
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ วาตภัย 
        - https://mgronline.com www.bangkokbiznews.com https://thainews.prd.go.th เสนอข ่ าว 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามัน  ประกอบกับลมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนัก    
บางพื้นที่ ในห้วงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน (๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.) ส่งผลให้เกิดพายุ     
ฝน  ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในพื้นที่ ๓๙ จังหวัด รวม ๑๒๒ อำเภอ ๒๘๘ ตำบล ๗๕๔ หมู่บ้าน         
๑ เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ๔,๓๐๓ หลัง รวมถึงกรุงเทพมหานคร ๑ เขต ๑ แขวง ผู้เสียชีวิต      
๑ ราย ผู้บาดเจ็บ ๖ ราย แยกเป็น ภาคเหนือ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา น่าน ลำปาง 
ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ รวม ๔๖ อำเภอ ๑๕๔ ตำบล ๕๑๖ หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนเสียหาย ๓,๑๖๔ 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 ๔๗ อำเภอ ๘๖ ตำบล ๑๕๑ หมู่บ้าน ๑ เทศบาลเมือง บ้านเรือน
ประชาชนเสียหาย ๘๓๐ หลัง ผู้บาดเจ็บ ๔ ราย ภาคกลาง ๘ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี 
สระบุรี อ่างทอง ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวม ๒๓ อำเภอ ๓๗ ตำบล ๕๔ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน
เสียหาย ๑๖๘ หลัง ภาคตะวันออก ๔ จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม ๕ อำเภอ   
๑๑ ตำบล ๓๓ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ๑๑๑ หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด       
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลื อตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม 
     ⚫ ความปลอดภัยทางถนน 
        - www.chiangmainews.co.th เสนอข่าว นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุด
ติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย ขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมเดินทาง ดังนี้ การเตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถ นอนหลับพักผ่อนให้
เพียงพอ เพราะอาจหลับในขณะขับรถ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือ   
ทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน เพราะส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที หยุดพักรถทุก ๒ ชั่วโมง 
หรือทุกระยะทาง ๑๕๐ – ๒๐๐ กิโลเมตร ศึกษาและวางแผนเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย พร้อมเพิ่มความระมัดระวัง    
ในการขับรถผ่านเส้นทางที ่ไม่คุ ้นเคยหรืออยู ่ระหว่างการซ่อมแซม นอกจากนี้ ควรตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งาน 

โดยเฉพาะ… 
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โดยเฉพาะระบบเบรก ขณะเหยียบเบรกต้องไม่มีเสียงดัง ส่วนยางรถยนต์ ต้องมีดอกยางละเอียด ร่องยางลึก      
และเติมลมยางให้มากกว่าปกติ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นถนนที่เปียกลื่น ใบน้ำฝนไม่แห้งกรอบ
และกวาดน้ำสะอาด เติมน้ำกระปุกฉีดน้ำกระจกไม่ให้พร่อง สำหรับสัญญาณไฟ แสงไฟต้องส่องสว่างทุกดวง      
ส่วนเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบหม้อน้ำคลัตช์ น้ำมันเบรก น้ำในหม้อน้ำแบตเตอรี่ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ให้อยู่
ในระดับที่กำหนด ที่สำคัญ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ สำหรับไว้ใช้เกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ เร็ว เมา โทร ง่วงไม่ขับ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัย   
ในการเดินทาง 
        - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑๐ เสนอข่าว ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดปฐม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๑๒ เมษายน ๖๔ เป็นวันหยุดราชการกรณี
พิเศษ ช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก  
จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎมายกำหนด ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและขณะขับรถ เมา โทร ง่วง ไม่ขับ 
ทั้งนี้เพื ่อความปลอดภัยในการเดินทาง จังวหัดนนครปฐม ได้ประสานร่วมมือทุกภาคส่วน จัดตั้งจุดให้บริการ
ประชาชนบนถนนสายหลักและสายรอง  พร้อมระบบการติดต่อเจ้าหน้าที่และเครือข่าย เพื่อให้การช่ วยเหลือได้
อย่างทันท่วงที อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมภาคส่วนต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้ผู้นำร่วม
ขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที่  เรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานพ้ืนที่ต้นแบบ รวมถึง
เตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๔ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ประสบการณ์ เทคนิค และมุมมองต่าง ๆ 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

• การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 
         - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า มีควาวมห่วงใยถึงการเดินทางไปต่างจังหวัด
ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทาง โดยเฉพาะการใช้ยานพาหนะ รถพร้อม คนพร้อมขับรถ ไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พักผ่อนให้เพียงพอ สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลชีวิตตนเอง ชีวิตครอบครัว และชีวิตผู้ อื่นที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากตัวเรา ซ่ึงเป็นจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนของคนไทย 
         - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอ โดยมีแนวคิด      
ในการรณรงค์ว่า “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง 
ควบคู่กับการดำเนินการตามาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังและเคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนและประชาชน ทั้งนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานไว้ ดังนี้ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน
ผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ยย้อนหลัง 
๓ ปี จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในพฤติกรรมเสี่ยงหลักเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ เมื่อ เทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล

สงกรานต์… 
… 
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สงกรานต์เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี สำหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการ
บริหารจัดการ โดยจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ 
รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง ๒. ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
ถนนและสภาพแวดล้อม โดยสำรวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย ๓. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ โดย เฉพาะรถโดยสารสาธารณะ 
พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานประจำรถให้ปฏฺบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และดำเนินการตามมาตรการตรวจวัด
แอลกอฮอล์อย่างเข้มข้น ๕. ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล 
และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และความพร้อมของหน่วยกู้ชีพและกูภ้ัย 

• การบริหารจัดการน้ำ 
         - หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หน้า ๑ เสนอข่าว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ได้วางแผน
การบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ไว้ที่ ๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีน้ำสำรองไว้อีก ๒,๒๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในช่วงรอยต่อ   
ต้นฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยผลการจัดสรรน้ำล่าสุด ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔     
ใน ๔ เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา คงเหลือน้ำใช้การได้อยู่เพียง ๒,๕๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔ 
หรือในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ใช้น้ำไปแล้ว ๔,๒๘๙ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของแผนการจัดสรรน้ำ และหากยังคงปริมาณระบายน้ำไว้ที ่วันละ ๒๖ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อรอฝนตกในช่วงฤดูฝนในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ ว่า แม้ฝนจะเริ่มตกในช่วงเดือนพฤษภาคม      
แต่ในช่วงเดือนมิถุนายนจะเกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วง และฝนจะเริ่มต้นตกชุกอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน ดังนั้น 
รัฐบาลจะต้องบริหารจัดการน้ำในช่วงต้นฤดูฝนให้ดี รวมถึงต้องเก็บกักน้ำสำรองไว้ให้มากที่สุด  เพื่อรับมือกับภาวะ
ฝนทิ้งช่วงทีจ่ะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 

• ไวรัสโควิด - ๑๙ 
         - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ เสนอข่าว  

  * พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ว่า สถานการณ์ทั่วโลกติดเชื้อสะสม ๑๓๓,๐๑๘,๓๐๗ ราย     
เป็นรายใหม่ ๕๗๖,๖๒๖ ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๑๑,๘๐๒ ราย สะสมที่ ๒,๘๘๕,๙๓๑ ราย สำหรับสถานการณ์ในไทย 
พบผู้ติเชื ้อรายใหม่ ๓๓๔ ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ ๓๒๗ ราย แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวังและบริการ       
๑๗๔ ราย และผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๑๕๓ ราย กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักกันโรค 
๗ ราย โดยสรุปไทยมีผู ้ป่วยรวม สะสม ๒๙,๙๐๕ ราย รักษาหายแล้ว ๒๘,๐๖๙ ราย เหลือรักษาอยู ่ ๑,๗๔๑ ราย          
ในจำนวนนี้มีผู้อาการหนัก ๑๓ ราย และใช้เครื่องช่วยหายใจ ๗ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม ผู้เสียชีวิตสะสม ๙๕ ราย 

 * พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค         
หลังจากมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นจำนวนมากในหลายพื้นที่ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ยอมรับว่ามีความกังวลถึงการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส… 
… 



๔ 

 

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ จึงได้มีการเปลี่ยนการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ รวมทั้งในส่วนของ
กิจกรรมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการยกเลิกไป โดยให้กลับไปทำงานที่บ้าน สำหรับตนได้มีการตรวจหา
เชื้อโควิดแบบ Swab แต่ยังไม่พบเชื้อ สำหรับการประชุม ศบค.ก่อนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาได้มีการกำชับด้าน
มาตรการในทุกวัน พร้อมให้แนวคิดนำไปพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการส่วนที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการออกมา
เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตาม ให้คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน โดยทุกคนจะต้องร่วมมือกัน พร้อมขอให้ระมัดระวัง
มากขึ้น และทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 
        -  www.posttoday.com เสนอข่าว ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓  เม.ย. ๖๔ ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน
ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ ้นกับมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้และ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๓  เม.ย. ๖๔ บริเวณความ
กดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อน
เกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมี
กำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๓ เม.ย. ๖๔ ขอให้
ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง 
ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความ
เสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย 
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ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 39 จงัหวัด คลี่คลายแล้วทุกจงัหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามันประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้          
ที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกเพ่ิมขึ้นและฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ในห้วงวันที่   
31 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน (7 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก
ในพ้ืนที่ 39 จังหวัด รวม 122 อำเภอ 288 ตำบล 754 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 4,303 หลัง 
รวมถึงกรุงเทพมหานคร 1 เขต 1 แขวง ผู้เสียชีวิต 1 ราย (น่าน) ผู้บาดเจ็บ 6 ราย (น่าน 1 ราย สุรินทร์ 4 ราย พิจิตร 1 ราย) 
แยกเป็น ภาคเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา น่าน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร 
กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ รวม 46 อำเภอ 154 ตำบล 516 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 3,164 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 47 อำเภอ 86 ตำบล 
151 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 830 หลัง ผู้บาดเจ็บ 4 ราย ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ 
อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวม 23 อำเภอ 37 ตำบล 54 หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนเสียหาย 168 หลัง ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 5 อำเภอ 11 ตำบล 
33 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 111 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจ
และประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือน
เป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม  ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ 
“ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
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ปภ. แนะเตรียมคน – รถ พร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64 
              กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมรับมือพร้อมก่อน
เดินทางในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กด
ประสาท ตรวจสอบระบบเบรก ระบบปัดน้ำฝน ยางรถยนต์ และสัญญาณไฟรถให้พร้อมใช้งาน จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้
ประจำรถ รวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
              นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ 
เพ่ือความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมเดินทาง ดังนี้ การเตรียมร่างกายให้
พร้อมขับรถ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน เพราะอาจหลับในขณะขับรถ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ดื่ม
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน เพราะส่ งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง  
ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที หยุดพักรถทุก ๒ ชั่วโมง หรือทุกระยะทาง ๑๕๐ – ๒๐๐ กิโลเมตร ไม่ขับรถติดต่อกันเป็น
เวลานาน ศึกษาและวางแผนเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย จากแผนที่ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นแนะนำเส้นทาง ระบบนำทางอัจฉริ ยะ 
(GPS Navigator) พร้อมเพ่ิมความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยหรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซม นอกจากนี้ ควร
ตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะระบบเบรก ขณะเหยียบเบรกต้องไม่มีเสียงดังและอาการปัด จะช่วยให้หยุดรถได้ในระยะที่
ปลอดภัย ส่วนยางรถยนต์ ต้องมีดอกยางละเอียด ร่องยางลึกและเติมลมยางให้มากกว่าปกติ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการยึด
เกาะพ้ืนถนนที่เปียกลื่น ใบน้ำฝนไม่แห้งกรอบและกวาดน้ำสะอาด เติมน้ำกระปุกฉีดน้ำกระจกไม่ให้พร่อง รวมถึงหัวฉีดน้ำไม่อุดตัน 
สำหรับสัญญาณไฟ แสงไฟต้องส่องสว่างทุกดวง หากหลอดไฟชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ พร้อมหมั่นทำความสะอาดโคมแก้วครอบ
สัญญาณไฟ จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น ส่วนเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบหม้อน้ำคลัตช์ น้ำมันเบรก น้ำในหม้อน้ำแบตเตอรี่ 
น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ให้อยู่ในระดับที่กำหนด ไม่พร่องหรือลดระดับอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้
ประจำรถ เช่น ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ สายลากจูง กากบาทถอดล้อ สามเหลี่ยมสะท้อนแสง สำหรับไว้ใช้เกิดเหตุฉุกเฉิน  
อีกท้ังหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ เร็ว เมา โทร ง่วงไม่ขับจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพ่ิมความปลอดภัยใน
การเดินทาง ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์“ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26110
วันที่: พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ขวา)

หัวข้อข่าว: ปภ.เมืองเจดีย์ใหญ่เข้มเดินหน้าลดอุบัติเหตุสงกรานต์

รหัสข่าว: C-210408004101(8 เม.ย. 64/04:21) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 23.02 Ad Value: 48,342 PRValue : 145,026 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14589
วันที่: พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: นายกฯกำชับมีสติช่วงเดินทางหยุดสงกรานต์ครม.เคาะรับมือลดอุบัติเหตุ

รหัสข่าว: C-210408005079(8 เม.ย. 64/06:16) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 73.35 Ad Value: 91,687.50 PRValue : 275,062.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14589
วันที่: พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: นายกฯกำชับมีสติช่วงเดินทางหยุดสงกรานต์ครม.เคาะรับมือลดอุบัติเหตุ

รหัสข่าว: C-210408005079(8 เม.ย. 64/06:16) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 73.35 Ad Value: 91,687.50 PRValue : 275,062.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8913
วันที่: พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ครม.ตั้งเป้าลดอุบัติเหตให้ต่ำกว่าปี63

รหัสข่าว: C-210408008036(8 เม.ย. 64/04:27) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 70.38 Ad Value: 66,861 PRValue : 200,583 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8913
วันที่: พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ครม.ตั้งเป้าลดอุบัติเหตให้ต่ำกว่าปี63

รหัสข่าว: C-210408008036(8 เม.ย. 64/04:27) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 70.38 Ad Value: 66,861 PRValue : 200,583 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 5347
วันที่: พฤหัสบดี 8 - อาทิตย์ 11 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: หวั่นฝนทิ้งช่วงกลางฤดูฝน จับตาน้ำโขงลด"อุบล-มุกดาหาร"วิกฤต

รหัสข่าว: C-210408023086(7 เม.ย. 64/05:35) หน้า: 1/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 71.06 Ad Value: 95,931 PRValue : 287,793 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 5347
วันที่: พฤหัสบดี 8 - อาทิตย์ 11 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: หวั่นฝนทิ้งช่วงกลางฤดูฝน จับตาน้ำโขงลด"อุบล-มุกดาหาร"วิกฤต

รหัสข่าว: C-210408023086(7 เม.ย. 64/05:35) หน้า: 2/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 71.06 Ad Value: 95,931 PRValue : 287,793 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26110
วันที่: พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2, 12

หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์'ศักดิ์สยาม' รมต.ติดโควิดคนแรก

รหัสข่าว: C-210408004023(8 เม.ย. 64/03:13) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 314.29 Ad Value: 660,009 PRValue : 1,980,027 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26110
วันที่: พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2, 12

หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์'ศักดิ์สยาม' รมต.ติดโควิดคนแรก

รหัสข่าว: C-210408004023(8 เม.ย. 64/03:13) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 314.29 Ad Value: 660,009 PRValue : 1,980,027 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26110
วันที่: พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2, 12

หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์'ศักดิ์สยาม' รมต.ติดโควิดคนแรก

รหัสข่าว: C-210408004023(8 เม.ย. 64/03:13) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 314.29 Ad Value: 660,009 PRValue : 1,980,027 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26110
วันที่: พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2, 12

หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์'ศักดิ์สยาม' รมต.ติดโควิดคนแรก

รหัสข่าว: C-210408004023(8 เม.ย. 64/03:13) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 314.29 Ad Value: 660,009 PRValue : 1,980,027 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26110
วันที่: พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2, 12

หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์'ศักดิ์สยาม' รมต.ติดโควิดคนแรก

รหัสข่าว: C-210408004023(8 เม.ย. 64/03:13) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 314.29 Ad Value: 660,009 PRValue : 1,980,027 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: เตือน 10-13 เม.ย. ไทยตอนบน ระวัง "พายุฤดูร้อน" กทม.เจอฝน ร้อยละ 40-60

รหัสข่าว: I-I210408000556 หน้า: 1/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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