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“บิ๊กตู่” ลุยลงพืน้ ทีต่ ่ อ 26 ก นี้ ไ มุ มวททย ตนขวนตย้ ท่ ขส สีไ อีก .ย.2 วทงหขทด

ไทยรัฐออนไลน์ -Politicsอัพเดต 18 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • เผยแพร่ 18 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา

ภาพไฮไลต์

นายกรัฐมนตรี ลุยยาว 26 ก.ย. นี้ ลงพื้นที่ จ.สุ โขทัย วางคิวต่อเนื่อง เตรี ยมไป นครราชสี มา และนครศรี ธรรมราช ต่อ เพือ่ ติดตามสถานการณ์ และ
วางแผนรับมือน้ าท่วม
วันที่ 23 ก.ย. 2564 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานจากทาเนียบรัฐบาลว่า ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจราชการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม ที่ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ล่าสุ ด พล.อ.ประยุทธ์ มีกาหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์
การบริ หารจัดการน้ าและแผนแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบปั ญหาอุทกภัยในเวลานี้ โดยวันที่ 26 ก.ย. นายกฯ มีกาหนดการลง
พื้นที่ จ.สุ โขทัย ซึ่งเดิมนายกฯ จะลงไปเมื่อวันที่ 22 ก.ย. แต่ได้เปลี่ยนมาเป็ น จ.เพชรบุรี จากนั้น นายกฯจะลงพื้นที่ จ.นครราชสี มา และ จ.
นครศรี ธรรมราช
ทั้งนี้ หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ ลงพื้นที่ตอ่ เนื่อง เริ่ มจ.สมุทรปราการ เป็ นที่แรก ต่อด้วยจ.ชัยนาท จ.ชลบุรี และ จ.เพชรบุรี และ
หลังนายกฯ ระบุจะทางานใกล้ชิด ส.ส.มากขึ้น จะลงทุกพื้นที่ รับฟังความคิดเห็น ส.ส.ในการดูแลแก้ปัญหาประชาชน ส่ วนการลงพื้นที่ของ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หลังลงพื้นที่ตรวจราชการจ.พระนครศรึ อยุธยา เป็ นที่แรก มี ส.ส.พลังประชารัฐ ไปร่ วมลงพื้นที่เป็ น
จานวนมาก เตรี ยมลงพื้นที่จงั หวัดอื่นอีกหรื อไม่ ท่ามกลางกระแสส่งสัญญาณเตรี ยมการเลือกตั้งหรื อไม่ ขณะที่นายกฯ และคนในรัฐบาล ออกมา
ยืนยันเป็ นภารกิจปกติ รัฐบาลอยูค่ รบเทอม ไม่ได้ส่งสัญญาณยุบสภา

Khao Sod (Mid-Day)
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Ad Rate: 1,550
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วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11258
Col.Inch: 125.93 Ad Value: 195,191.50
หัวข้อข่าว: ลำปาง-โคราช ฝนถล่มจมซ้ำ

รหัสข่าว: C-210924037002(23 ก.ย. 64/07:48)
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“บิ๊กตู่”สั่งเหล่าทัพช่ วย ปชชปราสพสัยวคาม ท่ วสเตำส วาสสาสารป.
Manager Onlineเผยแพร่ 12 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • MGR Online
ติดตาม

“รมว.กลาโหม” สั่งเหล่าทัพระดมช่วยประชาชนประสบภัยน้ าท่วมเต็มความสามารถ พร้อมให้กาลังพลช่วยเหลือ
ปชช.ขนย้ายของ
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.เวลา 15.00 น.ที่กระทรวงกลาโหม พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกระทรวงกลาโหม
แถลงผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 9/2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็ น
ประธาน ว่า สาหรับการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินโคนถล่มให้ศูนย์
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพสนับสนุนกาลังพล
และอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถอย่างเช่นที่ผา่ นมา ทั้งนี้ นายกฯ และ รมว.กลโหม ขอบคุณกาลังพลที่ออกไปช่วยขนของย้ายของให้กบั
ประชาชนบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาก่อนที่น้ าจะท่วม รวมถึงการฟื้ นฟูแหล่งชุมชนหลังจากน้ าลดแล้วบริ เวณภาคเหนือ
และภาคเหนือตอนล่าง

กอนีผสแพุ่แวูปุูชำยัฝพันธ์ ม่ำสปุูชำยัฝพันธ์
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“นิพนธ์” กำชับ ผู้ว่ำฯ ปภีมหำุูวัน พำสรปเีปุยชัน วูกา้ฝ่ .
คมชัดลึกออนไลน์อัพเดต 11 ชั่วโมงที่ผ่ำนมำ • เผยแพร่ 11 ชั่วโมงที่ผ่ำนมำ
อุตุเตือน พำยุดีเปรสชั่น ก่อตัวทวีควำมรุนแรง ในทะเลจีนใต้
“นิพนธ์” กำชับ ผู้ว่ำฯปภ. เฝ้ำระวังและติดตำมอย่ำงใกล้ชิด
ตลอด24ชั่วโมง ยำ แนวทำงสร้ำงที่ให้นำอยู่ ทำทำงให้นำไหล
บริหำรจัดกำรนำ ลดควำมรุนแรงภัยแล้งปีหน้ำ
เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2564 ที่กรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย(ปภ.) นำยนิพนธ์ บุญญำมณี รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย (รมช.มหำดไทย) เปิดเผยว่ำ จำกรำยงำนของ
กรมอุตนุ ิยมวิทยำ พยำกรณ์อำกำศ 7 วันข้ำงหน้ำร่องมรสุมที่พำด
ผ่ำนภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำงจะมีกำลังแรงขึน ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝน
เพิ่มขึนและมีฝนตกหนักถึงหนักมำก ทำให้ประชำชนที่อำศัยอยู่บริเวณพืนที่เสี่ยงภัยในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ ได้รับผลกระทบจำกฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ท้ำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่ำไหล
หลำกได้ในช่วงวันที่ 23 - 28 ก.ย. 2564 นัน
นำยนิพนธ์ กล่ำวว่ำ ในฐำนะที่ได้กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) ขณะนีได้สั่งกำรไปยังกรม
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในทุกภูมิภำคทั่วประเทศ ให้ติดตำมสถำนกำรณ์พำยุดีเปรสชั่นที่กำลัง
ก่อตัวในทะเลจีนใต้และกำลังทวีควำมรุนแรงขึนส่งผลกระทบต่อสภำพอำกำศฝนฟ้ำคะนองในทุกพืนที่ โดยให้วำงแผนบริหำร
จัดกำรสถำนกำรณ์ตำมแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพ ในกำรแบ่งมอบพืนที่ ภำรกิจ หน่วยงำนรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยเฉพำะ
กำลังเจ้ำหน้ำที่ เครื่องจักรกลสำธำรณภัย เตรียมพร้อมในพืนที่เสี่ยงภัยไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้มีควำมพร้อมเผชิญเหตุในกำร
ช่วยเหลือประชำชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบูรณำกำรปฏิบัติงำนร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละพืนที่ หน่วยงำนภำคี
ต่ำงๆ เพื่อลดควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ ลดควำมสูญเสียด้ำนชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ส่วนประชำชนขอให้ติดตำม
ข่ำวสำรสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด “โดยเฉพำะประชำชนที่ปลูกบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยในพืนที่รำบเชิงเขำ อำจได้รับผลกระทบจำก
สภำวะดินสไลด์ กระแสนำป่ำไหลหลำกที่รุนแรง หำกสถำนกำรณ์ในพืนที่มีแนวโน้มรุนแรง ให้อพยพประชำชนไปยังพืนที่
ปลอดภัย และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เครือข่ำยอำสำสมัคร เข้ำดูแลให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนอย่ำงเป็นระบบ ควบคู่ไปกับมำตรกำรในกำรป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้ำไป
ดูแลอย่ำงใกล้ชิด”นำยนิพนธ์ กล่ำว

-2นำยนิพนธ์ กล่ำวอีกว่ำ ในช่วงนีเป็นช่วงฤดูมรสุมของประเทศไทย ต่อเนื่องไปจนถึงสินปี โดยครอบคลุมตังแต่
ภำคเหนือลงไปจนถึงภำคใต้ ทำให้เกิดฝนตกในหลำยพืนที่ ซึ่งปริมำณนำฝนที่ตกลงมำมำกต่อเนื่องอำจเอ่อล้นในพืนที่ลุ่มต่ำ
ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ชีวิตของพี่น้องประชำชน ทังท่วมบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัย พืนที่กำรเกษตร ถนนสัญจร เป็นต้น
ทำให้พี่น้องประชำชนได้รับควำมยำกลำบำกในกำรใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจุดนีได้กำชับให้หน่วยงำนรับผิดชอบได้เฝ้ำติดตำม
สถำนกำรณ์และรำยงำนเหตุควำมรุนแรงต่อเนื่องเพื่อกำรสนับสนุนกำรช่วยเหลือดูแลประชำชน
ขณะเดียวกันในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรนำตำมหลักคิดที่ให้ไว้คือ“สร้ำงที่ให้นำอยู่ ทำทำงให้นำไหล” นัน โดย
กรมปภ.และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในแต่ละพืนที่ให้ประสำนหน่วยงำนทัง กรมชลประทำน องค์กรปกครองท้องถิ่นไปดำเนินกำร
เพื่อเก็บกักนำไว้ใช้ทำประโยชน์กำรเกษตร ผลิตนำประปำ ฯลฯเพื่อลดควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ภัยแล้งในปีหน้ำ

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 9082
หน้า: 1(ซ้าย), 12
Col.Inch: 44.83 Ad Value: 33,622.50
PRValue (x3): 100,867.50
หัวข้อข่าว: อุตุฯแจ้งเตือนพายุดีเปรสชันถล่มไทย24กย.

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15903
Col.Inch: 20.27 Ad Value: 22,297
คอลัมน์: คาร์ทิปส์: ระวังรถเหินน้ำ

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

หน้า: 9(ขวา)
PRValue (x3): 66,891

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
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(./..)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
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ปภ.แจ้ง 44 จังหวัดเหนือ -อีสำน - กลำง รับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 24 – 25 ก.ย.64 เฝ้ำระวังนำ
ท่วมฉับพลัน นำป่ำไหลหลำก
23 ก.ย.2564 เวลา 18.50 น.กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน
44 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลาง รับมือฝนตกหนัก เฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลัน
น้าป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 24-25 ก.ย. 2564
โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน
ระดับน้า และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด
พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจ้าพืนที่
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 คาดว่าจะเคลื่อนขึนฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลาง ในวันพรุ่งนี
(24 กันยายน 2564) และจะอ่อนก้าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ในช่วงวันที่ 24-25 กันยายน 2564 ท้าให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึน และ
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืนที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง กอปภ.ก.โดย กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานแจ้งไปยัง 44 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพืนที่เสี่ยงภัยดังกล่าว เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและเฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลัน
น้าป่าไหลหลากในช่วงวันที่ 24-25 กันยายน 2564 แยกเป็น
➡ ภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง แพร่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
ก้าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์
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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 เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมโดยเฉพาะในพืนที่เสี่ยงภัย ทังที่ลาดเชิงเขา พืนที่ลุ่มต่้า
พืนที่ชุมชนเมืองที่อาจได้รับผลกระทบจากน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาก ส้าหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะถ้าน้าตก ถ้าลอด หากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการแจ้งเตือนหรือพิจารณาปิดกันพืนที่
เพื่อความปลอดภัย
�ทังนี ได้เน้นย้าทีมปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ
หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพืนที่ให้ปฏิบัติตามแนวทางของแผนเผชิญเหตุในแต่ละพืนที่อย่างเคร่งครัด รวมทัง
แจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนรวดเร็วและทั่วถึง โดยใช้อุปกรณ์เตือนภัยในพืนที่ ทังหอเตือนภัย หอกระจายข่าว และ
เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม อีกทังสร้างการรับรู้และแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศ
เตือนภัยผ่านทุกช่องทาง ทังสื่อสังคม ออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย และหอกระจายข่าว ที่ส้าคัญ ให้จัดเจ้าหน้าที่
ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ชุดเคลื่อนที่เร็ว รถปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัย เข้าประจ้าพืนที่เสี่ยงประสาน
การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพืนที่ เพื่อเตรียมพร้อมทรัพยากรให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที
� ส้าหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพืนที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัย
จากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากมีประกาศหรือค้าเตือนขอให้ปฏิบัติตามค้าแนะน้าอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นหรือ
ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784”
โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 24 - พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 2145
หน้า: 91(เต็มหน้า)
Col.Inch: 111.68 Ad Value: 53,606.40
PRValue (x3): 160,819.20
หัวข้อข่าว: ปภ.ขับเคลื่อนกลไก การจัดการสาธารณภัยเป็นระบบครบวงจร

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 24 - พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 2145
หน้า: 91(เต็มหน้า)
Col.Inch: 111.68 Ad Value: 53,606.40
PRValue (x3): 160,819.20
หัวข้อข่าว: ปภ.ขับเคลื่อนกลไก การจัดการสาธารณภัยเป็นระบบครบวงจร

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

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
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ปภ.สรุป "นำท่วม" 5 จังหวัด เร่งระบำยนำ-ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 23 ก.ย. 2564 เวลำ 10:19 น.
ปภ. รำยงำนยังคงมีสถำนกำรณ์
นำท่วมใน 5 จังหวัด เร่งระบำยนำ
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สำรวจควำมเสียหำยและ
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 ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 64 - ปัจจุบัน
ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 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 ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอสากเหลกก อําเภอบึงนาราง
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง อําเภอวชิรบารมี อําเภอโพทะเล และอําเภอสามง่าม ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําการเกษตร
2. ตำก เกิดฝนตกหนักทําให้ระดับน้ําในคลองแม่ระกาเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตําบลโปงแดง อําเภอเมืองตาก (หมู่
1,11,14) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา

-23. ชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักและลําน้ําชีเอ่อเข้าท่วมในพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอหนองบัวระเหว อําเภอจัตุรัส อําเภอ
เมืองชัยภูมิ อําเนินสง่า และอําเภอบ้านเขว้า ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา
4. นครรำชสีมำ เกิดฝนตกหนักน้ําล้นอ่างเกกบน้ําเข้าท่วมในพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอด่านขุนทด อําเภอสูงเนิน
อําเภอโนนสูง อําเภอโชคชัย และอําเภอเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ
ด่านขุนทด อําเภอสูงเนิน อําเภอโนนสูง และอําเภอเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ําที่ไหลมาจาก
อ่างเกกบน้ําลําเชียงไกร
5. พระนครศรีอยุธยำ เกิดน้ําเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อําเภอได้แก่ อําเภอผักไห่ อําเภอเสนา และ
อําเภอบางบาล
ปัจจุบันมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําน้อย และคลองโผงเผงซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ํา ภาพรวม
สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ําลดลง แต่ยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําและพื้นที่รับน้ํา ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย
สํารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สําหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID
@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
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ปภ.ระดมเครื่องสูบส่งนำระยะไกลสูบนำเพิ่มปริมำณนำในแหล่งนำ สำรองนำไว้ใช้ฤดูแล้งหน้ำ กรม
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย นำรถเครื่องสูบส่งนำระยะไกล ช่วยสูบส่งนำไปกักเก็บ
ในพืนที่ที่ยังขำดแคลนนำเพื่อเพิ่มปริมำณนำเตรียมไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้ำ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้าฝนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พบว่า แม้ในบางพืนที่จะมีปริมาณฝนมาก แต่ในบางพืนที่ยังมีปริมาณฝนตกไม่มากนัก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ได้ประสานงานจังหวัดเพื่อสนับสนุนการน้าเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่าง ๆ
ของกรมไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที่ ทังการก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน้า การเปิดทางระบายน้า การ
สูบระบายน้าและการสูบน้าเข้าไปกักเก็บตามแหล่งน้าต่าง ๆ มาโดยตลอด ประกอบกับรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมีความ
ห่วงใยสถานการณ์น้าของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพืนที่ที่มีปริมาณฝนตกมากจนเกิดน้าท่วม และพืนที่มีปริมาณฝนตกน้อย
จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยหาแนวทางให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้น้าเครื่องสูบส่งน้าระยะไกล ซึ่งมีสมรรถนะสูงสามารถสูบส่งน้าไปได้ถึง
10 กิโลเมตร สูบส่งได้ 35,000 ลิตรต่อ
นาที สนับสนุนจังหวัดที่มีพืนที่ขาดแคลน
น้า เพื่อสูบน้าจากล้าน้าหรือแหล่งน้าที่ยัง
มีปริมาณน้ามากส่งไปกักเก็บในแหล่งน้าที่
มีปริมาณน้าเหลือน้อยหรือขาดแคลนน้า
เพื่อส้ารองน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและสนับสนุน
จังหวัดที่มีพืนที่น้าท่วมเร่งระบายน้าให้
รวดเร็วขึน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน
2564 ที่จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 4
ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี
ติดตังเครื่องสูบส่งน้าระยะไกลสูบน้าจากห้วยแม่ประจันต์ ส่งน้าไปกักเก็บที่สระน้าสาธารณะบ้านหนองแก หมู่ที่ 10 ต้าบลวัง
ไคร้ อ้าเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งสระน้าแห่งนีเป็นแหล่งน้าที่ใช้ในการผลิตน้าประปาหมู่บ้านให้กับประชาชนที่อาศัยในหมู่ที่ 7

-2และหมู่ที่ 10 กว่า 340 ครัวเรือน โดยมีระยะทางสูบน้าจากแหล่งน้าต้นทางถึงแหล่งน้าปลายทาง 4.2 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะ
สูบส่งน้าได้ถึง 160,000 ลูกบาศก์เมตร
นอกจากการด้าเนินการที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังได้รับการประสานงานจาก
จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบส่งน้าระยะไกล
ไปด้าเนินการในพืนที่ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปประเมินและตรวจสภาพพืนที่ เพื่อ
วางแผนด้าเนินการต่อไป..\\
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
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กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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เลย โดนพายุ ฝนตก 3 วันแล้ว เตือนเตรียมรับมือ น้้าป่าดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยง
77kaodedเผยแพร่ 12 ชั่วโมงที่ผ่ำนมำ • 77 ข่ำวเด็ด
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีพำยุเข้ำ ในพื้นที่
จังหวัดเลย ติดต่อกัน 3 วันแล้ว ซึ่งเลยเป็นพื้นที่ ที่จะต้องเฝ้ำระวังใน
เรื่องพื้นที่เสี่ยง น้ำป่ำ ดินโคลนถล่ม ที่อำจะเกิดขึ้นได้ ในหลำยๆพื้นที่
โดยเฉพำะพื้นที่ ภูเขำสูงชัน อย่ำง อำเภอภูเรือ อำเภอด่ำนซ้ำยและ
อำเภอที่เป็นแนวร่องแม่น้ำที่จะไหลลงแม่น้ำโขง
นำยชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย ฝำกเตือนไป
ยังพี่น้องประชำชนที่มีบ้ำนเรือนตำมเชิงเขำหำกมีฝนตกติดต่อกัน
หลำยวัน หรือหลำยหลำยชั่วโมง ก็ขอให้ระมัดระวัง เนื่องจำกว่ำจะ
เกิดดินที่อำจจะสไลด์ลงมำทับบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยได้ กรณีที่ฝนตก
หนักก็ต้องระมัดระวังตัว อย่ำงไรก็ตำมทำงสำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย อำเภอและท้องถิ่น จะมีกำรแจ้ง
เตือนเป็นระยะ เพรำะฉะนั้นก็ฝำกไปถึงพี่น้องประชำชนว่ำหำกมีฝน
ตกหนัก ติดต่อกันหลำยชั่วโมงก็ควรจะตื่นตัว อย่ำงไรก็ตำมเรำจะแจ้งเตือนเป็นระยะซึ่งจังหวัดเลย ไม่มีพื้นที่ ที่น่ำกังวลมำกนัก
เพียงแต่ว่ำเรำจะต้องมีกำรเตรียมตัวไว้ก่อนเพื่อเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนัก
สำหรับพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดเลยจำกประวัติของปีที่ผ่ำนๆมำ
ที่อำเภอปำกชมที่ อำเภอด่ำนซ้ำย เมืองเลยภูเรือ นำแห้ว ภูกระดึง
เป็นหมู่บ้ำนใดที่อยู่เชิงเขำก็ถือว่ำเป็นจุดเสี่ยง ก็ไม่ได้มีเยอะแต่เป็น
พื้นที่ ที่จะอยู่ริมเขำลำดชันโดยเฉพำะอำเภอด่ำนซ้ำย หำกมีบ้ำนที่
อยู่เชิงเขำ อำเภอปำกชม บ้ำนที่อยู่ระหว่ำงภูเขำกับแม่น้ำโขง พอฝน
ตกลงมำน้ำก็ถูกระบำยมำ ยังน้ำโขงสิ่งที่ควรจะระมัดระวังก็คือบ้ำน
ที่อยู่บริเวณนั้น

-2สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วำตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดเลย แต่ละอำเภอ อำเภอเมืองเลย จำนวน 9 ตำบล 47
หมู่บ้ำน 6 ชุมชน อำเภอนำด้วง จำนวน 4 ตำบล 15 หมู่บ้ำน อำเภอเชียงคำน จำนวน 6 ตำบล 35 หมู่บ้ำน
อำเภอ
ปำกชม จำนวน 5 ตำบล 17 หมู่บ้ำน อำเภอด่ำนซ้ำย จำนวน 8 ตำบล 21 หมู่บ้ำน
อำเภอภูเรือ จำนวน 6 ตำบล 33
หมู่บ้ำน อำเภอท่ำลี่ จำนวน 6 ตำบล 14 หมู่บ้ำน อำเภอวังสะพุง จำนวน 6 ตำบล 16 หมู่บ้ำนอำเภอภูกระดึง จำนวน 2
ตำบล 8 หมู่บ้ำน อำเภอภูหลวง จำนวน 3 ตำบล 7 หมู่บ้ำน อำเภอผำขำว จำนวน 5 ตำบล 13 หมู่บ้ำน อำเภอเอรำวัณ
จำนวน 2 ตำบล 4 หมู่บ้ำน อำเภอหนองหิน จำนวน 3 ตำบล 18 หมู่บ้ำน อำเภอนำแห้ว จำนวน 5 ตำบล 33 หมู่บ้ำน รวม
14 อำเภอ จำนวน 70 ตำบล 281 หมู่บ้ำน 6 ชุมชน

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(./..) https://www.tnnthailand.com/news/social/91759/ (../...)https://tna.mcot.net/region-786328

ฉบับประจำวันที่..24..เดือน..กันยำยน... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ (...)บ่ำย หน้ำ...1..จำนวน …2..แผ่น

ลำปำงนำท่วม 3 อำเภอ 17 หมู่บ้ำน เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
23 กันยายน 2564, 10:41 น.

น้้าท่วมล้าปาง เริ่มคลี่คลาย พบพื้นที่ประสบภัย 17 หมู่บ้าน กระจาย 3 อ้าเภอ ได้รับความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เร่งให้
ความช่วยเหลือ
จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ จ.ล้าปาง และท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลาก และน้้าท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ ไป
เมื่อวานนี้ (22 ก.ย.64) ซึง่ ขณะนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 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
ซึ่งในพื้นที่ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้าปาง มีบ้านเรือนที่ประสบภัย
มากที่สุด 102 หลังคาเรือน จากฝนที่ตกหนักลงมา โดยเมื่อ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้้าฝน ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ต.
แม่ปะ อ.เถิน พบปริมาณกว่า 100 มิลลิเมตร จึงท้าให้น้าป่า
ทะลักจากยอดเขาอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน
ได้ไหลหลากลงมาตามล้าห้วยแม่ปะ ก่อนล้นทะลักไหลท่วม
บ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านแม่ปะหลวง ม.1 และบ้านแม่ปะ
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ดอย ม.7 ต.แม่ปะ อ.เถิน ส้าหรับพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ ในห้วงเดือน
กันยายน 2564 นี้ ประสบภัยอย่างหนักไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2564 และอีกครั้งเมื่อวานนี้
ด้านสิ่งสาธารณะประโยชน์ ที่ได้รับความเสียหาย จากการ
ส้ารวจเบื้องต้นพบถนนในหมู่บ้านเขต ต.แม่ปะ อ.เถิน ซึ่งเป็น
ถนนลาดยางถูกน้้าป่ากัดเซาะจนแตก และพังเสียหายในหลายจุด ส่วนในพื้นที่ ต.นายาง อ.สบปราบ ที่เป็นอีกพื้นที่ ที่ประสบ
ภัยจากฝนตกหนัก และเกิดน้้าป่าล้นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กแม่ปู - แม่ปราบ ไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรไปกว่า 40 หลังคาเรือน ก็
พบถนนคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเกิดขาด และคอสะพานเกิดช้ารุด เนื่องจากถูกน้้าป่าที่ไหลเชี่ยวแรงกัดเซาะ อย่างไร
ก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่จะได้ออกส้ารวจผลกระทบ และพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือ และซ่อมแซมต่อไป
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ศรีสะเกษน้ำท่วมหนัก5อ้ำเภอเร่งสูบน้ำระบำย
INN Newsเผยแพร่ 1 วันที่แล้ว • INN News
ศรีสะเกษ นำท่วมหนัก 5 อำเภอ ถนนบ้ำนเรือนชำวบ้ำนจมใต้นำ
ผวจ สั่รกำรให้.ปภเร่รสบนำระบำยนำออก. ที่บริเวณถนนสำย อกันทรลักษั .
.กันทรลักษั จ.หนอรหา้ำลำด อ.กระบี่ ต.ศรีสะเกษ หน้ำปปามนำมัน ปตท.จ
ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นำยบาาประสรีั .ศรีสะเกษ นำยวันนำ พานิชำติ ผวจ
ศรีสะเกษ นำย.สำนักรำนปสอรกันและบรรเทำสำนำรณภัย จ.นวลสำยยั หน
สากิจ เหลือรสกาลไทย นำยอำเภอกันทรลักษัและหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อร ได้เดินทำรไปตรวจสภำพบริเวณที่เกิดนำท่วมถนนระดับนำท่วม
สรกว่ำ 60 เซนติเมตร เป็นระยะทำรยำวประมำณ 800 เมตร ส่รผลให้รถรำทากชนิดสัาจรไปมำด้วยีวำมยำกลำบำก
โดยเฉพำะอย่ำรยิ่รรถขนำดเล็กไม่สำมำรถที่จะวิ่รผ่ำนนำท่วมไปได้ รถจักรยำนยนตัหลำยีันต้อรจอดเีรื่อรยนตัดับกลำร
สำยนำที่ท่วมสร อีกทัรกระแสนำยัรได้ไหลเอ่อเข้ำไปท่วมบ้ำนเรือนขอรชำวบ้ำนหลำยหลัรที่อย่รอบบริเวณนี ชำวบ้ำนต้อรเร่ร
ระดมกันเก็บข้ำวขอรมีี่ำและสัตวัเลียรนำขึนไปอย่บริเวณที่สร ชำวบ้ำนหลำยีรอบีรัวไม่สำมำรถเก็บขอรได้ทันเนื่อรจำก
ระดับนำท่วมสรเร็วมำก ทำให้อาปกรณัเีรื่อรใช้ไฟฟสำและเีรื่อรใช้ในบ้ำนหลำยอย่ำรได้รับีวำมเสียหำยจำนวนหนึ่ร
ผ้สื่อข่ำวรำยรำนต่อไปว่ำ ก่อนหน้ำนีนำยวันนำ พานิชำติ ผวจ.
ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นำยบาาประสรีั นวลสำยยั หน.สำนักรำนปสอรกัน
และบรรเทำสำนำรณภัย จ.ศรีสะเกษ ได้เดินทำรไปตรวจสอบสภำพนำ
ท่วมที่โรรเรียนบ้ำนสำโรรเกียรติ ต.บักดอร อ.ขานหำา ซึ่รมีนำป่ำจำก
เทือกเขำพนมดรรัก ชำยแดนไทย-กัมพชำ ได้ไหลเอ่อเข้ำไปท่วมสนำม
กีฬำและอำีำรเรียน ระดับนำท่วมสรประมำณ60เซนติเมตร ผ้บริหำร
และ ีณะีร ได้ช่วยกันเก็บข้ำวขอร สื่อกำรเรียนกำรสอน อาปกรณั
ีอมพิวเตอรัขึนไปไว้บนชัน 2 ขอรอำีำรเรียน ทำให้ทรัพยัสินขอรทำรรำชกำรได้รับผลกระทบเพียรเล็กน้อย
นำยวันนำ พานิชำติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่ำวว่ำ ขณะนีมีหลำยอำเภอขอร จ.ศรีสะเกษประกอบด้วย อ.ขานหำา อ.กันทร
ลักษั อ.กันทรำรมยั อ.ขาขันนัและอ.ภสิรหั รวมจำนวน5อำเภอ 6ตำบล 8หม่บ้ำน ชำวบ้ำนจำนวน 365 ีรัวเรือน ได้รับ
ผลกระทบเสียหำยจำกอิทนิพลลมมรสามตะวันตกเฉียรใต้ที่พัดผ่ำนเข้ำส่ภำีตะวันออกเฉียรเหนือขอรประเทศไทย ทำให้มีนำ
ท่วมฉับพลัน นำป่ำไหลหลำก และถนนหลำยสำยถกตัดขำด บ้ำนเรือนชำวบ้ำนได้รับีวำมเสียหำยหลำยหลัร ตนได้สั่รกำรให้
นำยบาาประสรีั นวลสำยยั หัวหน้ำสำนักรำนปสอรกันและบรรเทำสำนำรณภัยจัรหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับหน่วยรำนที่เกี่ยวข้อร

-2เช่น แขวรทำรหลวรศรีสะเกษที่ 2 นำยอำเภอและอรีักำรปกีรอรส่วนท้อรถิ่นท้อรที่เกิดเหตานำท่วม ให้เร่รดำเนินกำรแก้ไข
ปปาหำนำท่วมอย่ำรเร่รด่วนที่สาด โดยกำรเร่รขาดลอกีีลอรให้สำมำรถระบำยนำได้มำกและเร็วขึนกว่ำเดิม ส่วนบริเวณนำท่วม
ถนนและบ้ำนเรือนที่หน้ำปปามปตท.กระบี่ ต.หนอรหา้ำลำด อ.กันทรลักษั ให้เร่รจัดหำเีรื่อรจักรและเีรื่อรสบนำขนำดใหา่มำ
ดำเนินกำรสบนำเพื่อระบำยนำออกจำกพืนที่นำท่วมโดยด่วนที่สาดแล้ว
นำยบาาประสรีั นวลสำยยั หน.สำนักรำนปสอรกันและบรรเทำสำนำรณภัย จ.ศรีสะเกษ กล่ำวว่ำตนได้เร่รดำเนินกำร
แก้ไขปปาหำนำท่วมตำมที่ นำยวันนำ พานิชำติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้สั่รกำรโดยด่วนแล้ว โดยได้ประสำนขอรับกำรสนับสนานเีรื่อร
สบนำด้วยเีรื่อรยนตัดีเซล จำกศนยัปสอรกันและบรรเทำสำนำรณภัย เขต13อาบลรำชนำนี ทำกำรติดตัรเีรื่อรสบนำเร่รระบำย
นำออกจำกพืนที่นำท่วม จำนวน2จาด ีือที่ บริเวณหน้ำปปามนำมัน ปตท.กระบี่ และที่บ้ำนประทำย หม่3 ต.ทา่รใหา่ อ.กันทรลักษั
เพื่อเร่รระบำยนำลรไปส่ลำห้วยตำมำย อย่ำรเร่รด่วนต่อไปแล้ว
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ชาวหมู่บ้าน 200 ปี ขอทุกหน่ วยงานช่ วยบูรณาการป้ องกันนา้ ท่ วม
NATIONTVอัพเดต 19 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • เผยแพร่ 19 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา

บึงใหญ่ทา้ ยหมูบ่ า้ นรัตนสิ นทร์ 200 ปี รังสิ ต ตาบลประชาธิปัตย์
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร.ต.อ.ดร.ตรี ลุพธ์ ธูปกระจ่าง (ดร.โบว์ลิ่ง)
นายกเทศมนตรี นครรังสิ ต ได้รับแจ้งว่าเครื่ องสูบเสี ยกะทันหัน และได้มีฝน
ตกลงมาจานวนมาก จึงเดินทางไปตรวจสอบ และสัง่ แก้ไขทันที
ร.ต.อ.ดร.ตรีลพุ ธ์ ธูปกระจ่ าง นายกเทศมนตรีนครรังสิ ต และทีมงานได้นา
เครื่ องสู บน้ าจานวน 3 เครื่ องเร่ งสูบน้ าออกจากบึงใหญ่ เพื่อเป็ นพื้นที่แก้มลิง
รอรับน้ าในช่วงหน้าฝน แก้ไขปั ญหาน้ าท่วมขังในหมู่บา้ นได้เป็ นอย่างดี ส่วน
สถานีสูบน้ าปากคลองรังสิ ต มีเครื่ องสู บน้ าทั้งหมด 20 เครื่ อง ได้ดาเนินการสู บระบายอยู่ จานวน 5 เครื่ อง และได้รับแผนซ่อมเพิ่มเติม 15
เครื่ อง ทางเจ้าหน้าที่กาลังดาเนินการซ่อมแซม โดยทยอยนาเข้ามาติดตั้งเพิ่มแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 จานวน 4 เครื่ อง และกาลัง
ประกอบเครื่ อง โดยสามารถใช้การได้แล้ว ส่ วนเครื่ องที่เหลือ ก็จะทยอยเข้ามาติดตั้งต่อไปให้ครบ โดยการสูบระบายน้ า ทางโครงการรังสิ ตใต้ จะ
คานึงถึงผลกระทบกับพี่นอ้ ง ประชาชนที่อยูด่ า้ นนอกแม่น้ าเจ้าพระยา และด้านในคลองรังสิ ต ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

นายชัยพนธ์ เมียงชัย อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 113 หมู่บา้ นรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี รังสิ ต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กล่าวว่า
บ้านของตนเองอยูต่ ิดกับบึงใหญ่ ขอขอบคุณนายกเทศบาลนครรังสิ ต ที่ให้ทีมงานดาเนินการกาจัดผักตบชวาภายในบึงใหญ่ทา้ ยหมู่บา้ น
รัตนโกสิ นทร์ 200 ปี รังสิ ต โดยได้ดาเนินการได้ไวกว่าอดีตที่ผา่ นมา พร้อมทั้ง นายสมศักดิ์ เกียรติพฒั นาชัย ประธานที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
นครรังสิ ต มาเฝ้าติดตามการทางาน จนทาให้ทิวทัศน์โปล่ง เมื่อฝนตกน้ าก็ไม่ขงั นาน เมื่อสมัยก่อนถ้าฝนตกน้ าจะท่วมขังถึง 2 วัน กว่าน้ าจะระบาย
ไปหมด หากไม่มีการเตรี ยมตัว ชาวบ้านก็ตอ้ งเดินลุยน้ า รถจักรยานยนต์ที่ขบั ลุยน้ าจนท่วมหัวเทียน รถจักรยานยนต์ก็จะดับ ปั จจุบนั ทีมีการ
ปรับปรุ งถนน รวมถึงท่อระบายน้ า เมื่อเสร็ จแล้วคาดว่าจะดีกว่านี้อีก

-2-

ร.ต.อ.ดร.ตรี ลุพธ์ กล่าวว่า เราได้เตรี ยมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับฤดูฝนมา
ตลอดกว่าหนึ่งเดือนอยูแ่ ล้ว เพราะรู ้วา่ ในพื้นที่หมู่บา้ น 200 ปี และอีกหลาย
ชุมชนมักจะเกิดปั ญหาน้ าท่วมขังรอการระบายมาโดยตลอด เบื้องต้นเราได้
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการแก้ไขระยะยาว ทางเทศบาลนครรังสิ ตได้
กาจัดผักตบชวาและขยะในคลองรังสิ ตในเขตที่เรารับผิดชอบทั้งหมดรวมถึง
บึงใหญ่เพือ่ ให้บึงสะอาด และทาการสู บน้ าภายในบึงใหญ่ให้ลดลง เตรี ยมไว้
รองรับปริ มาณน้ าฝน เมื่อคืนที่ผา่ นมาฝนตกจนปริ มาณน้ าในบึงสู ง 2.2 เมตร เราได้สูบน้ าออกจนเหลือ 1.3 เมตร เรามีเครื่ องสูบจานวน 3
เครื่ อง เมื่อใช้งานเยอะจึงชารุ ด จึงได้เร่ งแก้ไขซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้เหมือเดิม นอกจากนี้ได้ประสานงานกรมชลประทาน ได้รับความ
ช่วยเหลือมาโดยตลอด บริ เวณสะพานแดงระดับน้ าได้ลดลงมาได้ 10 เซนติเมตรแล้ว เมื่อวานที่ไปดูความพร้อมของเครื่ องสู บน้ าที่ประตูระบายน้ า
ปากครองรังสิ ต ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีเครื่ องสูบน้ า 20 เครื่ อง สามารถใช้ได้ 5 เครื่ อง เบื้องต้นทางกรมชลฯได้แก้ไขทาให้กลับมาใช้
งานได้แล้วรวม 8 เครื่ อง นอกจากนี้ยงั ได้รับความร่ วมมือดีจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้ขอความกรุ ณาจากทางแขวงทางหลวงและกรมการประปา เพือ่
ทางานร่ วมกันแบบบูรณาการ เนื่องจากการแก้ปัญหาต่าง ๆ ต้องอาศัยการทางานร่ วมกันถึงจะเกิดผลสูงสุ ด
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นายกเล็กเมืองอ่างทอง เตรียมแผนรับมือนา้ ท่ วมพื้นที่
เดลินิวส์อพั เดต 12 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • เผยแพร่ 19 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • เดลินิวส์

นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองอ่างทอง เตรี ยมแผนรับมือน้ าล้นตลิ่ง ป้ องกันเขตเศรษฐกิจศูนย์
ราชการ สารวจจุดเสี่ ยง หลังน้ าเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง

ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองอ่างทอง
นาทีมสมาชิกสภาเทศบาล ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าส่ วนราชการ ลงพื้นที่สารวจเครื่ องมือ
ท่อสู บระบายน้ าตามแนวป้องกันน้ าในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง เตรี ยมแผนรับมือ
น้ าล้นตลิ่ง ป้องกันเขตเศรษฐกิจศูนย์ราชการ สารวจจุดเสี่ ยง เพือ่ เตรี ยมป้องกัน
สถานการณ์น้ าล้นตลิ่ง หลังน้ าเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายจังหวัดได้รับ
ผลกระทบแล้ว ที่ผา่ นมาทุกครั้งน้ าไหลหลาก จ.อ่างทอง ได้รับผลกระทบทุกครั้ง และเพื่อความไม่ประมาทเทศบาลเมืองอ่างทองจึงเตรี ยมแผน
รับมือน้ าล้นตลิ่งป้องกันเขตเศรษฐกิจ ศูนย์ราชการ โดยการสารวจจุดเสี่ ยงเพื่อเตรี ยมป้องกันและรับมือสถานการณ์น้ าล้นตลิ่ง
นายเตือนใจ กล่าวว่า ในช่วงนี้มีพายุฝนกระหน่าทัว่ ประเทศ เพือ่ ความ
ไม่ประมาท เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ระดมความคิดเตรี ยมความพร้อม
บุคลากร เครื่ องมือ เครื่ องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆและแผนป้องกันน้ า
ท่วม เพื่อป้องกันเขตเศรษฐกิจย่านการค้า ศาลากลาง และส่วนราชการ
ต่างๆ ที่ผา่ นมาในช่วงฤดูน้ าหลาก จ.อ่างทอง ได้รับผลกระทบจากภาวะ
น้ าล้นตลิ่งเป็ นประจา ภายในเขตเทศบาลเมืองบริ เวณริ มแม่น้ าเจ้าพระยา
ไหลผ่านทั้ง 2 ฝั่ง มีเขื่อนผนังป้องกันน้ าท่วมทั้ง 2 ฝั่งเจ้าพระยา
ขณะเดียวกันได้ทาการทดสอบเครื่ องสู บน้ าที่ติดตั้งอยูภ่ ายในโรงสู บ
เทศบาลเมืองอ่างทองให้พร้อมใช้งาน
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ตากเตือนปชช.ระวังนา้ ท่ วมห่ วงพืน้ ทีเ่ สี่ ยง
INN Newsเผยแพร่ 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา • INN News

จ.ตากเตือนประชาชนเฝ้ าระวังอุทกภัยเข้ ม ห่ วงพืน้ ที่เสี่ยงแถบชายแดน-อาเภอเมือง ขณะเตรี ยมอุปกรณ์ เพียบ
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตาก เปิ ดเผยสานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการแจ้ง
เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ าท่วมฉับพลันแล้ว รวมไปถึงดินโคลนถล่ม น้ าป่ าไหลหลากในพื้นที่เสี่ ยงหรื อซ้ าซาก ได้แก่ บริ เวณแถบชายแดนที่มี
ลักษณะเป็ นภูเขาและอาเภอเมืองซึ่งเป็ นที่ลุ่ม พร้อมบูรณาการร่ วมกันทุกฝ่ ายเตรี ยมอุปกรณ์ ทั้งแพ เรื อ และการอพยพคนเบื้องต้นโดยชุมชนต่างๆ
จะมีมิเตอร์เตือนภัยประกอบกับทาการติดตั้งเครื่ องสู บน้ าหลายจุด เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องส่ งผลให้มีน้ าท่วมขังเล็กน้อย อีกทั้งยังมีการติดตาม
ระดับน้ าในลานาต่างๆ และประเมินปริ มาณฝนในกระบอกวัดด้วย
โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

นอกจากนี้พบว่าแม่น้ าเมยไหลผ่านอาเภอพบพระ อาเภอแม่สอด อาเภอแม่ระมาด อาเภอท่าสองยาง ดังนั้นจึงอาจก่อให้เกิดอุทกภัยได้

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(../...)https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000094541
(./..)https://today.line.me/th/v2/article/3OnjJk?utm_source=lineshare

ฉบับประจำวันที่..17..เดือน..กันยำยน... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้ำ (...)บ่ำย หน้ำ...1..จำนวน …1..แผ่น

ประกาศ! แจ้ งเตือนประชาชน เหตุนา้ ป่ าไหลหลากนา้ ท่ วมฉับพลัน ในอาเภอจอมทอง จ.เชี ยงใหม่
Manager Onlineเผยแพร่ 13 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • MGR Online

อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการประกาศแจ้งเตือนเหตุน้ าป่ าไหลหลากน้ าท่วมฉับพลัน ในช่วง 14.00 น. ที่ผา่ นมา
เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็ นเวลานาน ส่ งผลให้น้ าในลาห้วย ลาน้ าสาขาไหลมารวมกัน ส่ งผลให้ระดับน้ าเพิ่มสู ง เกิด
น้ าป่ าไหลหลากรุ นแรง
วันนี้ (23 ก.ย.) เพจ"อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่" ได้โพสต์ภาพน้ าตกแมากลาง มีน้ าป่ าไหลหลากรุ นแรง โดยระบุ
ข้อความว่า "มีรายงานมวลน้ าจานวนมหาศาล จากยอดดอยอินทนนท์ หลังฝนตกหนักตลอดทั้งคืนมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้
ส่ งผลให้น้ าในลาห้วย ลาน้ าสาขาของน้ าแม่กลางไหลมารวมกัน ส่ งผลให้ระดับน้ าเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะน้ าตก
แม่กลาง เกิดน้ าป่ าไหลหลากอย่างรุ นแรง ก่อนจะไหลลงไปที่ลุ่มอาเภอจอมทอง
จึงมีการประกาศแจ้งเตือนน้ าป่ าไหลหลากน้ าท่วมฉับพลัน น้ าล้นตลิ่ง ซึ่ งล่าสุ ด ช่วง 14.00 น. ที่ผา่ นมา มีรายงาน
หมู่บา้ นน้ าลัด ตาบลบ้านหลวง ชุมชนบ้านแม่กลางบ้านลุ่ม เทศบาลตาบลจอมทอง น้ าแม่กลางได้ลน้ ตลิ่งเอ่อเข้าท่วมถนน
น้ าตกแม่ยะ รวมถึงพื้นที่การเกษตร บ้านเรื อนประชาชนที่อาศัยอยูส่ องฝั่งน้ าแม่กลางแล้ว เครดิตภาพ | ลุงหนวด ดอยอิน
ทนนท์"
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อิทธิพลฝนถล่มภาคอีสาน-เหนือ หลาย จว.น้ าท่วม
สานักข่าวไทย Onlineอัพเดต 18 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • เผยแพร่ 18 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา • สานักข่าวไทย อสมท

ชัยภูมิ 23 ก.ย.- ฝนตกหนักทาให้พ้นื ที่ทางภาคอีสาน และภาคเหนือ
หลายจังหวัดเริ่ มน้ าท่วม ส่วนภาคกลางน้ าในเขื่อนหลายที่มีปริ มาณ
เพิ่มขึ้นเฝ้าระวังน้ าท่วม ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนมีฝนตกหนักทัว่
ประเทศ 60-80 %
จ.ชัยภูมิ ฝนตกหนัก ทำเขื่อนลำปะทำวล้น หลังพายุหมุนเขตร้อนที่กาลัง
พัดเข้าเวียดนาม ทาให้ฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยที่บนเทือกเขาภูแลนคา
ส่ งผลให้มีมวลน้ าป่ าสี แดงขุน่ จานวนมากไหลลงในตัวเขื่อนลาปะทาว
ตอนล่างจนล้นสปิ ลเวย์ สูงกว่า 30 ซม.มวลน้ าไหลเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ าตกตาดโตนสูง เจ้าหน้าที่ตอ้ งสั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ าโดย
เด็ดขาด และน้ าป่ าดังกล่าวยังพัดถนนเข้าออกหมู่บา้ นห้วยผักแผว ต.ซับสี ทองขาด ถูกตัดขาดโลกภายนอก
จ.ชัยนำท เขื่อนเจ้ ำพระยำน้ำเพิ่มขึน้ ฝนที่ตกหนักทางภาคเหนือตอนล่าง และพื้นที่จงั หวัดชัยนาท ทาให้ปริ มาณน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาสู งขึ้น
ต่อเนื่อง สานักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ออกประกาศ เตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าลุ่มเจ้าพระยา เนื่องจากประเมินปริ มาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่
ตอนบนลุ่มน้ าเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 20-26 กันยายน 2564 จะส่ งผลให้มีน้ าหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ าเจ้าพระยา ไหลลงเหนือเขื่อน
เจ้าพระยาเพิม่ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริ เวณตาบลบ้านกระทุ่ม ตาบลหัวเวียง อาเภอเสนา และตาบลท่าดินแดง อาเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
กรมอุตุฯ เตือนฝนตกทั่วไทย 60-80 %กรมอุตินิยมวิทยา เตือนมีฝน
ฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ทวั่ ประเทศตลอดช่วง วันที่ 24 –
26 กันยายน มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
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ปภ.จับมือกองทัพบกลงนามบันทึกความเข้ าใจ “ความร่ วมมือการดาเนินงานด้ านการบินร่ วม”
เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัย
วันนี้ (23 ก.ย. 64) ณ ห้องกองบัญชาการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัด
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่ วมมือการดาเนินงานด้านการบิน
ร่ วม” ระหว่างกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย กับ
กองทัพบก ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งลงนามโดยพล
โท ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองเสนาธิการทหารบก และนายบุญธรรม เลิศ
สุ ขีเกษม อธิ บดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานด้านการบินร่ วมของอากาศปี กหมุน ฮ. ปภ.
32 ในการช่วยเหลือ บรรเทา และฟื้ นฟูจากสาธารณภัยให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
นายบุญธรรม เลิศสุ ขีเกษม อธิ บดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิ ดเผยว่า เนื่องจากบันทึกความร่ วมมือการ
ดาเนินงานด้านการบินร่ วมระหว่างกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กับกองทัพบกฉบับแรกจะ
สิ้ นสุ ดระยะเวลาความร่ วมมือในวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่ ง ปภ.และกองทัพบกได้ร่วมพิจารณาถึงประสิ ทธิ ภาพด้าน
การจัดการสาธารณภัยของประเทศและประโยชน์ดา้ นความปลอดภัยของประชาชน จึงได้ขยายระยะเวลาความร่ วมมือของ
ทั้งสองฝ่ ายและปรับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้านการบินร่ วมให้มีความคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
สาหรับในวันนี้ เป็ นการลงนามบันทึกความเข้าใจ“ความร่ วมมือการดาเนิ นงานด้านการบินร่ วม” ระหว่างกรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กับกองทัพบก ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งมีกาหหนดระยะเวลา
ความร่ วมมือ 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ ความร่ วมมือภายใต้บนั ทึกความเข้าใจฯ
ดังกล่าว ถือเป็ นการผนึกกาลังในการดาเนินงานด้านการบินร่ วมของอากาศปี กหมุน ฮ. ปภ. 32 ในการช่วยเหลือ บรรเทา
และฟื้ นฟู เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการสาธารณภัยของประเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์ดา้ นความปลอดภัยแก่
ประชาชนอย่างเป็ นรู ปธรรม
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน สายด่วน 1784
FB : กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews Line @1784DDPM

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11259
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12
Col.Inch: 101.58 Ad Value: 157,449
PRValue (x3): 472,347
หัวข้อข่าว: เตือนดีเปรสชันขึ้นฝั่ง ทุกภาครับมือฝนหนัก

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

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15902
หน้า: 1(ขวา), 7
Col.Inch: 78.07 Ad Value: 85,877
PRValue (x3): 257,631
หัวข้อข่าว: ท่วม'ชัยภูมิ'อ่วม!หนักที่สุดรอบ10ปีลำปางจม100หลัง
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Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23258
Col.Inch: 34.46 Ad Value: 37,906
หัวข้อข่าว: เตือนดีเปรสชัน เหนืออีสานจม
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หัวข้อข่าว: เหนือปลื้มคนแห่เที่ยว ยอดจองพักกระเตื้อง
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พยำกรณ์อำกำศวันนี้ เตือนฝนตกหนักบำงแห่ง ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่ำไหลหลำก 23 ก.ย. 2564 เวลำ 7:19 น.
"กรมอุตุนิยมวิทยำ" รำยงำน "พยำกรณ์อำกำศ" ระบุ ประเทศ
ไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบำงพื้นที่ ขอให้
ประชำชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรำยจำกฝนตกหนัก
และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอำจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่ำ
ไหลหลำก
เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 กรมอุตุนิยมวิทยำ รายงานสภาพ
อากาศประจาวันลักษณะอากาศทั่วไปพยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย
ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมที่อ่าวมะตะบันตอนบนประเทศเมียนมา ทาให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตก
ต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่ง
อาจทาให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย
สาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกาลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะทวีกาลังแรงขึ้น และเคลื่อนเข้าปก
คลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 24 กันยายน 2564 และจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
พยากรณ์อากาศสาหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้
ภำคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง
ตาก สุโขทัย กาแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศา
เซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

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