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ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม. ที/ผ่านมา เกิดอุทกภัยรวม 3 จังหวัด ขณะนี>สถานการณ์คลี/คลายแล้ว
วันที& 31 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. รายงานในรอบ 24 ชัว& โมงที&ผ่านมา เกิดอุทกภัยใน 3 จังหวัด 3 อําเภอ 3 ตําบล 6 หมู่บ้าน
บ้ า นเรื อนประชาชานได้ รั บความเสียหาย 65 หลัง ซึ& ง ปภ.ได้ ร่ วมกั บจัง หวัดและหน่ วยงานที& เกี&ยวข้ องลงพืนT ที&สํารวจ
ความเสียหาย วางแผนฟื นT ฟู และเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบต่อไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)รายงานใน
รอบ 24 ชั&วโมงที&ผ่านมา เกิดอุทกภัยใน 4 จังหวัด ได้ แก่ ตาก พิษณุโลก และระยอง รวม 3 อําเภอ 3 หมู่บ้าน บ้ านเรื อน
ประชาชนได้ รับผลกระทบ 65 หลัง และถนน 4 สาย ไม่มีผ้ บู าดเจ็บและเสียชีวิต
ทังT นีจT ากหย่อมความกดอากาศตํ&า บริ เวณประเทศเวียดนามตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที&พัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทําให้ เกิดฝนตกหนัก ตังแต่
T วนั ที& 27 – 30 ส.ค. 64 ส่งผลให้ เกิดนํ Tาท่วมฉับพลัน
และนําT ป่ าไหลหลาก ใน 10 จังหวัด ได้ แก่ ตาก กําแพงเพชร นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ ว
สิงห์บุรี และสมุทรปราการ รวม 22 อําเภอ 51 ตําบล 135 หมู่บ้าน บ้ านเรื อนประชาชนได้ รับผลกระทบ 65,088 ครัวเรื อน
ไม่มีผ้ บู าดเจ็บและเสียชีวิต
– ภาคเหนือ เกิดนํ Tาท่วมในพื Tนที&จงั หวัดตาก และกําแพงเพชร รวม 3 อําเภอ 3 ตําบล 6 หมู่บ้าน บ้ านเรื อนประชาชนได้ รับ
ผลกระทบ 5 ครัวเรื อน
– ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เกิ ด นํ าT ท่ ว มในพื นT ที& จั ง หวั ด นครราชสี ม า รวม 2 อํ า เภอ 3 ตํ า บล 3 หมู่ บ้ าน
– ภาคตะวันออก เกิดนํ Tาท่วมในพื Tนที&จงั หวัดปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ ว รวม 12 อําเภอ 26 ตําบล 104
หมู่บ้าน บ้ านเรื อนประชาชนได้ รับผลกระทบ 424 ครัวเรื อน
– ภาคกลาง เกิดนํ Tาท่วมในพื Tนที&จงั หวัดสิงห์บุรี และสมุทรปราการ รวม 4 อําเภอ 9 ตําบล 22 หมู่บ้าน บ้ านเรื อนประชาชน
ได้ รับผลกระทบ 424 ครัวเรื อน 64,659 ครัวเรื อน
ปั จจุบนั ภาพรวมสถานการณ์คลี&คลายแล้ ว แต่ยงั คงมีนํ Tาท่วมขังในพื Tนที&จงั หวัดสมุทรปราการ ซึ&งกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้ ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ&น และหน่วยงานที&เกี&ยวข้ อง เร่ งให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยสํารวจและประเมินความเสียหาย เพื&อดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ทังT การชดเชยความ
เสียหายของบ้ านเรื อนเป็ นวัสดุก่อสร้ างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป สําหรับประชาชนสามารถแจ้ งเหตุ
และขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้ งเหตุ 1784”

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7 ฝ9ายประชาสัมพันธ7
(www.fm91bkk.com) (www.today.line.me) (www.facebook.com/DDPMNews/)
(https://twitter.com/DDPMNews)
ฉบับประจำวันที…่ 1…..เดือน..กันยายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชBา (..)บCาย หนBา จำนวน 1 แผCน

ปภ.เผย เช้าวันนี- นํ-าท่วมนิคมฯบางปูแห้งแล้วทุกจุด ขณะทีBเจ้าของรถเข้าสํารวจความ
เสี ยหายติดต่อประกัน รถสไลด์มาดําเนิ นการเคลืBอนย้าย
31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. เฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ความคืบหน้ า
เหตุนํ Nาท่วมสมุทรปราการว่า หน่วยงานทีQเกีQยวข้ องได้ ระดมสูบนํ Nาอย่างต่อเนืQอง ทําให้ เมืQอช่วงเวลา 06.00 น. ระดับนํ Nาท่วม
ขังในพื NนทีQนิคมฯบางปูแห้ งแล้ วทุกจุด แต่ยงั จําเป็ นต้ องสูบระบายนํ Nาในระบบ ทังนี
N N ปภ.จะได้ ประสานจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิQ น เร่ ง ให้ สํ า รวจความเสี ย หาย วางแผนฟื N น ฟู และช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทีQ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ส่วนกรณีนําN ท่วมในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบางปูซึQงเป็ นจุดนําN ท่วมสูงกว่า 1 เมตร รายงานจากเฟซบุ๊ก
ข่าวสารเมืองปราการ V2 ทีQผ่านมาหลายหน่วยงานระดมการเร่งสูบนํ Nาอย่างต่อเนืQอง ปั จจุบนั นํ Nาลดลงเข้ าสู่ภาวะปกติแล้ ว
เช่นกัน ผู้สืQอข่าวลงพื NนทีQสํารวจทีQตงโรงงาน
ัN
เขตประกอบการเสรี ซึQงเป็ นจุดนํ Nาท่วมมากทีQสดุ หลังนํ Nาแห้ ง พบว่าพนักงาน
โรงงานเริQ มกลับเข้ ามาทํางาน และช่วยกันเก็บกวาดขยะและโคลนทีQมากับนํ Nา และสํารวจความเสียทีQเกิดขึ Nน ส่วนบริ เวณ
ลาดจอดรถ ของพนักงาน ซึQ ง อยู่ ตามซอยต่ า งๆ ถู กนํ าN ท่ ว มจํ า นวนมาก เจ้ า ของรถต่ า งทยอยติ ดต่ อ บริ ษั ท ประกั น
เข้ าตรวจสอบรถของตัวเอง และนํารถสไลด์ขนย้ ายออกไปทีQซ่อมทีQอู่ เจ้ าของรถรายหนึQง เผยว่า ตนเองนํารถมาจอดตังN
วันทีQ 28 สิงหาคม ก่อนทีQจะเข้ าไปทํางาน ต่อมาพบว่าฝนตกช่วงกลางคืนแต่ไม่คิดว่านําN จะท่วม จนกระทัQงเลิกออกจาก
กะงาน พบว่านํ NาเริQ มท่วมหนักแล้ วจึงไม่สามารถ ย้ ายรถออกไปได้ ทนั
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ปภ. คืบหน้านํ+าท่วมสมุทรปราการ เร่ งช่วยเหลือปชช.หมู่บา้ นเมืองเอก อ.เมือง
สมุทรปราการ 560 หลัง นํ+ายังท่วมขังถนน
วันนี % (31 สิงหาคม 2564) เวลา 16.00น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานความคืบหน้ าเหตุนํ %าท่วม
สมุท รปราการ ว่ า สํ า นักงานป้ องกั น และบรรเทาสาธาณภัย จัง หวัดสมุทรปราการ ได้ ป ระสานกับ นายอําเภอเมืองฯ
เทศบาลตําบลบางปู และหน่วยงานทีRเกีRยวข้ อง ระดมเครืR องจักรกลและเครืR องสูบนํ %า เร่งให้ การช่วยเหลือประชาชนหมู่บ้าน
เมืองเอก อําเภอเมืองสมุทรปราการ จํานวน 560 หลังทีRได้ รับผลกระทบ
โดยปั จจุบนั ยังคงมีนํ %าท่วมขังถนน ภายในหมู่บ้าน ตรอก ซอย ระยะทางประมาณ 1,800 ม. ระดับนํ %าสูงสุดประมาณ 50
ซม. โดยได้ โดยระดมเครืR อ งมื อ เครืR อ งจักร รถสูบ ส่ ง ระยะไกล เครืR อ งสูบ นํ า% จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ อาทิ ปภ. อบจ.
สมุทรปราการ เทศบาลตําบลบางปู กรมชลประทานเร่ งระบายนํา% จากท่อระบายนํา% ของหมู่บ้านลงคลองชลประทาน
เพืRอให้ ประชาชนสามารถใช้ เส้ นทางสัญจรได้
นอกจากนี % ได้ ร่วมกับหน่วยทหาร อบจ.สมุทรปราการ และเทศบาลตําบลบางปูนํารถขนย้ ายผู้ประสบภัยและรถบรรทุก
ให้ บริ การรับ-ส่งประชาชน อํานวยความสะดวกในการเข้ า-ออกภายในหมู่บ้าน ทังนี
% % จะได้ ให้ การช่วยเหลือดูแลประชาชน
อย่างต่อเนืRองจนกว่าสถานการณ์จะเข้ าสู่ภาวะปกติ
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Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: พุธ 1 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26256
Col.Inch: 12.63 Ad Value: 13,893
หัวข้อข่าว: น้ำทะลักสูงตลาดเก่ากบินทร์อ่วม

รหัสข่าว: C-210901004072(1 ก.ย. 64/03:53)

หน้า: 2(ขวา)
PRValue (x3): 41,679

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1
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มทบ.29 ร่ วมกับศูนย์ปภ.เขต 7 สกลนคร ฝึ กการบรรเทาสาธารณภัยเพื=อ
ช่วยเหลือประชาชนเมื=อเกิดเหตุการณ์จริ ง

ที#สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร นายวินยั ดวงแก้ ว เป็ นวิทยากพิเศษ จาก ศูนย์ ปภ.
เขต 7 สกลนคร ให้ ความรู้ การฝึ กช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื#อเตรี ยมความพร้ อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื#อเกิด
เหตุการณ์ ภัยพิบัติต่างๆ ในพืนT ที#รับผิดชอบ ซึ#งจะทําการฝึ กอบรม จํานวน 3 วัน ประกอบด้ วย การฝึ กอุทกภัย การฝึ ก
อัคคีภยั และการช่วยเหลือประชาชนจากการแพร่ระบาดของเชื Tอไวรัสโคโรนา 2019
พ.อ.ภู เ บศวร์ ธรรมบุ ตร เสธ.มทบ.29 เดิ น ทางตรวจเยี# ยม การฝึ กการช่ วยเหลือ ประชาชนเมื#อ เกิ ดเหตุอุ ทกภัย
นําT ท่วม โดยมีชุดวิทยากรจาก ปภ.เขต 7 จว.ส.น. สาธิตและให้ ความรู้ การใช้ เรื อท้ องแบนติดเครื# องยนต์ เพื#อลําเลียง
ประชาชน สิ#งของ ผู้ป่วย ออกจากพื Tนที#ประสบภัย มี กองร้ อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.29 , รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ร่วมทํา
การฝึ ก เพื#อให้ เกิดความพร้ อม ความชํานาญ ทังด้
T านกําลังพล และการใช้ ยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนเมื#อเกิ ด
เหตุการณ์จริ ง

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 1 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15879
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 7
Col.Inch: 82.92 Ad Value: 128,526
PRValue (x3): 385,578
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: คนปากน้ำทุกข์ซ้ำ ติดโควิดกักตัวบ้าน น้ำล้อม-จี้อบจ.ช่วย สั่งกทม.รับมือท่วม

รหัสข่าว: C-210901020044(1 ก.ย. 64/05:23)

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 1 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15879
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 7
Col.Inch: 82.92 Ad Value: 128,526
PRValue (x3): 385,578
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: คนปากน้ำทุกข์ซ้ำ ติดโควิดกักตัวบ้าน น้ำล้อม-จี้อบจ.ช่วย สั่งกทม.รับมือท่วม

รหัสข่าว: C-210901020044(1 ก.ย. 64/05:23)

หน้า: 2/2

Thai Rath
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ปีที่: 72
ฉบับที่: 23234
Col.Inch: 212.58 Ad Value: 467,676
หัวข้อข่าว: 'โมเดอร์นา' ลอตแรกถึงต.ค.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กันยายน 2564 เวลา 06:19
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: ทั่วไทยฝนตกหนักบางแห่ง กทม.อ่วม!เจอร้อยละ 70
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