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ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 17 จังหวัด ประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 
18 ต.ค.64 เวลา 09.50 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 17 จังหวัด 
โดยร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 ต.ต. 64 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 8 จังหวัด 24 อำเภอ 
43 ตำบล 107 หมู่บ้านประขาชนได้รับผลกระทบ 2,909 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์  
6 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครปฐม และสระแก้ว) ส่วนอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 ต.ค. 64 
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก 6 จังหวัด 12 อำเภอ 33 ตำบล 112 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
3,326 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด (ลพบุรี และปราจีนบุรี) ขณะที่อิทธิพลพายุ 
“ไลออนร็อก” ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 ต.ค. 64 ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด 20 อำเภอ 90 ตำบล 416 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 7,931 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด (จันทบุรี และตราด)  
ส่วนอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 7 ต.ค. 64 ทำให้เกิดอุทกภัย รวม 33 จังหวัด รวม 225 อำเภอ 1,201 ตำบล 
8,218 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 333,367 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 14 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว  
24 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์  9 จังหวัด (ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา ลพบุรี  สุพรรณบุ รี สิงห์บุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี) ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ
ประชาชนต่อไป 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
https://today.line.me  www.naewna.com www.fm91bkk.com www.bangkokbiznews.com 
www.js100.com www.chiangmainews.co.th www.khaosod.co.th https://mgronline.com 
www.tnnthailand.com www.thansettakij.com www.thailandplus.tv www.posttoday.com 
www.thaipost.net www.facebook.com/DDPMNews  https://twitter.com/DDPMNews  
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจาก
อิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและ
ประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย 
ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 ต.ต. 64 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 8 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
สระแก้ว สมุทรปราการ นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 24 อำเภอ 43 ตำบล 107 หมู่บ้านประขาชนได้รับผลกระทบ 2,909 ครัวเรือน 
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด 21 อำเภอ 40 ตำบล 104 หมู่บ้าน 2,909 ครัวเรือน ดังนี้  

1. ขอนแก่น น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย ระดับน้ำลดลง  

2. ชัยภูมิ น้ำท่วมในพ้ืนที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคอนสาร อำเภอบ้านเขว้า อำเภอบ้านแท่น อำเภอเทพสถิต อำเภอจัตุรัส 
อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเนินสง่า และอำเภอหนองบัวระเหว ระดับน้ำทรงตัว  

3. บุรีรัมย์ น้ำท่วมในพ้ืนที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนางรอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับน้ำลดลง  

4. ศรีสะเกษ น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูสิงห์ และอำเภอขุนหาญ ระดับน้ำทรงตัว  

5. นครปฐม น้ำท่วมในพ้ืนที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอเมืองนครปฐม 
ระดับน้ำลดลง  

6. สระแก้ว น้ำท่วมในพ้ืนที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว และอำเภอวัฒนานคร 

ส่วนอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ซึ่งได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความอากาศต่ำ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 15 -17 ต.ค. 64 
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ลพบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก 
รวม 12 อำเภอ 33 ตำบล 112 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,326 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด 
ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด 7 อำเภอ 19 ตำบล 78 หมู่บ้าน 2,216 ครัวเรือน ดังนี้  

1. ลพบุรี น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอลำสนธิ 
ระดับน้ำลดลง  

2. ปราจีนบุรี น้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม และ
อำเภอกบินทร์บุรี ระดับน้ำลดลง  

ขณะที่อิทธิพลพายุ “ไลออนร็อก” ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ต.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง เลย เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร และระนอง รวม 20 อำเภอ 90 ตำบล   416 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,931 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด 7 อำเภอ 15 ตำบล 
59 หมู่บ้าน 3,317 ครัวเรือน ดังนี้  

1. จันทบุรี น้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาคิชฌกูฎ อำเภอมะขาม อำเภอขลุง อำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอแหลมสิงห์ 
ระดับน้ำลดลง  

2. ตราด น้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาสมิง และอำเภอเมืองตราด ระดับน้ำลดลง  

 



 

ในส่วนของผลกระทบจากพายุ “เตี้ยนหมู่” ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 7 ต.ค. 64 ทำให้มีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยรวม 33 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ยโสธร 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี 
สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 225 อำเภอ 1,201 ตำบล 8,218 หมู่บ้าน 1 เขต
เทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 333,367 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 14 ราย (ลพบุรี 11 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย ชัยนาท 1 ราย) 
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 24 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 9 จังหวัด รวม 40 อำเภอ 285 ตำบล 1,570 หมู่บ้าน 83,047 
ครัวเรือน ดังนี้  

1. ขอนแก่น น้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโคกโพธิ์ชัย อำเภอชนบท อำเภอพระยืน อำเภอมัญจาคีรี อำเภอบ้านแฮด 
อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอเมืองขอนแก่น ยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำลดลง  

2. มหาสารคาม มวลน้ำจากจังหวัดขอนแก่นไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ 3 อำเภอ ได้แก่  อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และ
อำเภอเมืองมหาสารคาม ระดับน้ำทรงตัว 

3. นครราชสีมา น้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย อำเภอคง อำเภอประทาย อำเภอชุมพวง และอำเภอ
เมืองยาง ระดับน้ำลดลง  

4. ลพบุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอบ้านหมี่ ระดับน้ำลดลง  

5. สุพรรณบุรี ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพ่ีน้อง ระดับน้ำลดลง  

6. สิงห์บุรี น้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอพรหมบุรี ระดับน้ำลดลง  

7. อ่างทอง ยังมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก อำเภอวิเศษชัยชาญ และ
อำเภอสามโก้ ระดับน้ำลดลง  

8. พระนครศรีอยุธยา น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพ้ืนที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอมหาราช อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน และอำเภอ
บางซ้าย ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำ 
ระดับน้ำลดลง  

9. ปทุมธานี น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพ้ืนที่ริมน้ำ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก 
ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำ ระดับน้ำลดลง 

ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพ้ืนที่ แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ซึ่งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุ
และขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
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Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 160.01 Ad Value: 200,012.50 PRValue : 600,037.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14783
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 11

หัวข้อข่าว: ปภ.ชี้อุทกภัยกระทบหลายจว.โคราชอ่วมซ้ำ

รหัสข่าว: C-211019005001(19 ต.ค. 64/06:01) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 160.01 Ad Value: 200,012.50 PRValue : 600,037.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14783
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 11

หัวข้อข่าว: ปภ.ชี้อุทกภัยกระทบหลายจว.โคราชอ่วมซ้ำ

รหัสข่าว: C-211019005001(19 ต.ค. 64/06:01) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 160.01 Ad Value: 200,012.50 PRValue : 600,037.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14783
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 11

หัวข้อข่าว: ปภ.ชี้อุทกภัยกระทบหลายจว.โคราชอ่วมซ้ำ

รหัสข่าว: C-211019005001(19 ต.ค. 64/06:01) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 160.01 Ad Value: 200,012.50 PRValue : 600,037.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9107
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 15

หัวข้อข่าว: ป้อมอุ้มสทนช.แก้น้ำท่วม เตือนเจ้าพระยาล้นตลิ่ง!

รหัสข่าว: C-211019008014(19 ต.ค. 64/03:26) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 38.99 Ad Value: 29,242.50 PRValue : 87,727.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26304
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ฝนซัดโบสถ์ร้อยปี หลังคาพังถล่ม

รหัสข่าว: C-211019004029(19 ต.ค. 64/04:16) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 118.32 Ad Value: 248,472 PRValue : 745,416 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26304
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ฝนซัดโบสถ์ร้อยปี หลังคาพังถล่ม

รหัสข่าว: C-211019004029(19 ต.ค. 64/04:16) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 118.32 Ad Value: 248,472 PRValue : 745,416 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26304
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ฝนซัดโบสถ์ร้อยปี หลังคาพังถล่ม

รหัสข่าว: C-211019004029(19 ต.ค. 64/04:16) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 118.32 Ad Value: 248,472 PRValue : 745,416 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11283
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เจ้าพระยา-ป่าสัก ไหลบ่าเข้ากทม.

รหัสข่าว: C-211019012089(19 ต.ค. 64/05:10) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 109.08 Ad Value: 169,074 PRValue : 507,222 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11283
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เจ้าพระยา-ป่าสัก ไหลบ่าเข้ากทม.

รหัสข่าว: C-211019012089(19 ต.ค. 64/05:10) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 109.08 Ad Value: 169,074 PRValue : 507,222 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11283
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เจ้าพระยา-ป่าสัก ไหลบ่าเข้ากทม.

รหัสข่าว: C-211019012089(19 ต.ค. 64/05:10) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 109.08 Ad Value: 169,074 PRValue : 507,222 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15927
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3, 6

หัวข้อข่าว: วธ.เช็กแผนรับท่วมป้องเรือพระราชพิธีผู้ว่าฯยันกทม.ไม่จมอุตุฯชี้ปีนี้หนาวยาว

รหัสข่าว: C-211019020064(19 ต.ค. 64/06:18) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 197.08 Ad Value: 305,474 PRValue : 916,422 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15927
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3, 6

หัวข้อข่าว: วธ.เช็กแผนรับท่วมป้องเรือพระราชพิธีผู้ว่าฯยันกทม.ไม่จมอุตุฯชี้ปีนี้หนาวยาว

รหัสข่าว: C-211019020064(19 ต.ค. 64/06:18) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 197.08 Ad Value: 305,474 PRValue : 916,422 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15927
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3, 6

หัวข้อข่าว: วธ.เช็กแผนรับท่วมป้องเรือพระราชพิธีผู้ว่าฯยันกทม.ไม่จมอุตุฯชี้ปีนี้หนาวยาว

รหัสข่าว: C-211019020064(19 ต.ค. 64/06:18) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 197.08 Ad Value: 305,474 PRValue : 916,422 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15927
วันที่: อังคาร 19 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3, 6

หัวข้อข่าว: วธ.เช็กแผนรับท่วมป้องเรือพระราชพิธีผู้ว่าฯยันกทม.ไม่จมอุตุฯชี้ปีนี้หนาวยาว

รหัสข่าว: C-211019020064(19 ต.ค. 64/06:18) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 197.08 Ad Value: 305,474 PRValue : 916,422 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11284
วันที่: พุธ 20 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: รถไฟอีสานป่วน ท่วมราง เตือน22จว.-ดินถล่ม

รหัสข่าว: C-211020037019(19 ต.ค. 64/07:09) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 182.28 Ad Value: 282,534 PRValue : 847,602 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11284
วันที่: พุธ 20 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: รถไฟอีสานป่วน ท่วมราง เตือน22จว.-ดินถล่ม

รหัสข่าว: C-211020037019(19 ต.ค. 64/07:09) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 182.28 Ad Value: 282,534 PRValue : 847,602 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11284
วันที่: พุธ 20 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: รถไฟอีสานป่วน ท่วมราง เตือน22จว.-ดินถล่ม

รหัสข่าว: C-211020037019(19 ต.ค. 64/07:09) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 182.28 Ad Value: 282,534 PRValue : 847,602 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11284
วันที่: พุธ 20 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: รถไฟอีสานป่วน ท่วมราง เตือน22จว.-ดินถล่ม

รหัสข่าว: C-211020037019(19 ต.ค. 64/07:09) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 182.28 Ad Value: 282,534 PRValue : 847,602 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15928
วันที่: พุธ 20 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 3, 6

หัวข้อข่าว: ปภ.แจงเจอพายุ3ลูกทำท่วมทั่วปท.-จี้ช่วยโคราชเส้นมิตรภาพจม'อุตุ'ยันปีนี้หนาวยาว

รหัสข่าว: C-211020038013(19 ต.ค. 64/07:45) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 237.25 Ad Value: 367,737.50 PRValue : 1,103,212.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15928
วันที่: พุธ 20 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 3, 6

หัวข้อข่าว: ปภ.แจงเจอพายุ3ลูกทำท่วมทั่วปท.-จี้ช่วยโคราชเส้นมิตรภาพจม'อุตุ'ยันปีนี้หนาวยาว

รหัสข่าว: C-211020038013(19 ต.ค. 64/07:45) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 237.25 Ad Value: 367,737.50 PRValue : 1,103,212.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15928
วันที่: พุธ 20 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 3, 6

หัวข้อข่าว: ปภ.แจงเจอพายุ3ลูกทำท่วมทั่วปท.-จี้ช่วยโคราชเส้นมิตรภาพจม'อุตุ'ยันปีนี้หนาวยาว

รหัสข่าว: C-211020038013(19 ต.ค. 64/07:45) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 237.25 Ad Value: 367,737.50 PRValue : 1,103,212.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15928
วันที่: พุธ 20 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 3, 6

หัวข้อข่าว: ปภ.แจงเจอพายุ3ลูกทำท่วมทั่วปท.-จี้ช่วยโคราชเส้นมิตรภาพจม'อุตุ'ยันปีนี้หนาวยาว

รหัสข่าว: C-211020038013(19 ต.ค. 64/07:45) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 237.25 Ad Value: 367,737.50 PRValue : 1,103,212.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15928
วันที่: พุธ 20 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 3, 6

หัวข้อข่าว: ปภ.แจงเจอพายุ3ลูกทำท่วมทั่วปท.-จี้ช่วยโคราชเส้นมิตรภาพจม'อุตุ'ยันปีนี้หนาวยาว

รหัสข่าว: C-211020038013(19 ต.ค. 64/07:45) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 237.25 Ad Value: 367,737.50 PRValue : 1,103,212.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26305
วันที่: พุธ 20 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: พายุ3ลูกถล่มไทย17จว.จมบาดาล

รหัสข่าว: C-211020035085(19 ต.ค. 64/07:52) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 100.66 Ad Value: 211,386 PRValue : 634,158 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26305
วันที่: พุธ 20 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: พายุ3ลูกถล่มไทย17จว.จมบาดาล

รหัสข่าว: C-211020035085(19 ต.ค. 64/07:52) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 100.66 Ad Value: 211,386 PRValue : 634,158 คลิป: สี่สี(x3)



           
ฉบับประจำวันที่..19..เดือน…ตุลาคม... พ.ศ....2564..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 
เวลา 08.00 น. รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564  

พื้นที่เฝ้าระวงัน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก 
- ภาคกลาง กาญจนบุรี (อ.หนองปรือ บ่อพลอย) 
พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น (อ.โคกโพธิ์ไชย ชนบท มัญจาคีรี พระยืน บ้านแฮด บ้านไผ่ เมืองฯ) ชัยภูมิ (อ.คอนสาร 
บ้านเขว้า บ้านแท่น เทพสถิต จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ เกษตรสมบูรณ์ เนินสง่า หนองบัวระเหว) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย 
กันทรวิชัย เมืองฯ) นครราชสีมา (อ.โนนสูง พิมาย คง ประทาย ชุมพวง เมืองยาง) บุรีรัมย์ (อ.นางรอง เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ) 
และศรีสะเกษ (อ.ภูสิงห์ ขุนหาญ) 
- ภาคกลาง จ.ลพบุรี (อ.เมืองฯ บ้านหมี่ โคกสําโรง ชัยบาดาล ลำสนธิ) สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพ่ีน้อง) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ 
อินทร์บุรี พรหมบุรี) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชัยชาญ สามโก้) พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล 
พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน นครหลวง บางปะหัน มหาราช บางซ้าย) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน 
เมืองฯ) ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) ปราจีนบุรี (อ.เมืองฯ ประจันตคาม กบินทร์บุรี) สระแก้ว (อ.เมืองฯ วัฒนานคร) 
จันทบุรี (อ.เขาคิชฌกูฏ มะขาม ขลุง เมืองฯ แหลมสิงห์) และตราด (อ.เขาสมิง เมืองฯ) 
พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม 
- ภาคเหนือ จ.ตาก (อ.แม่สอด อุ้มผาง) อุทัยธานี (อ.บ้านไร่) 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ (อ.เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว คอนสาร เทพสถิต) 
- ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี (อ.ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ หนองปรือ) สุพรรณบุรี (อ.ด่านช้าง) 
พื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง 
- ภาคเหนือ จ.ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
- ภาคกลาง จ.ชัยนาท สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
- ภาคใต้ จ.ชุมพร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ตรัง และสตูล 

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พ้ืนที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก 
ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พ้ืนที่ลุ่มต่ำ พ้ืนที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งอาจเกิดดินถล่ม พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูง 
ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง 
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https://today.line.me www.bangkokbiznews.com www.komchadluek.net 
www.komchadluek.net  www.nationtv.tv www.thainewsonline.co 
www.prachachat.net https://twitter.com/DDPMNews 
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ปภ.ประสาน 11 จังหวัด และ กทม. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ช่วงวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2564 

18 ต.ค. 64 เวลา 21.00 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 11 จังหวัด ได้แก่ 
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร รวมถึง
กรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพ่ิมสูงขึ้น ในช่วงวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2564 จัดเจ้าหน้าที่
ติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่ พร้อมประชาสัมพันธ์  
แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมพร้อม
รับมือ แจ้งจังหวัดประสาน อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล 
ด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 
24 ชั่วโมง 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจาก
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ปริมาณฝนตก (ONE MAP) ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) คาดการณ์ปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากแม่น้ำปิง ทำให้มี
น้ำไหลผ่านบริเวณอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ิมสูงสุดจากอัตรา 2,484 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 3,000 – 
3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 โดยจะบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการหน่วงน้ำและผันน้ำเข้า
คลองต่าง ๆ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อยู่ในเกณฑ์ 2,700 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีระดับน้ำเพ่ิมสูงขึ้นจากปัจจุบัน 
ประมาณ 0.20 – 0.40 เมตร ในช่วงวันที่ 23 – 30 ตุลาคม 2564  

สำหรับแม่น้ำท่าจีน มีปริมาณน้ำไหลล้นข้ามทางระบายน้ำล้น เขื่อนกระเสียว และไหลไปสมทบกับปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากฝนตก
ด้านท้ายเขื่อน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงแม่น้ำท่าจีน 150 – 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ จะบริหารจัดการโดยผันน้ำเข้า 
ทุ่งโพธิ์พระยา เพ่ือลดปริมาณน้ำหลาก ปริมาณน้ำส่วนที่เหลือจะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม 
และสมุทรสาคร มีระดบัน้ำเพ่ิมสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 0.30 – 0.50 เมตร ในช่วงวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสาน 11 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร รวมถึงกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขตในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขัง
อยู่ พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีน จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ  
ให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม และระมัดระวังอันตราย 

 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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จากการสัญจรทางน้ำ ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและ
แนวป้องกันน้ำท่วมให้อยู่ในสภาพแข็งแรง เพ่ือป้องกันระดับน้ำล้นข้ามแนวคันกั้นน้ำ อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล
ด้านสาธารณภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับประชาชนหากพบเห็นหรือ
ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน 
Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง  เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือ
โดยด่วนต่อไป 
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เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย 
ชุดรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่  ดำเนินการสูบระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำหนองคู บ้านหนองคู 
หมู่ที่ 2 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าท่วมหมู่บ้านและผิวการจราจรถนนทางหลวง 
หมายเลข 2068 ตอน โคกกรวด-หนองสรวง ระหว่าง กม.3+200 - กม. 3+700 ด้านซ้าย เพ่ือป้องกันน้ำท่วมในพ้ืนที่
เศรษฐกิจของอำเภอขามทะเลสอและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย รวมถึง
อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 64 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมาสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมนำเครื่องสูบน้ำ 
ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราสูบ 28,000 ลิตร/นาที ติดตั้งและสูบระบายน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน พ้ืนที่การเกษตร
และถนนภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจอหอและ อบต.จอหอ นครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
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วันนี้ (18 ต.ค. 64) จังหวัดยโสธรได้มีประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง ที ่อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำในลำน้ำยังและลำน้ำชีเพิ ่มสูงขึ ้น 
เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ ประกอบกับน้ำในลุ่มน้ำชีตอนบน บริเวณจังหวัดชัยภูมิ และการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไหลลง
มาสมทบน้ำในลำน้ำยังและลำน้ำชี บริเวณจังหวัดยโสธร ทำให้ในลำน้ำยังและลำน้ำชีเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรได้จัด
เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมระดมทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักรกล
ด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 
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ปภ.นครปฐม “เร่งแผนแก้เหตุฝนตกยาว ก่อปัญหาน้ำท่วมถนน” พร้อมระดมแจกกระสอบทราย 

 
 
วันที่ 18 ต.ค.2564 ร.ต.ท.สัณฐิติ ธรรมใจ ปภ.นครปฐม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกปริมาณที่มีจำนวนมากในพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐมและตัวเมืองฯ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมผิวจราจรในพ้ืนที่เทศบาลนครนครปฐม เป็นเหตุให้ผิวจราจรในบางส่วน
ของเส้นทางสัญจรถนนโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ผิวการจราจรถนนราชวิถี  ถนนซ้ายพระ และถนนเพชรเกษม บริเวณใกล้
ห้างสรรพสินค้าโลตัส (สาขานครปฐม) ประกอบกับระยะนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง หรือเกิด (Spring Tides) me.sh,u
ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพ่ิมสูงขึ้น ก่อนเอ่อล้นตลิ่งและเข้ามาท่วมขังลงถนน ทั้งในพ้ืนที่อำเภอบางเลน  อำเภอนครชัยศรี 
และอำเภอสามพราน ขณะนี้ทางจังหวัดนครปฐมได้เร่งออกข้อมาตรการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและการแก้ไขปัญหา 
ดังนี้ 1. มอบหมายให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพ้ืนที่จัดกระสอบทราย เข้ามาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในเบื้องต้น เพ่ือป้องกันน้ำท่วมเข้าไปบ้านเรือนชาวบ้าน  2. เร่งเตรียมพ้ืนที่อพยพ เพ่ือรองรับผู้ประสบภัยกรณีที่ 
ไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ 3. หากบ้านเรือนประชาชนที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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เพ่ือดำเนินการแจกถุงยังชีพเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้วย และ 4. เฝ้าติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังความเสี่ยงไว้ให้
ต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพ้ืนที่ชุมชน อ.เมืองนครปฐม ปัจจุบันน้ำสามารถได้มีการระบายออกมากพอสมควรแล้ว 
และลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง จากนั้นทางจังหวัดฯ ก็มีการดำเนินการจัดเรียกประชุมถึงการแก้ไขเหตุน้ำท่วมขังดังกล่าว  
ทั้งในพ้ืนที่เขตชุมชนของอำเภอเมืองนครปฐม ด้วย ดังนี้ ซึ่งระยะเร่งด่วนได้ทำการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพ้ืนที่เสี่ยงน้ำท่วม  
(รวม 18 จุด) และบริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 2 จุด และท้ังการขอรับสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ (ระยะไกลจาก ปภ. เขต 1 
ปทุมธานี) จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณริมถนนเพชรเกษม และได้ทำการสูบน้ำ เร่งระบายน้ำออกจากพ้ืนที่โดยเร็ว 
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติหน้าที่แก้ปัญหาในกรณีเกิดน้ำท่วมขัง  ขณะที่แก้ไขระยะต่อไป 
สั่งมีโครงการสำรวจแนวท่อระบายน้ำ ริมถนนเพชรเกษม , ช่วงหน้าโรงพยาบาลสนามจันทร์ ไปถึงคลองจรเข้น้อย เพ่ือเร่ง
ตรวจสอบระดับแนวท่อ และดูสิ่งกีดขวางในท่อ ตลอดจนวางแนวทางเพ่ือแก้ไขในเฉพาะจุดที่เป็นอุปสรรค เพ่ือให้น้ำสามารถ
ไหลลงคลองจรเข้ ไปอย่างรวดเร็วขึ้น ส่วนแผนงานระยะยาวก็มีสั่งการเร่งศึกษา และร่วมสำรวจระดับความสูงต่ำของพ้ืนผิวถนน
ทั้งหมด /ถนน /ท่อระบายน้ำ /ตามบ้าน /คลอง /ช่องทางระบายน้ำต่างๆ ทั้งนี้ก็เพ่ือ มาจัดทำแผนแม่บทในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดจากเหตุฝนตกหนักและยาวติดต่อกัน มาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 
ต่อเนื่องคืนที่ 17 ต.ค.64 และถึงวันนี้ 
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ฉบับประจำวันที่..19..เดือน..เมษายน... พ.ศ...2564.... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและ
ภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึน 
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