สรุปสถานการณและความชวยเหลือผูประสบภัยจากการสูรบชายแดนไทย-กัมพูชา
ประจําวันที่ 2 พ.ค. 54
จากเหตุปะทะกันระหวางทหารไทยและกัมพูชา ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
บริเวณปราสาทตาเมืองธม ปราสาทตาควาย อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร และ
บริเวณอําเภอบานกรวด จังหวัดบุรรี ัมย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 เปนตนมา ขอมูล
จากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 1 พ.ค. 54 ระบุวา
- จังหวัดสุรินทร มีทหารผูเสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 120 ราย และราษฎรเสียชีวิต
1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย มีการอพยพราษฎรตามแนวชายแดน จํานวน 42,580 ราย ไปยัง
จุดพักพิงชั่วคราว 35 จุด ในพื้นที่ อ.พนมดงรัก 3 จุด อ.กาบเชิง 3 จุด อ.ปราสาท 20 จุด
และ อ.สังขะ 9 จุด
- จังหวัดบุรีรัมย ราษฎรบาดเจ็บ 4 ราย มีการอพยพราษฎรตามแนวชายแดน
จํานวน 3,216 ราย ไปยังจุดพักพิงชั่วคราว 8 จุด
รายละเอียดที่
http://www.nirapai.com/1784thai/index.php?option=com_content&task=view&id=2300&Itemid=45

จากสถานการณขา งตน ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2554 ถึงปจจุบัน (ขอมูล ณ
วันที่ 2 พ.ค. 54) สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย โดย
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 7 จ.
อุบลราชธานี รวมกับเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรมั ย ออกปฏิบัติงาน
บรรเทาทุกขผูประสบภัยในพื้นที่ อ.พนมดงรัก อ.ปราสาท อ.สังขะ อ.กาบเชิง จ.
สุรินทร และ อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย รวมมูลคาทั้งสิ้น 2,414,576.00 บาท ไดใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยในดานตางๆ ดังนี้
จังหวัดสุรินทร
1. หนวยเคลือ่ นที่เร็ว (RAT TEAM) จาก สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร และสถานีกาชาดที่
4 จ.นครราชสีมา เขาไปประเมิน และใหความชวยเหลือเบื้องตนแกผูประสบภัยจากการ
ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาดังกลาว โดยเขาถึงพื้นที่เวลา 09.30 น. ในวันเกิดเหตุการณ
(22 เม.ย. 54) พรอมนําเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ําดื่มไปให ณ จุดอพยพ และสงใหกับ
อบต. นําไปชวยเหลือผูประสบภัย
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2. มอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค และของบริจาค แกผูประสบภัย จํานวน 18,520
ราย พรอมชุดยาสามัญประจําบาน 900 ชุด อาหารพรอมรับประทาน 4,197 กลอง และชุด
สุขอนามัย (Hygiene Kits) 1,258 ชุด ทั้งนี้ สํานักงานบรรเทาทุกขฯ ไดจัดสงเครื่อง
อุปโภค บริโภค และของบริจาค จํานวน 7 คันรถบรรทุกใหญ ไปที่สถานีกาชาดที่ 1 จ.
สุรินทร เพื่อใชบรรเทาทุกขผูประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาในขณะนี้
3. มอบชุดธารน้ําใจฯ รวม 1,100 ชุด ดังนี้
- ณ ศูนยพักพิงชั่วคราวโรงเรียนกันทราราม ต.กันตรวจระมวล อ.ปราสาท จ.
สุรินทร จํานวน 600 ชุด
- ณ ศูนยพักพิงชั่วคราวโรงเรียนตานีวิทยา ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรนิ ทร จํานวน
500 ชุด
4. หนวยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย โดยสํานักงานบรรเทาทุกขฯ ปฏิบัติงานตั้งแต
วันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนยพักพิงชั่วคราวโรงเรียนปราสาทวิทยา
คาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร ใหความชวยเหลืออาหารพรอมรับประทาน โดยประกอบอาหาร
เพื่อแจกจายใหราษฎรผูไ ดรับผลกระทบ เจาหนาที่ และอาสาสมัคร รวม 30,165 ชุด ใน
พื้นที่ จ.สุรนิ ทร และจ.บุรีรัมย รวม 5 อําเภอ ไดแก อ.พนมดงรัก อ.ปราสาท อ.สังขะ อ.
กาบเชิง จ.สุรินทร และ อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย
5. หนวยรถผลิตน้าํ ดื่มสภากาชาดไทย ปฏิบัติงานตัง้ แตวันที่ 24 เมษายน – 2
พฤษภาคม 2554 ณ ศูนยพักพิงชั่วคราวโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร
โดยใหความชวยเหลือดานการผลิตน้าํ ดื่มสะอาด เพื่อแจกจายใหราษฎรผูไ ดรับผลกระทบ
ในพื้นที่ จ.สุรินทร รวมทัง้ สิ้น 270,000 ลิตร
จังหวัดบุรีรัมย
1. หนวยเคลือ่ นที่เร็ว (RAT TEAM) จากสถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา เขาไป
บรรเทาทุกข และประเมินความตองการของผูประสบภัย ณ จุดอพยพในพื้นที่ อ.บานกรวด
2. มอบชุดธารน้ําใจฯ รวม 900 ชุด ดังนี้
- วันที่ 23 เมษายน 2554 : สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร รวมกับเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย มอบชุดธารน้าํ ใจฯ 500 ชุด แกผูประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
บริเวณ อ.บานกรวด
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- วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 : เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ําใจฯแก
ผูประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จํานวน 400 ชุด ณ ศูนยพักพิง
ชั่วคราวโรงเรียนบานละหานทรายใหม ต.หินลาด อ.บานกรวด จ.บุรีรมั ย
จากเหตุการณดังกลาว สํานักงานบรรเทาทุกขฯ สภากาชาดไทย ไดจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัตทิ ันทีที่เกิดเหตุการณ พรอมสรุปขอมูล สถานการณ
และความตองการในพืน้ ที่ รวมทั้งใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนใน
ดานตางๆ นอกจากนี้ ไดสั่งการเตรียมพรอมทุกดาน ทั้งการสํารองเครื่องอุปโภค บริโภค
ยา และเวชภัณฑ รถบรรทุกสําหรับขนสงของ การจัดทีมเตรียมพรอม ทั้งหนวยเคลื่อนที่
เร็ว หนวยบรรเทาทุกข ฝายตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหสถานีกาชาดตางๆ จัดเตรียม
เจาหนาที่ไว กรณีมีการรองขอเพิ่มเติมจะไดปฏิบตั ิงานไดทันที
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สํานักงานบรรเทาทุกขฯ ไดสนิ้ สุดการปฏิบัติงานของ
หนวยตางๆในพื้นที่แลว ทั้งหนวยครัวเคลื่อนที่ จ.สุรินทร และหนวยรถผลิตน้าํ ดื่ม แตได
สั่งการใหสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร ยังคงดําเนินการเรือ่ งกิจกรรมดานสุขภาพของ
ผูประสบภัย ณ ศูนยพกั พิงชัว่ คราวตางๆ
รวมทั้งมีเต็นทประสานงานของ
สภากาชาดไทย ซึ่งมีเจาหนาที่จากสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร และเหลากาชาดจังหวัด
สุรินทร ประจําอยูที่เต็นทดังกลาว เพื่ออํานวยความสะดวกเรื่องการประสานงาน และ
สอบถามความตองการของผูประสบภัย ที่ยังคงพักอาศัยอยูที่ศูนยพักพิงชั่วคราวขณะนี้
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