
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ วาตภัย 
        - https://thainews.prd.go.th www.chiangmainews.co.th เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณ
อ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามัน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้         
ฝั ่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ ้น ทำให้มีฝนตกเพิ ่มขึ ้นและฝนตกหนักบางพื ้นที ่ ในห้วงวันที่            
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน (๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
และลูกเห็บตกในพื้นที่ ๕๖ จังหวัด รวม ๒๘๙ อำเภอ ๗๔๔ ตำบล ๑,๙๔๗ หมู่บ้าน ๒ เขตเทศบาล บ้านเรือน
ประชาชนเสียหาย ๑๓,๕๐๓ หลัง วัด ๖ แห่ง รวมถึง กทม. ๑ เขต ๑ แขวง ผู้เสียชีวิต ๔ ราย ผู้บาดเจ็บ ๑๐ ราย 
แยกเป็น ภาคเหนือ ๑๕ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน 
ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ รวม ๘๙ อำเภอ ๒๘๖ ตำบล ๑,๐๑๔ หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนเสียหาย ๙,๓๐๔ หลัง ผู้เสียชีวิต ๑ ราย ผู้บาดเจ็บ ๓ ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ จังหวัด ได้แก่     
บึงกาฬ หนองคาย นครพนม เลย อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา รวม ๑๒๓ อำเภอ ๒๘๒ ตำบล 
๕๔๒ หมู่บ้าน ๑ เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ๒,๕๕๕ หลัง ผู้เสียชีวิต ๓ ราย ผู้บาดเจ็บ ๗ ราย ภาคกลาง 
๑๓ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี และนครปฐม รวม ๕๙ อำเภอ ๑๔๑ ตำบล ๓๐๘ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน
เสียหาย ๑,๓๗๐ หลัง วัด ๒ แห่ง ภาคตะวันออก ๖ จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ชลบุรี ปราจีนบุรี และ
ฉะเชิงเทรา รวม ๑๕ อำเภอ ๓๒ ตำบล ๗๘ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ๒๐๑ หลัง ภาคใต้ ๓ จังหวัด 
ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต รวม ๓ อำเภอ ๒ ตำบล ๔ หมู่บ้าน ๑ เขตเทศบาล บ้านเรือน
ประชาชนเสียหาย ๗๓ หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจ
และประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของ
บ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
        - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่า ช่วง
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้มีพายุฤดูร้อน
บริเวณประเทศไทยตอนบน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าและมีฝนตกหนัก
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บางพื้นที่ ส่วนลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พักปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสุง ๑ เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร  

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

• วาตภัย 
         - หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔       
เกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายรวม ๓๐๐ หลัง ต้นไม้ใหญ่และเสาไฟฟ้าหักโค่น
หลายต้น ไม่มีผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู ้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้สั ่งการให้          
นายวิชาญ  แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ลงพื ้นที ่ให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
         - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ ๒๕ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
โดยมีฝนตกในพื้นที่เป็นระยะเวลานานติดต่อกัน ๔ ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนเสียหาย ๒ หลัง 
และลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ๕ หลัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย 

• ไวรัสโควิด - ๑๙ 
         - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ประเทศไทย   
มีผู้ป่วยรายใหม่ ๑,๗๖๗ ราย  เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ  ๑,๗๖๕ ราย พบว่า มีผู้ป่วยอาการหนัก ๑๒๘ ราย 
ในจำนวน ๒๘ ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ระบบเฝ้าระวังและบริการ ๑,๔๗๗ ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อจากการ
คัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๒๘๘ ราย กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักกันโรค ๒ ราย โดยสรุปประเทศไทย        
มีผู้ป่วยรวม สะสม ๔๒,๓๕๒ ราย รักษาหายป่วย ๑๑๓ ราย เหลือรักษาอยู่ ๑๓,๕๖๘ ราย หายป่วยสะสม ๒๘,๖๘๓ ราย 
มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม ๒ ราย ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกติดเชื้อสะสม ๑๔๑,๓๐๐,๕๓๘ ราย เสียชีวิต ๓,๐๒๓,๘๑๓ ราย 
 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 
        -  www.posttoday.com เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ในขณะที่คลื่นกระแสลมตะวันตก 
เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำ
ความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลม
กระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ร วมทั้ง
ฟ้าผ่าไว้ด้วย สำหรับทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้
ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึนในระยะนี้ 
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ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 56 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามันประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกเพ่ิมขึ้นและฝนตกหนักบางพ้ืนที่ในห้วงวันที่          
31 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน (18 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก
และน้ำป่าไหลหลากในพ้ืนที่ พ้ืนที่ 56 จังหวัด รวม 289 อำเภอ 744 ตำบล 1,947 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือน
ประชาชนเสียหาย 13,503 หลัง วัด 6 แห่ง รวมถึง กทม. 1 เขต 1 แขวง ผู้เสียชีวิต 4 ราย (น่าน มหาสารคาม เลย และ
อุดรธานี จังหวัดละ 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 10 ราย (น่าน 1 ราย สุรินทร์ 4 ราย พิจิตร 1 ราย เชียงใหม่ 1 ราย เลย 1 ราย และ
สกลนคร 2 ราย) แยกเป็นภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง 
ลำพูน ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ รวม 89 อำเภอ 286 ตำบล 1,014 หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนเสียหาย 9,304 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 3 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ 
หนองคาย นครพนม เลย อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ 
มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา รวม 123 อำเภอ 282 ตำบล 542 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 
บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 2,555 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บ 7 ราย ภาคกลาง 13 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ 
อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี และ
นครปฐม รวม 59 อำเภอ 141 ตำบล 308 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,370 หลัง วัด 2 แห่ง ภาคตะวันออก        
6 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 15 อำเภอ 32 ตำบล 78 หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนเสียหาย 201 หลัง ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต รวม 3 อำเภอ 2 ตำบล        
4 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 73 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความ
เสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและ       
ขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 
24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
(./.)  https://thainews.prd.go.th  https://www.chiangmainews.co.th 
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14600
วันที่: จันทร์ 19 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ปภ.เตือนพายุฤดูร้อนถล่มเหนือ-อีสาน-กลาง-กรุงเทพฯลมกระโชก-ฟ้าผ่า-ลูกเห็บตกทุก...

รหัสข่าว: C-210419005091(19 เม.ย. 64/06:16) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 33.75 Ad Value: 30,375 PRValue : 91,125 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15744
วันที่: จันทร์ 19 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 3

หัวข้อข่าว: อุตุเตือนภัย57จังหวัด 'พายุ-ลูกเห็บ'จ่อถล่ม

รหัสข่าว: C-210419020005(19 เม.ย. 64/03:57) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 33.45 Ad Value: 36,795 PRValue : 110,385 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23099
วันที่: จันทร์ 19 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 9

หัวข้อข่าว: พายุซัดเหนือ-อีสาน

รหัสข่าว: C-210419009105(19 เม.ย. 64/03:27) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 50.81 Ad Value: 111,782 PRValue : 335,346 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8924
วันที่: จันทร์ 19 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 12

หัวข้อข่าว: 28คนเสี่ยงเสียชีวิต

รหัสข่าว: C-210419008002(19 เม.ย. 64/03:25) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 118.70 Ad Value: 89,025 PRValue : 267,075 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8924
วันที่: จันทร์ 19 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 12

หัวข้อข่าว: 28คนเสี่ยงเสียชีวิต

รหัสข่าว: C-210419008002(19 เม.ย. 64/03:25) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 118.70 Ad Value: 89,025 PRValue : 267,075 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 เมษายน 2564 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง30-60%ของพื้นที่ ตกหนักบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I210419000334 หน้า: 1/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/650706
https://www.posttoday.com
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