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ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดอุทกภัย รวม 4 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลาย เร่งช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
29 ส.ค. 64 เวลา 11.00 น. รายงานในรอบ 24 ชั่ ว โมงที่ ผ่ า นมาเกิ ด อุ ท กภั ย ใน 4 จั ง หวั ด 4 อ าเภอ
6 ตาบล/เทศบาล 12 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 14 หลัง ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สารวจความเสียหาย วางแผนฟื้นฟู และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ ผ่านมาเกิด อุท กภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ระยอง และสิงห์บุรี รวม 4
อาเภอ/เทศบาล 12 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 14 หลัง และถนน 3 สาย ไม่มีผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต
- นครราชสีมา เกิดน้าท่วมในพื้นที่อาเภอเมืองนครราชสีมา ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประชาชนได้รับผลกระทบ
1 ชุมชน
- ปราจีนบุรี เกิดน้าท่วมในพื้นที่อาเภอกบินทร์บุรี ตาบลวังคะเคียน และตาบลนาแขม มีประชาชนได้รับผลกระทบ 5
หมู่บ้าน
- ระยอง เกิดน้าท่วมในพื้นที่อาเภอเมืองระยอง ตาบลบ้างแลง และตาบาลนาตาขวัญ มีประชาชนได้รับผลกระทบ 5
หมู่บ้าน
- สิงห์บุรี เกิดน้าท่วมในพื้นที่อาเภอค่ายบางระจัน ตาบลท่าข้าม มีประชาชนได้รับผลกระทบ 1 หมู่บ้าน
ทั้งนี้จากหย่อมความกดอากาศต่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทาให้เกิดฝนตกหนัก โดยตั้งแต่วันที่ 27 -29 ส.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน
และน้าป่าไหลหลาก ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว และ สิงห์บุรี รวม 13
อาเภอ 36 ตาบล 102 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 311 ครัวเรือน ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องลงพื้นที่สารวจความเสียหาย วางแผนฟื้นฟู และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภั ย โดยสารวจและประเมินความเสียหายเพื่ อดาเนินการ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้าน เรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือ
ตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน
Line ID @1784DDPM และ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
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ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม พืน้ ที่สมุทรปราการ หลังฝนตกหนัก น้าท่วมสูงหลายจุด
วันนี้ (29 สิงหาคม 2564) เวลา 07.30 น. นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ลงพื้นที่ออกสารวจน้าท่วมขังในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซึ่งในเมื่อช่วงเช้ามีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนประกอบกับน้าทะเลหนุนสูง ทาให้ในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมสูงใน
จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้
1. พื้นที่อุตสาหกรรมนิคมบางปู มีน้าท่วมสูง 50 ซ.ม.รถเล็กไม่สามารถวิ่งได้
2.ถนนพุทธรักษา ด้านมุ่งหน้าสุขุมวิท ฝั่งตรงข้ามปากซอยโตโย ถึงซอยชานิ มีน้าท่วมขังทุกช่องทางระดับน้าสูงเสมอขอบ
ฟุตบาท รถเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่หยุดนิ่ง รถสามารถวิ่งได้หนึ่งช่องทาง เครื่องสูบน้าเทศบาลบางปู เดินเครื่องสูบน้าเร่งระบาย
อย่างต่อเนื่อง
3.อาเภอบางพลี บริเวณริมชายคลองติดกับบ่อขยะ มีน้าท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชน บ้านชั้นเดียวไม่สามารถพักอาศัยได้ และ
บ้านริมคลองอีกหลายหลังคาเรือน
สนง.ปภ.ได้รับแจ้งว่ามีน้าท่วมขังและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ได้แก่อาเภอบางพลี อาเภอบาง
บ่อ และอาเภอบางเสาธง สนง.ปภ.จังหวัดสมุทรปราการได้ประสาน อปท.ในพื้นที่เร่งดาเนินการให้ความช่วยเหลือโดย
เร่งด่วน
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29 ส.ค.64 รายงานกรณีฝนตกในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร ทาให้เกิดเหตุอุทกภัยใน 2 อาเภอ ได้แก่ อ.ขาณุวรลักษบุรี เกิด
น้าป่าไหลหลาก ในพื้นที่ ม.11 ต.ปางมะค่า ถนนรอบอ่างบ้านมอสมบูรณ์ขาด 1 เส้น น้าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 5
หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย อาเภอและ อปท. ได้เข้าให้ การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้ว ส่วนที่ อ. โกสัมพีนคร
น้าล้นตลิ่งคลองวังเจ้า เข้าท่วมไร่นาเป็นบางส่วนในพื้นที่ ม.9 ม.17 ม.19 ต.โกสัมพี ท้องถิ่นจะได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ต่อไป
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29 ส.ค 64 ช่วงเช้าวันนี้ได้รับรายงาน ปภ.ปราจีนบุรี แจ้งข้อมูลจากสถานีอุตุนิ ยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรีพบว่าระดับน้าจุดวัด
หน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรีอยู่ที่ 9.01 เมตรระดับน้าวิกฤติ 8.79 เมตร (ท้ายชุมชนตลาดเก่า) ทาให้น้าเอ่อล้นข้าม
ถนนบริเวณด้านท้ายชุมชนตลาดเก่า เทศบาลตาบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี น้าท่วมถนนสูง 22 ซม. ระยะทาง
ประมาณ 100 เมตรปัจจุบันระดับน้าทรงตัว หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่คาดว่าระดับน้าจะลดลง

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15876
หน้า: 1(บน), 4
Col.Inch: 61.80 Ad Value: 67,980
PRValue (x3): 203,940
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'สั่งเตรียมพร้อม รับมือน้ำท่วม24ชม. กทม.เร่งระบายทุกจุด

รหัสข่าว: C-210829020013(29 ส.ค. 64/04:36)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15876
หน้า: 1(บน), 4
Col.Inch: 61.80 Ad Value: 67,980
PRValue (x3): 203,940
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'สั่งเตรียมพร้อม รับมือน้ำท่วม24ชม. กทม.เร่งระบายทุกจุด

รหัสข่าว: C-210829020013(29 ส.ค. 64/04:36)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 30 สิงหาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26254
Col.Inch: 53.11 Ad Value: 111,531
หัวข้อข่าว: พายุถล่ม3ภาค7จังหวัดระทม

รหัสข่าว: C-210830004001(30 ส.ค. 64/04:48)

หน้า: 1(ล่าง), 11
PRValue (x3): 334,593

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/ภูมิภาค
วันที่: จันทร์ 30 สิงหาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26254
หน้า: 10(ขวา)
Col.Inch: 21.55 Ad Value: 45,255
PRValue (x3): 135,765
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'สั่งเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักท้ายฤดู

รหัสข่าว: C-210830004092(30 ส.ค. 64/04:50)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14732
หน้า: 1(บนขวา), 2
Col.Inch: 36.63 Ad Value: 32,967
PRValue (x3): 98,901
หัวข้อข่าว: ฝนถล่มภาคกลางหนัก อุตุฯชี้พื้นที่กทม.โดน 80%

รหัสข่าว: C-210829005019(29 ส.ค. 64/06:10)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 30 สิงหาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24624
หน้า: 1(ซ้าย), 8, 10
Col.Inch: 76.95 Ad Value: 80,797.50
PRValue (x3): 242,392.50
หัวข้อข่าว: ฝนถล่มนิคมฯบางปูจมบาดาล อพยพ'พนง.'-น้ำทะลักท่วมบ้าน

รหัสข่าว: C-210830021000(30 ส.ค. 64/04:06)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 30 สิงหาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11233
Col.Inch: 299.08 Ad Value: 463,574
หัวข้อข่าว: ป่วย-กักขรก.คลัสเตอร์งานรมต.

รหัสข่าว: C-210830037074(29 ส.ค. 64/05:14)

หน้า: 1(บนซ้าย), 11, 10
PRValue (x3): 1,390,722

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/6

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 30 สิงหาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11233
Col.Inch: 299.08 Ad Value: 463,574
หัวข้อข่าว: ป่วย-กักขรก.คลัสเตอร์งานรมต.

รหัสข่าว: C-210830037074(29 ส.ค. 64/05:14)

หน้า: 1(บนซ้าย), 11, 10
PRValue (x3): 1,390,722

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/6

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 30 สิงหาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11233
Col.Inch: 299.08 Ad Value: 463,574
หัวข้อข่าว: ป่วย-กักขรก.คลัสเตอร์งานรมต.

รหัสข่าว: C-210830037074(29 ส.ค. 64/05:14)

หน้า: 1(บนซ้าย), 11, 10
PRValue (x3): 1,390,722

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/6

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 30 สิงหาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11233
Col.Inch: 299.08 Ad Value: 463,574
หัวข้อข่าว: ป่วย-กักขรก.คลัสเตอร์งานรมต.

รหัสข่าว: C-210830037074(29 ส.ค. 64/05:14)

หน้า: 1(บนซ้าย), 11, 10
PRValue (x3): 1,390,722

คลิป: สี่สี

หน้า: 4/6

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 30 สิงหาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11233
Col.Inch: 299.08 Ad Value: 463,574
หัวข้อข่าว: ป่วย-กักขรก.คลัสเตอร์งานรมต.

รหัสข่าว: C-210830037074(29 ส.ค. 64/05:14)

หน้า: 1(บนซ้าย), 11, 10
PRValue (x3): 1,390,722

คลิป: สี่สี

หน้า: 5/6

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 30 สิงหาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11233
Col.Inch: 299.08 Ad Value: 463,574
หัวข้อข่าว: ป่วย-กักขรก.คลัสเตอร์งานรมต.

รหัสข่าว: C-210830037074(29 ส.ค. 64/05:14)

หน้า: 1(บนซ้าย), 11, 10
PRValue (x3): 1,390,722

คลิป: สี่สี

หน้า: 6/6

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง
วันที่: จันทร์ 30 สิงหาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24624
หน้า: 2(ซ้าย)
Col.Inch: 44.18 Ad Value: 37,553
PRValue (x3): 112,659
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการสยามรัฐ: ว่าด้วยเรื่องชุดตรวจ ATK

รหัสข่าว: C-210830021003(30 ส.ค. 64/04:29)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
https://www.tmd.go.th/

ฉบั บ ประจ ำวั น ที่ ..30..เดื อ น...สิ ง หำคม.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้ ำ (...)บ่ ำ ย หน้ ำ .....จ ำนวน…1..แผ่ น


