
           
ฉบับประจำวันที.่.17...เดือน…..กันยายน………พ.ศ......2563..... กรอบ (...) เช้า  (...) บ่าย  หน้า.....จำนวน …2..แผ่น

 
ปภ.ประสาน 60 จว.รับมอืผลกระทบ พายุโซนร้อน'โนอึล'ช่วงวันที่17-20 ก.ย. 63 

        กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 60 จังหวัดภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โนอึล” ที่อาจทำให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 17 – 20 ก.ย. 63 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่
ร่วมกับจังหวัดติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน ระดับน้ำ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อม
จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด 
        นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาพอากาศ และปัจจัยเสี่ยงเชิงพ้ืนที่กับ
กรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า พายุโซนร้อน “โนอึล” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย 
คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลาง และจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 18 – 20 
กันยายน 2563 สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้
ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางพ้ืนที่ ปริมาณฝนสะสมอาจทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ส่วนคลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ปริมาณฝนสะสมอาจทำให้เกิดสถานการณ์ อุทกภัย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเล
อันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร กอปภ.ก. จึงได้ประสานจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ดังนี้  พ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง 60 จังหวัด ในช่วงวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ประกอบด้วย ภาคเหนือ 17 
จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร 
กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี 
หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท 
ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และนครนายก ภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล พ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์
คลื่นลมแรง 10 จังหวัด ในช่วงวันที่ 17 – 20 กันยายน 2563 ประกอบด้วย ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล  โดยบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย                       
จิตอาสา ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน บรรเทาภัย อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง                     
 
 

      
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(../.) https://www.naewna.com/     (../.) https://mgronline.com 

https://www.naewna.com/


 
พร้อมประสานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
ประชาชน ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณฝนตก
สะสม โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง พ้ืนที่ลาดเชิงเขา อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 
น้ำป่าไหลหลาก พร้อมแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง สำหรับชาวเรือ ผู้บังคับเรือ 
ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร ให้ตรวจสอบความพร้อมก่อนออกเดินเรือ เดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือ
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ทั้งนี้ สามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขาในพ้ืนที่ หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปีที่: 24 ฉบับที่: 8711
วันที่: พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: โนอึลจ่อเป็นไต้ฝุ่นสั่งเฝ้าระวัง60จว.

รหัสข่าว: C-200917008005(17 ก.ย. 63/06:03) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 96.95 Ad Value: 92,102.50 PRValue : 276,307.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 24 ฉบับที่: 8711
วันที่: พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: โนอึลจ่อเป็นไต้ฝุ่นสั่งเฝ้าระวัง60จว.

รหัสข่าว: C-200917008005(17 ก.ย. 63/06:03) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 96.95 Ad Value: 92,102.50 PRValue : 276,307.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14387
วันที่: พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: พายุ'โนอึล'จ่อถล่มไทย18-20ก.ย./เตือน60จว.อุตุฯสั่งตั้งวอร์รูมรับมือ

รหัสข่าว: C-200917005093(17 ก.ย. 63/06:11) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 66.54 Ad Value: 59,886 PRValue : 179,658 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14387
วันที่: พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: พายุ'โนอึล'จ่อถล่มไทย18-20ก.ย./เตือน60จว.อุตุฯสั่งตั้งวอร์รูมรับมือ

รหัสข่าว: C-200917005093(17 ก.ย. 63/06:11) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 66.54 Ad Value: 59,886 PRValue : 179,658 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15530
วันที่: พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 9

หัวข้อข่าว: ปภ.เตือนทั่วไทยพายุ'โนอึล'ถล่มคลื่นสูง-น้ำท่วม

รหัสข่าว: C-200917020024(17 ก.ย. 63/04:59) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 68.39 Ad Value: 75,229 PRValue : 225,687 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15530
วันที่: พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 9

หัวข้อข่าว: ปภ.เตือนทั่วไทยพายุ'โนอึล'ถล่มคลื่นสูง-น้ำท่วม

รหัสข่าว: C-200917020024(17 ก.ย. 63/04:59) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 68.39 Ad Value: 75,229 PRValue : 225,687 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10886
วันที่: พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: เตือน-6จว.ตะวันออก รับมือโซนร้อนโนอึล

รหัสข่าว: C-200917012022(17 ก.ย. 63/04:19) หน้า: 1/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 71.65 Ad Value: 111,057.50 PRValue : 333,172.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10886
วันที่: พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: เตือน-6จว.ตะวันออก รับมือโซนร้อนโนอึล

รหัสข่าว: C-200917012022(17 ก.ย. 63/04:19) หน้า: 2/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 71.65 Ad Value: 111,057.50 PRValue : 333,172.50 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563 เวลา 06:32
หัวข้อข่าว: เตือนฉบับ 6 "พายุโนอึล" ทั่วไทยฝนตกหนัก คาดแรงระดับ 5

รหัสข่าว: I-I200917000655 หน้า: 1/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/633176
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563 เวลา 06:32
หัวข้อข่าว: เตือนฉบับ 6 "พายุโนอึล" ทั่วไทยฝนตกหนัก คาดแรงระดับ 5

รหัสข่าว: I-I200917000655 หน้า: 2/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/633176
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563 เวลา 06:32
หัวข้อข่าว: เตือนฉบับ 6 "พายุโนอึล" ทั่วไทยฝนตกหนัก คาดแรงระดับ 5

รหัสข่าว: I-I200917000655 หน้า: 3/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/633176
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563 เวลา 06:32
หัวข้อข่าว: เตือนฉบับ 6 "พายุโนอึล" ทั่วไทยฝนตกหนัก คาดแรงระดับ 5

รหัสข่าว: I-I200917000655 หน้า: 4/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/633176
https://www.posttoday.com


           
ฉบบัประจำวันที่..17...เดือน…..กันยายน………พ.ศ......2563..... กรอบ (...) เช้า  (...) บ่าย  หน้า.....จำนวน …1..แผ่น
 
ปภ.เขต 10 ลำปาง เตรียมสรรพกำลัง เครื่องจักร รับมือพายุ “โนอึล” ช่วง 18-20 ก.ย.63 นี้พร้อมเตือน
ประชาชนติดตามข่าวสาร และเฝ้าระวังฝนตกสะสม 

        นายเพิ่มวิทยา  กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า ได้รับแจ้ง

จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากได้

ติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัย ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 3 (176/2563)                  

ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า พายุโซนร้อน “โนอึล” บริเวณทะเลจีนใต้ ตอนกลาง เคลื่อนตัวทางทิศ

ตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลาง และจะเคลื่อนเข้าสู่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่ 18-20 กันยายน 2563 นี้ 

        สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ อ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศ

ไทยมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากกับมีลมแรงบางพ้ืนที่ ปริมาณฝนสะสมอาจทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย 

        สำหรับพ้ืนที่ ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 

2563 ภาคเหนือ ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 

พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี 

        จึงขอแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุสาธารณภัยดังกล่าว 

ขอให้เฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการและสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

         อย่างไรก็ตามศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ยังได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือ และเครื่องจักรกล ให้พร้อมที่จะสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีหากได้รับการร้องขอจากพ้ืนที่ 

ที่ประสบเหตุ 
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ปภ. แนะเรียนรู้การป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน 
            กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้า
ในช่วงฤดูฝน ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองหรือฟ้าผ่า ไม่สัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูดโดยตรงเพราะอาจได้รับอันตรายถึงข้ันเสียชีวิต 
            นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า อุบัติภัยจากไฟฟ้า มักเกิดบ่อยครั้ง
ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากความชื้นจากฝนและน้ำเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า ทำให้ผู้ใช้งานมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย เพื่อความ
ปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยจาก
ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน ดังนี้ ควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกหรือยืนบนพ้ืนที่ชื้นแฉะ เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะถูกไฟฟ้าดูด รวมถึง
หมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากชำรุดให้รีบซ่อมแซม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
ดูด อาทิ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เบรกเกอร์ ควบคุมไฟ ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดมาใช้งาน โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ได้รับความเสียหายจากน้ำ เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย นอกจากนี้ ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะ
หากเกิดฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียง จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายและผู้ใช้งานได้รับอันตราย ในกรณีที่มีน้ำท่วมบ้าน ให้ตัด
กระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กไฟ เพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว พร้อมขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึง 
เพ่ือป้องกันไฟฟ้าดูดและเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับอันตราย หากจำเป็นต้องผู้เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดผู้เข้า
ช่วยเหลือต้องยืนบนพ้ืนที่แห้ง ร่างกายไม่เปียกชื้น และสวมรองเท้ายาง ไม่สัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูดรีบตัดกระแสไฟฟ้าโดยปิดสวิตช์ 
ถอดปลั๊ก สับคัตเอาท์ พร้อมนำวัสดุที่ไม่เป็นฉนวนไฟฟ้าดูด อาทิ ผ้าแห้ง หนังสือพิมพ์โดยเขี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูด 
พร้อมผลักผู้ถูกไฟฟ้าดูดออกจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว เพ่ือป้องกันได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด ทั้งนี้ การเรียนรู้การป้องกัน
อุบัติภัยจากไฟฟ้า จะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย 
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ปภ.แนะหลักขับรถฤดูฝนแบบปลอดภัย 

          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย แนะรู้หลักขับรถผ่านเส้นทางฝนตกอย่างปลอดภัย

ไร้อุบัติเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนทั่วประเทศในช่วงฤดูฝน 

          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า การขับรถในช่วงฝนตกมีความเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ เนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่นมีน้ำท่วมขังเส้นทาง  และทัศนวิสัยในการมองเห็น

เส้นทางไม่ชัดเจน เพ่ือความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีขับรถในช่วงฝนตกอย่างปลอดภัยใช้

ความเร็วอย่างปลอดภัย โดยไม่ขับรถเร็ว ใช้ความเร็วในระดับที่ควบคุมรถได้ เพราะสภาพถนนที่เปียกลื่น ทำให้ใช้ระยะทาง ใน

การหยุดรถมากกว่าปกติ ใช้ความเร็วเหมาะสมกับสภาพถนนและระยะในการมองเส้นทาง จะช่วยให้สามารถควบคุมรถได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านแอ่งน้ำ จะช่วยป้องกันรถเหินน้ำ เว้นระยะห่างมากกว่าปกติ หากเกิดเหตุฉุกเฉินบน

เส้นทาง จะช่วยให้หยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัย ไม่ขับรถตีคู่รถขนาดใหญ่ เพราะน้ำจะสาดใส่กระจกหน้ารถจนบดบังทัศนวิสัย

ในการมองเส้นทาง และน้ำอาจเข้าไปในห้องเครื่อง ทำให้เครื่องยนต์ดับ ใช้ช่องทางให้ถูกต้อง   

         "โดยขับรถให้อยู่ช่องเดินรถ ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน และไม่ขับแซงรถคันอ่ืนในระยะกระชั้นชิด ให้สัญญาณไฟ

ล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนช่องทาง ในระยะไม่ต่ำกว่า 60 เมตร และมองเส้นทางให้รอบด้าน เมื่อรถคันอ่ืนอยู่ในระยะไกล จึงค่อย

เปลี่ยนช่องทาง หยุดรถปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหัน โดยเฉพาะเส้นทางที่มีแอ่งน้ำและทางโค้ง เพราะจะทำให้รถ

เสียการทรงตัวจนเกิดอุบัติเหตุได้ หากจำเป็นต้องหยุดรถ ให้ค่อยๆ ถอนคันเร่ง และแตะเบรกเบาๆ เพ่ือลดระดับความเร็ว ไม่

เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันที เพราะอาจทำให้เกิดรถเหินน้ำและควบคุมรถไม่ได้จนทำให้ลื่นไถลออกนอกเส้นทาง ใช้สัญญาณ

ไฟให้ถูกต้อง โดยเปิดใช้สัญญาณไฟหน้า" นายชยพล กล่าว 

         อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บอกอีกว่า กรณีฝนตกท้องฟ้ามืดครึ้ม จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น 

และผู้ขับรถคันอ่ืนมองเห็นรถเราได้จากระยะไกล เปิดใช้ไฟตัดหมอก กรณีขับรถช่วงกลางคืนที่มีฝนตกหรือถนนมีน้ำขัง จะช่วย

ลดการสะท้อนของแสงไฟหน้ารถกับพ้ืนถนน ไม่เปิดใช้สัญญาณไฟหรี่ เพราะแสงไฟสว่างไม่เพียงพอ ทำให้มองเห็นเส้นทางไม่

ชัดเจน ไม่เปิดใช้สัญญาณไฟสูง เพราะแสงไฟจะสะท้อนกับน้ำบนพ้ืนถนน ทำให้ผู้ที่ขับรถสวนทางมาตาพร่ามัว ไม่เปิดใช้ไฟ

กะพริบ เพราะทำให้ไม่มีสัญญาณไฟเลี้ยวใช้ และอาจสร้างความเข้าใจผิดกับผู้ร่วมใช้เส้นทาง ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทาง 
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