กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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ฉบับประจำวันที่…31...เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น
ปภ.เผยสถานการณ์วาตภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคลี่คลายแล้ว

30 ก.ค. 64 เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพืน้ ที่หมู่ท่ี 4
และหมู่ท่ี 6 ตาบลมะเร็ต อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านเรือนประชาชนได้รบั ความเสียหาย 1
หลัง หอกระจายข่าวล้ม ทับสายไฟ และต้นไม้หักโค่นกี ดขวางถนน ปั จจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
ซึ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ป ระสานจัง หวัดองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย โดยสารวจและประเมินความเสียหายเพื่อดาเนินการช่วยเหลือ
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลัง ท้า ยนี ้ป ระชาชนสามารถแจ้ง เหตุ แ ละขอความช่ ว ยเหลื อ ทางไลน์
“ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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ฉบับประจำวันที่…31...เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น
บกปภ.ช. เตรียมรับมือฤดูฝน เฝ้ าระวังสถานการณ์ภัย

นายบุญธรรม เลิ ศสุขีเกษม อธิ บดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อานวยการกลาง
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เปิ ดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา
พบว่า ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564 ประเทศไทยจะได้รบั อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พดั ปกคลุม
และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตก
หนาแน่นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ ที่ อาจทาให้เกิดนา้ ท่วมฉับพลัน นา้ ป่ าไหลหลาก นา้ ล้นตลิ่ง และดินถล่ม
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้บูรณาการกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภยั ในช่วงฤดูฝนอย่างเข้มข้น มุ่งเน้นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มี
ประสิทธิ ภาพ โดยให้คณะท างานติดตามสถานการณ์ของจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศ และปั จ จัยเสี่ยง
เชิงพืน้ ที่ อาทิ ปริมาณนา้ ฝนสะสม ระดับนา้ ในแหล่งนา้ ต่าง ๆ การระบายนา้ ในอ่างเก็บนา้ และสถานการณ์นา้ ของ
จังหวัดพืน้ ที่ตน้ นา้ เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า หากมีแนวโน้ม
เกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มให้แจ้งเตือนไปยังกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ
ให้ปฏิบตั ิตามแผนเผชิญเหตุ พร้อมสร้างการรับรู แ้ ก่ประชาชนให้ติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยจาก
หน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง รวมถึง เน้นยา้ การใช้กลไกของฝ่ ายปกครอง กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และอาสาสมัคร
เครือข่ายแจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงการแจ้งเตือนภัยในทุกรูปแบบ ทัง้ หอเตือนภัย หอกระจายข่าว รถประชาสัมพันธ์ วิทยุ
ชุมชน และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ ให้ผูอ้ านวยการ
จังหวัด/อาเภอ/ท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ในพืน้ ที่ หากคาดว่าจะเกิดภัยพิบตั ิ
ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพืน้ ที่ ทั้งหอเตือนภัย หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เพื่อเพิ่ม ประสิทธิ ภาพ
การแจ้งเตือนให้เข้าถึงประชาชนในทุกพืน้ ที่เสี่ยงภัยโดยเร็ว ตลอดจนจัดเตรียมพร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรกล
ด้านสาธารณภัยให้พร้อมเผชิ ญเหตุและช่ วยเหลื อผู้ประสบภัยได้ ทันท่ วงที ท้า ยนี ้ ประชาชนสามารถแจ้ง เหตุ
สาธารณภัยและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ
สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
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ฉบับประจำวันที่…31...เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น
ปภ.แนะเรียนรู้ป้องกัน – เตรียมพร้อมรับมือ ‘พายุหมุนเขตร้อน’…ดาเนินชีวิตปลอดภัย
พายุหมุนเขตร้อนเป็ นพายุท่ีมีความรุ นแรงและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล โดยบริเวณที่อยู่ใกล้
หรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่าน จะมีพายุลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูง เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) ขอแนะวิ ธี ก ารเตรี ย มความพร้อ มรั บ มื อ และปฏิ บั ติ ต น
อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดพายุหมุนเขตร้อน ดังนี ้ ฤดูกาลและพืน้ ที่เสี่ยงเกิดพายุหมุนเขตร้อนของประเทศไทย ได้แก่
ช่วงเดือนสิงหาคม เคลื่อนตัวผ่านตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนกันยายน –
ตุลาคม มีโอกาสเกิดพายุมากและเคลื่อนตัวทุกภาคของประเทศ ช่วงพฤศจิกายน – ธันวาคม มีแนวโน้มเคลื่อนตัว
ผ่านทางภาคใต้ การเตรียมพร้อมรับมือพายุหมุนเขตร้อน ให้ปฏิบตั ิ ดังนี ้ ติดตามพยากรณ์อากาศ หากมีประกาศ
แจ้ง เตื อ น ให้เ ตรี ย มรับ มื อ และปฏิ บัติ ต นอย่ า งเคร่ง ครัด ตรวจสอบบ้า นเรื อ นให้อ ยู่ใ นสภาพมั่น คงแข็ ง แรง
เพื่ อ ป้อ งกัน ลมแรงพัด บ้า นเรื อ นเสี ย หาย จัด เก็ บ สิ่ ง ของที่ ป ลิ ว ลมได้ใ นที่ มิ ด ชิ ด เพื่ อ ป้อ งกัน สิ่ ง ของถู ก พายุ
พัดเสียหายและได้รบั อันตรายจากการพัดกระแทก สารวจสิ่งปลูกสร้างบริเวณรอบบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
โดยตัดแต่งกิ่งต้นไม้และโค่นต้นไม้ในพืน้ ที่เสี่ยงต่อการล้มทับ หากพบเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาที่ไม่ม่นั คงแข็งแรง
ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการแก้ไข จัดทาที่คา้ ยันต้นไม้หรือที่กาบังปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อป้องกันความเสียหายจากพายุลมแรง จัดเตรียมสิ่งของที่จาเป็ นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉิน อาทิ เครื่องอุปโภค
บริโภค อาหารแห้ง นา้ ดื่มสะอาด ยารักษาโรค ปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดพายุหมุนเขตร้อน ให้ปฏิบตั ิ ดังนี ้ หลบในอาคาร
ที่ม่นั คงแข็งแรง ปิ ดประตูหน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันสิ่งปลูกสร้างล้มทับ และอันตรายจากสิ่งของพัดกระแทก
ไม่อยู่ใกล้ตน้ ไม่ใหญ่ หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่ม่นั คงแข็งแรง อาทิ ป้ายโฆษณา เสาวิทยุสื่อสาร เพราะเสี่ยงต่อการถูก
ล้มทับ ไม่นาเรือออกนอกจากฝั่ง โดยเฉพาะเรือขนาดเล็ก เพราะคลื่นลมในทะเลมีกาลังแรง ทาให้เรือล้มได้ งดเว้น
การประกอบกิจกรรมทางทะเลทุกประเภท อาทิ เล่นนา้ ดานา้ ทาประมง เพราะอาจถูกคลื่นซัด ทาให้เสียชีวิตได้
ดาเนินชีวิตปลอดภัยหลังเกิดพายุหมุนเขตร้อน ให้ปฏิบตั ิ ดังนี ้ ไม่ออกไปอยู่ในที่โล่งแจ้งภายหลังพายุภายหลัง
พายุสงบ ควรอยู่ในบ้าน หรือบริเวณที่ปลอดภัยอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีตน้ ไม้ลม้ สายไฟขาด
หรือเสาไฟฟ้าล้ม เพราะอาจจะได้รบั อันตราย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการแก้ไข ทั้งนี ้
การเตรียมความพร้อมรับมือ โดยติดตามการพยากรณ์อากาศ ประกาศแจ้งเตือน ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไข
บ้านเรือน สภาพแวดล้อมรอบบ้าน และพืน้ ที่สาธารณะ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดอันตรายได้
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