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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  

การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วาตภัย 

    หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ www.matichon.co.th  https://mgronline.com  www.bangkokbiznews.com 

เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

รายงานหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามันประกอบกับลมตะวันตก

เฉียงใต้  ที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ 

ในห้วงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน (๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง               

ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในพื้นที่ ๓๖ จังหวัด รวม ๑๑๓ อำเภอ ๒๗๕ ตำบล ๗๒๗ หมู่บ้าน ๑ เทศบาลเมือง 

บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ๔,๒๐๓ หลัง ผู้เสียชีวิต ๑ ราย ผู้บาดเจ็บ ๖ แยกเป็น ภาคเหนือ ๑๑ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 

เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา น่าน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ รวม ๔๓ อำเภอ ๑๔๙ ตำบล                    

๕๐๔ หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย ๓,๑๑๔ หลัง ผู้เสียชีวิต ๑ ราย ผู้บาดเจ็บ ๒ ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑๔ จังหวัด ได้แก่ นครพนม เลย อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ 

มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา รวม ๔๖ อำเภอ ๘๔ ตำบล ๑๔๖ หมู่บ้าน ๑ เทศบาลเมือง 

บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ๘๒๐ หลัง ผู้บาดเจ็บ ๔ ราย ภาคกลาง ๗ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 

สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง และสมุทรปราการ รวม ๑๙ อำเภอ ๓๑ ตำบล ๔๔ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย             

๑๕๘ หลัง ภาคตะวันออก ๔ จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม ๕ อำเภอ ๑๑ ตำบล                 

๓๓ หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย ๑๑๑ หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเร่งให้การช่ว ยเหลือ

ผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชย

ความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

ช่วยเหลือพระสงฆ์ติดถ้ำ 

   www.fm91bkk.com https://today.line.me Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ 

เสนอข่าว เมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลจากศูนย์ ปภ.เขต ๙ พิษณุโลก เข้าช่วยเหลือกรณี

พระสงฆ์ติดอยู่ในถ้ำพระไทรงาม บริเวณสำนักสงฆ์อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยนำทีมปฏิบัติการพร้อมด้วย

รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถผลิตน้ำดื่ม และรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิ ปฏิบัติการสูบน้ำ

 

ออกจากถ้ำ ... 

http://www.matichon.co.th/
https://mgronline.com/
http://www.bangkokbiznews.com/


๒ 

ออกจากถ้ำ เบื้องต้นได้วางแผนส่งเครื่องสูบน้ำ ๔ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่องเข้าไปติดตั้งในถ้ำเพื่อเตรียมสูบน้ำ ทั้งนี้ ทราบรายงาน

ข้อมูลถ้ำในเบื้องต้นลักษณะถ้ำกว้าง ๖ เมตร ลึก ๑.๔ เมตร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์และถอนกำลัง

เจ้าหน้าที่ออกมาชั่วคราว เนื่องจากช่วงก่อนหน้านี้เกิดฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำในถ้ำอยู่ในระดับสูงและเริ่มมีสีขุ่น 

 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

วาตภัย 

   หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว จังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ทำให้น้ำป่าบนดอยอินทนนท์ 

อำเภอจอมทอง ไหลลงมายังน้ำตกแม่กลาง บริเวณเชิงเขา จนเป็นสีแดงขุ่น และมีปริมาณน้ำในสะสมเป็นจำนวนมาก                

ทำให้ร้านค้าริมฝั่งน้ำตกแม่กลางมีน้ำเอ่อเข้าท่วมที่นั่งริมน้ำประมาณ ๑๐ ร้าน เบื้องต้นยังไม่ทราบความเสียหาย เนื่องจาก

กระแสน้ำไหลแรง ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ขณะที่ตัวเมืองเชียงใหม่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่ด้านล่างได้รับผลดี

จากฝนตกหนักและน้ำป่าที่ไหลหลากลงมา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 

โรค COVID - 19 

  หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือ โควิด – 19 รายงานสถานการณ์โรคโตวิด – 19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ ๒๕๐ ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจาก

ระบบเฝ้าระวังและบริหาร ๙๐ ราย พบในกรุงเทพมหานคร ๓๗ ราย สมุทรสาคร ๗ ราย สมุทรปราการ ๑๙ ราย ชลบุรี 

๑๕ ราย เชียงใหม่ ๒ ราย ปทุมธานี ๒ ราย ตาก พรนครศรีอยุธยา นนทบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ชัยภูมิ และ

ปราจีนบุรี จังหวัดละ ๑ ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองซึ่เชิงรุก ๑๕๕ ราบ พบในกรุงเทพมหานคร ๑๑๙ ราย นราธิวาส ๓๐ ราย 

ชลบุรี ๓ ราย สระแก้ว ๒ ราย สมุทรปราการ ๑ ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ๕ ราย รวมสะสม ๒๙,๕๗๑ ราย 

ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๑ ,๕๒๘ ราย และผู้เสียชีวิตสะสม ๙๕ ราย ส่วนสถานการณ์โควิดทั่วโลก มีผู ้ติดเชื้อรวม 

๑๓๒ ,๔๐๔,๙๔๖ ราย เป็นผู ้ต ิดเช ื ้อรายใหม่ ๔๖๘ ,๑๐๕ ราย รักษาหายแล้ว ๑๐๖ ,๖๙๑,๑๘๔ ราย เส ียชีวิต               

๒,๘๗๓,๕๔๐ ราย ประเทศท่ีมีผู้ติดเชื้อสูงสุด  คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ ๓๑,๔๙๐,๕๖๓ ราย 

 

พยากรณ์อากาศ 

      www.tmd.go.th เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและ             

ทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย   

เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศลาว

ตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมประโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง  

สำหรับทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้                

มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในหลายพ้ืนที่ ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/

หมอกควันลดลง 
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ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 36 จงัหวัด และ กทม. คลี่คลายแล้วทุกจงัหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย พบ 
บ้านเรือนเสียหาย 4,203 หลัง ดับ 1 เจ็บ 6 

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 64 – ปัจจุบันเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และ
ลูกเห็บตกในพ้ืนที่ 36 จังหวัด รวม 113 อำเภอ 275 ตำบล 727 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 4,203 หลัง 
ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 6 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่
สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว 

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานหย่อม
ความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามันประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้  ที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลังแรงข้ึนทำให้มีฝนตกเพ่ิมขึ้นและฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ในห้วงวันที่ 31 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน (6 
เมษายน 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในพ้ืนที่ 36 จังหวัด รวม 113 อำเภอ 275 
ตำบล 727 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 4,203 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย (น่าน) ผู้บาดเจ็บ 6 ราย (น่าน 1 ราย 
สุรินทร์ 4 ราย พิจิตร 1 ราย) แยกเป็น ภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา น่าน ลำปาง ตาก สุโขทัย 
พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ รวม 43 อำเภอ 149 ตำบล 504 หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 3,114 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย 
ผู้บาดเจ็บ 2 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ นครพนม เลย อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา รวม 46 อำเภอ 84 ตำบล 146 หมู่บ้าน 1 เทศบาล
เมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 820 หลัง ผู้บาดเจ็บ 4 ราย ภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี 
อ่างทอง และสมุทรปราการ รวม 19 อำเภอ 31 ตำบล 44 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 158 หลัง ภาคตะวันออก 4 
จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 5 อำเภอ 11 ตำบล 33 หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 111 หลัง 
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชน
สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และ สายด่วนนิรภัย 
1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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ปภ.ส่งจนท.พร้อมเคร่ืองจักรกล ช่วยพระสงฆ์ติดถ้ำพระไทรงาม จ.พิษณุโลก 
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อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยนำทีมปฏิบัติการพร้อมด้วยรถไฟฟ้าส่องสว่าง รถผลิตน้ำดื่ม และรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าสนธิ
กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิ ปฏิบัติการสูบน้ำออกจากถ้ำ  เบื้องต้นได้วางแผนส่งเครื่องสูบน้ำ 4 นิ้ว จำนวน 4 เครื่องเข้าไป
ติดตั้งในถ้ำเพ่ือเตรียมสูบน้ำ ทั้งนี้ ทราบรายงานข้อมูลถ้ำในเบื้องต้นลักษณะถ้ำกว้าง 6 เมตร ลึก 1.4 เมตร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างประเมิน
สถานการณ์และถอนกำลัง จนท. ออกมาชั่วคราว เนื่องช่วงก่อนหน้านี้เกิดฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำในถ้ำอยู่ในระดับสูงและเริ่มมีสีขุ่น  
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ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564 

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจาก
ทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝน
ฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง 
 
สำหรับทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้
ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง 
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