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“ปภ.” เผยเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลาก-ลมกระโชกแรง-ดินสไลด์ ในพท.14 จังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
27 ก.ค. 64 เวลา 10.00 น.รายงานตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ก.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
ลมกระโชกแรง และดินสไลด์ 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร พิษณุโลก ตาก เลย กาฬสินธุ์ ยโสธร อุบลราชธานี
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ราชบุรี ปัตตานี และนครศรีธรรราช รวม 22 อำเภอ 44 ตำบล 108 หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 226 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยใน 3
จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก และเลย รวม 6 อำเภอ 19 ตำบล 56 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ177
หลัง เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง และเกิดดิน
โคลนถล่มในพื้น ที่หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเสียหาย 1 สาย ปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงานสถานการณ์ พ ายุดี เปรสชัน “เจิมปากา” ที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย
ประกอบกั บ มรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ที่ พั ด ปกคลุ ม ทะเลอั น ดามั น ภาคใต้ และอ่ า วไทย ทำให้ ภ าคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยในห้วงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จนถึง
ปัจจุบัน (27 ก.ค. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลาก ลมกระโชกแรง และดินสไลด์14 จังหวัด
ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พิจิต ร พิษณุ โลก ตาก เลย กาฬสิน ธุ์ ยโสธร อุบลราชธานี ปราจีน บุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ราชบุรี
ปัตตานี และนครศรีธรรราช รวม 22 อำเภอ 44 ตำบล 108 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 226 ครัวเรือน
ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร พิษณุโลก และตาก รวม 7 อำเภอ
21 ตำบล 61 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 116 ครัวเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่
เลย กาฬสินธุ์ ยโสธร และอุบราชธานี รวม 5 อำเภอ 9 ตำบล 18 หมู่บา้ น

-2ภาคตะวัน ออก 3 จังหวัด ได้ แ ก่ ปราจี น บุรี ฉะเชิงเทรา และตราด รวม 6 อำเภอ 10 ตำบล 21 หมู่บ้าน บ้า นเรือน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 96 ครัวเรือน ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน
ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แ ก่ ปัตตานี และนครศรีธรรมราช รวม 3 อำเภอ3 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 13 ครัวเรือน
ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ภัยใน 4 จังหวัดแยกเป็น อุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก และ
เลย รวม 6 อำเภอ19 ตำบล 56 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 177 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ
2,898 ไร่ ถนน 1 สาย วัด 2 แห่ง วาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้ านเรือน
เสียหาย 1 หลัง ดิ นโคลนถล่มในพื้น ที่หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเสียหาย 1 สาย
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อ
ดำเนิน การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือ
จ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ
1784”โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(/)https://today.line.me (/) https://siamrath.co.th/
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สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจจุดเจาะบ่อน้ำตื้นแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ 82 บ่อใน 4 อำเภอ พร้อมตั้งสำนักงาน
ปภ.ส่วนหน้าโซนเหนือที่ อ.ท่าชนะ รับมืออุทกภัย
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 นายวิชวุทย์ จินโต ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี นายจานง
สวัสดิ์วงศ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ าตื้น หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ
เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริ โภค โดยศูนย์ ปภ.เขต11 สุ ราษฎร์ธานี สนับสนุนเครื่ องจักรกล รถขุดเจาะบ่อน้ าตื้น มีเป้ าหมายการขุดเจาะ
รวม 82 บ่อ ในพื้นที่ อ.ท่าชนะ อ.ท่าฉาง อ.วิภาวดี และ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จากนั้น ได้ไปตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ งบประมาณ 1,880,000 บาท
ขณะนี้ได้ผลงานการก่อสร้าง 96.15 เปอร์เซ็นต์เร็วกว่าแผนงานคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนสิ งหาคม 2564 เพื่อใช้เป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงาน และ
เตรี ยมความพร้อมใช้เป็ นศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโซนเหนือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภั ย และดินถล่ม
โดยมีนายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอาเภอท่าชนะและปภ.สาขาท่าชนะ ปลัดอบต.ประสงค์ ร่ วมลงพื้นที่

จากนั้น ได้ไปตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ งบประมาณ 1,880,000 บาท
ขณะนี้ได้ผลงานการก่อสร้าง 96.15 เปอร์เซ็นต์เร็วกว่าแผนงานคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนสิ งหาคม 2564 เพื่อใช้เป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงาน และ
เตรี ยมความพร้อมใช้เป็ นศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโซนเหนือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภั ย และดินถล่ม
โดยมีนายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอาเภอท่าชนะและปภ.สาขาท่าชนะ ปลัดอบต.ประสงค์ ร่ วมลงพื้นที่

ในการนี้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอบคุณและให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต11 สุราษฎร์ธานีทกุ คนที่มาปฏิบตั ิการขุดเจาะบ่อน้ าตื้น สามารถ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริ โภคให้กบั ราษฎรได้เป็ นอย่างดียงิ่ และให้เร่ งรัดการก่อสร้างสานักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ ที่อบต.ประสงค์ ให้ใช้ที่ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเตรี ยมใช้เป็ นศูนย์บญั ชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม (ส่วนหน้า)
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเป็ นจุดระดมทรัพยากร เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องจักรกล ยุทโธปกรณ์ โซนเหนือ เนื่องจากที่ต้งั ที่ว่าการอาเภอท่าชนะ ปัจจุบนั
เป็ นพื้นเสี่ ยงจากอุทกภัย

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3484
หน้า: 11(บน)
Col.Inch: 63.65 Ad Value: 76,380
PRValue (x3): 229,140
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ฝนถล่มหนักน้ำทะลักท่วมแม่สอด ริมเมย-เกาะโนแมนแลนด์จมต่างด้าวหนีตายวุ่น

รหัสข่าว: C-210728040014(28 ก.ค. 64/04:46)

หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3484
หน้า: 11(บน)
Col.Inch: 63.65 Ad Value: 76,380
PRValue (x3): 229,140
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ฝนถล่มหนักน้ำทะลักท่วมแม่สอด ริมเมย-เกาะโนแมนแลนด์จมต่างด้าวหนีตายวุ่น

รหัสข่าว: C-210728040014(28 ก.ค. 64/04:46)

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11200
หน้า: 2(ขวา)
Col.Inch: 19.91 Ad Value: 21,901
PRValue (x3): 65,703
หัวข้อข่าว: พิษพายุ'เจิมปากา'น้ำป่าถล่มอุบลฯ-ตาก

รหัสข่าว: C-210728037009(27 ก.ค. 64/04:34)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23199
หน้า: 10(ล่างซ้าย)
Col.Inch: 26.59 Ad Value: 29,249
PRValue (x3): 87,747
หัวข้อข่าว: 'ซีเคพี'แจงข่าว แผนจัดการน้ำ เขื่อนไซยะบุรี

รหัสข่าว: C-210728009084(28 ก.ค. 64/03:30)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14700
Col.Inch: 91.56 Ad Value: 82,404
คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-210728005056(28 ก.ค. 64/06:52)

หน้า: 4(ซ้าย)
PRValue (x3): 247,212

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14700
Col.Inch: 91.56 Ad Value: 82,404
คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-210728005056(28 ก.ค. 64/06:52)

หน้า: 4(ซ้าย)
PRValue (x3): 247,212

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14700
Col.Inch: 91.56 Ad Value: 82,404
คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-210728005056(28 ก.ค. 64/06:52)

หน้า: 4(ซ้าย)
PRValue (x3): 247,212

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 3/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15844
หน้า: 1(ล่างขวา), 8
Col.Inch: 132.38 Ad Value: 145,618
PRValue (x3): 436,854
หัวข้อข่าว: ครม.สั่งขยายเพดานกู้เงิน เพิ่ม1.5แสนล.

รหัสข่าว: C-210728020022(28 ก.ค. 64/04:01)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15844
หน้า: 1(ล่างขวา), 8
Col.Inch: 132.38 Ad Value: 145,618
PRValue (x3): 436,854
หัวข้อข่าว: ครม.สั่งขยายเพดานกู้เงิน เพิ่ม1.5แสนล.

รหัสข่าว: C-210728020022(28 ก.ค. 64/04:01)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15844
หน้า: 1(ล่างขวา), 8
Col.Inch: 132.38 Ad Value: 145,618
PRValue (x3): 436,854
หัวข้อข่าว: ครม.สั่งขยายเพดานกู้เงิน เพิ่ม1.5แสนล.

รหัสข่าว: C-210728020022(28 ก.ค. 64/04:01)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 3/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 34
ฉบับที่: 11911
หน้า: 1(กลาง), 4
Col.Inch: 134.63 Ad Value: 215,408
PRValue (x3): 646,224
หัวข้อข่าว: นายกฯสั่งปรับแผนลดแออัด 'วอล์คอิน'บางซื่อถึงสิ้นเดือน

รหัสข่าว: C-210728011004(28 ก.ค. 64/03:35)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 34
ฉบับที่: 11911
หน้า: 1(กลาง), 4
Col.Inch: 134.63 Ad Value: 215,408
PRValue (x3): 646,224
หัวข้อข่าว: นายกฯสั่งปรับแผนลดแออัด 'วอล์คอิน'บางซื่อถึงสิ้นเดือน

รหัสข่าว: C-210728011004(28 ก.ค. 64/03:35)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 34
ฉบับที่: 11911
หน้า: 1(กลาง), 4
Col.Inch: 134.63 Ad Value: 215,408
PRValue (x3): 646,224
หัวข้อข่าว: นายกฯสั่งปรับแผนลดแออัด 'วอล์คอิน'บางซื่อถึงสิ้นเดือน

รหัสข่าว: C-210728011004(28 ก.ค. 64/03:35)

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/3

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:44
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เตือน ภาคเหนือ กลาง ตะวันออก ฝนตกหนัก กทม.ฟ้าคะนองร้อยละ 40

รหัสข่าว: I-I210728000208

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 1/3

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:44
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เตือน ภาคเหนือ กลาง ตะวันออก ฝนตกหนัก กทม.ฟ้าคะนองร้อยละ 40

รหัสข่าว: I-I210728000208

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 2/3

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:44
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เตือน ภาคเหนือ กลาง ตะวันออก ฝนตกหนัก กทม.ฟ้าคะนองร้อยละ 40

รหัสข่าว: I-I210728000208

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 3/3

