สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับ ภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย การจัดการ
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้
ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วาตภัย
- www.bangkokbiznews.com https://mgronline.com www.thaipost.net www.naewna.com
เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
(กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีน ใต้ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยตั้ งแต่ว ัน ที่
๒๐ มี.ค. ๖๔ - ปัจจุบัน (วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ ๓๑ จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ
๑๐ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และพิจิตร รวม
๑๗ อำเภอ ๒๕ ตำบล ๖๖ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๕๘๗ หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๘ จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ชัย ภูมิ สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และนครพนม รวม ๗๙ อำเภอ
๒๐๗ ตำบล ๔๘๓ หมู่บ้าน ๒ เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๑,๕๒๑ หลัง มีผู้เสียชีวิต
๒ ราย ภาคตะวันออก ๑ จังหวั ด ได้แก่ จันทบุรี รวม ๔ อำเภอ ๘ ตำบล ๑๙ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย ๑๐ หลัง ภาคกลาง ๒ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร และราชบุรี รวม ๒ อำเภอ ๔ ตำบล ๗ หมู่บ้าน
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๖๙ หลังปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการ
ชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม
⚫

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย
• ไวรัสโควิด - 19
- หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ ๖๙ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๖๑ ราย โดยมาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ๔๔ ราย การ
ค้นหาเชิงรุก ๑๗ ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ ๘ ราย ทำให้มีผู้ติ ดเชื้อสะสม ๒๘,๓๔๖ ราย รักษาหาย
สะสม ๒๖,๘๗๓ รายอยู่ระหว่างรักษา ๑,๓๘๑ ราย ผู้เสียชีวิตสะสม ๙๒ ราย ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ
สะสม ๑๒๔,๗๙๐,๐๕๑ ราย เสียชีวิตสะสม ๒,๗๔๕,๓๘๖ ราย ส่วนแผนการกระจายวัคซิโนแวด ๘๐๐,๐๐ โดส
จะมี ก ารกระจายไปใน ๒๒ จั ง หวั ด แบ่ ง เป็ น ๓ ส่ ว น ส่ ว นแรกเพื ่ อ การควบคุ ม การแพร่ ร ะบาด ๖ จั ง หวั ด
ได้ แ ก่ สมุ ท รสาคร กรุ ง เทพมหานคร อำเภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ และนนทบุ รี
ส่ว นที่ ๒ เพื่อฟื้น ฟูเศรษกิจ ในจังหวัดท่องเที่ยว ๘ จังหวัด ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ ขอนแก่น กระบี่ พังงา
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภูเก็ต ส่วนที่ ๓ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน ได้แก่ สงขลา สระแก้ว
เชียงราย…
…

๒
เชียงราย มุกดาหาร นราธิวาส ระนอง หนองคาย และจันทบุรี ส่วนอีก ๒๑๐,๐๐๐ โดส เตรียมไว้สำหรับผู้ที่จำเป็น
จะต้องได้รับวัดซีน นอกเหนือจาก ๒๒ จังหวัด อาทิ บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดต่าง ๆ หรือจังหวัดที่พบการรายงาน
ผู้ติดเชื้อจากพื้นที่อื่นหรือผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ อาทิ นักการทูต นักกีฬา
พยากรณ์อากาศประจำวัน
- www.posttoday.com เสนอข่าว ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลาง ประกอบกับ
มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคกลาง
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและ
ภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
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ปภ.รายงานสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
สถานการณ์ ความกดอากาศสู งหรือมวลอากาศเย็ นจากประเทศจีนแผ่ ล งมาปกคลุ มประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็ บตกบางพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน (วันที่ 24 มี.ค. 64
เวลา 06.00 น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา
น่าน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และพิจิตร รวม 17 อำเภอ 25 ตำบล 66 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความ
เสียหาย 587 หลั ง ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ หนองคาย หนองบัว ลำภู อุดรธานี เลย ชัยภู มิ
สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
นครพนม รวม 79 อำเภอ 207 ตำบล 483 หมู่บ้ าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับ ความเสี ยหาย 1,521 หลั ง
มีผู้เสีย ชีวิต 2 ราย (นครราชสี มา 1 ราย และหนองคาย 2 ราย) ภาคตะวัน ออก 1 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี รวม 4 อำเภอ
8 ตำบล 19 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 10 หลัง ภาคกลาง 2 จังหวัด ได้ แก่ สมุทรสาคร และราชบุรี
รวม 2 อำเภอ 4 ตำบล 7 หมู่ บ้ าน บ้ านเรื อ นประชาชนได้รับ ความเสี ย หาย 69 หลั ง ปั จจุบั น สถานการณ์ ค ลี่ ค ลายแล้ ว
ทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถ
แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย
1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
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