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ปภ.รำยงำนยังคงมีสถำนกำรณ์น  ำท่วมใน 9 จังหวัด ประสำนดูแลให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนือ่ง 
 

 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
สถานการณ์อุทกภัยจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 พ.ย. 64 ท าให้
เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลากในพ้ืนที่ 12 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง ภูเก็ต พังงา สตูล และกระบี่ รวม 55 อ าเภอ 165 ต าบล 680 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
13,147 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 3 จังหวัfรวม 3 อ าเภอ 5 ต าบล 17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 805 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ าลดลงทุกพ้ืนที่ ได้แก่ 1. ประจวบคีรีขันธ์ น้ าท่วมในพ้ืนที่อ าเภอบางสะพาน รวม 2 ต าบล 
4 หมู่บ้าน  2. ชุมพร น้ าท่วมในพื้นที่อ าเภอเมืองชุมพร รวม 15 ต าบล 66 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,876 ครัวเรือน 
ผู้เสียชีวิต 4 ราย ระดับน้ าลดลง และ 3. สตูล น้ าท่วมในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสตูล รวม 2 ต าบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
690 ครัวเรือน  

ขณะที่อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่    
23 ก.ย. – 20 พ.ย. 2564 ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่ง โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่           
โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด (อุบลราชธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม) รวม    
20 อ าเภอ 227 ต าบล 1,537 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 88,897 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 35 ราย โดยภาพรวมสถานการณ์
คลี่คลายแล้วในหลายพ้ืนที่ ระดับน้ าลดลง แต่ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า ดังนี้ 

1.อุบลราชธานี ยังคงมีน้ าท่วมในพื้นที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี และอ าเภอวารินช าราบ รวม 4 ต าบล       
23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 573 ครัวเรือน  

2.สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ าท่วมในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสองพ่ีน้อง และอ าเภอบางปลาม้า รวม 28 ต าบล 267 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,053 ครัวเรือน  

3.อ่างทอง ยังคงมีน้ าท่วมในพ้ืนที่อ าเภอป่าโมก รวม 3 ต าบล 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 801 ครัวเรือน  
4.พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีน้ าท่วมในพ้ืนที่  7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอผักไห่  อ าเภอเสนา อ าเภอบางบาล อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอิน และอ าเภอลาดบัวหลวง รวม 106 ต าบล 680 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 49,385 ครัวเรือน  
 

5.ปทุมธานี... 
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5.ปทุมธานี ยังคงมีน้ าท่วมในพื้นที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอสามโคก และอ าเภอลาดหลุมแก้ว รวม      

25 ต าบล 81 หมูบ่้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,176 ครัวเรือน  
6.นครปฐม ยังคงมีน้ าท่วมในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางเลน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอสามพราน อ าเภอก าแพงแสน 

และอ าเภอดอนตูม รวม 61 ต าบล 475 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,909 ครัวเรือน  
ส าหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสรรพก าลังในการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่และดูแลให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส ารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ทั้งนี้ 
ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และ      
สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ผู้ว่ำฯ สุรำษฎร์ธำนีสั่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งระบำยน  ำ ลดผลกระทบให้กับรำษฎรในพื นที่ประสบอุทกภัย 
 

 
 

นำยจ ำนง สวัสดิ์วงศ์  หัวหน้าส านักงาน ปภ.สุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า ตามที่ ได้ เกิดฝนตกหนัก ตั้ งแต่วันที่  10-18
พฤศจิกายน 2564 เป็นเหตุท าให้ระดับน้ าเหนือฝายน้ าล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี     
เอ่อล้นเข้าท่วมขังพ้ืนที่การเกษตร ในพ้ืนที่หมู่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบลทุ่ง ราษฎรได้รับผลกระทบ 60 ครัวเรือน โดยตั้งแต่
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 อ าเภอไชยา ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น 

ล่ำสุดนำยวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี สนับสนุนเครื่องสูบน้ าเพ่ือสูบน้ าลดระดับหน้าฝาย และให้ อบต.ทุ่ง      
เข้าด าเนินการแก้ไขระดับสันฝายให้ต่ าลง เพ่ือลดผลกระทบให้กับราษฎรในพ้ืนที่ ซึ่งขณะนี้ก าลังเร่งด าเนินการ ระะดับน้ า
ลดลงต่อเนื่อง คาดว่าวันที่ 21 พ.ย.64 สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
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ปภ.สุรำษฎร์ธำนีรำยงำนเกิดน  ำป่ำไหลหลำกท่วม 2 หมู่บ้ำนใน อ.ชัยบุรี ได้รับผลกระทบ 4 ครัวเรือน 
ประสำนท้องถิ่นให้กำรช่วยเหลือแล้ว  
 

   
 

ปภ.สุราษฎร์ธานีรายงานเกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วม
บ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่บ้านคลองพัง หมู่ที่ 1 ต าบลชัยบุรี และบ้านหมาก หมู่ที่ 3 ต าบลสองแพรก อ าเภอชัยบุรี ได้รับ
ผลกระทบ จ านวน 4 ครัวเรือน ปัจจุบันไม่มีฝนตกในพ้ืนที่และสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว ซึ่งส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอ าเภอชัยบุรี อบต. ชัยบุรี อปพร. อส. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิกุศลศรัทธาสุ
ราษฎร์ธานี (อ าเภอชัยบุรี) ได้เข้าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง  
ทั้งนี้ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานชุมชนเสี่ยงภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าช่วยเหลือประชาชนยกของขึ้นที่สูง และให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก 
คลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 23-25 พ.ย 2564 อย่างใกล้ชิด เพ่ือเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างทันท่วงที 
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ น าเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรี โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ าติดตั้งเทรลเลอร์ อัตราการสูบน้ า 28,000 ลิตร/นาที จ านวน 1 เครื่อง ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 
ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่รอยต่อ 3 ต าบล ได้แก่ ต.ท่าแร้ง ต.ท่าแร้งออก และต.บางขุนไทร เพ่ือเร่ง    
สูบน้ าออกจากพ้ืนที่การเกษตรซึ่งถูกน้ าท่วมขังประมาณ 1,000 ไร่ ประชาชนได้รับผลกระทบ 350 ครัวเรือน 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15960
วันที่: อาทิตย์ 21 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ห่วงน้ำทะเลหนุนสูงอีก สั่งเฝ้าระวังเข้ม'เจ้าพระยา'

รหัสข่าว: C-211121020023(21 พ.ย. 64/04:06) หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 61.02 Ad Value: 67,122 PRValue : 201,366 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15960
วันที่: อาทิตย์ 21 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ห่วงน้ำทะเลหนุนสูงอีก สั่งเฝ้าระวังเข้ม'เจ้าพระยา'

รหัสข่าว: C-211121020023(21 พ.ย. 64/04:06) หน้า: 2/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 61.02 Ad Value: 67,122 PRValue : 201,366 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14816
วันที่: อาทิตย์ 21 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 9

หัวข้อข่าว: ทะเลหนุนรอบ 2 จมสมุทรปราการ น้ำป่าถล่ม 'กระบี่'

รหัสข่าว: C-211121005058(21 พ.ย. 64/06:39) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 66.88 Ad Value: 83,600 PRValue : 250,800 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14816
วันที่: อาทิตย์ 21 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 9

หัวข้อข่าว: ทะเลหนุนรอบ 2 จมสมุทรปราการ น้ำป่าถล่ม 'กระบี่'

รหัสข่าว: C-211121005058(21 พ.ย. 64/06:39) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 66.88 Ad Value: 83,600 PRValue : 250,800 คลิป: สี่สี(x3)
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นำยกฯ ก ำชับทุกหน่วยงำนรับมือผลกระทบจำกน  ำเจ้ำพระยำหนุนสูง – อุทกภัยภำคใต้ 
 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
และ รมว.กลำโหม ได้รับทรำบรำยงำนสถำนกำรณ์แม่น  ำเจ้ำพระยำจำกสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน  ำ (องค์กำรมหำชน) 
หรือ สสน.ที่รำยงำนข้อมูลจำกโทรมำตรวัดระดับน  ำบริเวณปำกแม่น  ำเจ้ำพระยำ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ โดยคำดกำรณ์
ระดับน  ำทะเลหนุนจะกลับมำสูงขึ นในช่วงตั งแต่วันที่ 19-24 พ.ย.64 แต่ไม่สูงเท่ำกับช่วงวันที่ 8-10 พ.ย. คำดว่ำสถำนกำรณ์   
ที่เกิดขึ นจะไม่รุนแรง และไม่ส่งผลกระทบกับพื นท่ีลุ่มต่ ำริมแม่น  ำเจ้ำพระยำและล ำน  ำสำขำมำก 

นำยกรัฐมนตรีมีควำมห่วงใยประชำชนจึงได้ก ำชับให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย (ปภ.) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ กรุงเทพมหำนคร ฯลฯ เตรียมควำมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์กรณีระดับ
น  ำในแม่น  ำเจ้ำพระยำหนุนสูงท่วมบ้ำนเรือนประชำชน โดยย  ำให้มีระบบกำรแจ้งที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้ประชำชนได้เตรียม
ควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ ลดควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน อย่ำงไรก็ตำม คำดกำรณ์ว่ำ
สถำนกำรณ์จะไม่รุนแรง และไม่ส่งผลกระทบต่อประชำชนมำกนัก แต่ขอให้ประชำชนติดตำมกำรข้อมูลข่ำวสำรและแจ้งเตือน
จำกหน่วยงำนภำครัฐ 
           นำยกรัฐมนตรียังห่วงใยประชำชนในพื นที่ภำคใต้ หลังกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง 
(กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) กระทรวงมหำดไทย แจ้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 10 จังหวัด
ภำคใต้ เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์อุทกภัย น  ำท่วมฉับพลันน  ำป่ำไหลหลำกในช่วงวันที่ 23-25 พ.ย.นี  โดยขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ได้ประสำนหน่วยงำนท้องถิ่น เตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ ทั งก ำลังพล และเครื่องอุปกรณ์ โดยปฏิบัติตำมแผนกำร     
เผชิญเหตุอย่ำงเคร่งครัด และแจ้งเตือนประชำชนให้ทรำบทั่วกัน 

 

 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
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“นิพนธ์” ลุยสุรำษฎร์ธำนี ช่วยผู้ประสบภัยน  ำท่วม ก ำชับทุกฝ่ำยดูแลประชำชนอย่ำงใกล้ชิด ตลอดฤดูมรสุม
และเร่งรัดฟื้นฟูเยียวยำโดยเร็ว 
 

 
 
นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพ้ืนตรวจเยี่ยมและให้ก าลังผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่

ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ และต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย 
จ านวน 200 ชุด ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2564 ในพ้ืนที่ 14 อ าเภอ และ
สถานการณ์คลี่คลายแล้วทั้งหมด แต่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ความเสียหายในภาพรวมประสบอุทกภัย       
ในพ้ืนที่ 14 อ าเภอ 52 ต าบล 268 หมู่บ้าน 3,147 ครัวเรือน 10,087 คน  มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 86 ล้านบาท 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยต่อความ
เดือดร้อนที่พ่ีน้องประชาชนก าลังประสบอยู่ในขณะนี้ จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง      
ให้เร่งรัดฟ้ืนฟูเยียวยาประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยกระทรวงมหาดไทยนั้นมีภารกิจในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ซึ่งในฐานะที่ตน
ก ากับดูแลกรมปภ. มีหน้าที่ในการดูแลประชาชนโดยตรงเมื่อเกิดทั้งภัยน้ าท่วมและน้ าแล้ง สิ่งส าคัญที่เน้นย้ าคือการสร้าง        
ที่ให้น้ าอยู่ ท าทางให้น้ าไหล จะเป็นการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยจากน้ าได้อย่างครบวงจร สามารถบรรเทาความ รุนแรง
ของภัยได้ รวมทั้งการแจ้งเตือนพ่ีน้องประชาชนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารก่อนเกิดภัยก็จะมีส่วนช่วยให้ลดความรุนแรง ความ
สูญเสียได้อย่างมาก  

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน องค์กร มูลนิธิต่างๆ จิตอาสา ที่ได้เข้ามาส่วนช่วยเหลือดูแลประชาชนยามเกิดภัย    
มาโดยตลอด 
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พยำกรณ์อำกำศประจ ำวัน 
 

 
 

 

ประจ ำวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2564 

ลักษณะอำกำศทั่วไป           พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลัง
อ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลท าให้มีลมตะวันออกพัดน าความชื้นจาก  
ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้
ท าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ โดยมีหมอกในตอนเช้า และยังคงมีอากาศเย็น        
ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวัง
อันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังอ่อน ท าให้ภาคใต้มีฝนลดลง 

ฝุ่นละอองขนำดเล็ก ในช่วงนี้บริเวณกรุงเทพมหานครการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันเริ่มมีสะสมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากลม     
ที่พัดปกคลุมกรุงเทพมหานครมีก าลังอ่อน 
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