็ความสามารถ พร้อมใหก้ าลงัพลช่วยเหลือ 
ปชช.ขนยา้ยของ 
  เม่ือวนัท่ี 23 ก.ย.เวลา 15.00 น.ท่ีกระทรวงกลาโหม พ.อ.วนัชนะ สวสัดี รองโฆษกกระทรวงกระทรวงกลาโหม 
แถลงผลการประชุมสภากลาโหมคร้ังท่ี 9/2564 ท่ีมี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็น
ประธาน วา่ ส าหรับการใหก้ารช่วยเหลือประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุอุทกภยั วาตภยั และดินโคนถล่มใหศู้นย์
บรรเทาสาธารณภยั กระทรวงกลาโหม ศูนยบ์รรเทาสาธารณภยั กองบญัชาการกองทพัไทย และเหล่าทพัสนบัสนุนก าลงัพล
และอุปกรณ์ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและช่วยเหลือประชาชนอยา่งเตม็ก าลงั 
ความสามารถอยา่งเช่นท่ีผา่นมา ทั้งน้ี นายกฯ และ รมว.กลโหม ขอบคุณก าลงัพลท่ีออกไปช่วยขนของยา้ยของใหก้บั
ประชาชนบริเวณริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยาก่อนท่ีน ้าจะท่วม รวมถึงการฟ้ืนฟูแหล่งชุมชนหลงัจากน ้าลดแลว้บริเวณภาคเหนือ
และภาคเหนือตอนล่าง 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/87P5vx?utm_source=lineshare 
(../..)https://mgronline.com/politics/detail/9640000094565 /  
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“นิพนธ์” ก ำชับ ผู้ว่ำฯ ปภ  .ีมหำุูวัน พำสรปเีปุยชั น วูกา้ฝ่  
คมชัดลึกออนไลน์อัพเดต 11 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำ • เผยแพร่ 11 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำ 
 

อุตุเตือน พำยุดีเปรสชั่น ก่อตัวทวีควำมรุนแรง ในทะเลจีนใต้ 

“นิพนธ์” ก ำชับ ผู้ว่ำฯปภ. เฝำ้ระวังและติดตำมอย่ำงใกล้ชิด

ตลอด24ชั่วโมง ย  ำ แนวทำงสร้ำงที่ให้น  ำอยู่ ท ำทำงให้น  ำไหล 

บริหำรจัดกำรน  ำ ลดควำมรุนแรงภัยแล้งปีหน้ำ 

  เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2564 ที่กรมป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย(ปภ.) นำยนิพนธ ์บุญญำมณี รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทย (รมช.มหำดไทย) เปิดเผยว่ำ จำกรำยงำนของ

กรมอุตนุิยมวิทยำ พยำกรณ์อำกำศ 7 วันข้ำงหน้ำร่องมรสุมที่พำด

ผ่ำนภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำงจะมีก ำลังแรงขึ น  ส่งผลท ำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝน

เพ่ิมขึ นและมีฝนตกหนักถึงหนักมำก ท ำให้ประชำชนที่อำศัยอยู่บริเวณพื นที่เสี่ยงภัยในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ ได้รับผลกระทบจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ท้ำให้เกิดน ้ำท่วมฉับพลัน น ้ำป่ำไหล

หลำกได้ในช่วงวันที่ 23 - 28 ก.ย. 2564 นั น 

  นำยนิพนธ์ กล่ำวว่ำ ในฐำนะที่ได้ก ำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) ขณะนี ได้สั่งกำรไปยังกรม

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในทุกภูมิภำคทั่วประเทศ ให้ติดตำมสถำนกำรณ์พำยุดีเปรสชั่นที่ก ำลัง

ก่อตัวในทะเลจีนใต้และก ำลังทวีควำมรุนแรงขึ นส่งผลกระทบต่อสภำพอำกำศฝนฟ้ำคะนองในทุกพื นที่ โดยให้วำงแผนบริหำร

จัดกำรสถำนกำรณ์ตำมแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพ ในกำรแบ่งมอบพื นที่ ภำรกิจ หน่วยงำนรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยเฉพำะ

ก ำลังเจ้ำหน้ำที่ เครื่องจักรกลสำธำรณภัย เตรียมพร้อมในพื นที่เสี่ยงภัยไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือให้มีควำมพร้อมเผชิญเหตุในกำร

ช่วยเหลือประชำชนตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมบูรณำกำรปฏิบัติงำนร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละพื นที่ หน่วยงำนภำคี

ต่ำงๆ เพื่อลดควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ ลดควำมสูญเสียด้ำนชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ส่วนประชำชนขอให้ติดตำม

ข่ำวสำรสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด “โดยเฉพำะประชำชนที่ปลูกบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยในพื นที่รำบเชิงเขำ อำจได้รับผลกระทบจำก

สภำวะดินสไลด์ กระแสน  ำป่ำไหลหลำกท่ีรุนแรง หำกสถำนกำรณ์ในพื นที่มีแนวโน้มรุนแรง ให้อพยพประชำชนไปยังพื นที่

ปลอดภัย และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เครือข่ำยอำสำสมัคร เข้ำดูแลให้ควำมช่วยเหลือ

ประชำชนอย่ำงเป็นระบบ ควบคู่ไปกับมำตรกำรในกำรป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้ำไป

ดูแลอย่ำงใกล้ชิด”นำยนิพนธ ์กล่ำว 
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   นำยนิพนธ์  กล่ำวอีกว่ำ ในช่วงนี เป็นช่วงฤดูมรสุมของประเทศไทย ต่อเนื่องไปจนถึงสิ นปี โดยครอบคลุมตั งแต่

ภำคเหนือลงไปจนถึงภำคใต้ ท ำให้เกิดฝนตกในหลำยพื นที่ ซึ่งปริมำณน  ำฝนที่ตกลงมำมำกต่อเนื่องอำจเอ่อล้นในพื นที่ลุ่มต่ ำ

ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ชีวิตของพี่น้องประชำชน ทั งท่วมบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัย พื นที่กำรเกษตร ถนนสัญจร เป็นต้น   

ท ำให้พี่น้องประชำชนได้รับควำมยำกล ำบำกในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน ซึ่งจุดนี ได้ก ำชับให้หน่วยงำนรับผิดชอบได้เฝ้ำติดตำม

สถำนกำรณ์และรำยงำนเหตุควำมรุนแรงต่อเนื่องเพ่ือกำรสนับสนุนกำรช่วยเหลือดูแลประชำชน 

  ขณะเดียวกันในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรน  ำตำมหลักคิดที่ให้ไว้คือ“สร้ำงที่ให้น  ำอยู่ ท ำทำงให้น  ำไหล” นั น โดย

กรมปภ.และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในแต่ละพื นที่ให้ประสำนหน่วยงำนทั ง กรมชลประทำน องค์กรปกครองท้องถิ่นไปด ำเนินกำร

เพ่ือเก็บกักน  ำไว้ใช้ท ำประโยชน์กำรเกษตร ผลิตน  ำประปำ ฯลฯเพื่อลดควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ภัยแล้งในปีหน้ำ 

 



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9082
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: อุตุฯแจ้งเตือนพายุดีเปรสชันถล่มไทย24กย.

รหัสข่าว: C-210924008026(24 ก.ย. 64/03:07) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 44.83 Ad Value: 33,622.50 PRValue : 100,867.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15903
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(ขวา)

คอลัมน์: คาร์ทิปส์: ระวังรถเหินน้ำ

รหัสข่าว: C-210925038049(24 ก.ย. 64/06:21) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 20.27 Ad Value: 22,297 PRValue : 66,891 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



           
ฉบับประจ ำวันที่..24..เดือน..กันยำยน... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ...1..จ ำนวน …2..แผ่น 
 
  ปภ.แจ้ง 44 จังหวดัเหนือ -อีสำน - กลำง รับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 24 – 25 ก.ย.64 เฝ้ำระวังน  ำ
ท่วมฉับพลัน น  ำป่ำไหลหลำก    

23 ก.ย.2564 เวลา 18.50 น.กระทรวงมหาดไทย  
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 
44 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
ภาคกลาง รับมือฝนตกหนัก เฝ้าระวังน ้าท่วมฉับพลัน 
น ้าป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 24-25 ก.ย. 2564  
โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน  
ระดับน ้า และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด  
พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจ้าพื นที่
เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์
อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด 

 

  นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อ้านวยการกลาง กองอ้านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) กล่าวว่า กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตาม
สภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564  
เวลา 10.00 น. แจ้งว่าพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่ทวีก้าลังแรงจากหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรง  
ก้าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คาดว่าจะเคลื่อนขึ นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลาง ในวันพรุ่งนี   
(24 กันยายน 2564) และจะอ่อนก้าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมปกคลุม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ในช่วงวันที่ 24-25 กันยายน 2564 ท้าให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมขึ น และ 
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง กอปภ.ก.โดย กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานแจ้งไปยัง 44 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและเฝ้าระวังน ้าท่วมฉับพลัน 
น ้าป่าไหลหลากในช่วงวันที่ 24-25 กันยายน 2564 แยกเป็น  
  ➡  ภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง แพร่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
ก้าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์  
 
 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..) https://www.tnnthailand.com/news/social/91759/ (../...)https://tna.mcot.net/region-786328 (../..)https://www.matichon.co.th/local/news_2955729 
(./..)https://web.facebook.com/DDPMNews /(./..)https://www.Twitter@DDPMNews (../...)https://khaopenkhao.com/?p=20793  
 (../...)https://web.facebook.com/100031018435007/posts/518328852544391/?d=n&_rdc=1&_rdr (../...) https://www.dailynews.co.th/news/305128/ 
(../...)https://web.facebook.com/429574807844741/posts/1031870284281854/?d=n&_rdc=1&_rdr (../..)https://www.bangkokbiznews.com/news/961903 
 (../..)https://today.line.me/th/v2/article/pYQ5Q7?utm_source=lineshare (../..)https://today.line.me/th/v2/article/nok8X1?utm_source=lineshare 
(.../.)https://today.line.me/th/v2/article/wnjY1p?utm_source=lineshare (../..)https://www.bangkokbiznews.com/news/961903 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/9B9eJE?utm_source=lineshare (../..) . https://today.line.me/th/v2/article/wnjY1p?utm_source=lineshare  
(../..)https://www.bangkokbiznews.com/news/961832 (../..) 

https://www.Twitter@ddpmnews/
https://khaopenkhao.com/?p=20793
https://web.facebook.com/100031018435007/posts/518328852544391/?d=n&_rdc=1&_rdr
https://today.line.me/th/v2/article/pYQ5Q7?utm_source=lineshare
https://today.line.me/th/v2/article/wnjY1p?utm_source=lineshare
https://www.bangkokbiznews.com/news/961903
https://today.line.me/th/v2/article/9B9eJE?utm_source=lineshare
https://today.line.me/th/v2/article/wnjY1p?utm_source=lineshare
https://www.bangkokbiznews.com/news/961832
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  ➡  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ จ.เลย หนองคาย หนองบัวล้าภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม 
อุดรธานี มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อ้านาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม 
ชัยภูมิ และนครราชสีมา  

  ➡  ภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
จันทบุรี และตราด  
  �โดยก้าชับให้จังหวัดประสานอ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล
สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมโดยเฉพาะในพื นที่เสี่ยงภัย ทั งที่ลาดเชิงเขา พื นที่ลุ่มต่้า 
พื นที่ชุมชนเมืองที่อาจได้รับผลกระทบจากน ้าท่วมฉับพลันและน ้าป่าไหลหลาก ส้าหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
โดยเฉพาะถ ้าน ้าตก ถ ้าลอด หากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการแจ้งเตือนหรือพิจารณาปิดกั นพื นที่ 
เพ่ือความปลอดภัย 
  �ทั งนี  ได้เน้นย ้าทีมปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ  
หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื นที่ให้ปฏิบัติตามแนวทางของแผนเผชิญเหตุในแต่ละพื นที่อย่างเคร่งครัด รวมทั ง
แจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนรวดเร็วและท่ัวถึง โดยใช้อุปกรณ์เตือนภัยในพื นที่ ทั งหอเตือนภัย หอกระจายข่าว และ
เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม อีกทั งสร้างการรับรู้และแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศ
เตือนภัยผ่านทุกช่องทาง ทั งสื่อสังคม ออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย และหอกระจายข่าว ที่ส้าคัญ ให้จัดเจ้าหน้าที่ 
ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ชุดเคลื่อนที่เร็ว รถปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัย เข้าประจ้าพื นที่เสี่ยงประสาน
การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพื นที่ เพ่ือเตรียมพร้อมทรัพยากรให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที  
  � ส้าหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื นที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัย 
จากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากมีประกาศหรือค้าเตือนขอให้ปฏิบัติตามค้าแนะน้าอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นหรือ 
ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784”  
โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง  
เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2145
วันที่: ศุกร์ 24 - พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 91(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ปภ.ขับเคลื่อนกลไก การจัดการสาธารณภัยเป็นระบบครบวงจร

รหัสข่าว: C-210924031096(24 ก.ย. 64/05:02) หน้า: 1/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 111.68 Ad Value: 53,606.40 PRValue : 160,819.20 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2145
วันที่: ศุกร์ 24 - พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 91(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ปภ.ขับเคลื่อนกลไก การจัดการสาธารณภัยเป็นระบบครบวงจร

รหัสข่าว: C-210924031096(24 ก.ย. 64/05:02) หน้า: 2/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 111.68 Ad Value: 53,606.40 PRValue : 160,819.20 คลิป: สี่สี(x3)



           
ฉบับประจ ำวันที่..24..เดือน..กันยำยน... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ...1..จ ำนวน …2..แผ่น 
 
ปภ.สรุป "น  ำท่วม" 5 จังหวัด เร่งระบำยน  ำ-ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 23 ก.ย. 2564 เวลำ 10:19 น. 

 
ปภ. รำยงำนยังคงมีสถำนกำรณ์ 

น  ำท่วมใน 5 จังหวัด เร่งระบำยน  ำ  

ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ส ำรวจควำมเสียหำยและ 

ให้กำรช่วยเหลือประชำชน 

 
  เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 16-23 ก.ย. 64 เกิด 
อุทกภัยใน 19 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลําปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร ชัยภูมิ เลย 
นครราชสีมา ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และนครศรีธรรมราช รวม 57 อําเภอ 153 
ตําบล 645 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,336  ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด  
ยังคงมีสถานการณ์ใน 5 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ตาก ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงาน จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 64 - ปัจจุบัน 
ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่ 19 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลําปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี 
และนครศรีธรรมราช รวม 57 อําเภอ 153 ตําบล 645 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,336 ครัวเรือน 
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ใน 5 จังหวัด ดังนี้ 
  1. พิจิตร ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอสากเหลกก อําเภอบึงนาราง 
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง อําเภอวชิรบารมี อําเภอโพทะเล และอําเภอสามง่าม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ําการเกษตร  

2. ตำก เกิดฝนตกหนักทําให้ระดับน้ําในคลองแม่ระกาเอ่อล้นตลิ่งในพ้ืนที่ตําบลโปงแดง อําเภอเมืองตาก (หมู่ 
1,11,14) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ํา 
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  3. ชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักและลําน้ําชีเอ่อเข้าท่วมในพ้ืนที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอหนองบัวระเหว อําเภอจัตุรัส อําเภอ
เมืองชัยภูมิ อําเนินสง่า และอําเภอบ้านเขว้า  ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ํา  
  4. นครรำชสีมำ เกิดฝนตกหนักน้ําล้นอ่างเกกบน้ําเข้าท่วมในพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอด่านขุนทด อําเภอสูงเนิน 
อําเภอโนนสูง อําเภอโชคชัย และอําเภอเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ 
ด่านขุนทด อําเภอสูงเนิน อําเภอโนนสูง และอําเภอเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ําที่ไหลมาจาก 
อ่างเกกบน้ําลําเชียงไกร 
  5. พระนครศรีอยุธยำ เกิดน้ําเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพ้ืนที่ 3 อําเภอได้แก่ อําเภอผักไห่ อําเภอเสนา และ
อําเภอบางบาล  
  ปัจจุบันมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ําแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําน้อย และคลองโผงเผงซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ํา ภาพรวม
สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ําลดลง แต่ยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ําและพ้ืนที่รับน้ํา ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย
สํารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
  สําหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID 
@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ปภ.ระดมเครื่องสูบส่งน  ำระยะไกลสูบน  ำเพิ่มปริมำณน  ำในแหล่งน  ำ ส ำรองน  ำไว้ใช้ฤดูแล้งหน้ำ กรม
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย น ำรถเคร่ืองสูบส่งน  ำระยะไกล ช่วยสูบสง่น  ำไปกกัเก็บ
ในพื นที่ที่ยังขำดแคลนน  ำเพ่ือเพ่ิมปริมำณน  ำเตรียมไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้ำ  
 
  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น ้าฝนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พบว่า แม้ในบางพื นที่จะมีปริมาณฝนมาก แต่ในบางพื นที่ยังมีปริมาณฝนตกไม่มากนัก 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ได้ประสานงานจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการน้าเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่าง ๆ 
ของกรมไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที่ ทั งการก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้า การเปิดทางระบายน ้า การ
สูบระบายน ้าและการสูบน ้าเข้าไปกักเก็บตามแหล่งน ้าต่าง ๆ มาโดยตลอด ประกอบกับรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมีความ
ห่วงใยสถานการณ์น ้าของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพื นที่ที่มีปริมาณฝนตกมากจนเกิดน ้าท่วม และพื นที่มีปริมาณฝนตกน้อย 
จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยหาแนวทางให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้น้าเครื่องสูบส่งน ้าระยะไกล ซึ่งมีสมรรถนะสูงสามารถสูบส่งน ้าไปได้ถึง 

10 กิโลเมตร สูบส่งได้ 35,000 ลิตรต่อ
นาที สนับสนุนจังหวัดที่มีพื นที่ขาดแคลน
น ้า เพื่อสูบน ้าจากล้าน ้าหรือแหล่งน ้าที่ยัง
มีปริมาณน ้ามากส่งไปกักเก็บในแหล่งน ้าที่
มีปริมาณน ้าเหลือน้อยหรือขาดแคลนน ้า 
เพ่ือส้ารองน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและสนับสนุน
จังหวัดที่มีพื นที่น ้าท่วมเร่งระบายน ้าให้
รวดเร็วขึ น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2564 ที่จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 4 
ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี 

ติดตั งเครื่องสูบส่งน ้าระยะไกลสูบน ้าจากห้วยแม่ประจันต์ ส่งน ้าไปกักเก็บที่สระน ้าสาธารณะบ้านหนองแก หมู่ที่ 10 ต้าบลวัง
ไคร้ อ้าเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งสระน ้าแห่งนี เป็นแหล่งน ้าที่ใช้ในการผลิตน ้าประปาหมู่บ้านให้กับประชาชนที่อาศัยในหมู่ที่ 7  
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และหมู่ท่ี 10 กว่า 340 ครัวเรือน โดยมีระยะทางสูบน ้าจากแหล่งน ้าต้นทางถึงแหล่งน ้าปลายทาง 4.2 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะ
สูบส่งน ้าได้ถึง 160,000 ลูกบาศก์เมตร 
  นอกจากการด้าเนินการที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังได้รับการประสานงานจาก
จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบส่งน ้าระยะไกล 
ไปด้าเนินการในพื นที่ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปประเมินและตรวจสภาพพื นที่ เพื่อ
วางแผนด้าเนินการต่อไป..\\ 
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน สายด่วน 1784 
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM 
Twitter @DDPMNews 
Line @1784DDPM 
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เลย โดนพายุ ฝนตก 3 วันแล้ว เตือนเตรียมรบัมือ น้้าป่าดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยง 

77kaodedเผยแพร่ 12 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำ • 77 ข่ำวเด็ด 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีพำยุเข้ำ ในพ้ืนที่
จังหวัดเลย ติดต่อกัน 3 วันแล้ว ซึ่งเลยเป็นพื้นที่ ที่จะต้องเฝ้ำระวังใน
เรื่องพ้ืนที่เสี่ยง น้ ำป่ำ ดินโคลนถล่ม ที่อำจะเกิดขึ้นได้ ในหลำยๆพ้ืนที่ 
โดยเฉพำะพ้ืนที่ ภูเขำสูงชัน อย่ำง อ ำเภอภูเรือ อ ำเภอด่ำนซ้ำยและ
อ ำเภอที่เป็นแนวร่องแม่น้ ำท่ีจะไหลลงแม่น้ ำโขง 
 

  นำยชัยธวัช   เนียมศิริ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย ฝำกเตือนไป

ยังพ่ีน้องประชำชนที่มีบ้ำนเรือนตำมเชิงเขำหำกมีฝนตกติดต่อกัน

หลำยวัน หรือหลำยหลำยชั่วโมง ก็ขอให้ระมัดระวัง เนื่องจำกว่ำจะ

เกิดดินที่อำจจะสไลด์ลงมำทับบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยได้ กรณีที่ฝนตก

หนักก็ต้องระมัดระวังตัว อย่ำงไรก็ตำมทำงส ำนักงำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย อ ำเภอและท้องถิ่น จะมีกำรแจ้ง

เตือนเป็นระยะ เพรำะฉะนั้นก็ฝำกไปถึงพ่ีน้องประชำชนว่ำหำกมีฝน

ตกหนัก ติดต่อกันหลำยชั่วโมงก็ควรจะตื่นตัว อย่ำงไรก็ตำมเรำจะแจ้งเตือนเป็นระยะซ่ึงจังหวัดเลย ไม่มีพ้ืนที่ ที่น่ำกังวลมำกนัก 

เพียงแต่ว่ำเรำจะต้องมีกำรเตรียมตัวไว้ก่อนเพ่ือเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนัก 
 

  ส ำหรับพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดเลยจำกประวัติของปีที่ผ่ำนๆมำ 

ที่อ ำเภอปำกชมที่ อ ำเภอด่ำนซ้ำย เมืองเลยภูเรือ นำแห้ว ภูกระดึง 

เป็นหมู่บ้ำนใดที่อยู่เชิงเขำก็ถือว่ำเป็นจุดเสี่ยง ก็ไม่ได้มีเยอะแต่เป็น

พ้ืนที่ ที่จะอยู่ริมเขำลำดชันโดยเฉพำะอ ำเภอด่ำนซ้ำย หำกมีบ้ำนที่

อยู่เชิงเขำ อ ำเภอปำกชม บ้ำนที่อยู่ระหว่ำงภูเขำกับแม่น้ ำโขง พอฝน

ตกลงมำน้ ำก็ถูกระบำยมำ ยังน้ ำโขงสิ่งที่ควรจะระมัดระวังก็คือบ้ำน

ที่อยู่บริเวณนั้น 
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  ส ำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วำตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดเลย แต่ละอ ำเภอ อ ำเภอเมืองเลย จ ำนวน 9 ต ำบล 47 

หมู่บ้ำน 6 ชุมชน อ ำเภอนำด้วง  จ ำนวน 4 ต ำบล 15 หมู่บ้ำน อ ำเภอเชียงคำน จ ำนวน 6 ต ำบล 35 หมู่บ้ำน            อ ำเภอ

ปำกชม จ ำนวน 5 ต ำบล 17 หมู่บ้ำน อ ำเภอด่ำนซ้ำย จ ำนวน 8 ต ำบล 21 หมู่บ้ำน          อ ำเภอภูเรือ จ ำนวน 6 ต ำบล 33 

หมู่บ้ำน อ ำเภอท่ำลี่ จ ำนวน 6 ต ำบล 14 หมู่บ้ำน อ ำเภอวังสะพุง จ ำนวน 6 ต ำบล 16 หมู่บ้ำนอ ำเภอภูกระดึง จ ำนวน 2 

ต ำบล 8 หมู่บ้ำน  อ ำเภอภูหลวง จ ำนวน 3 ต ำบล 7 หมู่บ้ำน อ ำเภอผำขำว จ ำนวน 5 ต ำบล 13 หมู่บ้ำน อ ำเภอเอรำวัณ 

จ ำนวน 2 ต ำบล 4 หมู่บ้ำน อ ำเภอหนองหิน จ ำนวน 3 ต ำบล 18 หมู่บ้ำน อ ำเภอนำแห้ว จ ำนวน 5 ต ำบล 33 หมู่บ้ำน รวม 

14 อ ำเภอ จ ำนวน 70 ต ำบล 281 หมู่บ้ำน 6 ชุมชน 
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ล ำปำงน  ำท่วม 3 อ ำเภอ 17 หมู่บ้ำน เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
23 กันยายน 2564, 10:41 น.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  น้้าท่วมล้าปาง เริ่มคลี่คลาย พบพื้นที่ประสบภัย 17 หมู่บ้าน กระจาย 3 อ้าเภอ ได้รับความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เร่งให้
ความช่วยเหลือ  
  จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ จ.ล้าปาง และท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลาก และน้้าท่วมฉับพลันในหลายพ้ืนที่ ไป
เมื่อวานนี้ (22 ก.ย.64) ซ่ึงขณะนี้สถานการณ์แต่ละพ้ืนที่ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดย นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้า
ส้านักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล้าปาง ได้รายงานว่า ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นดังกล่าว จากการส้ารวจ มี
บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบถูกน้้าท่วมไปกว่า 160 หลังคาเรือน กระจายใน 17 หมู่บ้าน 6 ต้าบลของ 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ.
เถิน , อ.สบปราบ และ อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง  

ซึ่งในพ้ืนที่ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้าปาง มีบ้านเรือนที่ประสบภัย
มากที่สุด 102 หลังคาเรือน จากฝนที่ตกหนักลงมา โดยเมื่อ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้้าฝน ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ต.
แม่ปะ อ.เถิน พบปริมาณกว่า 100 มิลลิเมตร จึงท้าให้น้้าป่า
ทะลักจากยอดเขาอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน 
ได้ไหลหลากลงมาตามล้าห้วยแม่ปะ ก่อนล้นทะลักไหลท่วม
บ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านแม่ปะหลวง ม.1 และบ้านแม่ปะ 
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ดอย ม.7 ต.แม่ปะ อ.เถิน ส้าหรับพ้ืนที่หมู่บ้านแห่งนี้ ในห้วงเดือน
กันยายน 2564 นี้ ประสบภัยอย่างหนักไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2564 และอีกครั้งเมื่อวานนี้  
 
  ด้านสิ่งสาธารณะประโยชน์ ที่ได้รับความเสียหาย จากการ
ส้ารวจเบื้องต้นพบถนนในหมู่บ้านเขต ต.แม่ปะ อ.เถิน ซึ่งเป็น

ถนนลาดยางถูกน้้าป่ากัดเซาะจนแตก และพังเสียหายในหลายจุด ส่วนในพื้นท่ี ต.นายาง อ.สบปราบ ที่เป็นอีกพ้ืนที่ ที่ประสบ
ภัยจากฝนตกหนัก และเกิดน้้าป่าล้นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กแม่ปู - แม่ปราบ ไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรไปกว่า 40 หลังคาเรือน ก็
พบถนนคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเกิดขาด และคอสะพานเกิดช้ารุด เนื่องจากถูกน้้าป่าที่ไหลเชี่ยวแรงกัดเซาะ อย่างไร
ก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่จะได้ออกส้ารวจผลกระทบ และพ้ืนที่อย่างละเอียด เพ่ือจะได้ให้การช่วยเหลือ และซ่อมแซมต่อไป 
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ศรีสะเกษน ้ำท่วมหนัก5อ้ำเภอเร่งสูบน ้ำระบำย 
INN Newsเผยแพร่ 1 วันที่แล้ว • INN News 

  ศรีสะเกษ น  ำท่วมหนัก 5 อ ำเภอ ถนนบ้ำนเรือนชำวบ้ำนจมใต้น  ำ 
ผวจ .สั่รกำรให้ ปภ .เร่รส บน  ำระบำยน  ำออก  ที่บริเวณถนนสำย อ .กันทรลักษั 

จ.ศรีสะเกษ หน้ำปปามน  ำมัน ปตท.กระบี่ ต.หนอรหา้ำลำด อ.กันทรลักษั จ.
ศรีสะเกษ นำยวันนำ พานิชำติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นำยบาาประสรีั 

นวลสำยยั หน.ส ำนักรำนปสอรกันและบรรเทำสำนำรณภัย จ.ศรีสะเกษ นำย
สากิจ เหลือรสกาลไทย นำยอ ำเภอกันทรลักษัและหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อร ได้เดินทำรไปตรวจสภำพบริเวณท่ีเกิดน  ำท่วมถนนระดับน  ำท่วม

ส รกว่ำ 60 เซนติเมตร เป็นระยะทำรยำวประมำณ 800 เมตร ส่รผลให้รถรำทากชนิดสัาจรไปมำด้วยีวำมยำกล ำบำก 

โดยเฉพำะอย่ำรยิ่รรถขนำดเล็กไม่สำมำรถท่ีจะวิ่รผ่ำนน  ำท่วมไปได้ รถจักรยำนยนตัหลำยีันต้อรจอดเีรื่อรยนตัดับกลำร

สำยน  ำที่ท่วมส ร อีกทั รกระแสน  ำยัรได้ไหลเอ่อเข้ำไปท่วมบ้ำนเรือนขอรชำวบ้ำนหลำยหลัรที่อย ่รอบบริเวณนี  ชำวบ้ำนต้อรเร่ร

ระดมกันเก็บข้ำวขอรมีี่ำและสัตวัเลี ยรน ำขึ นไปอย ่บริเวณท่ีส ร ชำวบ้ำนหลำยีรอบีรัวไม่สำมำรถเก็บขอรได้ทันเนื่อรจำก

ระดับน  ำท่วมส รเร็วมำก ท ำให้อาปกรณัเีรื่อรใช้ไฟฟสำและเีรื่อรใช้ในบ้ำนหลำยอย่ำรได้รับีวำมเสียหำยจ ำนวนหนึ่ร 
 

  ผ ้สื่อข่ำวรำยรำนต่อไปว่ำ ก่อนหน้ำนี นำยวันนำ พานิชำติ ผวจ.

ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นำยบาาประสรีั นวลสำยยั หน.ส ำนักรำนปสอรกัน

และบรรเทำสำนำรณภัย จ.ศรีสะเกษ ได้เดินทำรไปตรวจสอบสภำพน  ำ

ท่วมที่โรรเรียนบ้ำนส ำโรรเกียรติ ต.บักดอร อ.ขานหำา ซึ่รมีน  ำป่ำจำก

เทือกเขำพนมดรรัก ชำยแดนไทย-กัมพ ชำ ได้ไหลเอ่อเข้ำไปท่วมสนำม

กีฬำและอำีำรเรียน ระดับน  ำท่วมส รประมำณ60เซนติเมตร ผ ้บริหำร

และ ีณะีร  ได้ช่วยกันเก็บข้ำวขอร สื่อกำรเรียนกำรสอน อาปกรณั

ีอมพิวเตอรัขึ นไปไว้บนชั น 2 ขอรอำีำรเรียน ท ำให้ทรัพยัสินขอรทำรรำชกำรได้รับผลกระทบเพียรเล็กน้อย 

  นำยวันนำ พานิชำติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่ำวว่ำ ขณะนี มีหลำยอ ำเภอขอร จ.ศรีสะเกษประกอบด้วย อ.ขานหำา อ.กันทร

ลักษั อ.กนัทรำรมยั อ.ขาขันนัและอ.ภ สิรหั รวมจ ำนวน5อ ำเภอ 6ต ำบล 8หม ่บ้ำน ชำวบ้ำนจ ำนวน 365 ีรัวเรือน ได้รับ

ผลกระทบเสียหำยจำกอิทนิพลลมมรสามตะวันตกเฉียรใต้ที่พัดผ่ำนเข้ำส ่ภำีตะวันออกเฉียรเหนือขอรประเทศไทย ท ำให้มีน  ำ

ท่วมฉับพลัน น  ำป่ำไหลหลำก และถนนหลำยสำยถ กตัดขำด บ้ำนเรือนชำวบ้ำนได้รับีวำมเสียหำยหลำยหลัร ตนได้สั่รกำรให้ 

นำยบาาประสรีั นวลสำยยั หัวหน้ำส ำนักรำนปสอรกันและบรรเทำสำนำรณภัยจัรหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับหน่วยรำนที่เกี่ยวข้อร  

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
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เช่น แขวรทำรหลวรศรีสะเกษที่ 2 นำยอ ำเภอและอรีักำรปกีรอรส่วนท้อรถิ่นท้อรที่เกิดเหตาน  ำท่วม ให้เร่รด ำเนินกำรแก้ไข

ปปาหำน  ำท่วมอย่ำรเร่รด่วนที่สาด โดยกำรเร่รขาดลอก  ีีลอรให้สำมำรถระบำยน  ำได้มำกและเร็วขึ นกว่ำเดิม ส่วนบริเวณน  ำท่วม

ถนนและบ้ำนเรือนที่หน้ำปปามปตท.กระบี่ ต.หนอรหา้ำลำด อ.กันทรลักษั ให้เร่รจัดหำเีรื่อรจักรและเีรื่อรส บน  ำขนำดใหา่มำ

ด ำเนินกำรส บน  ำเพ่ือระบำยน  ำออกจำกพื นที่น  ำท่วมโดยด่วนที่สาดแล้ว   

  นำยบาาประสรีั นวลสำยยั หน.ส ำนักรำนปสอรกันและบรรเทำสำนำรณภัย จ.ศรีสะเกษ กล่ำวว่ำตนได้เร่รด ำเนินกำร

แก้ไขปปาหำน  ำท่วมตำมที่ นำยวันนำ พานิชำติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้สั่รกำรโดยด่วนแล้ว โดยได้ประสำนขอรับกำรสนับสนานเีรื่อร

ส บน  ำด้วยเีรื่อรยนตัดีเซล จำกศ นยัปสอรกันและบรรเทำสำนำรณภัย เขต13อาบลรำชนำนี ท ำกำรติดตั รเีรื่อรส บน  ำเร่รระบำย

น  ำออกจำกพื นที่น  ำท่วม จ ำนวน2จาด ีือที่ บริเวณหน้ำปปามน  ำมัน ปตท.กระบี่ และท่ีบ้ำนประทำย หม ่3 ต.ทา่รใหา่ อ.กันทรลักษั 

เพ่ือเร่รระบำยน  ำลรไปส ่ล ำห้วยตำมำย อย่ำรเร่รด่วนต่อไปแล้ว 
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ชาวหมู่บ้าน 200 ปีขอทุกหน่วยงานช่วยบูรณาการป้องกนัน า้ท่วม 
 

NATIONTVอพัเดต 19 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • เผยแพร่ 19 ชัว่โมงท่ีผา่นมา 

 

  บึงใหญท่า้ยหมู่บา้นรัตนสินทร์ 200 ปี รังสิต ต าบลประชาธิปัตย ์

อ  าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ ์ธูปกระจ่าง (ดร.โบวล่ิ์ง) 

นายกเทศมนตรีนครรังสิต ไดรั้บแจง้วา่เคร่ืองสูบเสียกะทนัหนั และไดมี้ฝน

ตกลงมาจ านวนมาก จึงเดินทางไปตรวจสอบ และสัง่แกไ้ขทนัที 

ร.ต.อ.ดร.ตรีลพุธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และทีมงานไดน้ า

เคร่ืองสูบน ้าจ  านวน 3 เคร่ืองเร่งสูบน ้าออกจากบึงใหญ่ เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีแกม้ลิง 

รอรับน ้าในช่วงหนา้ฝน แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในหมู่บา้นไดเ้ป็นอยา่งดี ส่วน

สถานีสูบน ้าปากคลองรังสิต มีเคร่ืองสูบน ้าทั้งหมด 20 เคร่ือง ไดด้  าเนินการสูบระบายอยู ่จ  านวน 5 เคร่ือง และไดรั้บแผนซ่อมเพ่ิมเติม 15 

เคร่ือง ทางเจา้หนา้ท่ีก าลงัด าเนินการซ่อมแซม โดยทยอยน าเขา้มาติดตั้งเพ่ิมแลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2564 จ านวน 4 เคร่ือง และก าลงั

ประกอบเคร่ือง โดยสามารถใชก้ารไดแ้ลว้ ส่วนเคร่ืองท่ีเหลือ ก็จะทยอยเขา้มาติดตั้งต่อไปใหค้รบ โดยการสูบระบายน ้า ทางโครงการรังสิตใต ้จะ

ค านึงถึงผลกระทบกบัพ่ีนอ้ง ประชาชนท่ีอยูด่า้นนอกแม่น ้าเจา้พระยา และดา้นในคลองรังสิต ใหมี้ผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

  นายชยัพนธ์ เมียงชยั อาย ุ60 ปี บา้นเลขท่ี 113 หมู่บา้นรัตนโกสินทร์ 200 ปี รังสิต ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี กล่าววา่ 

บา้นของตนเองอยูติ่ดกบับึงใหญ่ ขอขอบคุณนายกเทศบาลนครรังสิต ท่ีใหที้มงานด าเนินการก าจดัผกัตบชวาภายในบึงใหญท่า้ยหมู่บา้น

รัตนโกสินทร์ 200 ปี รังสิต โดยไดด้ าเนินการไดไ้วกวา่อดีตท่ีผา่นมา พร้อมทั้ง นายสมศกัด์ิ เกียรติพฒันาชยั ประธานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

นครรังสิต มาเฝ้าติดตามการท างาน จนท าใหทิ้วทศัน์โปลง่ เม่ือฝนตกน ้าก็ไม่ขงันาน เม่ือสมยัก่อนถา้ฝนตกน ้าจะท่วมขงัถึง 2 วนั กวา่น ้าจะระบาย

ไปหมด หากไม่มีการเตรียมตวั ชาวบา้นก็ตอ้งเดินลยุน ้า รถจกัรยานยนตท่ี์ขบัลุยน ้าจนท่วมหวัเทียน รถจกัรยานยนตก์็จะดบั ปัจจุบนัทีมีการ

ปรับปรุงถนน รวมถึงทอ่ระบายน ้า เม่ือเสร็จแลว้คาดวา่จะดีกวา่น้ีอีก 
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ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ กล่าววา่ เราไดเ้ตรียมการล่วงหนา้เพ่ือรับมือกบัฤดูฝนมา

ตลอดกวา่หน่ึงเดือนอยูแ่ลว้ เพราะรู้วา่ในพ้ืนท่ีหมู่บา้น 200 ปีและอีกหลาย

ชุมชนมกัจะเกิดปัญหาน ้าท่วมขงัรอการระบายมาโดยตลอด เบ้ืองตน้เราได้

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ รวมถึงการแกไ้ขระยะยาว ทางเทศบาลนครรังสิตได้

ก าจดัผกัตบชวาและขยะในคลองรังสิตในเขตท่ีเรารับผดิชอบทั้งหมดรวมถึง

บึงใหญ่เพ่ือใหบึ้งสะอาด และท าการสูบน ้าภายในบึงใหญใ่หล้ดลง เตรียมไว้

รองรับปริมาณน ้าฝน เม่ือคืนท่ีผา่นมาฝนตกจนปริมาณน ้าในบึงสูง 2.2 เมตร เราไดสู้บน ้าออกจนเหลือ 1.3 เมตร เรามีเคร่ืองสูบจ านวน 3 

เคร่ือง เม่ือใชง้านเยอะจึงช ารุด จึงไดเ้ร่งแกไ้ขซ่อมแซมเพ่ือใหก้ลบัมาใชง้านไดเ้หมือเดิม นอกจากน้ีไดป้ระสานงานกรมชลประทาน ไดรั้บความ

ช่วยเหลือมาโดยตลอด บริเวณสะพานแดงระดบัน ้าไดล้ดลงมาได ้10 เซนติเมตรแลว้ เม่ือวานท่ีไปดูความพร้อมของเคร่ืองสูบน ้าท่ีประตูระบายน ้า

ปากครองรังสิต ต.บา้นใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีเคร่ืองสูบน ้า 20 เคร่ือง สามารถใชไ้ด ้5 เคร่ือง เบ้ืองตน้ทางกรมชลฯไดแ้กไ้ขท าใหก้ลบัมาใช้

งานไดแ้ลว้รวม 8 เคร่ือง นอกจากน้ียงัไดรั้บความร่วมมือดีจากหน่วยงานอ่ืน  ๆ ไดข้อความกรุณาจากทางแขวงทางหลวงและกรมการประปา เพือ่

ท างานร่วมกนัแบบบูรณาการ เน่ืองจากการแกปั้ญหาต่าง ๆ ตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัถึงจะเกิดผลสูงสุด 
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นายกเลก็เมืองอ่างทอง เตรียมแผนรับมือน า้ท่วมพื้นที่ 
 

เดลินิวส์อพัเดต 12 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • เผยแพร่ 19 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • เดลินิวส์ 

 

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง เตรียมแผนรับมือน ้ าลน้ตล่ิง ป้องกนัเขตเศรษฐกิจศูนย์
ราชการ ส ารวจจุดเส่ียง หลงัน ้าเจา้พระยาเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง 

น าทีมสมาชิกสภาเทศบาล ผูบ้ริหาร หวัหนา้ส่วนราชการ ลงพ้ืนท่ีส ารวจเคร่ืองมือ 

ท่อสูบระบายน ้าตามแนวป้องกนัน ้าในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง เตรียมแผนรับมือ

น ้าลน้ตล่ิง ป้องกนัเขตเศรษฐกิจศูนยร์าชการ ส ารวจจุดเส่ียง เพ่ือเตรียมป้องกนั

สถานการณ์น ้าลน้ตล่ิง หลงัน ้าเจา้พระยาเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองหลายจงัหวดัไดรั้บ

ผลกระทบแลว้ ท่ีผา่นมาทกุคร้ังน ้าไหลหลาก จ.อ่างทอง ไดรั้บผลกระทบทุกคร้ัง และเพ่ือความไม่ประมาทเทศบาลเมืองอ่างทองจึงเตรียมแผน

รับมือน ้าลน้ตล่ิงป้องกนัเขตเศรษฐกิจ ศูนยร์าชการ โดยการส ารวจจุดเส่ียงเพ่ือเตรียมป้องกนัและรับมือสถานการณ์น ้าลน้ตล่ิง 
 

นายเตือนใจ กล่าววา่ ในช่วงน้ีมีพายฝุนกระหน ่าทัว่ประเทศ เพ่ือความ

ไม่ประมาท เทศบาลเมืองอ่างทอง ไดร้ะดมความคิดเตรียมความพร้อม

บุคลากร เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ต่างๆและแผนป้องกนัน ้า

ท่วม เพ่ือป้องกนัเขตเศรษฐกิจยา่นการคา้ ศาลากลาง และส่วนราชการ

ต่างๆ ท่ีผา่นมาในช่วงฤดูน ้าหลาก จ.อ่างทอง ไดรั้บผลกระทบจากภาวะ

น ้าลน้ตล่ิงเป็นประจ า ภายในเขตเทศบาลเมืองบริเวณริมแม่น ้าเจา้พระยา

ไหลผา่นทั้ง 2 ฝ่ัง มีเข่ือนผนงัป้องกนัน ้าท่วมทั้ง 2 ฝ่ังเจา้พระยา 

ขณะเดียวกนัไดท้  าการทดสอบเคร่ืองสูบน ้าท่ีติดตั้งอยูภ่ายในโรงสูบ

เทศบาลเมืองอ่างทองใหพ้ร้อมใชง้าน 
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ตากเตือนปชช.ระวงัน า้ท่วมห่วงพืน้ทีเ่ส่ียง 

INN Newsเผยแพร่ 23 ช่ัวโมงที่ผ่านมา • INN News 

 

จ.ตากเตือนประชาชนเฝ้าระวังอทุกภัยเข้ม ห่วงพืน้ที่เส่ียงแถบชายแดน-อ าเภอเมือง ขณะเตรียมอปุกรณ์เพยีบ 

นายพงศรั์ตน์ ภิรมยรั์ตน์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัตาก เปิดเผยส านกัข่าวไอ.เอน็.เอน็. ถึงสถานการณ์อุทกภยัในพ้ืนท่ี วา่ขณะน้ีทางจงัหวดัไดมี้การแจง้ 

เตือนประชาชนใหเ้ฝ้าระวงัน ้าท่วมฉบัพลนัแลว้ รวมไปถึงดินโคลนถล่ม น ้าป่าไหลหลากในพ้ืนท่ีเส่ียงหรือซ ้ าซาก ไดแ้ก่ บริเวณแถบชายแดนท่ีมี

ลกัษณะเป็นภูเขาและอ าเภอเมืองซ่ึงเป็นท่ีลุ่ม พร้อมบูรณาการร่วมกนัทุกฝ่ายเตรียมอุปกรณ์ ทั้งแพ เรือ และการอพยพคนเบ้ืองตน้โดยชุมชนต่างๆ 

จะมีมิเตอร์เตือนภยัประกอบกบัท าการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าหลายจุด เน่ืองจากฝนตกต่อเน่ืองส่งผลใหมี้น ้าท่วมขงัเลก็นอ้ย อีกทั้งยงัมีการติดตาม

ระดบัน ้าในล าน าต่างๆ และประเมินปริมาณฝนในกระบอกวดัดว้ย 
โฆษณา - อ่านบทความต่อดา้นล่าง 

นอกจากน้ีพบวา่แม่น ้าเมยไหลผา่นอ าเภอพบพระ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง ดงันั้นจึงอาจก่อใหเ้กิดอทุกภยัได ้
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ประกาศ! แจ้งเตือนประชาชน เหตุน า้ป่าไหลหลากน า้ท่วมฉับพลนั ในอ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ 

Manager Onlineเผยแพร่ 13 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • MGR Online 

 
อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีการประกาศแจง้เตือนเหตุน ้าป่าไหลหลากน ้าท่วมฉบัพลนั ในช่วง 14.00 น. ท่ีผา่นมา 
เน่ืองจากฝนตกหนกัติดต่อกนัเป็นเวลานาน ส่งผลใหน้ ้าในล าหว้ย ล าน ้าสาขาไหลมารวมกนั ส่งผลใหร้ะดบัน ้าเพิ่มสูง เกิด
น ้าป่าไหลหลากรุนแรง 
วนัน้ี (23 ก.ย.) เพจ"อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่" ไดโ้พสตภ์าพน ้าตกแมากลาง มีน ้าป่าไหลหลากรุนแรง โดยระบุ
ขอ้ความวา่ "มีรายงานมวลน ้ าจ  านวนมหาศาล จากยอดดอยอินทนนท ์หลงัฝนตกหนกัตลอดทั้งคืนมาจนถึงช่วงเชา้วนัน้ี 
ส่งผลใหน้ ้าในล าหว้ย ล าน ้าสาขาของน ้าแม่กลางไหลมารวมกนั ส่งผลใหร้ะดบัน ้าเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะน ้าตก
แม่กลาง เกิดน ้าป่าไหลหลากอยา่งรุนแรง ก่อนจะไหลลงไปท่ีลุ่มอ าเภอจอมทอง 
จึงมีการประกาศแจง้เตือนน ้าป่าไหลหลากน ้าท่วมฉบัพลนั น ้าลน้ตล่ิง ซ่ึงล่าสุด ช่วง 14.00 น. ท่ีผา่นมา มีรายงาน
หมู่บา้นน ้าลดั ต าบลบา้นหลวง ชุมชนบา้นแม่กลางบา้นลุ่ม เทศบาลต าบลจอมทอง น ้าแม่กลางไดล้น้ตล่ิงเอ่อเขา้ท่วมถนน
น ้าตกแม่ยะ รวมถึงพื้นท่ีการเกษตร บา้นเรือนประชาชนท่ีอาศยัอยูส่องฝ่ังน ้าแม่กลางแลว้ เครดิตภาพ | ลุงหนวด ดอยอิน
ทนนท"์ 
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อิทธิพลฝนถล่มภาคอีสาน-เหนือ หลาย จว.น ้าท่วม 

 

ส านกัข่าวไทย Onlineอพัเดต 18 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • เผยแพร่ 18 ชัว่โมงท่ีผา่นมา • ส านกัข่าวไทย อสมท 

ชัยภูมิ 23 ก.ย.- ฝนตกหนกัท าใหพ้ื้นท่ีทางภาคอีสาน และภาคเหนือ
หลายจงัหวดัเร่ิมน ้าท่วม ส่วนภาคกลางน ้าในเข่ือนหลายท่ีมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนเฝ้าระวงัน ้าท่วม ดา้นกรมอตุุนิยมวิทยา เตือนมีฝนตกหนกัทัว่
ประเทศ 60-80 % 

จ.ชัยภูมิ ฝนตกหนัก ท ำเข่ือนล ำปะทำวล้น หลงัพายหุมุนเขตร้อนท่ีก าลงั

พดัเขา้เวียดนาม ท าใหฝ้นตกหนกัหลายพ้ืนท่ี โดยท่ีบนเทือกเขาภแูลนคา 

ส่งผลใหมี้มวลน ้าป่าสีแดงขุน่จ  านวนมากไหลลงในตวัเข่ือนล าปะทาว

ตอนล่างจนลน้สปิลเวย ์สูงกวา่ 30 ซม.มวลน ้าไหลเขา้สู่อุทยานแห่งชาติน ้าตกตาดโตนสูง เจา้หนา้ท่ีตอ้งสั่งหา้มนกัท่องเท่ียวลงเล่นน ้าโดย

เดด็ขาด และน ้าป่าดงักล่าวยงัพดัถนนเขา้ออกหมู่บา้นหว้ยผกัแผว ต.ซบัสีทองขาด ถกูตดัขาดโลกภายนอก 
 

จ.ชัยนำท เข่ือนเจ้ำพระยำน ้ำเพิ่มขึน้ฝนท่ีตกหนกัทางภาคเหนือตอนล่าง และพ้ืนท่ีจงัหวดัชยันาท ท าใหป้ริมาณน ้าในแม่น ้าเจา้พระยาสูงข้ึน

ต่อเน่ือง ส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ออกประกาศ เตือนเฝ้าระวงัสถานการณ์น ้าลุ่มเจา้พระยา เน่ืองจากประเมินปริมาณฝนท่ีตกสะสมในพ้ืนท่ี

ตอนบนลุ่มน ้าเจา้พระยา ในช่วงวนัท่ี 20-26 กนัยายน 2564  จะส่งผลใหมี้น ้าหลากจากพ้ืนท่ีตอนบนของลุ่มน ้าเจา้พระยา ไหลลงเหนือเข่ือน

เจา้พระยาเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง บริเวณต าบลบา้นกระทุ่ม ต าบลหวัเวียง อ  าเภอเสนา และต าบลท่าดินแดง อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 
 

กรมอตุุฯ เตือนฝนตกท่ัวไทย 60-80 %กรมอุตินิยมวิทยา เตือนมีฝน

ฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพ้ืนท่ีทัว่ประเทศตลอดช่วง วนัท่ี 24 – 

26 กนัยายน มีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางแห่ง 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(../...)https://tna.mcot.net/region-786527 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/Z398lL?utm_source=lineshare 

https://today.line.me/th/v2/publisher/101885
https://today.line.me/th/v2/publisher/101885
https://today.line.me/th/v2/publisher/101885
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 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://web.facebook.com/DDPMNews (../...)https://www.Twitter@DDPMNews (./..) (../...)(./..) (../...)  
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ปภ.จบัมือกองทัพบกลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือการด าเนินงานด้านการบินร่วม” 

เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภยั 

  วนัน้ี (23 ก.ย. 64) ณ หอ้งกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัแห่งชาติ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) จดั
พิธีลงนามบนัทึกความเขา้ใจ “ความร่วมมือการด าเนินงานดา้นการบิน
ร่วม” ระหวา่งกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
กระทรวงมหาดไทย กบั 

กองทพับก ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงลงนามโดยพล
โท ทรงวทิย ์หนุนภกัดี รองเสนาธิการทหารบก และนายบุญธรรม เลิศ
สุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการบินร่วมของอากาศปีกหมุน ฮ. ปภ. 

32 ในการช่วยเหลือ บรรเทา และฟ้ืนฟูจากสาธารณภยัใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) เปิดเผยวา่ เน่ืองจากบนัทึกความร่วมมือการ
ด าเนินงานดา้นการบินร่วมระหวา่งกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย กบักองทพับกฉบบัแรกจะ
ส้ินสุดระยะเวลาความร่วมมือในวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซ่ึง ปภ.และกองทพับกไดร่้วมพิจารณาถึงประสิทธิภาพดา้น
การจดัการสาธารณภยัของประเทศและประโยชน์ดา้นความปลอดภยัของประชาชน จึงไดข้ยายระยะเวลาความร่วมมือของ
ทั้งสองฝ่ายและปรับขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการบินร่วมใหมี้ความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส าหรับในวนัน้ี เป็นการลงนามบนัทึกความเขา้ใจ“ความร่วมมือการด าเนินงานดา้นการบินร่วม” ระหวา่งกรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย กบักองทพับก ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีก าหหนดระยะเวลา
ความร่วมมือ 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 ทั้งน้ี ความร่วมมือภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจฯ 
ดงักล่าว ถือเป็นการผนึกก าลงัในการด าเนินงานดา้นการบินร่วมของอากาศปีกหมุน ฮ. ปภ. 32 ในการช่วยเหลือ บรรเทา 
และฟ้ืนฟู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการสาธารณภยัของประเทศท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ดา้นความปลอดภยัแก่
ประชาชนอยา่งเป็นรูปธรรม 

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภยัคนไทยทุกคน สายด่วน 1784 

FB : กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั DDPM 

Twitter @DDPMNews  Line @1784DDPM 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://web.facebook.com/DDPMNews (../...)https://www.Twitter@DDPMNews  
(./..)https://web.facebook.com/1416823535235926/posts/2933050510279880/?d=n&_rdc=1&_rdr 
 (../...)https://web.facebook.com/429574807844741/posts/1031867110948838/?d=n&_rdc=1&_rdr 

(./..)https://khaopenkhao.com/?p=20787  
 

https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwU05pFpcbIYTbsLo-KgIfqd3_yUmPuL6hcPhKC5PqnFiqkv3ilcVYeMTpOIJqC58XKjroHuXzaz1PDlWyC5ZCBMCAJ8KELf4fGgAb3gnvcv5b8yazvQ4VBBjFXjt9J7LT2DuoM6ZRNVfStD3jV0Zf&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/1416823535235926/posts/2933050510279880/?d=n&_rdc=1&_rdr


ปีที่: 31 ฉบับที่: 11259
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือนดีเปรสชันขึ้นฝั่ง ทุกภาครับมือฝนหนัก

รหัสข่าว: C-210925037009(24 ก.ย. 64/06:13) หน้า: 1/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 101.58 Ad Value: 157,449 PRValue : 472,347 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11259
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือนดีเปรสชันขึ้นฝั่ง ทุกภาครับมือฝนหนัก

รหัสข่าว: C-210925037009(24 ก.ย. 64/06:13) หน้า: 2/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 101.58 Ad Value: 157,449 PRValue : 472,347 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11259
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือนดีเปรสชันขึ้นฝั่ง ทุกภาครับมือฝนหนัก

รหัสข่าว: C-210925037009(24 ก.ย. 64/06:13) หน้า: 3/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 101.58 Ad Value: 157,449 PRValue : 472,347 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15902
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 7

หัวข้อข่าว: ท่วม'ชัยภูมิ'อ่วม!หนักที่สุดรอบ10ปีลำปางจม100หลัง

รหัสข่าว: C-210924038061(23 ก.ย. 64/08:11) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 78.07 Ad Value: 85,877 PRValue : 257,631 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15902
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 7

หัวข้อข่าว: ท่วม'ชัยภูมิ'อ่วม!หนักที่สุดรอบ10ปีลำปางจม100หลัง

รหัสข่าว: C-210924038061(23 ก.ย. 64/08:11) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 78.07 Ad Value: 85,877 PRValue : 257,631 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23258
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

หัวข้อข่าว: เตือนดีเปรสชัน เหนืออีสานจม

รหัสข่าว: C-210925039061(24 ก.ย. 64/04:54) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 34.46 Ad Value: 37,906 PRValue : 113,718 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15903
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 15

หัวข้อข่าว: เหนือปลื้มคนแห่เที่ยว ยอดจองพักกระเตื้อง

รหัสข่าว: C-210925038072(24 ก.ย. 64/07:15) หน้า: 1/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 155.18 Ad Value: 240,529 PRValue : 721,587 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15903
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 15

หัวข้อข่าว: เหนือปลื้มคนแห่เที่ยว ยอดจองพักกระเตื้อง

รหัสข่าว: C-210925038072(24 ก.ย. 64/07:15) หน้า: 2/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 155.18 Ad Value: 240,529 PRValue : 721,587 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15903
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 15

หัวข้อข่าว: เหนือปลื้มคนแห่เที่ยว ยอดจองพักกระเตื้อง

รหัสข่าว: C-210925038072(24 ก.ย. 64/07:15) หน้า: 3/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 155.18 Ad Value: 240,529 PRValue : 721,587 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กันยายน 2564 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: ประกาศกรมอุตุฯ "พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่" ไทยตอนบนฝนตกหนัก

รหัสข่าว: I-I210924000189 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/663928
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กันยายน 2564 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: ประกาศกรมอุตุฯ "พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่" ไทยตอนบนฝนตกหนัก

รหัสข่าว: I-I210924000189 หน้า: 2/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/663928
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กันยายน 2564 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: ประกาศกรมอุตุฯ "พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่" ไทยตอนบนฝนตกหนัก

รหัสข่าว: I-I210924000189 หน้า: 3/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/663928
https://www.posttoday.com
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พยำกรณ์อำกำศวันนี้ เตือนฝนตกหนักบำงแห่ง ระวังน้ ำท่วมฉับพลันน้ ำป่ำไหลหลำก 23 ก.ย. 2564 เวลำ 7:19 น. 

 
"กรมอุตุนิยมวิทยำ" รำยงำน "พยำกรณ์อำกำศ" ระบุ ประเทศ

ไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบำงพื้นที่ ขอให้

ประชำชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรำยจำกฝนตกหนัก

และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอำจท ำให้เกิดน้ ำท่วมฉับพลันและน้ ำป่ำ

ไหลหลำก 

  เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 กรมอุตุนิยมวิทยำ รายงานสภาพ
อากาศประจ าวันลักษณะอากาศท่ัวไปพยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย 
ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุมที่อ่าวมะตะบันตอนบนประเทศเมียนมา ท าให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตก
ต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่ง
อาจท าให้เกิดน้ ำท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย 
  ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย 
  อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะทวีก าลังแรงขึ้น และเคลื่อนเข้าปก
คลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 24 กันยายน 2564 และจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 
พยากรณ์อากาศส าหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้ 
  ภำคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
ตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศา
เซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 5-15 กม./ชม. 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/W1YRNL?utm_source=lineshare  
(../...)https://www.js100.com/en/site/news/view/108919  
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/LnweKG?utm_source=lineshare 
/(../...)https://www.thairath.co.th/news/local/2201420 
 
 

https://today.line.me/th/v2/article/LnweKG?utm_source=lineshare


  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย 
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ 
อุณหภูมิต่ าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 
  ภำคกลำง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี 
นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 
  ภำคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด 
อุณหภูมิต่ าสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
  ภำคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี สงขลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัด
สุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 
  ภำคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ตรัง และสตูล 
อุณหภูมิต่ าสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตข้ึนมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัด
กระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 
2 เมตร 
  กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิ
ต่ าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศา
เซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

 
 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15903
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: อุตุฯเตือน24-25กย. เหนือ-อีสาน-กลาง เจอฝนถล่มหนักอีก

รหัสข่าว: C-210925038075(24 ก.ย. 64/07:14) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 62.36 Ad Value: 68,596 PRValue : 205,788 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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Section: First Section/หน้าแรก
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หัวข้อข่าว: อุตุฯเตือน24-25กย. เหนือ-อีสาน-กลาง เจอฝนถล่มหนักอีก

รหัสข่าว: C-210925038075(24 ก.ย. 64/07:14) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 62.36 Ad Value: 68,596 PRValue : 205,788 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14758
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: กรมอุตุฯเตือนฝนตกหนักทั่วไทย อิทธิพลดีเปรสชั่นเข้าเวียดนาม

รหัสข่าว: C-210924005041(24 ก.ย. 64/06:10) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 25.48 Ad Value: 22,932 PRValue : 68,796 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11258
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือน'เตี้ยนหมู่' ขึ้นฝั่ง-หอบฝน ทั่วปท.รับน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-210924012059(24 ก.ย. 64/05:39) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 91.53 Ad Value: 141,871.50 PRValue : 425,614.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11258
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือน'เตี้ยนหมู่' ขึ้นฝั่ง-หอบฝน ทั่วปท.รับน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-210924012059(24 ก.ย. 64/05:39) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 91.53 Ad Value: 141,871.50 PRValue : 425,614.50 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กันยายน 2564 เวลา 06:50
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เตือนฝนถล่ม!! 4 ภาค กทม.ไม่รอดโดนร้อยละ 70

รหัสข่าว: I-I210924000197 หน้า: 1/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/663929
https://www.posttoday.com
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