
 

   
ฉบับประจำวันที่ ..20..เดือน..กันยายน.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.....จำนวน…1 ..แผ่น
 

 
 

 
 
ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย 12 จังหวัด สถานการณ์เริ่มคลี่คลายยังคงมีน้ำท่วมขังบางพืน้ที่ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภยั 

19 ก.ย. 64 เวลา 09.20 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 16 - 19 ก.ย. 64 เกิด
อุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ปราจีนบุรี 
จันทบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวม 38 อำเภอ 105 ตำบล 476 หมู่บ้าน 3 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,871 
ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตก  เฉียงใต้ 
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ตั้งแต่วันที่  16 ก.ย. 64 จนถึง
ปัจจุบัน (19 ก.ย. 64 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 
กำแพงเพชร พิจิตร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ปราจีนบุรี จันทบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวม 38 อำเภอ 105 ตำบล 476 
หมู่บ้าน 3 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,871 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยังคงมี
สถานการณ์ 6 จังหวัด ดังนี้  

พิจิตร ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสากเหล็ก อำเภอบึงนาราง อำเภอ
โพธ์ิประทับช้าง อำเภอวชิรบารมี อำเภอโพทะเล และอำเภอสามง่าม  

ชัยภูมิ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอจัตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอ 
เนินสง่า และอำเภอบ้านเขว้า รวม 8 ตำบล  

  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(./.) https://www.naewna.com/ https://www.chiangmainews.co.th/ 
https://tna.mcot.net/ https://www.fm91bkk.com/  https://today.line.me/ 
www.facebook.com/DDPMNews  https://twitter.com/DDPMNews 



นครราชสีมา น้ำล้นอ่างเก็บน้ำจากฝนตกหนักเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด อำเภอสูงเนิน อำเภอ
โนนสูง และอำเภอโชคชัย รวม 8 ตำบล  

ปราจีนบุรี ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในอำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอกบินทร์บุรี  
พระนครศรีอยุธยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา และอำเภอ 
บางบาล รวม 15 ตำบล  

กำแพงเพชร น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย รวม 2 ตำบล และน้ำยังได้ท่วมพื้นผิวการจราจรบน
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101  

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ 
สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID 
@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14754
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: กรมอุตุฯเตือน37จว.เตรียมรับมือฝนถล่ม เหตุพายุใกล้เวียดนาม ส่งอิทธิพลถึงปท.ไทย

รหัสข่าว: C-210920005024(20 ก.ย. 64/06:08) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 51.57 Ad Value: 46,413 PRValue : 139,239 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14754
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: กรมอุตุฯเตือน37จว.เตรียมรับมือฝนถล่ม เหตุพายุใกล้เวียดนาม ส่งอิทธิพลถึงปท.ไทย

รหัสข่าว: C-210920005024(20 ก.ย. 64/06:08) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 51.57 Ad Value: 46,413 PRValue : 139,239 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26276
วันที่: อังคาร 21 กันยายน 2564
Section: First Section/ชุมชนเมือง - ต่างประเทศ

หน้า: 9(ขวา)

คอลัมน์: ทุกข์..ร้อน ฟ้องใครดี: ฝากไว้ให้คิด-ลักสายไฟเครื่องสูบน้ำอันตรายรังสิต...

รหัสข่าว: C-210921035019(20 ก.ย. 64/05:38) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 39.62 Ad Value: 83,202 PRValue : 249,606 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15898
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: ท่วมสาทร

รหัสข่าว: C-210920020042(20 ก.ย. 64/05:20) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.23 Ad Value: 18,956.50 PRValue : 56,869.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15898
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 16

หัวข้อข่าว: นนท์ตั้งศูนย์ป้องท่วม 'เฉลิมชัย'สั่งสำรวจ เยียวยาพืชผลเสียหาย

รหัสข่าว: C-210920020037(20 ก.ย. 64/04:52) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 71.55 Ad Value: 78,705 PRValue : 236,115 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15898
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 16

หัวข้อข่าว: นนท์ตั้งศูนย์ป้องท่วม 'เฉลิมชัย'สั่งสำรวจ เยียวยาพืชผลเสียหาย

รหัสข่าว: C-210920020037(20 ก.ย. 64/04:52) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 71.55 Ad Value: 78,705 PRValue : 236,115 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15898
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: ลุยตรวจจว.ฐานเสียงพปชร. บิ๊กตู่ปรับกลยุทธ์

รหัสข่าว: C-210920020041(20 ก.ย. 64/04:51) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 228.98 Ad Value: 354,919 PRValue : 1,064,757 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15898
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: ลุยตรวจจว.ฐานเสียงพปชร. บิ๊กตู่ปรับกลยุทธ์

รหัสข่าว: C-210920020041(20 ก.ย. 64/04:51) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 228.98 Ad Value: 354,919 PRValue : 1,064,757 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15898
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: ลุยตรวจจว.ฐานเสียงพปชร. บิ๊กตู่ปรับกลยุทธ์

รหัสข่าว: C-210920020041(20 ก.ย. 64/04:51) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 228.98 Ad Value: 354,919 PRValue : 1,064,757 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15898
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: ลุยตรวจจว.ฐานเสียงพปชร. บิ๊กตู่ปรับกลยุทธ์

รหัสข่าว: C-210920020041(20 ก.ย. 64/04:51) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 228.98 Ad Value: 354,919 PRValue : 1,064,757 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24639
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/ต่างประเทศ

หน้า: 1(ขวา), 7

คอลัมน์: จับอุณหภูมิโลก: พิษ 'โลกร้อน' ต้อนคน 216ล. ย้ายถิ่น

รหัสข่าว: C-210920021031(20 ก.ย. 64/04:25) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 107.69 Ad Value: 113,074.50 PRValue : 339,223.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24639
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/ต่างประเทศ

หน้า: 1(ขวา), 7

คอลัมน์: จับอุณหภูมิโลก: พิษ 'โลกร้อน' ต้อนคน 216ล. ย้ายถิ่น

รหัสข่าว: C-210920021031(20 ก.ย. 64/04:25) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 107.69 Ad Value: 113,074.50 PRValue : 339,223.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24639
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เมืองปากน้ำจับมือท้องที่-ท้องถิ่น

รหัสข่าว: C-210920021028(20 ก.ย. 64/04:05) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 30.03 Ad Value: 25,525.50 PRValue : 76,576.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24639
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: สทนช. เร่งแก้ปัญหาแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา อ.สวนผึ้ง กระตุ้นฟื้น...

รหัสข่าว: C-210920021030(20 ก.ย. 64/04:03) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 52.11 Ad Value: 54,715.50 PRValue : 164,146.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11254
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 14(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: กรมชลประทานเกาะติดสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

รหัสข่าว: C-210920012049(20 ก.ย. 64/03:52) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 226.32 Ad Value: 350,796 PRValue : 1,052,388 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11254
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 14(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: กรมชลประทานเกาะติดสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

รหัสข่าว: C-210920012049(20 ก.ย. 64/03:52) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 226.32 Ad Value: 350,796 PRValue : 1,052,388 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11254
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 14(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: กรมชลประทานเกาะติดสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

รหัสข่าว: C-210920012049(20 ก.ย. 64/03:52) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 226.32 Ad Value: 350,796 PRValue : 1,052,388 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11254
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 14(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: กรมชลประทานเกาะติดสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

รหัสข่าว: C-210920012049(20 ก.ย. 64/03:52) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 226.32 Ad Value: 350,796 PRValue : 1,052,388 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9078
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือนปชช.ริมแม่น้ำฝนหนัก20-24ก.ย.

รหัสข่าว: C-210920008052(20 ก.ย. 64/03:16) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 134.78 Ad Value: 128,041 PRValue : 384,123 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9078
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือนปชช.ริมแม่น้ำฝนหนัก20-24ก.ย.

รหัสข่าว: C-210920008052(20 ก.ย. 64/03:16) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 134.78 Ad Value: 128,041 PRValue : 384,123 คลิป: สี่สี(x3)



   
ฉบับประจำวันที่ ..20..เดือน..กันยายน.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.....จำนวน…1 ..แผ่น
 

 
 
ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรธีรรมราช 

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (19 ก.ย. 64) เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านพรุพรี (อ่าวนิลคลาน) 
ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้ถนนหมู่บ้านที่ตัดผ่านลำน้ำถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหาย โดยใน
เบื้องต้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการประสานเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่แจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว และอำเภอบางขัน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้ าระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่าง
ใกล้ชิด 
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ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (19 ก.ย. 64) เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้เกิดน้ำไหล
หลากจากภูเขาบ้านห้วยตงไหลลงมาพัดถนนทางเบี่ยงสายบ้านปากลง - ห้วยตง บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านทับน้ำเต้า ตำบลกรุงชิง 
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัดขาดเสียหาย ซึ่งจุดดังกล่าวเดิมเคยถูกน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะจนเสียหายเมื่อช่วง
เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทางหลวงชนบทกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง วางท่อระบายน้ำ และทำทางเบี่ยงสัญจร
ชั่วคราว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมเครื่องจักรกลประจำจุดเพื่อรอการซ่อมแซมเส้นทางเบี่ยงที่เสียหาย 
หากฝนหยุดตกและกระแสน้ำลดความรุนแรงลงจึงจะดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางให้สามารถใช้การได้ 
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ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่

เมื่อค่ำวันนี้ (19ก.ย.64) เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้น้ำได้เข้าท่วมถนนทางหลวง
หมายเลข 109 และบ้านเรือนประชาชน 1 หลังคาเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ ปัจจุบันฝนได้หยุดตกแล้ว 
และระดับน้ำเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เข้าสำรวจ
ความเสียหายและให้ความช่วยเหลือแล้ว 
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อัพเดท เงินเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์น้ำท่วม 2564 โดยได้รปรับหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนัก และฝนตกสะสม จนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 
และดินโคลนสไลด์ จนอาจสร้างความเสียหายให้กับพืชผลของเกษตรกร 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มี
การปรับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2564  
 
หลักเกณฑ์เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม  2564  

• เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย  
• มีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2564  
อัตราเงินเยียวยาเกษตรกร น้ำท่วม 2564 

• ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ 
• พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่  
• ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่  
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือว่า เมื่ออธิบดีกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจากนั้น 
กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งรัดสำรวจและประเมินความเสียหาย และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564  
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สำหรับวิธีขอรับเงินเยียวยาเกษตรกร น้ำท่วม 2564 เมื่อพืชผลของเกษตรกรได้รับความเสียหาย ให้เกษตรกรยื่นแบบ

การขอรับความช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. หรือนายกเทศมนตรี ทำหน้าที ่ตรวจสอบและรับรอง
เอกสาร แล้วให้คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบและรับรองความเสียหาย  หลังจากนั้นให้ติดประกาศคัดค้านตามสถานที่ที่
กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 วัน เมื่อไม่มีผู้คัดค้าน สำนักงานเกษตรอำเภอนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบ ัต ิจ ังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พ ิจารณาให ้ความช่วยเหลือนอกจากการช่วยเหลือเกษตรกรที ่ประสบภัยตามระเบ ียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ น พ.ศ. 2564 แล้ว กรมส่งเสริม
การเกษตรได้เตรียมพืชพันธุ์ดี เช่น ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ และสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อไตรโค  
เดอร์ม่า พร้อมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดไว้พร้อมแล้ว 
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ฝนตกหนักช่วงนี้ในประเทศไทยเกิดจากพายุ 2 ลูก พายุโซนร้อนกำลังแรง”โกนเซิน” กับพายุไต้ฝุ่น”จันทู” ที่เพิ่งผ่าน

พ้นไป ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ประสบอุทกภัย เกิดน้ำท่วมฉับพลัน  ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศจับตา "พายุหมุนเขต

ร้อน"ที่เตรียมพัดถล่มเวียดนาม ซึ่งจะส่งผลให้หลายภาคของไทย มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะวันที่  20-

22 ก.ย. ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 

            แตใ่นภาพรวมรัฐบาล”ลุงตู่”ยืนยนัปริมาณน้ำอยู่ในระดับทรงตัวแล้ว จากการประเมินอุทกภัยของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง สถานการณ์น้ำในปีนี้ไม่น่าจะเกิดมหาอุทกภัยเหมือนปี 2554 

         อย่างไรก็ตาม นักวิชาการทยอยกันออกมาเตือนฝนเพ่ิมขึ้น ใหม้ีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดหน้าฝนน้ี   

พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์จุดเสี่ยงต่างๆ อย่างเต็มที่ มีแผนเผชิญเหตุที่ใช้ได้จริง  ตลอดจน

ฉายภาพสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่สวนทางกับภาพน้ำท่วม หวังกระตุกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น นอกจากระบาย

น้ำลงทะเลเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้ว ยังต้องการเก็บกักน้ำไว้ใช้แล้งหน้าด้วย 

             เช่นเดียวกับวงเสวนาเรื่อง “2564 จะมีน้ำท่วมใหญ่หรือไม่ เตรียมพร้อมรับมืออย่างไร" จัดโดย สำนักงานการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานพันธมิตรด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศเมื่อวันก่อน ตอกย้ำรัฐบาลต้องมีแผนการ

รับมือสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบ 

            มุมมอง ดร.ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา   บอกว่า ประเทศไทยอยู่ท่ามกลาง

ปรากฏการณ์ธรรมชาติหลายอย่างที่จะเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดฝนผิดปกติ โดยเฉพาะร่องมรสุมที่ทำให้เกิดฝนบริเวณกว้าง และ
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พายุหมุนเขตร้อนที่มาเติมฝนในบ้านเรา รวมถึงปรากฏการณ์เอลนิโน ซึ่งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ร่องมรสุมผิดเพี้ยน 

มิ.ย.-ส.ค.ปีนี้ไทยเจอฝนทิ้งช่วงรุนแรงและระยะเวลานาน ขณะที่เข้าเดือนกันยายน มีกลุ่มฝนพาดผ่านจำนวนมาก และความ

กดอากาศสูงกำลังปกติ   ปีที่แล้ว ตั้งแต่ มี.ค.-พ.ย. ฝนตกสลับทิ้งช่วง แต่ปีนี้ฝนหายไป คำถามคือ ปีต่อไปจะเป็นอย่างไร 

         นักอุตุนิยมวิทยาบอกด้วยว่า อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมทุร 2 ฝั่ง เป็นตัวพาเมฆฝนมา ทำให้เกิดฝนมากหรือน้อยใน

ไทย ส่วนสถานการณ์ของปรากฏการณ ์ENSO ในปัจจุบัน กลุ่มเมฆจะเกดิมากขึ้นบริเวณมหาสมทุรแปซิฟิก ซึ่งใกล้ประเทศ

ไทย ถ้ามีกำลังแรงฝนจะเข้าทวีปมากขึ้น ไทยฝนจะมากขึน้  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เปลี่ยนแค่ฝน แต่เปลี่ยน

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยมีผลกระทบต่อประเทศไทย ซึ่งจะต้องเตรียมพร้อมรับมือ 

ประเด็นไทยเสี่ยงน้ำท่วมใหญ่เหมือนสิบปีที่แล้วหรือไม่  รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต กล่าวว่า  สภาพภูมิอากาศช่วงปลายปี 64 ต่อเนื่องต้นปี 65 ปรากฎการณ์ลานีญาจะเพิ่มขึ้น 

แม้ระดับไม่แรง แต่มีความชื้นมหาศาล ฝนจะมากขึ้น ต้องเฝ้าระวัง การคาดการณ์สถานการณ์ฝน 6 เดือน พ.ค. -ต.ค. 2564 

ภาคตะวันออกจะมีโอกาสเกิดน้ำท่วม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การคาดการณ์ปริมาณฝน 4 เดือนข้างหน้า ร่องฝนพาดผ่าน 

ความกดอากาศต่ำ ความชื้นสูง ก.ย.-ธ.ค.ฝนจะดีมาก แต่ไม่ได้จะเกิดน้ำท่วมทุกพื้นที่ ต้องเฝ้าระวังพ้ืนที่เปราะบาง 

         “ ความเสี่ยงน้ำท่วมใหญ่ภาคกลาง 10-20 % ภาพอีสาน 20-40% แต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนเหตุการณ์ฝนพันปีจีนที่

เกิดขึ้น ความเสี่ยงภาคตะวันออก 30-40% ซึ่งเสี่ยงสูงมาก ภาคใต้ 50-60% กรณีหาดใหญ่จะเหมือนปี 2553 มีโอกาส 20-

30% แต่ความรุนแรงลดลง เพราะมีโครงการพระราชดำริบรรเทาน้ำท่วม “ รศ.ดร.เสรี เผย 

ส่วนแผนและโครงการในอนาคตลุ่มเจ้าพระยา นักวิชาการด้านภัยพิบัติบอกปัจจุบันมีการจัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำ

เจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน การปรับปรุงระบบ

ชลประทานเจ้าพระยาทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก การบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำนองและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ มีการผลักดัน

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากสายใหม่ ทั้งคลองระบายน้ำหลากบางบาล -บางไทร ที่จะแล้วเสร็จในปี 2566 คลอง

ระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย  และคลองระบายน้ำควบคู่กับถนนนวงแหวนรอบที่ 3  เป้าหมายหลัก3 โครงการ งบ

กว่า 3 แสนล้านบาท เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม แต่ยังใช้การไม่ได้ถ้าน้ำมาปีนี้   

              “ แม้ความเสี่ยงแค่ 10% ก็ต้องมีแผนรับมือ ถ้าเกิดน้ำท่วมใหญ่หรือฝนพันปีในปีนี้จะเตรียมพร้อมอย่างไร ก่อน

เกิดเหตุ ศูนย์บัญชาการส่วนกลาง ต้องประเมินความรุนแรง และมาตรการระดับลุ่มน้ำ ความเสียหาย มีระบบคาดการณ์ 

เตือนภัย และอพยพ  ขณะเกิดเหตุศูนย์บัญชาการส่วนหน้าต้องประเมินระดับจังหวัด หลังเกิดเหตุน้ำท่วม ท้องถิ่น ชุมชน จะ

ช่วยเหลือ เยียวยาอย่างไร ล่าสุดไอพีซีซีรายงานทั่วโลกต้องเร่งควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้ขยับเกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพราะ

สภาพภูมิอากาศมั่นคงน้อยลง  ปริมาณน้ำฝนในอนาคตจะพุ่งสูง มีการประเมินระดับน้ำทะเลสูงสุดเฉลี่ยในรอบ 100 ปี  แผน

ที่แสดงถึงการกระจายพื้นที่น้ำท่วมขยายออกไป   ฉะนั้น มาตรการที่มีรับไม่ไหว ประเทศไทยและกรุงเทพฯ จะปรับตัว

อย่างไร   “ รศ.ดร.เสรี ย้ำ 

สถานการณ์น้ำยังต้องเฝ้าระวัง  ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) กล่าวว่า  ช่วงสอง

สัปดาห์แรกของเดือนก.ย.  มีฝนตกหนักในภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เพราะร่อง

มรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ อีสาน และภาคกลาง  ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทย  

อันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรง  ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายภาคของไทย 



          ผอ.สสน. กล่าวต่อว่า จากการคาดการณ์ฝนเดือน ก.ย. ถึง ต.ค.นี้ ประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่า

ปกติ และน่าจะมีพายุอย่างน้อย 1 ลูกเคลื่อนที่เข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอ่อนกำลังในภาคเหนือ พื้นที่ฝนตกส่วน

ใหญ่จะตกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง และจะตกบริเวณท้ายเขื่อนมากกว่า ทำให้ไม่มีน้ำไหลลงใน

เขื่อนมากนัก 

            “  ตอนนี้พบสัญญาณว่า จะมีพายุก่อตัวที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปลายเดือน ก.ย.

และจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลด้วย อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ขณะที่เดือน 

พ.ย. คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติในพื้นที่ภาคใต้ อาจมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงและหย่อม

ความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้ามายังอ่าวไทยได้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักจนเกิดอุทกภัยได้ต้องเต รียมพร้อมรับมือ “ 

              ผอ.สสน.กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม น้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยามีน้อยมาก ปัจจุบันมีเพียง 3,100 ล้าน 

ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝนของปี 2554 ปี 2560 และ ปี 2564 พบว่า ปริมาณฝนในปี 2564 นี้ ต่างจาก 2 ปี ดังกล่าว

ค่อนข้างมากเกือบทั่วทั้งประเทศ ปริมาณฝนเฉลี่ย 945 มิลลิเมตร   เทียบกับปี 54 ที่น้ำท่วมใหญ่ปริมาณฝน 1 ,854 

มิลลิเมตร  โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีฝนในพื้นที่เหนือเขื่อนน้อยมาก ทำให้น้ำไหลลงเขื่อนขณะนี้น้อยกว่าทั้ง 2 ปีดังกล่าว 

สำหรับพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังมีปริมาณฝนตกน้อย รวมกันไม่ถึง 50 มิลลิเมตร ซึ่งเดือนตุลาคมนี้จะสิ้นสุด

ฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนแล้ว ยังต้องการปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนอีกมาก 

  การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมต้องครอบคลุมความเสี่ยงอุทกภัยการเกษตร โดยเฉพาะข้าว พืชอันดับต้นๆ ของไทย  ผศ.ดร.

พงษ์ศักดิ์  สุทธินันท์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คระวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จากโควิดปี 64   เราไม่

สามารถรับความเสียหายมากกว่านี้ได้อีกแล้ว เราต้องจัดการความเสี่ยงเรื่องภัยพิบัติด้านน้ำให้ได้ ตนได้ทุนจัดทำแผนที่ความ

เสี่ยงอุทกภัยข้าว  ซึ่งนำแผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วมเดือน ก.ย.ปีนี้ โดย สสน.กับแผนที่ดาวเทียมเพาะปลูก โดย GISTDA ประเมิน

มูลค่าความเสี่ยงของข้าวที่ถูกน้ำท่วม 1เมตร  ข้าวที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวหลังเดือนก.ย. เสียหาย 100% จากน้ำท่วม ซึ่งจากแผน

ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะเสี่ยงมากสุด ถัดมาโขง ชี มูล 

            “ ถ้าข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายหมดตัวเลขความเสี่ยงอยู่ที่ 12 ,993 ล้านบาท ถ้า เดือน ต.ค.ลดลงเหลือ 11,000 ล้าน

บาท หากพ้นเดือน พ.ย. พื้นที่ข้าวจะถูกน้ำท่วมลดลง เหลือความเสี่ยง 2 ,000 กว่าล้าน  และเดือน ธ.ค. เหลือ 55 ล้านบาท 

ขณะที่มูลค่าความเสี่ยงข้าวจากการขาดแคลนน้ำ กรณีแล้ง 2564/2565 หากดูสถิติ น้ำในเขื่อนน้อย 3 ปีติดต่อกัน   ต้นปี 

2565 ข้าวนาปรังมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ จากปริมาณน้ำที่น้อย  ซึ่งในข้อเท็จจริงส่วนใหญ่ปลูกนาปรังจริงมากกว่าแผน

หน้าแล้ง กรมชลฯ ไม่ส่งน้ำ ก็ยังมีการปลูกข้าวนาปรัง นี่คือ เรื่องน่ากังวล ต้องเตรียมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ขณะที่

ป้องกันน้ำท่วมก็ต้องเตรียมกักเก็บน้ำไปด้วย การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญ การบริหารจัดการน้ำที่ดีจะป้องกัน

น้ำท่วม-น้ำแล้ง ต้องมีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง และอยู่บนพื้นฐานงานความรู้ วิชาการ

และนวัตกรรมที่สอดรับกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง “ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กล่าว 
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วันที่ 19 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลิ่งและถนนเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่บริเวณหมู่ 2 ต.ธรรมามูล อ.เมือง
ชัยนาท จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นช่วงโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยเกิดการทรุดตัวจากน้ำท่วมเมื่อหลายปีก่อน แต่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม
อย่างถาวร เมื่อมาเจอน้ำหลากในปีนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดการทรุดตัวเพ่ิมขึ้นเป็นทางยาวกว่า 30 เมตร น้ำได้กัดเซาะดิน
ริมตลิ่งลึกเข้าไปใต้ผิวถนน ทำให้ถนนทรุดตวัพังเสียหายมากขึ้น เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทชัยนาทได้นำแบริเออร์สีส้มไป
ตั้งกั้นแนวถนนเพื่อป้องกันอันตราย พร้อมกับติดป้ายเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้ขับขี่อยา่งระมัดระวัง เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอาจทำให้ถนนเกิดการทรุดตัวและอาจพังทลายอย่างฉับพลัน    
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     ชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเปิดเผยว่า ถนนจุดนี้ถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพังเรื่อยมา แต่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่าง
ถาวร เมื่อแม่นำ้เจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลงไปจะทำให้ตลิ่งเกิดการทรุดตัวลึกเข้าไปใต้ผิวถนน จงึอยากให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปซ่อมแซม เพราะกลัวว่าหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำให้ถนนทรุดตัวพังเสียหายไปมากกว่านี้จนไม่สามารถใช้
สัญจรได ้
     ส่วนสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา ฝนที่ตกหนักทางภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนในช่วง 2 วันนี้ ทำให้
ปริมาณแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์กลบัมาสูงขึ้นอีกครั้ง โดยวันน้ีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 
1,808 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากวันก่อน 166 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที    
     เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท จึงต้องกลับมาระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน หลังจากในช่วง 3 วันที่ผ่านมาได้ลด
การระบายน้ำลงแล้ว แต่แมน่้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น จึงต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเพ่ิมขึ้น โดยวันนี้น้ำระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยามี
ปริมาณ 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้น 65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดบัน้ำท้ายเขื่อนที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
น้ำสูงขึ้น 23 เซนติเมตร อยูท่ี่ระดับ 12.18 เมตร (รทก.)    
    ส่วนระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ อ.เมืองชัยนาท อยู่ที่ระดับ 16.38 เมตร (รทก.) ลดลง 12 เซนติเมตร ซึ่งการลดระดับน้ำ
เหนือเขื่อนเจ้าพระยาลงเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำเหนือ และฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ช่วงวันที่ 20-24 
กันยายนนี้       
     ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 20-24 ก.ย.64 ร่องมรสมุพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนกัถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลืน่ลมบริเวณทะเลอันดา
มันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร   
     อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุม
ประเทศเวียดนามตอนล่างและลาวตอนกลาง ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ย.64 ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 19-25 ก.ย.64 ขอให้ประชาชนที่อาศัย
อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตก
หนักและฝนทีต่กสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
     ส่วนที่ จ.นครสวรรค์ เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าบึงบอระเพ็ดอย่าง
ต่อเนื่อง หลังระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลมาจากจังหวัดพิษณุโลกและพิจติรยังมีในบริมาณมาก ล่าสุดได้เปิดประตูน้ำคลอง
บอระเพ็ดให้สูงขึ้นเพ่ือเร่งผันน้ำเข้าบึงให้ได้มากที่สุด ก่อนที่มวลน้ำจะไหลลงไปสู่พื้นที่ลุม่แม่น้ำเจ้าพระยา 
     โดยกองการบิน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ บินสำรวจพร้อมประเมินสถานการณ์น้ำในบึงบอระเพ็ด 
พบว่า แม่น้ำน่านยังเป็นแหล่งน้ำเดียวที่สามารถผันเข้าบึงบอระเพ็ดในขณะนี้ โดยมีอัตราการไหลผ่านประตูน้ำเข้าสู่บึงในระดับ
ประมาณ 23.70 เมตร รทก. และเป็นแหล่งน้ำเดียวที่ไหลเติมเข้าสู่บึงบอระเพด็ 
     ซึ่งระดับน้ำบึงบอระเพ็ดประจำวันที่ 18 กันยายน 2564 อยู่ที่ 21.98 เมตร รทก. คิดเป็นปริมาตรน้ำ 31.31 ล้าน ลบ.
ม. (17.39% จากความจุ 180 ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นพื้นที่น้ำ 19,524.13 ไร่ ปริมาตรน้ำเพิ่มขึ้นจากวันก่อน 640,000 ลบ.ม. 
     ในขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นั้น แม่น้ำปิงสถานีวัดน้ำ P17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ มี
ปริมาณน้ำไหลผ่าน 622 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ต่ำกว่าตลิ่ง 3.73 เมตร, แม่น้ำน่านสถานี N67 อ.ชุมแสง 804 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ต่ำกว่าตลิ่ง 3.43 เมตร และแม่น้ำเจา้พระยา สถานี C2 อ.เมืองนครสวรรค์ ปริมาณน้ำไหลผา่น 1,642 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ต่ำกว่าตลิ่ง 4.47 เมตร. 
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"โรงเกลือ" น้ำท่วมทั้งตลาด หลังเพิ่งกลบัมาเปิดได้เพยีง4วัน 
สถานการณ์น้ำพ้ืนที่ตลาดชายแดน จ.สระแก้ว ฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่ง "น้ำท่วม" ภายตลาดโรงเกลือหลายจุดรวมทั้งคลองพระ
สะทึงปริมาณก็น้ำสูงขึ้นเช่นกัน 
 
  ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพิ่งกลับมาเริ่มเปิดตลาดให้ค้าขายเป็นปกติได้เพียง 4 วัน วันนี้ก็มาถูกฝน
หนักจนน้ำท่วมหลายจุดระดับน้ำสูง 30-50 เซนติเมตร บางจุดน้ำท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร รถยนต์และจักรยานยนต์ต้องขับ
ลุยน้ำเพ่ือเข้าไปเก็บสินค้ากันอย่างทุลักทุเล 

ขณะเดียวกันที่ตลาดบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ปริมาณน้ำในคลอง
น้ำใสที่กั้นแนวชายแดนไทย-กัมพูชาล้นตลิ่ง ไหลเข้าตลาดจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านหนองปรือด้วยเช่นกัน หลังเกิดฝนตก
หนักปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงซึ่งเป็นคลองสายหลักมีปริมาณน้ำในเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับเฝ้าระวัง  นางวาสนา แก้วสุนทร 
ชาวบ้านในชุมชนที่14 บ้านลัดกะสัง เทศบาลเมืองสระแก้ว กล่าวว่า บริเวณนี้เป็นจุดที่ถูกน้ำท่วมก่อนพื้นที่อื่น ชาวบ้านต้อง
เฝ้าระวังและเก็บของขึ้นที่สูงไว้เสมอเพราะเคยถูกน้ำท่วมมาแล้วทุกปี 
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14754
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ฉีดวัคซีนสะสมแล้ว44ล้านโดสติดเชื้อยังพุ่งสูงป่วยรายวัน 13,576/ตาย 117 ศพ

รหัสข่าว: C-210920005081(20 ก.ย. 64/06:25) หน้า: 1/4

Naew Na
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Ad Rate: 900

Col.Inch: 168.63 Ad Value: 151,767 PRValue : 455,301 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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เช็คด่วน! ทีมกรุ๊ป เผย ดีเปรสชันลูกใหม่ก่อตัวทะเลจีนใต้ คาดขึ้นฝั่งเวียดนาม กระทบไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ 
ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -25 ก.ย.ไทยอ่วม ฝนเพิ่ม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 
นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หรือ ทีมกรุ๊ป โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Chawalit Chantararat " โดยระบุว่า พายุดีเปรสชั่นได้ก่อตัวขึ้นในทะเลจีน
ใต้  คาดว่าจะขึ้นฝ้่งทางตอนเหนือของเมืองญาจางประเทศเวียดนาม ในวันที่ 25 กันยายนและจะเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศ
ไทยโดยคาดว่าจะมีผลดังนี้ 

  

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
https://www.thansettakij.com/  https://www.dailynews.co.th/news 
https://www.banmuang.co.th/ https://siamrath.co.th/  

https://www.facebook.com/chawalit.chantararat


• 5 ก.ย. ฝนตกปานกลาง บริเวณภาคอีสานและภาคกลางตอนล่าง 
• 26 ก.ย. ฝนตกหนักถึงหนักมาก ในพื้นที่จังหวัด

บุรีรัมย์  นครราชสีมา  สระแก้ว  ปราจีนบุรี  นครนายก  สระบุรี  ลพบุรี  อยุธยา  สุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง  
• 27 ก.ย. ฝนตกหนักถึงหนักมาก  ในพื้นที่จังหวัด

สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  อุทัยธานี  กำแพงเพชร  ตาก  ลำพูน  เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียง 
• 28 ก.ย. เคลื่อนตัวออกจากประเทศไทย เข้าสู่ประเทศพม่า และ บังคลาเทศในลำดับถัดไป 
ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้  ในพื้นที่อื่นๆ ของไทยนั้น จะมีฝนตกปานกลางเป็นเวลาสั้นๆ ตามปกติของฤดูฝน 

ส่วนพายุไซโคลน นั้น ไม่มีผลต่อประเทศไทยแต่อย่างใด โดยพายุไซโคลน ก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน และจะเคลื่อนตัวไป
ทางตะวันตกขึ้นฝั่ง ทางตอนใต้ของเมืองภูวเนศวร ซึ่งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศอินเดียในระหว่างวันที่ 26 
ถึง 27 ก.ย. และจะเคลื่อนตัวต่อไปทางทิศตะวันตก วันที ่ 27 ถึง 28 ก.ย. จะทำให้ฝนตกหนัก ถึงหนักมาก ในพื ้นที ่ 
ตอนกลางทางตะวันออกของประเทศอินเดีย ตั้งแต่เมืองภูวเนศวร์ไปถึงเมืองนักปูร์ 

ขณะที ่กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี ้ -25 กันยายน 2564 (พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า) 
คาดหมายอากาศวันนี้ - 24 ก.ย. 64 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่น สูงประมาณ 2 
เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

 
ทั้งนี้เพราะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น อนึ่ง หย่อม
ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนาม
ตอนลางและลาวตอนกลาง ในช่วงวันที่ 19 - 20 ก.ย. 64 ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีฝน
เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 

 

https://www.tmd.go.th/index.php


  
ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 19- 25 ก.ย. 64 ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้
เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนอง 
 ภาคเหนือ 
วันที่ 20  - 21 ก.ย. 64  

• มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ 
วันที่ 22 - 25 ก.ย. 64  

• มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
• อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส  
• อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส 
• ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
• มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
• อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส  
• อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส 
• ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

 
 
 
 ภาคกลาง 
วันที่ 20 - 25 ก.ย. 64  

• มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
• อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส 
• อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส 
• ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

 ภาคตะวันออก     
วันที่ 20 - 25 ก.ย. 64  

• มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
• อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส 
• ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. 
• ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

 ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) 
วันที่ 20 - 25 ก.ย. 64  

• มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
• อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส 



• อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส 
• ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
• ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)     
• มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งถึงหนักมากบางแห่ง 
• อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส 
• อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส 
• ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. 
• ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล     
วันที่ 20 -25 ก.ย. 64  

• มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
• อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส  
• อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
• ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

 


