สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับ ภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย การจัดการ
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีดังนี้
ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วาตภัย
- www.matichon.co.th www.dailynews.co.th https://mgronline.com www.bangkokbiznews.com
เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงานสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลให้
เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
ลำปาง ลำพูน นครราชสีมา สิงห์บุรี และอุทัยธานี รวม ๙ อำเภอ ๑๓ ตำบล ๒๒ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย ๑๒๔ หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย ๖๔ - ปัจจุบัน (วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๔) มีพื้นที่ประสบวาตภัย ๑๕ จังหวัด
รวม ๒๙ อำเภอ ๔๐ ตำบล ๖๙ หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ๓๔๔ หลัง ผู้เสียชีวิต ๑ ราย แยกเป็น
ภาคเหนือ ๓ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน รวม ๖ อำเภอ ๑๐ ตำบล ๑๙ หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนได้รับความเสียหาย ๑๙๕ หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ยโสธร นครราชสีมา
อุบลราชธานี และสุรินทร์ รวม ๑๐ อำเภอ ๑๒ ตำบล ๒๐ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ๓๘ หลัง ภาคกลาง
๕ จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ และอ่างทอง รวม ๘ อำเภอ ๑๒ ตำบล ๒๐ หมู่บ้าน
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๔๒ หลัง ภาคใต้ ๒ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และปัตตานี รวม ๕ อำเภอ
๖ ตำบล ๑๐ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๖๙ หลัง ผู้เสียชีวิต ๑ ราย ปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนิ น การ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย
⚫

• น้ำป่าไหลหลาก
- หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากจากเหตุการณ์เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องกว่า
๑ ชั่วโมง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเขาสูงเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านค่ากลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง ส่งผลให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๓๕ หลังคาเรือน ระดับน้ำท่วมสูง ๑ เมตร ซึ่งหลังจาก
ระดับน้ำท่วมลดลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง รวมถึง
หน่วยทหาร และเจ้าหน้าที่องค์ การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า ได้เข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ
แก่ผู้ประสบภัย เพื่อฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

 ไวรัสโควิด …
…

๒
• ไวรัสโควิด - ๑๙
- หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
๒,๐๔๘ ราย มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล ๑,๙๙๑ ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๗ ราย และ
เดินทางมาจากต่างประเทศ ๑๐ ราย หายป่วย ๔๘๐ ราย เสียชีวิตเพิ่ม ๘ ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสม ๓๑,๕๙๓ ราย
และเสียชีวิตสะสม ๑๔๘ ราย กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล ๒๐,๔๖๑ ราย และโรงพยาบาลสนาม ๕,๓๐๖ ราย
มีอาการหนัก ๕๖๓ ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ ๑๕๐ ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ๖๐ ราย ชลบุรี ๑๒ ราย
สมุทรปราการ ๑๑ ราย ปทุมธานี ๖ ราย สำหรับสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ฯ ทั่วโลกส่งผลให้
มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม ๑๔๗.๗ ล้านรายเพิ่มขึ้น ๗๒๗ แสนราย ซึ่งหลายประเทศยังมีผู้ติดเชื้ อรายใหม่เกินหมื่นราย
ทั้งสหรัฐอเมริกา บราซิล ฝรั่งเศส ตุรกี อิตาลี เยอรมนี อาร์เจนตินา โคลัมเบีย และอิหร่าน
พยากรณ์อากาศประจำวัน
- www.posttoday.com เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ล งมา
ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน
ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเกิดพายุฤดูร้อน โดยมีลั กษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
ฝนตกหนักบางแห่ง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน
ที่จะเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้
ในระยะนี้

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
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ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัดคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)รายงาน
สถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมถึงกรุง เทพมหานครและปริมณฑลส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง
และลมกระโชกแรง โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน นครราชสีมา
สิงห์บุรี และอุทัยธานี รวม 9 อำเภอ 13 ตำบล 22 หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 124 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่
20 เม.ย 64 - ปัจจุบัน (วันที่ 26 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย 15 จังหวัด รวม 29 อำเภอ 40 ตำบล
69 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 344 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย (นครศรีธรรมราช) แยกเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่
เชี ย งใหม่ ลำปาง และลำพู น รวม 6 อำเภอ 10 ตำบล 19 หมู่ บ้ านบ้ านเรือ นประชาชนได้ รับ ความเสี ยหาย 195 หลั ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ยโสธร นครราชสีมาอุบลราชธานี และสุรินทร์ รวม 10 อำเภอ 12 ตำบล
20 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 38 หลัง ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้ แก่ อุทัยธานี ลพบุรีสิงห์บุรี สมุทรปราการ และ
อ่างทอง รวม 8 อำเภอ 12 ตำบล 20 หมู่บ้ าน บ้ านเรือนประชาชนได้รับความเสี ยหาย42 หลั ง ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่
นครศรีธรรมราช และปัตตานีรวม 5 อำเภอ 6 ตำบล 10 หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 69 หลัง ผู้เสียชีวิ ต
1 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้ งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือน เป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือ
ตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์“ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน
Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 27 เมษายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15752
หน้า: 1(ล่าง), 3
Col.Inch: 47.66 Ad Value: 52,426
PRValue (x3): 157,278
หัวข้อข่าว: เตือนพายุถล่ม52จว. ลมแรง-ลูกเห็บ-ฟ้าผ่า ลำปางท่วมกลางดึก

รหัสข่าว: C-210427020005(27 เม.ย. 64/04:32)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 27 เมษายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11108
Col.Inch: 263.81 Ad Value: 408,905.50
หัวข้อข่าว: สกัดโควิดลาม-สั่งปิด 'เกาะเสม็ด'

รหัสข่าว: C-210427012073(27 เม.ย. 64/03:54)

หน้า: 1(บน), 10, 11
PRValue (x3): 1,226,716.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/5

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 27 เมษายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11108
Col.Inch: 263.81 Ad Value: 408,905.50
หัวข้อข่าว: สกัดโควิดลาม-สั่งปิด 'เกาะเสม็ด'

รหัสข่าว: C-210427012073(27 เม.ย. 64/03:54)

หน้า: 1(บน), 10, 11
PRValue (x3): 1,226,716.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/5

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 27 เมษายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11108
Col.Inch: 263.81 Ad Value: 408,905.50
หัวข้อข่าว: สกัดโควิดลาม-สั่งปิด 'เกาะเสม็ด'

รหัสข่าว: C-210427012073(27 เม.ย. 64/03:54)

หน้า: 1(บน), 10, 11
PRValue (x3): 1,226,716.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/5

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