๑

สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้
ข่าวเกี่ยวกับภารกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วาตภัย

www.chiangmainews.co.th www.bangkokbiznews.com www.msn.com เสนอข่าว กรมป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ความกด
อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้เกิดฝนฟ้า
คะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน (วันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ ๓๖ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน แพร่
ลำพูน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย
ชัยภูมิ สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ
นครพนม จันทบุรี สมุทรสาคร และราชบุรี รวม ๑๖๗ อำเภอ ๓๕๔ ตำบล ๘๘๘ หมู่บ้าน ๒ เขตเทศบาล บ้านเรือน
ประชาชนได้รับความเสียหาย ๔,๓๗๕ หลัง สถานที่ราชการ ๑ แห่ง ผู้เสียชีวิต ๔ ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
ทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนิ นการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือน เป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม
ไฟป่า
สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ MCOT HD www.chiangmainews.co.th https://tna.mcot.net สำนักข่าวไทย
อสมท. เสนอข่าว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์
ไฟไหม้ป่าบนดอยสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงกลางคืนของวันที่ ๒๙ มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งไฟป่าได้ลุกลามขยายวงกว้าง
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นป่าไม้ไผ่แห้งและเป็นพื้ นที่สูงชัน จึงยากต่อการเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในภาคพื้นดิน อีกทั้ง
พื้นที่เกิดไฟป่าอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมาก ดังนั้น เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์
ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.) จึงได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 พร้อมกำลังพลจากกองทัพบกและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รวม
๘ นาย ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนบ้านสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้าขึ้น
บินปฏิบัติการดับไฟป่าแล้ว รวม ๑๒ เที่ยวบิน ปริมาณน้ำดับไฟ ๓๖,๐๐๐ ลิตร และยังคงขึ้นบินดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอ
สะเมิงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด ทั้งนี้ ปภ.ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 จำนวน ๒ ลำ
ประจำการอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ซึ่งได้สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าในจังหวัด
เชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปภ.ยังได้สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย
รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติการดับไฟป่าภาคพื้นดิน และ
บรรเทาผลกระทบ ...

๒
บรรเทาผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ท้ายนี้ หากประชาชนประสบเหตุสาธารณภัยสามารถ
แจ้งขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784”
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย
ไฟป่า
หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์
ไฟป่าจนเกิดจุดความร้อนในเขตพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงบ่ายวันที่ ๒๙ มีนาคมที่ผ่าน รวม๗ จุด ว่า
จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่บ้านศาลา – ป่ากล้วย หมู่ ๔ ตำบลสะเมิง
ใต้ อำเภอสะเมิง ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชัน เป็นผาหิน มีลักษณะเป็นป่าไผ่แห้งและไม่มีการเผาไหม้มาประมาณ ๓ ปี ทำให้
ไม่สามารถดับไฟได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลั งทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวังและจัดทำแนวกันไฟใน
พื้นที่โดยรอบ โดยเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้เสริมกำลังนำเฮลิคอปเตอร์ ๒ ลำ ขึ้นปฏิบัติการดับไฟรวมกว่า ๕๐ เที่ยว
และในวันเดียกันนี้ได้เพิ่มกำลังเฮลิคอปเตอร์เป็น ๓ ลำ เข้าดับไฟ รวมถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่กว่า ๑๒๐ นาย เพื่อทำ
แนวกันไฟ คาดว่าจะสามารถจำกัดพื้นที่เผาไหม้จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สภาพพื้นที่ยังมีควันคุกรุ่น เจ้าหน้าที่
ภาคพื้นดินทั้งหมดรวมถึงทีมโดรนยังคงตรึงกำลังในพื้นที่เพื่อควบคุมหัว และท้ายไฟ ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ
PM2.5 อยู่ที่ ๑๒๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา หน้า ๑๓ เสนอข่าว ไฟป่าภาคเหนือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและมีที่ราบคล้ายแอ่งกระทะ เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนใบไม้แห้งจะกลายเป็น
เชื้อเพลิงอย่างดี เมื่อเกิดไฟป่า การพัดพาของลมจะทำให้ไฟลุกติดได้ง่ายและไกลขึ้น และด้ วยสภาพอากาศที่ไม่ถ่ายเท
ยิ่งทำให้มีฝุ่นควันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ไฟป่ายังเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยว จะเผาป่าเพิ่มเริ่มทำการเกษตร
ครั้งใหม่ หรือพืชบางชนิดอาจต้องใช้ไฟช่วยในการเจริญเติบโตหรือผลัดเปลี่ยน
ภัยแล้ง

หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๗ เสนอข่าว นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า
จังหวัดนครราชสีมามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและประสบปัญหาขาดแลนน้ำ เขื่อนลำตะคอง มีแผนระยะยาวในการเพิ่ม
ปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อผันน้ำจากลุ่มน้ำป่าสัก ทั้งนี้ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในเขื่อน ๒๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ติดเป็นร้อยละ
๘๔ ของความจุเขื่อน ถือว่าปีนี้มีน้ำมาก ส่งผลให้เกษตรกรมีการทำนาปรังเต็มพื้นที่จำนวน ๘๐,๐๐๐ ไร่ โดยคาดว่าในช่วง
ฤดูฝนปีนี้ จะมีฝนตกและมีน้ำไหลลงเขื่อนลำตะคองจนน้ำเต็มเขื่อน โดยมีแผนนำน้ำไปเก็บกักไว้ในพื้นที่แก้มลิงและลำน้ำ
ธรรมชาติ เพื่อให้เขื่อนลำตะคองสามารถรองรับปริมาณน้ำลงเขื่อนในช่วงฝนตก ป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตตัวเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๙ เสนอข่าว นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงแผนเตรียม
ความพร้ อ มรั บ สถานการณ์ ภ ั ย แล้ง ในปี ๒๕๖๔ โดยสำนั ก ระบายน้ ำ ว่ า จากกรณี ที่ พล.อ.ประวิ ต ร วงษ์ ส ุว รรณ
รองนายกรัฐมนตรี กำชับทุกหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง รวมทั้งเร่งรัดแผนงาน/โครงการบริหารจัดการน้ำ
รองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ได้บริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งตามแผนการไหลเวียนด้วยการนำน้ำ จาก
แม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำที่ได้รับการจัดสรรจากกรมชลประทานเข้ามาในพื้นที่ เพื่อใช้ในการเกษตรและรักษาระบบนิเวศ
ตลอดจนเสถียรภาพของคลองและติดตั้งเครื่องสูบ น้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออก เพื่อผันน้ำเข้าสู่คลองสาขาบรรเทาความ
เดือดร้อน ...

๓
เดือดร้อนในพื้นที่ สำหรับความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ได้วางแผนป้องกันน้ำท่วม ด้วยการขุดลอกคลองลอกท่อระบายน้ำ
บำรุงรักษาระบบเครื่องจักร เครื่องจักรกล และประสานให้ทุกหน่วยงานพร้อมปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝ นที่ใกล้เข้ามาถึง
ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓/๖๔ ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
เสนอมาแล้ว ส่วนสำนักสิ่งแวดล้อมมีแผนพร้อ มรองรับและให้การสนับสนุนโดยจัดเตรียมยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์
ให้สำนักงานเขตหนองจอกใช้บรรเทาความเดือดร้อนควบคู่กับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการลดปริมาณการใช้น้ำ
ของกรุงเทพมหานคร
โรค

COVID-19

หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุม
คณะรัฐมตรี ถึงเรื่องวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด – 19 ว่า รัฐบาลโดยศูนย์บริการสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะนำมาบูรณาการให้เกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยกระทรวง
สาธารณสุขด้วย โดยให้กระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย ไปช่วยกันทำแพลตฟอร์มในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการฉีดวัคซีนไปถึงทุกจังหวัด โดยในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน วัคซีนจะเข้ามาอีกเป็นล้านโดส จึงต้องเตรียมการ
อาจจะเหมือนกับ โครงการคนละครึ่ง มีความประสงค์อยู ่ในกลุ่ม ไหน ก็จะมีการนัดให้ม าฉี ดวันไหนขอให้ติ ด ตาม
แต่ระหว่างนี้จะมีการฉีดอย่างต่อเนื่องตามวัคซีนที่มีอยู่และกระจายไปแล้วเบื้องต้น
- ศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 รายงานสถานการณ์
โรคโตวิด – 19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ ๔๕ ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริหาร ๒๒ ราย ผู้ป่วย
จากการคัดกรองเชิงรุก ๕ ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค ๒๑ ราย รวมผู้ป่วยสะสม
๒๘,๘๒๑ รายแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ ๒๕,๗๒๔ ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ๓,๐๗๙ ราย รักษาหายแล้ว
๒๗,๓๗๙ ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล ๑,๓๔๘ ราย ผู้เสียชีวิตสะสม ๙๔ ราย สำหรับสถานการณ์โควิด – 19 ทั่วโลก
มีผู้ติดเชื้อรวม ๑๒๘,๒๓๗,๗๐๔ ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๔๔๓,๕๙๘ ราย อาการรุนแรง ๙๔,๗๘๓ ราย รักษาหายแล้ว
๑๐๓,๓๓๕,๖๗๙ ราย เสียชีวิต ๒,๘๐๔,๓๔๖ ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พยากรณ์อากาศ
www.posttoday.com เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่ว โมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน
ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บ ริ เวณดัง กล่ าวมี อ ากาศร้ อ นหลายพื ้น ที่ และมี อ ากาศร้ อ นจั ด บางแห่ ง
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ และภาคกลาง โดยมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และ
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริ เวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
เกิดขึ้นบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงไว้ด้วย สำหรับ
ลมตะวัน ออกพัดปกคลุม อ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภ าคใต้ยังคงมี ฝ นฟ้าคะนองเกิดขึ้น ในช่ว งวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่า วเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนเข้ามาบริเวณทะเลอันดามัน ทำให้
ภาคใต้มีฝนเพิ่ มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง และคลื่นลมบริ เวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง
ประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้ าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวัง
อันตราย ...

๔
อันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ขณะที่สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก ในระยะนี้บริเวณภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล การสะสมของฝุ่ นละออง/หมอกควันยังคงมีน้อยถึงปานกลาง เว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนที่มีแนวโน้ม
สะสมมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนและอากาศไม่สามารถลอยตัวได้ดี ทำให้การระบายของอากาศมีน้อย

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
(...)มติชนสุดสัปดำห์ (...)สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์
(...)ไทยรัฐ
(...)เดลินิวส์
(...)มติชน
(...)สยำมรัฐ
(...) แนวหน้ำ (...)คม ชัด ลึก
(...)เส้นทำงท้องถิ่น ( / ) www.chiangmainews.co.th/
www.msn.com

(...)เนชั่นสุดสัปดำห์ ปี ที.่ ..... ฉบับที.่ ....
(...)ข่ำวสด (...)ไทยโพสต์
(...)บ้ำนเมือง (...)ไทยโพสต์ X-Cite
www.bangkokbiznews.com/
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ปภ.รายงานสถานการณ์วาตภัย ในพื้นที่ 36 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 – ปัจจุบัน เกิดวาตภัยในพื้นที่ 36 จังหวัด รวม 167
อำเภอ 354 ตำบล 888 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 4,375 หลัง สถานที่ราชการ 1 แห่ง ผู้เสียชีวิต 4
ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
สถานการณ์ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้เกิดฝน
ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 – ปัจจุบัน (วันที่ 30 มี.ค. 64 เวลา 06.00 น.) เกิดวาต
ภัยในพื้นที่ 36 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์
กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ชัยภูมิ สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
ยโสธร มุกดาหาร นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครพนม จันทบุรี สมุทรสาคร และราชบุรี รวม 167 อำเภอ 354 ตำบล
888 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 4,375 หลัง สถานที่ราชการ 1 แห่ง ผู้เสียชีวิต 4 ราย (นครราช สีมา
ลำปาง จังหวัดละ 1 ราย หนองคาย 2 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความ
เสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือน เป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงิน
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์“ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน
Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อ
ประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
(...)มติชนสุดสัปดำห์ (...)สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์
(...)เนชั่นสุดสัปดำห์ ปี ที.่ ..... ฉบับที.่ ....
(...)ไทยรัฐ
(...)เดลินิวส์
(...)มติชน
(...)ข่ำวสด (...)ไทยโพสต์
(...)สยำมรัฐ
(...) แนวหน้ำ (...)คม ชัด ลึก
(...)บ้ำนเมือง (...)ไทยโพสต์ X-Cite
(...)เส้นทำงท้องถิ่น ( / ) www.chiangmainews.co.th/ https://tna.mcot.net/
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ปภ. ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่ า จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าบนดอยสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงกลางคืนของวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งไฟป่าได้ลุกลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นป่าไม้ไผ่แห้ง
และเป็นพื้นที่สูงชัน จึงยากต่อการเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในภาคพื้นดิน อีกทั้งพื้นที่เกิดไฟป่าอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมาก ดังนั้น เพื่อสนับสนุน
ปฏิบัติการดับไฟป่าของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 พร้อมกำลังพลจากกองทัพบกและชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต (ERT) รวม 8 นาย ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนบ้านสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ในช่วงเช้าขึ้นบินปฏิบัติการดับไฟป่าแล้ว รวม 12 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำดับไฟ 36,000 ลิตร และยังคงขึ้นบินดับไฟป่า ในพื้นที่อำเภอสะเมิง
อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด ทั้งนี้ ปภ.ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 จำนวน 2 ลำ ประจำการอยู่ใน
พื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ซึ่งได้สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือมา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปภ.ยังได้สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงชุดยาน
ยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติการดับไฟป่าภาคพื้นดิน และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาด
เล็ก ท้ายนี้ หากประชาชนประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784”

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 31 มีนาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14581
หน้า: 1(ล่าง), 11
Col.Inch: 31.61 Ad Value: 28,449
PRValue (x3): 85,347
หัวข้อข่าว: ส่งฮ.-เจ้าหน้าที่ ลุยดับไฟป่าเขาสะเมิง คาดลดจุดเผาไหม้ได้

รหัสข่าว: C-210331005100(31 มี.ค. 64/06:19)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/วันที่: พุธ 31 มีนาคม 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3399
หน้า: 13(บนขวา), 15
Col.Inch: 54.10 Ad Value: 81,150
PRValue (x3): 243,450
หัวข้อข่าว: สกู๊ป: ผงะ! ภูเขาไฟสะเมิง เชียงใหม่ แดงลุกโชนราวกับลาวาทะลัก

รหัสข่าว: C-210331040052(31 มี.ค. 64/03:41)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/วันที่: พุธ 31 มีนาคม 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3399
หน้า: 13(บนขวา), 15
Col.Inch: 54.10 Ad Value: 81,150
PRValue (x3): 243,450
หัวข้อข่าว: สกู๊ป: ผงะ! ภูเขาไฟสะเมิง เชียงใหม่ แดงลุกโชนราวกับลาวาทะลัก

รหัสข่าว: C-210331040052(31 มี.ค. 64/03:41)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/วันที่: พุธ 31 มีนาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15725
หน้า: 7(ล่างขวา)
Col.Inch: 13.29 Ad Value: 14,619
PRValue (x3): 43,857
หัวข้อข่าว: สทนช.เร่งสำรวจเขื่อนลำตะคอง ผันน้ำ'แก้แล้ง-ท่วม'เมืองโคราช

รหัสข่าว: C-210331020052(31 มี.ค. 64/03:40)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ชุมชนเมือง - ต่างประเทศ
วันที่: พุธ 31 มีนาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26102
หน้า: 9(กลาง)
Col.Inch: 23.15 Ad Value: 48,615
PRValue (x3): 145,845
หัวข้อข่าว: อุดช่องขาดแคลน'เกษตร-กิน-ใช้' กางแผนระวัง'ภัยแล้ง-รับมือฝน'

รหัสข่าว: C-210331004052(31 มี.ค. 64/04:39)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 31 มีนาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14581
หน้า: 1(บนซ้าย), 10
Col.Inch: 101.54 Ad Value: 91,386
PRValue (x3): 274,158
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: วัคซีนซิโนแวคลอตสองผ่านฉลุย พร้อมฉีดให้ปชช. เดือนพ.ค.-มิ.ย.เข้ามาอีกล้านโดส

รหัสข่าว: C-210331005077(31 มี.ค. 64/06:13)

หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 31 มีนาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14581
หน้า: 1(บนซ้าย), 10
Col.Inch: 101.54 Ad Value: 91,386
PRValue (x3): 274,158
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: วัคซีนซิโนแวคลอตสองผ่านฉลุย พร้อมฉีดให้ปชช. เดือนพ.ค.-มิ.ย.เข้ามาอีกล้านโดส

รหัสข่าว: C-210331005077(31 มี.ค. 64/06:13)

หน้า: 2/2

posttoday.com

Rating:
บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 31 มีนาคม 2564 เวลา 06:49
Site Value: 50,000
PRValue (x3) 150,000
หัวข้อข่าว: เตือน เหนือ อีสาน กลาง อากาศร้อนจัดบางแห่ง ช่วง 31 มีค.-2เมย.ภาคใต้ฝนเพิ่มมากขึ้น

รหัสข่าว: I-I210331000502

หน้า: 1/4

posttoday.com

Rating:
บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 31 มีนาคม 2564 เวลา 06:49
Site Value: 50,000
PRValue (x3) 150,000
หัวข้อข่าว: เตือน เหนือ อีสาน กลาง อากาศร้อนจัดบางแห่ง ช่วง 31 มีค.-2เมย.ภาคใต้ฝนเพิ่มมากขึ้น

รหัสข่าว: I-I210331000502

หน้า: 2/4

posttoday.com

Rating:
บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 31 มีนาคม 2564 เวลา 06:49
Site Value: 50,000
PRValue (x3) 150,000
หัวข้อข่าว: เตือน เหนือ อีสาน กลาง อากาศร้อนจัดบางแห่ง ช่วง 31 มีค.-2เมย.ภาคใต้ฝนเพิ่มมากขึ้น

รหัสข่าว: I-I210331000502

หน้า: 3/4

posttoday.com

Rating:
บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 31 มีนาคม 2564 เวลา 06:49
Site Value: 50,000
PRValue (x3) 150,000
หัวข้อข่าว: เตือน เหนือ อีสาน กลาง อากาศร้อนจัดบางแห่ง ช่วง 31 มีค.-2เมย.ภาคใต้ฝนเพิ่มมากขึ้น

รหัสข่าว: I-I210331000502

หน้า: 4/4

