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ปภ.รายงานเกิดสถานการณอุทกภัย รวม 9 จังหวัด สถานการณคลี่คลายแลว

เวลา 10.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม ปภ.รายงานตั้งแตวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2564 เกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากใน 9 จังหวัด
ไดแก กําแพงเพชร นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแกว สิงหบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 อําเภอ 47 ตําบล
128 หมู บาน บานเรือนประชาชนไดรั บผลกระทบ 316 ครัวเรื อน ไมมี ผูบาดเจ็บและเสียชีวิ ต ปจจุบั นสถานการณ คลี่ คลายแล ว
แต ยั งคงมี น้ํ าท วมขั งเล็ กน อยในพื้ นที่ จั งหวั ดสมุ ทรปราการ ซึ่ ง ปภ.ไดร วมกั บจั งหวั ดและหน วยงานที่เกี่ ยวข องลงพื้ นที่ สํ ารวจ
ความเสียหาย และใหการชวยเหลือ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากหยอมความกด
อากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย

ทําใหเกิดฝนตกหนัก ตั้งแตวันที่ 27 – 30 ส.ค. 64 สงผลใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก ใน 9 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร
นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแกว สิงหบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 อําเภอ 47 ตําบล 128 หมูบาน บานเรือน
ประชาชนไดรับผลกระทบ 316 ครัวเรือนไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยกําแพงเพชร น้ําทวมพื้นที่ 2 อําเภอ ไดแก อําเภอขาณุวรลักษบุรี
และอําเภอโกสัมพีนคร รวม 2 ตําบล 4 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 5 ครัวเรือน นครราชสีมา น้ําทวมในพื้นที่อําเภอ
เมืองนครราชสีมา รวม 1 ตําบล 1 หมูบาน ปราจีนบุรี น้ําทวมในพื้นที่ 2 อําเภอ ไดแก อําเภอนาดี และอําเภอกบินทรบุรี รวม 2 ตําบล
6 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 78 ครัวเรือน ชลบุรี น้ําทวมในพื้นที่อําเภอบางละมุง รวม 1 ตําบล 1 หมูบาน ระยอง
น้ําทวมในพื้นที่ 2 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองระยอง และอําเภอวังจันทร รวม 5 ตําบล 10 หมูบาน จันทบุรี น้ําทวมในพื้นที่ 6 อําเภอ
ได แก อํ าเภอเมืองจั นทบุ รี อําเภอแหลมสิ งห อํ าเภอมะขาม อําเภอท าใหม อําเภอขลุ ง และอําเภอนายายอาม รวม 26 ตําบล
83 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 233 ครัวเรือน สระแกว น้ําทวมในพื้นที่อําเภอเขาฉกรรจ รวม 1 ตําบล 1 หมูบาน
สิงหบุรี น้ําทวมในพื้นที่อําเภอคายบางระจัน รวม 1 ตําบล 1 หมูบาน และสมุทรปราการ น้ําทวมในพื้นที่ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
สมุทรปราการ อําเภอบางพลี อําเภอบางบอ และอําเภอบางเสาธง 8 ตําบล 21 หมูบาน ปจจุบันภาพรวมสถานการณคลี่คลายแลว
แตยังคงมีน้ําทวมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงใหการชวยเหลือผูประสบภัย โดยสํารวจและประเมินความเสียหายเพื่อดําเนินการชวยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ฯ ทั้ งการชดเชยความเสียหายของบาน เรือนเป นวัสดุกอสรางหรือจายเงินชวยเหลือตามความเหมาะสมตอไป
สําหรับประชาชนสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ
สายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธ
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ปภ.รายงานความคืบหนาเหตุ น้ําท วมสมุทรปราการ เรงระดมสูบน้ํ าเต็ มกํ าลัง คาดภายใน 24 ชม. ไมมีฝนตก
สถานการณจะคลี่คลาย

30 ส.ค. 64 เวลา 17.00 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานความคืบหนาสถานการณน้ําทวม
ในจังหวัดสมุทรปราการ ลาสุดยังคงมีน้ําทวมขังในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและถนนบางเสนทาง เจาหนาที่เรงระดมสูบน้ําอยางตอเนื่อง
คาดวาภายใน 24 ชม. หากไม มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณจะคลี่ คลาย สวนดานการชวยเหลือ ไดระดมกําลั งเขาดู แลดานชีวิ ต
ความเปนอยูของประชาชน โดยตั้งโรงครัวพระราชทาน รถผลิตน้ําดื่ม ดูแลดานอาหารและน้ําดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตนแลว
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ
น้ําทวมในพื้นที่จังหวั ดสมุทรปราการ วา รัฐบาลมี ความหวงใยประชาชนที่ไดรั บผลกระทบ ไดสั่งการใหทุกหนวยงานระดมกําลั ง
เจาหนาที่ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา เรงระบายน้ําและใหการชวยเหลือประชาชน สําหรับสถานการณขณะนี้ยังคงมีน้ําทวมขังในพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมและถนนในบางเสนทาง โดยถนนสายหลักรถสามารถสัญจรผานไดแลว ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งกรมชลประทาน
กรมทรัพยากรน้ํ า กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย กองทัพเรือ องคกรปกครองส วนท องถิ่น และหน วยงานในพื้ นที่ ไดระดม
เครื่องสูบน้ําเรงระบายน้ําอยางเต็มกําลัง ทั้งนี้ จากการวิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําและแผนการระบายน้ํา คาดวาภายใน 24 ชั่วโมงนี้
หากไมมีฝนตกลงมาเพิ่ม น้ําทวมขังที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจะคลี่คลายได สําหรับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ 4 อําเภอ ซึ่งอยูนอกเขต
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ไดแก อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบอ อําเภอบางพลี และอําเภอบางเสาธง เจาหนาที่ไดระดมกําลัง
เข าดู แลด านชี วิ ตความเป นอยู ของประชาชน โดยตั้ งโรงครั วพระราชทานประกอบอาหารมอบให แก ประชาชน เพื่ อบรรเทา
ความเดื อดร อนในเบื้องต น รวมถึ งดู แลความปลอดภัยดานกระแสไฟฟา ทั้ งนี้ กรมปองกั นและบรรเทาสาธารณภั ยได สนั บสนุ น
เจาหนาที่พรอมดวยเครื่องจักรกลสาธารณภัย ทั้งเครื่องสูบน้ํา รถยกสูงขนยายผูประสบภัย รถประกอบอาหาร และรถผลิตน้ําดื่ม
รวมปฏิบัติการชวยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่ และภายหลังสถานการณคลี่คลายแลว ปภ.จะไดรวมกับจังหวัด องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงสํารวจพื้นที่และฟนฟูชวยเหลือโดยเร็วที่สุด สําหรับประชาชนสามารถแจงเหตุและขอความ
ชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
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30 ส.ค. 64 เวลา 21.10 น. ปภ.ตากสาขาแมสอดรายงานไดรับการประสานแจงจากอําเภออุมผางวาเกิดฝนตกอยางตอเนื่อง
ในพื้นที่ ทําใหชวงเวลาประมาณ 16.30 น. น้ําในลําหวยหนองหลวงไดเออลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่หมู 1 และหมู 3 ต.หนองหลวง
อยางรวดเร็ว ซึ่งอําเภออุมผางรวมกับหนวยทหาร รอย ร.421 ชรบ.หมูบานหนองหลวงไดเขาชวยเหลือประชาชนขนยาย
สิ่งของ โดยระดับน้ําลดลง และเขาสูสภาวะปกติแลวเมื่อเวลา 18.30 น. ทั้งนี้ ไมมีรายงานผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11234
Col.Inch: 80.32 Ad Value: 124,496
หัวข้อข่าว: นิคมฯบางปู-ยังมิด

รหัสข่าว: C-210831012015(31 ส.ค. 64/05:03)

หน้า: 1(ซ้าย), 12
PRValue (x3): 373,488

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11234
Col.Inch: 80.32 Ad Value: 124,496
หัวข้อข่าว: นิคมฯบางปู-ยังมิด

รหัสข่าว: C-210831012015(31 ส.ค. 64/05:03)

หน้า: 1(ซ้าย), 12
PRValue (x3): 373,488

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23233
Col.Inch: 86.17 Ad Value: 189,574
หัวข้อข่าว: นิคมฯบางปูยังจมบาดาล

รหัสข่าว: C-210831009080(31 ส.ค. 64/03:08)

หน้า: 1(บนซ้าย), 9
PRValue (x3): 568,722

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23233
Col.Inch: 86.17 Ad Value: 189,574
หัวข้อข่าว: นิคมฯบางปูยังจมบาดาล

รหัสข่าว: C-210831009080(31 ส.ค. 64/03:08)

หน้า: 1(บนซ้าย), 9
PRValue (x3): 568,722

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11234
Col.Inch: 14.78 Ad Value: 16,258
หัวข้อข่าว: น้ำท่วมหนักนิคมบางปู-สูง1เมตร

รหัสข่าว: C-210831037023(30 ส.ค. 64/08:51)

หน้า: 11(ล่างขวา)
PRValue (x3): 48,774

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23233
Col.Inch: 99.19 Ad Value: 218,218
หัวข้อข่าว: ฝนจม'นิคมฯบางปู'

รหัสข่าว: C-210831039115(30 ส.ค. 64/07:55)

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10, 12
PRValue (x3): 654,654

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23233
Col.Inch: 99.19 Ad Value: 218,218
หัวข้อข่าว: ฝนจม'นิคมฯบางปู'

รหัสข่าว: C-210831039115(30 ส.ค. 64/07:55)

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10, 12
PRValue (x3): 654,654

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26255
Col.Inch: 15.76 Ad Value: 17,336
หัวข้อข่าว: พายุซัดน้ำท่วม-ดินสไลด์หลายจว.

รหัสข่าว: C-210831035128(30 ส.ค. 64/08:41)

หน้า: 2(ล่างขวา)
PRValue (x3): 52,008

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: กีฬา/เกษตร
วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26255
Col.Inch: 13.82 Ad Value: 29,022
ภาพข่าว: เยี่ยมโครงการ

รหัสข่าว: C-210831004127(31 ส.ค. 64/04:47)

หน้า: 17(ซ้าย)
PRValue (x3): 87,066

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14734
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2
Col.Inch: 105.38 Ad Value: 94,842
PRValue (x3): 284,526
หัวข้อข่าว: ปากน้ำยังสาหัสป่วยโควิดรายวัน 1,055 ตาย 16

รหัสข่าว: C-210831005107(31 ส.ค. 64/06:33)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14734
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2
Col.Inch: 105.38 Ad Value: 94,842
PRValue (x3): 284,526
หัวข้อข่าว: ปากน้ำยังสาหัสป่วยโควิดรายวัน 1,055 ตาย 16

รหัสข่าว: C-210831005107(31 ส.ค. 64/06:33)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 สิงหาคม 2564 เวลา 06:07
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: เตือน 48 จังหวัดฝนตกหนัก!! กทม.ปริมณฑลไม่รอด เจอร้อยละ 70

รหัสข่าว: I-I210831000292

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 1/3

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 สิงหาคม 2564 เวลา 06:07
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: เตือน 48 จังหวัดฝนตกหนัก!! กทม.ปริมณฑลไม่รอด เจอร้อยละ 70

รหัสข่าว: I-I210831000292

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 2/3

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 สิงหาคม 2564 เวลา 06:07
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: เตือน 48 จังหวัดฝนตกหนัก!! กทม.ปริมณฑลไม่รอด เจอร้อยละ 70

รหัสข่าว: I-I210831000292

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 3/3

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธ
(...)มติชนสุดสัปดาห (...)สยามรัฐสัปดาหวิจารณ
(...)เนชั่นสุดสัปดาห ปที่...... ฉบับที่.....
(.....)ไทยรัฐ
(...)เดลินิวส
(...)มติชน (...)ขาวสด
(...)โพสตทูเดย
(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหนา
(...)คม ชัด ลึก (...)บานเมือง (...)ไทยโพสต
(/)www.tmd.go.th
ฉบับประจําวันที่..31..เดือน..สิงหาคม...พ.ศ....2564.... กรอบ (./..)เชา (...)บาย หนา...1..จํานวน …1..แผน

พยากรณ อ ากาศ 24 ชั่ ว โมงข า งหน า ร อ งมรสุ ม พาดผ า นภาคเหนื อ ตอนล า ง ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางเขาสู หยอมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคง
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยยังคงมีฟาคะนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตก
หนักบางแหง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ขอใหประชาชนที่อาศัยอยู
ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก
ในระยะนี้ไวดวย

