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ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยใน 11 จังหวัด สถานการณในภาพรวมคลี่คลายแลว เรงใหการชวยเหลือประสบภัย
1 ก.ย. 64 เวลา 9.30 น. ปภ.รายงานตั้ งแต วั น ที่ 27 - 31 ส.ค. 64 เกิ ด น้ ำ ท ว มฉั บ พลั น และน้ ำ ป า ไหลหลากใน
11 จั งหวั ด ได แก ตาก พิ ษ ณุ โลก กำแพงเพชร นครราชสี มา ปราจี น บุ รี ชลบุ รี ระยอง จั น ทบุ รี สระแก ว สิ งห บุ รี และ
สมุทรปราการ รวม 23 อำเภอ 55 ตำบล 149 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 65,138 ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บ
และเสียชีวิต ปจจุบันภาพรวมสถานการณคลี่คลายแลว แตยังคงมีน้ำทวมขังในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปภ.และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและใหการชวยเหลือผูประสบภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)รายงาน
หยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทย และอาวไทย ทำใหเกิดฝนตกหนัก ตั้งแตวันที่ 27 - 31 ส.ค. 64 สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลาก
ใน 11 จังหวัด ไดแก ตาก พิษณุ โลก กำแพงเพชร นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแกว สิงหบุรี และ
สมุทรปราการ รวม 23 อำเภอ 55 ตำบล 149 หมูบ าน บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 65,138 ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บ
และเสียชีวิต
ภาคเหนือ เกิดน้ำทวมในพื้นที่จังหวัดตาก พิษณุโลก และกำแพงเพชร รวม 4 อำเภอ 4 ตำบล 7 หมูบาน บานเรือนประชาชน
ไดรับผลกระทบ 5 ครัวเรือน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดน้ำทวมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวม 2 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมูบาน
ภาคตะวัน ออก เกิ ด น้ ำ ท ว มในพื้ น ที่ จั งหวั ด ปราจี น บุ รี ชลบุ รี ระยอง จั น ทบุ รี และสระแก ว รวม 12 อำเภอ 39 ตำบล
117 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 474 ครัวเรือน
ภาคกลางเกิดน้ำทวมในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี และสมุทรปราการ รวม 4 อำเภอ 9 ตำบล 22 หมูบาน บานเรือน ประชาชนไดรับ
ผลกระทบ 64,659 ครัวเรือน
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ปจจุบันภาพรวมสถานการณคลี่คลายแลว แตยังคงมีน้ำทวมขังในจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของเรงใหการ
ชวยเหลือผูประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ทั้งการ
ชดเชยความเสียหายของบานเรือนเปนวัสดุกอสรางหรือจายเงินชวยเหลือตามความเหมาะสมตอไป สำหรับประชาชนสามารถ
แจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ สายดวนนิรภัย 1784
ตลอด 24 ชั่วโมง
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ปภ. เผยน้ำทวมเเมสอด จ.ตาก 5 หมูบาน อพยพประชาชนไปพื้นที่ปลอดภัยเเลว
01 ก.ย. 2564 | 14:37:27
วัน นี้ (1 กัน ยายน 2564) เวลา 13.20 น. รายงานวั น นี้ (1 ก.ย. 64) เกิดฝนตกหนักในพื้ น ที่ อำเภอแมส อด จังหวัดตาก
วั ด ปริ ม าณน้ ำ ฝนได 100 มิ ล ลิ เ มตร ส งผลให น้ ำ ในลำห ว ยแม ป ะและลำห ว ยแม ส อดเอ อ ล น เข า ท ว มพื้ น ที่ ต ำบลแม ป ะ
รวม 5 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 215 หลังคาเรือน ประมาณ 670 คน ซึ่ง สนง.ปภ.ตาก สาขาแมสอด ไดประสาน
อ.แมสอด อบต.แมปะ และกำนัน ผูใหญบาน ลงพื้นดำเนินการชวยเหลือประชาชนในเบื้องตน รวมถึงสนับสนุนเรือไฟเบอร
กลาส จำนวน 2 ลำ ชวยขนยายทรัพยสินและอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ปจจุบันระดับน้ำลดลงอยางตอเนื่อง หาก
ไมมีฝ นตกในพื้ น ที่คาดวาจะเขาสูส ภาวะปกติในชวงเย็น ของวันนี้ ทั้งนี้ สนง.ปภ.ตาก สาขาแมส อดได ประสานเครือขาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของเฝาระวัง และติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง
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ปภ.เรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หลังน้ำในคลองชลประทานที่ 3 เพิ่มสูงจนวิกฤติ
เจา หนา ที ่ป อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย นำเครื ่อ งสูบ น้ำ ขนาดใหญน ำมาสูบ น้ำ ออกจากฝ ง ตำบลคลองสาม
เพื่อระบายน้ำที่มีปริมาณที่มาก ระบายออกสูคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หลังจากเกิดฝนตกหนักอยางตอเนื่อง สงผลใหน้ำ
เออทวมภายในหมูบานจัดสรรหลายแหง
1 กัน ยายน 2564 ผูสื่อขาวรายงานวา ที่ป ระตูป ลายคลองระบายน้ำที่ 3 จ.ปทุมธานี ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา
นายก อบต.คลองสาม พรอ มดว ยนายอภิว ัฒ น เลาหวัฒ น หัว หนา สำนัก งานกรมปอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย
นายอนุศักดิ์ ทองปรุง หัวหนาฝายสงน้ำชลประทานรังสิตเหนือ และเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเครื่องสูบ
น้ำขนาดใหญน ำมาสูบ น้ำออกจากฝงตำบลคลองสาม เพื่อ ระบายน้ำที่มีป ริมาณที่ม าก ระบายออกสูคลองรังสิตประยูร
ศักดิ์ หลังจากเกิดฝนตกหนักอยางตอเนื่อง สงผลใหน้ำเออทวมภายในหมูบานจัดสรรหลายหงในตำบลคลองสาม

ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ กลาววา ประชาชนในตำบลคลองสาม ไดห วั่น วิต กเรื่องสถานการณฝ นตกหนักอยางตอเนื่อง
สงผลใหน้ำภายในคลองชลประทานที่ 3 มีปริมาณเพิ่มสูงอยูในขั้นวิกฤต เนื่องจากหมูบานจัดสรรตางๆ ในตำบลคลองสาม
50 กวา โครงการ ไมส ามารถระบายน้ำ ลงสู ค ลองชลประทานได สง ผลใหน ้ำ เออ ทว มภายในหมู บ า นจัด สรร

-2ดังนั้น จึงไดประสานกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และชลประทานรังสิตเหนือ เพื่อนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ นำมา
สูบน้ำออกฝงตำบลคลองสาม ระบายออกสูคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อแกไขปญหาน้ำทวมบานเรือนประชาชน

นายอภิวัฒน เลาหวัฒน หัวหนาสำนักงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย กลาววา ดวยนายชัยวัฒ น ชื่นโกสุม ผูวา
ราชการจังหวัดปทุมธานี เปนหวงสถานการณตรงจุดนี้เปนอยางมาก จึงไดสั่งการ ปภ.ใหนำเครื่องสูบน้ำมาดำเนินการสูบ
น้ำออก โดยเครื่องสูบ น้ำที่น ำมาสามารถสูบ น้ำ ได 28,000 ลิตรตอนาที จะดำเนิน การสูบ ทุกวัน ซึ่งจะสามารถบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนได ในขณะที่ระดับน้ำภายในคลองชลประทานที่ 3 ที่เพิ่มสูงขึ้นมากนั้น ทางชลประทานมีการ
ควบคุมดูแลระดับน้ำไดอยู แตหากภายหนาหากระดับยังเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จำเปนตองเพิ่มเครื่องสูบน้ำขึ้นมาอีก
นายอนุศักดิ์ ทองปรุง หัวหนาฝายสงน้ำชลประทานรังสิตเหนือ กลาววาดวยสถานการณในตอนนี้น้ำฝงตำบลคลองสามมี
ปริมาณสูงกวาฝงรังสิตจึงไมสามารถเปดประตูระบายน้ำได ดังนั้นจึงจำเปนตองนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากฝงตำบล
คลองสาม เพื่อระบายออกสูคลองรังสิตประยูศักดิ์ แลวผันออกสูประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณออกสูแมน้ำเจาพระยาตอไป

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11236
Col.Inch: 17.64 Ad Value: 19,404
หัวข้อข่าว: น้ำท่วม10จว.เหนือ-อีสาน-ตอ.

รหัสข่าว: C-210902037112(1 ก.ย. 64/08:40)

หน้า: 11(ขวา)
PRValue (x3): 58,212

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26257
Col.Inch: 12.93 Ad Value: 14,223
หัวข้อข่าว: น้ำทะลักสูงตลาดเก่ากบินทร์อ่วม

รหัสข่าว: C-210902035066(1 ก.ย. 64/07:49)

หน้า: 11(บน)
PRValue (x3): 42,669

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15880
Col.Inch: 60.22 Ad Value: 66,242
หัวข้อข่าว: เตือนฝนถล่มหนัก ลากยาวถึง7ก.ย.

รหัสข่าว: C-210902020031(2 ก.ย. 64/05:50)

หน้า: 1(ขวา), 6
PRValue (x3): 198,726

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15880
Col.Inch: 60.22 Ad Value: 66,242
หัวข้อข่าว: เตือนฝนถล่มหนัก ลากยาวถึง7ก.ย.

รหัสข่าว: C-210902020031(2 ก.ย. 64/05:50)

หน้า: 1(ขวา), 6
PRValue (x3): 198,726

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15880
Col.Inch: 14.93 Ad Value: 16,423
ภาพข่าว: ฝนถล่ม

รหัสข่าว: C-210902020081(2 ก.ย. 64/05:49)

หน้า: 6(บน)
PRValue (x3): 49,269

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26257
Col.Inch: 14.54 Ad Value: 30,534
หัวข้อข่าว: น้ำท่วมดินถล่ม3จังหวัด4เส้นทาง

รหัสข่าว: C-210902004012(2 ก.ย. 64/05:32)

หน้า: 12(ขวา)
PRValue (x3): 91,602

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/ภูมิภาค
วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26257
หน้า: 10(ล่างขวา)
Col.Inch: 25.31 Ad Value: 53,151
PRValue (x3): 159,453
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: กรมชลฯเกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนักคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบ

รหัสข่าว: C-210902004016(2 ก.ย. 64/05:31)

หน้า: 1/1

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธ
(/) https://www.chiangmainews.co.th (/) https://today.line.me/
ฉบับประจำวันที.่ ..2...เดือนกันยายน... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เชา (...)บาย หนา...1..จำนวน …1..แผน


ปภ.แนะปอง - แกไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจากไฟฟา...อันตรายที่ปองกันไดในชวงฤดูฝน
อุ บั ติ ภั ย จากไฟฟ า อั น ตราย มั ก เกิ ด ขึ้ น บ อ ยครั้ ง ในช ว งฤดู ฝ น เนื่ อ งจากความชื้ น จากฝนและน้ ำ เป น ตั ว นำ
กระแสไฟฟ า ทำให ผู ใ ช ง านมี ค วามเสี่ ย งต อ การได รั บ อั น ตราย เพื่ อ ความปลอดภั ย กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะขอควรปฏิบัติในการปองกันอุบัติเหตุจากไฟฟาในชวงฤดูฝน
ดังนี้
การปองกันอุบัติเหตุจากไฟฟา
เลือกใชเครื่องใชไฟฟาที่ไดมาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตรวจสอบเครื่องใชไฟฟาใหอยูในสภาพใชงานไดอยางปลอดภัย หากชำรุดใหรีบซอมแซม
ไมนำเครื่องใชไฟฟาที่ชำรุดมาใชงาน โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาที่ไดรับความเสียหายจากน้ำ เพราะเสี่ยงตอ
การไดรับอันตราย
หามใชเครื่องใชไฟฟาขณะที่รางกายเปยกชื้นหรือโยนบนที่ชื้นแฉะ เพราะหากมีกระแสไฟฟารั่วจะถูกไฟฟาดูด
ติดตั้งอุปกรณปองกันไฟฟาดูด อาทิ เครื่องตัดกระแสไฟอัตโนมัติ เบรกเกอรควบคุมไฟ
ไมใชเครื่องใชไฟฟาในขณะที่เกิดฝนฟาคะนอง เพราะหากเกิดฟาผาบริเวณใกลเคียง จะทำใหเครื่องใชไฟฟา
ไดรับความเสียหายและผูใชงานไดรับอันตราย
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การปรับปรุงและแกไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจากไฟฟา
จัดทำรางรอยสายไฟฟา โดยเฉพาะบริเวณใตฝา หลังคา และภายนอกอาคาร เพื่อปองกันอันตรายจากสายไฟฟา
ชำรุด พรอมหมั่นตรวจสอบอยูเสมอ
เลือกใชอุปกรณไฟฟาภายนอกอาคารแบบกันน้ำและมีฝาครอบ เพื่อปองกันการรั่วซึม ทำใหกระแสไฟฟาลัดวงจร
ติดตั้งสายดินและเบรกเกอรควบคุมไฟฟา โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาที่เปนโครงโลหะ เพื่อปองกันกระแสไฟฟารั่ว
กรณีน้ำทวมบาน ใหปฏิบัติ ดังนี้
ตัดกระแสไฟฟา โดยปดสวิตชและถอดปลั๊กเพื่อปองกันกระแสไฟฟารั่ว
ขนยา ยอุ ปกรณ เครื่องใช ไฟฟ าให พน จากระดับน้ำทวมถึง เพื่อปองกัน ไฟฟ าดูด และเครื่องใชไฟฟ าไดรับความ
เสียหาย
ทำอยางไร “เมื่อตองชวยเหลือผูถูกไฟฟาดูด”
รีบตัดกระแสไฟฟา โดยปดสวิตชถอดปลั๊ก และสับคัทเอาท
ไมสัมผัสผูถูกไฟฟาดูดในขณะที่ยังไมตัดกระแสไฟฟา เพราะจะไดรับอันตรายจากไฟฟาดูด
ผูเขาชวยเหลือผูเขาชวยเหลือจะตองยืนบนพื้นที่แหง รางกายไมเปยกชื้นและสวมรองเทายาง เพื่อปองกันไฟฟาดูด
ทำใหเสียชีวิต
ใชวัสดุที่เปน ฉนวนไฟฟ าในการชวยเหลือผู ถูกไฟฟ าดูด อาทิ ผาแหง หนั งสือพิ มพ เขี่ยสายไฟให ออกจากผูถู ก
ไฟฟาดูด พรอมทั้งผลักหรือดันผูถูกไฟฟาออกจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟารั่ว
ทั้งนี้ ในชวงฤดูฝน ควรเพิ่มความระมัดระวังอันตรายที่อาจไดรับจากอุบัติภัยจากเครื่องใชไฟฟา เพราะมีน้ำเปนสื่อ
นำไฟฟา อาจเกิดไฟฟาลัดวงจร โดยจัดเก็บอุปกรณ เครื่องใชไฟฟา ใหสูงจากระดับน้ำที่ทวมถึง ติดตั้งสายดิน ไมใช
ไฟฟาในขณะเกิดฝนฟาคะนอง และตรวจสอบอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงาน จะทำใหสามารถดำเนินชีวิตได
ปลอดภัยในชวงฤดูฝน
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