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ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม. ที/ผ่านมา เกิดอุทกภัยรวม 3 จังหวัด ขณะนี>สถานการณ์คลี/คลายแล้ว 
วนัที& 31 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. รายงานในรอบ 24 ชั&วโมงที&ผ่านมา เกิดอุทกภยัใน 3 จงัหวดั 3 อําเภอ 3 ตําบล 6 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนประชาชานได้รับความเสียหาย 65 หลัง ซึ&ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที&เกี&ยวข้องลงพื Tนที&สํารวจ 
ความเสียหาย วางแผนฟืTนฟู และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป 

 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.)รายงานใน
รอบ 24 ชั&วโมงที&ผ่านมา เกิดอุทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก และระยอง รวม 3 อําเภอ 3 หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 65 หลงั และถนน 4 สาย ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

ทั Tงนี Tจากหย่อมความกดอากาศตํ&า บริเวณประเทศเวียดนามตอนล่าง ประกอบกับมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ ที&พัดปกคลมุ
ทะเลอนัดามนั ประเทศไทย และอ่าวไทย ทําให้เกิดฝนตกหนกั ตั Tงแต่วนัที& 27 – 30 ส.ค. 64 ส่งผลให้เกิดนํ Tาท่วมฉับพลัน
และนํ Tาป่าไหลหลาก ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก กําแพงเพชร นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว 
สิงห์บุรี และสมทุรปราการ รวม 22 อําเภอ 51 ตําบล 135 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 65,088 ครัวเรือน 
ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

– ภาคเหนือ เกิดนํ Tาท่วมในพื Tนที&จงัหวดัตาก และกําแพงเพชร รวม 3 อําเภอ 3 ตําบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 5 ครัวเรือน 
– ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  เ กิดนํ Tา ท่วมในพื Tน ที& จังหวัดนครราชสีมา  รวม 2 อํ า เภอ 3 ตําบล  3 หมู่ บ้ าน 
– ภาคตะวนัออก เกิดนํ Tาท่วมในพื Tนที&จงัหวดัปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และสระแก้ว รวม 12 อําเภอ 26 ตําบล 104 
หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 424 ครัวเรือน 
– ภาคกลาง เกิดนํ Tาท่วมในพื Tนที&จงัหวดัสิงห์บุรี และสมทุรปราการ รวม 4 อําเภอ 9 ตําบล 22 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน
ได้รับผลกระทบ 424 ครัวเรือน 64,659 ครัวเรือน 
ปัจจุบนัภาพรวมสถานการณ์คลี&คลายแล้ว แต่ยงัคงมีนํ Tาท่วมขงัในพื Tนที&จงัหวดัสมทุรปราการ ซึ&งกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้ประสานจังหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น และหน่วยงานที&เกี&ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
โดยสํารวจและประเมินความเสียหาย เพื&อดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ทั Tงการชดเชยความ
เสียหายของบ้านเรือนเป็นวสัดกุ่อสร้างหรือจ่ายเงนิช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป สําหรับประชาชนสามารถแจ้งเหต ุ
และขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหต ุ1784” 
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ปภ.เผย เชา้วนันี-  นํ-าท่วมนิคมฯบางปูแห้งแลว้ทุกจุด ขณะทีBเจา้ของรถเขา้สาํรวจความ

เสียหายติดต่อประกนั รถสไลดม์าดาํเนินการเคลืBอนยา้ย 
31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. เฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) รายงานสถานการณ์ความคืบหน้า
เหตนํุ Nาท่วมสมทุรปราการว่า หน่วยงานทีQเกีQยวข้องได้ระดมสบูนํ Nาอย่างต่อเนืQอง ทําให้เมืQอช่วงเวลา 06.00 น. ระดบันํ Nาท่วม
ขงัในพื NนทีQนิคมฯบางปแูห้งแล้วทุกจุด  แต่ยงัจําเป็นต้องสบูระบายนํ Nาในระบบ  ทั Nงนี N ปภ.จะได้ประสานจงัหวดัและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิQนเ ร่งให้สํารวจความเสียหาย วางแผนฟืNนฟู และช่วยเหลือประชาชนทีQได้รับผลกระทบ  
 
ส่วนกรณีนํ Nาท่วมในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบางปูซึQงเป็นจุดนํ Nาท่วมสูงกว่า 1 เมตร รายงานจากเฟซบุ๊ก 
ข่าวสารเมืองปราการ V2 ทีQผ่านมาหลายหน่วยงานระดมการเร่งสบูนํ Nาอย่างต่อเนืQอง ปัจจุบนันํ Nาลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
เช่นกัน   ผู้สืQอข่าวลงพื NนทีQสํารวจทีQตั Nงโรงงาน เขตประกอบการเสรี  ซึQงเป็นจุดนํ Nาท่วมมากทีQสดุ หลงันํ Nาแห้ง พบว่าพนกังาน
โรงงานเริQมกลบัเข้ามาทํางาน และช่วยกันเก็บกวาดขยะและโคลนทีQมากับนํ Nา และสํารวจความเสียทีQเกิดขึ Nน  ส่วนบริเวณ
ลาดจอดรถ ของพนักงาน ซึQงอยู่ตามซอยต่างๆ  ถูกนํ Nาท่วมจํานวนมาก เจ้าของรถต่างทยอยติดต่อบริษัทประกัน  
เข้าตรวจสอบรถของตัวเอง และนํารถสไลด์ขนย้ายออกไปทีQซ่อมทีQอู ่ เจ้าของรถรายหนึQง เผยว่า ตนเองนํารถมาจอดตั Nง
วันทีQ 28 สิงหาคม ก่อนทีQจะเข้าไปทํางาน ต่อมาพบว่าฝนตกช่วงกลางคืนแต่ไม่คิดว่านํ Nาจะท่วม จนกระทัQงเลิกออกจาก 
กะงาน  พบว่านํ NาเริQมท่วมหนกัแล้วจึงไม่สามารถ ย้ายรถออกไปได้ทนั 
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ปภ. คืบหนา้นํ+ าท่วมสมุทรปราการ เร่งช่วยเหลือปชช.หมู่บา้นเมืองเอก อ.เมือง

สมุทรปราการ 560 หลงั นํ+ายงัท่วมขงัถนน 
 
วันนี % (31 สิงหาคม 2564) เวลา 16.00น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) รายงานความคืบหน้าเหตุนํ %าท่วม
สมุทรปราการ ว่า สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย จังหวัดสมุทรปราการ ได้ประสานกับนายอําเภอเมืองฯ 
เทศบาลตําบลบางป ูและหน่วยงานทีRเกีRยวข้อง ระดมเครืRองจกัรกลและเครืRองสบูนํ %า เร่งให้การช่วยเหลอืประชาชนหมู่บ้าน
เมืองเอก อําเภอเมืองสมทุรปราการ จํานวน 560 หลงัทีRได้รับผลกระทบ 
 
โดยปัจจุบนั ยงัคงมีนํ %าท่วมขงัถนน ภายในหมู่บ้าน ตรอก ซอย ระยะทางประมาณ 1,800 ม. ระดบันํ %าสงูสดุประมาณ 50 
ซม. โดยได้โดยระดมเครืRองมือเครืRองจักร รถสูบส่งระยะไกล เครืRองสูบนํ %า จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ปภ. อบจ.
สมุทรปราการ เทศบาลตําบลบางปู กรมชลประทานเร่งระบายนํ %าจากท่อระบายนํ %าของหมู่บ้านลงคลองชลประทาน 
เพืRอให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสญัจรได้ 
 
นอกจากนี % ได้ร่วมกับหน่วยทหาร อบจ.สมุทรปราการ และเทศบาลตําบลบางปูนํารถขนย้ายผู้ประสบภัยและรถบรรทุก 
ให้บริการรับ-ส่งประชาชน อํานวยความสะดวกในการเข้า-ออกภายในหมู่บ้าน ทั %งนี % จะได้ให้การช่วยเหลือดแูลประชาชน
อย่างต่อเนืRองจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26256
วันที่: พุธ 1 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: น้ำทะลักสูงตลาดเก่ากบินทร์อ่วม

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

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.63 Ad Value: 13,893 PRValue : 41,679 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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มทบ.29	ร่วมกบัศูนยป์ภ.เขต 7	สกลนคร ฝึกการบรรเทาสาธารณภยัเพื=อ
ช่วยเหลือประชาชนเมื=อเกิดเหตุการณ์จริง	

 
ที#สโมสรนายทหารสญัญาบตัร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร นายวินยั ดวงแก้ว เป็นวิทยากพิเศษ จาก ศนูย์ ปภ.

เขต 7 สกลนคร ให้ความรู้การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยั เพื#อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื#อเกิด

เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ในพื Tนที#รับผิดชอบ ซึ#งจะทําการฝึกอบรม จํานวน 3 วัน ประกอบด้วย การฝึกอุทกภัย การฝึก

อคัคีภยั และการช่วยเหลือประชาชนจากการแพร่ระบาดของเชื Tอไวรัสโคโรนา 2019 

        พ.อ.ภูเบศวร์ ธรรมบุตร เสธ.มทบ.29 เดินทางตรวจเยี#ยม การฝึกการช่วยเหลือประชาชนเมื#อเกิดเหตุอุทกภัย  

นํ Tาท่วม โดยมีชุดวิทยากรจาก ปภ.เขต 7 จว.ส.น. สาธิตและให้ความรู้ การใช้เรือท้องแบนติดเครื#องยนต์ เพื#อลําเลียง

ประชาชน สิ#งของ ผู้ ป่วย ออกจากพื Tนที#ประสบภยั มี กองร้อยบรรเทาสาธารณภยั มทบ.29 , รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ร่วมทํา

การฝึก เพื#อให้เกิดความพร้อม ความชํานาญ ทั Tงด้านกําลงัพล และการใช้ยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนเมื#อเกิด

เหตกุารณ์จริง 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15879
วันที่: พุธ 1 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 7

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

Col.Inch: 82.92 Ad Value: 128,526 PRValue : 385,578 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15879
วันที่: พุธ 1 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 7

หัวข้อข่าว: คนปากน้ำทุกข์ซ้ำ ติดโควิดกักตัวบ้าน น้ำล้อม-จี้อบจ.ช่วย สั่งกทม.รับมือท่วม

รหัสข่าว: C-210901020044(1 ก.ย. 64/05:23) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 82.92 Ad Value: 128,526 PRValue : 385,578 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23234
วันที่: พุธ 1 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: 'โมเดอร์นา' ลอตแรกถึงต.ค.

รหัสข่าว: C-210901009055(1 ก.ย. 64/04:18) หน้า: 1/4

Thai Rath
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กันยายน 2564 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: ทั่วไทยฝนตกหนักบางแห่ง กทม.อ่วม!เจอร้อยละ 70

รหัสข่าว: I-I210901000321 หน้า: 1/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/661999
https://www.posttoday.com
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