สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับ ภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย การจัดการ
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีดังนี้

• วาตภัย

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ www.matichon.co.th www.news.trueid.net www.bangkokbiznews.com
www.thainews.prd.go.th เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนประกอบกับ ลมตะวัน ออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก น่านพะเยา
พิจิตร อุตรดิตถ์ สกลนคร ชัยนาท ราชบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี รวม 28 อำเภอ 51 ตำบล 189 หมู่บ้าน
บ้ านเรือนประชาชนได้รับ ความเสีย หาย 1,259 หลัง ส่ว นตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย 64 – ปัจจุบัน (วันที่
27 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มี พ ื ้ น ที ่ ป ระสบวาตภั ย 26 จั ง หวั ด รวม 58 อำเภอ 103 ตำบล
258 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,603 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย (นครศรีธรรมราช) แยกเป็น
ภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ และ
พิจิตร รวม 26 อำเภอ 53 ตำบล 161 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,299 หลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร ขอนแก่น ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี และสุรินทร์
รวม 13 อำเภอ 15 ตำบล 25 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 77 หลัง ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่
อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ราชบุรี และสมุทรปราการ รวม 14 อำเภอ 29 ต ำบล
62 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 158 หลัง ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช
และปัตตานีรวม 5 อำเภอ 6 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 69 หลัง ผู้เสียชีวิต
1 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมิน
ความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของ
บ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

• พายุฤดูร้อน

หนั งสื อพิ มพ์ แนวหน้ า หน้ า ๘ คอลั มน์ สกู ๊ ปพิ เศษ www.chiangmainews.co.th www.thaich8.com
เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระบุจากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา
พบว่าในช่วงวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 หลายพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต้อาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ลูกเห็ บตก
และฟ้าผ่า โดยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 ถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุ
ฤดูร้อน…

๒
ฤดูร้อนแล้ว 59 จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน
จึงขอแจ้งให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
โดยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด
เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง กรณีที่เกิด
ลมพายุกระโชกแรง ให้หลบในอาคารที่มั่นคงแข็งแรง ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือหลบบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่
ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง เพราะอาจได้รับอันตรายจากการถูกล้มทับหรือฟ้าผ่าได้ ตลอดจน
ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออยู่ใกล้วัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า อาทิ เงิน ทอง นาก ทองแดง และโลหะในที่ขณะเกิด
ฝนฟ้าคะนอง เพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่า ส่วนเกษตรกรควรจัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง เพื่อป้องกันพืชผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ปภ. ได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพ
อากาศและแนวโน้มสถานการณ์ภัยต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกล
สาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย

• โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019
หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก
ศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์
ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๒,๑๗๙ ราย แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวัง ๒,๑๔๙ ราย และจากการค้นหาเชิงรุก
ในชุมชน ๒๕ ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ ๕ ราย หายป่วย ๑,๙๕๘ ราย เสียชีวิตเพิ่ม ๑๕ ราย ทำให้
ยอดรวมสะสมอยู่ที่ ๕๙,๖๘๗ ราย หายป่วยสะสม ๓๓,๕๕๑ ราย และเสียชีวิตสะสม ๑๖๓ ราย กำลังรักษา
ตัว ๒๕,๙๗๓ ราย อยู่ในโรงพยาบาล ๒๐,๓๐๘ ราย และร.พ.สนาม ๕,๖๖๕ ราย มีอาการหนัก ๖๒๘ ราย
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ๑๖๙ ราย
พยากรณ์อากาศประจำวัน
www.tmd.go.th เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้า
คะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบน
มีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบเข้าหากันบริเวณประเทศไทย
ตอนบน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย โดยหลีกเลี่ยง
การอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการ
ป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร สำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักในระยะนี้ มีแนวโน้มเคลื่อนตัว
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะออกห่างจากประเทศฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้น พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ลักษณะอากาศของประเทศไทย
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ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดคลี่คลายแลวทุกจังหวัด - เรงชวยเหลือผูประสบภัย

27 เม.ย. 64 เวลา 09.30 น. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผานมา เกิดวาตภัยใน
พื้นที่ 12 จังหวัด รวม 28 อำเภอ 51 ตำบล 189 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย 1,259 หลัง สวนตั้งแตวันที่ 20
เม.ย 64 - ป จจุ บั น (วั นที่ 27 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มี พื้ นที่ ประสบวาตภั ย 26 จั งหวั ด รวม 58 อำเภอ 103 ตำบล 258
หมูบาน บานเรือนไดรับความเสียหาย 1,603 หลัง ปจจุบันสถานการณ คลี่คลายแลวทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ไดรวมกับจังหวัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและใหการชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตนแลว
กรมปองกั นและบรรเทาสาธารณภั ยในฐานะกองอำนวยการป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
สถานการณ หย อมความกดอากาศต่ ำปกคลุ มประเทศไทยตอนบนประกอบกั บลมตะวั นออกเฉี ยงใต ที่ พั ดปกคลุ มภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออก ภาคใตรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสงผลใหเกิดฝนฟาคะนองและลม
กระโชกแรง โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ ผานมาเกิ ดวาตภั ยในพื้ นที่ 12 จั งหวัด ได แก กำแพงเพชร เชี ยงราย ตาก น านพะเยา พิ จิตร
อุตรดิตถ สกลนคร ชัยนาท ราชบุ รี สระบุ รี และสิ งห บุรี รวม 28 อำเภอ 51 ตำบล 189 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับความ
เสียหาย 1,259 หลัง สวนตั้งแตวันที่ 20 เม.ย 64 – ปจจุบัน (วันที่ 27 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย 26 จังหวัด รวม
58 อำเภอ 103 ตำบล 258 หมูบาน บานเรือนไดรับความเสียหาย 1,603 หลัง ผูเสียชีวิต 1 ราย(นครศรีธรรมราช) แยกเปน ภาคเหนือ
10 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม ลำปาง ลำพู น พะเยา นาน ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ และพิ จิตร รวม 26 อำเภอ 53 ตำบล
161 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย 1,299 หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ไดแก สกลนคร ขอนแกน ยโสธร
นครราชสี มา อุบลราชธานี และสุ รินทร รวม 13 อำเภอ 15 ตำบล 25 หมู บ าน บ านเรื อนประชาชนเสี ยหาย 77 หลั ง ภาคกลาง
8 จังหวัด ไดแก อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี สระบุรี อางทอง ราชบุรี และสมุทรปราการ รวม 14 อำเภอ 29 ตำบล 62 หมูบาน
บ านเรือนประชาชนได รับความเสี ยหาย 158 หลัง ภาคใต 2 จั งหวั ด ได แก นครศรีธรรมราช และป ตตานี รวม 5 อำเภอ 6 ตำบล
10 หมู บ านบ านเรื อนประชาชนได รั บความเสี ยหาย 69 หลั ง ผู เสี ยชี วิ ต 1 ราย ป จจุ บั นสถานการณ คลี่ คลายแล วทุ กจั งหวั ด
ซึ่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของเรงใหการชวยเหลือ
ผูประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหาย
ของบานเรือนเปนวัสดุกอสรางหรือจายเงินชวยเหลือตามความเหมาะสม ทายนี้ ประชาชนสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือ
ทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงสำนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานใหการชวยเหลือโดยดวนตอไป
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กองเผยแพรและประชาสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธ
(...)มติชนสุดสัปดาห (...)สยามรัฐสัปดาหวจิ ารณ
(...)เนชั่นสุดสัปดาห ปที่...... ฉบับที่.....
(.....)ไทยรัฐ
(...)เดลินิวส
(...)มติชน (...)ขาวสด
(...)โพสตทูเดย
(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหนา
(...)คม ชัด ลึก (...)บานเมือง (...)ไทยโพสต
(/) www.chiangmainews.co.th www.thaich8.com
ฉบับประจำวันที่..28..เดือน..เมษายน... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เชา (...)บาย หนา...1..จำนวน …1..แผน


ปภ.พรอมรับมือพายุฤดูรอน – เฝาระวังวาตภัย – เตรียมสรรพกำลังชวยเหลือประชาชน

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ งให ประชาชนติดตามพยากรณ อากาศและประกาศเตือนภัยตอเนื่อง
พรอมหลี กเลี่ยงพฤติ กรรมเสี่ ยงอั นตรายขณะเกิ ดพายุ ฝนฟ าคะนอง โดยไม อยู ในที่ โล งแจ ง หรื อหลบพายุ บริ เวณใตต นไม
ปายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสรางที่ไมมั่นคงแข็งแรง ไม ใช เครื่องมือสื่ อสารหรืออยูใกลวัสดุที่เปนสื่อนำไฟฟา รวมถึงกำชับหนวย
ปฏิบัติในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและแนวโนมสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัย
ใหพรอมเผชิญเหตุและชวยเหลือผูประสบภัยทันที
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระบุจากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบวาในชวงวันที่ 26 – 30
เมษายน 2564 หลายพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตอาจมีพายุฤดูรอนเกิดขึ้น
ในลักษณะของพายุฝนฟาคะนองลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟาผา โดยในชวงที่ผานมาตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2564 ถึงปจจุบัน
มีพื้นที่ไดรับผลกระทบจากพายุฤดูรอนแลว 59 จังหวัด กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หวงใยความปลอดภัยของประชาชน
จึงขอแจงใหประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพรอมรับมือสถานการณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยติดตามพยากรณอากาศ
และประกาศเตือนภัยอยางตอเนื่อง รวมถึงปฏิ บัติตามคำเตือนอยางเครงครัด เมื่อได รับการแจงเตือน ให ตรวจสอบบานเรือนและ
สิ่งปลูกสรางใหอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรง กรณีที่เกิดลมพายุกระโชกแรง ใหหลบในอาคารที่มั่นคงแข็งแรง ไมควรอยูในที่โลงแจงหรือ
หลบบริเวณใตตนไมใหญ ปายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสรางที่ไมแข็งแรง เพราะอาจไดรับอันตรายจากการถูกลมทับหรือฟาผาได ตลอดจน
ไมใชโทรศัพทมือถือหรืออยูใกลวัสดุที่เปนสื่อนำไฟฟา อาทิ เงิน ทอง นาก ทองแดง และโลหะในที่ขณะเกิดฝนฟาคะนอง เพื่อปองกัน
การถู กฟ าผ า สวนเกษตรกรควรจั ดทำที่ ค้ ำยันต นไม หรือที่ กำบั ง เพื่ อป องกั นพื ชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย ทั้ งนี้ ปภ.
ไดกำชับใหหนวยปฏิบัติ ในพื้นที่จัดเจาหนาที่ติดตามสภาพอากาศและแนวโนมสถานการณภัยตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง พรอมจัดทีม
ปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยใหพรอมเผชิญเหตุและชวยเหลือผูประสบภัยทันที สำหรับประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
จากสถานการณภัยสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM หรือ
โทรสายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานใหการชวยเหลือโดยดวนตอไป
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Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 28 เมษายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11109
Col.Inch: 137.05 Ad Value: 212,427.50
หัวข้อข่าว: สถิติใหม่ดับ15-อึ้งพบเชื้อเช้าค่ำตาย

รหัสข่าว: C-210428012045(28 เม.ย. 64/05:15)

หน้า: 1(บนซ้าย), 10, 11
PRValue (x3): 637,282.50
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ประกาศ

เกียวก ับเรา

พยากรณ์ อากาศประจําวัน
ข้อมูลย้อนหลัง : -- เลือกวันที --

สําหรับพิมพ์
ประจําวันที 28 เมษายน 2564

ลักษณะอากาศทัวไป

พยากรณ์ อากาศ 24 ชัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้ าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึนได้ โดยมีฝน
ตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทังนีเนืองจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ในขณะทีประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมตะวันตก
เฉี ยงใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้พดั สอบเข้าหากันบริเวณประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูรอ้ นที
จะเกิดขึนไว้ดว้ ย โดยหลีกเลียงการอยูใ่ นทีโล่งแจ้ง ใต้ตน
้ ไม้ใหญ่ ป้ ายโฆษณา และสิงปลูกสร้างทีไม่แข็งแรง สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการ
ป้ องกันและระวังความเสียหายทีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ดว้ ย
สําหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉี ยงใต้ยงั คงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ ทําให้มฝ
ี นฟ้ าคะนองเกิดขึนได้และมีฝนตกหนักในระยะนี

https://www.tmd.go.th/daily_forecast.php

1/1

