๑

สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้
ข่าวเกี่ยวกับภารกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภัยแล้ง

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๗ หัวข้อข่าว ปภ.แนะรู้รับ - รู้ทัน ลดผลกระทบภัยแล้ง เสนอข่าว กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ และลดผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้ง ดังนี้ ประชาชน ควรซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ใช้น้ำอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปใช้ประโยชน์อื่น เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างพื้น เป็นต้น ใช้ภาชนะรองน้ำแทนการ
ปล่อยน้ำจากก๊อกน้ำ เพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่ก๊อกน้ำ ฝักบัว หรือชักโครก เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ
และลดปริมาณการใช้น้ำ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง ไม่ให้น้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ตรวจสอบก๊อกน้ำและท่อส่งน้ำ
ไม่ให้มีน้ำรั่วซึม หากชำรุดให้รีบซ่อมแซม ส่วนเกษตรกร ควรติดตามสถานการณ์น้ำและแผนการจัดสรรน้ำในพื้นที่
พร้อมวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ งดทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายจากการ
ขาดแคลนน้ำ เปลี่ยนมาเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้ น้ำน้อย อาทิ ถั่ว แตงโม แตงกวา รวมถึงทำการเกษตรแบบใช้น้ำน้อย
อาทิ ปลูกพืชคลุมดิน ใช้พลาสติกคลุมดิน วางระบบน้ำหยดในพื้นที่เพาะปลูก ขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรม ควรจัดหาแหล่งน้ำ
สำรองและกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง พร้อมวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ ตรวจสอบระบบจัดสรรน้ำให้
พร้อมใช้งาน ทั้งท่อส่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสี ย รวมถึงใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถ
นำน้ำหมุนเวียนกลับ มาใช้ใหม่ ทั้งนี้ หากประชาชนร่ว มกันใช้น้ำที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก 3 R
ประหยัดน้ำ ได้แก่ Reduce ลดการใช้น้ำ โดยใช้น้ำอย่างประหยัด Reuse ใช้น้ำซ้ำ โดยนำน้ำที่เหลือจากการใช้งาน
ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น และ Recycle นำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ ใหม่ รวมถึงวางแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับแผน
จัดสรรน้ำและปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ จะช่วยลดผลกระทบวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำได้
วาตภัย
หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑๒ www.chiangmainews.co.th www.thainews.prd.go.th เสนอข่าว กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานความกดอากาศ
สูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง
ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน (วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๖.๐๐ น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ ๓๔ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน ตาก
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ชัยภูมิ สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร นครราชสี มา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครพนม จันทบุรี สมุทรสาคร
และราชบุรี รวม ๑๕๒ อำเภอ ๓๐๑ ตำบล ๗๔๔ หมู่บ้าน ๒ เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๓,๖๗๖
หลัง ผู้เสียชีวิต ๔ ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ ประสาน
จังหวัด ...

๒
จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมิน
ความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุ
ก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย
โรค

COVID-19

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ (ศบค.) ว่า สถานการณ์โรคโควิด -19 ประจำวัน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๗ ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๒๘,๗๓๔ ราย
หายป่วยแล้ว ๒๗,๒๓๙ ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว ๑,๔๐๑ ราย และมีผู้เสียชี วิตเพิ่ม ๑ ราย ทำให้มียอดรวมผู้เสียชีวิต
สะสมเพิ่มขึ้นเป็น ๙๔ ราย สำหรับผู้ติดเชื้อในประเทศมี ๕๘ ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่แบบเฝ้าระวังและบริการ
๓๒ ราย โดยแยกเป็นกรุงเทพมหานคร ๒๐ ราย สมุทรปราการ ๓ ราย ปทุมธานี ๒ ราย และสมุทรสาคร ๗ ราย ซึ่งจาก
การคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๒๖ ราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ๑๒ ราย นนทบุรี ๒ ราย ราชบุรี ๑ ราย โดยเป็นผู้เดินทาง
มาจากต่ า งประเทศและเข้ า สถานกั ก กั น โรค ๑๙ ราย ขณะที ่ ส ถานการณ์ ท ั ่ ว โลก พบว่ า มี ผ ู ้ ต ิ ด เชื ้ อ สะสมรวม
๑๒๗,๒๘๒,๓๙๔ ราย อาการรุนแรง ๙๓,๐๘๐ ราย รักษาหายแล้ว ๑๐๒,๕๖๖,๑๓๒ ราย เสียชีวิต ๒,๗๘๙,๖๒๘ ราย
โดยที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่ สหรัฐอเมริกา ๓๐,๙๑๗,๑๓๐ ราย สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ ๑๑๖ ยอด
ผู้ป่วยสะสม ๒๘,๗๓๔ ราย
พยากรณ์อากาศ
www.tmd.go.th เสนอพยากรณ์อากาศประจำวัน ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนหลายพื้นที่และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือ และภาคกลางกับมี
ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง และ
ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงไว้ด้วย
สำหรั บลมตะวั นออกยั งคงพั ดปกคลุ มอ่ าวไทยและภาคใต้ ทำให้ ภาคใต้ ม ี ฝนตกหนั กบางแห่ ง ขณะที่ ภาคเหนื อ ภาคตะวั นออก
เฉียงเหนือ และภาคกลาง มีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/ต่างประเทศ
วันที่: จันทร์ 29 มีนาคม 2564
ปีที่: 71
ฉบับที่: 24514
Col.Inch: 57.69 Ad Value: 60,574.50
โฆษณา: ปภ.แนะรู้รับ - รู้ทันลดผลกระทบภัยแล้ง

รหัสข่าว: C-210329021036(29 มี.ค. 64/03:26)

หน้า: 7(ล่างขวา)
PRValue (x3): 181,723.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 29 มีนาคม 2564
ปีที่: 30
ฉบับที่: 11079
Col.Inch: 16.84 Ad Value: 18,524
หัวข้อข่าว: ปภ.สรุปพายุถล่ม34จว.-ดับ4

รหัสข่าว: C-210329012100(29 มี.ค. 64/04:42)

หน้า: 12(ขวา)
PRValue (x3): 55,572

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
(...)มติชนสุดสัปดำห์ (...)สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์
(...)เนชั่นสุดสัปดำห์ ปี ที.่ ..... ฉบับที.่ ....
(...)ไทยรัฐ
(...)เดลินิวส์
(...)มติชน
(...)ข่ำวสด (...)ไทยโพสต์
(...)สยำมรัฐ
(...) แนวหน้ำ (...)คม ชัด ลึก
(...)บ้ำนเมือง (...)ไทยโพสต์ X-Cite
(...)เส้นทำงท้องถิ่น ( / ) https://www.chiangmainews.co.th/ https://thainews.prd.go.th/
ฉบับประจำวันที.่ ..29... เดือน....มีนำคม พ.ศ. 2564.... กรอบ (../.)เช้ำ (...)บ่ำย หน้ำ.........จำนวน ..1.. แผ่น


ปภ.รายงานสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ 34 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 – ปัจจุบัน เกิดวาตภัยในพื้นที่ 34 จังหวัด รวม 152
อำเภอ 301 ตำบล 744 หมู่บ ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 3,676 หลัง ผู้เสียชีว ิต 4 ราย ปัจจุบัน
สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานความกด
อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชก
แรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 – ปัจจุบัน (วันที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 06.00 น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ 34 จังหวัด
ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร บึงกาฬ หนองคาย
หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ชัยภูมิ สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี
สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครพนม จันทบุรี สมุทรสาคร และราชบุรี รวม 152 อำเภอ 301 ตำบล 744 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือน
ประชาชนได้ร ับ ความเสียหาย 3,676 หลัง ผู้เสีย ชีวิต 4 ราย (นครราชสีมา ลำปาง จังหวัดละ 1 ราย หนองคาย 2 ราย) ปัจจุบัน
สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ
และขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24
ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
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กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
(...)มติชนสุดสัปดำห์ (...)สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์
(...)ไทยรัฐ
(...)เดลินิวส์
(...)มติชน
(...)สยำมรัฐ
(...) แนวหน้ำ (...)คม ชัด ลึก
(...)เส้นทำงท้องถิ่น ( / ) https://www.tmd.go.th

(...)เนชั่นสุดสัปดำห์ ปี ที.่ ..... ฉบับที.่ ....
(...)ข่ำวสด (...)ไทยโพสต์
(...)บ้ำนเมือง (...)ไทยโพสต์ X-Cite

ฉบับประจำวันที.่ ..29... เดือน....มีนำคม พ.ศ. 2564.... กรอบ (../.)เช้ำ (...)บ่ำย หน้ำ.........จำนวน ..1.. แผ่น

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564
ลักษณะอากาศทั่วไป

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำ
ให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนหลายพื้นที่และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือ และภาคกลางกับมีฟ้า
หลัวในตอนกลางวัน ในขณะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้า
มาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าว
มีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้า
คะนอง และลมกระโชกแรงไว้ด้วย
สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์

