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ปภ.แจง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝาระวังสถานการณน้ำในลุมน้ำมูล 

6 ต.ค. 64 เวลา 22.45 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจง 5 จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก บุรีรัมย สุรินทร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เฝาระวังระดับน้ำในลุมน้ำมูลเพ่ิมสูงข้ึน ทำ

ใหเกิดน้ำลนตลิ่งในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร รอยเอ็ด และศรีสะเกษ ในชวงวันท่ี 8 - 11 ต.ค. 64 และพ้ืนท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี ชวงวันท่ี 16 - 20 ต.ค. 64 โดยจัดเจาหนาท่ีติดตามเฝาระวังติดตามสถานการณน้ำอยางใกลชิด พรอม

ประชาสัมพันธแจงเตือนประชาชนท่ีอาศัยอยูริมสองฝงแมน้ำมูล จุดเสี่ยงท่ีลุมต่ำริมแมน้ำ เฝาระวังระดับน้ำ พรอมแจงจังหวัด

ประสาน อปท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรกลดานสาธารณภัยเพ่ือเตรียมความพรอม

ปฏิบัติการใหความชวยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ไดรับ

แจงจากกองอำนวยการน้ำแหงชาติ วา ไดประเมินปริมาณฝนตกรวมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น้ำ (องคการมหาชน) และประเมินมวลน้ำหลากสูงสุดจากลำตะคอง ลำจักราช จังหวัดนครราชสีมา และลำน้ำสาขาลุมน้ำมูล

ตอนบน ซ่ึงคาดการณมวลน้ำสูงสุดจะไหลผานจังหวัดอุบลราชธานี ในชวงวันท่ี 8 – 11 ตุลาคม 2564 สงผลใหลุมน้ำมูลมี

ระดับน้ำเพ่ิมข้ึนประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร โดยมีพ้ืนท่ีเสี่ยงเฝาระวังระดับน้ำเออลนตลิ่งบริเวณริมแมน้ำมูล ในชวงวันท่ี 8 – 

11 ตุลาคม 2564 ประกอบดวย บุรีรัมย (อำเภอสตึก) สุรินทร (3 อำเภอ ไดแก อำเภอชุมพลบุรี อำเภอทาตูม และอำเภอรัต

นบุรี) รอยเอ็ด  (2 อำเภอ ไดแก อำเภอโพนทราย และอำเภอสุวรรณภูมิ) ศรีสะเกษ (8 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองศรีสะเกษ 

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอบึงบูรพ อำเภอยางชุมนอย อำเภอราศีไศล อำเภอศิลาลาด อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอ

กันทรารมย)  

ประกอบกับมีมวลน้ำหลากจากแมน้ำชี จะไหลมารวมกับแมน้ำมูลท่ีจังหวัดอุบลราชธานีและไหลลงสูแมน้ำโขงตามลำดับ ซ่ึง

คาดการณวามวลน้ำสูงสุดจะไหลผานจังหวัดอุบลราชธานี ในชวงวันท่ี 16 – 20 ตุลาคม 2564 โดยมีพ้ืนท่ีเสี่ยงเฝาระวังระดับ

น้ำเออลนตลิ่งบริเวณพ้ืนท่ีริมแมน้ำมูลท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 6 อำเภอ ไดแก อำเภอเข่ืองใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอ

ดอนมดแดง อำเภอมวงสามสบิ อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสวางวีระวงศ  

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงไดแจง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังกลาว ตลอดจนศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเขตในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เฝาระวังติดตามสถานการณน้ำอยางใกลชิด พรอมประชาสัมพันธแจงเตือนประชาชน

ท่ีอาศัยอยูริมสองฝงแมน้ำมูล จุดเสี่ยงท่ีลุมต่ำริมแมน้ำ ใหเฝาระวังระดับน้ำท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงเตรียมพรอมในการขนยาย

สิ่งของข้ึนท่ีสูงใหพนจากแนวน้ำทวม ตลอดจนประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีจัดเตรียม

วัสดุอุปกรณ เครื่องจักรกลดานสาธารณภัย เพ่ือเตรียมความพรอมปฏิบัติการใหความชวยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง  

 

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

(/) https://today.line.me/ (/) www.js100.com/ (/) www.chadthukkrasae.co 
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สำหรับประชาชนหากพบเห็นหรือไดรับความเดือดรอนจากสถานการณภัยสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน 

“ปภ.รับแจงเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พนภัย” รวมถึง สายดวนนิรภัย1784 

ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานใหการชวยเหลือโดยดวนตอไป///// 
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ปภ.รายงานยังคงมีพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 16 จังหวัด ประสานเรงชวยเหลือผูประสบภัย 

      วันท่ี 6 ต.ค.64 เวลา 09.30 น. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณอุทกภัยจาก

อิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู”  ในชวงวันท่ี 23 ก.ย. – 6 ต.ค. 64 เกิดอุทกภัยใน 32 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลำพูน ลำปาง 

ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแกน ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรี

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

อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 208 อำเภอ 1,130 ตำบล 7,618 หมูบาน 1 เขตเทศบาล 

ประชาชนไดรับผลกระทบ 298,901 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต 9 ราย สถานการณคล่ีคลายแลว 16 จังหวัด ยังคงมี

สถานการณ 16 จังหวัด ซ่ึง ปภ.ไดรวมกับจังหวัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของลงพ้ืนท่ีสำรวจความเสียหายและใหการ

ชวยเหลือประชาชนตอไป 

 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน 

จากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู” ซ่ึงเคล่ือนตามแนวรองมรสุมเขาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให

บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมมากข้ึนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงตั้งแตวันท่ี 23 ก.ย. 64 – ปจจุบัน 

สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก ในพ้ืนท่ี 32 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย 

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

 

 กองเผยแพรและประชาสมัพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
(/) https://today.line.me/  (/) https://www.thaipost.net (/) https://www.pptvhd36.com                            

(/) www.komchadluek.net/ (/) https://www.naewna.com (/) https://www.matichon.co.th                                      

(/)  www.bangkokbiznews.com  (/)  www.khaosod.co.th    (/) www.facebook.com/DDPMNews      

(/) https://twitter.com/DDPMNews (/) https://www.infoquest.co.th  (/) www.nationtv.tv     

(/) https://www.chiangmainews.co.th/  (/) https://www.bangkokbiznews.com/  (/)www.thairath.co.th                             

(/) https://www.fm91bkk.com/ (/) https://workpointtoday.com/     (/) https://thestandard.co/              

(/) www.topnews.co.th (/) https://www.posttoday.com/ https://www.thebangkokinsight.com/ 

(/) www.js100.com (/) www.prachachat.net/  (/)https://thainews.prd.go.th (/)https://news.ch7.com                                   

(/) https://theroom44channel.com/ (/) https://mgronline.com  (/)https://siamrath.co.th/ 
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อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแกว จันทบุรี นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงหบุรี อางทอง 

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 208 อำเภอ 1,130 ตำบล 7,618 หมูบาน 1 เขตเทศบาล ประชาชน

ไดรับผลกระทบ 298,901 ครัวเรือน ผูเสียชีวิต 9 ราย (ลพบุรี 6 ราย เพชรบูรณ 2 ราย ชัยนาท 1 ราย) 

 

สถานการณคล่ีคลายแลว 16 จังหวัด (เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พิจิตร เพชรบูรณ ตาก กำแพงเพชร บุรีรัมย นครปฐม 

ยโสธร สุรินทร เลย ศรีสะเกษ สระแกว จันทบุรี ปราจีนบุรี) 

 

ยังคงมีสถานการณ 16 จังหวัด รวม 74 อำเภอ 410 ตำบล 2,176 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 101,005 

ครัวเรือน ดังนี้ 

  

1. สุโขทัย น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 3 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง และอำเภอคีรีมาศ ระดับน้ำลดลง 

 

2. พิษณุโลก น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 3 อำเภอ  ไดแก  อำเภอวังทอง อำเภอพรหมพิราม และอำเภอบางระกำ ระดับน้ำ

ลดลง 

 

3. ขอนแกน น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี  9  อำเภอ ไดแก อำเภอแวงนอย อำเภอแวงใหญ อำเภอโคกโพธิ์ชัย อำเภอชนบท 

อำเภอมัญจาคีรี อำเภอโนนศิลา อำเภอพระยืน อำเภอบานแฮด และอำเภอบานไผ ระดับน้ำเพ่ิมข้ึน ยังคงมีน้ำทวมขัง

ในพ้ืนท่ีลุมต่ำ 

 

4. ชัยภูมิ น้ำทวมขังในพ้ืนท่ีอำเภอคอนสวรรค ระดับน้ำลดลง 

 

5. นครราชสีมา น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 9 อำเภอ ไดแก อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอพิมาย 

อำเภอปกธงชัย อำเภอโนนไทย อำเภอคง อำเภอจักราช และอำเภอแกงสนามนาง ระดับน้ำลดลง จังหวัดไดจัดตั้งจุด

อพยพ 4 อำเภอ ไดแก อำเภอโนนสูง อำเภอโนนไทย อำเภอแกงสนามนาง และอำเภอเมืองนครราชสีมา ผูอพยพ 544 

คน  

 

6. อุบลราชธานี น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี  2 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ ระดับน้ำลดลง 

จังหวัดไดจัดตั้งจุดอพยพ 16 จุด รวม 405 ครัวเรือน 1,644 คน 

 

7. นครสวรรค น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 3 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนครสวรรค อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอโกรกพระ ระดับ

น้ำลดลง 
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8. อุทัยธานี น้ำทวมขังในพ้ืนท่ีอำเภอเมืองอุทัยธานี ระดับน้ำลดลง 

 

9. ชัยนาท น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 8 อำเภอ ไดแก อำเภอมโนรมย อำเภอวัดสิงห อำเภอเนินขาม อำเภอหันคา อำเภอ

สรรคบุรี อำเภอสรรพยา อำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอหนองมะโมง ระดับน้ำลดลง 

 

10. ลพบุรี น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 3 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล และอำเภอบานหม่ี ระดับน้ำลดลง 

 

11. สระบุรี น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 10 อำเภอ ไดแก อำเภอวังมวง อำเภอแกงคอย อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเฉลิมพระ

เกียรติ อำเภอเสาไห อำเภอหนองโดน อำเภอบานหมอ อำเภอดอนพุด อำเภอหนองแซง และอำเภอหนองแค ระดับน้ำ

ลดลง จังหวัดไดจัดตั้งจุดอพยพ 6 จุด รวม 307 ครัวเรือน  

 

12. สุพรรณบุรี ปจจุบันยังมีน้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 2 อำเภอ ไดแก อำเภอบางปลามา และอำเภอสองพ่ีนอง ระดับน้ำลดลง 

 

13. สิงหบุรี น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 4 อำเภอ ไดแก อำเภออินทรบุรี อำเภอคายบางระจัน อำเภอเมืองสิงหบุรี และอำเภอ

พรหมบุรี ระดบัน้ำลดลง 

 

14. อางทอง น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 5 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองอางทอง อำเภอไชโย อำเภอปาโมก อำเภอวิเศษชัยชาญ 

และอำเภอสามโก ระดับน้ำเพ่ิมข้ึน 

 

15. พระนครศรีอยุธยา น้ำจากแมน้ำเจาพระยาเออลนตล่ิงเขาทวมในพ้ืนท่ี 9 ไดแก อำเภอผักไห อำเภอเสนา อำเภอ

บางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอทาเรือ อำเภอนครหลวง และอำเภอบางปะ

หัน ปจจุบันยังคงมีน้ำทวมขังในพ้ืนท่ีลุมต่ำแมน้ำเจาพระยา แมน้ำนอย และคลองโผงเผงซ่ึงอยูนอกคันกั้นน้ำ ระดับน้ำ

ลดลง 

16. ปทุมธานี น้ำจากแมน้ำเจาพระยาเออลนตล่ิงเขาทวมในพ้ืนท่ี 2 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอ

สามโคก ระดับน้ำลดลง 

 

ภาพรวมสถานการณปจจุบันหลายพ้ืนท่ีเริ่มคล่ีคลาย แตยังคงมีน้ำทวมขังในพ้ืนท่ีลุมต่ำ อยูระหวางการเรงระบายน้ำ 

ซ่ึงกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงให

การชวยเหลือผูประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการชวยเหลือตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ฯ สำหรับประชาชนสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 1784” โดย

เพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสายดวนนิรภยั 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง///// 

 



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3535
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 4

หัวข้อข่าว: จับตาพายุ2ลูกใหม่ถล่มภาคใต้ แสนครัวเรือนเซ่นพิษ'เตี้ยนหมู่'

รหัสข่าว: C-211007040003(7 ต.ค. 64/05:14) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 69.35 Ad Value: 104,025 PRValue : 312,075 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3535
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 4

หัวข้อข่าว: จับตาพายุ2ลูกใหม่ถล่มภาคใต้ แสนครัวเรือนเซ่นพิษ'เตี้ยนหมู่'

รหัสข่าว: C-211007040003(7 ต.ค. 64/05:14) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 69.35 Ad Value: 104,025 PRValue : 312,075 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26292
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: เครียดบ้านจมบาดาล หนุ่มกรุงเก่าแขวนคอกลางน้ำ

รหัสข่าว: C-211007004004(7 ต.ค. 64/04:02) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 166.43 Ad Value: 349,503 PRValue : 1,048,509 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26292
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: เครียดบ้านจมบาดาล หนุ่มกรุงเก่าแขวนคอกลางน้ำ

รหัสข่าว: C-211007004004(7 ต.ค. 64/04:02) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 166.43 Ad Value: 349,503 PRValue : 1,048,509 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26292
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: เครียดบ้านจมบาดาล หนุ่มกรุงเก่าแขวนคอกลางน้ำ

รหัสข่าว: C-211007004004(7 ต.ค. 64/04:02) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 166.43 Ad Value: 349,503 PRValue : 1,048,509 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15915
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: ลุ้นระทึกอีก2พายุห่วงเติมเขื่อนล้นปทุมเร่งลอกคลองนนท์สั่งรับมือท่วม

รหัสข่าว: C-211007020003(7 ต.ค. 64/05:31) หน้า: 1/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 149.59 Ad Value: 231,864.50 PRValue : 695,593.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15915
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: ลุ้นระทึกอีก2พายุห่วงเติมเขื่อนล้นปทุมเร่งลอกคลองนนท์สั่งรับมือท่วม

รหัสข่าว: C-211007020003(7 ต.ค. 64/05:31) หน้า: 2/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 149.59 Ad Value: 231,864.50 PRValue : 695,593.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15915
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: ลุ้นระทึกอีก2พายุห่วงเติมเขื่อนล้นปทุมเร่งลอกคลองนนท์สั่งรับมือท่วม

รหัสข่าว: C-211007020003(7 ต.ค. 64/05:31) หน้า: 3/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 149.59 Ad Value: 231,864.50 PRValue : 695,593.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15915
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 6

หัวข้อข่าว: นายกฯบินนครศรีดูแผนรับมือน้ำ อุตุฯชี้ปลายตุลา'เหนือ'เข้าหนาว

รหัสข่าว: C-211007038078(6 ต.ค. 64/08:20) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 170.45 Ad Value: 264,197.50 PRValue : 792,592.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15915
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 6

หัวข้อข่าว: นายกฯบินนครศรีดูแผนรับมือน้ำ อุตุฯชี้ปลายตุลา'เหนือ'เข้าหนาว

รหัสข่าว: C-211007038078(6 ต.ค. 64/08:20) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 170.45 Ad Value: 264,197.50 PRValue : 792,592.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15915
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 6

หัวข้อข่าว: นายกฯบินนครศรีดูแผนรับมือน้ำ อุตุฯชี้ปลายตุลา'เหนือ'เข้าหนาว

รหัสข่าว: C-211007038078(6 ต.ค. 64/08:20) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 170.45 Ad Value: 264,197.50 PRValue : 792,592.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15915
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 6

หัวข้อข่าว: นายกฯบินนครศรีดูแผนรับมือน้ำ อุตุฯชี้ปลายตุลา'เหนือ'เข้าหนาว

รหัสข่าว: C-211007038078(6 ต.ค. 64/08:20) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 170.45 Ad Value: 264,197.50 PRValue : 792,592.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23270
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ติดเกาะ-ขาดน้ำดื่ม

รหัสข่าว: C-211007009044(7 ต.ค. 64/04:44) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 207.15 Ad Value: 455,730 PRValue : 1,367,190 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23270
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ติดเกาะ-ขาดน้ำดื่ม

รหัสข่าว: C-211007009044(7 ต.ค. 64/04:44) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 207.15 Ad Value: 455,730 PRValue : 1,367,190 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23270
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ติดเกาะ-ขาดน้ำดื่ม

รหัสข่าว: C-211007009044(7 ต.ค. 64/04:44) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 207.15 Ad Value: 455,730 PRValue : 1,367,190 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23270
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ติดเกาะ-ขาดน้ำดื่ม

รหัสข่าว: C-211007009044(7 ต.ค. 64/04:44) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 207.15 Ad Value: 455,730 PRValue : 1,367,190 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11271
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ขึ้นฝั่ง10-11ตค.นี้ ดีเปรสชัน 'ไลอ้อนร็อก'มาด้วย

รหัสข่าว: C-211007012079(7 ต.ค. 64/05:30) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 173.53 Ad Value: 268,971.50 PRValue : 806,914.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11271
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ขึ้นฝั่ง10-11ตค.นี้ ดีเปรสชัน 'ไลอ้อนร็อก'มาด้วย

รหัสข่าว: C-211007012079(7 ต.ค. 64/05:30) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 173.53 Ad Value: 268,971.50 PRValue : 806,914.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11271
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ขึ้นฝั่ง10-11ตค.นี้ ดีเปรสชัน 'ไลอ้อนร็อก'มาด้วย

รหัสข่าว: C-211007012079(7 ต.ค. 64/05:30) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 173.53 Ad Value: 268,971.50 PRValue : 806,914.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11271
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ขึ้นฝั่ง10-11ตค.นี้ ดีเปรสชัน 'ไลอ้อนร็อก'มาด้วย

รหัสข่าว: C-211007012079(7 ต.ค. 64/05:30) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 173.53 Ad Value: 268,971.50 PRValue : 806,914.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14771
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10

หัวข้อข่าว: กรมชลฯเร่งผันน้ำเข้า10ทุ่งรับพายุถล่มซ้ำเจ้าพระยาเพิ่ม-ทะเลหนุนสูง

รหัสข่าว: C-211007005003(7 ต.ค. 64/06:05) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 196.30 Ad Value: 245,375 PRValue : 736,125 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14771
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10

หัวข้อข่าว: กรมชลฯเร่งผันน้ำเข้า10ทุ่งรับพายุถล่มซ้ำเจ้าพระยาเพิ่ม-ทะเลหนุนสูง

รหัสข่าว: C-211007005003(7 ต.ค. 64/06:05) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 196.30 Ad Value: 245,375 PRValue : 736,125 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14771
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10

หัวข้อข่าว: กรมชลฯเร่งผันน้ำเข้า10ทุ่งรับพายุถล่มซ้ำเจ้าพระยาเพิ่ม-ทะเลหนุนสูง

รหัสข่าว: C-211007005003(7 ต.ค. 64/06:05) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 196.30 Ad Value: 245,375 PRValue : 736,125 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14771
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10

หัวข้อข่าว: กรมชลฯเร่งผันน้ำเข้า10ทุ่งรับพายุถล่มซ้ำเจ้าพระยาเพิ่ม-ทะเลหนุนสูง

รหัสข่าว: C-211007005003(7 ต.ค. 64/06:05) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 196.30 Ad Value: 245,375 PRValue : 736,125 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24652
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-211007021036(7 ต.ค. 64/04:45) หน้า: 1/3

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 77.71 Ad Value: 66,053.50 PRValue : 198,160.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24652
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-211007021036(7 ต.ค. 64/04:45) หน้า: 2/3

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 77.71 Ad Value: 66,053.50 PRValue : 198,160.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24652
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-211007021036(7 ต.ค. 64/04:45) หน้า: 3/3

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 77.71 Ad Value: 66,053.50 PRValue : 198,160.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

           

 

 

 

   ฉบับประจำวันท่ี...7..เดือน ....ตุลาคม... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เชา  (...)บาย  หนา...1..จำนวน …1..แผน 

 

 

เช็กด่วน! ปภ.เตือนภัยพ้ืนท่ีเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก 
06 ต.ค. 2564 เวลา 11:53 น.72 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณขอมูลคาดการณและแจงเตือนภัย ประจำวันท่ี 6 ตุลาคม 

2564 โดยพ้ืนท่ีเฝาระวังน้ำทวมฉับพลัน และน้ำปาไหลหลาก ดังนี้ 

ภาคกลาง 

- จ.เพชรบุรี (อ.เมืองฯ แกงกระจาน บานลาด ทายาง บานแหลม) 

- จ.ประจวบคีรีขันธ (อ.เมืองฯ บางสะพาน บางสะพานนอย สามรอยยอด กุยบุรี) 

ภาคใต 

- จ.ชุมพร (อ.ทาแซะ ปะทิว) 

- จ.ระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร) 

- จ.สตูล (อ.มะนัง)   

 

พ้ืนท่ีเฝาระวังน้ำทวมฉับพลัน และน้ำปาไหลหลาก 

ภาคเหนือ 

- จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ ศรีสำโรง คีรีมาศ) 

- จ.พิษณุโลก (อ.วังทอง พรหมพิราม บางระกำ) 

- จ.นครสวรรค (อ.พยุหคีรี โกรกพระ เมืองฯ)  

- จ.อุทัยธานี (อ.เมืองฯ) 

 กองเผยแพรและประชาสมัพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
(/) https://today.line.me/  (/) www.khaosod.co.th    (/) https://www.thainewsonline.co               

(/) https://www.infoquest.co.th/ / (/) www.tnnthailand.com (/)  www.komchadluek.net               

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

(/) www.prachachat.net/  (/) https://theroom44channel.com/ (/) https://www.brighttv.co.th/    

(/) https://dermsmaov.com/ (/) https://edgenewz.com/ (/) https://khaodede.com/                  

(/) https://www.thaijobsgov.com/ (/) https://timeofonline.com/  (/) https://newsactives24.com/  

(/) https://hotnews.in.th/ (/) https://www.js100.com/ (/) https://news.trueid.ne 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- จ.นครราชสีมา (อ.สูงเนิน โนนสูง เมืองฯ พิมาย ปกธงชัย โนนไทย คง จักราช แกงสนามนาง) 

- จ.ชัยภูมิ (อ.คอนสวรรค) 

- จ.ขอนแกน (อ.แวงนอย แวงใหญ โคกโพธิ์ไชย ชนบท มัญจาคีรี โนนศิลา พระยืน บานแฮด บานไผ) 

- จ.มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ) 

- จ.กาฬสินธุ (อ.ฆองชัย กมลาไสย รองคำ) 

- จ.รอยเอ็ด (อ.จังหาร เชียงขวัญ ธวัชบุร ีโพธิ์ชัย เสลภูมิ ทุงเขาหลวง พนมไพร อาจสามารถ) 

- จ.ยโสธร (อ.เมืองฯ คำเข่ือนแกว มหาชนะชัย คอวัง) 

- จ.ศรีสะเกษ (อ.กันทรารมย) 

- จ.อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชำราบ) 

 ภาคกลาง 

- จ.ชัยนาท (อ.มโนรมย วัดสิงห เนินขาม หันคา สรรคบุรี สรรพยา เมืองฯ หนองมะโมง) 

- จ.ลพบุรี (อ.เมืองฯ ชัยบาดาล บานหม่ี) 

- จ.สระบุรี (อ.วังมวง แกงคอย เฉลิมพระเกียรติ เมืองฯ เสาไห หนองโดน บานหมอ ดอนพุด หนองแซง หนองแค) 

- จ.สุพรรณบุรี (อ.บางปลามา สองพ่ีนอง) 

- จ.สิงหบุรี (อ.เมืองฯ อินทรบุรี คายบางระจัน พรหมบุรี) 

- จ.อางทอง (อ.เมืองฯ วิเศษชัยชาญ ปาโมก ไชโย สามโก) 

- จ.พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห เสนา บางบาล บางไทร บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ นครหลวง บางปะหัน) 

- จ.ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก)  
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พ้ืนท่ีท่ีมีฝนฟาคะนอง 

- ภาคเหนือ จ.ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร  

ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  

-ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี ราชบรุี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

- ภาคใต จ.ชุมพร สุราษฏรธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง  
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ท้ังนี้ ขอใหประชาชนติดตามขอมูลสภาวะอากาศและขาวสารจากทางราชการ พ้ืนท่ีเฝาระวังและติดตามสถานการณฝนตก

หนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชุมชนเมือง อาจไดรับผลกระทบจากน้ำทวมขังระยะสั้น ๆ พ้ืนท่ีลุมต่ำ พ้ืนท่ีลาดเชิง

เขา อาจเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลาก พ้ืนท่ีริมลำน้ำ อาจไดรับผลกระทบจากน้ำลนตลิ่ง และน้ำทวมในระดับสูง 

ระวังอันตรายจากสัตวและแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟา รวมท้ังการขับข่ีพาหนะบริเวณน้ำไหลผานเสนทาง 

ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อปพร. จิตอาสา เครือขายอาสาสมัคร องคกรสาธารณกุศลไดเตรียม

ความพรอมตามแผนเผชิญเหตุ เฝาระวังและติดตามสถานการณ พรอมประชาสัมพันธ และสรางการรับรูใหกับชุมชน/หมูบาน

ในทุกชองทาง ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน สื่อสังคมออนไลน วิทยุชุมชน หอกระจายขาวหรือเสียง

ตามสายประจำหมูบาน เปนตน เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอยางปลอดภัย 

 



กองเผยแพรและประชาสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธ 
(/) https://mgronline.com/  https://www.khaosod.co.th/ 
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# อีสานก็หนักไมแพภาคกลาง!! ปภ.แจงเตือน!! 9 จังหวัด พ้ืนท่ีเฝาระวัง นําลนตล่ิง นําทวมขัง 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจง 9 จังหวัด ไดแก จ.นครราชสีมา, ชัยภูมิ, 

ขอนแกน, มหาสารคาม, กาฬสินธุ , รอยเอ็ด, ยโสธร, ศรีสะเกษ, และอุบลราชธาน ี เฝาระวังน้ำหลาก และปริมาณน้ำในอาง 

เก็บน้ำมีแนวโนมสูงข้ึนลนทางระบายน้ำลน ชวงวันที ่ 6-10 ตค 64 แจงจังหวัดประสานจัดเจาหนาที่ติดตามเฝาระวัง 

สถานการณ และเตรียมความพรอมปฏิบัติการใหความชวยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังนี้ กรมปองกันและบรรเทาสา 

ธารณภัยไดประสานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงใหการชวยเหลือผูประสบภัย โดยสำรวจ 

และประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯสำหรับประชาชนสามารถแจงเหตุและ 

ขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 

24 ชั่วโมง 
 
 

https://mgronline.com/


 

1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภย 1784 ตลอด 24 ชวั ่โมง 
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ปภ.ศรีสะเกษ เร่งติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําแรงดันสูง เพ่ือสูบน้ําเร่งระบายน้ําท่วมขังพื้นที่นา

ข้าว 
06 ต.ค. 2564  

      นายวฒันา พุฒิชาติ ผวจ.ศก.สั่งการให ้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัศรีสะเกษ (สนง.ปภ.จ.

ศก.) ภายใตก้ารอาํนวยการของ นายบุญประสงค ์นวลสายย ์หวัหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

ศรีสะเกษ ไดส้ั่งการ จดัชุดอาสาสมคัรเฉพาะกิจช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจงัหวดัศรีสะเกษ ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าแรงดนั

สูง ขนาด 14 น้ิว โดย ศปภ.เขต 13 อุบลราชธานี สนบัสนุน 2 เคร่ือง เพื่อสูบนํ้าเร่งระบายนํ้าท่วมขงัพื้นท่ีนา

ขา้ว ประมาณ 500ไร่ รวม 6 หมู่บา้น ในเขต ทต.นํ้าคาํ อ.เมืองฯ จ.ศก. ตั้งแต่วนัท่ี 5 ต.ค.2564 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

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

(/) https://thainews.prd.go.th/ 
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#เมืองเก่าขอนแก่นท่วมแล้ว....ค่ำวันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นาย
โกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น และ นายพีระพงษ์ หมื่น
ผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ลงพ้ืนที่บ้านโนนตุ่น ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า 
เพ่ือตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนกลางเมือง ก่อนถึงสะพานทางข้ามจุดตัดถนนมิตรภาพ ซึ่งน้ำชีได้เอ่อท่วม
พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง บางช่วงระดับน้ำท่วมสูง 1-2 เมตร 

โดยพื้นที่บริเวณบ้านโนนตุ่น ถือเป็นจุดสุดท้ายของเขตจังหวัด คาดว่ามวลน้ำทั้งหมดจะไหลผ่านจังหวัดขอนแก่นในอีกไม่เกิน 
15 วันต่อจากนี้ และการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จะช่วยให้น้ำเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้น 

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(/) https://mgronline.com/ (/) https://www.thairath.co.th/ news/ 
(/)https://www.facebook.com/MGR-Online 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7?__eep__=6&fref=mentions
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มท.ใหค่้าซ่อมบา้นหลงัละเกือบ 5 หม่ืน ทุ่มงบช่วยนํ้าท่วมทุกครัวเรือน 
เผยแพร่: 6 ต.ค. 2564 10:20    

 
มหาดไทย อัดงบ เเยียวยาผูประสบอุทกภัย “นิพนธ” เผย ใหคาซอมบานหลังละเกือบ 5 หม่ืน ถาพังท้ังหลังไดคายังชีพ

อีก 3,800 บาท หากเปนบานเชา จายคาเชาให 2 เดือน อุดหนุนทุนประกอบอาชีพครอบครัวละ 11,400 บาท บาดเจ็บ

สาหัสรับ 4 พัน พิการได 1.3 หม่ืน ชวยคาทำศพเกือบ 3 หม่ืน กรณีผูตายเปนหัวหนาครอบครัวจายใหอีกเทาตัว ม่ันใจ

ชาวบานไดรับเงินภายใน 4 วัน หลัง ก.ช.ภ.จ.อนุมัติ ระบุ 14 จว.สถานการณคล่ีคลายแลว ดาน ก.กษตร เตรียมจายเงิน

เยียวยาท้ังเกษตรท่ีปลูกพืช ทำปศุสัตว และประมง 

 

จากอิทธิพลของพายุโซนรอน “เตี้ยนหมู” ซ่ึงสงผลใหประเทศไทยเกิดปญหาน้ำทวมในหลายพ้ืนท่ี หลายภาคสวนไมไดนิ่งนอน

ใจไดเรงดำเนินการชวยเหลือและออกมาตรการเยียวยาเพ่ือลดผลกระทบใหแกผูประสบภัยโดยเรงดวน หนึ่งในนั้น

คือ “กระทรวงมหาดไทย” ซ่ึงมีหนาท่ีในการบำบัดทุกขบำรุงสุขใหแกประชาชน 

นายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวากระทรวงมหาดไทย เปดเผยวา เนื่องจากรัฐบาลหวงใยในสถานการณน้ำทวมท่ีจะสราง

ความเสียหายใหแกประชาชนเปนอยางมาก จึงไดสั่งการใหกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังคน ยานพานะ อุปกรณ 

เครื่องชวยชีวิต และสิ่งของจำเปนลงพ้ืนท่ีใหการชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยอยาง

ตอเนื่อง นอกจากนั้นกระทรวงมหาดไทยยังมีมาตรการเยียวยาเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมในพ้ืนท่ีตางๆอีกดวย 

 

 

 กองเผยแพรและประชาสมัพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
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โดยกระทรวงมหาดไทยจะจายเงินเยียวยาใหแกผูประสบภัยในกรณีตางๆ ดังนี้ 

- คาวัสดุท่ีใชในการซอมแซมท่ีอยูอาศัยซ่ึงผูประสบภัยเปนเจาของและไดรับความเสียหายจากอุทกภัย เทาท่ีจายจริง หลังละ

ไมเกิน 49,500 บาท 

- คาใชจายในการดำรงชีพเบื้องตน กรณีท่ีอยูอาศัยไดรับความเสียหายท้ังหลัง เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 3,800 บาท 

- คาเครื่องมือท่ีใชในการประกอบอาชีพ หรือเงินทุนสำหรับผูประสบภัยท่ีเปนหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวซ่ึงประสบภัยนั้นๆ 

ครอบครัวละไมเกิน 11,400 บาท 

- คาเครื่องนุมหม รายละไมเกิน 1,100 บาท 

- กรณีท่ีผูประสบภัยเชาบานอยู และบานเชาเสียหายจากภัยน้ำทวมจนไมสามารถอยูอาศัยได จะไดรับคาเชาบาน ครอบครัว

ละไมเกิน 1,800 บาท เปนเวลา 2 เดือน 

- กรณีบาดเจ็บสาหัสท่ีตองเขารับการรักษาในสถานพยาบาล 3 วันข้ึนไป จะไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตน 4,000 บาท 

- กรณีบาดเจ็บถึงข้ันพิการไมสามารถประกอบอาชีพตามปกติได จะไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตน 13,300 บาท 

- กรณีเสียชีวิตจากอุทกภัย ทายาทจะไดรับคาจัดการศพ รายละไมเกิน 29,700 บาท 

- กรณีผูเสียชีวิตจากอุทกภัยเปนหัวหนาครอบครัว หรือเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว ทายาทจะไดเงินชวยเหลืออีกครอบครัวละไม

เกิน 29,700 บาท 
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นายนิพนธ กลาวตอวา สำหรับการพิจารณาจายเงินเยียวยานั้นทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและนายอำเภอจะรวมกันทำ

การสำรวจวาในพ้ืนท่ีท่ีดูแลมีผูท่ีไดรับผลกระทบจากภัยน้ำทวมจำนวนเทาไหร และไดรับผลกระทบในลักษณะใดบาง แลว

นำเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เม่ือ ก.ช.ภ.อ.เห็นชอบก็เสนอไปยัง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติและดำเนินการเบิกจายเงินเยียวยาเพ่ือนำไปแจกจายใหแกประชาชนท่ีไดรับผลกระทบตอไป ซ่ึงหลังจาก  

ก.ช.ภ.จ.อนุมัติข้ันตอนในการเบิกจาย ตลอดจนการจายเงินเยียวยาใหแกประชาชนผูประสบภัยจะใชเวลาเพียง 3-4 วัน

เทานั้น“ กระทรวงมหาดไทยไดสั่งการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยอยางเรงดวน ท้ังใน

สวนของการสำรวจเสนทางระบายน้ำ การแจกจายเครื่องใชท่ีจำเปนสำหรับประชาชน พรอมท้ังเรงสำรวจความเสียหาย เพ่ือ

จัดสรรงบประมาณในการเยียวยาชวยเหลือประชนและฟนฟูระบบสาธารณูปโภคไดทันทวงที และเนื่องจากการจายเงิน

เยียวยาถือเปนเรื่องจำเปนเรงดวนท่ีจะชวยบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาใหแกประชาชน ในการลงพ้ืนท่ีน้ำทวมในหลาย

จังหวัดท่ีผานมาเราจึงไดติดตามและสั่งเรงรัดให ก.ช.ภ.อ.รีบประชุมและพิจารณาอนุมัติ อยางเชนท่ี จ.เพชรบูรณ ก็มีการ

จายเงินเยียวยาใหแก 138 ครอบครัวท่ีบานเรือนไดรับความเสียหายจากน้ำทวมไปแลว เปนวงเงินรวมประมาณ 1,600,000 

บาท ” รมช.มหาดไทย กลาว 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23270
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(บน)

หัวข้อข่าว: บรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-211007009152(7 ต.ค. 64/04:57) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 132.40 Ad Value: 291,280 PRValue : 873,840 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 25 ฉบับที่: 9095
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/บทความ

หน้า: 7(บน)

คอลัมน์: กาแฟดำ: วิกฤตยิ่งซับซ้อนระบบราชการยิ่งล้มเหลวซ้ำซาก

รหัสข่าว: C-211007008000(7 ต.ค. 64/05:30) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 84.10 Ad Value: 63,075 PRValue : 189,225 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 24652
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(บนขวา)

คอลัมน์: มองผ่าน'ข้อมูล': น้ำท่วมปี 2564

รหัสข่าว: C-211007021075(7 ต.ค. 64/04:42) หน้า: 1/1

Siam Rath
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ปีที่: - ฉบับที่: 26292
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
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หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: 1/4Special Report: จับตาแผนบริหารจัดการนำ(2)'กอนช.' ลุยขับเคลื่อนผลงาน

รหัสข่าว: C-211007004053(7 ต.ค. 64/04:16) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 137.43 Ad Value: 288,603 PRValue : 865,809 คลิป: สี่สี(x3)
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Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 137.43 Ad Value: 288,603 PRValue : 865,809 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26292
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 24652
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: 'รมว.เกษตรฯ' มั่นใจไม่ท่วมซ้ำรอยปี 54 ดันงบสร้างพนัง 10 จุด ริม...

รหัสข่าว: C-211007021011(7 ต.ค. 64/04:55) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 150.26 Ad Value: 157,773 PRValue : 473,319 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14771
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: ชงคลายล็อกเพิ่ม จว.แดงเข้มป่วยต่ำกว่าร้อยคน
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พยากรณอากาศประจำวัน 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 

"พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง" 
ฉบบัท่ี 3 ลงวนัท่ี 07 ตุลาคม 2564 

     เมื่อเวลา 04.00 น. วนัน้ี (7 ต.ค. 2564) พายดีุเปรสชนับริเวณทะเลจีนใตต้อนกลาง มีศูนยก์ลาง

อยูท่ี่ละติจูด 16.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.5 องศาตะวนัออก ความเร็วลมสูงสุดใกลศู้นยก์ลาง

ประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชัว่โมง พายุน้ีกาํลงัเคลื่อนตวัทางทิศตะวนัตกค่อนทางเหนือเลก็นอ้ยดว้ย

ความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชัว่โมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝ่ังประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวนัท่ี 

10-11 ตุลาคม 2564 

        อน่ึง มรสุมตะวนัตกเฉียงใตก้าํลงัค่อนขา้งแรงพดัปกคลุมทะเลอนัดามนั ประเทศไทย 

และอ่าวไทย ในช่วงวนัท่ี 7-11 ตลุาคม 2564 ลกัษณะเช่นน้ีจะทาํให้คล่ืนลมบริเวณทะเลอนั

ดามนัและอ่าวไทยตอนบนกาํลงัแรงขึ้น โดยทะเลอนัดามนัคล่ืนสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทย

คล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือ

เดินเรือดว้ยความระมดัระวงั และเรือเลก็ควรงดออกจากฝ่ัง 

        จึงขอใหป้ระชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามขอ้มูลท่ี

เวบ็ไซตก์รมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือท่ี 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้

ตลอด 24 ชัว่โมง 

        ประกาศ ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น. 

  

 

   

 

 

 

 

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 

 

(../..)https://www.tmd.go.th 
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