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ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมามีพื้นท่ีไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยใน 5 จังหวัด 
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 
11 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
  เกิดสถำนกำรณ์ภัยใน 5 จังหวัด แยกเป็น อุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ ตรังนครสวรรค์ และระนอง รวม 5 อ ำเภอ 12 
ต ำบล 28 หมู่บ้ำน บ้ำนเรือนประชำชนได้รับผลกระทบ 5 หลัง พื้นที่กำรเกษตรได้รับผลกระทบ 110 ไร่ ถนนเสียหำย 1 จุด 
วำตภัย 3 จังหวัด ได้แก่ พังงำ ระนอง อุตรดิตถ์ รวม 4 อ ำเภอ 6 ต ำบล 6 มู่บ้ำน บ้ำนเรือนเสียหำย 8 หลัง ดินโคลนถล่ม 2 
จังหวัด ได้แก่ ตรัง และระนอง รวม 3 อ ำเภอ 3 ต ำบล3 หมู่บ้ำน ปัจจุบันสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้วซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ส ำรวจควำมเสียหำยและให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว  
  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในฐำนะกองอ ำนวยกำรป้องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยกลำง (กอปภ.ก.) รำยงำน
ในรอบ 24 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำเกิดอุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครสวรรค์ และระนอง รวม 5 อ ำเภอ 12 ต ำบล 28 หมู่บ้ำน 
บ้ำนเรือนประชำชนได้รับผลกระทบ 5 หลัง พื้นที่กำรเกษตรได้รับผลกระทบ 110 ไร่ ถนนเสียหำย 1 จุด แยกเป็น ตรัง เกิด
อุทกภัยในพ้ืนที่อ ำเภอวังวิเศษ รวม 5 ต ำบล 17 หมู่บ้ำน นครสวรรค์ เกิดอุทกภัยใน 2 อ ำเภอ ได้แก่อ ำเภอชุมตำบง และ
อ ำเภอตำกฟ้ำ รวม 2 ต ำบล 3 หมู่บ้ำน ระนอง เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองระนอง และอ ำเภอกระบุรี 
รวม 5 ต ำบล 8 หมู่บ้ำน 
  พ้ืนที่เกิดวำตภัย 3 จังหวัด ได้แก่ พังงำ ระนอง อุตรดิตถ์ รวม 4 อ ำเภอ 6 ต ำบล 6 หมู่บ้ำน บ้ำนเรือนเสียหำย 8 หลัง 
แยกเป็น พังงำ เกิดวำตภัยใน 2 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอตะกั่วป่ำ และอ ำเภอตะกั่วทุ่งรวม 3 ต ำบล 3 หมู่บ้ำน ระนอง เกิดวำตภัย
ในอ ำเภอเมืองระนอง รวม 2 ต ำบล 2 หมู่บ้ำน อุตรดิตถ์ เกิดวำตภัยในต ำบลท่ำสัก อ ำเภอพิชัย รวม 1 หมู่บ้ำน 
  พ้ืนที่เกิดดินโคลนถล่ม 2 จังหวัด ได้แก่ ตรัง และระนอง รวม 3 อ ำเภอ 3 ต ำบล3 หมู่บ้ำน  แยกเป็น ตรัง เกิดดิน
สไลด์ปิดทับ เส้นทำงสัญจรในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ต ำบลโคกยำง อ ำเภอกันตัง ระนอง  เกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทำงสัญจรในพ้ืนที่หมู่ 5 
ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอละอุ่น และเส้นทำงสัญจรในพ้ืนที่หมู่ 1 ต ำบลบำงนอน อ ำเภอเมืองระนอง  
  ปัจจุบันทุกพ้ืนที่สถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้วซึ่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้ประสำนจังหวัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เร่งให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยเพื่อด ำเนินกำร
ช่วยเหลือตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  
  ท้ำยนี้ประชำชนสำมำรถแจ้งเหตุและขอควำมช่วยเหลือทำงไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID 
@1784DDPM และสำยด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/eDeK7x?utm_source=li
neshare 
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ปภ .ยารตาวนางภาร-ยัภกภาร 5 จาตหนาด สถาวกายณ์คลี่คลารแล้น แวนหว้าเผรแพย่ 20 ชา่นโมตภี่
ผ่าวมา 

 
  11 กรกฎำคม 2564 เวลำ 09.00 น. รำยงำนในรอบ 24 ช่ัวโมงท่ีผ่ำนมำ เกิดสถำนกำรณ์ภัยใน 5 จังหวัด แยกเป็น อุทกภัย 3 

จังหวัด ได้แก่ ตรังนครสวรรค์ และระนอง รวม 5 อ ำเภอ 12 ต ำบล 28 หมู่บ้ำน บ้ำนเรือนประชำชนได้รับผลกระทบ 5 หลัง พ้ืนท่ี

กำรเกษตรไดร้ับผลกระทบ 110 ไร่ ถนนเสียหำย 1 จุด วำตภยั 3 จังหวัด ได้แก่ พังงำ ระนอง อุตรดิตถ์ รวม 4 อ ำเภอ 6 ต ำบล 6 หมู่บำ้น 

บ้ำนเรือนเสียหำย 8 หลัง ดินโคลนถล่ม 2 จังหวัด ได้แก่ ตรัง และระนอง รวม 3 อ ำเภอ 3 ต ำบล 3 หมู่บ้ำน 

ปัจจุบันสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้วซึ่งปภ.ไดร้่วมกับจังหวัดและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องลงพื้นที่ส ำรวจควำมเสียหำยและให้กำรช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัในเบื้องต้นแล้ว 

  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในฐำนะกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยักลำง (กอปภ.ก.) รำยงำนในรอบ 24 

ช่ัวโมงท่ีผ่ำนมำเกดิอุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครสวรรค์ และระนอง รวม 5 อ ำเภอ 12 ต ำบล 28 หมู่บ้ำน บ้ำนเรือนประชำชนไดร้ับ

ผลกระทบ 5 หลัง พ้ืนท่ีกำรเกษตรไดร้ับผลกระทบ 110 ไร่ ถนนเสยีหำย 

1 จุด แยกเป็น ตรัง เกิดอุทกภยัในพ้ืนท่ีอ ำเภอวังวิเศษ รวม 5 ต ำบล17 หมู่บ้ำน นครสวรรค์ เกิดอุทกภัยใน 2 อ ำเภอ ได้แก่อ ำเภอชุมตำ

บง และอ ำเภอตำกฟ้ำ รวม 2 ต ำบล 3 หมู่บ้ำน ระนอง เกิดอุทกภยัในพ้ืนท่ี 2 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองระนอง และอ ำเภอกระบรุี รวม 5 

ต ำบล8 หมู่บ้ำน 

  พื้นที่เกิดวำตภัย 3 จังหวัด ได้แก่ พังงำ ระนอง อุตรดิตถ์ รวม 4 อ ำเภอ 6 ต ำบล 6 หมู่บ้ำน บ้ำนเรือนเสียหำย 8 หลัง แยกเป็น 

พังงำ เกิดวำตภัยใน 2 อ ำเภอ ไดแ้ก่ อ ำเภอตะกั่วป่ำ และอ ำเภอตะกั่วทุ่งรวม 3 ต ำบล 3 หมู่บ้ำน ระนอง เกิดวำตภัยในอ ำเภอเมืองระนอง

รวม 2 ต ำบล 2 หมู่บ้ำน อุตรดิตถ ์เกิดวำตภยัในต ำบลท่ำสัก อ ำเภอพิชัย รวม 1 หมู่บ้ำน 

พื้นที่เกิดดินโคลนถลม่ 2 จังหวัด ได้แก่ ตรัง และระนอง รวม 3 อ ำเภอ 3 ต ำบล3 หมู่บ้ำน แยกเป็น ตรัง เกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทำงสญัจร

ในพื้นที่หมู่ท่ี 6 ต ำบลโคกยำง อ ำเภอกันตัง ระนอง เกิดดินสไลด์ปดิทับเส้นทำงสัญจรในพื้นที่หมู่ 5 ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอละอุ่น และ

เส้นทำงสญัจรในพื้นที่หมู่ 1 ต ำบลบำงนอน อ ำเภอเมืองระนอง 

  ปัจจุบันทุกพ้ืนท่ีสถำนกำรณ์คลีค่ลำยแล้วซึ่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้ประสำนจังหวัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เร่งให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยส ำรวจ 

และประเมินควำมเสียหำยเพื่อด ำเนินกำรช่วยเหลือตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 

  ท้ำยนี้ประชำชนสำมำรถแจ้งเหตุและขอควำมช่วยเหลือทำงไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหต ุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM 

และสำยด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

กยตเผรแพย่และปยะชาสามพาวธ์   ฝ่ารปยะชาสามพาวธ์ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/qDnRqD?utm_source=lines
hare 
 

https://today.line.me/th/v2/publisher/101863
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ปภ .เผร 5 จาตหนาด ได้ยาบผลกยะภบจากสถาวกายณ์ภารใวยยบ 24 ชม  .คลี่คลารแล้น  
สวพ.FM91อัพเดต 19 ชั่วโมงที่ผ่ำนมำ • เผยแพร่ 19 ชั่วโมงที่ผ่ำนมำ 

 
  วันนี้ (11 ก.ค. 64)  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในฐำนะกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

กลำง (กอปภ.ก.) รำยงำนในรอบ 24 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำเกิดอุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครสวรรค์ และระนอง รวม 5 

อ ำเภอ 12 ต ำบล 28 หมู่บ้ำน บ้ำนเรือนประชำชนได้รับผลกระทบ 5 หลัง พื้นที่กำรเกษตรได้รับผลกระทบ 110 ไร่ ถนน

เสียหำย 1 จุด แยกเป็น ตรัง เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่อ ำเภอวังวิเศษ รวม 5 ต ำบล 17 หมู่บ้ำน นครสวรรค์ เกิดอุทกภัยใน 2 

อ ำเภอ ได้แก่อ ำเภอชุมตำบง และอ ำเภอตำกฟ้ำ รวม 2 ต ำบล 3 หมู่บ้ำน ระนอง เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อ ำเภอ ได้แก่ 

อ ำเภอเมืองระนอง และอ ำเภอกระบุรี รวม 5 ต ำบล 8 หมู่บ้ำน 

พ้ืนที่เกิดวำตภัย 3 จังหวัด ได้แก่ พังงำ ระนอง อุตรดิตถ์ รวม 4 อ ำเภอ 6 ต ำบล 6 หมู่บ้ำน บ้ำนเรือนเสียหำย 8 หลัง 

แยกเป็น พังงำ เกิดวำตภัยใน 2 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอตะกั่วป่ำ และอ ำเภอตะกั่วทุ่ง รวม 3 ต ำบล 3 หมู่บ้ำน ระนอง เกิด

วำตภัยในอ ำเภอเมืองระนอง รวม 2 ต ำบล 2 หมู่บ้ำน อุตรดิตถ์ เกิดวำตภัยในต ำบลท่ำสัก อ ำเภอพิชัย รวม 1 หมู่บ้ำน 

  พ้ืนที่เกิดดินโคลนถล่ม 2 จังหวัด ได้แก่ ตรัง และระนอง รวม 3 อ ำเภอ 3 ต ำบล3 หมู่บ้ำน  แยกเป็น ตรัง เกิด

ดินสไลด์ปิดทับ เส้นทำงสัญจรในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต ำบลโคกยำง อ ำเภอกันตัง ระนอง  เกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทำงสัญจรใน

พ้ืนที่หมู่ 5 ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอละอุ่น และเส้นทำงสัญจรในพ้ืนที่หมู่ 1 ต ำบลบำงนอน อ ำเภอเมืองระนอง  

ปัจจุบันทุกพ้ืนที่สถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้วซึ่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้ประสำนจังหวัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง เร่งให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยส ำรวจ และประเมินควำมเสียหำยเพ่ือด ำเนินกำร

ช่วยเหลือตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 

  

  ท้ำยนี้ประชำชนสำมำรถแจ้งเหตุและขอควำมช่วยเหลือทำงไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID 

@1784DDPM และสำยด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

กยตเผรแพย่และปยะชาสามพาวธ์   ฝ่ารปยะชาสามพาวธ์ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/mDax8Z?utm_source=linesh
are 
 

https://today.line.me/th/v2/publisher/100126
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งยาต ย่นม  !ฝวถลม่หวาก วำ้าป่าภะลากภ่นม 4 ย้าเภย เงยืวปชช .ยาบมยืยีก  
Khaosodอัพเดต 16 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำ • เผยแพร่ 16 ชั่วโมงที่ผ่ำนมำ 

 
ตรัง อ่วม  !มนถล่มหนัก น้ ำป่ำทะลักท่วม 4 อ ำเภอ เตือนปชช .รับมืออีก ฝวถล่ม งยาต ง่ยเวื่ยตหลารนาว วำ้าป่าภะลากภ่นม 
4 ย้าเภย ยะดาบสูตเกืยบ 1 เมงย ด้าว จาตหนาดแจ้ตเงืยวปยะชาชวยาบมืยถึต 13 กวีำ.ค. 

  วันที่ 11 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกสถำนกำรณ์มนตกหนักติดต่อกันหลำยวันในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 

ส่งผลให้เกิดน้ ำป่ำไหลหลำกเข้ำท่วมในพ้ืนที่ลุ่มต่ ำติดริมมั่งแม่น้ ำตรัง ในพ้ืนที่ 4 อ ำเภอ คือ อ.วังวิเศษ, อ.สิเกำ, อ.เมือง

ตรัง และ อ.กันตัง โดยเฉพำะในพ้ืนที่ ต.ท่ำสะบ้ำ และ ต.เขำวิเศษ อ.วังวิเศษ ซึ่งรับน้ ำจำกแม่น้ ำตรัง อ.ห้วยยอด และรับ

น้ ำจำกคลองชี อ.วังวิเศษ พบว่ำปริมำณน้ ำจ ำนวนมำกไหลหลำกลงท่วมพ้ืนที่ริมมั่งอย่ำงต่อเนื่อง  โดยเฉพำะที่ ต.เขำ

วิเศษ อ.วังวิเศษ ล่ำสุด นำยสมปอง หนูเนื่อง นำยกอบต.เขำวิเศษ ได้น ำเจ้ำหน้ำที่เร่งออกส ำรวจบ้ำนเรือนของประชำชน 

ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1, 2, 4, 8, 11 และ 18 ซึ่งประสบปัญหำน้ ำท่วมแล้วรวมประมำณ 40 หลงัคำเรือน ระดับน้ ำสูงประมำณ 

50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร แต่หำกมนไม่ตกลงมำซ้ ำ ปริมำณน้ ำทั้งหมดก็จะไหลลงสู่พ้ืนที่ด้ำนล่ำงอย่ำงรวดเร็ว หรือ

ภำยใน 1-2 วันนี้ 

           
มนถล่ม ตรัง ต่อเนื่องหลำยวัน น้ ำป่ำทะลักท่วม 4 อ ำเภอ ระดับสูงเกือบ 1 เมตร 

  อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกนี้ปริมำณน้ ำจำกพ้ืนที่ด้ำนบนของ จ.ตรัง ก็จะไหลลงสู่พ้ืนที่ท้ำยน้ ำ เช่น ต.ควนธำนี และ 

ต.บำงเป้ำ อ.กันตัง ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดำมันที่ อ.กันตัง ท ำให้ชำวบ้ำนในพื้นที่ท้ำยน้ ำต้องเร่งเตรียมกำรรับน้ ำกันเป็น

กำรด่วน ซึ่งหำกน้ ำทะเลไม่หนุนสูง ปริมำณน้ ำทั้งหมดก็จะไหลลงสู่ทะเลได้อย่ำงรวดเร็ว และไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้

ชำวบ้ำนในพื้นที่ท้ำยน้ ำมำกนัก แต่ขณะนี้ท้องฟ้ำใน จ.ตรัง ก็ยังคงมืดครึ้ม ท ำให้ทำงจังหวัดต้องแจ้งเตือนประชำชนให้

เตรียมรับมือน้ ำท่วมไปจนถึง  
 
 
 
 

กยตเผรแพย่และปยะชาสามพาวธ์   ฝ่ารปยะชาสามพาวธ์ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/vDngW0?utm_source=l
ineshare 
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ฉบับประจ ำวันที…่12…..เดือน..กรกฎำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 1 แผ่น 

ยะวยตฝวงกวำ้าภ่นมดวิสไลด์ใวหลารพืำวภี่  INN Newsเผรแพย่ 19 ชา่นโมตภ่ีผ่าวมา • INN News 

      
  ระนอง มีมนตก น้ ำท่วม และดินสไลด์ ในหลำยพื้นท่ี ปภ  .เร่งเข้ำช่วยเหลือ ประชำชน  

วันนี้ (11 ก.ค.64) ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัด ระนอง ได้รำยงำนสำธำรณภัยในพื้นท่ี ว่ำ เกิดมนตก

หนักต่อเนื่อง ประกอบกับน้ ำทะเลหนุนสูง จึงส่งผลให้มีน้ ำหลำกเข้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชน ในเขตอ ำเภอเมืองระนอง 

ประกอบด้วย พื้นที่ ม.1 ซอยผำดำด ต.บำงนอน และม.2 ซอยโรงหมำก ต.บำงริ้น 

  ส่วนในพื้นท่ีอ ำเภอกระบุรี ประกอบด้วยพื้นที่ ม.1,2,3,9 ต.น้ ำจืด / พื้นที่ ม.7 ต.ล ำเลียง และพ้ืนที่ ม.6,7,8 ต.

ปำกจั่น ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของอ ำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมถึงอำสำสมัครได้เข้ำให้ควำมช่วยเหลือ ขนย้ำย

สิ่งของขึ้นที่สูง น ำกระสอบทรำยไปวำง และสูบน้ ำ เพ่ือเร่งระบำยน้ ำบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชน 

 
   ทั้งนี้ ยังได้รับรำยงำนว่ำเกิดเหตุกำรณ์ต้นไม้ล้มทับบ้ำนเรือนประชำชน ได้รับควำมเสียหำยเล็กน้อย ในพ้ืนที่ ซอย

เจ็ดท่อ ต.บำงนอน อ.เมืองระนอง และบริเวณหลังโรงแรม พีพี ม.5 ต.บำงริ้น อ.เมืองระนองซึ่งเจ้ำหน้ำที่ได้เข้ำไปให้

ควำมช่วยเหลือ ด ำเนินกำรตัดและเก็บกิ่งไม้เรียบร้อยแล้ว 

 
  นอกจำกนี้ ยังเกิดดินสไลด์ในพ้ืนที่ ม.5 บ้ำนพรุตำโรย ถ.ทำงหลวงชนบท รน 1007 กม.3+500 ต.บำงแก้ว อ.ละ

อุ่น ซึ่งแขวงทำงหลวงชนบทระนองได้เร่งให้ควำมช่วยเหลือ เข้ำด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ือให้รถสำมำรถสัญจรผ่ำนไปมำได้ ส่วน

พ้ืนที่เขำน้ ำตกปุญญำบำล กม.583-584 ถ.เพชรเกษม ต.บำงนอน อ.เมืองระนอง ก็พบว่ำมีเหตุกำรณ์ดินสไลด์เช่นกัน 

เจ้ำหน้ำที่แขวงทำงหลวงระนอง ได้เข้ำด ำเนินกำรแก้ไข เพ่ือให้รถสำมำรถสัญจรผ่ำนไปมำได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วน

สถำนกำรณ์ล่ำสุด ผู้สื่อข่ำวได้รับรำยงำนว่ำ ในขณะนี้ปริมำณมนลดลง แต่ท้องฟ้ำยังคงมืดครึ้ม องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) รวมถึงหน่วยงำนที่เก่ียวข้องได้จัดเจ้ำหน้ำที่เม้ำติดตำมสถำนกำรณ์และเตรียมพร้อมให้ควำมช่วยเหลือ

ตลอด 24 ชั่วโมง 

กยตเผรแพย่และปยะชาสามพาวธ์   ฝ่ารปยะชาสามพาวธ์ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/7a8Kxr?utm_source=li
neshare 
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ฉบับประจ ำวันที…่12…..เดือน..กรกฎำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 1 แผ่น 

สมัภยปยากาย 'หลาตฝวงกหวากเมื่ยคืว' ภ้าให้เช้าวีำมีวำ้าภ่นมขาตหลารจัด!! 
สวพ.FM91อัพเดต 23 ชั่วโมงที่ผ่ำนมำ • เผยแพร่ 23 ชั่วโมงที่ผ่ำนมำ 

 
สรุปพื้นท่ีน้ ำท่วม สมุทรปรำกำร หลังเมื่อคืน มนตกหนัก!    

 -ถนนสุขุมวิท ขำเข้ำ ตั้งแต่หน้ำ บริษัทโตโยต้ำ ถึงตรงข้ำมบิ๊กซี จัมโบ้ ท่วมใน 2 ช่องทำงซ้ำย ส่วนขำออก ช่วงปำกซอย

แบริ่ง และบีทีเอสปู่เจ้ำ ท่วมช่องซ้ำย เบื้องตันยังไม่มีปัญหำกำรจรำจร 

-ถนนเทพำรักษ์ ขำเข้ำ ตั้งแต่แยกศรีเทพำ ถึงแยกส ำโรงเหนือ ท่วมเป็นระยะๆ กำรจรำจรติดขัดเป็นช่วงๆ  

-ถนนศรีนครินทร์ ขำเข้ำ ช่วงแยกศิครินทร์ ท่วมทุกช่องทำง รถติด ท้ำยอยู่ที่แยกศรีเทพำ ส่วนมั่งขำออก ยังไม่มีรำยงำน

น้ ำท่วม 

-ถนนสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ทั้ง 2 มั่ง ช่วงโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บำงนำ รถชะลอตัว  

 

 

 

 

 

 

กยตเผรแพย่และปยะชาสามพาวธ์   ฝ่ารปยะชาสามพาวธ์ 
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ปีที่: 31 ฉบับที่: 11184
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ฝนหนักน้ำป่าถล่มใต้-ตรังจม4อำเภอ

รหัสข่าว: C-210712037030(11 ก.ค. 64/06:31) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 72.82 Ad Value: 112,871 PRValue : 338,613 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11184
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ฝนหนักน้ำป่าถล่มใต้-ตรังจม4อำเภอ

รหัสข่าว: C-210712037030(11 ก.ค. 64/06:31) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 72.82 Ad Value: 112,871 PRValue : 338,613 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15828
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 7

หัวข้อข่าว: ตรังฝนซัด2วันท่วม4อภ. ปภ.เร่งย้ายผู้ป่วยติดเตียง

รหัสข่าว: C-210712038023(11 ก.ค. 64/05:49) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 21.89 Ad Value: 24,079 PRValue : 72,237 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26205
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ฝนเทถล่ม4อำเภอตรังจมบาดาล

รหัสข่าว: C-210712035019(11 ก.ค. 64/05:05) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 9.38 Ad Value: 19,698 PRValue : 59,094 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23183
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สตูลเฝ้าระวังท่วมฉับพลัน

รหัสข่าว: C-210712039027(11 ก.ค. 64/04:14) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.67 Ad Value: 10,637 PRValue : 31,911 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15828
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 6(บน)

ภาพข่าว: น้ำป่า

รหัสข่าว: C-210712038030(11 ก.ค. 64/05:59) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.34 Ad Value: 14,674 PRValue : 44,022 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26205
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สุราษฎร์แก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนสุราษฎร์-พุนพิน

รหัสข่าว: C-210712035026(11 ก.ค. 64/05:01) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 26.30 Ad Value: 55,230 PRValue : 165,690 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26205
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: เทศบาลนครพิษณุโลกเปิดศูนย์เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย-อัคคีภัย

รหัสข่าว: C-210712004026(12 ก.ค. 64/04:24) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 26.08 Ad Value: 54,768 PRValue : 164,304 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23183
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 12

หัวข้อข่าว: ทยอยขน'เคมีพิษ' จากรง.ไฟนรก!ใส่รถทำลายทิ้ง

รหัสข่าว: C-210712039038(11 ก.ค. 64/04:59) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 69.72 Ad Value: 153,384 PRValue : 460,152 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23183
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 12

หัวข้อข่าว: ทยอยขน'เคมีพิษ' จากรง.ไฟนรก!ใส่รถทำลายทิ้ง

รหัสข่าว: C-210712039038(11 ก.ค. 64/04:59) หน้า: 2/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 69.72 Ad Value: 153,384 PRValue : 460,152 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26205
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: สังคมข่าว

รหัสข่าว: C-210712004008(12 ก.ค. 64/02:07) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 111.96 Ad Value: 235,116 PRValue : 705,348 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26205
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: สังคมข่าว

รหัสข่าว: C-210712004008(12 ก.ค. 64/02:07) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 111.96 Ad Value: 235,116 PRValue : 705,348 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15829
วันที่: อังคาร 13 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: ต่างชาติบินภูเก็ตแล้ว3.9พัน ยันสมุยพลัส15กค.ตามแผน

รหัสข่าว: C-210713038015(12 ก.ค. 64/06:46) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 159.42 Ad Value: 175,362 PRValue : 526,086 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15829
วันที่: อังคาร 13 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: ต่างชาติบินภูเก็ตแล้ว3.9พัน ยันสมุยพลัส15กค.ตามแผน

รหัสข่าว: C-210713038015(12 ก.ค. 64/06:46) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 159.42 Ad Value: 175,362 PRValue : 526,086 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15829
วันที่: อังคาร 13 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: ต่างชาติบินภูเก็ตแล้ว3.9พัน ยันสมุยพลัส15กค.ตามแผน

รหัสข่าว: C-210713038015(12 ก.ค. 64/06:46) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 159.42 Ad Value: 175,362 PRValue : 526,086 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 5374
วันที่: จันทร์ 12 - พุธ 14 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: แนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

รหัสข่าว: C-210712023061(10 ก.ค. 64/04:55) หน้า: 1/1

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 44.01 Ad Value: 59,413.50 PRValue : 178,240.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

ฉบับประจ ำวันที่…12…..เดือน..กรกฎำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 1 แผ่น 

กรมอุตุฯ เตือนฝนตกทั่วไทย ระวังน ้ำท่วมฉับพลัน กทม .ฝนตก 80% ของพื นที่ 
MATICHON ONLINEอัพเดต 19 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำ • เผยแพร่ 21 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำ 

 
กรมอุตุฯ เตือนฝนตกท่ัวไทย ระวังน  ำท่วมฉับพลัน กทม .ฝนตก 80% ของพื นที่ 

  วันนี  (11 กรกฎำคม) กรมอุตุนิยมวิทยำ พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคกลำงตอนล่ำง

และภำคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก ำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ภำคใต้ และอ่ำวไทย ท ำให้ประเทศ

ไทยมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักมำกบำงแห่งบริเวณภำคตะวันออกและภำคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชำชนในพื นที่เสี่ยง

ภัยบริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอำจท ำให้เกิดน  ำท่วมฉับพลันและน  ำป่ำไหลหลำกได้ 

  ส ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันตอนบนตั งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ นมำ ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำ

คะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 3 เมตร ส่วนอ่ำวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 2 

เมตร ขอให้ชำวเรือบริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนระมัดระวังอันตรำยในกำรเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนอง และ

เรือเล็กบริเวณทะเลอันดำมันตอนบนควรงดออกจำกฝั่งจนถึงวันที่ 12 ก.ค.64 

พยำกรณ์อำกำศส้ำหรับประเทศไทยตั งแต่เวลำ 06.00 วันนี  ถึง 06.00 วันพรุ่งนี  

  ภำคเหนือ มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 70 ของพื นที่ กับมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตำก 

สุโขทัย พิษณุโลก ก ำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ ำสุด 23-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศำ

เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-25 กม./ชม. 

  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 60 ของพื นที่ กับมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัดชัยภูมิ 

ขอนแก่น นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ ำสุด 24-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศำเซลเซียส ลม

ตะวันออกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-25 กม./ชม. 

  ภำคกลำง มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 80 ของพื นที่ กับมีฝนตกหนักบำงแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท 

สิงห์บุรี ลพบุรี อ่ำงทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยำ สุพรรณบุรี กำญจนบุรี รำชบุรี นครปฐม สมุทรสงครำม และสมุทรสำคร 

อุณหภูมิต่ ำสุด 24-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศำเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-25 กม./ชม. 

  ภำคตะวันออก มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 80 ของพื นที่ และฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง บริเวณจังหวัดนครนำยก 

ปรำจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด อุณหภูมิต่ ำสุด 24-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/eDeK7x?utm_source=li
neshare 
 

https://today.line.me/th/v2/publisher/100100


องศำเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่น

สูงมำกกว่ำ 2 เมตร 

  ภำคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 70 ของพื นที่ กับมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส่วนมำกบริเวณจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช และพัทลุง อุณหภูมิต่ ำสุด 23-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 

องศำเซลเซียส ตั งแต่จังหวัดชุมพรขึ นมำ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมำณ 1-2 เมตร 

บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 2 เมตร ตั งแต่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 15-30 กม./

ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

  ภำคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 80 ของพื นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง 

พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ ำสุด 20-25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศำเซลเซียส ตั งแต่จังหวัด

ภูเก็ตขึ นมำ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 3 

เมตร ตั งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้ำ

คะนองคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร 

  กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 80 ของพื นที่ กับมีฝนตกหนักบำงแห่ง อุณหภูมิต่ ำสุด 24-26 

องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศำเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-25 กม./ชม. 
 


