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ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยใน 11 จงัหวัด สถานการณในภาพรวมคลี่คลายแลว เรงใหการชวยเหลือประสบภัย 

       1 ก.ย. 64 เวลา 9.30 น. ปภ.รายงานตั้งแตวันท่ี 27 - 31 ส.ค. 64 เกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากใน  

11 จังหวัด ไดแก ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแกว สิงหบุรี และ

สมุทรปราการ รวม 23 อำเภอ 55 ตำบล 149 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 65,138 ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บ

และเสียชีวิต ปจจุบันภาพรวมสถานการณคลี่คลายแลว แตยังคงมีน้ำทวมขังในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงปภ.และหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของไดลงพ้ืนท่ีสำรวจความเสียหายและใหการชวยเหลือผูประสบภัย 

     กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)รายงาน

หยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ประเทศไทย และอาวไทย ทำใหเกิดฝนตกหนัก ตั้งแตวันท่ี 27 - 31 ส.ค. 64 สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลาก

ใน 11 จังหวัด ไดแก ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแกว สิงหบุรี และ

สมุทรปราการ รวม 23 อำเภอ 55 ตำบล 149 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 65,138 ครัวเรือน ไมมีผูบาดเจ็บ 

และเสียชีวิต  

ภาคเหนือ เกิดน้ำทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก พิษณุโลก และกำแพงเพชร รวม 4 อำเภอ 4 ตำบล 7 หมูบาน บานเรือนประชาชน

ไดรับผลกระทบ 5 ครัวเรือน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดน้ำทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา รวม 2 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมูบาน 

ภาคตะวันออก เกิดน้ำทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแกว รวม 12 อำเภอ 39 ตำบล  

117 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ 474 ครัวเรือน 

ภาคกลางเกิดน้ำทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี และสมุทรปราการ รวม 4 อำเภอ 9 ตำบล 22 หมูบาน บานเรือน ประชาชนไดรับ

ผลกระทบ 64,659 ครัวเรือน  

 

 กองเผยแพรและประชาสัมพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
(/) https://today.line.me/  (/) https://www.fm91bkk.com  (/) https://www.bangkokbiznews.com/         

(/) https://www.facebook.com/DDPMNews (/) https://twitter.com/DDPMNews                                  

(/) www.facebook.com/radiothailand  (/) https://www.youtube.com/watch?v=zdoPLyHT5Gc                                    

(/) http://www.chaoji02.com/  (/) http://gstorx.com/                                                                
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ปจจุบันภาพรวมสถานการณคลี่คลายแลว แตยังคงมีน้ำทวมขังในจังหวัดสมุทรปราการ 

ซ่ึงกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงใหการ

ชวยเหลือผูประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพ่ือดำเนินการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ท้ังการ

ชดเชยความเสียหายของบานเรือนเปนวัสดุกอสรางหรือจายเงินชวยเหลือตามความเหมาะสมตอไป สำหรับประชาชนสามารถ

แจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และ สายดวนนิรภัย 1784 

ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ปภ. เผยน้ำทวมเเมสอด จ.ตาก 5 หมูบาน อพยพประชาชนไปพ้ืนท่ีปลอดภัยเเลว 

01 ก.ย. 2564 | 14:37:27 

  วันนี้ (1 กันยายน 2564) เวลา 13.20 น. รายงานวันนี้ (1 ก.ย. 64) เกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ีอำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

วัดปริมาณน้ำฝนได100 มิลลิเมตร สงผลใหน้ำในลำหวยแมปะและลำหวยแมสอดเออลนเขาทวมพ้ืนท่ีตำบลแมปะ  

รวม 5 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 215 หลังคาเรือน ประมาณ 670 คน ซ่ึง สนง.ปภ.ตาก สาขาแมสอด ไดประสาน 

อ.แมสอด อบต.แมปะ และกำนัน ผูใหญบาน ลงพ้ืนดำเนินการชวยเหลือประชาชนในเบื้องตน รวมถึงสนับสนุนเรือไฟเบอร

กลาส จำนวน 2 ลำ ชวยขนยายทรัพยสินและอพยพประชาชนไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย ปจจุบันระดับน้ำลดลงอยางตอเนื่อง หาก

ไมมีฝนตกในพ้ืนท่ีคาดวาจะเขาสูสภาวะปกติในชวงเย็นของวันนี้  ท้ังนี้ สนง.ปภ.ตาก สาขาแมสอดไดประสานเครือขาย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กำนัน ผูใหญบาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของเฝาระวัง และติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง 

 

 กองเผยแพรและประชาสัมพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
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(/) https://twitter.com/DDPMNews  
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ปภ.เรงติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ หลังน้ำในคลองชลประทานที่ 3 เพ่ิมสูงจนวิกฤติ 
เจ าหนาที ่ป องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเครื ่องสูบน้ำขนาดใหญนำมาสูบน้ำออกจากฝ งตำบลคลองสาม  

เพื่อระบายน้ำท่ีมีปริมาณที่มาก ระบายออกสูคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หลังจากเกิดฝนตกหนักอยางตอเนื่อง สงผลใหน้ำ

เออทวมภายในหมูบานจัดสรรหลายแหง  

 1 กันยายน 2564 ผูสื่อขาวรายงานวา ที่ประตูปลายคลองระบายน้ำที่ 3 จ.ปทุมธานี ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา 

นายก อบต.คลองสาม พรอมดวยนายอภิวัฒน เลาหวัฒน หัวหนาสำนักงานกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

นายอนุศักด์ิ ทองปรุง หัวหนาฝายสงน้ำชลประทานรังสิตเหนือ และเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเครื่องสูบ

น้ำขนาดใหญนำมาสูบน้ำออกจากฝงตำบลคลองสาม เพื่อระบายน้ำที่มีปริมาณที่มาก ระบายออกสูคลองรังสิตประยูร

ศักดิ์ หลังจากเกิดฝนตกหนักอยางตอเนื่อง สงผลใหน้ำเออทวมภายในหมูบานจัดสรรหลายหงในตำบลคลองสาม 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์  กลาววา ประชาชนในตำบลคลองสาม ไดหวั่นวิตกเรื่องสถานการณฝนตกหนักอยางตอเนื่อง 

สงผลใหน้ำภายในคลองชลประทานที่ 3 มีปริมาณเพิ่มสูงอยูในขั้นวิกฤต เนื่องจากหมูบานจัดสรรตางๆ ในตำบลคลองสาม 

50 กว าโครงการ ไม สามารถระบายน ้ำลงสู คลองชลประทานได  ส งผลให น ้ำ เอ อท วมภายในห มู บ านจ ัดสรร  

 

 

 

 กองเผยแพรและประชาสัมพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
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ดังนั้น จึงไดประสานกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และชลประทานรังสิตเหนือ เพ่ือนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ นำมา

สูบน้ำออกฝงตำบลคลองสาม ระบายออกสูคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมบานเรือนประชาชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายอภิวัฒน เลาหวัฒน หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กลาววา ดวยนายชัยวัฒน ชื่นโกสุม ผูวา

ราชการจังหวัดปทุมธานี เปนหวงสถานการณตรงจุดนี้เปนอยางมาก จึงไดสั่งการ ปภ.ใหนำเครื่องสูบน้ำมาดำเนินการสูบ

น้ำออก โดยเครื่องสูบน้ำที่นำมาสามารถสูบน้ำได 28,000 ลิตรตอนาที จะดำเนินการสูบทุกวัน ซึ่งจะสามารถบรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชนได ในขณะที่ระดับน้ำภายในคลองชลประทานท่ี 3 ที่เพ่ิมสูงข้ึนมากนั้น ทางชลประทานมีการ

ควบคุมดูแลระดับน้ำไดอยู แตหากภายหนาหากระดับยังเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จำเปนตองเพ่ิมเครื่องสูบน้ำข้ึนมาอีก 

นายอนุศักดิ์ ทองปรุง หัวหนาฝายสงน้ำชลประทานรังสิตเหนือ กลาววาดวยสถานการณในตอนนี้น้ำฝงตำบลคลองสามมี

ปริมาณสูงกวาฝงรังสิตจึงไมสามารถเปดประตูระบายน้ำได ดังนั้นจึงจำเปนตองนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากฝงตำบล

คลองสาม เพ่ือระบายออกสูคลองรังสิตประยูศักดิ์ แลวผันออกสูประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณออกสูแมน้ำเจาพระยาตอไป 

 

 

 

 



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11236
วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

หัวข้อข่าว: น้ำท่วม10จว.เหนือ-อีสาน-ตอ.

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

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

Col.Inch: 17.64 Ad Value: 19,404 PRValue : 58,212 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26257
วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: น้ำทะลักสูงตลาดเก่ากบินทร์อ่วม

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

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

Col.Inch: 12.93 Ad Value: 14,223 PRValue : 42,669 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15880
วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6

หัวข้อข่าว: เตือนฝนถล่มหนัก ลากยาวถึง7ก.ย.

รหัสข่าว: C-210902020031(2 ก.ย. 64/05:50) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 60.22 Ad Value: 66,242 PRValue : 198,726 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15880
วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6

หัวข้อข่าว: เตือนฝนถล่มหนัก ลากยาวถึง7ก.ย.

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

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

Col.Inch: 60.22 Ad Value: 66,242 PRValue : 198,726 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15880
วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

ภาพข่าว: ฝนถล่ม

รหัสข่าว: C-210902020081(2 ก.ย. 64/05:49) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.93 Ad Value: 16,423 PRValue : 49,269 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26257
วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: น้ำท่วมดินถล่ม3จังหวัด4เส้นทาง

รหัสข่าว: C-210902004012(2 ก.ย. 64/05:32) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.54 Ad Value: 30,534 PRValue : 91,602 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26257
วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: กรมชลฯเกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนักคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบ

รหัสข่าว: C-210902004016(2 ก.ย. 64/05:31) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 25.31 Ad Value: 53,151 PRValue : 159,453 คลิป: สี่สี(x3)
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ปภ.แนะปอง - แกไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจากไฟฟา...อันตรายที่ปองกันไดในชวงฤดูฝน  

อุบัติภัยจากไฟฟาอันตราย มักเกิดข้ึนบอยครั้งในชวงฤดูฝน เนื่องจากความช้ืนจากฝนและน้ำเปนตัวนำ

กระแสไฟฟา ทำให ผู ใชงานมีความเส่ียงตอการไดรับอันตราย เพ่ือความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย  

โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะขอควรปฏิบัติในการปองกันอุบัติเหตุจากไฟฟาในชวงฤดูฝน 

ดังนี้  

การปองกันอุบัติเหตุจากไฟฟา  

เลือกใชเครื่องใชไฟฟาท่ีไดมาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

ตรวจสอบเครื่องใชไฟฟาใหอยูในสภาพใชงานไดอยางปลอดภัย หากชำรุดใหรีบซอมแซม 

ไมนำเครื่องใชไฟฟาท่ีชำรุดมาใชงาน โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาท่ีไดรับความเสียหายจากน้ำ เพราะเส่ียงตอ 

การไดรับอันตราย  

หามใชเครื่องใชไฟฟาขณะท่ีรางกายเปยกช้ืนหรือโยนบนท่ีช้ืนแฉะ เพราะหากมีกระแสไฟฟารั่วจะถูกไฟฟาดูด 

ติดตั้งอุปกรณปองกันไฟฟาดูด อาทิ เครื่องตัดกระแสไฟอัตโนมัติ เบรกเกอรควบคุมไฟ  

ไมใชเครื่องใชไฟฟาในขณะท่ีเกิดฝนฟาคะนอง เพราะหากเกิดฟาผาบริเวณใกลเคียง จะทำใหเครื่องใชไฟฟา 

ไดรับความเสียหายและผูใชงานไดรับอันตราย 
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การปรับปรุงและแกไขจุดเส่ียงอุบัติเหตุจากไฟฟา  

จัดทำรางรอยสายไฟฟา โดยเฉพาะบริเวณใตฝา หลังคา และภายนอกอาคาร เพ่ือปองกันอันตรายจากสายไฟฟา

ชำรุด พรอมหม่ันตรวจสอบอยูเสมอ  

เลือกใชอุปกรณไฟฟาภายนอกอาคารแบบกันน้ำและมีฝาครอบ เพ่ือปองกันการรั่วซึม ทำใหกระแสไฟฟาลัดวงจร 

ติดตั้งสายดินและเบรกเกอรควบคุมไฟฟา โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาท่ีเปนโครงโลหะ เพ่ือปองกันกระแสไฟฟารั่ว 

กรณีน้ำทวมบาน ใหปฏิบัติ ดังนี้  

ตัดกระแสไฟฟา โดยปดสวิตชและถอดปล๊ักเพ่ือปองกันกระแสไฟฟารั่ว 

ขนยายอุปกรณเครื่องใชไฟฟาใหพนจากระดับน้ำทวมถึง เพ่ือปองกันไฟฟาดูดและเครื่องใชไฟฟาไดรับความ

เสียหาย 

ทำอยางไร “เม่ือตองชวยเหลือผูถูกไฟฟาดูด”  

รีบตัดกระแสไฟฟา โดยปดสวิตชถอดปล๊ัก และสับคัทเอาท  

ไมสัมผัสผูถูกไฟฟาดูดในขณะท่ียังไมตัดกระแสไฟฟา เพราะจะไดรับอันตรายจากไฟฟาดูด 

ผูเขาชวยเหลือผูเขาชวยเหลือจะตองยืนบนพ้ืนท่ีแหง รางกายไมเปยกช้ืนและสวมรองเทายาง เพ่ือปองกันไฟฟาดูด  

ทำใหเสียชีวิต  

ใชวัสดุท่ีเปนฉนวนไฟฟาในการชวยเหลือผูถูกไฟฟาดูด อาทิ ผาแหง หนังสือพิมพ เข่ียสายไฟใหออกจากผูถูก 

ไฟฟาดูด พรอมท้ังผลักหรือดันผูถูกไฟฟาออกจากบริเวณท่ีมีกระแสไฟฟารั่ว  

ท้ังนี้ ในชวงฤดูฝน ควรเพ่ิมความระมัดระวังอันตรายท่ีอาจไดรับจากอุบัติภัยจากเครื่องใชไฟฟา เพราะมีน้ำเปนส่ือ

นำไฟฟา อาจเกิดไฟฟาลัดวงจร โดยจัดเก็บอุปกรณ เครื่องใชไฟฟา ใหสูงจากระดับน้ำท่ีทวมถึง ติดตั้งสายดิน ไมใช

ไฟฟาในขณะเกิดฝนฟาคะนอง และตรวจสอบอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงาน จะทำใหสามารถดำเนินชีวิตได

ปลอดภัยในชวงฤดูฝน 
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