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ปภ.เผยสถานการณว์าตภัยในจังหวัดสุราษฎรธ์านีคลี่คลายแล้ว 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 30 ก.ค. 64 เวลา 10.00 น. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในฐานะกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพืน้ที่หมู่ที่  4 
และหมู่ที่ 6 ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี บา้นเรือนประชาชนไดร้บัความเสียหาย 1 
หลัง หอกระจายข่าวลม้ทับสายไฟ และต้นไม้หักโค่นกีดขวางถนน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวขอ้ง เรง่ใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบภยั โดยส ารวจและประเมินความเสียหายเพื่อด าเนินการช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ท้ายนี ้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ 
“ปภ.รบัแจง้เหต ุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภยั 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 
 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)www.onbnews.today 
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บกปภ.ช. เตรียมรับมือฤดูฝน เฝ้าระวังสถานการณภ์ัย 

 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อ  านวยการกลาง 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา 
พบว่า ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2564 ประเทศไทยจะไดร้บัอิทธิพลจากมรสมุตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลมุ 
และอาจมีพายุหมุนเขตรอ้นจะเคลื่อนเขา้มาใกล ้พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลใหป้ระเทศไทยจะมีฝนตก
หนาแน่นและฝนตกหนกัถึงหนักมากบางพืน้ที่ อาจท าใหเ้กิดน า้ท่วมฉับพลนั น า้ป่าไหลหลาก น า้ลน้ตลิ่ง และดินถล่ม 
กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ไดบู้รณาการกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดัเตรียมพรอ้มรบัมือสถานการณภ์ยัในช่วงฤดฝูนอย่างเขม้ขน้ มุ่งเนน้การแจง้เตือนภยัล่วงหนา้ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยให้คณะท างานติดตามสถานการณ์ของจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศ และปัจจัยเสี่ยง 
เชิงพืน้ที่ อาทิ ปรมิาณน า้ฝนสะสม ระดบัน า้ในแหลง่น า้ต่าง ๆ การระบายน า้ในอ่างเก็บน า้ และสถานการณน์ า้ของ
จังหวัดพืน้ที่ตน้น า้ เพื่อวิเคราะหค์าดการณ ์ประเมินแนวโนม้สถานการณ ์และแจง้เตือนภัยล่วงหนา้ หากมีแนวโน้ม 
เกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มใหแ้จง้เตือนไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ 
ใหป้ฏิบติัตามแผนเผชิญเหตุ พรอ้มสรา้งการรบัรูแ้ก่ประชาชนใหติ้ดตามสถานการณ์และการแจง้เตือนภัยจาก
หน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นย า้การใชก้ลไกของฝ่ายปกครอง ก านัน ผูใ้หญ่บา้น และอาสาสมัคร
เครือข่ายแจง้เตือนภยัเชื่อมโยงการแจง้เตือนภยัในทุกรูปแบบ ทัง้หอเตือนภยั หอกระจายข่าว รถประชาสมัพนัธ ์วิทยุ
ชุมชน และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารที่ถูกตอ้งอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ใหผู้อ้  านวยการ
จงัหวดั/อ าเภอ/ทอ้งถิ่น ร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งวิเคราะหป์ระเมินสถานการณใ์นพืน้ที่ หากคาดว่าจะเกิดภยัพิบติั 
ใหพ้ิจารณาใชอุ้ปกรณ์เตือนภัยที่มีในพืน้ที่ ทั้งหอเตือนภัย หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การแจง้เตือนใหเ้ขา้ถึงประชาชนในทุกพืน้ที่เสี่ยงภัยโดยเร็ว ตลอดจนจัดเตรียมพรอ้มอุปกรณแ์ละเครื่องจักรกล 
ด้านสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที ท้ายนี ้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ 
สาธารณภัยและขอความช่วยเหลือทางไลน ์“ปภ.รบัแจง้เหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ
สายด่วนนิรภยั 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)www.bangkokbiznews.com 
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ปภ.แนะเรียนรู้ป้องกัน – เตรียมพร้อมรับมือ ‘พายุหมุนเขตร้อน’…ด าเนินชีวิตปลอดภัย 

 พายุหมุนเขตรอ้นเป็นพายุที่มีความรุนแรงและสรา้งความเสียหายอย่างมหาศาล โดยบริเวณที่อยู่ใกล้
หรือพายุหมนุเขตรอ้นเคลื่อนตวัผ่าน จะมีพายุลมแรงฝนตกหนกัและคลื่นสงู เพื่อความปลอดภยั กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปภ.) ขอแนะวิธีการเตรียมความพร้อมรับมือและปฏิบัติตน 
อย่างปลอดภยั เมื่อเกิดพายหุมนุเขตรอ้น ดงันี ้ฤดกูาลและพืน้ที่เสี่ยงเกิดพายหุมนุเขตรอ้นของประเทศไทย ไดแ้ก่  
ช่วงเดือนสิงหาคม เคลื่อนตัวผ่านตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนกันยายน – 
ตลุาคม มีโอกาสเกิดพายมุากและเคลื่อนตวัทุกภาคของประเทศ ช่วงพฤศจิกายน – ธันวาคม มีแนวโนม้เคลื่อนตวั
ผ่านทางภาคใต ้ การเตรียมพรอ้มรบัมือพายุหมนุเขตรอ้น ใหป้ฏิบติั ดงันี ้ติดตามพยากรณอ์ากาศ หากมีประกาศ
แจ้งเตือน ให้เตรียมรับมือและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด  ตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง 
เพื่อป้องกันลมแรงพัดบ้านเรือนเสียหาย จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด เพื่อป้องกันสิ่งของถูกพายุ 
พัดเสียหายและไดร้บัอันตรายจากการพัดกระแทก ส ารวจสิ่งปลูกสรา้งบริเวณรอบบา้นใหอ้ยู่ในสภาพปลอดภยั 
โดยตดัแต่งกิ่งตน้ไมแ้ละโค่นตน้ไมใ้นพืน้ที่เสี่ยงต่อการลม้ทบั หากพบเสาไฟฟ้าหรือปา้ยโฆษณาที่ไม่มั่นคงแข็งแรง 
ใหแ้จง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมาด าเนินการแกไ้ข จัดท าที่ค  า้ยันตน้ไมห้รือที่ก าบงัปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร 
เพื่อป้องกันความเสียหายจากพายุลมแรง จัดเตรียมสิ่งของที่จ  าเป็นไวใ้ชง้านในยามฉุกเฉิน อาทิ เครื่องอุปโภค
บริโภค อาหารแหง้ น า้ด่ืมสะอาด ยารกัษาโรค ปฏิบติัตนเมื่อเกิดพายุหมนุเขตรอ้น ใหป้ฏิบติั ดงันี ้ หลบในอาคาร
ที่มั่นคงแข็งแรง ปิดประตหูนา้ต่างใหม้ิดชิด เพื่อป้องกนัสิ่งปลูกสรา้งลม้ทับ และอนัตรายจากสิ่งของพัดกระแทก 
ไม่อยู่ใกลต้น้ไม่ใหญ่ หรือสิ่งปลกูสรา้ง ที่ไม่มั่นคงแข็งแรง อาท ิปา้ยโฆษณา เสาวิทยสุื่อสาร เพราะเสี่ยงต่อการถูก
ลม้ทบั ไม่น าเรือออกนอกจากฝ่ัง โดยเฉพาะเรือขนาดเล็ก เพราะคลื่นลมในทะเลมีก าลงัแรง ท าใหเ้รือลม้ได ้งดเวน้
การประกอบกิจกรรมทางทะเลทุกประเภท อาทิ เล่นน า้ ด าน า้ ท าประมง เพราะอาจถูกคลื่นซดั ท าใหเ้สียชีวิตได ้ 
ด าเนินชีวิตปลอดภัยหลงัเกิดพายุหมุนเขตรอ้น ใหป้ฏิบติั ดังนี ้ ไม่ออกไปอยู่ในที่โล่งแจง้ภายหลงัพายุภายหลงั
พายุสงบ ควรอยู่ในบา้น หรือบริเวณที่ปลอดภยัอย่างนอ้ย 1-2 ชั่วโมง ไม่เขา้ใกลบ้ริเวณที่มีตน้ไมล้ม้ สายไฟขาด 
หรือเสาไฟฟ้าลม้ เพราะอาจจะไดร้บัอันตราย ใหแ้จง้เจา้หน้าที่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมาด าเนินการแก้ไข ทั้งนี ้
การเตรียมความพรอ้มรบัมือ โดยติดตามการพยากรณอ์ากาศ ประกาศแจง้เตือน ตรวจสอบและปรบัปรุงแก้ไข
บา้นเรือน สภาพแวดลอ้มรอบบา้น และพืน้ที่สาธารณะ ใหอ้ยู่ในสภาพปลอดภยัอยู่เสมอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดอนัตรายได ้
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