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ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย 14 จังหวัด สถานการณเริ่มคลี่คลายยังคงมีน้ําทวมขังบางพื้นที่ เรงชวยเหลือผูประสบภัย

20 ก.ย. 64 เวลา 09.30 น. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในชวงวันที่ 16 - 20 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัย
ในพื้นที่ 14 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ พิจิตร กําแพงเพชร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ปราจีนบุรี
จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครศรีธรรมราช รวม 43 อําเภอ 124 ตําบล 568 หมูบาน 3 เขตเทศบาล ประชาชนไดรับ
ผลกระทบ 15,629 ครัวเรือน สถานการณคลี่คลายแลว 10 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ 4 จังหวัด ซึ่ง ปภ.ไดรวมกับจังหวัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของลงพื้นที่สํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือประชาชนตอไป

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจาก
อิทธิพลรองมรสุมพาดผานภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตก เฉียงใตที่พัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ทําใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ตั้งแตวันที่ 16 ก.ย. 64 จนถึงปจจุบัน (20 ก.ย. 64
เวลา 06.00 น.) สงผลใหเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ กําแพงเพชร พิจิตร
ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ปราจีนบุรี จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครศรีธรรมราช รวม 43 อําเภอ 124 ตําบล 568 หมูบาน
3 เขตเทศบาล ประชาชนไดรับผลกระทบ 15,629 ครัวเรือน ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว 10 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ
4 จังหวัด ดังนี้
พิจิตร ปจจุบันยังคงมีน้ําทวมขัง ในพื้นที่ 7 อําเภอ ไดแกอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอสากเหล็ก อําเภอบึงนาราง อําเภอโพธิ์
ประทับชาง อําเภอวชิรบารมี อําเภอโพทะเล และอําเภอสามงาม ซึ่งเปนพื้นที่ลุมต่ําการเกษตร และอยูระหวางการเรงระบายน้ํา
ชัยภูมิ น้ําในลําน้ําชีเออเขาทวมพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก อําเภอหนองบัวระเหว อําเภอจัตุรัส อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอเนินสงา
และอําเภอบานเขวา รวม 8 ตําบล ซึ่งเปนพื้นที่ลุมต่ํา และอยูระหวางการเรงระบายน้ํา
นครราชสีมา น้ําลนอางเก็บน้ําจากฝนตกหนักเขาทวมพื้นที่ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอดานขุนทด อําเภอสูงเนิน อําเภอโนนสูง
และอําเภอโชคชัย รวม 8 ตําบล ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการเรงระบายน้ํา
พระนครศรีอยุธยา น้ําในแมน้ําเจาพระยาเออลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่ 3 อําเภอ ไดแก อําเภอผักไห อําเภอเสนา และอําเภอบางบาล
รวม 15 ตําบล ปจจุบันมีน้ําทวมขังในพื้นที่ลุมต่ําริมฝงแมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย และคลองโผงเผงที่อยูนอกแนวคันกั้นน้ํา
ซึ่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของเรงใหการ
ชวยเหลือผูประสบภัย โดยสํารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดําเนินการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ
สําหรั บประชาชนสามารถแจ ง เหตุและขอความชวยเหลือ ทางไลน “ปภ.รับแจง เหตุ 1784” โดยเพิ่ม เพื่อ น Line ID
@1784DDPM และสายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 21 กันยายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14755
หน้า: 1(บนขวา), 11
Col.Inch: 45.38 Ad Value: 40,842
PRValue (x3): 122,526
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ปภ.เผยฝนถล่มหนัก14จว.ประสบอุทกภัยอุตุฯเตือนหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

รหัสข่าว: C-210921005004(21 ก.ย. 64/06:15)

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 21 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11255
หน้า: 1(บนซ้าย), 12
Col.Inch: 122.24 Ad Value: 189,472
PRValue (x3): 568,416
หัวข้อข่าว: เตือน'กทม.-52จว.'รับมือมรสุมฝนถล่ม

รหัสข่าว: C-210921012018(21 ก.ย. 64/05:10)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 21 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11255
หน้า: 1(บนซ้าย), 12
Col.Inch: 122.24 Ad Value: 189,472
PRValue (x3): 568,416
หัวข้อข่าว: เตือน'กทม.-52จว.'รับมือมรสุมฝนถล่ม

รหัสข่าว: C-210921012018(21 ก.ย. 64/05:10)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 21 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11255
หน้า: 1(บนซ้าย), 12
Col.Inch: 122.24 Ad Value: 189,472
PRValue (x3): 568,416
หัวข้อข่าว: เตือน'กทม.-52จว.'รับมือมรสุมฝนถล่ม

รหัสข่าว: C-210921012018(21 ก.ย. 64/05:10)

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/3

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 21 กันยายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24640
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 8
Col.Inch: 58.85 Ad Value: 50,022.50
PRValue (x3): 150,067.50
หัวข้อข่าว: พายุถล่ม14จว.อ่วม!น้ำท่วมขังกว่าสัปดาห์นายกฯลงตรวจพุธนี้

รหัสข่าว: C-210921021000(21 ก.ย. 64/04:34)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 21 กันยายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24640
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 8
Col.Inch: 58.85 Ad Value: 50,022.50
PRValue (x3): 150,067.50
หัวข้อข่าว: พายุถล่ม14จว.อ่วม!น้ำท่วมขังกว่าสัปดาห์นายกฯลงตรวจพุธนี้

รหัสข่าว: C-210921021000(21 ก.ย. 64/04:34)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2
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08.15 น. รายงานสถานการณ ขอมูลคาดการณและแจงเตือนภัย ประจําวันที่ 20 กันยายน 2564
พื้นที่เฝาระวังน้ําทวมฉับพลัน และน้ําปาไหลหลาก
- ภาคกลาง จ.นครนายก (อ.เมืองฯ) ปราจีนบุรี (อ.กบินทรบุรี) สระแกว (อ.เมืองฯ อรัญประเทศ เขาฉกรรจ) ชลบุรี (อ.บางละมุง
ศรีราชา บอทอง) ระยอง (อ.ปลวกแดง) จันทบุรี (อ.แกงหางแมว เขาคิชฌกูฏ ขลุง สอยดาว) และตราด (อ.บอไร)
พื้นที่เฝาระวังน้ําลนตลิ่ง น้ําทวมขัง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา (อ.โชคชัย ดานขุนทด สูงเนิน โนนสูง) และชัยภูมิ (อ.เมืองฯ จัตุรัส เนินสงา
หนองบัวระเหว บานเขวา)
- ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา (อ.เสนา ผักไห บางบาล)
พื้นที่ที่มีฝนฟาคะนอง
- ภาคเหนือ จ.แมฮองสอน สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ ตาก กําแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ นครสวรรค และอุทัยธานี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ยโสธร รอยเอ็ด มหาสารคาม อํานาจเจริญ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ
และอุบลราชธานี
- ภาคกลาง จ.ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครนายก
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว ระยอง ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ภาคใต จ.ชุมพร สุราษฎรธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่
ขอใหประชาชนติดตามขอมูลสภาวะอากาศและขาวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝาระวังและติดตามสถานการณฝนตกหนัก ปริมาณฝน
สะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมือง อาจไดรับผลกระทบจากน้ําทวมขังระยะสั้น ๆ พื้นที่ลุมต่ํา พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ําทวมฉับพลัน
และน้ําปาไหลหลาก พื้นที่ริมลําน้ํา อาจไดรับผลกระทบจากน้ําลนตลิ่งและน้ําทวมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตวและแมลงมีพิษ
อันตรายจากกระแสไฟฟา รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ําไหลผานเสนทาง ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อปพร. จิตอาสา เครือขายอาสาสมัคร องคกรสาธารณกุศลไดเตรียมความพรอมตามแผนเผชิญเหตุ เฝาระวังและติดตามสถานการณ
พรอมประชาสัมพันธ และสรางการรับรูใหกับชุมชน/หมูบานในทุกชองทาง ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
เชน สื่อสังคมออนไลน วิทยุชุมชน หอกระจายขาวหรือเสียงตามสายประจําหมูบาน เปนตน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึง
แนวทางการปฏิบัติตนอยางปลอดภัย

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 21 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15899
หน้า: 1(บน), 12
Col.Inch: 70.09 Ad Value: 77,099
PRValue (x3): 231,297
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: โคราชตั้งเครื่องดันน้ำ เร่งระบายเขื่อนพิมาย 'ก.เกษตรฯ'สั่งสำรวจ ช่วยพืชผลเสียหาย

รหัสข่าว: C-210921038065(20 ก.ย. 64/08:01)

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 21 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15899
หน้า: 1(บน), 12
Col.Inch: 70.09 Ad Value: 77,099
PRValue (x3): 231,297
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: โคราชตั้งเครื่องดันน้ำ เร่งระบายเขื่อนพิมาย 'ก.เกษตรฯ'สั่งสำรวจ ช่วยพืชผลเสียหาย

รหัสข่าว: C-210921038065(20 ก.ย. 64/08:01)

หน้า: 2/2

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธ
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20 ก.ย. 2564 เวลา 8:46 น.
“นิพนธ”สั่งการ ปภ.เขต 12 ประสาน อบจ.สงขลา และ ทม.เขารูปชาง ระดมกําลังขุดลอกคลองสามกอง-คลองสําโรง เตรียม
รับฤดูมรสุม หวั่นน้ําเออลนทวมบานเรือนประชาชน

วันนี้(20 ก.ย.64) นายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย และรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย พรอม
ดวย นายอําพล พงศสุวรรณ รองผวจ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ นายกอบจ.สงขลา นายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรี
เมืองเขารูปชาง ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลองสามกองคลองสําโรง หมูที่ 5 และ หมูที่ 7 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําเตรียมความพรอม
รับมืออุทกภัยในชวงหนามรสุมของพื้นที่ภาคใต
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วัน นี้ (20 ก.ย.64) ศูน ยป องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 11 สุร าษฎรธ านี นํ าเจาหนา ที่พ รอ มด วยทรัพ ยากรกูภั ย
รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกเททาย รถหัวลากพรอมหางลากจูง และรถขุดตักไฮดรอลิค ลงพื้นที่ดําเนินการเปดทางระบายน้ํา
และกําจัดวัชพืชในเขตพื้นที่ หมู 2 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
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เหตุฝนตกหนักเมื่อเย็นวานนี้ (19 ก.ย. 64) สงผลใหจังหวัดศรีสะเกษเกิดน้ําทวมขังบนถนนสาย 221 ตําบลน้ําออม อําเภอ
กันทรลักษ ปจจุบันน้ําลดลงแลว รถสามารถสัญจรผานเสนทางได นอกจากนี้ยังไดเกิดกระแสน้ํากัดเซาะถนนสายบานหนองอาเส บานนาจะเรีย หมูที่ 15 ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ เสียหาย รถไมสามารถใชเสนทางสัญจรได เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
ยังคงเรงใหความชวยเหลือ
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ปภ.รายงานเกิดดินถลมในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

เมื่อชวงเชาของวันที่ (20 ก.ย. 64) จังหวัดเชียงราย เกิดฝนตกหนักตอเนื่องหลายชั่วโมง สงผลใหเกิดดินโคลนถลมในพื้น ที่
บานหวยหญาไซ หมูที่ 9 ตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย จัง หวัดเชียงราย ทําใหบานเรือนประชาชนไดรับความเสีย หาย
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลปาแดด ฝายปกครอง และหนวยงานที่เกี่ยวของไดลงพื้นที่เขาใหความชวยเหลือผูประสบภัย
ในเบื้องตนแลว
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พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และภาคใตมีฝนตกหนักบางแหง
ขอใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดัง กลาวระวัง อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวม
ฉับพลันและน้ําปาไหลหลากในระยะนี้ไวดวย ทั้งนี้เนื่องจากหยอมความกดอากาศต่ําเคลื่อนเขาปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก
กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกตามแนวรองมรสุมที่พาดผานภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ตอนลา ง
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทยมีกําลังคอนขางแรง สําหรับคลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามันและอาวไทยมีกําลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร สวนบริเวณ
อาวไทยตอนลางทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ขอใหชาวเรือเดินเรือดวยความ
ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟาคะนองไวดวย

