
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ สภาพอากาศแปรปรวน 
        - www.naewna.com www.khaosod.co.th เสนอข่าว นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก) ได้ติดตามสภาพอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้มี
ประกาศแจ้งว่า หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามัน 
ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ คลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรง คลื่นสูงประมาณ ๒ - ๓ เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร 
กอปภ.ก. จึงได้ประสาน ๖ จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ตลอดจน       
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า   
ไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่ง กอปภ.ก ได้กำชับให้
หน่วยปฏิบัติในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และแนวโน้มสถานการณ์ภัยต่อเนื่องตลอด      
๒๔ ชั่วโมง พร้อมจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย    
อย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มต่ำ พ้ืนที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่ 
ริมแม่น้ำลำคลอง ที่ลาดเชิงเขา และพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล 

     ⚫ วาตภัย 
        - หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑๒ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ www.naewna.com  https://mgronline.com 
เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและ
ทะเลจีนใต้ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่  ๒๐ มี.ค. ๖๔ - 
ปัจจุบัน (วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔) เกิดวาตภัยในพื้นท่ี ๓๘ 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 กาฬสินธุ ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร 
นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครพนม จันทบุรี สระแก้ว สมุทรสาคร ราชบุรี และสุราษฎร์ธานี 
รวม ๑๗๓ อำเภอ ๓๖๓ ตำบล ๙๐๗ หมู่บ้าน ๒ เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๔,๔๔๔ หลัง 
สถานที่ราชการ ๑ แห่ง ผู้เสียชีวิต ๕ ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ ๗ คน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง
กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้
การช่วยเหลือผู ้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื ่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 

⚫ ไฟป่า - หมอกควัน… 
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     ⚫ ไฟป่า - หมอกควัน 
        - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ www.chiangmainews.co.th เสนอข่าว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าบนดอยสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   
เมื่อช่วงกลางคืนของวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หลายหน่วยงานได้เร่งระดมกำลังเข้าสกัดไฟที่ลุกลามเป็นบริเวณ
กว้าง โดยทีมภาคพ้ืนดินได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าดับไฟและทำแนวกันไฟ ขณะที่ทีมปฏิบัติการทางอากาศได้    
ผนึกกำลังขึ้นบินปฏิบัติการดับไฟอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์   
ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินเพ่ือทิ้งน้ำดับไฟป่าในพ้ืนที่สูงชันและเข้าถึงยาก 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองทัพบกได้ นำเฮลิคอปเตอร์ KA-32 
พร้อมด้วยชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) และเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอากาศยาน ขึ้นบินปฏิบัติการดับไฟป่า      
ในเขตป่าอนุรักษ์ จำนวน ๒ จุด ในพื้นที่ตำบลสะเมิงใต้ รวมกว่า ๒๔ เที่ยว ทิ้งน้ำดับไฟป่าจำนวน ๗๒,๐๐๐ ลิตร 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในพื้นที่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สามารถควบคุมไฟได้แล้วบางจุด แต่ยังคงมีจุดความร้อน
และเกิดไฟป่าในพื้นที่ ซึ ่งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าฯ ยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการ     
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปภ. กำชับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๘ กำแพงเพชร เขต ๙ พิษณุโลก       
เขต ๑๐ ลำปาง และเขต ๑๕ เชียงราย ยังคงกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนืออย่าง
ต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติการดับไฟป่าภาคพื้นดิน และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก ขณะที่เฮลิคอปเตอร์ KA-32 จะประจำการอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา    
ไฟป่าจนสิ้นสุดฤดูกาล 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

• ไฟป่า - หมอกควัน 
         - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ เสนอข่าว นายรัฐพล  นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่
ติดตามและอำนวยการดับไฟป่าในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็น
หน้าผาสูงชันและเป็นป่าไผ่ ทำให้เกิดไฟป่าลุกลามอย่างรุนแรง ซึ่งชุดปฏิบัติการเหยี่ยวไฟ เจ้าหน้าที่เสือไฟ ทหาร   
กรมรบพิเศษที่ ๕ และกองพันพัฒนาที่ ๓ ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครดับไฟป่า และชาวบ้าน รวมถึงกำลังสนับสนุน  
ดับไฟป่าทางอากาศ ไดร้ะดมเข้าดับไฟป่าจนสามารถดับไฟได้สนิททั้งพ้ืนที่ โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งฉีดน้ำเพ่ือสร้างความ
ชุ่มชื้นและลดอุณหภูมิก่อนจะส่งหน่วยดับไฟป่าภาคพื้นดินเดินเท้าเข้าดับไฟป่าที่ยังหลงเหลือ พร้อมทำแนวกันไฟ
ป้องกันการปะทุของไฟที่อาจเกิดข้ึนได้อีก 
         - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว พล.ท.คงชีพ  ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี 
แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงาน
ควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่ลุกลามขยายวงกว้างในพื้นที่อำเภอสะเมิง ตลอดจนกำชับให้เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่
ไฟไหม้ป่าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว เพื่อป้องกันการลุกลามจากพื้นที่ที่ยังระอุอยู่ในชั้นใต้ดินและซาก    
ตอไม้ที่ยังไม่ดับ สำหรับพื้นที่ทางเหนือขึ้นไปซึ่งเป็นภูเขาสูงชันและกำลังเกิดไฟลุกไหม้ป่าขยายวงกว้าง ขอให้
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า ได้บูรณาการกำลัง
ภาคพื้นและอากาศยานของกองทัพอากาศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ปฏิบัติงาน… 
… 

http://www.chiangmainews.co.th/
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ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำเร่งสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่า รวมถึง     
ทำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นมาตรการป้องกัน คุมเข้มการบังคับใช้กฎหมาย
กับกลุ่มบุคคลและนายทุนที่อยู่เบื้องหลังการบุกรุกป่าเพ่ือครอบครองพ้ืนที่ทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

• การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 
         - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทาง    
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายช่วงก่อนเทศกาล
ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ การใช้มาตรการขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ การไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้เด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์       
พ.ศ.๒๕๕๑ และจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ส่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๗ วันอันตราย ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ 
เมษายน ๒๕๖๔ ยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง การตั้งด่านชุมชนสกัดไม่ให้ผู้ดื่มขับรถออกสู่ถนนใหญ ่ซึ่งจาก
ข้อมูลพบว่า การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดตัวเลขและการสูญเสียจากอุบัติเหตุได้ โดยขอให้กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งด่านชุมชนบริเวณถนนสายรองให้มากที่สุด โดยร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ การตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด
ของผู้บาดเจ็บทางถนน ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีทุกราย หากปริมาณเกินมาตรฐานให้สอบสวนเอาผิดสถานที่หรือ
บุคคลที่จำหน่ายหรือให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชน ขณะที่ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 
๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ให้สรุปข้อมูลเพื่อปรับปรุงมาตรการในปีต่อไป 

• ไวรัสโควิด - ๑๙ 
         - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู ้ช่วยโฆษกศูนย์บริหาร
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๙ แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๔๒ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ  
๒๔ ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ๑๙ ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก ๕ ราย นอกจากนี้ เป็นผู้เดินทาง
จากต่างประเทศ ๑๘ ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้เดินทางมาจากเซาท์ชูดาน ๒ ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า     
เป็นเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาหรือไม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม ๒๘,๘๖๘ ราย หายป่วยสะสม ๒๗,๔๒๖ ราย อยู่ระหว่างการ
รักษา ๑,๓๔๓ ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ทำให้ยอดสะสมคงที่ ๙๔ ราย ขณะที่สถานการณ์โลกมีผู้ติดเชื้อ
สะสม ๑๒๘,๗๙๖,๙๐๕ ราย ผู้เสียชีวิตสะสม ๒,๘๑๕,๘๙๖ ราย 

ข่าวเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 

• งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๖ เสนอข่าว นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื ่องมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรัด
สนับสนุนให้เงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
เพื่อจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของ
หน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ โดยมีดังนี้  ๑.การนำร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมกำหนดให้วงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท 
ปรับเป็นวงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการ

รับฟังความคิดเห็น… 
… 



๔ 

 

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ ๒.การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงาน
ของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการซื้อหรือ
จ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ตามข้อ ๔๘ ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ทั้งนี้      
ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง   
ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ และการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้าง ที่ปรึกษาและ
เผยแพร่ประกาศ และเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ 
แนวทางการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว กำหนดให้ใช้กับเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่านั้น เพ่ือให้
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว สอดรับกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ 
 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 
        -  www.tmd.go.th เสนอข่าว ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน 
ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งกับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
เกิดขึ้นบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย  
สำหรับทะเลอันดามันและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน 
จะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ในช่วงวันที่  
๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ขอให้
ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือ
ด้วยความระมัดระวังอนึ่ง ในช่วงวันที่ ๓ - ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะ
ของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วย โดยจะเริ่มมีผลกระทบ  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย
จากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดข้ึน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ 
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กอปภ.ก.ประสาน 6 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังและเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง 
และคลื่นลมแรง  ช่วงวันที่ 31มี.ค.-2 เม.ย. 64 
 

นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กล่าวว่า กอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสภาพอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับ   
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้มีประกาศฉบับที่ 1 (01/2564) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 แจ้งว่า หย่อมความ         
กดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามัน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้       
ที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรง คลื่นสูง
ประมาณ 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร กอปภ.ก. จึงได้ประสาน 6 จังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ ได้แก่ 
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังและ
เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564   
ซึ่ง กอปภ.ก ได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และแนวโน้มสถานการณ์ภัย
ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อม
เผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มต่ำ พ้ืนที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่ ริมแม่น้ำ        
ลำคลอง ที่ลาดเชิงเขา และพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถ       
แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 
1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
(./.)  www.naewna.com  www.khaosod.co.th 
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ปภ.รายงานสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ 38 จงัหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
สถานการณ์ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้   
ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ โดยตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน (วันที่ 31 มี.ค. 64 
เวลา 06.00 น.) เกิดวาตภัยในพ้ืนที่ 38 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 
สระแก้ว สมุทรสาคร ราชบุรี และสุราษฎร์ธานี รวม 173 อำเภอ 363 ตำบล 907 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือน
ประชาชนได้รับความเสียหาย 4,444 หลัง สถานที่ราชการ 1 แห่ง ผู้เสียชีวิต 5 ราย (นครราชสีมา ลำปาง จังหวัดละ 1 ราย 
หนองคาย 2 ราย สุราษฎร์ธานี 1 ราย) ผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 คน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของ
บ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ
ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
(./.)  www.naewna.com  https://mgronline.com 

http://www.naewna.com/


ปีที่: 30 ฉบับที่: 11082
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ปภ.สรุป38จว.ประสบวาตภัย

รหัสข่าว: C-210401012094(1 เม.ย. 64/05:49) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.93 Ad Value: 16,423 PRValue : 49,269 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24517
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: พายุฤดูร้อนถล่มรพ.เพดานร่วงใส่เตียงคนไข้-จนท.เจ็บ3

รหัสข่าว: C-210401021001(1 เม.ย. 64/03:05) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 51.99 Ad Value: 44,191.50 PRValue : 132,574.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

   
ฉบับประจำวันที่ ..1..เดือน...เมษายน.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.. ...จำนวน…1 ..แผ่น
 
 

ปภ.ระดมกำลัง จนท. และทรัพยากรเครื่องจักรกล สนับสนุนปฏิบตัิการดับไฟป่า จ.เชียงใหม่ และภาคเหนือ 
 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า       
บนดอยสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงกลางคืนของวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้เร่งระดมกำลังเข้าสกัดไฟ   
ที่ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง โดยทีมภาคพ้ืนดินได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าดับไฟ และทำแนวกันไฟ ขณะที่ทีมปฏิบัติการ  
ทางอากาศได้ผนึกกำลังขึ้นบินปฏิบัติการดับไฟอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้ (30 มี.ค.64) กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์  
ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินเพ่ือทิ้งน้ำดับไฟในพ้ืนที่บนดอยสูงเข้าถึงยาก               
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบกได้เสริมกำลังนำเฮลิคอปเตอร์ KA-32 
พร้อมด้วยชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) และเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอากาศยานขึ้นบินปฏิบัติการดับไฟป่าตลอดทั้งวัน      
ในเขตป่าอนุรักษ์ จำนวน 2 จุด ในพ้ืนที่ตำบลสะเมิงใต้ รวมกว่า 24 เที่ยว ทิ้งน้ำดับไฟป่า จำนวน 72,000 ลิตร อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ในพ้ืนที่วันนี้ (31 มี.ค.64) สามารถควบคุมไฟได้แล้วบางจุด แต่ยังคงมีจุดความร้อนและเกิดไฟป่าในพ้ืนที่         
ซึ่งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าฯ ยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปภ.ได้สั่งกำชับให้
ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร เขต 9 พิษณุโลก เขต 10 ลำปาง และเขต 15 เชียงราย ยังคงกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกล
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยเหลือปฏิบัติการดับไฟป่าภาคพ้ืนดิน และบรรเทาผลกระทบจากปัญหา
หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขณะที่เฮลิคอปเตอร์ KA-32 จะประจำการอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าจนสิ้นสุดฤดูกาล ท้ายนี้ หากประชาชนประสบเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ 
“ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID @1784DDPM และทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง  

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
(./.)  www.chiangmainews.co.th 



ปีที่: - ฉบับที่: 26103
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่ขยับ อันดับ2มลพิษโลก

รหัสข่าว: C-210401004017(1 เม.ย. 64/03:47) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 50.93 Ad Value: 106,953 PRValue : 320,859 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8906
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ดับไฟป่าแม่สะเมิงโผล่อีกจุด

รหัสข่าว: C-210401008064(1 เม.ย. 64/04:53) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 85.43 Ad Value: 81,158.50 PRValue : 243,475.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8906
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ดับไฟป่าแม่สะเมิงโผล่อีกจุด

รหัสข่าว: C-210401008064(1 เม.ย. 64/04:53) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 85.43 Ad Value: 81,158.50 PRValue : 243,475.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8906
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: คุมน้ำเมาสงกรานต์ห้ามขายเด็กต่ำ20ปี

รหัสข่าว: C-210401008062(1 เม.ย. 64/04:55) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 104.10 Ad Value: 98,895 PRValue : 296,685 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8906
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: คุมน้ำเมาสงกรานต์ห้ามขายเด็กต่ำ20ปี

รหัสข่าว: C-210401008062(1 เม.ย. 64/04:55) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 104.10 Ad Value: 98,895 PRValue : 296,685 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8906
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 3

หัวข้อข่าว: ลดวันกักตัวเข้าไทย ศบค.จัด3ระดับเสี่ยงแพร่โควิด/'เจ้าคุณธงชัย'ฉีดวัคซีน

รหัสข่าว: C-210401008042(1 เม.ย. 64/04:48) หน้า: 1/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 165.73 Ad Value: 157,443.50 PRValue : 472,330.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8906
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 3

หัวข้อข่าว: ลดวันกักตัวเข้าไทย ศบค.จัด3ระดับเสี่ยงแพร่โควิด/'เจ้าคุณธงชัย'ฉีดวัคซีน

รหัสข่าว: C-210401008042(1 เม.ย. 64/04:48) หน้า: 2/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 165.73 Ad Value: 157,443.50 PRValue : 472,330.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8906
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 3

หัวข้อข่าว: ลดวันกักตัวเข้าไทย ศบค.จัด3ระดับเสี่ยงแพร่โควิด/'เจ้าคุณธงชัย'ฉีดวัคซีน

รหัสข่าว: C-210401008042(1 เม.ย. 64/04:48) หน้า: 3/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 165.73 Ad Value: 157,443.50 PRValue : 472,330.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14582
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/โลกธุรกิจ

หน้า: 6(กลาง)

หัวข้อข่าว: ผ่อนคลายเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างรัฐเร่งปั๊มเงินเข้าระบบกระตุ้นเศรษฐกิจ

รหัสข่าว: C-210401005100(1 เม.ย. 64/06:19) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 36.55 Ad Value: 32,895 PRValue : 98,685 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

   
ฉบับประจำวันที่ ..1..เดือน...เมษายน.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.. ...จำนวน…1 ..แผ่น
 
 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 
 

ประจำวันที่ 1 เมษายน 2564 

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศ
ไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว 
ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพ้ืนที่และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง 
กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงไว้ด้วย สำหรับทะเลอันดามันและภาคใต้จะมีฝน
เพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 1 - 2 เม.ย. 64 ทั้งนี้
เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ขอให้ประชาชนบริเวณ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง อนึ่ง ในช่วงวันที่ 3 - 6 เมษายน 2564 ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมี
ลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วย 
โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคเหนือ         
ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน จะได้รับผลกระทบในระยะ
ต่อไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง   
ที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่
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