สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับ ภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย การจัดการ
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีดังนี้

• วาตภัย

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

www.chiangmainews.co.th www.fm91bkk.com เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำ
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและ
ลมกระโชกแรง โดยในรอบ 24 ชั่ว โมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร
ยโสธร ศรีสะเกษ และสุพรรณบุรี รวม 9 อำเภอ 14 ตำบล 31 หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
111 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย 64 - ปัจจุบัน (วันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย
40 จังหวัด รวม 108 อำเภอ 189 ตำบล 452 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 2,298 หลัง
ผู้เสียชีวิต 1 ราย (นครศรีธรรมราช) ผู้บาดเจ็บ 1 ราย (สุพรรณบุรี) แยกเป็น ภาคเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่
เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ และพิจิตร
รวม 37 อำเภอ 73 ตำบล 195 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,353 หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ และศรีสะเกษ รวม 48 อำเภอ 73 ตำบล 174 หมู่บ้าน
บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 654 หลัง ภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ อุ ทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี
ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ราชบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ รวม 16 อำเภอ 32 ตำบล 85 หมู่บ้าน
บ้านเรือนประชาชนได้ร ับความเสีย หาย 193 หลัง ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา รวม
2 อำเภอ 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรื อนประชาชนได้รับความเสียหาย 29 หลัง ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่
นครศรีธรรมราช และปัตตานี รวม 5 อำเภอ 6 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
69 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชย
ความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

• การทดสอบสัญญาณเตือนภัย

www.thailandplus.tv www.obsnews.today เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระบุว่า
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจึงได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล โดยมุ่งปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านการเตือนภัย มาสนับสนุนการ
แจ้งเตือน…

๒
แจ้งเตือนภัยให้มีความแม่นยำ รวมถึงขยายช่องทางการสื่อสารเพื่อการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ได้ติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ จำนวน 1,450 แห่ง แยกเป็น หอเตือนภัย
328 แห่ง หอเตือนภัย ขนาดเล็ก 674 แห่ง สถานีถ่ายทอดสัญญาณ (CSC) 285 แห่ง และเครื่องรับ
สัญญาณ (EVAC) 163 แห่ง ซึ่งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะตรวจสอบความพร้อมของระบบสัญญาณ
แจ้งเตือนภัยเป็นประจำทุกวันเวลา 09.00 น. และทดสอบส่งสัญญาณเสียงผ่านดาวเทียมโดยตรงจากระบบ
ควบคุมการแจ้งเตือนภัย ณศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติไปยังหอเตือนภัยและอุปกรณ์เตือนภัยทั่วประเท ศ
ในรูปแบบสัญญาณเสียงเพลงชาติไทยเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 08.00 น. เพื่อเตรียมพร้อมระบบสัญญาณ
แจ้งเตือนภัยให้ใช้งานได้ตลอดเวลา และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน
สำหรับการทดสอบสัญญาณเตือนทั่วประเทศเป็นครั้งแรกในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 พบว่า มีจังหวัด
ที่ติดตั้งระบบสั ญญาณแจ้ งเตือ นภัย ทั้ งหมด 70 จังหวัด สัญญานเตือนภัยใช้งานได้ ทุ ก พื้น ที่ จำนวน
56 จังหวัด ระบบขัดข้องบางพื้นที่ จำนวน 14 จังหวัด ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการ
แก้ไขในส่วนที่ระบบขัดข้องให้พร้อมใช้งานได้โดยเร็ว

• ภัยแล้ง

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑๗ เสนอข่าว นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการติดตามสภาพอากาศและการประกอบอาชีพของประชาชน
ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงหลายเดือน ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชสวน
พืชไร่ อาหารสัตว์ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้สั่งการให้
จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งขึ้น โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสำรวจ
ความต้องการใช้น้ำ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อจัดหาน้ำสะอาดแจกจ่ายให้เพียงพอ รวมทั้งแนวทางการ
แก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ เขื่อนลำปาวที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนมีปริมาณน้ำเหลือเพียง ๔๙๗ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๒๔ จากความจุอ่าง จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย

• มลพิษน้ำมัน
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท ประภากร ออยล์ จำกัด
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเกิดเหตุประกอบกิจการ
ค้าน้ำมันหล่อลื่น มีน้ ำมันในโกดังประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ ลิตร ทำให้เพลิงลุกไหม้น้ำมันเป็นบริเวณกว้าง
รถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงกำลังเข้าระงับเหตุ สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครปฐมได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ ปทุมธานี นำรถดับเพลิง
ชนิดโฟมเข้าระงับเหตุ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในด้านคุณภาพอากาศไม่กระทบต่อประชาชน การปนเปื้อนของน้ำมันต่อแหล่งน้ำ
สาธารณะ…

๓
สาธารณะบริเวณใกล้เคียง พบคราบน้ำมันและน้ำจากการดับเพลิงไหลลงสู่ท่อระบายน้ำด้าน หน้าติดถนน
เพชรเกษม ตามท่อระบายน้ำลงสู่คลองไส้ไก่ ไหลลงสู่คลองอ้อมใหญ่ หลังวันเกิดเหตุได้ปิดประตูระบายน้ำ
คลองอ้อมใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้คราบน้ำมันไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับ บริษัท เอส.พี.เอส. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ดำเนินการฉี ดสารกำจัดคราบน้ำมันและวางทุ่นลอยป้องกัน
การแพร่กระจายของน้ำมันบนผิวน้ำ ส่วนน้ำที่ใช้ในการดับเพลิงที่ผสมกับคราบน้ำมันที่อยู่ในท่อระบายน้ำ
ด้านหน้าถนนบริเวณที่เกิดเหตุ บริษัทจะใช้รถมาดูดคราบน้ำมันไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

• โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว
- นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด-19) แถลงสถานการณ์ผลการประชุมว่า ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบปรับระยะเวลาการกักตัวผู้เดินทาง
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๑๔ วัน จากเดิม ๑๐ วัน สำหรับคนทั่วไป และ ๗ วัน สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน
โดยไม่ให้ผู้ที่กักตัวออกจากห้องพัก เว้นแต่เพื่อทำการตรวหาเชื้อ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเข้าประเทศตั้งแต่วันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเดินทางถึงราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต้องตรวจหาเชื้อถึง ๓ ครั้ง
และเห็นชอบการปรับระดับพื้นที่ของสถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบด้วย พื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม ๖ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง จำนวน ๔๕ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ เชียงราย ตาก ตรัง นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส
น่าน ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์
ภูเก็ต มหาสารคาม ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สระแก้ว สงขลา
สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุดรธานี และอุบลราชธานี พื้นที่ควบคุมหรือ
สีส้ม จำนวน ๒๖ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาฬสินธุ์ ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครพนม หนองคาย
บึงกาฬ บุรีรัมย์ พังงา พะเยา แพร่ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร เลย สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สิงห์บุรี
สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอำนาจเจริญ โดยขอให้ประชาชนงดกิจกรรมทางสังคม รวมถึง
ยกเว้น กิจกรรมตามประเพณีน ิย ม โดยต้ องมีมาตรการป้ องกัน ที่เ พีย งพอ สำหรับมาตรการปฏิบัต ิ ง าน
นอกสถานที่ตั้ง ให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณา
ดำเนินการขั้นสูงสุดอย่างน้อย ๑๔ วัน เพื่อลดการเดินทาง และขอความร่วมมือทำให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้
ข้อกำหนดเหล่านี้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑,๘๗๑ ราย
เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๑,๘๖๔ ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ๑,๘๓๐ ราย มาจากการ
ค้นหาเชิงรุก ๓๔ ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ๗ ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม ๖๓,๕๗๐ ราย หายป่วย
สะสม ๓๕๓๙๔ ราย ผู้เสียชีวิตสะสม ๑๘๘ ราย
พยากรณ์…

๔
พยากรณ์อากาศประจำวัน
www.posttoday.com เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้า
คะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุ ม
ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลางของประเทศไทย และทะเลจี น ใต้ ทำให้ ม ี ล มใต้ แ ละ
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย
จากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้าง
ที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร
สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง
และมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้
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ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด คลี่คลายแลวทุกจังหวัด - เรงชวยเหลือผูประสบภัย
29 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผานมา เกิดวาตภัย
ในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 9 อำเภอ 14 ตำบล 31 หมู บาน บานเรือนประชาชนไดรับความเสี ยหาย 111 หลั ง สวนตั้ งแตวันที่
20 เม.ย 64 - ปจจุบัน (วันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มี พื้นที่ ประสบวาตภัย 40 จั งหวั ด รวม 108 อำเภอ 189 ตำบล
452 หมูบาน บานเรือนไดรับความเสียหาย 2,298 หลัง ผูเสียชีวิต 1 ราย ผูบาดเจ็บ 1 ราย ปจจุบันสถานการณ คลี่คลายแลว
ทุกจังหวัด ซึ่งปภ.ไดรวมกับจังหวัดและหนวยงานที่ เกี่ยวของลงพื้นที่ สำรวจความเสียหายและให การช วยเหลือผูประสบภั ย
ในเบื้องตนแลว
กรมปองกั นและบรรเทาสาธารณภั ยในฐานะกองอำนวยการป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
สถานการณ หย อมความกดอากาศต่ ำปกคลุ มประเทศไทยตอนบนประกอบกั บลมตะวันออกเฉี ยงใต ที่ พั ดปกคลุ มภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สงผลใหเกิดฝนฟ าคะนองและ
ลมกระโชกแรง โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผานมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก แม ฮองสอน มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ และ
สุพรรณบุรี รวม 9 อำเภอ 14 ตำบล 31 หมูบานบานเรือนประชาชนได รับความเสี ยหาย 111 หลั ง สวนตั้งแตวันที่ 20 เม.ย 64 ปจจุบัน (วันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย 40 จังหวัด รวม 108 อำเภอ 189 ตำบล 452 หมูบาน บานเรือน
ไดรับความเสียหาย 2,298 หลัง ผูเสียชีวิต1 ราย (นครศรีธรรมราช) ผูบาดเจ็บ 1 ราย (สุพรรณบุรี) แยกเปน ภาคเหนือ 12 จังหวัด
ไดแก เชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม ลำปาง ลำพูน พะเยา นาน ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร อุตรดิตถ และพิจิตร รวม 37 อำเภอ
73 ตำบล 195 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย 1,353 หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ 15 จังหวัด ไดแก บึ งกาฬ
หนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแกน กาฬสินธุ มุกดาหาร ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร และ
ศรีสะเกษ รวม 48 อำเภอ 73 ตำบล 174 หมูบาน บ านเรือนประชาชนเสียหาย 654 หลั ง ภาคกลาง 10 จังหวัด ไดแก อุ ทัยธานี
ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงหบุรี ลพบุรี สระบุรี อางทอง ราชบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ รวม 16 อำเภอ 32 ตำบล 85 หมูบ าน
บานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย 193 หลัง ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา รวม 2 อำเภอ 4 ตำบล 8 หมูบาน
บ านเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย 29 หลัง ภาคใต 2 จังหวัด ไดแก นครศรีธรรมราช และป ตตานี รวม 5 อำเภอ 6 ตำบล
10 หมูบานบานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย 69 หลัง ผูเสียชีวิต 1 ราย ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลวทุกจังหวัด ซึ่งกรม
ป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยไดประสานจังหวั ด องค กรปกครองส วนท องถิ่นและหนวยงานที่ เกี่ ยวข องเร งใหการช วยเหลื อ
ผูประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหาย
ของบานเรือนเปนวัสดุกอสรางหรือจายเงินชวยเหลือตามความเหมาะสม ทายนี้ ประชาชนสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทาง
ไลน“ปภ.รับแจงเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนั กงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานใหการชวยเหลือโดยดวนตอไป
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ปภ.ทดสอบระบบสงสัญญาณแจงเตือนภัย เฝาระวังภัย - พรอมแจงเตือนภัยทุกพื้นที่เสี่ยง
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทดสอบระบบความพรอมของระบบสัญญาณแจงเตือนภัย ณ ศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาติ เปนประจำทุกวันเวลา 09.00 น. รวมถึงทดสอบการสงสัญญาณแจงเตือนภัยไปยังหอเตือนภัยและอุปกรณเตือนภัย
1,450 แหงทั่วประเทศ ในรูปแบบสัญญาณเสียงเพลงชาติไทยเปนประจำทุกวันพุธ เวลา 08.00 น. โดยเริ่มทดสอบฯ ครั้งแรกแลว
เมื่อวันพุธที่ 28 เม.ย. 64 เพื่อเตรียมพรอมระบบสั ญญาณแจงเตือนภั ยให ใชงานไดตลอดเวลาและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการแจงเตือนภัยแกประชาชน
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระบุวา รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการวางระบบพยากรณและเตือนภัยลวงหนา
ในพื้นที่เสี่ยงภัยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงไดขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการแจงเตือนภัยของประเทศใหมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล โดยมุงปรับปรุงและจัดหาอุปกรณเครื่องมือและเทคโนโลยีดานการเตือนภัยมาสนับสนุนการแจงเตือนภัยใหมีความ
แมนยำ รวมถึงขยายชองทางการสื่อสารเพื่อการแจงเตือนภัยใหเขาถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอยางรวดเร็ว ซึ่งปจจุบันกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติไดติดตั้งระบบแจงเตือนภัยครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ จำนวน
1,450 แหง แยกเปน หอเตือนภัย 328 แหง หอเตือนภัยขนาดเล็ก 674 แหง สถานีถายทอดสัญญาณ (CSC) 285 แหง และเครื่องรับ
สัญญาณ (EVAC) 163 แหง ซึ่งศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติจะตรวจสอบความพรอมของระบบสัญญาณแจงเตือนภัยเปนประจำทุกวัน
เวลา 09.00 น. และทดสอบสงสัญญาณเสียงผานดาวเทียมโดยตรงจากระบบควบคุมการแจงเตือนภัย ณศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติไป
ยังหอเตื อนภั ยและอุ ปกรณ เตื อนภั ยทั่ วประเทศ ในรูปแบบสั ญญาณเสี ยงเพลงชาติ ไทยเป นประจำทุ กวั นพุ ธ เวลา 08.00 น.
เพื่อเตรียมพรอมระบบสัญญาณแจงเตือนภัยใหใชงานไดตลอดเวลา และสรางความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการแจงเตือนภัยแกประชาชน
สำหรับการทดสอบสัญญาณเตื อนทั่วประเทศเป นครั้งแรกในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 พบวา มีจังหวัดที่ติดตั้งระบบสั ญญาณ
แจงเตือนภัยทั้งหมด 70 จังหวัด สัญญานเตือนภัยใชงานไดทุกพื้นที่ จำนวน 56 จังหวัด ระบบขัดของบางพื้นที่ จำนวน 14 จังหวัด
ทั้งนี้กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการแกไขในสวนที่ระบบขัดของใหพรอมใชงานไดโดยเร็ว
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วันที่: ศุกร์ 30 เมษายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26132
Col.Inch: 28.17 Ad Value: 59,157
หัวข้อข่าว: อากาศร้อนน้ำเขื่อนลำปาวเหลือน้อย

รหัสข่าว: C-210430004087(30 เม.ย. 64/03:24)

หน้า: 17(ล่าง)
PRValue (x3): 177,471

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Section: X-CITE/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 30 เมษายน 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 8935
หน้า: 1(ล่างขวา), 2
Col.Inch: 74.67 Ad Value: 70,936.50
PRValue (x3): 212,809.50
หัวข้อข่าว: มลพิษน้ำมันรั่ว!ตกค้างแสนลิตรต้องดูดอีก15วัน

รหัสข่าว: C-210430008006(30 เม.ย. 64/04:11)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Section: X-CITE/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 30 เมษายน 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 8935
หน้า: 1(ล่างขวา), 2
Col.Inch: 74.67 Ad Value: 70,936.50
PRValue (x3): 212,809.50
หัวข้อข่าว: มลพิษน้ำมันรั่ว!ตกค้างแสนลิตรต้องดูดอีก15วัน

รหัสข่าว: C-210430008006(30 เม.ย. 64/04:11)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 30 เมษายน 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 8935
Col.Inch: 229.79 Ad Value: 218,300.50
หัวข้อข่าว: ล็อก6จว.เข้ม14วัน

รหัสข่าว: C-210430008003(30 เม.ย. 64/04:14)

หน้า: 1(กลาง), 9
PRValue (x3): 654,901.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/4

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 30 เมษายน 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 8935
Col.Inch: 229.79 Ad Value: 218,300.50
หัวข้อข่าว: ล็อก6จว.เข้ม14วัน

รหัสข่าว: C-210430008003(30 เม.ย. 64/04:14)

หน้า: 1(กลาง), 9
PRValue (x3): 654,901.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/4

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/หน้าแรก
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ปีที่: 25
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หน้า: 1(กลาง), 9
PRValue (x3): 654,901.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/4

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 30 เมษายน 2564
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รหัสข่าว: C-210430008003(30 เม.ย. 64/04:14)

หน้า: 1(กลาง), 9
PRValue (x3): 654,901.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 4/4

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 30 เมษายน 2564 เวลา 06:37
หัวข้อข่าว: "อุตุ" เตือน ทั่วไทยระวังพายุฝนฟ้าคะนอง

รหัสข่าว: I-I210430000591

Site Value: 60,000

Rating:
PRValue (x3) 180,000
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